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Velký  
skok
Ještě v říjnu 1989 byli Jiří Ruml a Rudolf Zeman za-
tčeni za vydávání samizdatových Lidových novin. Mělo 
na ně být použito deset let staré rozhodnutí Nejvyššího 
soudu, že „i kritika určitých jevů ve společnosti, je-li 
plně jednostranná, přehnaná nebo zkreslená, může být 
pobuřováním vyvolávajícím nepřátelskou náladu vůči 
státnímu zřízení nebo společenskému řádu republiky“. 
Absurdní verdikt, ale tehdejší režim byl připraven ničit 
a zastrašovat své kritiky do poslední chvíle. Dokonce 
i v době, kdy se všude kolem začínala totalita hroutit. 
Necelý měsíc poté – v listopadu – se ale po protestech 
občanů pevnost tvořená strachem otřásla a následně 
i zhroutila. Rychle a nezadržitelně.

Timothy Garton Ash v rozhovoru pro tento ča-
sopis říká, že to byl nejlepší rok v evropských dějinách. 
Pro závěr roku 1989 to platí rozhodně, po čtyřiceti le-
tech se náš region poprvé svobodně postavil na vlastní 
nohy. Zmizela temná síla v pozadí, která ovládala lid-
ské životy a začalo objevování svobodného světa. A to 
vlastně probíhá dodnes.

Výzkum CVVM z roku 2018 ukázal, že same-
tová revoluce je nejpozitivněji vnímaná událost našich 
dějin – dívá se tak na ni 72 procent dotázaných, za ne-
gativní ji označilo jen devět procent. Bez nadsázky tak 
lze říct, že 17. listopad je náš svátek, hlásí se k němu 
lidé, kteří ho zažili, i ti, kdo jej znají už jen z vyprávění. 

A i proto jsme se rozhodli vydat tento speciál, 
který se věnuje událostem roku 1989. Najdete tu texty, 
které popisují, co předcházelo samotné revoluci, při-
nášíme zkušenosti ze sousedních států, esej Martina  
M. Šimečky, dobové články atd.

Třicáté výročí by mělo ale vést i k tomu, aby-
chom znovu objevovali sami sebe. Proč byla tak dlouho 
československá veřejnost k režimu loajální? Co vlastně 
pak od změny poměrů očekávala? Jakou chceme spo-
lečnost dnes? A jsme poučenější? Je pozoruhodné, jak 
obrovský skok lze v dějinách udělat, a přitom se v ně-
kterých ohledech nehnout z místa.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor
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Desítky let vanul vítr ze Západu: vše, co se zrodilo 
v USA, přivál do Evropy, minimálně do západní Ev-
ropy. Mezitím už ale vítr vane také z Východu, a kdo jej 
chce pocítit a porozumět novému štěpení mezi výcho-
dem a západem Evropy, ten z Německa vyjede směrem 
na východ od Labe.

Jedno odpoledne na podzim roku 2017 si Vladimír 
Špidla udělal dostatek času na společný rozhovor v no-
vobarokním sídle české vlády nedaleko Vltavy. Bývalý 

český premiér a evropský komisař tou dobou věděl, že už 
se počítají poslední dny, kdy pracuje ve funkci poradce 
premiéra ve středolevicové vládě. Po Maďarsku a Pol-
sku se právě i v Česku na brzké převzetí moci těšil muž, 
který chce zlomit vliv „internacionalistů“ a bruselských 
eurokratů na jeho zemi. Také mobilizoval voliče tím, že 
v nich vyvolával strach – strach z šílenství otevření hranic 
Angely Merkel, strach z teroristů, kteří by pak ze Západu 
pronikali do Česka, a strach z toho, že regulacemi po-

Ví tady někdo, jak řešit problémy 
postmoderního světa?

komentář 
nový 
konflikt mezi 
Východem 
a západem
Po zaslouženém 
opojení šampaňským 
roku 1989 dnes 
následuje zasloužená 
kocovina.  
jocHEn BIttnEr, 
redaktor Die Zeit, hostující komentátor The New York Times
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V Česku, za Václava Havla se tak toužebně ob-
racejícímu k Západu, má EU nejnižší oblibu ze všech 
států Visegrádu. Reportéra z Německa tato informace 
překvapila. Co se tady stalo, pane Špidlo? Sociální 
demokrat se unaveně usměje a odpoví, že v poslední 
době často myslí na jednu francouzskou píseň. Zpívá 
se v ní: „Hádal jsem se se svojí ženou. Pak přišla revo-
luce. Pořád se hádám se svojí ženou. Chci ještě jednu 
revoluci.“ 

sedlá EU Čechům zakáže vlastnit zbraně. V srpnu 2016 
populární časopis Reflex otiskl na titulní straně koláž od-
tažitě hledící Angely Merkel ve svěrací kazajce s titulkem 
„Angel s ďáblem v těle“. Největší bulvární noviny v zemi, 
Mladá fronta DNES, na první straně pod titulkem „Na-
pětí na hranici“ otiskly fotografii zuřivě se tvářících Af-
ričanů. Tyto noviny patří Andreji Babišovi, onomu oli-
garchovi, který se o pár dní později po našem rozhovoru 
se Špidlou chystal nastěhovat do vládního sídla. 
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DVojÍ kULtUrnÍ šok 
Porevoluční vystřízlivění je určitě jednou z příčin vý-
chodo-západního konfliktu, který dnes Evropu štěpí. Co 
jsme si my, sami se sebou spokojení Západoevropané, 
naproti tomu dlouho neujasnili, je fakt, že lidé po pádu 
železné opony v roce 1989 nechtěli jen svobodu a bla-
hobyt, nová auta a domy. Toužili také po uznání. Oby-
vatelé Prahy i Chemnitzu chtějí platit za plnohodnotné 
Evropany stejně jako obyvatelé Paříže a Kolína nad Rý-
nem. Opravdu tohle uznání od Západoevropanů dostali? 
Z pohledu mnoha lidí na východ od Labe nikoli. Na-
místo možnosti utvářet novou Evropu se ocitli v pozici 
diváka u postranní čáry hřiště, popisuje bývalá slovenská 
premiérka Iveta Radičová svou ztrátu iluzí. „Všude jsme 
viděli jen rozdíly, rozdíly, rozdíly. A ptali jsme se: co nás 
Evropany vlastně spojuje?“ 

Sotva se bývalé komunistické státy staly součástí 
Západu, tak tento Západ přestával být tím příslibem svo-
body minulého století a naopak jej stále více určovaly 
komplexní požadavky nového 21. století. Být konečně 
členem EU a současně cítit ohrožení bezpečnosti a jis-
tot – pro mnohé obyvatele nových členských zemí to byl 
zjevně šok, který ještě zdaleka nestrávili. Výsledkem je 
frustrující přetížení z nároků nové doby a z „naivního 
obdivu Západu se na mnoha místech stalo jeho radi-

kální odmítání“, jak to formuluje bývalý ředitel pražské 
pobočky Goethe-Institutu Berthold Franke. 

Současně mnoho obyvatel středovýchodní Ev-
ropy a východního Německa udělalo příliš málo pro to, 
aby nároky a výzvy nově nabyté svobody přetavili v šanci 
na pozitivní utváření své budoucnosti. V komunistických 
časech rozšířenou nedůvěru vůči státu i spoluobčanům 
se nepodařilo nahradit kooperativním společenským du-
chem, bilancuje Vladimír Špidla. Základní předpoklad, 
se kterým vyrůstaly skoro dvě generace obyvatel středo-
východní Evropy, totiž byl, že jejich vláda lže a že je lepší 
svému sousedovi nedůvěřovat, protože možná spolupra-
cuje s tajnou policií. 

Při pohledu zpět na minulá tři desetiletí se zdá, že 
bývalé země východního bloku získaly nátěr parlamenta-
rismu, ale nesnažily se o ukotvení společenských a psy-
chologických předpokladů liberální demokracie. „Když 
Češi a Maďaři získali bezpečí, tak toužili po svobodě. 
Když získali svobodu, tak zase zatoužili po bezpečí,“ for-
muloval to jednou britský historik Timothy Garton Ash. 

Sjednocení Evropy bylo nejprve romantickým, 
poté technickým procesem. Po euforických týdnech pádu 
železné opony se politická pozornost zaměřila na infra-
strukturní projekty a transfery peněz ze Západu na Vý-
chod. Zpětně můžeme říct, že srůstání Evropy probíhalo 

ve vztahu západního subjektu a východního objektu, ni-
koli v rovnocenném vztahu dvou subjektů. Nemateri-
ální aspekty, jako jsou hrdost nebo uznání – a to zvláště 
uznání náročné proměny, kterou si Východoevropané 
museli po revoluci projít –, byly podceněny. 

Obě strany Evropy také zprvu přecenily schop-
nost a později i vůli Východu k přizpůsobení se Západu. 
Po nadějích přišla deziluze, po ztrátě iluzí pocit přezí-
rání. No a pak ještě Západ začal Východ školit, protože 
tak ochotně nepřijímal uprchlíky. „Přišla revoluce a pořád 
jsem se hádal se svou ženou.“ Ve zkušenosti mnoha Vý-
chodoevropanů to v překladu znamená: v roce 1989/1990 
jsme šli do ulic, riskovali svobodu a zdraví, a co jsme do-
stali? Hromadu nových problémů. Mnoho Východoevro-
panů se kvůli této frustraci pokusilo ještě o jednu revoluci 
– s cílem svrhnout „internacionalisty“. Na toto východní 
pobouření můžeme reagovat taky pobouřeně – tím se 
však pouze rozčilujeme nad symptomy problému a s pří-
činami východo-západního konfliktu to nijak nepohne. 
Zkusme se tedy ponořit ještě o něco hlouběji. 

Zdi mezi Východem a Západem padaly v době, 
kdy na Západě pod vlivem globalizace také začaly pa-
dat mnohé dosavadní hranice. To pro mnoho Zápa-
doevropanů představovalo značný modernizační stres, 
ovšem pro Východoevropany to byl hned dvojitý kul-

turní šok. Východní Evropa byla na výzvy, které s sebou 
přinesla globalizace, hůře připravená než západní Ev-
ropa. A navíc mnozí východní Němci i obyvatelé dal-
ších postkomunistických zemí měli pocit, že po pádu 
železné opony zažili už dost změn. Tuto specifickou 
citlivost, danou vlastními životopisy mnoha obyvatel 
středovýchodní Evropy, vnímali západní politici a no-
vináři od počátku jen s malou empatií. Příliš často si-
tuaci chápali na základě své vlastní životní zkušenosti 
a podle ní vše posuzovali. 

Samozřejmě, nebyla to zlá vůle, že se Západ sna-
žil Východ předčasně zapojit do svého společenství. Ev-
ropané se spíše stali obětí vlastního optimismu. Radost 
z pádu železné opony a  romantika představy, že teď 
začne srůstat, co k sobě přece patří, zatemnily pohled 
na kulturní rozdíly mezi oběma částmi kontinentu. V jis-
tém smyslu odráží vystřízlivění ve vztahu mezi Výcho-
dem a Západem nesplněná obrovská očekávání celého 
světa po roce 1989. Tato očekávání spočívala v tom, že 
pád opony a zdi bude počátkem nového globálního spo-
lečenství, které si Schiller vymaloval ve své Ódě na ra-
dost. Co rozdělil meč, to teď kouzlo radosti spojí. 

Spojení něčeho, co spolu ještě nefunguje, je pod-
statou romantiky. Migrační vlna roku 2015 však ukončila 
ty poslední zbytky romantiky, které mezi novomanžely 

„Všude jsme viděli jen rozdíly, rozdíly, rozdíly. a ptali jsme se: 
co nás Evropany spojuje?“ Iveta radičová
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zbyly. Rozpálila odlišnosti v mentalitě obou částí Ev-
ropy do tak křiklavých barev, že je už nešlo přehlédnout. 

Něco podobného se jen o  pár let dříve stalo 
ve vztahu mezi severní a jižní Evropou. Krize eura ob-
nažila rozdíly ve finanční kultuře mezi Řeckem a Fin-
skem, kterých bychom si při realistickém pohledu museli 
všimnout dříve, než jsme vytvořili eurozónu. Roman-
tická idea, že Řecko jako kolébka evropské filozofie musí 
být součástí měnové unie, však zastínila na datech zalo-
žené argumenty. Po přijetí eura většina Evropanů před-
pokládala, že pokud je Řecko součástí společné měny, 
tak rovněž splňuje podmínky členství. To se ovšem ni-
kdy nestalo, jak se později ukázalo. 

PŘÍLIš rYcHLá sVatBa
Bulharský autor Ivan Krastev pregnantně shrnul nové zá-
pado-východní štěpení: „(Západo)německý sklon ke kos-
mopolitnímu jednání byl také útěkem před vlastním 
xenofobním nacistickým dědictvím. Naopak antikosmo-
politismus Středoevropanů zčásti koření v odmítání ko-
munisty vnucovaného internacionalismu.“ Možná to vy-
světluje, proč maďarský premiér Viktor Orbán v únoru 
2018 v jednom z projevů pronesl tak neskrývaně rasis-
tická slova: „Nechceme, aby se naše barva kůže smíchala 
s barvou jiných.“ 

Východoevropané neměli šanci prožít padesát let 
vcelku nenáročného a stále rostoucího blahobytu, života 

bez velkých obav ze změn a ztrát jistot. V těchto časech 
rostla po desítky let základní důvěra v kapitalismus. 
Na Východě se po revoluci roku 1989 předpokládalo, 
že tato důvěra vznikne ze dne na den, a to v situaci, 
kdy první konfrontace mnoha zaměstnanců a nájem-
níků s kapitalismem byla vším, jen ne dobrým startem.   

Jak tedy vypadá bilance po třiceti letech? Údajně 
nadřazený systém, který liberální elity proklamovaly 
jako jediný možný, není oproti příslibům schopen ře-
šit mnohé problémy postmoderního světa. „Revoluce 
přišla, a já jsem se pořád hádal se svojí ženou“: místo 
vlastní měny je tu euro, jehož stabilitu si musí státy EU 
draze vykoupit. Místo zdi, která brání ve vycestování, 
je tu děravá vnější hranice EU, která nedokáže zabránit 
neregulované imigraci. Není divu, že mnohý Výcho-
doevropan cítí ozvěny falešných utopických příslibů, 
které socialistický režim hlásal ve zglajchšaltovaných 
stranických médiích. 

Skoro se zdá, jako kdyby se laskavost porevoluč-
ních časů překlopila do samolibosti na Západě a hněvu 
bez dostatku sebereflexe na Východě. Koneckonců, Zá-
pad a Východ se vzaly narychlo, aniž by se předtím do-
statečně poznaly. Přitom byla po celou dobu jejich vztahu 
potřebná párová terapie. Anebo abychom nekončili tak 
pesimisticky: po zaslouženém opojení šampaňským roku 
1989 dnes následuje zasloužená kocovina. X
Překlad tomáš Lindner, kresba Pavel reisenauer.

Tady ještě opojení, následovat bude laskavost porevolučních časů. 
A přijde také zasloužená kocovina. (17. listopad 1989 na Národní třídě)

fo
to

 P
r

o
fI

m
ED

Ia
.c

z



10

15. LEDEn 

Na Václavském náměstí se usku-
tečnilo pietní shromáždění 
za Jana Palacha. Několik ti-
síc účastníků rozehnala policie, 
některé pozatýkala. Na rozdíl 
od předchozích protestů se ale 
lidé sešli v centru Prahy i další 
den, kdy se několik opozičních 
osobností pokusilo položit kvě-
tiny jako uctění Palacha k soše 
svatého Václava. Policie opozič-
níky včetně Václava Havla za-
tkla a uvěznila. Protesty v centru 
Prahy pak trvaly až do dalšího 
víkendu a vytvořily nejdelší sou-
vislý projev nesouhlasu s reži-
mem známý jako Palachův tý-
den. Na brutálním potlačení 
protestů se podílely tisíce poli-
cistů a členů Lidových milicí. 

21. Únor 
Obvodní soud pro Prahu 3 od-
soudil Václava Havla k devíti 
měsícům do vězení za položení 
květin k uctění Jana Palacha. 

1989: 
rok 
obušku 
a obavy, 
že se nic 
nezmění

Palachův týden 
na Václavském náměstí.

fo
to

 L
U

B
o

m
Ír

 k
o

tE
k



11



12

17. kVětEn 
Na základě mnoha protestů 
z Československa i zahraničí 
a kvůli chatrnému zdraví byl 
Václav Havel podmínečně pro-
puštěn na svobodu. 

9. ČErVEn 
Kardinál František Tomášek po-
slal prezidentu Gustávu Husá-
kovi dopis, v němž protestoval 
proti zakotvení marxismu-leni-
nismu jako státní ideologie v při-
pravované změně ústavy. Záro-
veň vyzval Husáka k zakotvení 
svobody náboženského vyznání. 

29. ČErVEn

Na rozhlasové stanici Svobodná 
Evropa byl přečten text petice 
Několik vět, kterou sepsal Václav 
Havel po svém propuštění z vě-
zení. Název vymyslel Jiří Křižan. 
Jako kontaktní osoby pro zasílání 
podpisů byli kromě Havla a Kři-
žana uvedeni i Stanislav Devátý 
a Alexandr Vondra. Do podzimu 
dokument podepsalo asi čtyřicet 
tisíc lidí včetně známých umělců 
jako Zdeněk Svěrák, Hana Zago-
rová, Ivan Trojan a Jiří Bartoška. 
Jména signatářů pravidelně četli 
na Svobodné Evropě. 

17. ČErVEnEc
Generální tajemník KSČ Miloš 
Jakeš přednesl projev na aktivu 
funkcionářů KSČ v Červeném 
Hrádku na Plzeňsku. Nahrávka 
projevu, kde se Jakeš nápadně 
primitivně a nezvykle upřímně 
vyjadřoval k aktuální politické 
situaci, se tajně rozšířila mezi 
lidmi a měla dokladovat, jak ne-
kompetentním člověkem fak-
tický šéf státu je. 

21. srPEn
V centru Prahy se odehrál první 
větší protest po Palachově týdnu. 
Účast ale byla spíš menší, histo-

rické prameny uvádějí méně než 
dva tisíce lidí. České disidenty 
přijeli podpořit jejich kolegové 
z Polska a Maďarska, kde již 
probíhaly politické změny. 

25. srPEn 
V pořadu Československé televize 
Hospodářský zápisník vystoupil 
do té doby neznámý ekonom Mi-
loš Zeman, aby promluvil o svém 
článku vydaném krátce předtím 
v časopise Technický magazín. 
Článek se stal senzací podzimu, 
v cenzurou pevně svázané zemi 
totiž neobvykle otevřeně a vý-
směšně popisoval špatný stav čes-
koslovenského hospodářství. Byl 
velmi rychle vyprodán a lidé si 
jej množili a šířili dál. Překvapilo 

Miloš Zeman

Miloš Jakeš

Kardinál František Tomášek
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i Zemanovo vystoupení v televizi, 
kde do té doby nikdo z kritiků 
poměrů promluvit nesměl.

30. záŘÍ
Víc než deset tisíc občanů NDR 
ukrytých na západoněmeckém 
velvyslanectví v Praze dostalo 
povolení k přesunu na nádraží 
a odjezdu vlakem na svobodu 
do Bavorska. Skončilo tak něko-
likaměsíční drama, které česká 
režimní média ignorovala, od-
vážnější lidé v Praze, kteří k am-
basádě zašli, jej ale mohli sledo-
vat naživo. Někteří východním 
Němcům pomáhali, ukazovali 
jim cestu k ambasádě a nabízeli 
jídlo, jiní rabovali trabanty za-
nechané v centru města. Pražská 
policie uprchlíkům bránila pře-
konat plot do zahrady velvysla-
nectví. 

1. ŘÍjEn
Vláda pustila do oběhu stokoru-
nové bankovky s portrétem Kle-

menta Gottwalda. Bankovku 
s politikem, který má na svě-
domí justiční vraždy, mnozí 
Češi poškozovali například ná-
pisem VRAH na Gottwaldovo 
čelo.  

11.–17. LIstoPaD 
V několika městech severních 
Čech se konala malá protestní 
shromáždění proti zoufalému 
stavu životního prostředí, pře-
devším kvalitě ovzduší. Místní 
funkcionáři KSČ neurčitě slíbili, 

že se budou životním prostředím 
zabývat.   

12. LIstoPaD
Několik tisíc věřících dostalo po-
volení vycestovat do Říma a zú-
častnit se ve vatikánské bazilice 
sv. Petra slavnostního aktu sva-
tořečení Anežky Přemyslovny, 
ženy, která ve 13. století zasvětila 
život péči o chudé a nemocné. 
Šlo o neobvyklý akt vstřícnosti 
úřadů vůči katolíkům. X
Připravil marek švehla.

Jan Pavel II. při kanonizaci Anežky Přemyslovny.
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Novinář 
a spisovatel Jaroslav 
Formánek byl jedním 
z těch, kdo utekli 
na Západ v roce 1989. 
Řada emigrantů se 
tehdy rychle vrátila 
zpět, on sám zůstal 
ve Francii dalších 
osmnáct let. Říká, 
že se snažil odejít 
z Československa 
daleko dřív, ale nedařilo 
se to. 
katEŘIna šafaŘÍkoVá / foto mILan jaroš

Poslední 
kapkou 
byl pro mě 
Palachův 
týden

kdy jste emigroval?
Patnáctého dubna 1989.

Jaký jste měl důvod?
Sloužil jsem na vojně v Chebu a na Doupově jsem 

zažil rozmisťování sovětských raket SS-20, o kterých ko-
munisti tvrdili, že na našem území nejsou. Jako vždycky 
lhali, na druhou stranu to ale ukazovalo, že jsou schopni 
rozpoutat i atomovou válku. Během dvou let vojny jsem 
viděl obrovské množství armádního materiálu, techniky 
a lidí připravených silou bránit ten hnusný a nelidský re-
žim. Říkal jsem si, tady se to nikdy nezmění, a rozhodl 
jsem se, že odejdu z Československa. To bylo v roce 1983.

Mezi vaším rozhodnutím a emigrací uplynulo 
šest let. Proč jste odešel až tak pozdě?
Tehdy šlo oficiálně vycestovat dvěma způsoby, 

pokud člověk nechtěl riskovat ilegální přechod hranic 
a v případě neúspěchu i kriminál nebo kulku v hlavě, 
což jsem riskovat nechtěl. Musel si buď koupit zájezd 
s cestovkou na Západ, nebo státní banku požádat o de-
vizový příslib – de facto příděl valut. Zájezdy však byly 
dost drahé, stály třeba osm deset tisíc korun, a já tehdy 
vydělával okolo patnácti set měsíčně. A dostat devizový 
příslib režim podmiňoval řadou podmínek. A mně se 
nedařilo je splnit. 

Takže jste to zkoušel víckrát?
Pravidelně každý rok, poprvé v roce 1984.

Mohlo se žádat jen jednou za rok?
Jenom jednou za  rok. Podávalo se to, tuším, 

v lednu nebo únoru a zhruba do dvou měsíců dali člo-
věku vědět. Žádost o devizový příslib ale musel ještě před 
jejím podáním schválit zaměstnavatel, stranický výbor 
zaměstnavatele, uliční výbor v místě bydliště, který ji-
nak řešil odvoz popelnic nebo výzdobu oken na 1. máje, 
a tohle razítko jsem třeba dvakrát nedostal.

Proč?
Často jsem se stěhoval, vystřídal jsem snad osm-

náct míst v Praze, než jsem odjel do Paříže. Byla bytová 
krize, takže jsem žil, kde to šlo a často víceméně na-
černo. Pokud ale člověk nebyl někde oficiálně hlášený, 
nešlo potvrzení od uličního výboru získat. Udělení de-
vizového příslibu navíc neznamenalo automatický od-
jezd do zakázaného světa. Následovalo ještě důležitější 
kolečko, žádost o výjezdní doložku, kterou udělovali po-
licajti. A tam se už přikládaly i kádrové posudky. Stačilo 
pak, aby se člověk třeba nepohodl v práci, jeho vedoucí 
byl náležitý blb, ovšem s velkou pravomocí, mohl pak 
napsat, že jste třeba nespolehlivý pracovník. Podat ta-
kovou žádost nemělo smysl, vůbec by se tím nezabývali.

Neoslabila se vaše vůle během těch šesti let?
Jak přibývalo neúspěšných pokusů, pomalu jsem 

si zvykal, že to nevyjde. Ale pak se stala jedna důle-
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rový blok, měl snad jen čtyři strany. Byly tam moje na-
cionále, počet dnů, které můžu strávit v kapitalistické 
cizině – povolili mi jich šest –, a pak nějaká čísla a šifry. 
Na hranicích si nechali polovinu bloku, zbytek se vracel 
při návratu. Takhle hned věděli, kdo zůstal venku.

Nezačal jste v nějaký moment pochybovat?
Československo mně úplně lhostejné nebylo, vy-

růstal jsem tu dvacet devět let, měl tady rodiče, kama-
rády. Rozhodující poslední kapkou byl pro mě moment, 
když jsme v lednu 1989 jeli s jednou kolegyní ze Sport-
turistu autem z Holešovic do centra. Jeli jsme po magist-
rále, o něčem se bavili a najednou jsme oba zmlkli. Po levé 
straně od Hlavního nádraží až po Václavák stál jeden po-
licejní anton za druhým, vodní děla, fůra obyčejných poli-
cajtů, pohotovostní pluk s těmi mladými Ondráčky s pen-
dreky v rukou připravenými mlátit lidi hlava nehlava.

Palachův týden?
Ano. Měl jsem na té magistrále ten samý pocit 

jako před lety na vojně. Tedy že se tady nic nezmění 
a jakýkoli pokus o změnu komunisté potlačí násilím. 
Do Francie jsem chtěl původně odjet až v létě, ale po tom- 
hle zážitku jsem si při první příležitosti koupil jízdenku 
na vlak do Paříže.

komu jste řekl, že odcházíte? Řada lidí to tajila 
i před příbuznými kvůli riziku prozrazení.
Rodičům jsem to řekl, věděl jsem, že to nevyzradí. 

Pak to věděl Rudolf Kučera a v té době můj nejlepší ka-
marád Franta Rychlík, který v Brně vydával moravskou 
verzi samizdatové Střední Evropy. Tito čtyři.

Jak vypadaly vaše poslední hodiny před emigrací?
Málem mi ujel vlak, protože jsme se s Frantou 

bouřlivě loučili, přijel kvůli tomu za mnou do Prahy. 
Jelo to ve dvanáct, my jsme ve čtvrt na dvanáct vyběhli 
z bytu, chytili taxík, který nás odvezl na Hlavní nádraží, 
vlak tam už stál, já naskočil do vagonu a Franta někam 
zmizel. Říkal jsem si ježíšikriste, ani jsme si nepodali 
ruce, ale on prozíravě utíkal k bufetu na peronu a kou-
pil mi lahváče na cestu, protože tušil, že mi po předešlé 
noci bude asi všelijak. Vlak se už rozjížděl, Franta při-
běhl, strčil mi ta dvě piva do okýnka a pohltila mě tma, 
jak vlak zmizel v tunelu.

Jak to tehdy vypadalo na hranicích? 
Když jsme dorazili do Chebu na nádraží, odpo-

jili vagony československé dráhy a u nástupiště zůstaly 
stát ty dva francouzské, které pokračovaly do Paříže. 
Po chvíli na peron napochodovalo komando policajtů, 

žitá věc. V rámci takzvané československé perestrojky 
komunisté povolili vlastnění deviz – mohli jste vlast-
nit cizí peníze, a tím pádem nemuseli žádat o devizový 
příslib. Dodnes si pamatuju, že jsem se o tom dozvěděl 
v tramvaji číslo 17 někdy koncem roku 1987. Četl jsem si 
Mladou frontu, a když tramvaj projížděla okolo práv-
nické fakulty, všiml jsem si krátké nenápadné zprávy, 
že „rozhodnutím strany a vlády je umožněno občanům 
vlastnit devizové prostředky“. V tom okamžiku jsem 
doslova viděl, jak se v té  železné oponě pro mě ote-
vřela skulina.

 
Jak to? Stejně jste musel žádat o výjezdní do-
ložku.
Musel, ale celá procedura se zjednodušila. Můj ka-

marád historik Rudolf Kučera – jednu dobu jsme spolu 
pracovali u míchačky – vydával samizdatový časopis 
Střední Evropa, pořádal u sebe doma různé přednášky 
a přijížděli k němu i zahraniční profesoři. A Rudolf mi 
domluvil s jedním francouzským historikem, že se mnou 
půjde do Živnostenské banky a tam na mé jméno složí 
franky, které jsem si předtím od něj koupil. V bance mně 
tak dali potvrzení, že vlastním devizy.

Takže zbývala už jen policie?

Šel jsem na místní oddělení pasů a víz požádat 
o výjezdní doložku. Dostal jsem tam různé formuláře, 
čímž ale nastal další problém.

Jaký?
V té době jsem pracoval ve Sportturistu a chodil 

jsem tam buď pozdě, nebo někdy vůbec ne, moc mě to 
nebavilo. Takže bylo jasné, že od nich nedostanu dobrý 
kádrový posudek. Naštěstí jsem se znal se sekretářkou 
ředitele, byla to moje kamarádka, a domluvili jsme se 
proto, že mi dá razítko na prázdný formulář a posudek 
na sebe si pak napíšu sám.

Musel být jednoznačně pozitivní?
Musel. Takže jsem sám sebe vykreslil jako vzor-

ného socialistického pracovníka, na kterého je spoleh-
nutí, který je členem SSM a brigády socialistické práce, 
bez reptání dělá přesčasy, zkrátka pomáhá při plnění 
všech důležitých úkolů stanovených pětiletým plánem. 
Pak jsem to předal policajtům, podívali se na to, přidali 
k tomu razítko a řekli, že mi dají vědět.

a to byl konec?
Asi za měsíc jsem dostal vyrozumění, že si mám 

přijít pro výjezdní doložku. Což byl takový malý papí-

málem mi ujel vlak, protože jsme se s frantou bouřlivě 
loučili, přijel kvůli tomu za mnou do Prahy. 
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kou, lokomotiva odjela vpravo, po kolejích vlevo přijela 
německá souprava a k ní připojili naše vagony. Otevřel 
jsem okýnko – to už na mě nikdo neřval, protože vo-
jáci odjížděli s českou lokomotivou zpět –, otočil jsem 
se a poslední, co jsem viděl ze své rodné země, byl ob-
rovský nápis na plechové ceduli před tím koridorem 
z ostnatých drátů: „Vítá vás Československá socialis-
tická republika.“

Co jste vlastně měl s sebou v kufru? Jak si člověk 
balí navždy?
Měl jsem s sebou zimní i letní oblečení – dva sve-

try, kulicha, ale taky plavky – a to se ukázalo jako jediný 
zádrhel na hranicích, protože celnici, která mi prohlížela 
tašku, to zarazilo. Říkala: „Vždyť jedete jenom na šest 
dní, proč tady máte zimní věci?“ Já jsem odpověděl, že 
budu v Paříži dva dny a potom jedu zpátky přes Alpy, 
tak kdyby tam byla zima. A ona: „A proč máte plavky?“ 
Na to já zase, že se možná pojedu z Paříže vykoupat 
k moři, když bude teplo. Zkoumavě se na mě podívala, 
ale nic neřekla.

byl jste nervózní?
Spíš jsem to v té kocovině se zaujetím pozoroval, 

skoro jako by se mě to netýkalo. 

Proč jste si vybral Francii? Uměl jste francouzsky?
Vůbec ne. V té době jsem mluvil docela dobře ně-

mecky, takže bych býval mohl do Německa, ale mě ně-
mecká kultura moc nezajímala. Francie mě naopak už 
od dětství přitahovala a měl jsem také v Paříži vzdá-
lenou příbuznou. Tahle teta z druhého kolena mi dost 
pomohla, když jsem ze začátku potřeboval adresu kvůli 
francouzským úřadům. Bydlel jsem u  ní a  nemusel 
do uprchlického tábora.

Pamatujete si na první minuty a hodiny po pří-
jezdu do Paříže?
Pamatuju. Přijeli jsme na nádraží Gare de l’Est 

v sobotu v sedm ráno, nádherně kvetly kaštany, a já se 
vydal po bulváru Sébastopol k Seině. V Jindřišské ulici 
v Praze bývala totiž před revolucí takzvaná francouz-
ská prodejna, kde se prodávaly různé francouzské po-
traviny, a vzadu za obchodem byla taková malá kavárna, 
kde visela obrovská fotografie Paříže. Jeden zákazník, 
co tam chodíval, tvrdil, že v malém domku u Seiny, co 
stojí na špičce ostrova Saint-Louis a na fotce byl dobře 
vidět, bydlel malíř Jan Zrzavý a dodnes ho tam prý při-
pomíná pamětní cedule. Tak jsem si to šel tím prvním 
pařížským ránem ověřit, ale žádná cedule tam samo-
zřejmě nebyla. Potom jsem si dal někde kafe a přemýš-
lel, co teď.

Vaše teta věděla o vašem příjezdu?
Ne. Nakonec jsem jí zavolal, můj příjezd ji pře-

kvapil, ale přijala mě. Když jsem požádal o azyl a do-
stal provizorní dokumenty, odjela na několik měsíců 

jarosLaV formánEk (59)
spisovatel, novinář a překladatel. narodil se ve Ve-
selí nad moravou, po  maturitě na  strážnickém 
gymnáziu a po vojenské základní službě pracoval 
v dělnických zaměstnáních v Praze. V dubnu 1989 
emigroval do Paříže, od roku 2007 žije opět v Praze. 
z francouzštiny přeložil knihy wilfrieda martense 
První a druhá Evropa a michela winocka Historie 
extrémní pravice ve Francii. je autorem několika knih 
(Dlouhá kakaová řasa, Cesta, Francouzský rok, Škrá-
banice, Morituri ad.), spolu s historiky adamem Hra-
dilkem a janem Dvořákem nedávno dokončili třetí 
díl knihy Čechoslováci v Gulagu o československých 
občanech zavlečených do sovětských lágrů. Pracuje 
v Ústavu pro studium totalitních režimů a je edito-
rem portálu Investigace.cz.

celníků a vojáků v takových hnědých montérkách, vběhli 
do vagonů a začali všechno prohledávat, odmontovávali 
i kryty u žárovek na stropě.

Co hledali?
Jestli někdo něco nepašuje, devizy, valuty nebo 

třeba vysokoškolský diplom, protože chtěl emigrovat. 
Když pak prohlídka skončila, přijela taková malá loko-
motiva s plošinou, k ní připojili ty dva vagony a na stu-
pátka naskákali vojáci se samopaly – Pohraniční stráž.  
Stál jsem u okýnka, kouřil a oni hned začali řvát: „Za-
vřete okamžitě okno!“ Ta podivná souprava poté ob-
jížděla Cheb, až vjela do úvozu, který byl kompletně 
obehnaný ostnatým drátem a každých pár metrů stála 
strážní věž. Vlak pak zastavil před takovou rozdvoj-
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do Pyrenejí. Já jsem bydlel v jejím bytě a jako uprch-
lík dostával podporu tisíc franků měsíčně, což pro mě 
byla závratná částka. Měl jsem to rozpočítané na třicet 
franků na den. Ráno jsem si doma udělal snídani a po-
tom celý den chodil po Paříži, koupil si sendvič, kafe, 
balíček gauloisek, večer plátek sýra, někdy flašku vína, 
ovoce. Nachodil jsem tam stovky kilometrů, byla to 
úžasná doba.

Počítal jste i s variantou, že byste politický azyl 
nedostal?
Počítal. Pro ten případ jsem měl plán, že pojedu 

do Ameriky, protože Amerika mě přitahovala zase jiným 
způsobem. Ale azyl jsem během dvou nebo tří měsíců 
dostal, francouzská přistěhovalecká politika byla tehdy 
velmi velkorysá, a v mezičase jsem také poznal Tigri-
dovo Svědectví, protože jsem měl pro Pavla Tigrida ně-
jaké vzkazy.

Odkud?
Od Rudolfa Kučery. Potřebovali nějaké peníze 

a sháněli i ofset na množení literatury. Asi po dvou týd-
nech v Paříži jsem proto Tigridovi zavolal a domluvil si 
s ním schůzku. Do Svědectví jsem pak chodíval pravi-
delně. V knihovně tam měli neuvěřitelné množství do té 

doby pro mě nedostupné exilové literatury, studie o české 
historii, střední Evropě, básně, romány od Škvoreckého, 
prostě všechno.

Sledoval jste, co se děje v Československu? Zají-
malo vás to?
Ve Svědectví odebírali Rudé právo a další komu-

nistický tisk, ale z mého pohledu se v Československu 
nic převratného nedělo. Můj pařížský soused, Bretonec 
Daniel, to kvůli mně sledoval a tvrdil, že do konce roku 
padne režim i v Československu, já byl skeptický. Vsadili 
jsme se o láhev whisky, on měl kliku a vyhrál. 

Jak se dívali Francouzi na Československo?
Pro Francouze zanikla střední Evropa se spuš-

těním železné opony. O lidech typu filozofa Derridy 
a jeho napojení na Patočku a podobně, o tom věděl jen 
úzký okruh intelektuálů. V roce 1989 se navíc slavilo 
dvousté výročí Francouzské revoluce, takže Francouzi 
byli dost soustředění sami na sebe. Noviny samozřejmě 
psaly o historických událostech v Polsku, Maďarsku, ale 
z Československa dlouho nepřicházely žádné pozitivní 
zprávy. Dost je taky zajímal Sovětský svaz, přesněji ře-
čeno Gorbačov, ten byl tehdy na celém Západě idolem. 
Československo si ale obyčejní Francouzi pletli s Jugoslá-

vií. Prahu měli zafixovanou jako město kultury a histo-
rie, kde tvořil Kafka, ale umisťovali ho někam do Ra-
kouska. 

Co jste dělal 17. listopadu?
To byl pátek a my jsme každý pátek chodili s klu-

kama okolo Svědectví na pivo do hospody, které jsme 
říkali „U Grobiána“, protože tamní výčepní, původem 
Korsičan, byl strašně hrubý na svou ženu. Toho 17. listo-
padu jsme tam byli, a když nás grobián vyhodil, šli jsme 
do irské hospody v Marais, kde se hrávalo na kytary a bý-
vala tam velice příjemná atmosféra. Jel jsem domů až po-
sledním metrem a ráno mě probudilo bušení na dveře. 
Otevřel jsem a tam soused Daniel. Stál na chodbě  jenom 
v trenýrkách a chrlil na mě: „Už to u vás začalo, v Praze 
se něco stalo. Pusť si rádio!“

Co pro vás následující dny znamenaly? Chtěl jste 
se nějak zapojit do událostí?
Začal jsem shánět zbraně.

Zbraně?
Ano, zbraně. Krátce po 17. listopadu totiž při-

šla do Svědectví zpráva, že komunistický generál Vác-
lavík vyhrožuje tankovými divizemi, které chce poslat 

na Prahu. S jedním exulantem, Jindrou Tomešem, jsme 
se proto domluvili, že seženeme nějaké zbraně pro pří-
pad, že bychom vyrazili do Prahy na pomoc. Takže 
jsme začali obcházeli blešáky v Paříži, kde se dalo se-
hnat všechno možné.

a sehnali jste je?
Nějací Arabové nám nabídli samopaly, paradoxně 

československé výroby, alespoň jsem je znal z  vojny. 
Chtěli ale za ně velké peníze, které jsme neměli. Zva-
žovali jsme, že přesvědčíme Tigrida, aby nás založil, ale 
ten by nás s tím určitě vyhodil. Vývoj v Československu 
byl nakonec ale rychlý a nenásilný a zbraní naštěstí ne-
bylo potřeba.

Neměl jste touhu vrátit se do Československa 
a být při tom?
V té době jsem už měl povolení k pobytu i práci, 

už jsem také trochu rozuměl francouzsky a po pádu ko-
munismu jsem věděl, že se do Československa budu moct 
kdykoli zajet podívat. Francouzské dobrodružství bylo 
pro mě lákavější než na vlastní kůži prožívat novou situ-
aci ve střední Evropě. Poprvé do Československa jsem 
se podíval v roce 1992 a v roce 2007 jsem se sem natr-
valo vrátil. X

můj pařížský soused kvůli mně situaci sledoval a tvrdil, že 
do konce roku režim padne. nevěřil jsem mu. 
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Třináctého září roku 1989 se Jacek Kuroń jako každé 
ráno holil. Uprostřed procesu mu zavolal jeden ze sou-
sedů. Se stejnou pravidelností, s níž Kuroń prováděl 
tento ranní úkon, ho soused varoval vždy, když se před 
jejich domem na varšavském předměstí objevilo pode-
zřelé auto. Mohl si díky tomu do tašky aspoň rychle 
naházet pár základních věcí. Pro filozofa, opozičního 
předáka a politického vězně totiž neznámý vůz zpra-
vidla znamenal policejní návštěvu, zatčení a několika-
hodinové nebo i několikaměsíční zadržení. Proto byl 
Kuroń podle vlastních vzpomínek překvapený a i tro-
chu znechucený: ministrem práce a sociálních věcí byl 
v nové vládě teprve jeden den, a už ho jdou zase se-
brat? To se tedy polský experiment s poklidným a mí-
rumilovným rozdělením a následným předáním moci 
moc nepovedl.

Neznámé auto ovšem nebyla tajná služba, tak-
zvaní esbeci, nýbrž ministerská limuzína s šoférem. Ku-

Polsko 
nejchudší, 
nejsmělejší – 
a první
Polská cesta 
od nedostatku  
potravin a stávek 
ke svobodným  
volbám.
tomáš BroLÍk
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roń toho dne normálně odjel do svého nového zaměst-
nání. Polský experiment se povedl, což bylo pro celý 
východní blok klíčové. Jeho největší a v jistém smyslu 
nejdůležitější země ostatním ukázala cestu, po níž se 
další, každá svým způsobem, mohly vydat.

na co ČEkátE
Polsko se na konci osmdesátých let od svých komu-
nistických sousedů zásadně lišilo. Východní Německo 
bylo ohromně zadlužené, ale dokázalo předstírat do-
stupnost spotřebního zboží a ekonomickou prosperitu. 
Maďarsko bylo ještě zadluženější, ale předstíralo ve-
selost a otevřenost. Československo nepředstíralo nic 
z toho, ale zase to vše zvládlo bez zahraničního dluhu. 
Polsko bylo nejenom drtivě zadlužené, ale navíc ne-
mohlo nic předstírat, ani kdyby chtělo – obyvatelé země 
se pravidelně potýkali s nouzí a nedostatkem, na zá-
padě Evropy tehdy zcela nepředstavitelnými. Výsled-

kem opakujících se krizí byly stávky a nepokoje, které se 
státu vždycky dařilo potlačit a utišit: úplatkem, na který 
si ale zase musel půjčit. Anebo násilím, které zvyšovalo 
lidový odpor k jeho režimu.

V létě 1988 už nepomáhalo ani jedno. Stávky se 
rozšířily po celé zemi, desetitisíce lidí odmítaly pra-
covat. Lidová vzpoura vzkřísila nezávislé odbory Soli-
daritu, jejíž vliv za posledních sedm let upadl. Její šéf, 
Lech Wałęsa, vycítil příležitost a postavil se do čela stá-
vek. A protože – i bez znalosti úředních ekonomických 
statistik – vytušil, že komunistický režim je ve skutečně 
a bez nadsázky existenčních problémech, veřejně vyzval 
hlavu státu, generála Wojciecha Jaruzelského, k roz-
hovorům. Oficiálním důvodem byla nabídka opoziční 
spolupráce s cílem odvrátit zhroucení státu. Skutečným 
Wałęsovým záměrem bylo zbavit se komunistické vlády. 
A rozhovory považoval za ten nejlepší způsob.

Jaruzelski si fakt, že komunistická vláda potře-
buje ke svému přežití pomocnou ruku opoziční Soli-
darity, dlouho nechtěl připustit – i když jej o tom pře-
svědčovali i někteří z členů komunistického vedení. 
Taková však byla realita. Polsko bylo stávkami zcela 
ochromeno. Sovětský svaz poskytl polské vládě překle-
novací úvěr, ale ústy svého tehdejšího vůdce Michaila 
Gorbačova dal Jaruzelskému najevo, že to je všechno, 
co může čekat: už žádné peníze, rozhodně žádné so-
větské tanky a rozhodně žádnou podporu tankům pol-
ským. Když se Jaruzelski svěřil sovětské hlavě se svým 
dilematem, jestli legalizovat Solidaritu, či ne, Gorba-
čov mu odpověděl otázkou, na co ještě čeká. Polsko po-
třebovalo vrátit zemi do práce a potřebovalo západní 
peníze. K oběma bylo nutné se dohodnout se Solida-
ritou.

Jaruzelski koncem srpna, nejprve pokoutně přes 
mocného ministra vnitra Czesława Kiszczaka, pak sám 
osobně nabídl Wałęsovi „jednání u  kulatého stolu“.  
Podmínky bezprecedentní diskuse byly zpočátku hodně 
nejasné a pro Solidaritu nevýhodné. Výměnou za ko-
nec stávek nezískala kromě budoucího hovoru nic, ani 
příslib vlastní legalizace. Wałęsa na ně přesto přistou-
pil. Sjezdil pak celou zemi (s proslulým bonmotem, že 
„lepší je kulatý stůl než hranatá cela“) a přesvědčoval 
členy svého hnutí, že rozhovory s vládou jsou jedinou 
cestou, jak komunisty zbavit moci. Argumentem, že 
rozhovory jsou jedinou cestou, jak komunisty u moci 
udržet, na své soudruhy naléhal i Jaruzelski. Měl to 
stejně těžké jako Wałęsa, musel spolustraníky vydírat 
tím, že pokud mu k jednání mandát nedají, vzdá se 
funkce on i nejvyšší vedení vlády a strany. Nakonec 

Už žádné peníze ani 
tanky z Moskvy. (Stávka 
v gdaňských loděnicích 1980)
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uspěli oba a cesta k jednání, která začala v únoru roku 
1989, byla volná.

jak nEzVoLIt komUnIstY
Oněch jednání nakonec bylo 92, trvala od počátku 
února do začátku dubna a odehrála se u celkem osmi 
kulatých stolů. Stály v paláci v centru Varšavy a hovo-
řilo se u nich o školství, stavu nemocnic nebo o pra-
covních podmínkách. O tom nejsledovanějším – o vol-
bách, legalizaci Solidarity a budoucí dělbě moci – se 

však mluvilo jinde: za Varšavou, v luxusní odpočin-
kové vile tajné policie jménem Magdalenka. Výsled-
kem tamních tajných jednání byla dohoda na červno-
vých polosvobodných volbách a uznání Solidarity jako 
opozice.

Polosvobodné byly volby proto, že Solidarita 
v nich nemohla vyhrát. V Sejmu měli komunisté dvě 
třetiny křesel jisté předem, opozice s nimi soupeřila jen 
o zbylou třetinu. Avšak v Senátu, tedy méně významné 
komoře parlamentu, mohla opozice získat vše. K mání 
bylo všech sto křesel.

Komunisté se mohli chlácholit vědomím, že co 
se týče správy státu a zkušeností s reálnou politikou 
a mocí, nemohli se s nimi amatéři ze Solidarity mě-
řit. V dubnu a květnu však byla nutná jiná dovednost, 
ve které desítky let vládnoucí komunisté a stejně dlouho 
pronásledovaní opozičníci stáli na stejné startovní čáře: 
získávání voličských hlasů při předvolební kampani, 
s čímž ani jedni, ani druzí neměli žádnou zkušenost. 
Jak se ukázalo, komunisté jí nebyli schopni, zatímco So-
lidarita se vzmohla k heroickému výkonu. I když na to 
nebyla nijak připravená, polepila zemi narychlo vytiště-
nými plakáty, zapojila desítky tisíc dobrovolníků, před 
každou volební místnost umístila informační stánek, 
který ukazoval, jak se ve složitém volebním archu vy-
znat (a proč nevolit komunistické kandidáty).

Ve výsledku získala Solidarita v Sejmu 33 z 35 
křesel, která zde mohla získat, a v Senátu 99 ze 100 
křesel. Bylo to drtivé vítězství – a zcela drtivá prohra 
pro komunistickou stranu, která, podle pozdějších slov 
svých vlastních potentátů, s ničím takovým nepočítala. 
Jaruzelski nejprve nevěděl, jak reagovat, zvažoval znovu 
zavést výjimečný stav a volby prostě škrtnout, ale chy-
běla mu k tomu odvaha i podpora z Kremlu. Nevěděl, 
zda má kandidovat na prezidentskou funkci: potřebo-
val k tomu i hlasy Solidarity a riskoval, že pokud do-
jde k hlasování, čeká ho další ponížení. K výslednému 
kompromisu – Jaruzelski jakožto záruka hladkého 
přechodu od diktatury zůstane prezidentem, Solida-
rita získá post premiéra a důležitá ministerstva, s vý-
jimkou vnitra a obrany – jej museli přemluvit Gorba-
čov i tehdejší americký prezident George H. W. Bush. 
Premiérem se v srpnu roku 1989 stal všeobecně uzná-
vaný intelektuál Tadeusz Mazowiecki a jeho vláda za-
čala úřadovat.

V té zasedl kromě Jacka Kuroně i její nejznámější 
člen Leszek Balcerowicz, který prakticky okamžitě za-
čal se svou ekonomickou „šokovou léčbou“. V následu-
jícím roce z vlády zmizeli komunističtí ministři vnitra 
a obrany a v roce 1991 mohli Poláci volit v prvních zcela 
svobodných volbách od druhé světové války. X

Dohodl se kompromis: jaruzelski jako záruka hladkého 
přechodu k demokracii měl zůstat prezidentem. 

V prvních volbách v červnu 1989 ještě Solidarita nesměla 
vyhrát. (Opoziční lídr Jacek Kuroń mluví  s novináři)

Železná opona se opatrně zvedá, polská opozice 
dotlačila vládu k jednání u kulatého stolu. (Únor 1989) 
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České  
děti chtějí mír  
(a taky  
svobodu)

Závěr osmdesátých let 
přinesl vznik opozičních 
skupin a zvýšený apetit 
svrhnout režim. 
marEk šVEHLa
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Nástup Michaila Gorbačova v Sovětském svazu a únava 
z dlouhotrvajícího ultrakonzervativního komunismu při-
nesly ve druhé polovině osmdesátých let zvýšenou akti-
vitu lidí pohybujících se v prostředí Charty 77. Ve zprávě 
Ústavu pro studium totalitních režimů se uvádí, že se 
tehdy k opozičním sdružením řadilo asi 500 politických 
aktivistů. Jejich činnost byla pod setrvalou hrozbou kri-
minálu, vypadala tedy velmi improvizovaně a odehrávala 
se konspiraci. Samozřejmě neexistovaly žádné kanceláře 
či formální členství. Policie se snažila jakoukoli ilegální 
politickou, ale i kulturní činnost všemožně potírat. 

Možná nejdůležitější bylo potlačit strach, vyhlásit no-
vou iniciativu, zveřejnit cíle a dát podobně smýšlejícím 
lidem možnost připojit se. Nejsmělejší opoziční skupiny 
z konce osmdesátých let již nechtěly pouze upozorňovat 
na porušování lidských práv. Vydávaly vlastní politický 
program, usilovaly o organizování protestních petic nebo 
dokonce pouličních protestních akcí. 

Provolání se vymýšlela v hospodách – kromě kostela 
prakticky jediném místě, kde se v té době mohli na ve-
řejnosti sejít více než tři lidé s jinou než režimní agen-
dou a nevzbudit přitom ihned pozornost uniformované 
i tajné policie – nebo v úzkém kruhu u někoho v bytě. 
Širší okruh sympatizantů se pak na činnosti podílel tak, 
že podepisoval ustavující provolání, petice (například 
za propuštění politických vězňů), chodil na protestní 
akce, které mohly vypadat velmi skromně. Koncem osm-
desátých let se například scházeli sympatizanti opozice 
v centru Prahy v ulici Na Příkopě, kde pak na znamení 
vzdoru zhruba hodinu mlčky chodili v  zástupu jako 
na kolonádě. Zdá se to neuvěřitelné, ale i tyto – dneš-
níma očima spíše cimrmanovské – protesty budily u ko-
munistické policie rozčilení a vysokou pohotovost. X

Dělat to jinak než starší disidentská generace. 
(Petr Placák z Českých dětí mluví na jediné povolené 

demonstraci v Praze na Škroupově náměstí v prosinci 1988)

ČEskÉ DětI 
Založil je v květnu 1988 signa-
tář Charty 77 Petr Placák. Sám 
také sepsal úvodní manifest, 
kde proklamoval hlavní cíl ob-
novení Českého království. Po-
depsalo jej 28 signatářů, kteří 
se stali pomyslnými členy. Spíš 
konzervativně založený Placák 
myslel svůj odpor proti komu-
nismu zcela vážně, měl ale také 
blízko k recesi. Později tedy vy-
světloval, že do programu Čes-
kých dětí záměrně hledal něco, 
„co by mohlo být českým komu-
nistům nejcizejší, nejvzdálenější 
a  nejnepochopitelnější“. Proto 

zvolil důraz na monarchismus. 
K  tomu dodal: „Také jsme se 
chtěli odlišit od starší disident-
ské generace, jejíž ideová výcho-
diska  nám nebyla kór blízká.“ 
Manifest Českých dětí pode-
psal například Ivan Martin Ji-
rous, který později prohlašoval, 
že českým králem by se měl stát 
Karel Schwarzenberg, v té době 
ještě pobývající v  rakouském 
exilu. Placák říká, že manifest 
byl anarchomonarchistický text. 
České děti požadovaly restituce 
komunisty zabaveného majetku, 
obnovení církevních řádů, čes-
kých tradic a krajiny. X
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EkoLogIckÉ fórUm 
V roce 1987 jej založili opozičně smýšlející ochránci přírody v čele se signatářem Charty 77 Ivanem Dejmalem, kterým 
nevyhovovaly oficiální organizace jako Hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody, kde nebylo možné 
protestovat proti „politicky citlivým“ kauzám, na nichž měla zájem a které prosazovala vládnoucí komunistická strana. 
Například proti výstavbě přehrady na Křivoklátsku, stavbě silničního okruhu přes pražskou Stromovku nebo proti 
dlouhodobým problémům, jako bylo pálení vysoce sirnatého uhlí v severních Čechách. X

mÍroVý kLUB  
joHna LEnnona
Byl založen v prosinci 1988 signa-
táři Charty 77 Stanislavem Pen-
cem, Otou Veverkou a  Heřma-
nem Chromým. Volně navazovali 
na protestní shromáždění, která se 
konala v Praze na Kampě u symbo-
lického Lennonova hrobu od roku 
1984. Hlavním podnětem byly ov-
šem represe proti dalším skupinám, 
které vznikly ve  druhé polovině 
osmdesátých let. Smyslem klubu 
bylo šíření alternativní kultury, pří-
ležitostné pořádání koncertů nezá-
vislé hudby a protestních akcí. X

PražskÉ matkY
Sdružení vzniklo v  květnu 1989 
na demonstraci v Praze pořádané 
u příležitosti konference ministrů 
životního prostředí. Hlavním cí-
lem bylo protestovat proti špatné 
kvalitě ovzduší v Praze i Českoslo-
vensku vůbec. První petici Praž-
ských matek proti smogové zátěži 
podpořily čtyři stovky lidí. Vůd-
čími členkami byly například sig-
natářka Charty 77 Jarmila Johnová 
nebo Anna Hradilková a Tereza 
Hradilková. X

tak Dost!
Provolání sepsané v létě 1988 Iva-
nem M. Jirousem a Jiřím Tichým 
reagovalo na smrt kritika režimu 
Pavla Wonky, k níž došlo v cele 
královéhradecké věznice, kam byl 
Wonka poslán ve velmi špatném 
zdravotním stavu. Provolání Tak 
dost! podepsalo 271 lidí převážně 
z řad přátel obou autorů a požado-
valo propuštění politických vězňů. 
Místo toho byli ovšem Jirous i Ti-
chý zatčeni a odsouzeni k nepod-
míněným trestům. X
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sPoLEČnost 
Pro VEsELEjšÍ 
soUČasnost 
Vznikla v  květnu 1989 zásluhou 
nočního hlídače Luboše Rych-
valského, herečky Báry Štěpánové 
a studenta Petra Payna. Od května 
1989 pořádali každodenní běh ulicí 
Politických vězňů, jehož účastníci 
pak měli poslat pohlednice lidem, 
kteří v  té době seděli z  politic-
kých důvodů v kriminále. Heslem 
celé akce bylo: „Dnes běžíme my 
za vás, zítra poběžíte vy za nás!“ 
Zřejmě nejvíce běžců – 488 – se 
podle sdělení SVS sešlo 25. května 
1989. Kromě běhů pořádala SVS 
další happeningy či například pi-
etní shromáždění za oběti masa-
kru studentů na náměstí Nebes-
kého klidu v Pekingu. X

ČEskosLoVEnská 
DEmokratIcká  
InIcIatIVa 
Byla založena v roce 1987 signa-
táři Charty 77 Emanuelem Man-
dlerem, Karlem Štindlem a Bo-
humilem Doležalem. Šlo o první 
„disidentskou“ skupinu, která zau-
jala jasně opoziční politické pozice 
a  požádala o  oficiální registraci 
jako politická strana (samozřejmě 
bez úspěchu). Hlavními body pro-
gramu bylo dodržování lidských 
práv a svobod, obnova tržní ekono-
miky, odmítnutí invaze vojsk Var-
šavské smlouvy v roce 1968 a uspo-
řádání svobodných voleb. ČDI se 
nepovedlo získat podporu většího 
počtu lidí  a i v rámci disentu hrála 
spíš teoretizující, okrajovou roli. X 

ČEskosLoVEnský 
HELsInský VýBor
V listopadu 1988 jej založili signa-
táři Charty 77 Jiří Hájek, Ladislav 
Lis a Václav Malý. Cílem bylo sle-
dovat a dokumentovat porušování 
lidských práv v Československu, jak 
je formulovala helsinská dohoda. X

krUH nEzáVIsLÉ  
IntELIgEncE
Vznikl v létě 1989 jako protest čes-
kých vědců proti násilnému potla-
čení protestů během tzv. Palachova 
týdne a  proti uvěznění Václava 
Havla. Ustavující schůzka pro-
běhla v domě novináře Svobod-
ného slova Petra Kučery. Mezi za-
kladatele kruhu patřili Ivan Gabal, 
Josef Vavroušek a Miroslav Katě-
tov. Cílem bylo shromáždit lidi, 
kteří by podrobili režim kritice 
z vědeckých pozic a zasadili se – 
jak znělo v prohlášení – o „reha-
bilitaci vzdělanosti, pravdy a tole-
rance“ v Československu. X

nEzáVIsLÉ mÍroVÉ 
sDrUžEnÍ
U vzniku stáli v dubnu 1988 Hana 
Marvanová a  Tomáš Dvořák. 
NMS reagovalo na existenci míro-
vých sdružení na Západě, která se 
vymezovala proti snaze americké 
armády rozmístit jaderné rakety 
v západní Evropě. Některým Če-
chům a Češkám vadilo, že podobné 
kritice není vystavena i Sovětská ar-
máda, která rozmísťovala atomové 
zbraně na území Československa. 
Zdejší režim však žádnou kritiku 
sovětských raket nepřipouštěl. 

I lidé, kteří stáli u zrodu NMS, 
dobře věděli, že hlavním problé-
mem je existence komunistického 
režimu jako takového, jeho kritika 
se tedy stala hlavní náplní sdružení. 
Nejvýznamnější akcí NMS byl na-
konec pokus položit kytici na místo 
upálení Jana Palacha v lednu 1989. 
Tomu policie zabránila a nositele 
květin včetně Václava Havla zatkla. 
To se pak stalo důležitou součástí 
sílícího odporu proti režimu, jenž 
vyvrcholil v listopadu. X

někoLIk Vět
Nešlo o  trvalejší opoziční usku-
pení, ale petici požadující propuš-
tění politických vězňů, zavedení 
základních svobod, ochranu život-
ního prostředí a povolení svobodné 
diskuse o minulosti. Autorem byl 
Václav Havel, název vymyslel Jiří 
Křižan. Díky informacím vysíla-
ným na stanici Svobodná Evropa 
a  četným podpisovým archům 
roznášeným mnoha stoupenci 
po celé zemi podepsalo Několik 
vět zhruba 40 tisíc lidí včetně řady 
známých herců a zpěváků. Text, 
který je považován za první sku-
tečné prolomení strachu lidí sto-
jících mimo disidentské iniciativy, 
vznikl na jaře 1989, zveřejněn byl 
29. června. Jména signatářů pravi-
delně četli hlasatelé Svobodné Ev-
ropy a Hlasu Ameriky, čímž další 
lidé získávali odvahu k podpisu. X

HnUtÍ za oBČanskoU 
sVoBoDU 
Vzniklo v říjnu 1988 z podnětu sig-
natáře Charty 77 Rudolfa Battěka. 
Společně s Václavem Bendou a Ja-
roslavem Šabatou sepsali manifest 
Demokracie pro všechny, který 
svým rozsahem a strukturou při-
pomínal stranické politické pro-
gramy, jak je známe dnes, včetně 
kapitol ekonomický rozvoj, posta-
vení Československa v Evropě nebo 
ochrana životního prostředí. Mani-
fest začínal tehdy odvážnou větou: 
„Čas dozrál k práci v pravdě poli-
tické.“ HOS mělo za cíl sjednotit 
nezávislé skupiny do  skutečného 
opozičního hnutí. Manifest před 
zveřejněním podepsalo 129 lidí 
z okruhu Charty 77, později se šířil 
ve formě petice a přidávali se další 
signatáři. Jejich počet není znám. X fo
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Velmi tvrdé  
jádro
Až do konce drželi 
v Československu moc 
kovaní stalinisté.
marEk šVEHLa

V březnu 1986 měl proreformní sovětský vůdce Michail 
Gorbačov za sebou rok ve funkci a připravoval soubor 
opatrných demokratizačních změn zvaných perestrojka 
(přestavba) a glasnosť (otevřenost). V Praze ovšem běžel 
čas jiným tempem. Ve stejném měsíci se odehrál XVII. 
sjezd KSČ, který vývoj v SSSR, odkud se do té doby 
přejímalo kdeco, ignoroval. XVII. sjezd KSČ potvrdil 
normalizaci a opět navolil do vedení strany staré osvěd-
čené stalinisty. Kdo tedy stál v listopadu 1989 proti čes-
koslovenské opozici?  

mILoš jakEš
Počátky komunistického 
režimu prožil jako funk-
cionář v Gottwaldově 
(Zlíně). Od roku 1955 
studoval na stranické 
vysoké škole v Moskvě. 
Po návratu byl zařazen 
do aparátu ÚV KSČ jako 
referent v oddělení paliv 
a energetiky. Před rokem 
1968 působil jako ná-
městek ministra vnitra. 
Za pražského jara byl na-
před opatrným stoupen-
cem reforem, dokonce se 
stal předsedou Ústřední 
kontrolní a revizní ko-
mise. Postupně ale pře-
šel na stranu konzerva-
tivních sil uvnitř KSČ 
a podpořil okupaci Čes-
koslovenska. Za norma-
lizace se držel ve vedení 
komunistické strany tak 
dobře, že se stal v roce 
1987 generálním ta-
jemníkem. Až do listo-
padu 1989 odmítal nejen 
ústupky vůči opozici, ale 
i toleranci jakékoli kritiky 
KSČ. 

VasIL BIľak 
Politickou kariéru udě-
lal v padesátých letech, 
kdy vystudoval vysokou 
politickou školu a půso-
bil ve vysokých funkcích 
na Slovensku. V roce 1968 
se stal jedním z odpůrců 
reforem a později i signa-

tářem dopisu, který vy-
zval vedení SSSR k vo-
jenskému zásahu proti 
Československu. Za nor-
malizace se stal jedním 
z nejvlivnějších členů ve-
dení KSČ, byť stál spíš 
v pozadí, a později platil 
za silného odpůrce gorba-
čovské přestavby. 

karEL  
Hoffmann 
Krátce po únoru 1948 
začal pracovat ve ve-
dení KSČ, v roce 1966 se 
stal jeho členem. V roce 
1968 patřil k hlavním 
odpůrců pražského jara, 
po příjezdu okupačních 
vojsk nechal jako ředitel 
Ústřední správy spojů vy-
pnout rozhlas, aby Dub-
čekovo vedení nemohlo 
odvysílat prohlášení k ob-
čanům.  Na začátku nor-
malizace byl odměněn 
pozicí ministra telekomu-
nikací a i později zastával 
vysoké funkce.  

gUstáV HUsák 
Po únoru 1948 patřil 
k mladým komunistům, 
kteří v rámci nomen-
klatury rychle stoupali 
vzhůru. V roce 1951 byl 
zatčen a ve vykonstruo-
vaném procesu na deset 
let uvězněn. V roce 1968 
se přidal ke stoupencům 
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pražského jara. Po in-
vazi ale otočil a nechal 
se zvolit šéfem loutko-
vého režimu, který v Čes-
koslovensku plnil poža-
davky sovětského vedení. 
V roce 1987 byl Husák 
sesazen z pozice gene-
rálního tajemníka, zůstal 
však v předsednictvu ÚV 
KSČ.

aLoIs InDra
Jeho kariéra se začala 
rozvíjet za vrcholného 
stalinismu v Gottwal-
dově. V roce 1960 přešel 
do Prahy, kde dostal vyso-
kou funkci na plánovacím 
oddělení ÚV KSČ. Už 
v roce 1962 se stal předse-
dou Státní plánovací ko-
mise, tehdy klíčové sou-
části státní správy. V roce 
1968 platil za předního 
odpůrce pražského jara. 
Byl signatářem zvacího 
dopisu a neúspěšně zkou-
šel sestavit první kolabo-
rantskou vládu. Za nor-
malizace zastával funkce 
ve vedení KSČ, dlouho 
byl také předsedou fede-
rálního parlamentu. 

antonÍn  
kaPEk 
Jako jeden z mála vystu-
doval jinou než politickou 
vysokou školu – ČVUT. 
V rámci komunistické no-

menklatury se také prosa-
dil během stalinistických 
padesátých let. Zastával 
stranické funkce, v letech 
1965–1968 dělal generál-
ního ředitele ČKD. Pat-
řil k odpůrcům pražského 
jara, stal se signatářem 
zvacího dopisu. Za nor-
malizace byl šéfem důle-
žité pražské organizace 
KSČ. 

josEf kEmPný 
Po únoru 1948 dělal ma-
nažera znárodněných 
podniků na Ostravsku 
a na Slovensku. V roce 
1968 váhal, na čí stranu 
se přidat, po okupaci 
však podpořil stalinisty. 
Za normalizace se udržel 
ve vysokých funkcích, pů-
sobil například jako před-
seda českého parlamentu. 

LaDIsLaV  
aDamEc
Vzhledem ke svému 
mladšímu věku se poli-
ticky prosadil až později 
– na konci padesátých 
let. „Vystudoval“ stra-
nickou vysokou školu při 
ÚV KSČ, díky čemuž se 
dostal do vysokých stra-
nických funkcí v Ostravě. 
Členem ÚV se stal v roce 
1966. Během pražského 
jara se držel stranou, 
mohl tedy pokračovat 

v kariéře i za normali-
zace, kdy zastával vládní 
funkce. V roce 1988 na-
hradil Lubomíra Štrou-
gala ve vedení federální 
vlády, stal se i členem 
předsednictva ÚV KSČ. 

josEf korČák 
I on byl produktem února 
1948. Prosadil se do ve-
dení okresních a kraj-
ských organizací KSČ 
v Blansku a v Brně. V še-
desátých letech se stal mi-
nistrem výstavby, později 
šéfem Ústřední správy 
energetiky, kde setr-
val i v roce 1968. Po in-
vazi otočil a v lednu 1970 
za odměnu získal funkci 
předsedy české vlády, kde 
byl jedním z řídících nor-
malizátorů. V této funkci 
zůstal až do roku 1987.   

jozEf LEnárt 
Do vysokých stranických 
funkcí na Slovensku se 
prosadil už před únorem 
1948. Po komunistickém 
převratu působil postupně 
jako vedoucí tajemník 
v Popradu, ředitel znárod-
něné továrny v Partizán-
ském a náměstek mini-
stra lehkého průmyslu. 
Pak absolvoval stranickou 
školu v Moskvě a postou-
pil do Bratislavy na po-
zici komunistického šéfa 
kraje. V letech 1963–1968 

řídil československou 
vládu. V roce 1968 na-
před podporoval politické 
změny, pak se však přidal 
ke konzervativcům a pod-
pořil okupaci. Po nástupu 
normalizace se podílel 
na stranických čistkách, 
ve vedení KSČ setrval 
po celou normalizaci.  

mIrosLaV 
štěPán
Členem předsednictva 
ÚV, tedy úzkého vedení 
KSČ, se stal v říjnu 1988 
v rámci obměny někte-
rých seniorních členů. 
Bylo mu teprve 43 let, za-
stával pozici vedoucího 
tajemníka pražské orga-
nizace a těšil se pověsti 
straníka, s nímž se po-
čítá do nejvyšších funkcí. 
Stoupat začal od půlky 
sedmdesátých let, kdy se 
stal šéfem městské or-
ganizace SSM. Od roku 
1986 působil v pražské 
buňce KSČ, od roku 1988 
ji vedl. Byl také náčel-
níkem pražských Lido-
vých milicí. V této pozici 
se proslavil jako zastánce 
tvrdého potírání demon-
strací a jako jakýsi zlý 
muž nové garnitury KSČ, 
připravené převzít moc. X 
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Vzpomínka  
na jedno 
zatčení
Miroslava Kusého 
odsoudili v posledním 
vykonstruovaném 
procesu před 
listopadem 1989. 
Dagmar kUsá

13. srpna 1989 bylo rušné pondělní ráno. Jenom den před-
tím jsme se vrátili z Prahy, ani vybalit jsme si nestačili. 
Už před pátou ráno zazvonil zvonek a před dveřmi stálo 
nastoupené komando k domovní prohlídce. Poslední.

Sestra Saška byla na prázdninách a  já jsem se 
právě chystala k autobusu na pionýrský tábor. Prohlíd-
kové komando vůbec rádo chodilo v době, kdy jsme my 
děti nebyly doma – možná tak měli méně výčitek svě-
domí nebo se jim snáze pracovalo, kdoví.

V  každém případě přikvačili 13. srpna ráno. 
Mámu nejvíc rozčílilo, že přišli, když jsme měli rozta-
hané špinavé prádlo. K autobusu mě měl odvést otec, ale 
bylo jasné, že ho seberou. Vždycky ho z prohlídky brali 
minimálně na celodenní výslech, většinou ale do 48- 
nebo 72hodinové vazby na celu předběžného zadržení.

Měla jsem tehdy třináct a domovní prohlídky byly 
do té doby v podstatě sranda a dobrodružství. Ale během 
tohoto léta jsem už chápala kontext a měla jsem strach. 
Po několika hodinách slídění po pokojích, pořád ale ještě 
ráno, odváděli estébáci otce po schodech. Já jsem stála 
nahoře na chodbě a bylo mi jasné, že tentokrát to bude 
asi opravdu zlé. Otci se třásl hlas a v očích měl slzy.

Se slzami v očích jsem ho viděla jenom třikrát 
v životě, a tehdy to bylo poprvé. Potom už jenom na po-
hřbu jeho mámy a sestry. Kladl mi na srdce, abych po-
máhala mamce, byla jsem statečná a nebála se. Pár dní 

předtím on, Ján Čarnogurský, Hana Ponická, Anton Se-
lecký a Vladimír Maňák poslali otevřený dopis ÚV KSČ 
a Československé tiskové agentuře, ve kterém odsoudili 
události z roku 1968 jako neoprávněnou invazi a infor-
movali o tom, že se chystají položit kytice na místa, kde 
padly oběti vpádu vojsk Varšavské smlouvy.

Dopis odvysílalo i Rádio Svobodná Evropa a Hlas 
Ameriky. Tenhle dopis a záměr klást kytice komunisté 
vyhodnotili jako narušování veřejného pořádku a ne-
přátelství vůči socialistickému zřízení. Čarnogurskému 
a Kusému k tomu přidali ještě další „prohřešky“ a zapra-
covali to do už připravovaného soudního procesu proti 
nim. To jsme ale ještě to ráno nevěděli.

Autobus na tábor jsem stihla – tajní znali náš roz-
vrh velmi dobře, a proto mě tam máma mohla vzít akorát 
načas. Na táboře jsem na celou domovní prohlídku skoro 
zapomněla, vždyť jich bylo předtím hodně a otec se vždy 
po dvou, maximálně po čtyřech dnech vrátil domů. Když 
mě ale po dvou týdnech u autobusu čekala opět máma, 
podlomila se mi kolena a strach se vrátil.

Nějakou dobu jsme se nedokázaly dopracovat ani 
k pořádným informacím – kde je nebo co se přesně děje. 
Výhodou odposlouchávacích zařízení doma je, že se člo-
věk nemusí obtěžovat k bránám mocných – může s nimi 
vcelku efektivně komunikovat z vlastní kuchyně. Když 
máma ještě po několika dnech nevěděla ani to, jestli otce 
zadržují v Bratislavě, nebo je snad někde v pražské Ru-
zyni, nahlas se doma rozčilovala: „Mám toho plné zuby, 
beru psa a děti a jdeme s transparenty před Februárku.“

Do pěti minut zazvonil telefon a uhlazený hlas 
příslušníka StB mámě oznámil: „Nikam nechoďte, paní 
Kusá, váš manžel je tady v Justičním paláci.“ A tak začala 
shánět právníka (mnozí ji odmítli) a chystal se proces. 
Nakonec se otce ujal advokát David Kubovčák. Vzhle-
dem k rozkladu komunismu v sousedním Polsku a Ma-
ďarsku zněla obvinění protagonistů „bratislavské pětky“ 
obzvlášť absurdně. Vypadalo to ale vážně, obvinění 
v trestním spisu obsahovalo otcovy příspěvky do Rádia 
Svobodná Evropa, „zakázané písemnosti“, kromě jiného 
byl obviněn z poškozování zájmů republiky v zahraničí 
a z rozvracení republiky (pokud by mu to u soudu proká-
zali, minimální sazba by byla tři roky natvrdo).

I když to byla vyšetřovací vazba, fyzicky to vypa-
dalo úplně jako vězení. Dvakrát jsme ho tam byly navští-
vit – návštěvy byly povolené jednou za měsíc. Dohodly 
jsme se, že ty návštěvy pojmeme odlehčeně, s co největší 
dávkou humoru. Otce jsme pochválily, že dietní režim 
mu prospívá (shodil aspoň 10 kilo), a to i přes nelicho-
tivou teplákovou soupravu. Nabídly jsme se, že mu při-
neseme sidol na vězeňskou kouli na noze, ať si ji může 
krásně vyleštit. Tak nám to vyhovovalo, protože v míst-
nosti byl vždycky z každé strany dozor a nějaké rozcitli-
vělé intimnosti se ani sdílet nedaly.

Vzhledem k rozkladu komunismu v Polsku a maďarsku zněla 
obvinění „bratislavské pětky“ obzvlášť absurdně. 
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Trestní stíhání proti všem pěti bylo oficiálně 
ukončeno až po pádu režimu, 11. prosince 1989. Ještě de-
set dní po 17. listopadu SNB stihl vyplatit bohaté odměny 
lidem, kteří se různě podíleli na vyšetřování a zkoumání 
materiálů v trestním spise. Proces s bratislavskou pětkou 
sice nakonec neproběhl podle původního plánu – jako 
velký odstrašující proces s přísnými tresty (to už mezi-
národní ani domácí situace dost dobře neumožňovala) 
–, poprvé ale spojil roztříštěný disent, představoval plat-
formu, kolem níž se bylo možné sjednotit.

Během toho dvouapůlměsíční vazby se proti chys-
tanému procesu angažovali mnozí ze Slovenska i ze za-
hraničí. U nás doma se dvakrát zastavili už svobodní 
polští poslanci, přišel i Alexander Dubček (donesl krásné 
růže a vlastní mošt) nebo kníže Schwarzenberg, který ří-
dil Mezinárodní helsinskou federaci ve Vídni.

Tento soudní proces zároveň ukázal, že když se 
postihy dotýkají slovenských záležitostí, lidé se nebojí 
ozvat, podepsat, veřejně projevit nesouhlas. Během soud-
ního procesu demonstrovalo před budovou Justičního pa-
láce několik stovek rozličných lidí, další stovky psaly otci 
i Čarnogurskému podpůrné dopisy a pohlednice, ano-
nymní, ale i s celými jmény a adresami.

Dění bylo sledováno i zvenčí – říjnového soudního 
procesu s otcem se zúčastnilo šest mezinárodních televiz-
ních štábů. Dubček poskytl velký rozhovor rakouské te-
levizi, kde odsoudil invazi vojsk Varšavské smlouvy a po-
stavil se proti soudnímu procesu s bratislavskou pětkou.

Pokud totiž byla invaze v rozporu s mezinárodním 
právem, jak byl Dubček přesvědčen, nemohlo jejich ko-
nání nijak porušovat československé zákony. I katolická 
obec byla politicky mnohem viditelnější. Otec Anton Sr-
holec sloužil za Čarnogurského a Kusého mši v Blumen-
tálu, kde se sešlo 5000 věřících, a nabádal lidi, aby přišli 
k procesu. Proti procesu se veřejně ozvalo i mnoho ze-
jména mladých katolíků.

Otce nakonec v říjnu propustili a v listopadu od-
soudili k celkem mírnému trestu na dva a půl měsíce, 
které už si předtím odseděl ve vyšetřovačce. Čarnogur-
ského proces, který byl odročený, se konal až 22. listo-
padu, venku se sešly davy lidí. Propuštěn byl o několik 
dní později. Kníže Schwarzenberg mi při své návštěvě 
u nás koncem října na lísteček napsal: „Milá Daďo, dou-
fám, že se už brzy budeme navštěvovat mezi Vídní a Bra-
tislavou, jak se na dobré sousedy sluší a patří!“ Po ne-
celých dvou měsících už tisíce lidí stříhaly ostnatý drát 
a kráčely pod heslem „Ahoj, Evropo!“ do Rakouska, 
směrem k Schwarzenbergovým.

Než se tak stalo, režim se ještě s posledním vy-
pětím sil pokusil udržet si moc prostřednictvím vykon-
struovaného procesu, tentokrát domácího, slovenského. 
Ale už marně. X

D. kusá, dcera miroslava kusého, vystudovala politologii na komenského uni-

verzitě v Bratislavě a na Bostonské univerzitě. je viceprezidentkou Helsinského 

výboru pro lidská práva na slovensku. žije v Bratislavě.  

„Otce jsme pochválili, že mu dietní režim prospívá.“ (Miroslav Kusý a Ján Čarnogurský v roce 1999) 
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schovávaná 
před realitou 
Komunistické 
Československo 
si do posledního 
momentu drželo 
neměnný charakter. 
marEk šVEHLa

Husákův režim, model 1989, byl mistrem v  jedné 
zvláštní dovednosti - ve hře na schovávanou před rea-
litou. Jeho vedení, kde seděli téměř výlučně staří kon-
zervativní komunisti, upínalo zbytky sil ke snaze nechat 
věci tak, jak jsou. Taková taktika dlouho vycházela, 
koncem osmdesátých let ji ovšem komplikovaly dvě 
věci: za prvé pod kůží zarytý instinkt napodobovat So-
větský svaz, kde tehdy pod vedením Michaila Gorba-
čova probíhalo určité politické tání, a zadruhé – nera-
dostná ekonomická situace. 

Obojí vedlo k tragikomické hře na reformy, kte-
rým se v  komunistickém žargonu říkalo přestavba. 
Z praxe nešlo poznat, co se „přestavuje“, nicméně pře-
stavbě alespoň v oficiální propagandě nešlo utéct. A jak 
bylo zvykem, pro posílení dojmu se jí přidávaly pří-
vlastky: v podání stranických mluvků se tedy nedě-
lala jen přestavba, ale „komplexní přestavba“. Dokonce 
„komlexní přestavba v oblasti hospodářství“. K tomu – 
jak propaganda tvrdila – probíhala „demokratizace po-
litického života“ a také „rozvoj veřejné informovanosti“. 
Tyto pojmy neměly žádný obsah, pouze měly vytvářet 
dojem, že se v Československu, stejně jako u našeho od-
věkého vzoru, tedy Sovětského svazu, něco mění. 

Horší to bylo s reálnou ekonomikou. Tu v osm-
desátých letech držely nad vodou dodávky levných 
energií z Ruska, z nichž se ovšem vytrácela spolehli-
vost.  Čeští komunisti dřív nebo později museli při-

Ještě počkáme, to umíme. 
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jít s čímsi jako ekonomickou reformou. Ta by ovšem 
musela zasáhnout i jejich hlavní oporu – státním by-
rokratickým aparátem plně ovládané podniky. Jejich 
nefunkčnost byla přitom legendární. Změnit se snad 
dala proměnou stylu řízení, rehabilitací tržního uva-
žování a vystavení konkurenci. To by však znamenalo 
omezení politické moci nad podniky, a stalinističtí ge-
ronti ve vedení státu o tom z toho důvodu odmítali 
byť jen uvažovat. 

Hledaly se proto vedlejší cesty. Ty reálně neexis-
tovaly, státem placení výrobci lží se ale snažili sestro-
jit houštinu slov, kterou by se dala realita zamaskovat. 
Vymýšleli fráze typu „důsledné zavádění nejnovějších 
výsledků vědecko-technického rozvoje do praxe“ nebo 
„urychlení ekonomického rozvoje intenzifikací a zvy-
šováním kvality práce a přísné hospodárnosti“. Do-
kumenty přijaté vedením státu na konci osmdesátých 
let se těmito větami hemžily, ke skutečné změně eko-
nomiky podle zdravého rozumu, zkušeností a světo-
vých trendů se ovšem nikdo neměl. Přinesla by totiž 
omezení moci komunistické strany, která si nic tako-
vého nepřála.  

Vláda v roce 1988 například zvažovala předložit 
návrhy zákonů, v nichž by povolila určitou formu sou-
kromého podnikání, nakonec ale couvla v naději, že je 
čas řešit potíže nějak úplně jinak.

PLně jEDnostranná krItIka
Nic zásadního se v roce 1989 neměnilo ani v politické 
rovině. Komunistická strana pevně držela dávno dobyté 
pozice a nepolevovaly ani represe. 

V létě sepsala vláda novely trestního zákona, zá-
kona o přečinech, zákona o výkonu trestu odnětí svo-
body a tiskového zákona, které měly naopak zvýšit re-
presi a zpřísnit tresty pro všechny, kdo by se dožadovali 
svobody. Z trestního zákona se měl vypustit trestný čin 
opuštění republiky, který byl v rozporu s mezinárod-
ními závazky, jež stát podepsal. Mělo ale zůstat v plat-
nosti ustanovení, že emigrant ztrácí práva nad svým 
majetkem, který v zemi zanechá. V platnosti se pone-
chal zákon, který umožňoval policejním vyšetřovatelům 
vyřadit advokáta z jakékoli části vyšetřování. 

Autor s  přezdívkou Jurist, za  níž se skrýval 
dnešní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, 
tehdy v samizdatových Lidových novinách konstato-
val, že novely byly v parlamentu přijaty ve zrychleném 
projednání bez řádného připomínkového řízení a s vy-
světlením, že je to nutné kvůli „urychlení přestavby“. 

Přitom Jurist upozornil, že zákony neměly s přestavbou 
nic společného.

Podobné to bylo s novelizací tiskového zákona, 
který byl podle Jurista skrytou novelizací trestního 
práva. Poslanci (v té době plně podřízení komunistické 
straně) totiž odhlasovali nový sankční postih – pokutu 
pro vydavatele periodického tisku do 10 tisíc korun pro 
jednotlivce a 50 tisíc pro organizaci. Nemělo přitom 
záležet na obsahu tiskoviny, k pokutě měl stačit pouze 
fakt jejího vydávání. 

Zákon jasně mířil proti lidem z opozice, kteří 
koncem osmdesátých let vydávali jediné tiskoviny prav-
divě informující o situaci v zemi. A abychom si připo-
mněli tehdejší slovník: v důvodové zprávě stálo, že zákon 
míří proti jedincům a skupinám osob, které „zneužívají 
nelegálně vydávané tiskoviny k narušování jednoty soci-
alistického společenského vědomí našeho lidu, k prosa-
zování opozičních struktur, k vyvolávání sociálního na-
pětí, k destabilizaci socialistického společenského řádu 
a k diskreditaci KSČ jako vedoucí síly ve společnosti“.

Režim měl tehdy pocit, že dosavadní zákony 
nepovolené vydávání tiskovin postihují málo, a  jus-

tice musela v trestním řízení dokazovat, že jednotlivé 
texty porušují zákon (například o tehdy oblíbeném po-
buřování). Do té doby šlo vydavatelům uložit nejvyšší 
pokutu za „přestupek proti pořádku ve státní správě“ 
do 500 korun. „Zákon se změní tak, aby se nemuselo 
nic dokazovat, a pokuta se stanoví na dvacetinásobek,“ 
psal Jurist. 

Přes zjevné zvyšování represí se vedení komu-
nistické strany na konci osmdesátých let rozhodlo za-
kročit proti nezávislým tiskovinám nikoli vysokou po-
kutou, ale ještě postaru. Dvanáctého října 1989 zatkla 
policie vydavatele samizdatových Lidových novin Jiřího 
Rumla a Rudolfa Zemana a obvinila je z trestného činu 
pobuřování, kterého se měli dopustit právě vydáváním 
nepovolených novin (měsíčníku). 

Rychetský pak v listopadovém vydání Lido-
vých novin, které vyšlo těsně před revolucí, napsal, 
že justice se zřejmě chystá proti Rumlovi a Zemanovi 
použít judikát Nejvyššího soudu z roku 1979, v němž 
se říkalo, že „i kritika určitých jevů ve společnosti, 
je-li plně jednostranná, přehnaná nebo zkreslená, 
může být pobuřováním vyvolávajícím nepřátelskou 
náladu vůči státnímu zřízení nebo společenskému 
řádu republiky“.  

Chystaný proces nakonec přerušila revoluce, bě-
hem níž se Ruml se Zemanem dostali na svobodu. X

„je-li kritika určitých jevů ve společnosti jednostranná, 
přehnaná nebo zkreslená, může být pobuřováním 

vyvolávajícím nepřátelskou náladu vůči státnímu zřízení.“
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V poslední době značně zesílily tendence prezen-
tovat tě jako politika nebo tě do téhle role mani-
pulovat. Ty to však neustále odmítáš. Proč?
I když mám pocit, že budu říkat něco, co jsem 

řekl už mnohokrát, odpovím asi tak: čtyřicet let je tady 
likvidovaná politika jakožto určitá disciplína lidské čin-
nosti. Lidé si pod tím pojmem vybaví pouze Jakešovy či 
Štěpánovy dlouhé projevy v televizi, jakousi nudnou ne-
konečnou frázi, a říkají si – tahle politika je ale svinstvo! 
Nicméně nudní správci této gubernie nejsou žádnými 
politiky, ti se politiku pouze snaží čtyřicet let vyhubit. 
Ale my všichni po těch letech zjišťujeme, že ona prostě 
vyhubit nelze. Vyženeš ji dveřmi, a ona se vrátí oknem. 
Je sice zrušená jako konkrétní oblast lidské činnosti, ale 
rozlila se na to konto do obecného společenského okolí, 
takže najednou zjišťuješ, že politikum je i rockový kon-
cert, mše nebo výstava obrazů. Všechno je tak napůl poli-
tické, kryptopolitické, všechno dostává politický přídech. 
A když nějaký spisovatel celý život píše to, co si myslí, 
a říká pravdu, tak jak ji vidí bez ohledu na to, jestli se to 
vládě líbí nebo nelíbí – a ono se jí to většinou nelíbí –, no 
tak se samozřejmě za této situace stává politickým feno-
ménem par exellence.

Já jsem nikdy nechtěl a ani dnes nechci být politi-
kem, to jest mužem, jehož hlavní profesí je dělat politiku, 
bojovat o hlasy voličů, zastávat zájmy nějaké strany proti 
jiné straně atp. Můj zájem o politiku kotví jinde: jsem 
prostě občan, zvědavý občan. To ostatně patří k mé pro-
fesi spisovatele, být zvědavý. Nikdy jsem neměl politické 
ambice, ale zároveň rozumím tomu, proč jsem v naší ne-
normální a nepřirozené situaci chápán jako politický fe-
nomén čili svého druhu podivný politik.

Do jisté míry jsem si to spískal sám. Já přece vě-
děl, že to mé psaní, svobodné psaní, může mít dříve či 
později takové důsledky. Takže se tak úplně nemůžu vy-
mlouvat na jiné, že mě do něčeho manipulují, že mě ob-
těžkávají rolí, kterou jsem si nevybral. To by bylo trochu 
levné. Fakt je prostě ten, že jsem se ocitl ve velmi zvláštní 
pozici, kdy jsem a nejsem politik, který chce a nechce 
dělat politiku a všichni ho jako politika berou i neberou. 
To je dost komplikované postavení a já s ním všelijak zá-
pasím a nalézám z něj prozatímně a pro tuto chvíli dvě 
použitelná východiska. Jedno z nich je, že jsem rozhod-
nut hrát svoji roli dál, protože na téhle cestě už první 
krok zavazuje člověka k dalšímu a ten zase k dalšímu 
a nelze najednou říct: ode dneška podávám demisi. Tím 
spíš, že mě nikdo „do funkce“ nezvolil, a jsem z ní tedy 
do jisté míry neodvolatelný. Nicméně sám pro sebe jsem 
si dal takovou devízu, že se těmto společenským a poli-
tickým věcem budu věnovat přesně do okamžiku, dokud 
je budu moci dělat jako amatér. Rád budu zprostředko-
vávat různé kulaté stoly a společenský dialog. Ale budu 
tuto roli hrát – metaforicky řečeno – pouze ve volném 
čase. Mým základním povoláním je psát divadelní hry, 
eventuálně pracovat někde jako dramaturg – a toho bych 
se rád držel. V okamžiku, kdy bych měl převzít nějakou 
profesionální funkci, tak bych tu roli v její dnešní po-

terén, 
na který nikdy 
nevstoupím
Rozhovor s Václavem 
Havlem o jeho vstupu 
do politiky
(sport, léto 1989)

IVan LamPEr

Měsíčník Sport byl založen na jaře 1989 
skupinkou disidentů jako podzemní časopis 

komentující aktuální politickou situaci. 
Název sloužil coby nadsázka a krycí 
manévr. Během revoluce z něj vznikl 
Informační servis a později Respekt. 
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době přestal hrát. Kdysi jsem to charakterizoval tak, že 
by mě bavilo být kingmakerem, ale nebavilo by mě být 
kingem. Tím chci říct, že jako občan nechci rezignovat 
na své občanství, ale nechci být profesionálním politi-
kem. Adam Michnik teď nedávno, když jsem byl za-
vřený, napsal o sobě a o mně v nějakém článku toto: „My 
nejsme ti, kteří si vybrali politiku, politika si vybrala nás. 
A to, co děláme, děláme proto, abychom prosadili takové 
poměry, v nichž se nebudeme muset politice věnovat.“ 
Sám za sebe mohu říct, že se jí chci věnovat do té doby, 
než se tady obrodí profesionální politika a já se budu 
moct vrátit do Divadla Na zábradlí třeba jako pomocný 
dramaturg u Karla Steigerwalda.

Michnik se už dnes politice věnuje profesionálně. 
Ostatně souvisí to s tím, co jsi sám řekl: jak na je-
den krok navazuje další krok. kde je ta hranice, 
za kterou kingmaker řekne – „odcházím, pro-
tože se stávám kingem“? a jde to vůbec? Mluvil 
jsi o tom, že v tomhle státě je prakticky všechno 
politikum. To je pravda, nicméně se zdá, že doba, 
kdy byl politický každý koncert v tajně pronaja-
tém sále, pomalu končí. Začíná se rodit skutečně 
politická opozice a ty, vahou svého jména, osob-
nosti, postavení atd., jsi do ní zcela logicky vta-

hován. Samozřejmě jsi nadále neodvolatelný, 
ale přicházíme do doby, kdy najednou budeš – ať 
chceš nebo nechceš – posuzován jako politik se 
vším, co k tomu patří – s kritikou, ataky... Uvědo-
muješ si tenhle pozvolný přechod?
To jsou vlastně otázky dvě, takže odpovím po-

stupně. Pokud jde o  toho Adama. Žijeme přirozeně 
v trochu jiných poměrech a naše případy nejsou úplně 
srovnatelné, nicméně si všimni jedné věci: Adam Mich-
nik je poslancem. Poslanci jsou amatéři. A já si myslím, 
že se na téhle hranici poslance nezastavil náhodou. Když 
byl za mnou na Hrádečku, tak jsem se ho ptal: Ty bys 
byl ochotný bejt ministr? A on řekl: Nikdy. Protože já 
nejsem politik. – Nevím, jestli mu nějaké křeslo vůbec 
nabídli, asi spíš ne, ale kdyby mu ho nabídli, nevzal by 
ho. Důsledně si drží svou pozici politika-amatéra, to jest 
pouhého poslance Sejmu – byť velmi důležitého a vý-
znamného. A to je občanská funkce, nikoli profesionální 
politika.

Teď druhá část. Mluvil jsi o tom, že se u nás za-
číná přece jen politika jistým svérázným způsobem ro-
dit, prorážet, že už jako by trošku existuje. Že jsme vy-
kročili za rámec toho, na co jsme byli zvyklí řekněme 
v sedmdesátých letech. Ano, máš pravdu, jenomže bych 
tě opravil v jedné věci. Já si myslím, že žijeme – a sou-

visí to s mnoha dalšími věcmi – ve zvláštním mezidobí. 
Minula doba, kdy pouhý mravní postoj, pouhé držení 
pravdy navzdory zlému světu je tím jediným, co nějak 
substituuje, nahrazuje skutečnou politiku. Skončil ten 
krásně uzavřený a svým způsobem bezproblémový svět 
našeho paralelního bytí v našich paralelních strukturách, 
kde nás sice honili, zavírali, dělali domovní prohlídky, 
ale v podstatě byl ten náš život svým způsobem jedno-
duchý, protože jsme znali hranice svého světa a existo-
vali v něm tak, jak jsme byli navyklí. Ta situace pomi-
nula, ale nenastala ještě situace skutečné otevřenosti, 
jaká je např. v Polsku, kde už politika jako politika za-
číná skutečně fungovat. Je to takové zvláštní mezidobí, 
které charakterizují nekonečné zmatky, spory, nejistoty, 
ambice, iluze... Mnoho lidí si kupříkladu myslí, že jsme 
dál, než jsme. Jsou okouzleni faktem, že když vyhlásíme 
manifestaci, tak tam přijde pět tisíc lidí, a z toho vy-
vozují závěry neadekvátní současné společenské situaci. 
Můj hlavní dojem je: něco skončilo a další etapa ještě 
nenastala. A stejně jako je chaotická a provizorní tato 
doba, tak stejně zmatečné a nevyjasněné je i moje posta-
vení v ní. Cítím, že mi osud přisoudil jakousi roli, kterou 
jsem si nevymyslel. Proč ji přisoudil zrovna mně a ne ji-
nému, nevím, prostě mě to potkalo. A vzpomínám si, že 
při mém posledním rozhovoru s profesorem Patočkou, 

bylo to na Ruzyni, v nějaké čekárně na výslech, jeden 
z nás řekl, že skutečnou zkouškou pro člověka není to, 
jak plní roli, kterou si sám naplánoval, ale jak plní roli, 
kterou mu přiřkl osud.

Co se týče složité a zneklidňující situace, do které 
vstupujeme, plné kritiky a ataků, mám jednu obrovskou 
výhodu. Tím myslím svou výchozí pozici intelektuála, 
nepřetržitě pochybující, problematizující a riskující ne-
souhlas. Já prostě musím zůstat sám sebou, v tom je 
ten klíč. Já musím riskovat, že řeknu něco nepopulár-
ního, co se nebude nikomu líbit, co ochromí moji roli 
praporečníka, jak mě nazval ten... Jakeš. Ale pro mě je 
to dost jednoduché, protože já o roli praporečníka ne-
stojím. Nejsem politik, který bojuje o hlasy a musí se 
všem zalíbit. Tímhle nejsem vázán. Pro mě je rozhodu-
jící, abych žil v souladu se svým svědomím, a řekne-li 
někdo, že jsem udělal chybu, ačkoli já ji za chybu nepo-
važuji, tak prostě řeknu: sorry, lišíme se v názorech. Ale 
když uznám, že to chyba je, není pro mě žádný problém 
říct: udělal jsem chybu. Což ti udělá málokterý politik, 
protože k image politika patří, že nechybuje. V tom 
je má situace výhodnější, protože já nemusím bojovat 
o přízeň veřejnosti. Já jí mám víc, než kolik je mi milé, 
než kolik potřebuju. A tudíž se cítím v tom, co dělám, 
svobodnější.

riskuji, že řeknu něco nepopulárního, co ochromí moji roli 
praporečníka, jak mě nazval ten... jakeš. 
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Na rozdíl do Polska tady za dvacet let normali-
zace vyrostlo strašně málo obecně známých a vá-
žených osobností. Ty dnes slávou a respektabi-
litou řádově převyšují všechno, co může dosud 
slabá politická opozice v tomto smyslu nabíd-
nout. Nebezpečí je v tom, že budeš sám sebe dál 
pojímat jako soukromníka, ale ve skutečnosti 
budou mít tvá soukromá vyjádření obrovský po-
litický dopad. Ty potom samozřejmě můžeš říct: 
ano, udělal jsem chybu, ale realita jejich vlivu 
a působení zůstává. Mám dojem, že tahle situace 
vyžaduje novou kvalitu odpovědnosti.
Co na to mám říct? Jedině snad toto: má od-

povědnost není nekonečná. Já nejsem například odpo-
vědný za stav této společnosti. Pakliže tato společnost 
ke své politické sebeartikulaci potřebuje jedno známé 
jméno, tak to není jen má chyba. To je chyba té spo-
lečnosti. Společnost, která je schopna svou totální fru-
straci a totální nespokojenost se situací artikulovat vě-
tou „At žije Havel!“, je společnost bez politické kultury. 
Já sice jsem pro politiku, která sází na osobnosti víc než 
na strany, ovšem má to své hranice. Nemůžeme sázet 
na symboly a doufat, že nás ty symboly zachrání. A to je 
zřejmě jedna z těch nepopulárních věcí, které budu mu-
set čím dál častěji říkat. Protože to je neštěstí této spo-

lečnosti, ne neštěstí moje. Dokud v krajích, ve fabrikách 
nevyrostou desítky různých, včetně lokálních vůdců, 
s žádným smysluplným přechodem od totality k demo-
kracii nemůžeme počítat. Dneska už např. máme dva 
populární mladé politiky, které ještě před dvěma lety 
nikdo neznal – Standu Devátého a Sašu Vondru. Ale 
takových musí být třicet, pracovitých lidí s čerstvým 
pohledem na věc. Ta zřícenina Havel to nemůže táh-
nout natrvalo. Pakliže k tomu budu odsouzen, tak je to 
chyba této společnosti.

Máš samozřejmě pravdu, ale mně šlo o něco ji-
ného. O riskantní prolnutí osobního s poli-
tickým, o pozici soukromníka s odpovědností 
politika. Vezměme si třeba tvé prohlášení k srp-
novému výročí. To už je trochu jiná role než 
v roce 1979 nebo 1981.
Ano, možná čas dozrál k tomu, abychom mlu-

vili konkrétně o mém provolání k srpnu, protože na něm 
lze leccos demonstrovat. Nejprve bych tady zmínil fakta, 
která kolem toho textu byla, a pak bych se oklikou vrátil 
k tomu, na co míříš.

Prostě, před 21. srpnem jsem dostal strašnou 
spoustu dopisů a návštěv, které na mě různě naléhaly, 

ať se osobně k výročí vyjádřím. Z velké většiny těch 
hlasů jsem cítil, že touží po určitém varovném hlasu, 
zklidňujícím hlasu, po hlasu, který by předem a jasně 
řekl, že bude-li nějaký masakr, nebyli jsme to my, kdo 
ho vyvolal. To jsem slyšel z mnoha stran. Samozřejmě, 
takových rad, dopisů či přání je na tisíce, to si to pře-
bereš, všichni mluví rozumně, ale nakonec, v poslední 
instanci, v noci, kdy to máš napsat, nebo nenapsat, tak 
ti nezbude než vykašlat se na všechny rady a jednat po-
dle svého instinktu, podle svého politického instinktu, 
který nemusí být neomylný. A můj politický instinkt mi 
v tuto chvíli řekl, že nemám právo říkat lidem, aby šli 
manifestovat, a stejně tak nemám právo říkat lidem, aby 
zůstali doma, jako jim to řeklo několik mých spisovatel-
ských kolegů. Já necítím právo říkat lidem, co mají dě-
lat. Myslím, že tak jako je nereálná představa, že HOS 
(Hnutí za občanskou svobodu - pozn. red.) sezve statisíce 
lidí na Václavské náměstí, stejně nereálná a utopická je 
myšlenka, že lidi na požádání zůstanou doma. Jakési 
množství lidí je rozhodnuto tam přijít a přijdou tam bez 
ohledu na to, co jim radí Vaculík, Battěk nebo Havel. 
Takže ačkoli jsem necítil právo komukoli radit, co má 
dělat, zdálo se mi, že je třeba, aby z našich kruhů za-
zněl zdrženlivý hlas, upozorňující na nebezpečí. A na-
víc jsem v tom cítil příležitost říct, že nežijeme od vý-

ročí k výročí, jako komunisti od sjezdu ke sjezdu. Že 
taková manifestace, i když vůbec nepodceňuju její dů-
ležitost coby politického fenoménu, nezakládá ještě po-
litickou kulturu. Ta je spíš ve vytrvalé práci. 

Třeba ti studenti. Dokážou se vzepnout k takové 
statečnosti, že tam jdou, riskují zadržení, zbití, nebo do-
konce že po nich budou střílet. To je obdivuhodné, zá-
roveň... Takových dnů ještě bude, takových dnů, kdy lze 
statečnost demonstrovat pro tu menšinu z menšiny, která 
je ochotná k účasti. Ale trvalost politické kultury to ne-
zakládá. Titíž studenti potom mají fakultní schůzi, kde 
nikdo ani necekne. Ani jeden se nenajde, kdo by řekl: 
dva naše kolegy vyhazujou, protože podepsali Několik 
vět. Tak já vám to tady přečtu a posuďte sami, jestli je 
to na vyhazov. Tahle každodenní politická práce, míň 
nápadná, protože se týká jenom lokálního prostředí, ale 
důležitá a perspektivní, ta jako by vymizela. Ale lidi je 
třeba vést směrem k trvalému setrvávání na terénu ob-
čanství, ke kultivaci jejich občanství. A nedopustit, aby se 
občanství zástupně uskutečňovalo tím, že třikrát za rok 
někam přijdu nechat se postříkat a zmlátit obuškem. Ka-
ždopádně by neměla vzniknout iluze, že tím je moje ob-
čanská povinnost jaksi završená. Ona tím není završená, 
ona tím teprve začíná. X

studenti jdou na demonstraci a riskují zbití a zatčení. Pak 
ale mají fakultní schůzi, kde nikdo ani necekne.  
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Na první – a dokonce i na druhý – pohled bylo Ma-
ďarsko ve východním bloku osmdesátých let jiný svět. 
Budapešť se dokázala tvářit, že je součástí Západu. 
Na návštěvách se tu střídali západní státníci, občas sem 
zavítaly největší hvězdy západní popkultury. Šla tu se-
hnat všechna elpíčka a bylo možné mít pocit, že kon-
zum v západním stylu není nedosažitelná věc, kterou 
lze vidět jen v kině. Od roku 1986 se na okruh neda-
leko Budapešti vracel západní cirkus jménem formu- 
le 1 a v zemi nebyli političtí vězni. Disidenti mohli 
vcelku nerušeně být disidenty, pokud se drželi v Bu-
dapešti. Nebyla tu svoboda, ale nebyl tu tvrdý útlak. 
Maďaři mohli volně jezdit do zahraničí a cizinec pro 
ně nebyl exotické stvoření nebo možné ohrožení, ale 
běžná součást života.

A tak si mohli stěžovat a uvádět na pravou míru 
iluze, které o jejich zemi chovali cizinci z obou stran 
železné opony. Možná že Maďarsko působí barevněji 
a veseleji než okolí, ale problémy běžného života jsou 
tu stejné jako v  Československu nebo NDR. Třeba 
na byt se čeká stejně – dlouhé roky. Je tu v praxi povo-
lené podnikání a země je plná řemeslníků a poskyto-
vatelů služeb. Černou ekonomiku stát nejenže toleruje, 
ale podporuje a v jistém smyslu do ní své občany nutí, 
protože bez drobných živnostníků by sektor služeb pře-
stal existovat. Potíž je v tom, že maďarská ekonomika 
jim umožnila podnikat, ale neumožnila jim vydělat si 
podnikáním na solidní živobytí. Hojně propagovaná 
„nová ekonomická politika“, základní ingredience tak-
zvaného gulášového komunismu, nefungovala. Oficiál- 
ní statistiky byly neúprosné. Svůj vcelku podivuhodný 
život vedlo Maďarsko na zahraniční dluh. A ten, pře-
počteno na hlavu, byl největší v Evropě.

Až do sklonku osmdesátých let však všechno dr-
žela pohromadě osoba Jánose Kádára. K moci nastou-
pil po poraženém protikomunistickém povstání v roce 
1956. Byl pohrdán a nenáviděn, jako zrádce Maďarska 
a vrah svých spolustraníků – byl to on, kdo nechal po-
pravit hlavu tehdejší komunistické strany a svého přítele 
Imreho Nagye. Za těch třicet let se ale pohled na něj 
změnil. Kádár vládl pevnou, ale postupně se uvolňu-
jící rukou, své poddané nenutil jej uctívat, a pokud měl 
někdo špatnou paměť na lidské tváře, rysy nejmocněj-
šího muže země mu mohly snadno vyvanout z paměti – 
tak málo Kádárových fotografií a obrazů po Maďarsku 
viselo. Z bídníka se Kádár v očích Maďarů stal když 
ne oblíbeným, tak alespoň uznávaným politikem (což 
mimochodem dle průzkumů veřejného mínění platí 
dodnes). Koncem osmdesátých let však Kádár ztrácel 
na síle a vitalitě a spolu s ním i jeho režim a jeho spo-
lečenská smlouva s vlastními spoluobčany.

za sEDmIHraDsko (a za nás)!
V roce 1988 bylo Kádárovi sedmdesát šest let a jeho nej-
bližší spolupracovníci viděli, že duševně chátrá. Neudr-
žel myšlenku a při řeči se opakoval. Skutečný problém 
ale byl, že odmítal uznat, že Maďarsko hospodářsky 

maďarsko 
Plíživý převrat
Poklidný přechod 
Maďarska ke svobodě 
odstartoval 
nenápadným 
rozebráním železné 
opony.
tomáš BroLÍk
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krachuje a  je nutné něco – cokoli – dělat. Stranické 
ekonomy, kteří mu přednesli možné reformy jdoucí 
ještě dál, než co Maďarsko zkoušelo doposud, nechal 
vyloučit a uvažoval o návratu k  centrálnímu pláno-
vání. A největší problém: odmítal se vzdát moci. Měl 
v plánu vydržet ve své funkci ještě dva roky. To bylo 
pro jeho mladší podřízené nepředstavitelné. Nejen pro 
ně. Od 15. března, kdy Maďaři historicky slaví svůj nej-
větší národní svátek, sílilo v zemi něco do té doby ne-
vídaného: tisícové a desetitisícové protirežimní demon-
strace.

Svůj vnitrostranický boj nakonec o  generaci 
mladší straníci po dlouhých měsících vyhráli. Pomohli 
jim k tomu Sověti, kteří Kádárovi doporučili odejít, 
a západní Němci, kteří Maďarsku slíbili překlenovací 
úvěr, pokud starý muž odejde na odpočinek. V květnu 
1988 se tak nakonec skutečně stalo a na jeho místo na-
stoupil dosavadní premiér Károly Grósz. On a  jeho 
okolí doufali, že Kádárovým koncem veřejné mínění 
částečně upokojí – jenže to by v sousedním Rumunsku 
nesměl do poslední fáze své vlády právě vstupovat další 
stařec, diktátor Nicolae Ceauşescu.

Rumunský vládce krutě trápil všechny své ob-
čany, ale němečtí a maďarští obyvatelé Sedmihrad-
ska, které Rumunsku připadlo po první světové válce 
(právě na úkor Maďarska), trpěli ještě o něco víc. Et-
nických Maďarů žilo v Rumunsku zhruba milion a půl 

a stále šílenější Ceauşescu se je pokoušel stále násil-
něji asimilovat. Do Maďarska utíkali vždy (a Maďar-
sko je, navzdory mezistátní dohodě, nevracelo), když 
se ale rozkřiklo, že Ceauşescu má v plánu „systemizaci 
venkova“, v praxi srovnání venkova se zemí a jeho na-
hrazení ohromnými zemědělsko-průmyslovými centry, 
a že se začne v Sedmihradsku, rozpoutal se desetitisí-
cový exodus. Ceauşescu zuřil, že Maďarsko umožňuje 
jeho občanům prchat, a napětí mezi oběma zeměmi 
se stalo skutečně nebezpečným. Rumunská armáda se 
shromažďovala u maďarských hranic – a ta maďarská 
se na oplátku ze západu přesunula na východ. Maďaři 
žádali při protestech, aby vláda v Budapešti pomohla 
jejich rumunským krajanům, a tyto protesty se vždy 
spolehlivě zvrtly v kritiku celého režimu. Grósz v ten-
hle moment udělal naivní chybu – nechal se Ceauşes-
kem nalákat na „jednání“ v rumunském Aradu, které 
nepřineslo Maďarům nic, ale Ceauşescu Grósze hned 
po návratu do Bukurešti obvinil z toho, že se vměšuje 
do rumunských záležitostí a je horší než fašisté.

Ponížený a oslabený Grósz následně musel při-
jmout mnohem větší ústupky směrem k nekomunistické 

opozici, radikálním reformátorům ve  vlastní straně 
a protestujícím, než měl původně v plánu. V následují-
cích měsících v Maďarsku povolil soukromé vlastnic-
tví se vším všudy. Od ledna roku 1989 bylo v Maďarsku 
možné založit opoziční politickou stranu. Hospodář-

ská situace země se navíc vůbec nelepšila a na jaře 1989 
přišli maďarští komunisté s nápadem, jak ušetřit: ro-
zebrat plot na hranici s Rakouskem, který pro Maďary 
stejně nic neznamenal, protože mohli cestovat volně, 
a sloužil jen k chytání prchajících východních Němců. 
V Moskvě se svým plánem nenarazili na žádný odpor. 
Rozpad železné opony právě začal.

Symbolický pohřeb samotného maďarského ko-
munismu se však odehrál o více než půl roku dřív. 16. 
června Maďaři slavnostně pohřbili ostatky Imreho 
Nagye, vůdce povstání z roku 1956, který do té doby 
ležel v  neoznačeném hrobě. A  o  měsíc později po-
hřbili i Jánose Kádára, který zemřel na začátku čer-
vence. Obavy politiků z Československa a NDR, že se 
obě (především ta první) události „zvrhnou v kontra-
revoluci“, byly liché. Ta už dávno proběhla, jen méně 
nápadně. Maďarsko se chystalo na svobodné volby. Ty 
proběhly v březnu roku 1990 a zvítězila v nich právě 
před rokem povolená opozice. Jednou z úspěšných stran 
byl i mládežnický Fidesz, v jehož čele stál energický 
mladý muž, který dokázal jasně a ostře formulovat – 
dnešní autoritářský premiér Viktor Orbán. X

konec nastal 16. června, když maďaři pohřbili ostatky  
Imreho nagye, který do té doby ležel v neoznačeném hrobě. 

Stačilo mít 
Károlyho Grósze  
a kleště. 
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němEcko 
my jsme  
lid, jeden lid
tomáš LInDnEr

Inženýr Winfried Freudenberg se nechal zaměstnat 
v  oddělení dodávek plynu ve  státním energetickém 
podniku a doma se svou manželkou potají z polyethy-
lenových fólií a sítě vyráběl balon. To vše, protože tou-
žili emigrovat z komunistického východního Německa 
na Západ a přelet nad železnou oponou jim připadal 
jako nejslibnější šance. 

7. března 1989 byla předpověď počasí zvlášť pří-
hodná. Mladí manželé odjeli k jedné z východoberlín-
ských plynových stanic, k níž měl Freudenberg díky 
svému zaměstnání přístup. Začali plnit balon zemním 
plynem, když vtom je spatřil kolemjdoucí – a spěchal 
podat hlášení na policii. Balon byl v té chvíli napuš-
těný jen z poloviny, oba manžele by neunesl, a tak s ním 
odletěl pouze Winfried Freudenberg. Manželku chtěl 
později dostat na Západ v rámci slučování rodin. Po-
domácku vyrobený balon úspěšně přeletěl berlínskou 
zeď, pak ale začal nekontrolovaně stoupat, chvílemi až 
do výše dvou kilometrů nad městem. Hodiny se vzná-
šel a nakonec se zřítil nad čtvrtí Zehlendorf. 

Winfried Freudenberg byl posledním z necelé ti-
sícovky obyvatel východního Německa, kteří zemřeli 
při útěku přes železnou oponu. Nikdo si ve chvíli jeho 
neúspěšného pokusu na konci zimy 1988/1989 nedoká-
zal představit, že se za pár měsíců berlínská zeď zhroutí 
a vytoužená cesta za svobodou bude otevřená doko-
řán. Když Spolková republika, tedy západní Německo, 
v květnu 1989 slavila čtyřicet let od svého založení, tak 
panoval konsenzus, že – jak to v zevrubné knize o dě-
jinách poválečného Německa popisuje historik Eckart 
Conze – „rozdělení Německa bude ještě nedozírnou 
dobu trvat a jeho překonání není na pořadu dne svě-
tové politiky“.  

záVIsLÍ na tŘÍDnÍm nEPŘÍtELI     
Rozdělení Evropy i Německa tedy vypadalo stabilně, 
vládci komunistické Německé demokratické republiky 
(NDR) už ale nějaký čas měli problém. Do roku 1989 
vstupovala v závislosti na penězích západního kapitali-
stického třídního nepřítele. Miliardové půjčky západo-
německých bank, za které ručila vláda v Bonnu, během 

osmdesátých let zachránily NDR před bankrotem. Vý-
měnou za finanční pomoc se komunisté například zavá-
zali odstranit miny na vnitroněmecké hranici a usnadnit 
vzájemné návštěvy mezi příbuznými žijícími na obou 
stranách železné opony. 

K ekonomické krizi se přidávaly stoupající ne-
shody se sovětskými ochránci. Michail Gorbačov pro-
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sazoval reformy, s nimiž o generaci starší vedení NDR 
hluboce nesouhlasilo. „Když váš soused nově tape-
tuje svůj byt, tak byste také cítil povinnost vytapeto-
vat váš domov?“ odmítl napodobování sovětských změn 
Kurt Hager, který v politbyru odpovídal za  ideolo-
gické otázky. Rozpory došly až tak daleko, že v NDR 
na konci roku 1988 bylo zakázáno německé vydání so-

větského časopisu Sputnik, na jehož stránkách se ode-
hrávala Gorbačovem odstartovaná svobodnější debata 
o reformě komunismu. 

Východní Německo bylo do posledního detailu 
hlídáno výkonnou tajnou službou Stasi. V zemi chyběla 
silná opoziční platforma, která by snesla srovnání s pol-
ským hnutím Solidarita nebo československou Chartou 

Východoněmecká stínadla se bouří. (Občané NDR na cestě 
do zahrady velvyslanectví SRN v Praze) 
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77. Existovaly jen malé protirežimní opoziční skupiny 
s řádově deseti, dvaceti členy, obvykle působící v pro-
středí evangelických církví. Pořádaly modlitby za mír, 
protestovaly proti ničení přírody, setkávaly se v rámci 
ekumenických dní.

Silněji byla slyšet a vidět nespokojenost politicky 
neangažovaných východních Němců, kteří dávali svůj 
názor najevo nohama. V prvním pololetí roku 1989 po-
žádalo o legální vycestování do západního Německa sto 
tisíc východních Němců. Mezi květnem a srpnem se 
asi 1600 východním Němcům povedlo překročit méně 
bedlivě střeženou hranici z Maďarska do Rakouska. 
A  když následně maďarští reformní komunisté od-
mítli poslechnout prosbu východoněmeckých soudruhů 
o přísnější ostrahu hranice, tak to znamenalo faktický 
konec vzájemné solidarity mezi středoevropskými dik-
taturami. V srpnu Maďarsko výměnou za finanční po-
moc ze západního Německa hranice dokonce otevřelo 
a nechalo projet tisíce východních Němců. Díru v že-
lezné oponě se pokusilo zalepit Československo, které 
vyhovělo prosbě z východního Berlína a uzavřelo pro 
německé řidiče cestu do Maďarska. Následně se ale ti-

síce východních Němců uchýlily na západoněmeckou 
ambasádu v Praze a ve Varšavě. 

Diplomaty vyjednané vysvobození „uprchlíků 
z ambasády“ mělo navodit dojem, že východoněmecký 
režim má na události ještě nějaký vliv. V září speciálně 
vypravené vlaky, které 6000 východoněmeckých ob-
čanů z Prahy dopravily do západního Německa, mu-
sely jet přes území NDR, kde úřady všem pasažérům 
daly oficiální papíry potřebné k legálnímu vycestování 
ze země. Bylo však zjevné, že se vývoj komunistům vy-
mknul zpod kontroly, jakkoli partajní kádry finišovaly 
s přípravami na říjnové 40. výročí založení „státu děl-
níků a rolníků“. 

PonDěLÍ V LIPskU
Koncem léta začaly vznikat opoziční skupiny, které svá 
prohlášení do světa vysílaly přes západoněmecká média 
či západoněmecké církve. Disidenti nevolali po konci 
NDR a  sjednocení Německa a  odmítali emigrovat 
na Západ – chtěli svou zemi změnit zevnitř. 

„My zůstaneme tady,“ ozývalo se například 
od počátku září při demonstracích, do kterých začaly 

Dostat místo v pořadníku byla fuška, brzy si ale koupí 
lepší a čekat budou maximálně u kasy.  
(Odstavená auta východoněmeckých uprchlíků)
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přerůstat pravidelné pondělní modlitby za mír v kos-
tele sv. Mikuláše v saském Lipsku. Počet účastníků 
rychle rostl. Poslední zářijové pondělí se v ulicích sešlo 
rekordních osm až deset tisíc lidí – a policie protento-
krát nezasáhla. Jen o pár dní později rozehnala protest 
ve východním Berlíně, který proběhl ve dnech oslav 40. 
výročí německého reálného komunismu. Účastníci si 
všímali, že policie zvlášť tvrdě mlátila ženy v průvodu. 
Pozdější vyšetřování ukázalo, že to byl úmysl – s cílem 
rozdráždit demonstrující muže a poskytnout záminku 
ke zvláště brutálnímu zásahu.  

Proto 9. října, když se u kostela sv. Mikuláše 
chystala další pondělní demonstrace, v Lipsku vládl 
strach. Proslýchalo se, že nemocnice dostaly spoustu 
konzerv krve k záchraně vážně raněných, že jsou v po-
hotovosti armádní tanky a bezpečnostní složky dostaly 
rozkaz střílet ostrými. Východoněmecký režim počát-
kem léta podpořil masakr studentů v Pekingu a nešlo 
vůbec vyloučit, že domácí odpor zkusí udusit podob-
ným způsobem. Navzdory zcela reálnému riziku do ulic 
vyšlo 70 tisíc obyvatel Lipska. Policisté se stáhli, začal 
rychlý kolaps donedávna tak pevného a sebevědomého 
režimu. 

Pozdější rekonstrukce událostí objasnila, že šéf 
státu Erich Honecker dal k tvrdému zásahu zelenou, 
avšak ponechal konečné rozhodnutí na místních komu-
nistech v Lipsku, kteří násilí odmítli. Špičky režimu se 
už zkrátka neshodly na dalším postupu a starší, nesmi-
řitelná generace spor prohrála. V polovině října vedení 

vládní strany SED sesadilo Ericha Honeckera a nahra-
dilo jej mladším Egonem Krenzem. 

Ani ten však neměl pověst přesvědčeného refor-
misty. Demonstrace pokračovaly, místo desítek tisíc lidí 
nyní do ulic chodily stovky tisíc. Na největším protestu 
– povoleném a ve státní televizi přenášeném – se 4. lis-
topadu na Alexandrově náměstí v Berlíně sešlo přes půl 
milionu obyvatel. Vedle spisovatelů a kritiků režimu 
na tribuně vystoupili i zástupci reformního křídla SED 
– a sklidili pískot. Jen o pár dní později došlo k dalšímu 
zemětřesení uvnitř komunistické strany a skoro všechny 
posty v jejím vedení obsadili reformisté vedení Grego-
rem Gysim a Hansem Modrowem.

PoLIBkY a kokakoLa 
Vrchol revoluce začal nasazením brýlí a letmým nalis-
továním papírového dokumentu. Günter Schabowski, 
člen nového reformního politbyra, předstoupil před no-
vináře s prohlášením, které povolovalo volné cestování 
do západního Německa, tedy splnění jednoho z hlav-

ních požadavků demonstrantů. Schabowski neznal od-
pověď na otázku, kdy přelomové nařízení začíná platit, 
proto si nasadil brýle a zalistoval. „Ihned, neprodleně,“ 
vyčetl z dokumentu. 

Tisíce občanů Německé demokratické republiky 
ihned pěšky a v trabantech vyrazily směrem k berlín-
ské zdi. Zmatení pohraničníci nevěděli, co mají dělat. 
Veselí lidé kolem nich po tisících procházeli, občas je 
někdo z procházejících mužů poplácal po zádech nebo 
je mladá žena políbila na tvář. Východní Němci tan-
čili na zdi, která je skoro tři desítky let držela v zajetí, 
a vzali útokem obchody se spotřebním zbožím, které 
doma nebylo k dostání.

„Regionální ředitel Coca-Coly, který přikázal 
rozdávat východním Berlíňanům při vstupu do západ-
ního Berlína plechovky kokakoly, byl za iniciativu, jíž 
zároveň zajistil tomuto nápoji velkou televizní reklamu 
zdarma, brzy odměněn povýšením. Metro bylo chví-
lemi tak nacpané, že vlaky projížděly stanicemi bez 
zastavení. Banky měly mimořádně otevřeno i v sobotu 
ráno, aby mohly východním Berlíňanům vyplácet 100 
marek na osobu jako peníze na přivítanou,“ popisuje 
velkou euforii listopadových dní britský historik Ian 
Kershaw v knize Na horské dráze. Evropa 1950–2017. 
O pár dní později se vládní SED vzdala totální moci 
a  povolila opoziční skupiny. Další vývoj v  NDR se 
od prosince 1989 rozhodoval u tzv. kulatého stolu, kde 
se setkávali zástupci starého režimu, opozice a evan-
gelické církve.

I ve chvíli pádu nenáviděné zdi málokdo volal 
po sjednocení Německa. Vůdci východoněmeckých di-
sidentů nechtěli přistoupit k západnímu kapitalismu, 
velká část západních Němců sjednocení odmítala z obav 
před démony německého nacionalismu. Teprve koncem 
roku se volání demonstrantů na stále pokračujících ma-
nifestacích v Lipsku změnilo z „My jsme ten lid“, mí-
řícího na komunistické elity, na „My jsme jeden lid“, 
tedy požadavek sjednocení.

Helmut Kohl, tehdy v západním Německu velmi 
neoblíbený kancléř, pochopil, kam bude další vývoj 
směřovat, a začal ho utvářet. Viděl, že bez diktatury 
vládní strany a  bez ochrany Sovětského svazu není 
NDR životaschopná, a to nejen ekonomicky. Chyběl 
jakýkoli smysl její existence a společná identita obyva-
tel. Navíc by bez perspektivy sjednocení přes otevřenou 
hranici zmizeli i její obyvatelé. Na konci divokého pře-
chodového roku, který začal kolapsem východoněmecké 
diktatury na podzim 1989, proto v říjnu 1990 stálo opět 
sjednocené Německo. X

mnozí východoněmečtí disidenti odmítali  
kapitalismus, západní němci  
se báli démonů nacionalismu. 
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Už žádné tanky, soudruzi
Role Michaila Gorbačova v příběhu proměny 
východní a střední Evropy

Vlády satelitních zemí Sovětského svazu měly v první 
polovině osmdesátých let stále před očima nepolevující, 
byť nevyřčenou hrozbu vojenského zásahu. Nemohly 
mít jistotu, že sovětské vedení už od této strategie upus-
tilo. Někteří naopak v této možnosti nacházeli útěchu. 
Generál Jaruzelski dokonce později zdůvodňoval vyhlá-
šení výjimečného stavu v prosinci 1981 snahou zabrá-
nit právě této eventualitě (i když ze záznamů zasedání 
sovětského politbyra vyplývá, že tehdejší šéf KGB Ju-
rij Andropov tuto možnost zamítl i v případě, že by se 
Solidarita v Polsku chopila moci, a přemluvil Brežněva, 
aby nezasahoval). Odvolání Brežněvovy doktríny Gor-
bačovem mělo tudíž zcela zásadní význam.

Když generální tajemník oznámil shromáž-
děným vůdcům zemí Varšavské smlouvy na prvním 
krátkém kremelském zasedání po pohřbu Konstan-
tina Černěnka v březnu 1985, že v budoucích vzta-
zích bude respektována suverenita a nezávislost kaž-
dého státu, bylo zcela pochopitelné, že se zdráhali jeho 
prohlášení uvěřit. Strach z intervence opadal jen po-
malu. Gorbačov zopakoval totéž poselství o měsíc poz-

jak nás  
vidí dějiny
Úryvky z knihy 
britského historika 
Iana Kershawa 
Na horské dráze. 
Evropa 1950-2017.

ději na setkání vůdců zemí Varšavské smlouvy v Pol-
sku. Jeho v soukromí pronesená poznámka: „Nikoho 
nenuťme. Ať se každá země rozhodne, jak se zachová,“ 
vešla v širší známost. Z pohledu polských pozorova-
telů však nebylo vůbec jasné, co po ní bude následovat. 
Rituální průběh Gorbačovovy návštěvy se nijak nelišil 
od předchozích desetiletí. Gorbačov formálněji zdůraz-
nil zastaralost Brežněvovy doktríny před představiteli 
východoevropských vlád i v listopadu 1986 v Moskvě. 
V Praze v dubnu 1987 oznámil, že Sovětský svaz bude 
respektovat právo každé socialistické země rozhodovat 
o své budoucnosti s ohledem na národní zájmy. Rok 
nato opět jasně prohlásil, že země sovětského bloku mají 
„právo volby“. Mluvčí sovětského ministerstva zahraničí 
Gennadij Gerasimov později vtipně podotkl, že „brež-
něvovskou doktrínu“ nahradila „sinatrovská doktrína“ 
umožňující obyvatelům východní a střední Evropy dě-
lat si věci po svém.

Ve východní a střední Evropě tudíž nemělo do-
jít k žádnému dalšímu nasazení sovětské branné moci. 
Vlády satelitních zemí musely připustit, že Sovětský 
svaz je nepřijde zachránit, pokud nebudou schopné 
uspokojit požadavky svých obyvatel. Nijak zvlášť se 
tedy nesnažily tuto zprávu šířit mezi obyvateli, jelikož 
jejich moc se odvíjela od všeobecné obavy z možnosti 
sovětského zásahu. Dokonce ani sám Gorbačov se ve-
řejně nezřekl „Brežněvovy doktríny“, když ho k tomu 
vyzval jeden polský intelektuál ve Varšavě v červnu 
1988. Prostým lidem to docházelo jen pozvolna. Jak-
mile se jim však rozbřesklo v průběhu roku 1989, ko-
nec komunistické vlády na sebe nenechal dlouho čekat.

Gorbačovův zcela nový přístup ke vztahům mezi 
Sovětským svazem a satelitními zeměmi ve východní 
a střední Evropě, ve kterém už nebylo prvořadou pri-
oritou udržet si země socialistického bloku za každou 
cenu, přispěl rozhodující měrou k vytvoření platformy 
pro pokojné směřování k nezávislosti jednotlivých států 
a přechodu k pluralitní demokracii. V březnu 1985, kdy 
byl Gorbačov zvolen generálním tajemníkem Komuni-
stické strany Sovětského svazu, si nikdo, dokonce ani 
odborníci obeznámení se strukturální krizí východo-
evropských států mnohem důkladněji než široká veřej-
nost, neuměl představit, že jejich vlády do pěti let pad-
nou. Timothy Garton Ash, jeden z předních znalců 
střední Evropy, poznamenal s odvoláním na Havlův 
dlouhodobý „ideál demokratické Evropy jako spřátele-
ného společenství svobodných nezávislých států“ v říjnu 
1986, tj. víc než půldruhého roku po Gorbačovově ná-
stupu k moci: „Je těžké s  tímto plánem nesouhlasit 
a ještě těžší je představit si jeho uskutečnění.“ Timothy 
Garton Ash dokonce ještě v lednu 1989 silně pochybo-
val o tom, že se rozdělenou Evropu podaří opět sjed-
notit. Politická – už nejen hospodářská – krize celého 
sovětského bloku se však následně začala čím dál rych-
leji vymykat kontrole.

Gorbačovův osobní podíl na dramatické změně 
nejen Sovětského svazu, ale i celé východní Evropy, 
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nelze dost dobře přecenit. Šlo o klasický příklad vý-
roku Karla Marxe, že lidé skutečně dělají své vlastní 
dějiny, ale „za okolností přímo předem daných a zů-
stavených“ (a dalo by se dodat, že i s nepředvídanými 
důsledky). Samozřejmě to byla právě závažnost struk-
turálních problémů ve východní Evropě, co Gorba-
čovovi umožnilo jednat tak, jak jednal. A stejně jako 
v Sovětském svazu i v každé satelitní zemi byli sa-
mozřejmě reformátoři – i když v některých zemích 
jich bylo víc než v ostatních – ochotní podpořit jeho 
reformy a požadovat radikálnější změny. Bez Gor-
bačovovy mimořádné ochoty k prosazení změn bez 
ohledu na překážky by se však dějiny vyvíjely jinak. 
Nejsme schopni říct jak. Systém by se nejspíš v určité 
fázi zhroutil pod vlastní vahou. Mohlo by k tomu však 
dojít až za mnoho let, pokud vůbec, a za jiných okol-
ností. To, že zhroucení proběhlo tak rychle, s takovou 
razancí a s tak mizivou mírou násilností a krveprolití, 
je z velké části Gorbačovova osobní zásluha.

Připomínka roku 1968
Pro Husákovo vedením znamenaly změny 
v Sovětském svazu značné znepokojení.

V  Československu Gorbačovův příchod prohloubil 
propast mezi režimem a početnými vrstvami populace 
(především intelektuály) – propast, která se po potlačení 
pražského jara v srpnu 1968 nikdy nezacelila, i když 
nebyla vždy zjevná – mnohem výrazněji než v NDR 
nebo Bulharsku (nemluvě o Rumunsku). Českosloven-
sko bylo od té doby jako „jezero trvale pokryté silnou 
vrstvou ledu“, abychom si vypomohli výstižným při-
rovnáním Timothyho Gartona Ashe. Pod zamrzlým 
povrchem však byly patrné spodní proudy. 

Většinu obyvatel se už dlouho dařilo pacifikovat 
relativním dostatkem zboží v obchodech. V polovině 
osmdesátých let však hospodářský růst ustrnul a státní 
zadlužení vzrostlo. Hospodářská prognóza představo-

Nikdo nečekal, že by nějaký generální tajemník přijel  
v roli zachránce. (Gorbačov v Praze v dubnu 1987,  
vpravo za ním ještě rozesmátý Gustáv Husák)
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vala smutné čtení. Politickou stabilitu udržovala ritu-
ální konformnost velké části obyvatel, bezohledný útisk 
a bedlivý dohled nad menšinovým disentem. Pronásle-
dování však nedokázalo umlčet disidenty úplně. Signa-
táři Charty 77 si dokonce nekladli za cíl aktivní opo-
zici, ale čistě udržení disentu při životě tím, že nebudou 
mlčet. V polovině osmdesátých let už počet signatářů 
Charty 77 vzrostl z původních 240 na 1200. Stovky 
v samizdatu vydávaných publikací nyní oslovovaly širší, 
byť stále nevelký okruh čtenářů doma i v zahraničí.

Chartisté i mnoho dalších občanů Českoslo-
venska viděli v Gorbačovovi závan čerstvého vzdu-
chu a vřele uvítali první známky změn v Sovětském 
svazu. Sovětského vůdce při návštěvě Prahy v dubnu 
1987 nadšeně pozdravil přibližně padesátitisícový dav. 
Pro Gustáva Husáka, který stál v čele českosloven-
ského státu od pražského jara, i pro zbytek české vlády 
to byl dost znepokojivý fakt – další připomínka roku 
1968. Gorbačovův reformní program sice vlažně pod-
pořili, ale generálnímu tajemníkovi bylo jasné, že bu-

dou nadále vehementně oponovat jakýmkoli změnám, 
které by mohly oslabit jejich moc. Veškeré naděje, že 
Husákovo odstoupení z funkce generálního tajemníka 
strany v prosinci 1987 – stále však zůstal hlavou státu – 
otevře dveře výraznějším změnám, vzaly rychle za své. 
Jeho nástupce Miloš Jakeš byl také zastáncem tvrdé 
linie. X

Ian kershaw (76) je v Česku znám především jako autor dvojdílné monumentální 

biografie adolfa Hitlera (argo, 2004).

Ukázky jsou z knihy britského historika moderních dějin Iana Kershawa 
Na horské dráze. Evropa 1950–2017, která vyjde na podzim v naklada-
telství Argo. Věnuje se poválečným evropským dějinám od obnovy Ev-
ropy po válečné katastrofě přes budování základů Evropské unie, průběh 
studené války, rozpad sovětského socialistického bloku během roku 1989 
až po nedávné události jako finanční krize v roce 2008, uprchlická vlna 
v roce 2015 či brexit. Navazuje na první díl Do pekel a zpět. Evropa 
1914–1949 (Argo, 2017), mapující především dvě válečné katastrofy, 
které Evropu dovedly téměř na pokraj sebezničení. 

Vlády satelitních zemí si musely připustit, že sovětský svaz  
je nepřijde zachránit, pokud se znelíbí lidem. 

M u z e u m h l a v n í h o m ě s t a P r a h y V á s z v e n a v ý s t a v u

25. 9. 2019_ 26. 4. 2020www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Denně 9–18 kromě pondělí

v pražských
ulicích
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komentář
tohle 
není boj, 
tohle je 
válka
(sport, podzim 1989)

IVan LamPEr

Zatímco v Polsku, Maďarsku a do jisté míry i v SSSR 
probíhá demontáž dosavadního stalinistického modelu 
ovládání společnosti a vlády těchto zemí se s různou 
dávkou razance snaží překonat katastrofální následky 
komunistické diktatury, československá mocenská 
elita pokračuje se zvýšeným úsilím ve své nekonečné 
„normalizaci“. Vzhledem k  rodokmenu této elity 
a s přihlédnutím k východiskům, odkud téměř před 
čtvrt stoletím startovali její příslušníci k politické ka-
riéře, se není čemu divit: ti lidé pouze logicky pokra-
čují v koncepci, která je vynesla na špici a díky níž se 
tam udrželi tak dlouho, jako dosud nikdo v moderních 
československých dějinách. Bez ohledu na cenu, kte-
rou jsme za jejich panování zaplatili a stále platíme, 
nelze jejich metodě z čistě technického hlediska upřít 

úspěšnost. Těžko od nich proto chtít, aby náhle opus-
tili vyzkoušené způsoby a vydali se všanc rizikovým 
změnám. 

Obrat by mohl způsobit pouze rozhodný nátlak 
nespokojené společnosti, která alespoň v hrubých obry-
sech ví, co chce. A právě fakt, že ani v obklíčení téměř 
všeobecné „vůle ke svobodě“ v okolních zemích u nás 
žádný takový tlak neexistuje, nutí k zamyšlení. Byla-
-li totiž lehkost naší adaptace na „pokrizové“ poměry 
jakž takž vysvětlitelná drtivostí brežněvovského rozdá-
vání karet, pak setrvávání v téže poloze i za radikálně 
změněných podmínek vede neodbytně k otázce, zda 
si obyvatelé tohoto teritoria nějaké změny vůbec přejí, 
respektive zda jsou ochotni něco pro ně udělat (což je 
mimochodem totéž). 

Zatím se zdá nepochybné, že rozhodující vět-
šině československých občanů připadá smlouva, na je-
jímž základě v sedmdesátých letech vyhandlovali od-
povědnost a svobodu za příslib pokojného přežívání 
v relativním dostatku, stále výhodná. Tak výhodná, že 
jsou ochotni nevidět čím dál hrozivější rizika (a to ne-
jen rizika morální, ale i ekologická a ekonomická) je-
jího dalšího prodlužování. Snad je to tím, že až příliš 
mnoho z nich podepsalo tenkrát onu smlouvu vlastní 
krví: sebeponížením a zřeknutím se sama sebe.

Zakladatel svobodného československého státu 
žádal kdysi pro svůj projekt padesát let klidného vý-
voje, aby se v lidech skutečně zafi xovaly hodnoty de-
mokracie, tolerance a svobody. Nedostal je. Čas, který 
mu byl upřen, dostali však k dispozici v hojné míře 
komunisté. Už jedenačtyřicet let mohou svobodně ex-
perimentovat a tvořit „nového člověka“. Vezmeme-li 
v úvahu, že jejich hodnoty a modely chování jsou da-
leko jednodušší a zakořenitelnější, než byly ty, které 
nabízela masarykovská demokracie, nevyjde nám pří-
liš optimistický součet. 

Hlavní položky – zdětinštění a neodpovědnost 
československé národní komunity – jsou už dnes mimo 
diskusi. Komplex méněcennosti se všemi trapnostmi 
a  nadutostmi, které k  němu patří, jde s  tím ruku 
v  ruce. Připočteme-li ještě vytrvalý mýtus „oběti“, 
která si svou situaci nezavinila a pouze nespravedlivě 
trpí (aniž by už pořádně věděla, jak a za co) v očeká-
vání záchrany zvenčí, není dobrý odrazový můstek pro 
skok do lepšího příští. „Pomoz si a bůh ti pomůže,“ 
říká stará pravda. Jak si však může pomoci pacient, 
který ani netuší, že je nemocen? A jak může o svo-
bodu usilovat někdo, kdo na ni docela zapomněl a vů-
bec ji nepostrádá?

LIDoVÉ rEfErEnDUm nEzájmU
Opozice v Československu se celých patnáct let od roku 
1970 prakticky omezovala na jediné: dávat svědectví. 
V úzkém rámci mezi naprosto apatickou společností 
a rozbujelým aparátem represe nešlo ostatně dělat nic 
jiného. Nepatrný počet odvážně se projevujících občanů 
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a jejich izolace od mlčící většiny se vysvětloval různě: 
„srpnovým šokem“, „neinformovaností“ a především 
„strachem“. Předpokládalo se přitom, že systém nesou 
tíživě obě dvě seskupení – i ti, kteří se jeho umrtvujícím 
tendencím stavěli čelně, i ti, kteří se mu jen pošklebují 
v úzkém kruhu přátel a na veřejnosti de facto konstitu-
ují. „Mlčící většina“ si tak přes nesčetné demonstrace 
skutečné úrovně svého smýšlení a svých zájmů zacho-
vala image bručouna se zlatým srdcem, skrytým pod 
nevábnou slupkou. Tou slupkou měl být „strach“ a zla-
tým srdcem „demokratické tradice“.

Postupem doby se vnější situace změnila natolik, 
že tento pohled není nadále udržitelný. Inertnost čes-
koslovenského davu a jeho zabydlenost v dané realitě se 
dá dnes jen těžko vysvětlit jakýmsi „šokem“ či nedostat-
kem informací. A uvádět jako důvod strach neobstojí 
už vůbec. Lépe řečeno: lze se o to pokoušet, ale pod-
něty či hrozby, ze kterých onen strach údajně vzniká, 
jsou v současnosti tak banální, že jeho existenci prostě 
nemohou logicky ospravedlnit. 

Teď samozřejmě nemluvím o účasti na protest-
ním shromáždění nebo o aktivitě v nezávislých struk-
turách, ale například o tak prosté demonstraci individu-
álního občanství, jakou je podpis Několika vět. Směšně 

nízký počet podpisů pod peticí, která by svou mírností 
a nezpochybnitelnými postuláty měla oslovit statisíce 
a jejíž pouhá signace navíc ničím nehrozí, se nedá ani 
v opatrných Čechách odůvodnit „strachem“. Je to spíš 
alarmující doklad nezájmu. Vždyť přece každé trochu 
svobodnější konání s sebou vždycky a všude nese jistou 
míru rizika. Záleží jen na tom, jsme-li ochotni toto ri-
ziko podstoupit, tj. „stojí-li nám to za to“. Příklad Ně-
kolika vět ukázal, že většině našich spoluobčanů se „to“ 
ani při extrémně nízko položené laťce ohrožení neren-
tuje. 37 000 deklarovaných stoupenců nové kvality ži-
vota sice není počet zanedbatelný, ale na lidové referen-
dum o demokracii přece jen žalostný.

Nálady a projevy společenského organismu nelze 
samozřejmě nikdy interpretovat v plné šíři a prognózy 
jeho dalšího vývoje jsou velmi nejisté. Tím spíš, po-
hybujeme-li se v totalitních podmínkách, kde neexis-
tuje žádné veřejné mínění a komunikační kanály a kde 
pouze uvnitř frustrovaného davu skrytě narůstá přetlak. 
Tato skutečnost však nevylučuje popis rozpoznatelných 
deformací a jejich případnou refl exi. Není důvod pochy-
bovat, že moc na analýzu tohoto problému vynakládá 
obrovské sumy energie a prostředků. 

Dle mého názoru pak velkou většinu svých ak-
tuálních „politických“ kroků provádí s dobrou zna-

lostí terénu. I když (nebo právě proto, že) je základní 
intencí této garnitury zůstat u vesla bez ohledu – jak 
výstižně říká M. Reiman v Lidových novinách č. 10 
– na „věcné obsahy“, těžko by se asi odhodlala k pro-
bíhajícímu honu na mládež, k vydání provokativní 
stokoruny nebo k zatčení redaktorů Lidových novin, 
kdyby neměla ověřeno, že to masa národa buď ani ne-
zaregistruje, nebo přijme s lhostejností. Říká-li tudíž 
prof. Jiří Hájek rakouským novinářům, že množství 
signací Několika vět prokázalo „neizolovanost opo-
zice“, lze to pochopit jako svého druhu dodávání na-
děje, ale komu a proč? Každý, kdo zná základní fakta, 
si přece dokáže vyvodit, že v normalizovaném Čes-
koslovensku představuje pár desítek tisíc „praktiku-
jících občanů“ stále ještě klasické odštěpence neboli 
disidenty. A nikdo přitom nemůže říkat, že neví, co 
má dělat. Každý to ví. Dvě slova – nebát se a nekrást 
– nejsou přece k zapamatování nijak obtížná.

PatoČka měL PraVDU
Opustíme-li drtivé globální měřítko, nelze si samo-
zřejmě nepovšimnout, že k určitému jiskření na ve-
řejné scéně u nás došlo. Často se v  této souvislosti 
dokonce hovoří o „probuzení“ společnosti. Od srpna 

minulého roku jsme svědky nárůstu víceméně arti-
kulovaného občanského vzdoru a vzájemné solida-
rity, která poprvé za dvacet let překročila v této zemi 
hranice „počitatelnosti“, tzn. přestala být doménou 
několika desítek či stovek osamělých běžců. Dosah 
a hlavně rozsah probíhajícího pohybu sice zatím není 
třeba přeceňovat, ale je jasné, že představuje velmi 
cenný fenomén. Jeho další zpřesňování a kultivace 
v mnohém závisí na schopnostech a koncepcích ro-
dící se politické opozice. (Fakt, že toto tvrzení platí 
i v obráceném směru, nechme pro tuto chvíli stranou.) 
Na ní záleží, zda energie nové rezistence nebude uto-
pena v osamělém tápání či obtížných a anonymních 
šikanách a represích, které moc proti dosud atomizo-
vaným přívržencům demokracie rozpoutala. 

Pokud se ještě neopeřené politické struktury ne-
chají pohltit debatami o možných „kulatých stolech“ 
s vládou či o složení budoucího „Národního výboru“ 
a v zápalu této tzv. velké politiky pominou ochranu, in-
formovanost a další inspiraci své autentické základny, 
ztratí (a my s nimi) velkou šanci. Šanci na to, že se 
z viditelných zárodků občanské společnosti stane v do-
hledné době základ, na kterém je už možné něco po-
stavit.

Patočka měl pravdu: tohle je válka. X

nikdo nemůže říkat, že neví, co má dělat. Dvě slova – nebát 
se a nekrást – nejsou k zapamatování obtížná. 
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stB proti  
nepřátelským 
živlům
Komunistická moc se 
i v roce 1989 držela 
osvědčeného receptu – 
represí. 
jarosLaV sPUrný

Federální ministr vnitra František Kincl vyhlásil  
13. ledna 1989 nejvyšší – čtvrtý – stupeň mimořádných 
bezpečnostních opatření na území Prahy a Středočes-
kého kraje. Státní bezpečnost měla informace, že k na-
stávajícímu dvacátému výročí smrti Jana Palacha chys-
tají „opoziční a nepřátelské skupiny“ akce, které mohou 
„vyvolat narušení pořádku a klidu“.

V roce 1987 existovalo na území tehdejšího Čes-
koslovenska pět disidentských spolků, včetně Charty 77 
a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Do po-
čátku roku 1989 počet „antisocialistických a nepřátel-
ských uskupení“, jak je ve své terminologii nazývala 
StB, vzrostl na čtyřicet tři. „Protivníkovi se podařilo 
prolomit izolaci a ovlivnit politicky indiferentní osoby 
zejména ve vědě, kultuře a mezi mládeží z řad vyso-
koškolských studentů. Tyto osoby jsou kvantitativním 
a především kvalitativním růstem členské základny ne-
přátelských skupin,“ čteme v dobové zprávě StB o teh-
dejší opozici komunistického režimu pro vedení mini-
sterstva vnitra.

Estébáci měli tedy v lednu 1989 obavy, co se bude 
při výročí smrti Jana Palacha dít, a snažili se na to při-
pravit. „Velikost a razantnost demonstrací je ale zasko-
čila, nečekali, že na Václavské náměstí přijdou opa-
kovaně desítky tisíc lidí. Šokovalo to i komunistické 
představitele státu a StB pak na poradách připravila 
řadu kroků, jak opozici zvládnout,“ říká historik Pa-
vel Žáček.

Asi chtěl něco nevhodného říct.
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Po masových demonstracích za svobodu během 
tzv. Palachova týdne se podle historiků celkem zásadně 
změnila jedna věc. Do té doby důstojníci StB své zprávy 
pro Ústřední výbor KSČ, který byl skutečným vládcem 
země, přibarvovali, snažili se vůdcům země popsat, jak 
jsou úspěšní, jak mají opozici pod kontrolou. Po lednu 
začali posílat komunistickému vedení víceméně prav-
divé zprávy. Společnost ovlivněná uvolněním poměrů 
v Sovětském svazu (jehož vojska nás v tu dobu okupo-
vala) začala podle StB „vyjadřovat nespokojenost s eko-
nomickými, politickými i ekologickými problémy země, 
a pro nepřátelské skupiny se tak nespokojení občané 
stali živnou půdou pro jejich aktivity“.

Jak vyplývá z mnoha svědeckých výpovědí es-
tébáků a komunistických pohlavárů po roce 1990 před 
poslaneckými vyšetřovacími komisemi a z řady doku-
mentů dohledaných a zpracovaných v posledních tři-
ceti letech, KSČ i StB zareagovaly na volání po změně 
tím jediným, co se jim zdálo efektivní – novými repre-
semi. V dobových dokumentech StB samozřejmě sou-
sloví „represe proti opozici“ nenajdeme, skrývalo se pod 
větami typu „zkvalitnit kontrarozvědnou ochranu spo-
lečenského zřízení před nepřátelskou činností antiso-
cialistických živlů“ – což je citace z mimořádné porady 
vedení StB z 19. července 1989.

Ústav pro studium totalitních režimů vypraco-
val chronologický přehled „represivních zásahů státní 
moci“ v roce 1989. Do roku 1989 to odnášeli zatčením, 
domovními prohlídkami, sledováním, zákazem práce 

nebo vězením především disidenti kolem Charty 77 
nebo představitelé undergroundu. Po lednu 1989 se zá-
běr StB velmi rozšířil – s tím jak se rozšířilo spekt-
rum protestů či pořádání kulturních akcí mimo oficiál- 
ní povolení.

V roce 1989 byly odsouzeny desítky lidí za účast 
na demonstracích Palachova týdne nebo za předchozí 
demonstraci při výročí vzniku republiky 28. října 1988. 
Tohle byla oproti sedmdesátým a osmdesátým letům 
novinka. Za šíření a podpisy peticí byli – často na udání 
agentů StB – zatýkáni lidé, kteří neměli předtím s di-
sentem nic společného.

Nespokojení občané už nedemonstrovali jen při 
symbolických výročích typu srpnové okupace či za-
ložení Československa – třeba v květnu byla v Praze 
u  Stromovky rozehnána pokojná demonstrace proti 
plánu vlády postavit silnici přes vyhlášený pražský 
park, v září zase protestovali (opět velmi ukázněně) 
aktivisté v Praze proti ekologicky ničivé výstavbě kok-
sárny ve Stonavě, i tato demonstrace přinesla ostrý zá-
krok policie a desítky zadržených lidí.

Policie na demonstracích legitimovala tisíce lidí, 
stovky z nich byly následně pozvány na pohovor na slu-
žebnu StB a s výhrůžkami možné ztráty svobody či 
vyhazovu ze zaměstnání jim bylo důrazně doporučeno 
podobnou aktivitu neopakovat. Do vězení bylo v roce 
1989 postupně posláno několik mladých lidí, kteří se 
transparenty nebo dopisy solidarizovali s politickými 
vězni (například osmnáctiletá Renata Pánková dostala 
šest měsíců vězení). 

Výčet represí vypracovaný na ÚSTR vyjmeno-
vává i několik kulturních akcí pořádaných neoficiálně 
na soukromém pozemku, které byly rozehnány a jejich 
organizátoři vyslýcháni. Výčet není zdaleka úplný – StB 
si nevedla statistiku – a příklady represí jsou dodnes 
dohledávány v postupně zpracovávaných dokumentech 
StB. Třeba případ Pavla Škarýda (na následující dvoj-
straně – pozn. red.). Poslední mimořádné bezpečnostní 
opatření vyhlásilo komunistické ministerstvo vnitra 15. 
listopadu 1989 – před povoleným shromážděním, plá-
novaným na 17. listopadu. X

Po lednu 1989 se záběr státní bezpečnosti  
velmi rozšířil – s tím, jak se rozšířilo  

spektrum protestů. 

Manuál SNB z konce osmdesátých let: 
obušek do obou rukou a pomalu vpřed 
proti davu. A když neustoupí, tak 
mlátit. (Václavské náměstí v Praze) 
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V únoru 1989 si Pavel Ška-
rýd, sedmadvacetiletý me-
chanik bytového podniku 
a člen undergroundové ka-
pely Orchestr Bissext, pro-
najal část žateckého Junior 
klubu. Důvodem, protože 
vždycky musí být nějaký 
důvod, byla oslava vlastního 
sňatku. Vzhledem k  nut-
nému papírování se věc do-
mlouvala s měsíčním před-
stihem.

14. března, den před plánovanou slávou, přijeli 
na žatecký byťák Havelka s Knotkem, dva příslušníci 
StB z Loun, a bez jakéhokoli vysvětlování odvezli Pavla 
Š. „na pohovor“. V úřadovně místního oddělení mu pak 
zaprvé sdělili, že „akce“ v Junioru je zakázaná, a za-
druhé, že „ještě nikdy nikoho nezmlátili“, ale jemu asi 
pár přes hubu dají. Pro lepší pochopení svůj úřední vý-
kon doprovodili otcovským taháním za vlasy a vousy. 
Pak následoval transport do klubu, zrušení pronájmu 
a na rozloučenou ještě kuriózní výhrůžka: bude-li v so-
botu odpoledne na žateckém náměstí „nějak moc cizích 
lidí“, dostane Škarýd pořádkovou pokutu.

V časové tísni se nepodařilo odvolat všechny po-
zvané hosty, takže někteří přece jen přijeli. Večírek pro-
bíhal v rodinném domku novomanželů. Od 16.00 tábo-
řili pod okny Havelka s Knotkem a kontrolovali situaci. 
Úderem desáté začali obcházet sousedy a přemlouvali 
je ke stížnostem na rušení nočního klidu. Nikdo neměl 
zájem, jeden soused je dokonce přímo vyhodil. Z ne-
zbytí tedy nakonec udání napsali sami: prý na ně při 
výkonu služebních povinností svatebčané křičeli z okna 

Česko-
slovenský 
Hollywood
Jak se žilo v Žatci 
roce 1989.
(sport, listopad 1989)

IVan LamPEr

„sprosté nadávky“. Tím jejich aktivita pro ten den skon-
čila a oba hrdinové ve služební volze vyklidili scénu.

Suma sumárum z toho Pavel Š. nevyšel špatně: 
nepočítáme-li pocuchané nervy a pár vytržených vlasů, 
spravily to pouhé dvě stovky pokuty na národním vý-
boru za „ty nadávky“. Těžko se proto divit správě SNB, 
která – po Škarýdově písemné stížnosti – přezkoumala 
postup příslušníků a shledala jej bez závad: při zásahu 
nebyl nikdo zraněn ani zbit, nikde nehořelo a nezatý-
kalo se, přesto běželo o akci zásadní důležitosti: Ha-
velka s Knotkem totiž za pět minut dvanáct likvidovali 
„nelegální vystoupení hudebních skupin“, které se pod 
pláštíkem svatby mělo v Žatci odehrát.

„Tohle je malé město,“ řekl mi jeden z žateckých 
občanů, kterých jsem se vyptával na pozadí případu 
Škarýd. Byla to výstižná informace. Na dvacet tisíc oby-
vatel jedno kino a stejný počet divadel, závodní klub 
místní šroubárny, posádkový dům Československé li-
dové armády, Kulturní dům Moskva, okresní bulletin 
Hlas, zhruba dvě desítky hospod a zmíněný Junior klub 
– zařízení SSM. V podobných kulisách žije dnes vět-
šina občanů ČSSR. Ke smrti nudou to sice nestačí, ale 
moc velká zábava to taky není. 

Ta ostatně nebyla v plánu. Když tvůrci norma-
lizační koncepce vyhlásili na počátku sedmdesátých 
let heslo „ať rozkvete tisíc Žatců“, nešlo jim o nějakou 
legraci. Právě tato místa, kde si všichni vidí až do ta-
líře, a kde už zároveň nefunguje vesnická pospolitost, 
se měla stát základem nového pořádku. Povedlo se 
to dokonale. Československé „Žatce“ jsou si dnes po-
dobné téměř k nerozeznání. Všude tytéž zaprášené 
třídy Vítězného února a náměstí Svobody, všude ty-
též plakáty o věčném přátelství a nerozborné jednotě, 
všude stejná chaotická ošklivost a stejné stupidní ho-
vory v  přeplněných restauracích. Malátné továrny 
na sny, jejichž kasovním trhákem se stala pohádka 
o „malém člověku“, který nic nezmůže, nic nezmění, 
nic neovlivní.

Celek připomíná zvláštní variantu Šípkové Rů-
ženky: lidé sice nestrnuli, co se fyzických pohybů týče, 
ale kdesi hluboko vevnitř. Na tak delikátní operaci sa-
mozřejmě nestačí jediný trn vražený do dlaně jediné 
princezny. Je nutné pořádně škrábnout pokud možno 
všechny. Funkci anestetika proto od nehybného keře 
plané růže přebrala armáda Havelků, kteří mají tu vý-
hodu, že vám se svou injekcí vlezou klidně až do ku-
chyně. A dělají to čím dál častěji a tím malicherněji, 
čím víc spáčů spokojeně oddychuje kolem.

HaVELka a knotEk
Koncert v Junior klubu nebyl jediným Škarýdovým po-
kusem o ideologickou diverzi. Například rok před svat-
bou zorganizoval zásnuby v Želči. Nadšenci uklidili léta 
nepoužívaný sál venkovské hospody, v sobotu se mělo 
hrát. V pátek se v práci zjevila dvojice civilistů: „Co to 
chystáte v Želči?“ Bylo po všem – želečský sál je prý pro 
koncert „ve špatném technickém stavu“.
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S obdivuhodným organizačním vypětím sehnal 
Pavel Š. během večera a noci náhradní řešení: hosti-
nec ve Stankovicích. Na žateckém nádraží v sobotu 
fungovala služba, která přijíždějící publikum směro-
vala na  nové místo, vypůjčené auto převezlo apara-
turu a koncert skutečně začal. Po půl hodině dorazila 
na místo rojnice strážců pořádku v uniformě i v ci-
vilu. Donutili hostinského akci ukončit a šest z nich 
ho za tím účelem doprovodilo až k mikrofonu. Někteří 
účastníci (Pavel Škarýd mezi nimi) strávili hezkých pár 
hodin na žateckém oddělení VB. Stejně dopadl pokus 
o hudební produkci ve Břvanech, malé vesničce u Loun. 
Dva dny před startem přijela StB pro hostinského a pro 
předsedu MNV, stařečka, který to celé schválil. Za ta-
kovou ztrátu bdělosti jej policisté chtěli na místě zbavit 
funkce, ale nakonec se spokojili s účinnou lítostí a zru-
šením povolení.

Popis tohoto křižáckého tažení by se mohl pro-
tahovat do nekonečna. Na severu Čech se prakticky 
žádné větší shromáždění neorganizované mládeže (do-
konce ani „nezávislý“ turnaj fotbalových družstev) ne-
obejde bez početné přítomnosti bezpečnostních sborů, 
videokamer, zákazů a pečlivého „vyšetřování“. Člověk 
se nestačí divit, kolik dospělých mužů v plné síle tráví 
svůj dobře placený čas řešením podobných banalit. Zdá 
se však, že daňovým poplatníkům tato kulturotvorná 
činnost naší policie nevadí. Zřejmě i jim připadá důle-
žitější nikoli potírání obecné kriminality, ale likvidace 
devatenáctiletých dívek s „protestním transparentem“ 
či mladíků s „nepovolenou“ kytarou.

Šťastně ženatý Pavel Škarýd pomalu zapomínal 
na nepříjemnosti kolem oslavy sňatku, když se mu 
Havelka s  Knotkem přijeli po třech týdnech opět 
připomenout. Čekali na něj na ulici v zaparkovaném 
automobilu. Přátelsky ho upozornili, že plán na „rozbití 
huby“ stále trvá. Jako v dobrém fi lmu o mafi i.

V  další fázi se výhrůžky přiostřily. Havelka 
a Knotek se Pavlovi Š. svěřili se svým strachem, že by 
ho v blízké budoucnosti „mohlo něco přejet“. Něko-
likrát ho důrazně vybídli k emigraci. Nebyly zrovna 
uklidňující, ty dubnové mise. Bezpečnost se v zaměst-
nání přeptávala i na Pavlovu manželku. 

V  pátek 18. srpna dostal Pavel Š. předvolání 
na žateckou služebnu VB. Vypadalo to, že jde o pou-
hou rutinu každoročních srpnových varování. V kan-
celáři nečekal nikdo jiný než naše známá dvojka. Ob-
vinili Škarýda, že 3. srpna v restauraci Václavka „běhal 
s protilidovým oběžníkem“. Číšník Marcel Slach uvedl 
ve svědecké výpovědi, že mu P. Š. pravděpodobně ten 
den nabídl k podpisu petici Několik vět. Příslušníci se-
psali protokol a zavezli obviněného do Mostu na celu 
předběžného zadržení. V autě místo Kotka seděl ja-
kýsi Botha. Kromě známých vtipů o „náhodném zabití“ 
opakoval pořád dokola: „Když si mě nebudete moct za-
pamatovat, vzpomeňte si, že mám příbuzný v JAR!“

Přijeli si pro něj v neděli ráno. V Žatci už če-
kal okresní prokurátor a pár vyšších šarží StB včetně 

okresního náčelníka. Domovní prohlídce bylo přítomno 
devět lidí, nezúčastněnou osobu nahrazoval příslušník 
VB. Policie zabavila několik čísel Informací o Chartě 
77, jeden výtisk časopisu Listy, pár knih vydaných kdysi 
Jazzovou sekcí, několik magnetofonových kazet. Hu-
bený výsledek svérázně zpříjemnila podrobná prohlídka 
všech věcí, které si právě ten den přivezla paní Škarý-
dová z Německa. Vrátila se zrovna včas, aby si mohla 
poslechnout Havelkovy otázky typu: „Nejste náhodou 
zase těhotná? Už jste přece jednou potratila, to víte, 
nám se tu nic neutají...“ Žádný z přítomných policistů 
se ani slůvkem nepokusil výtržníka zarazit. Dokonalá 
služební kolegialita, nebo podobný náhled na slušnost?

„(...) Podotýkám rovněž, že při prohlídce bylo 
přítomno osm příslušníků, avšak na usnesení je pouze 
pět jmen. Přivedli také manžela. Na první pohled byl 
patrný jeho špatný zdravotní stav a podle jeho vzezření 
jsem nabyla dojmu, že byl fyzicky napaden. Zeptala 
jsem se ho: Bili tě? Nesměl odpovědět, protože mu to 
příslušník Havelka striktně zakázal, včetně jakékoli 
další komunikace.“ (Z dopisu Jarmily Škarýdové mi-
nistru vnitra ČSR.)

Po skončení prohlídky byl Pavel Škarýd odvezen 
do vyšetřovací vazby v Litoměřicích. Seděl tam pět dní, 
a když ho propouštěli, dostal na cestu deset erárních 
korun československých.

Na konci září proběhl soud. Okresní prokurá-
tor Mentlík obvinil Škarýda z přečinu proti veřejnému 
pořádku. Předsedkyní senátu byla JUDr. Dana Ma-
tátková, obviněného hájil JUDr. Hulík z Prahy. Byli 
vyslechnuti čtyři svědci, z nich pro obžalobu nejdů-
ležitějším byl číšník Slach. Když však tento korunní 
svědek prohlásil, že jeho výpověď byla v přípravném 
řízení překroucena vyšetřovatelem StB, že on vlastně 
neví, co četl, a už vůbec nemůže tvrdit, že mu listinu 
podal právě Pavel Š., začal se „případ“ JUDr. Ment-
líkovi hroutit. A když pak vyšlo najevo, že obžaloba 
nemá k dispozici ani ten inkriminovaný papír z Vác-
lavky, bylo líčení odročeno na 31. října. 

Důkazní materiál za tu dobu nijak nezbohatl, 
ale kdo zná praktiky „nezávislého“ čs. soudnictví, byl 
přesto opatrný v prognózách. Proto bylo rozhodnutí 
Dany Matátkové, která Pavla Škarýda osvobodila v pl-
ném rozsahu, spíš příjemným překvapením než očeká-
vanou samozřejmostí. Obžalobě se nepodařilo dokázat, 
ani že šlo skutečně o Několik vět, ani že by je „rozši-
řoval“ právě Škarýd. Prokurátor slabost svých důkazů 
nepopíral, nicméně ve svých intencích třídní spravedl-
nosti interpretoval věc v „celém kontextu osobnosti ob-
žalovaného“. A jelikož „žádný normální občan nemůže 
mít doma takové tiskoviny, jaké byly při domovní pro-
hlídce nalezeny u Škarýda“ (odkazuji čtenáře na seznam 
uvedený o pár odstavců výše), je jasné, že P. Š. žalovaný 
zločin určitě spáchal. Opřen o takto nevratně vyargu-
mentovanou jistotu, podal si JUDr. Mentlík stížnost 
pro porušení zákona. Takže – ačkoli se to zdá čím dál 
víc neuvěřitelnější – biograf trvá dál... X
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Rok 1989 je neodmyslitelně spjat s úlohou studentů. 
Někteří jejich činnost přirovnávali k zápalce, která za-
žehla velký plamen občanské revoluce proti komunis-
tické nadvládě. Jiní zase mluví o završení dění, které za-
počali starší vrstevníci z disidentských řad. „Když člověk 
tvoří ve dvaceti dějiny, je to obrovský zásah do života. Asi 
těžko budu ještě někdy u něčeho většího,“ říká Marek 
Benda, dnes poslanec ODS, v tu dobu student Matema-
ticko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. 

staŘÍ známÍ
Studentské hnutí se začalo formovat na začátku roku 1989. 
Ve Vídni tehdy skončila schůzka Konference o bezpeč-
nosti a spolupráci v Evropě a v závěrečném prohlášení, 
které podepsala i ČSSR, se mimo jiné psalo, že nikdo ne-
smí být diskriminován z důvodu svého přesvědčení. Stu-
denti Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity 
se rozhodli vídeňské schůzky využít. Namítali, že pokud 
platí to, co komunisti podepsali, žádají zrušení paragrafu 
53 ve vysokoškolském zákoně, který mluvil o tom, že stu-
denti se podílejí na řízení provozu vysoké školy prostřed-
nictvím SSM (Socialistického svazu mládeže). A aby se 
práva podílet se na správě studentského života dovolali, 
sepsali petici, která požadovala zrušení SSM. 

„Nápad vznikl někdy v březnu v našem kruhu,“ 
říká tehdejší student matematicko-fyzikální fakulty, dnes 
poslanec Marek Benda. Během dvou týdnů petici pode-
psalo přibližně 200 posluchačů fakulty (tedy 12 procent 
studentů MFF UK). Vedení fakulty na tuto petici od-
povědělo – k překvapení studentů – poměrně vstřícně 
a dovolilo studentům začít se shromažďovat ve student-
ských samosprávách. 

„Téměř se všemi lidmi, kteří byli později klíčoví 
ve dnech před 17. listopadem, jsem se znal už dříve. S Jir-

kou Dienstbierem jsem chodil do školy, Michala Se-
mína jsem znal z filozofického semináře, Jana Duse zase 
přes politické kontakty svých rodičů,“ vypočítává Benda. 
A na stejném principu – tedy osobních známostí – podle 
tehdejších aktérů probíhaly všechny schůzky: z každé fa-
kulty dorazil nějaký zástupce – často vybraný proto, že se 
znal s někým z matematicko-fyzikální fakulty –, který 
s sebou přivedl několik svých spolužáků. 

kytku 
a svíčku 
s sebou
Jak se formovalo 
studentské hnutí 
v roce 1989.
anDrEa ProcHázkoVá
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První schůzky proběhly už na jaře 1989 a poka-
ždé se konaly na jiném místě – jednou na dětském hři-
šti na Slovanském ostrově, jindy zase na Petříně u Má-
chovy sochy nebo v bytě u Bendových. A z původního 
volného povídání postupem času vznikla pevná struk-
tura: za každou fakultu docházeli dva zástupci (často se 
to ale nedodržovalo), přečetly se zprávy informující o si-
tuaci na vysokých školách, debatovalo se o možnostech 

zakládání studentských spolků, plánovala se studentská 
shromáždění. A od října schůzky začaly sloužit hlavně 
jako místo k plánování protestu 17. listopadu. Také STIS 
se stal místem organizování pražských a mimopražských 
studentů, kde se vyměňovaly informace o situaci na fa-
kultách či zahraničních demonstracích.

Jedním z prvních počinů tzv. nezávislého student-
ského hnutí, jak později studenti začali schůzky nazý-

Přišli i ti, kteří se dosud báli. 
(Albertov 17. listopadu)  

fo
to

 t
o

m
kI

 n
ěm

Ec
 /

 4
00

 a
sa



56

vat, byla petice (sešlo se pod ní na čtyři sta podpisů) proti 
perzekuci několika kolegů z pedagogické fakulty, kteří se 
účastnili demonstrací během pražského Palachova týdne. 
Třem autorům petice totiž hrozilo v říjnu 1989 vyho-
zení ze školy „Na sto lidí se sešlo pod okny, kde zasedala 
kárná komise,“ vzpomíná Marek Benda, tehdy student 
druhého ročníku matematicko-fyzikální fakulty. „Tam 
jsme dvě hodiny stáli, pouštěli bubliny z bublifuků, zpí-
vali a skandovali.“

„Za okny kabinetu bylo slyšet zpěv a učitelé měli 
snad větší strach než my,“ říká Michal Semín, jeden z po-
stižených studentů. „Prosili nás, ať si uvědomíme, že 
jsme všichni na jedné lodi. Že oni za to, že nás vylučují 
ze školy, vlastně nemohou.“ Studenti nakonec vyhozeni 
nebyli. Na podzim se pravidelné schůzky skupiny  přero-
dily v uskupení nazvané Stuha. U jejího zrodu stáli mimo 
jiné bratři Bendové, Jiří Dienstbier mladší, Šimon Pánek, 
Martin Klíma či Michal Semín. 

Na konci září se zástupci fakult sešli v restau-
raci na Žofíně na Slovanském ostrově. „Nebyli to při-
tom žádní vybraní reprezentanti svých škol, sešli se tam 
jen na základě osobních vztahů,“ říká Martin Klíma. 
„Přesto to byly většinou výrazné osobnosti, většina z nich 
se později stala předsedy stávkových výborů na svých fa-
kultách.“ 

Zde se dohodli na nejdůležitějších bodech: hlavní 
úlohou nezávislého svazu studentů bylo koordinovat čin-

nost na jednotlivých školách a pořádat společné student-
ské akce. Odsouhlasený text končil bodem d: „Do stu-
dentského povědomí se můžeme dostat pouze činy. Proto 
jsme se rozhodli zorganizovat petici proti výuce mar-
xismu-leninismu a uspořádat demonstraci dne 17. lis-
topadu.“ Oficiální pozvánka zněla: „Vezměte si s sebou 
květinu a svíčku.“ 

Plánování demonstrace nakonec výrazně usnad-
nil ještě jeden fakt. Krátce před listopadem se sešly ná-
zory na konání pietní akce k 17. listopadu studentů ze 
STISu a tzv. nezávislých studentů. O plánech Stuhy se 
doslechli lidé ze Studentského tiskového a informačního 
střediska (STIS), které vzniklo v roce 1988 pod hlavič-
kou tehdejší jediné povolené „mládežnické“ organizace, 
Socialistického svazu mládeže (SSM). Zástupci STIS 
také přemýšleli, jak oslavit blížící se Mezinárodní den 
studentstva, a jejich lídr Martin Mejstřík dostal nápad 
spojit se s nezávislou skupinou a udělat oslavu společně. 
Nezávislé studentské hnutí na spolupráci nakonec kývlo 
(i když po několika vypjatých diskusích – jinak by se 
akce s největší pravděpodobností konala i bez nich, a to 
především proto, že STIS svým tlakem na nadřízené or-
gány SSM mohl zajistit legitimitu celé akci, a tím pádem 
i vyšší návštěvnost.. 

Sezení, kde se domlouvaly detaily, však podle ak-
térů nebyla snadná. Jádrem sporu ve spolupráci mezi ne-
závislými studenty a SSM byla trasa původu. Nezávislí 
chtěli, aby průvod vedl z Albertova, kde se měla konat 
vlastní manifestace, přes Václavské náměstí do Opletalovy 
ulice. Lidé z vedení SSM (Jiří Jaskmanický, Martin Ul-
čák) za tiché podpory StB nesouhlasili, protože návrh po-
rušoval úřední zákaz pořádat veřejná shromáždění v cen-
tru Prahy. Střetnutí vyvrcholilo až hlasováním, kdy se pro 
Vyšehrad jako konečný cíl demonstrantů – ten upřednost-
ňoval právě SSM – nakonec vyslovilo devět zástupců fa-
kult, proti bylo sedm a jeden se zdržel. Nicméně v tu dobu 
se už šířil po městě leták nezávislých studentů informující 
o původní trase zahrnující i Václavské náměstí. 

Povolení manifestace bylo v rukou národního vý-
boru Prahy 2 a Městského výboru KSČ. Jeho vedení se 
bálo, že akce bude zneužita k protirežimnímu vystou-
pení, obavu měli i z faktu, že organizátoři nejsou známé 
disidentské tváře, ale pražští studenti, s nimiž neměli 
zkušenosti. Nakonec se však rozhodli akci povolit: šlo 
o výročí odkazující na rok 1939 a zprávy o přípravách už 
příliš pronikly na veřejnost a mezi vysokoškoláky. SSM 
a StB se na poslední chvíli snažila dohodou s Václavem 
Bendou a jeho syny Markem a Martinem pojistit, že de-
monstranti nepůjdou na Václavské náměstí.

Nicméně i  přes dohodu mezi vysokoškoláky 
a  svazáckými funkcionáři věnovala policie student-

skému hnutí od té doby neustálou pozornost. „Již před 
listopadem nasadila do studentského prostředí agenta 
Ludvíka Zifčáka alias Milana Růžičku. V listopado-
vých dnech však sehrál úlohu pouze okrajovou, bez 
vazby na rozhodující dějové momenty a bez jakékoli ak-
tivní snahy tyto události ovlivnit,“ napsal historik Mi-
lan Otáhal. 

nEČEkaLI jsmE to
„Na Albertov jsme přišli o hodinu dřív a tipovali, zda se 
sejde tři sta, nebo tři tisíce studentů,“ říká Marek Benda. 
Ale padesát tisíc lidí podle aktérů nikdo nečekal. Hlavní 
příčinou byl legální charakter akce, takže přišli i ti, kdo 
se dosud demonstrací neúčastnili. „Chování demon-
strantů mělo od počátku bojovný ráz, zaměřený proti 
stranickým a vládním představitelům i normalizačnímu 
režimu. Dokazovaly to již nápisy na transparentech, které 
studenti přinesli s sebou a které si sami spontánně vy-
mysleli, a provolávaná hesla jako Nechceme Jakeše, Ne-
chceme Štěpána, Nechceme vládu jedné strany,“ popisuje 
v knize Studenti a komunistická moc v českých zemích his-
torik Milan Otáhal. 

Shromáždění bylo zahájeno v 16 hodin student-
skou hymnou Gaudeamus igitur a poté vystoupil Josef 

„tipovali jsme, jestli se sejde tři sta, nebo tři tisíce studentů. 
ale padesát tisíc nikdo nečekal.“ marek Benda  
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Šárka, účastník pohřbu studenta lékařské fakulty Kar-
lovy univerzity Jana Opletala v roce 1939. Později pro-
mluvil i zástupce nezávislých studentů Martin Klíma. 
„Zažil jsem většinu předchozích demonstrací, vždycky 
nás byl hlouček, hlouček revolucionářů, který jen čekal, 
až jej rozeženou. Kdežto tenhle dav, to bylo něco jiného. 
Byl si vědom vlastní síly, jak se valil těmi ulicemi, igno-
roval dopravu, světla, prostě šel. Byla to krásná atmo-
sféra vzájemného souznění. Lidé konečně pochopili, že 
už nejsou sami, že si myslíme všichni totéž, a když jsme 
všichni spolu, nemůže se nic stát, jsme silní,“ vzpomí-
nal Klíma. Z Albertova se studenti vydali podle plánu 
na Vyšehrad. Nicméně odtud se pod vlivem bujaré at-
mosféry – a také informací z letáku – průvod rozhodl 
vydat do centra.

Od okamžiku odchodu z Vyšehradu ztratila ma-
nifestace legální charakter. Policie a studentský průvod se 
tak nevyhnutelně blížily ke srážce na Národní třídě. Tam 
policie přehradila cestu dál na Václavské náměstí. Stu-
dentský dav nějaký čas postával, někteří si sedli na zem, 
odmítali však odejít. Po dvouhodinovém čekání se bez-
pečnostní složky rozhodly k zásahu, jaký při předchozích 
demonstracích neuplatnily. Kdo zvedl hlavu, mohl vidět, 
jak po lešení okolních domů slézají muži v uniformách 
s barety, jaké nosí parašutisté. 

Po osmé hodině prapor Pohotovostního pluku 
VB definitivně uzavřel Národní třídu a policejní kordon 
postupující směrem od Národního divadla začal pro-
stor zahušťovat.  Školní pohotovostní oddíl VB . Od-
bor zvláštního určení (tzv. červené barety) a následně  
i frekventanti pohotovostního pluku začaly demonstru-
jící surově bít obušky. A i když byli účastníci demon-
strace vyzýváni k rozchodu, jediné únikové cesty vedly 
skrz tzv. uličky, kde byli demonstranti dále brutálně 
biti. Do 21.20 byla tímto způsobem demonstrace ná-
silně rozehnána.

„Vypadl jsem, ani nevím jak, do Mikulandské 
a viděl, jak ani tady si ti šílenci nedají pokoj. Vybírali si 
ve dvojicích náhodné oběti, dohnali je a mlátili údery 

karate a těmi dlouhými obušky,“ popisuje situaci tehdejší 
účastník Pavel Dobrovský.

VzHŮrU Do škoL
V sobotu, den po 17. listopadu, se dostala ke zpravodaji 
Východoevropské informační agentury (VIA) zpráva 
o mrtvém studentu Šmídovi. Ve skutečnosti se vše ode-
hrálo jinak. Důstojník StB a falešný student Ludvík Zi-
fčák-Milan Růžička po úderu upadl na Národní třídě 
na zem a  stal se předobrazem mrtvého studenta Martina 
Šmída. Sanitka ho odvezla do Nemocnice Na Františku. 
Zpráva se do médií dostala skrz tiskové agentury: napří-
klad Petr Uhl informoval o údajné smrti studenta v Rá-
diu Svobodná Evropa, Michael Žantovský zase v Reu-
ters, oba ze začátku ještě s upozorněním, že se jedná 
o  nepotvrzenou zprávu. Rychlost, s  jakou se zpráva 
o Šmídově smrti rozšířila, byla způsobena faktem, že za-
padala do kontextu desítek telefonátů a rozhovorů s pří-
mými účastníky zásahu. Když pak zprávu dementovala 
ministryně školství Jana Synková, mělo to jediný efekt: 
o údajné smrti Martina Šmída se dozvěděli i lidé, kteří 
zahraniční média nesledovali. 

V tu dobu už informace dávno žila vlastním ži-
votem a tzv. revoluce byla v běhu. „Přece nepůjdeme 
v pondělí do školy, jako by se nechumelilo,“ vzpomíná 
student DAMU Pavel Lagner, jak tehdy uvažovali. 
„Řekli jsme si, že prostě nebudeme chodit do školy. 
A pak jsme se naopak rozhodli, že do té školy jít mu-
síme a tam stávkovat.“ 

Ještě v pátek večer šli studenti informovat o poli-
cejním zásahu do několika pražských divadel. V sobotu 
na odpolední schůzce v Realistickém divadle už vyzývali 
herce, aby se připojili k jejich týdenní protestní stávce. 
„Ptal jsem se, jestli prohlášení divadelníků můžu taky 
podepsat,“ vzpomíná tehdejší student DAMU Martin 
Mejstřík. To odpoledne měla být na Václavském náměstí 
znovu demonstrace a Mejstřík se nabídl, že tam pro-
hlášení odnese: „Proběhl jsem mezi policisty, vystoupil 
na sokl u Václava a přečetl, co se děje. Byly tam kamery, 
zahraniční televize, a tak jsem se stal souhrou náhod 
tím, kdo prý vyhlásil stávku.“ Na koleji Hvězda vznikl 
pražský koordinační stávkový výbor studentů vysokých 
škol, vydal desetibodové prohlášení, které se v podstatě 
shodovalo s pozdějšími požadavky Občanského fóra – 
a od středy 22. listopadu se stávkovalo prakticky na všech 
českých vysokých školách. „Všude to byli studenti, kteří 
se jako první zapojili do lidového hnutí a podstatně při-
spěli k úspěchu generální stávky,“ uzavírá historik Otá-
hal.  X

Zdroje: 
Milan Otáhal, Studenti a komunistická moc  
v českých zemích 1968–1989, Dokořán 2003
Kolektiv aut., Studenti psali revoluci, Univerzum 1990
Monika MacDonagh-Pajerová, Vezměte s sebou květinu!, Prostor 2014
Jaroslav Pažout, Mocným navzdory, Prostor 2008
Vypovídat pravdu a nic nezamlčet 2, Pavel Žáček, Cevro 2013

Ještě nikdy nebyla stávka tak cool. (Martin Mejstřík na zasedání 
stávkového výboru v prvních dnech revoluce.)
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Drobnému a přívětivému čtyřiašedesátníkovi slouží pa-
měť skutečně skvěle. Když v kanceláři své bezpečnostní 
agentury Zenit vzpomíná na dětství, založení rodiny, 
přihlášku do komunistické strany nebo nástup do slu-
žeb Veřejné bezpečnosti, sype z rukávu jedno datum 
za druhým. A pokud náhodou neví, stačí otevřít sekto-
rovou skříň v rohu kanceláře. Vyskládané diáře za ně-
kolik desítek let prozrazují, stejně jako pečlivě upravený 

účes, že tenhle muž má ve věcech dokonalý pořádek. 
„Podřízení se vždy nejvíc báli právě mé paměti,“ dodává 
s úsměvem a otevírá koženkový diář s číslem 1989 vy-
raženým na přední straně. 

Datum, které hledá, má pro Čechy zásadní vý-
znam. Policejní kordony drtící demonstranty s květi-
nami a svíčkami ze dvou stran, drsné komando čer-
vených baretů bijící každého, kdo jim přišel pod ruku, 

Listopad 
náčelníka 
Danišoviče
Zásahu na Národní 
třídě velel muž, jehož 
kariéra je pro konec 
komunismu příznačná.
PEtr tŘEšňák

Bezpečnostní opatření Vyšehrad: 
nezasahovat a zároveň nepouštět 

do centra. Podle Danišoviče 
nedával takový rozkaz smysl.   
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panika a křik. Je to dost zážitků, ale v záznamech Mi-
chala Danišoviče je nenajdeme. Události z pražské Ná-
rodní třídy 17. listopadu 1989 tu připomíná jen nevinná 
poznámka: „15.00, bezpečnostní opatření Vyšehrad.“ 
Přitom to byl životní zlom: podplukovník Danišovič 
poprvé v kariéře dostal příležitost velet opravdu velké 
akci. Zásah proti demonstraci studentů se mu ale vymkl 
z rukou a přinesl konec komunismu v Československu. 

PrácE naVÍc 
Narodil se v chudé rodině v malé slovenské vsi, rodiče 
mu brzy zemřeli a truhlářský učeň a vášnivý chovatel 
poštovních holubů se o sebe musel od puberty starat 
sám. Těžká léta ho nakonec přivedla ke vstupu do ko-
munistické strany a po vojně, strávené v Praze, se dal 
do služeb Veřejné bezpečnosti. Právě vrcholilo praž-
ské jaro, ale pochůzkáře z Letné reformní otřesy mí-
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jely. „Cítil jsem změnu, lidi si z nás začali dělat leg-
raci, což nebylo nic příjemného,“ vzpomíná Danišovič 
na euforický rok 1968. Po okupaci země jeho kariéru 
zásadně urychlila loajalita k novému prosovětskému 
vedení. Prvního září 1968 nastupoval do důstojnické 
školy, následovalo studium práv a rychlý postup. Po le-
tech strávených na pražských obvodech a u kriminálky 
byl nakonec Michal Danišovič na jaře 1989 jmenován 
náčelníkem pražské Veřejné bezpečnosti. 

Pro novopečeného šéfa to nebyly lehké časy. Už 
od srpna předchozího roku oživovaly život v hlavním 
městě protirežimní demonstrace, které se zmatená ko-
munistická policie pokoušela potlačovat. Danišovič sice 
kolegy z StB neměl moc v lásce, protože to byli „pod-
razáci“, rozhánění demonstrantů si ale vyzkoušet stihl. 
Poprvé v roce 1988, když v roli zástupce pražského ná-
čelníka převzal spoluvelení při zásahu na Staroměst-
ském náměstí během výročí 21. srpna (šéfovi selhávaly 
nervy). „Žádný příslušník s nimi nemohl sympatizovat,“ 
vzpomíná dnes na lidi, kteří vycházeli do ulic s umírně-
nými požadavky větší svobody a demokratických změn. 
„Přinášeli práci navíc, po večerech, o víkendech, o do-
volených,“ vzpomíná Danišovič na dobu před převra-
tem. 

Začátkem podzimu 1989 si zajel odpočinout 
do lázní a na dovolenou. Jen co se po návratu roz-
koukal, pozval ho na schůzi nadřízený důstojník ze 

středočeské správy. Psal se 16. listopad a podplukov-
ník Danišovič se dozvěděl, že nazítří bude poprvé 
osobně velet „mimořádným bezpečnostním opatře-
ním“ v Praze. 

zaBránIt a nEzasaHoVat 
Nápad uspořádat manifestaci v den 50. výročí nacis-
tického zásahu na českých kolejích vznikl mezi odváž-
nějšími vysokoškoláky, kteří už v průběhu roku 1989 
přicházeli s požadavky omezených reforem a zkou-
šeli vydávat necenzurované časopisy. Měla to být vý-
jimečná demonstrace. Po sérii nepovolených protestů, 
které organizovali disidenti a které režim potlačoval 
silou, usilovali studenti o to získat pro svůj průvod 
oficiální povolení. Sami neměli šanci, spojili se proto 
s předáky pražského Socialistického svazu mládeže 
(SSM), kteří slíbili, že se pokusí kulaté razítko vyjed-
nat. „Dlouze jsme se dohadovali o tom, jestli má cenu 
vůbec se bavit se svazáky, nakonec zvítězil názor, že 
ano, aby akce měla větší dosah,“ vzpomínal později 
v knize Sto studentských revolucí jeden z organizátorů 
Vlastimil Ježek. 

Obávaný šéf pražské KSČ Miroslav Štěpán nej-
prve nechtěl o povolené demonstraci ani slyšet. Souhlasil 
až ve chvíli, kdy mu svazáci zaručili, že se pietní pochod 
nevydá do centra města, ale pouze na Vyšehrad ke hrobu 
Karla Hynka Máchy. Studenti stáli o pokojný průběh 
bez policejních obušků a sešli se pro jistotu i s představi-
teli disentu a domluvilo se, že opozice zůstane tentokrát 
stranou, aby režimu nedala záminku k zásahu. 

Ačkoli byla demonstrace úředně schválená, ko-
munistická policie ji nemohla nechat proběhnout bez 
kontroly. Příprava na manévry však probíhala chaoticky 
a odrážela fakt, že mocenské struktury váhaly, jak se 
vlastně k povolené demonstraci postavit. 

Důstojník, který podobným zákrokům obvykle 
velel, odjel na služební cestu, úkol padl na muže, který 
neměl s tak velkou akcí zkušenosti. A především shora 
přicházely značně rozporuplné instrukce. Šéf praž-
ské KSČ jednal s šéfem komunistů Milošem Jakešem 
a shodli se, že z „politických důvodů“ nesmí dojít 17. lis-
topadu k obvyklému násilnému zákroku vůči demon-
strujícím. Na poradě u ministra vnitra však byla zároveň 
domluvena druhá polovina rozkazu – za každou cenu 
zabránit tomu, aby dav pronikl do centra Prahy. 

Michal Danišovič ten z dnešního pohledu po-
divný úkol přijal bez výhrad. „Nezasahovat a zároveň 
nepustit do centra, to nedávalo smysl,“ připouští dnes. 
„Ale takový byl rozkaz.“ Policejní praktik se prostě po-

chybnostmi netrápil a večer před osudným datem od-
cházel na „soudružské posezení v restauraci Zlatý ro-
žeň“, jak připomíná jeho neomylný diář. 

S  konzumací oblíbeného vína to nepřehnal 
a druhý den byl v práci už před půl šestou. Volal mu 
náměstek ministra a chtěl vypracovat seznam sto pade-
sáti nejpilnějších příslušníků VB, kteří zasahují během 
demonstrací a zaslouží si prémie. Během dopoledne 
stihl Danišovič ještě přijmout návštěvu příbramského 
vojenského prokurátora a odjet na kontrolu chodov-
ského okrsku Veřejné bezpečnosti. Pak zavolal domů 
ženě a ujistil ji, že počítá s večerní oslavou dvacátých 
narozenin jejich syna. 

V 15.00 přešel chodbou pražského policejního ře-
ditelství do malé místnosti, které vévodil bílý služební 
telefon s červeným lvíčkem uprostřed. Horká linka ope-
račního štábu, která během následujících devíti hodin 
nepřestala vyzvánět. 

PŘEsČas 
Po  dvaceti letech víme o  zásahu na  Národní třídě 
snad všechno. Fotografie, filmové záběry a vzpomínky 

s konzumací svého oblíbeného vína to nepřehnal a druhý 
den byl v práci už před půl šestou. 
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na nečekanou tvrdost namířenou proti pokojným stu-
dentům (z nichž drtivá většina byla členy SSM), které 
šokovaly apatickou českou společnost a odstartovaly 
změnu režimu, se v médiích připomínají už týdny před 
aktuálním výročím. Příběh velitele zásahu Michala 
Danišoviče je dokresluje připomínkou, že rozbuškou 
konce komunismu v Československu nebyla jen jeho 
surovost, ale také neschopnost. Podobně jako socialis-
tické hospodářství znamenalo v realitě vymetené pulty 
obchodů, policejní stát nebyl kromě perzekuce jed-
notlivců schopen realizovat rozsáhlejší pouliční akci. 
„Na operační kombinace nebyl čas,“ říká dnes o prů-
běhu zásahu jeho velitel. „Všechno se seběhlo hodně 
rychle.“ 

Nedlouho předtím, kdy v budově naproti ho-
telu Fórum usedal do křesla velitele řídícího štábu, se 
nedaleko odtud shromáždilo třicet příslušníků Od-
dílu zvláštního určení (OZU). Šlo v podstatě o vycvi-
čené protiteroristické komando, jeho členové se však 
pravidelně účastnili i potlačování demonstrací. Jenže 
v jiné roli než dnes – v civilu a ve dvojicích vytahovali 
z davu „nejaktivnější jedince“ a předávali je hlídkám 
u policejních antonů. Během posledního zásahu, 28. 
října 1989, byli dva jeho členové demonstranty zraněni. 
Zpráva sepsaná velitelem o pár dní později navrhuje 
napříště „zvážit možnost psychologického účinku na-
sazení příslušníků OZU v oděvu vzor 60 nebo 80 v ba-
retech a s rukávovou páskou SNB, vyzbrojených bílou 
gumovou tyčí“. První příležitostí ukázat speciální jed-
notky ve strach nahánějících stejnokrojích byl právě 17. 
listopad, kdy byl OZU nasazen do akce vedle běžných 
těžkooděnců. Třicítka československých „comandos“ 
se speciálním výcvikem a ve značně pomstychtivé ná-
ladě byla přiřazena k pohotovostnímu pluku a nepod-
léhala přímému velení muže, který celou dobu zásahu 
seděl o několik kilometrů dál izolovaný v kukani ope-
račního štábu. 

„Když se demonstranti vydali z  Albertova 
po plánované trase na Vyšehrad, blahopřáli jsme si, že 
se scénář plní,“ vzpomíná Danišovič na počátek demon-
strace. Jenže, jak je dnes notoricky známo, z ohlášené 
trasy se účastníci po dvou hodinách místo rozchodu 
vydali do centra. Na velitelství v tu chvíli nastal zma-
tek. Danišovič neměl informace z terénu a značně zao-
stával v rozhodování. „Neustále mi někdo telefonoval,“ 
vzpomíná bývalý náčelník, „zkuste se při tom soustředit 
na hlášení z radiokomunikace. A když jsem vydal roz-
kaz, hned zas někdo volal, takže jsem ani neslyšel, jak 
mé pokyny tlumočili.“ Protichůdné instrukce se měnily 
v neřešitelný rébus. „Ptal jsem se, jak je máme zastavit, 
když nesmíme zakročit? Ale nikdo mi to nebyl schopný 
vysvětlit,“ vzpomíná Danišovič. 

Dav skandující hesla o svobodě se mezitím vydal 
po nábřeží směrem k Národnímu divadlu. V obavách, 
aby se demonstrující studenti nerozhodli jít k Praž-
skému hradu nebo budově ÚV KSČ, nechal Danišovič 
přehradit policejním kordonem most u Národního di-A když vynechala paměť, stačilo sáhnout do skříně pro diáře. 

„Podřízení se vždycky nejvíc báli mé paměti,“ říká Michal Danišovič
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vadla. Protestující zatočili na Národní třídu. Hrozilo, že 
dojdou na symbolicky důležité Václavské náměstí, a ve-
litel proto poslal další těžkooděnce do poloviny trasy 
k obchodnímu domu Máj. 

V centru města se pomalu schylovalo k dramatu, 
Danišovič odešel z řídícího centra na večeři a zavolal 
ženě, že musejí synovy dvacetiny bohužel oslavit bez 
něj. Zdrží se dnes v práci déle. 

jIná katEgorIE frajErŮ 
„Prožíval jsem obrovskou radost,“ vzpomíná na chvíle, 
kdy o pár kilometrů dál podplukovník večeřel, účast-
ník demonstrace, filmař a později jeden ze student-
ských vůdců revoluce Igor Chaun. „Dvacet, možná tři-
cet tisíc lidí, kteří jdou městem a chovají se naprosto 
svobodně. To byl výjev, který nezapomenu. Na všech 
předchozích demonstracích, kde jsem byl, jsme měli 
strach, kdy do nás policajti vlítnou, ale tenhle dav se 
choval úplně bezstarostně. Demonstrace byla přece 
povolená.“ 

Rozhodnutí vydat se mimo schválenou trasu sice 
spoustu lidí odradilo, ale několik tisíc jich došlo na Ná-
rodní třídu. „Všichni měli obrovskou snahu nevyvolat 

žádný náznak konfliktu, nedat žádnou záminku k zá-
sahu,“ popisuje Chaun strategii průvodu zastaveného 
policejním kordonem. 

Velitel, který mezitím stále dostával útržkovité 
zprávy do svého štábu – kromě večeře jej během večera 
neopustil –, se mezitím ocitl pod tlakem. Ve tři čtvrtě 
na osm volal Danišovičovu nadřízenému důstojníkovi 
šéf pražských komunistů Miroslav Štěpán, který zís-
kával zprávy o vývoji manifestace od StB, a žádal oka-
mžitě zasáhnout všemi prostředky. Policisté se roz-
hodli držet původních instrukcí, ale Danišovič pod 
tlakem okolností vydal svůj klíčový rozkaz – nařídil 
sevření davu zezadu, takže se z Národní třídy nedalo 
odejít. „V jednu chvíli se kordon posunul a natlačil se 
na nás,“ vzpomíná Kryštof Rímský, který byl tehdy 
ve svých čtrnácti letech jedním z nejmladších účast-
níků demonstrace. „Nedalo se skoro dýchat, šířila se 
panika. Mě naštěstí vzal na ramena kamarád, který 
stál vedle mě.“ 

Stres zesílil ve chvíli, kdy se do zákroku na-
plno vložili muži z Oddílu zvláštního určení. „Viděl 
jsem je šplhat dolů přes garáže, a protože jsem měl 
zkušenosti s bojovými sporty, okamžitě jsem pocho-
pil, že tohle je úplně jiná kategorie frajerů než ti kluci 
se štíty,“ vzpomíná Igor Chaun na dojem, který pří-
tomnost komanda v červených baretech vyvolala. Šéf 

zvláštního oddílu později vypověděl, že jeho muži se 
před demonstrací vůbec nedozvěděli, že existuje roz-
kaz nezasahovat. „Byli naprosto nepříčetní a mlátili 
všechny kolem sebe,“ dodává Kryštof Rímský. „Podle 
mě byli snad něčím sjetí. Takové oči jsem potom vi-
děl už jenom u fotbalových fanoušků, kteří se do bi-
tek dopovali amfetaminem.“ Policie otevřela po straně 
únikovou mezeru do Mikulandské ulice a prchající lidi 
bila hlava nehlava, až postupně dav rozprášila. „Mně 
se podařilo uniknout a dojít o pár ulic dál do Blat-
ničky, kde popíjeli kamarádi,“ vypráví Igor Chaun, 
„říkal jsem jim, kluci, děje se něco hroznýho, ale oni 
se smáli, ať si objednám něco k pití. Vůbec jsem jim 
to nedokázal vysvětlit.“ 

Zatímco tisíce účastníků a svědků do noci ře-
šily, co brutální zákrok znamená pro budoucnost, velitel 
zpackané akce usínal spokojeně. Pozdější vyšetřování 
a analýza radiozáznamů potvrdily těžko uvěřitelnou věc 
– Michal Danišovič, zavřený v řídícím štábu s uchem 
na bílém telefonu, se o násilí při akci, které velel, bě-
hem večera vůbec nedozvěděl. V chaosu, hluku a vy-
padávající technice se k němu zpráva o bití demon-
strantů a čtyřech desítkách zraněných prostě nedostala. 

Ve 23.00 odjížděl domů s pocitem, že se mu podařilo 
úspěšně splnit nesplnitelný rozkaz. 

EPILog 
Byl to zásadní omyl. Veřejné pobouření nad brutálním 
zákrokem spustilo nejen změnu režimu, ale i volání 
po potrestání viníků. Podplukovník Danišovič byl 8. 
prosince zatčen a dva měsíce strávil ve vazbě. U poli-
cie vydržel – ovšem mimo službu – až do června 1990. 
„Prostě mě v tom bordelu zapomněli vyhodit,“ říká dnes 
s úsměvem. Od známé závodní lékařky si ještě stihl ne-
chat napsat ozdravný pobyt ve Františkových Lázních 
a právě tam ho zastihla hodinová výpověď. Danišovič 
se odvolal, protože jeho noví šéfové překročili zákon-
nou lhůtu dvou měsíců, během kterých se smí provini-
lec vyhodit okamžitě a bez náhrady. Vyhrál a od poli-
cie odcházel s šesti platy odstupného a služební rentou, 
kterou pobíral až do penze. Po roce bez práce („každý 
se mě bál zaměstnat“) si založil bezpečnostní agenturu. 
Jeho soudní proces se táhl deset let a Danišovič od něj 
odešel s tříletým podmíněným trestem. Odstěhoval se 
na venkov a konečně se mohl vrátit ke své dětské vášni, 
kterou mu léta v uniformě neumožňovala – chovu poš-
tovních holubů. X

text původně vyšel v respektu 47/2009.

stres na národní třídě zesílil ve chvíli, kdy se do zákroku 
naplno vložili muži z oddílu zvláštního určení. 
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V čem vám 17. listopad 1989 změnil život?
Jsem z intelektuální rodiny, třeba můj dědeček, 

Eduard Knobloch s tituly RNDr. a DrSc., se celý ži-
vot věnoval vědě, mimochodem mezi jeho největší ob-
jev, respektive objev s největším dosahem, patřilo to, že 
zásadním způsobem zjednodušil výrobu inzulinu. Vědě 
se věnovali také moji rodiče, otec byl doktor přírodních 
věd a matka lékařka se dvěma atestacemi. Moje dráha 
tak byla víceméně narýsovaná, očekávalo se ode mě, že 
i já – studovala jsem na VŠCHT bioinženýrství a tehdy 
v listopadu 1989 jsem začínala čtvrťák – udělám vědec-
kou kariéru.

Rodiče byli oba ve straně, byli to komunisti hlavně 
hlavou, ne srdcem. Svoje členství omlouvali tím, že to 
dělají kvůli nám, dětem, abychom mohli studovat a měli 
dobrá místa, že z toho důvodu je to výhodné. Měla jsem 
hrozný strach, že mě otec ke členství ve straně jednou 
dokope, že mě zlomí, byl hodně dominantní.

Co jste věděla o politice?
Na gymplu ani na začátku vysoké školy nic, byla 

jsem úplné tele. Doma se o tom rodiče s námi téměř neba-
vili, nebo když ano, tak v tom smyslu, že členství ve straně 
je jediná možnost, jak režim nahlodávat zevnitř, hlavně se 
nestavět na zadní. V padesátých letech nikdo z naší rodiny 
nebyl komunisty perzekvován, jen strýc s rodinou emi-
grovali v roce 1968 do Švýcarska, kde je babička s dědou 
několikrát navštívili. Rodiče tak kvůli strýci měli „máslo 
na hlavě“, ale členstvím ve straně se to smázlo.

K samizdatu jsem neměla možnost se dostat, ko-
lem nebyl nikdo, kdo by mě v tomto směru ovlivnil, ni-
koho z disidentů jsem neznala. A třeba ani Hlas Ame-
riky jsem neposlouchala, nešel mi naladit.

Co pionýr a SSM?
V pionýru jsem byla v turistickém oddíle, tam 

nám žádnou propagandu do hlavy necpali, nebo jsem si 
to tehdy neuvědomovala, spíš nás učili vázat uzly a spát 
pod širákem. Do SSM jsem vstoupila snad druhý den 
prváku na gymnáziu tak nějak náhodou; třídní nám 
tenkrát řekl, že všichni máme přijít v sedm hodin a tam 
nám dali podepsat nějaký papír – mně ta přihláška 
do SSM splynula s přihláškou do školní jídelny. Pro-
stě jsem nezaregistrovala, že jsem se přihlásila do ně-
jaké organizace.

a kdybyste to zaregistrovala, tak byste přihlášku 
nepodepsala?
Nevím, možná bych neměla odvahu. Pamatuji se 

ale, že dva kluci zaspali, takže v SSM nebyli, a všem to 
bylo jedno. Když jsem se pak na vysoké škole „probrala“ 
a chtěla ze Socialistického svazu mládeže vystoupit, tak 
jsem zjistila, že to není možné – z té organizace nešlo 
z vlastní vůle odejít, to vás museli vyhodit. Sice jsem 
pak přestala platit příspěvky, ale jestli mě vyhodili, nebo 
ne, to jsem se nikdy nedozvěděla – a po listopadu už to 
bylo jedno.

Dívka  
z první řady
Ten víkend jí změnil 
život. V pátek 17. 
listopadu dopoledne 
přebírala z rukou 
rektora ocenění vzorná 
studentka, odpoledne 
manifestovala 
na Albertově a večer 
stála na Národní 
třídě v první řadě 
studentů jen 
centimetry od policistů 
pohotovostního 
pluku. V neděli 
pak vyhlašovala 
studentskou stávku. 
„A taky už jsem nikdy 
nebyla poslušná dcera 
svých rodičů,“ říká 
Pavla Fáberová.
katEŘIna mázDroVá / foto matěj stránský
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PaVLa fáBEroVá (roze ná knoblochová, 51)
Vystudovala kvasnou chemii a bioinženýrství 
na VšcHt, získala titul Ing. oboru se však ni-
kdy nevěnovala. založila neziskovou organi-
zaci Blízký soused, kde pracuje s romskými 
dětmi, je také koordinátorkou projektu Efek-
tivní podpora zdraví osob ohrožených chu-
dobou a sociálním vyloučením pod státním 
zdravotním ústavem v Praze. 

P. fáberová je podruhé vdaná a má pět 
dětí, žije v Plzni.  
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Říkáte, „když jsem se na vysoké škole probrala“. 
Jak to probrání vypadalo?
Skamarádila jsem se s  kluky Bendovými, Ro-

manem Rákosníkem, Luborem Kohoutem a dalšími, 
což byli chartisté nebo děti disidentů, přivedla mě mezi 
ně moje kamarádka Majda Forštová, medička, která se 
s Bendovými znala. A ke mně se začaly dostávat první 
informace, samizdat. Občas jsme něco přepisovali a byla 
jsem na několika demonstracích. No a pár měsíců před 
listopadem, někdy v létě, jsme založili neoficiální stu-
dentské hnutí Stuha, já tam byla za svoji fakultu.

stracH měLI tI kLUcI
Co Stuha měla v plánu?
U zrodu stál Marek Benda, Jiří Dienstbier ml., Ši-

mon Pánek a další, šlo o hnutí studentů napříč fakultami. 
První naší akcí byla petice ministryni školství proti vý-
lučné výuce marxistické filozofie na technických vysokých 
školách, požadovali jsme buďto zrušení předmětu, protože 
na technické školy vůbec nepatřil, či případně nahrazení 
jej předmětem, který by představoval průřez všemi filozo-
fiemi a směry.  Petiční archy se pak nějakou cestou dostaly 
na ministerstvo školství, ale výsledek překryla revoluce.

a další akce?

To byl 17. listopad, náš hlavní počin. Plánoval se 
delší dobu a vedli jsme hodně ostré spory o tom, zda jít 
oficiální cestou, kterou nám nabídli svazáci v čele s Mar-
tinem Mejstříkem – že oni seženou potřebná razítka, aby 
byla manifestace povolená, a oni nás tam nechají přečíst 
naše necenzurované prohlášení. Naše hlavní dilema spo-
čívalo v tom, zda do toho se svazáky vůbec jít.

Nakonec jste šli.
Ano, proběhla nějaká přípravná setkání, třeba 

v klubu ČVUT nebo u Máchova pomníku na Petříně, 
to bylo někdy okolo 9. listopadu.

Co se týče rozhodnutí, zda do toho jít, či nejít se 
svazáky, já jsem ve finále hlasovala pro povolené shro-
máždění; byla jsem přesvědčená o tom, že se sejde mno-
hem víc studentů než na nepovoleném a my tam budeme 
mít možnost přečíst nejen prohlášení, ale také jsme chtěli 
vyjít z anonymity. To se také stalo. Necenzurované pro-
hlášení jsme přečetli a rozdávali pak na Albertově letáky 
s naším programem, s tím, o co nám jde, a byla tam uve-
dena i dvacítka kontaktů na členy Stuhy – jména, z kte-
rých jsme fakult a telefonní čísla, tenkrát pevných linek.

Uvést takhle veřejně svůj kontakt, to na tu dobu 
vyžadovalo kus odvahy.

„Zachytila jsem pohled jednoho z těch kluků, podle mě byl zfetovaný. 
Vypadal jak vzteklý pes.“ (Pavla Fáberová - vlevo - s kamarádkou 
Majdou Forštovou přesvědčuje policisty, aby nechali studenty projít.)
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stranické buňky, svazáci... Ti všichni přesvědčovali stu-
denty, ať zachovají klid a do ničeho se nemíchají.

Já zrovna přijela ze studentského setkání na kole-
jích na Větrníku, kde jsme domlouvali vyhlášení stávky. 
Vyrvala jsem mikrofon nějakému svazákovi z  ruky 
a vyzvala všechny přítomné, že kdo má zájem vstoupit 
do stávky, ať zůstane, kdo ne, ať odejde, a ještě ten večer 
jsme dali dohromady stávkový výbor.

kromě stávkování se dělo co?
V pražském koordinačním centru se pořád něco 

řešilo, o něčem hlasovalo, probíhala různá shromáždění 
ve škole a debaty, občas opravdu nekonečné a úmorné 
debaty v Disku, jejichž výsledek se dal shrnout do pár 
vět. Do popředí i před kamery se už ale drali „noví re-
volucionáři“, ponejvíce bývalí svazáci, a ti chtěli být sly-
šet...

Bylo zajímavé to sledovat. Tenkrát ale ve mně 
uzrálo přesvědčení, že do politiky nechci ani náhodou.

Řekla jste, že jste se rok neobjevila doma?
Myslím, že po tom víkendu už nikdy nemohlo 

být nic jako dřív, přestalo mi to stačit. Revoluce mi dala 
pocítit, že jsem to já, kdo o sobě rozhoduje. Školu jsem 
ještě dodělala, ale do laborky jsem se už nevrátila a vědě 
se nevěnovala. Začala jsem cestovat, stopem projela ně-
kolikrát Evropu, chvilku jsem učila, pak jsem se vdala 

a měla děti... Hlavně jsem ale hledala Boha, pamatuji se, 
že jsem se intenzivně snažila zjistit, zda existuje.

Zkrátka domů se vrátit nešlo. Všechen revoluční 
čas jsem trávila ve škole, pak přespávala porůznu u kama-
rádů, pamatuji si na listopad rok nato, kdy jsem neměla 
kam jít, takže jsem přespala v lese v igelitovém pytli.

boha jste našla?
Našla. Uvěřila jsem, patřím k evangelikální církvi 

v Plzni. A pracuji a starám se o romské děti.

Jste hrdá na to, že jste „dívkou z první řady“?
Nikdy se mi moc nelíbila glorifikace studentů jako 

strůjců převratu; myšlenka, že studenti jsou ti, kdo to 
tady zachránili, mě děsila, věděla jsem, že to tak není. 
Dokonce si pamatuji, jak se mi pak ulevilo, když nějaký 
čas po listopadu začal ten mýtus o studentech-zachrán-
cích padat. Ale hrdá na to samozřejmě jsem, jednou bude 
co vyprávět vnoučatům.

Jak se projevil padající mýtus o studentech-za-
chráncích?
Když mě jeden pán v tramvaji hrozně seřval, co 

si o sobě ti studenti myslí, když si takhle dávají nohy 
na sedačku. X

Nejspíš ano, zveřejnění našeho telefonního čísla 
bylo něco, co mi rodiče dlouho nezapomněli, vyčítali mi, 
že jsem je ohrozila. Střet s nimi byl hodně ostrý – rok 
jsem pak nebyla schopná přespat doma. Něco tam ten-
krát mezi námi umřelo...

Na fotografii z Národní třídy jste zachycena 
v první řadě. Jak jste se ocitla v čele pochodu?
Asi to bude znít hodně nerevolučně, ale již zmi-

ňovaná kamarádka Majda Forštová chtěla ještě ten ve-
čer odjet za maminkou do Janova nad Nisou, tak jsme se 
prodraly do první řady, že pak projde z Národní na Flo-
renc. Jenže to tam už stály pohotovostní jednotky, bylo 
jasné, že autobus ten večer nestihne.

Měla jste strach?
Já jsem nebyla schopná ty věci dohlédnout. Mys-

lím, že strach měli ti kluci proti nám. Pro mě to byl po-
řád happening, i když tam stáli s těmi obušky a plexisk-
lovými štíty. Říkaly jsme jim s Majdou, o co nám všem 
jde, že je to povolené shromáždění a nikdo nechce roz-
bíjet výlohy. Že chceme žít ve svobodné zemi, že se ne-
chceme bát říkat to, co si myslíme, že chceme cestovat. 
Je ale pravda, že jsem zachytila pohled očí jednoho z těch 
kluků, a podle mého názoru byl zfetovaný, něčím nado-
povaný. Vypadal jak vzteklý pes, který čeká jen na to, až 
dostane povel „trhej“.

Co se dělo pak?
Opakovaly se pořád výzvy k  rozchodu a  taky 

se začal tlačit kordon policajtů z jedné i druhé strany, 
takže se lidi začali dostávat do presu. Když se to celé dalo 
do pohybu, sedli jsme si my vepředu na zem a vzali jsme 
se za ruce. V tu chvíli jeden z těch kluků, do kterého jsme 
s Majdou předtím hučely, zařval „seberte ty holky“ a už 
nás cpali do antonu. Já byla hrozně naštvaná, ale nejspíš 
nás tím zachránil před zmlácením.

Takže vy jste ten večer nevěděla, co se strhlo?
Ne, strávila jsem noc na policejní stanici, vezli nás 

přes řeku, tak to muselo být někde na Smíchově. Tam nás 
vyslýchali, pořád mi říkali: „Slečno, jak jste se mohla ne-
chat takhle zmanipulovat?“ Pak nás někdy pozdě v noci 
pustili. Domů do Dejvic jsem se dostala pěšky, co se dělo 
na Národní, jsem vůbec netušila.

Ráno mi pak volal spolužák ze školy, který našel 
moje číslo na letáku, který jsme rozdávali. Ten mi řekl, 
co se na Národní stalo. Pamatuji se, že jsem se styděla, 
že jsem z toho vyvázla tak snadno.

Co následovalo?
V neděli 19. listopadu večer pak vedení naší školy 

uspořádalo setkání studentů – rektor, prorektor, vedení 

jeden z těch kluků zařval „seberte ty holky“ a cpali nás do 
antonu. nejspíš nás tím zachránil před zmlácením. 
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když 
do redakce 
začne chodit 
Havel
Jako první se odvážilo 
psát pravdu Svobodné 
slovo. 
VojtěcH srnka

Když v  týdnu po  17. listopadu 1989 přišla novinářka 
Radka Kvačková do redakce Svobodného slova, hned 
u dveří byla svědkyní asi nejpřekvapivější scény své dosa-
vadní novinářské kariéry. Šéfredaktor listu Jaromír Ma-
šek, kterého znala jako spolehlivého šéfa normalizačního 
deníku, si podával ruku s disidentským vůdcem Václavem 
Havlem. „Říkala jsem si – a jéje, tak je to tady,“ vzpomíná 
Kvačková, která dnes působí v Lidových novinách.

Tehdejší setkání Havla se šéfredaktorem Svobod-
ného slova symbolizovalo v jejích očích změnu, jíž právě 
tento deník ve dnech po násilném zákroku na Národní 
třídě procházel. Svobodné slovo dlouhodobě platilo 
za méně poplatné režimu než Rudé právo. List totiž spadal 
pod Československou stranu socialistickou, a nebyl tedy 
přímo řízený vedením komunistické strany. To se mohlo 
projevit v detailech. Ani novináři Svobodného slova ne-
mohli psát svobodně, méně však tiskli propagandu a méně 
ochotně psali pomlouvačné články o kriticích režimu.

Změna po 17. listopadu však byla výrazná a hlavně 
velmi rychlá. Šéfredaktor Mašek, který podle pamětníků 
rozhodně neoplýval odvahou stavět se proti režimu, se na-
jednou stal důležitým účastníkem převratu. Během jedné 
z demonstrací, které se tehdy konaly, řečnil na pódiu. Jeho 
noviny se staly prvním oficiálním deníkem, ve kterém se 
začaly objevovat pravdivé informace o tom, co se v Čes-
koslovensku děje. Zatímco v Rudém právu vyšly v pondělí 
20. listopadu texty popisující demonstrace jako záměr-
nou a agresivní provokaci, jejichž cílem je destabilizace 
země, Svobodné slovo publikovalo prohlášení socialis-
tické strany odsuzující násilný zásah a popis demonstrací, 
z nichž protestující vycházejí v pozitivním světle, zatímco 
policie v negativním.

Texty zprostředkující pražské události pak pomá-
haly nalákat na demonstrace další lidi z regionů nespoko-
jené s tehdejším režimem či dodat lidem odvahu k účasti 
na generální stávce. Každý večer v prvním týdnu revoluce 
postával před redakcí dav lidí čekajících na to, až se budou 
na ulici rozdávat čerstvé výtisky Svobodného slova. Ne-
bylo tedy překvapením, když se do redakce dostala infor-
mace, že se příslušníci StB snažili vyhazovat balíky s no-
vými výtisky novin z vlaku, aby se nedostaly ke čtenářům.

BaLkon jE Váš
Svobodné slovo sídlilo v budově Melantrichu na Václav-
ském náměstí. Tedy v domě, kde se jeden z balkonů bě-
hem revoluce proměnil v improvizovanou tribunu, odkud 
členové Občanského fóra pronášeli své projevy. 

I k zisku tohoto balkonu jim pomohlo vedení Svo-
bodného slova. Ve své knize Vyhrabávačky to popisuje bý-
valá novinářka Irena Gerová. „Zaklepala jsem na dveře, 
vzala za kliku, nic. Popošli jsme ke dveřím sekretářky, 
taky nic. Zamčeno. Mašek zavřenej ve  svý kanceláři 
a před jeho dveřmi netrpělivě stepuje Václav Havel,“ píše 
Gerová o momentu, kdy se vedení Občanského fóra sna-
žilo poprvé dostat na balkon. 

Šéfredaktor Mašek nakonec kancelář otevřel 
a Havla do ní vpustil. Jedním z přítomných byl i Maš-
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kův zástupce Petr Kučera. Ten tehdy podobně jako Ge-
rová patřil k novinářům, kteří se už delší dobu nenápadně 
sbližovali s disidenty. Kučera pak Maška přesvědčil, aby 
balkon pro členy Občanského fóra otevřel.

Jak ukazuje zpráva StB z 24. listopadu 1989, Jaro-
mír Mašek později na jedné z demonstrací nabídl Ob-
čanském fóru i další prostory budovy Melantrichu. Ak-
téři revoluce tak zde také získali prostory v přízemí, kam 
mohli lidé nosit různé petice či dopisy, aby se pokusili 
zkontaktovat představitele Občanského fóra. Z toho ply-
nula v podstatě neustálá přítomnost aktérů revoluce v re-
dakcích sídlících v budově Melantrichu, která měla vliv 
i na samotné novináře a jejich texty.

Nemenší vliv na ně však měla i odezva, která se jim 
dostávala od čtenářů. „Jednou jsme v deset večer s kole-
gyní šli na Václavské náměstí s čerstvým výtiskem novin 
a ti lidé se úplně rvali o to, aby je mohli dostat,“ vzpomíná 
například Martin Denemark, který dnes pracuje v Hos-
podářských novinách.

Revoluční dění tehdejší členy redakce úplně 
vtáhlo. Například již zmíněný Petr Kučera podle vzpo-
mínek Radky Kvačkové z redakce v revolučních dnech 
téměř zmizel. „Pouze nám chodil vyprávět, jak se situ-
ace vyvíjí, o čem se jedná a jestli bude prezident Dub-
ček, nebo Havel,“ říká Kvačková. Ta se v  osmde-
sátých letech stejně jako dnes věnovala především 
tématu školství, Denemark vědě a ekologii. V revoluč-
ních dnech ale oba, stejně jako většina ostatních re-
daktorů, psali o aktuálních událostech. „V době revo-
luce už školství a další témata nikoho nezajímala, tak 
jsme vyrazili do ulic,“ vzpomíná Kvačková. Kučerovi 
se v politice zalíbilo natolik, že se v lednu 1990 nechal 
za Občanské fórum kooptovat do federálního parlamentu. 
S rozvojem svobodného tisku však Svobodné slovo upa-
dalo a přestával o něj být zájem. V roce 1996 se stala jeho 
vlastníkem firma Chemapol, která o dva roky později re-
dakci rozpustila a noviny zavřela. X

každý večer postával před redakcí dav lidí a čekal, až se 
budou rozdávat čerstvé výtisky novin. 

Cesta k životnímu štěstí začíná.
(Manželé Havlovi, Vladimír Hanzel, Radim Palouš)
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jak se 
kalila 
revoluce
Dramatický 
zážitek 
z Národní třídy 
měl nečekané 
pokračování, 
z něhož se 
zrodilo dění, 
které známe 
jako sametovou 
revoluci. Jak to 
celé probíhalo?
marEk šVEHLa
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příležitost. V sobotu ráno udělali věc, která by zřejmě 
nikoho z opozice nenapadla – pomocí svých známostí 
navštívili předsedu vlády Ladislava Adamce a nabídli 
se zprostředkovat setkání s opozicí. Odpoledne pak 
k Adamcovi dorazila dvojice studentek žurnalistiky, 
Věra Krincvajová a Klára Pospíšilová, a popsaly mu 
události na Národní třídě. Adamec si podle obou stu-
dentek nechal drama převyprávět a poznamenal, že do-
stal od svých podřízených jiné informace.  

Už dopoledne se sešli také mluvčí Charty 77 
v bytě Dany Němcové, aby zformulovali stanovisko 
Charty k aktuální situaci. V něm vyzvali, aby odstoupili 
reprezentanti státu odpovědní za zbití studentů a aby 
byl zahájen celospolečenský dialog. S tímto prohláše-
ním zajel Alexandr Vondra na zmíněné jednání do Re-
alistického divadla.

Ke studentské stávce už se postupně připojovala 
další divadla. Už ten večer některá nehrála a dala pro-
stor k svědectvím a diskusi. 

V sobotu večer rovněž disident Petr Uhl telefo-
noval do rozhlasové stanice Svobodná Evropa zprávu, 
kterou dostal během dne. Podle ní při brutálním po-
licejním zásahu na Národní třídě zemřel student Ma-
tematicko-fyzikální fakulty UK Martin Šmíd. Rádio 
zprávu zveřejnilo. Jak se později ukázalo, byla neprav-
divá, v dalším průběhu revoluce ale sehrála velkou roli. 

nEDěLE 19. LIstoPaDU

V podobném duchu se pro studentské aktivisty 
nesla i neděle. Kdo měl telefon, telefonoval, další se 
scházeli na kolejích nebo na jiných místech v Praze. 
Aktéři tohoto hemžení pocházeli z různých fakult, nej-
výrazněji ze zaznamenaných vzpomínek vyčnívají stu-
denti DAMU, ČVUT nebo matfyzu. 

Mnohé aktivizovala zmíněná zpráva o  smrti 
Martina Šmída, která se stále ještě šířila po Praze. Syn 
předního disidenta Václava Bendy Marek, už od pod-
zimu aktivní v nezávislém studentském hnutí, studoval 
stejnou fakultu a znal dva spolužáky stejného jména, 
snažil se tedy zjistit, zda jsou v pořádku. Byli, zpráva 
se tedy zdála nejasná, jako pohon vzpoury proti režimu 
ovšem fungovala dobře. Markův bratr Martin Benda 
vzpomíná, že po Praze během neděle jezdili estébáci 
a zatýkali domnělé organizátory stávky. Marka Bendu 
zatkla StB už ráno při východu z domu na Karlově ná-
městí. Následně ho odvezla na pětihodinový výslech, 
kde se vyptávala na podrobnosti o chystaných demon-

soBota 18. LIstoPaDU 
Účastníci protestů z předchozího dne se probu-

dili do jakési kocoviny, ze které bylo třeba najít co nej-
rychleji cestu ven. Studenti z Národní třídy nevstávali 
jen s modřinami a boulemi po policejních pendrecích, 
ale také s pocitem křivdy z násilí, které proti nim moc 
použila a které do té doby většina z nich nezažila. 

Už v pátek večer se mnozí účastníci demonstrace 
domlouvali, že je potřeba něco udělat. Hned v sobotu do-
poledne se tedy studenti začali svolávat ke srazům, kde 
chtěli včerejšek probrat a rozhodnout o dalších krocích. 
Setkání jedné významné skupiny proběhlo v deset hodin 
na DAMU, kde studenti (například Martin Mejstřík, Pa-
vel Lagner, Michal Dočekal) působili obzvlášť odhodlaně, 
už krátce před 17. listopadem se pokoušeli zrušit školní 
SSM. V sobotu přišlo několik desítek lidí z různých škol, 
vzrušeně si vyprávěli o zážitku z předchozího večera a po-
dle pamětníků poprvé padl požadavek studentské stávky. 
„My z organizace Nezávislých studentů jsme se zavázali, 
že na fakultách půjdeme do stávky a pokusíme se k tomu 
strhnout i ostatní studenty. Výsledek jsem ale viděl značně 
skepticky,“ vzpomíná v knize Studenti psali revoluci tehdejší 
posluchač ČVUT Martin Benda.

Na DAMU přišlo i několik herců. Během dopo-
ledne někdo ze studentů přinesl návrh letáku s výzvou 
ke stávce. Pak všichni dohromady leták upravili do ko-
nečné podoby, dohodli jeho vytištění (to slíbil zařídit 
Jiří Dienstbier ml.) a rozešli se. 

Někteří studenti se scházeli přímo na Národní 
třídě a i tam podle pamětníků podpořili rozhodnutí, 
že je třeba vstoupit do stávky. Někteří obvolávali své 
známé z univerzit, další se rozjeli na vysokoškolské ko-
leje, aby zprávu o stávce rozšířili tam. 

Ve dvě hodiny odpoledne se studenti sešli v Re-
alistickém divadle, kam přišli i herci z jiných divadel. 
Všichni si vyjasňovali situaci a  názory na  ni. Četla 
se svědectví z Národní třídy a byla sjednaná dohoda 
na společném postupu. Herci měli podpořit týdenní 
stávku studentů, přidat se k ní a poskytnout divadla 
k veřejné diskusi. Jeden ze studentů DAMU také pře-
četl prohlášení, které už obsahovalo výzvu k hodinové 
generální stávce na 27. listopadu. Další podobné setkání 
se odehrálo ve studentském divadle DISK.  

Na postupu se domlouvali i další lidé. Michael 
Kocáb a Michal Horáček měli už od léta spolek, kte-
rému říkali Most a jehož ideou bylo navázání rozho-
vorů mezi komunisty a opozicí. Teď k tomu byla ideální 

mezi zatčenými byl i jiří Dienstbier ml., tehdy student 
ČVUt, který měl podle dohody zajistit rozmnožení letáků 

s informací o stávce. 
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stracích. Marek Benda podle svých vzpomínek odpo-
vídal, že nic neví a že demonstrace jsou spontánní, což 
byla pravda. 

Mezi zatčenými byl i Jiří Dienstbier ml., tehdy 
student ČVUT, který měl podle dohody zajistit roz-
množení letáku s informací o stávce. To se mu ještě po-
vedlo, rozmnožené letáky ležely u něj doma, odkud je 
jeho přátelé zvládli vyzvednout a rozvézt mezi studenty. 
V neděli se také na fakultách formovaly stávkové vý-
bory, zpřesňovaly se požadavky na vedení státu. Často 
se scházely jen malé skupinky po několika kavárnách, 
které tehdy v Praze byly, nebo po bytech. Četly se ná-
vrhy prohlášení k pátečnímu masakru. 

Na situaci reagovali i disidenti, tedy jediný teh-
dejší náznak opozice. Někteří se po poledni sešli v bytě 
Václava Havla a radili se, co dál. Z debaty vzešlo roz-
hodnutí sezvat na večer široký okruh osob do některého 
z divadel. Tomuto setkání navrhl Jan Urban říkat „fó-
rum“, Havel k tomu přidal slovo „občanské“. 

Nezávisle jednala i  zmíněná iniciativa Most, 
která se dál snažila domluvit jednání s předsedou vlády 
Adamcem. Napřed se setkali s Adamcovým poradcem 
Oskarem Krejčím, kolem poledne je přijal i Adamec. 

Zatím ale nebylo jasné, jak by mělo jednání s opozicí 
vypadat. 

Na Václavském náměstí se odpoledne scházeli 
lidé, kteří doufali v nějaké pokračování protestů. Někteří 
postávali, jiní chodili kolem náměstí. Z amplionů rozvě-
šených v centru Prahy znělo opakované hlášení, že zpráva 
o smrti studenta Martina Šmída není pravdivá, lidé už 
na ni ale nereagovali. Chuť svrhnout režim se již jedním 
hlášením utišit nedala. V podvečer se naopak centrum 
Prahy opět zaplnilo lidmi s transparenty, prostorem se 
neslo skandování hesel „svoboda“ a „už je toho dost“.

Václav Havel stihl odpoledne sepsat provolání 
Občanského fóra, o němž se mělo jednat na večerním 
setkání. Studenti se později odpoledne sešli na koleji 
Hvězda. Mnozí přinášeli zprávy, že estébáci po Praze 
zatýkají lidi, o nichž si myslí, že chystají nějaké další 
protestní akce. V atmosféře jisté paniky studenti na-
rychlo dohodli vytvoření Pražského koordinačního 
stávkového výboru, kde zasedli zástupci jednotlivých 
fakult a od pondělka měli řídit stávku vysokých škol. 
Pak někteří z nich zamířili na hlavní akci toho dne.

Ta se odehrála večer v Činoherním klubu, nevel-
kém divadle sídlícím pár minut chůze od Václavského 

Kdy nastane čas na potlesk? Možná právě teď. (Činoherní klub 
a ustavení Občanského fóra)

19. 11.
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náměstí. Na něm se sešlo asi tři sta zástupců Charty 
77, menších nezávislých iniciativ, vydavatelé nezávislých 
tiskovin, členové strany socialistické a lidové, reprezen-
tanti církví, studenti a herci. Kolem desáté hodiny se 
dohodli na ustavení Občanského fóra (OF) jako mluv-
čího kritické části veřejnosti, která si přeje politickou 
změnu. Přijalo se i prohlášení sepsané Havlem, kde byly 
formulovány požadavky směrem k vládní moci. 

OF chtělo, aby okamžitě z vedení státu odstou-
pili komunisté spojení s intervencí v roce 1968, dále aby 
rezignovali Miroslav Štěpán a ministr vnitra František 
Kincl jako osoby odpovědné za bití studentů, aby byla 
ustavena vyšetřovací komise, která by zjistila okolnosti 
zásahu ze 17. listopadu, aby byli okamžitě propuštěni 
političtí vězni a došlo k uspořádání svobodných voleb. 
Proběhla také první větší debata o uspořádání generální 
stávky 27. listopadu. 

V centru města i večer pokračovaly protesty. Po-
licie zahradila most přes Vltavu, aby průvod demon-
strantů nemohl jít k Pražskému hradu, kam směřoval. 

PonDěLÍ 20. LIstoPaDU
Navzdory mnohdy chaotickému dohadování, 

nekonečným diskusím, panickému schovávání se před 
StB, složitým distribučním a  dorozumívacím kaná-
lům, které studenti během víkendu používali, se na-
konec podařilo to, o co se studenti předchozí dva dny 
snažili. V pondělí ráno rozhodující část vysokoškoláků 
nepřišla na fakulty pro vědomosti, ale stávkovat. Obsa-
dili posluchárny, zabrali xerox, případně jinou techniku, 
vylepili prohlášení a začali vyjednávat s vedením škol. 
Velmi rychle na vlastní kůži zjišťovali, co to je okupační 
stávka. Plán byl vydržet stávkovat týden. Brzy se dosta-
vily i důkazy sympatií od veřejnosti, když jim lidé začali 
do škol nosit jídlo a peníze. 

Studenti také rychle přiostřili své požadavky. Při-
dali se k požadavku na generální stávku a vyškrtnutí 
článku o vedoucí úloze komunistické strany z ústavy. 
Odpoledne se opět zaplnilo Václavské náměstí, podle 
odhadů se k protestu sešlo víc než sto tisíc lidí, kteří 
doufali v nějaké pokračování lidového odporu. Zatím 
ale chyběl jeho jasný vůdce. U sochy sv. Václava bylo 
postaveno improvizované pódium, odkud se mluvilo. 
Občanské fórum jako nová politická síla ale zatím stálo 
stranou.   

Po šesté hodině vedení OF zasedalo v Realistic-
kém divadle a rozhodlo, že se postaví do čela masových 
shromáždění, která v Praze od víkendu probíhala a dalo 
se od nich čekat, že se rozšíří i do jiných měst. Dále OF 
rozhodlo, že se pokusí navázat dialog se státní mocí – 
konkrétně s předsedou vlády Adamcem, ale ne s gene-
rálním tajemníkem KSČ, který byl sice faktickým šé-
fem všeho dění ve státě, OF však chtělo s tímto pojetím 
skoncovat, jeho pozici proto neuznávalo.

Vedení OF také připravovalo, jak se v úterý ujme 

pořádání mítinků na Václavském náměstí. Domlouvalo 
se ozvučení a především obsazení balkonu v naklada-
telství Melantrich, který byl situován zhruba upro-
střed náměstí. Budova úředně patřila Československé 
straně socialistické a propůjčení balkonu měl dohod-
nout ústřední tajemník socialistů Jan Škoda, s nímž se 
Václav Havel znal. 

ÚtErý 21. LIstoPaDU 
Vedení komunistické strany stále pokračovalo 

ve svých starých vyjetých kolejích. Pražský Městský 
výbor KSČ s mocným Miroslavem Štěpánem v čele vy-
dal prohlášení k aktuálnímu dění. Problém spojený se 
zásahem na Národní třídě sice přiznali, a dokonce vy-
jádřili souhlas s „dialogem“ (ať už si pod tím předsta-
vovali cokoli), k tomu ale dříve osvědčeným slovníkem 
dodali, že situace „zneužily některé osoby antisocialis-
tického myšlení pro úzké osobní ambice“.  

Generální tajemník KSČ Miloš Jakeš rovněž 
v duchu staré osvědčené taktiky přijal „delegaci ze zá-
vodů okresu Kladno, která tlumočila podporu politice 
KSČ“, což byla zmanipulovaná snaha ukázat, že děl-
níci stojí za komunistickou stranou, a ta má tedy volné 
ruce k nějaké akci. K té nebylo daleko. Na ministerstvu 
národní obrany v úterý zasedali lidé z vedení armády, 
kteří řešili možnosti vojenského zásahu v centru Prahy 
včetně nasazení tanků. Kromě toho probírali vojenské 
obsazení televizních studií a vysílačů, aby si komunis-
tické vedení udrželo kontrolu nad vysíláním tehdy zda-
leka nejdůležitějšího média.  

Vedení OF se sešlo dopoledne v  galerii Má-
nes a projednalo detaily chystané schůzky u premiéra 
Adamce, kterou Kocáb s Horáčkem domluvili na jednu 
hodinu odpoledne. Jednání měl za OF vést Václav Ha-
vel, toho však Adamec zřejmě pod vlivem dřívější dé-
monizace odmítl přijmout, vedení OF na to přistoupilo 
a v delegaci Havla nahradil Jan Ruml. 

První schůzka s Adamcem se odehrála na před-
sednictvu federální vlády a trvala víc než hodinu. Ada-
mec slíbil, že proti stávkujícím studentům nebude pou-

Jednání OF s premiérem Adamcem. Havla ještě odmítl Adamec 
přijmout, v delegaci jej nahradil Jan Ruml.

21. 11.

fo
to

 Č
tk



75

žito násilí, což vzhledem ke zvažovanému použití tanků 
nebo průletů nízko letících vojenských letadel byla do-
cela důležitá informace. Kromě toho Adamec pronášel 
fráze o dialogu, z něhož by neměla být - jak řekl - vy-
loučena ani Charta 77. Celkově však předseda vlády vy-
padal, že nepochopil dynamiku doby. Obhajoval „pro-
gram přestavby“, jak KSČ říkala své tehdejší stále velmi 
konzervativní linii, a „nové hodnocení vedoucí úlohy 
KSČ“. Ve skutečnosti ovšem na „nové hodnocení“ bylo 
pozdě. Adamec také odmítl stávky ve školách a diva-
dlech, což už ovšem vůbec nikoho nezajímalo. 

Odpoledne se konalo první veřejné vystoupení 
Občanského fóra před „revolucí“ nabuzenými davy. 
Průnik na balkon Melantrichu však nebyl jednodu-
chý. Herečka a signatářka Charty 77 Vlasta Chramos-
tová později vzpomínala na okamžik, kdy se po „dob-
rodružné“ cestě přes dvorky a sklepení domu lidé z OF 
poprvé dostali nahoru do sídla Melantrichu a s Václa-

vem Havlem hleděli skrz okno na plné náměstí. „Stáli 
jsme užaslí u okna, pod námi Václavské náměstí, stoti-
sícový zástup,“ popsala své zážitky Chramostová. Spolu 
s Havlem přišli ještě Stanislav Milota a John Bok, kteří 
dělali jakousi ochranku a zajišťovali organizační věci. 

Podle Chramostové bylo třeba rychle impro-
vizovat. Dorazila skupina mladých mužů se zvuko-
vou aparaturou, kterou narychlo instalovali na  bal-
kon a do oken. Těsně před začátkem se objevil ředitel 
Melantrichu Vavrinčík a snažil se svým tělem zatara-
sit vchod na balkon. Stanislav Milota Vavrinčíka s re-
zolutním „Teď jdeme my“ odstrčil. Na balkon vkročil 
Radim Palouš a nad zaplněným Václavským náměstím 
se neslo jeho: „Vážení přátelé, hovoří k vám Občanské 
fórum.“ Lidé začali skandovat: „Kdo to je?“ Palouš od-
pověděl: „Občanské fórum je Václav Havel.“ Dav zare-
agoval pokřikem: „Ať žije Havel.“ (Tak popisuje udá-
lost historik Jiří Suk ve své knize Labyrintem revoluce.)

adamec slíbil, že proti stávkujícím studentům nebude 
použito násilí, což vzhledem k původně zvažovanému použití 

tanků byla docela důležitá informace. 

Máme pro vás lákavou nabídku: držet se programu přestavby a nově 
zhodnotit vedoucí úlohu KSČ. (Adamec, proti němu Jan Ruml ad.)
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Mítinky na Václavském náměstí měly 
propracovanou dramaturgii. Všichni se – v čele 
s Havlem – snažili udržovat pestré složení 
řečníků. 
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Vyhráno však ještě nebylo. V  noci z  úterý 
na středu dorazily do Prahy autobusy s asi čtyřmi tisíci 
členy Lidových milicí. Později se zjistilo, že plánovali 
proniknout na vysoké školy, které měli stále ve svém 
držení studenti. Zákrok milicionářů byl nakonec ko-
munistickým vedením odvolán.  

Večer vystoupil v televizi s projevem šéf KSČ 
Jakeš. Hájil „přestavbu“ a slíbil zabezpečit „klid a po-
řádek“ a oznámil, že „socialistická cesta rozvoje je je-
dinou alternativou“.

stŘEDa 22. LIstoPaDU
Vedení režimu ještě zjevně nemělo pocit, že do-

chází k nezvratné změně. Na jednání federálního par-
lamentu vystoupil náměstek ministra vnitra, šéf StB 
Alojz Lorenc, a  poslancům oznámil, že „nezávislé 
struktury“ zvyšují svoji protistátní aktivitu. Také řekl, 
že „na studentech parazitují exponenti opozice“. Po-
slanci ho vyslechli a zachovali se tak, jak byli posled-
ních dvacet let zvyklí: slovníkem režimních novin ře-
čeno – „vyjádřili obavy z ohrožení základních zájmů 
českého a slovenského lidu, národů a státu“. 

Na masové protesty už ale KSČ nebyla schopná 
reagovat. Stále víc lidí se přestávalo bát, komunistická 
strana by tedy musela odpovědět zvýšenými represemi. 
K těm by vzhledem k množství lidí v ulicích musela 
povolat armádu, toho už se ale Jakešovo vedení neod-
vážilo. Historici mluví o paralyzované mocenské klice, 
která si nevěděla se situací rady. Její členové byli na-
učeni, že kromě represí musí přijít informační ideolo-
gická ofenziva, k tomu by ale museli plně ovládat tele-
vizi, rozhlas a noviny. To ovšem s každým dnem platilo 
méně a méně.

Na vysokých školách pokračovala stávka, navíc 
studenti začali objíždět podniky po celém území státu, 
aby přesvědčili lidi v regionech k účasti na generální 
stávce, na níž závisel úspěch revoluce.  

Ve čtyři hodiny odpoledne se opět zaplnilo Vác-
lavské náměstí demonstranty (odhady mluvily o dvě stě 
tisících účastnících). Opět promluvil i Havel a Marta 
Kubišová poprvé po dvaceti letech veřejně zazpívala 
Modlitbu pro Martu. Vedení Občanského fóra se pře-
sunulo do nového sídla v Laterně magice a večer uspo-
řádalo svoji první tiskovou konferenci, kde informo-
valo o jednání s Adamcem, plánech na generální stávku 
a zopakovalo své dosud nesplněné požadavky vůči ko-
munistickému vedení.

ČtVrtEk 23. LIstoPaDU
Ladislav Adamec odletěl do Moskvy, kde se chtěl 

poradit s Michailem Gorbačovem, jak situaci v Praze 
řešit. Vládce Kremlu ho však nepřijal. V Praze se me-
zitím konalo další setkání armádních velitelů s minis-
trem obrany Milánem Václavíkem, kde si potvrdili, že 
armáda stojí za ÚV KSČ a – jak říkal dobový slovník – 
„je připravena hájit a ubránit vymoženosti socialismu, 
svobodu a mír v ČSSR“.  

Odpoledne se Václavské náměstí zaplnilo podle 
odhadů tři sta tisíci lidmi. Vedení OF jako obvykle roz-
hodovalo o jménech řečníků, kteří tu promluví a o čem. 
V OF přitom stále dominovalo – jak píše historik Jiří 
Suk – intelektuální a umělecké zázemí, na podporu děl-
níků a mimopražské inteligence se stále ještě čekalo. 
OF se proto snažilo udržet nad mítinky, které předsta-
vovaly hlavní nástroj tlaku na vedení státu, kontrolu. 
Mítinky měly propracovanou dramaturgii: zahajovala 
je Marta Kubišová s Modlitbou pro Martu, na závěr 
zněla hymna. Havel a spol. se snažili udržovat pestrý 
výběr řečníků. Nechyběli známí herci, u nichž byla zá-
ruka, že přesvědčí další dosud váhající části veřejnosti. 
Ve čtvrtek 23. listopadu tak dostali slovo herec Rudolf 
Hrušínský, lidovec Richard Sacher, za SSM Ivan Pe-
tružela, socialista Škoda, církevní hodnostář Josef Hro-
mádka, ekonom Valtr Komárek, ekolog Josef Vavroušek 
a Václav Havel. Postupem času se okruh řečníků zvět-
šoval, vystupovali zástupci dělníků, studentů, národ-
nostních menšin, politických vězňů, sportovců. Řečníci 
dávali najevo, že přichází čas mluvit o tabuizovaných 
tématech, jako byla srpnová okupace 1968 nebo teror 
padesátých let.

Zdaleka ne všichni ale nad vřením v  centru 
Prahy plesali. Ještě 23. listopadu vyšlo v Rudém právu 
prohlášení Svazu českých spisovatelů, kde se mimo jiné 
říkalo: „Hluboce prožíváme události těchto dnů a zne-
pokojuje nás vyhrocující se polarizace společenských 
tříd a vrstev, která hrozí přerůst v nejvážnější společen-
ský konflikt a na mnoho let poškodit duchovní a mate-
riální hodnoty našich národů.“

Večer promluvil v televizi ministr obrany Vác-
lavík. Opět podpořil vedení KSČ, zkritizoval demon-
strace a  dodal, že armáda „nikdy nevystoupí proti 
lidu“.Začínala Marta Kubišová se svojí Modlitbou pro Martu. 

23. 11.
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25. 11.
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PátEk 24. LIstoPaDU
Na mimořádné schůzi komunistického vedení 

oznámil generální tajemník Miloš Jakeš, že on i další 
členové předsednictva ÚV KSČ dávají své funkce k dis-
pozici. Hlasovalo se také o Jakešově nástupci. Neprošel 
návrh na dlouholetého předsedu federální vlády Lubo-
míra Štrougala, zvolen byl bývalý výpravčí ze Zlínska, 
celou normalizaci profesionální komunista Karel Urbá-
nek, jemuž pomohla podpora prezidenta Gustáva Hu-
sáka. 

Ani Urbánek ale zjevně nepochopil, co se ve spo-
lečnosti děje. Při projevu v televizi připustil „chyby“, tr-
val však na zachování „socialismu“ a varoval před „vy-
hrocením situace“.  Na zmíněné schůzi vedení KSČ 
promluvil opět i ministr obrany Václavík a vyzval ko-
munistické vedení, aby „po dobrém nebo po zlém vzalo 
opozici z rukou sdělovací prostředky“. Jeho spolustra-
níci ale tuhle výzvu ignorovali, už zjevně neměli kuráž 
jít do většího konfliktu.

Ovšem Občanské fórum ještě nemělo vyhráno. 
Ve vedení KSČ zůstal Miroslav Štěpán, který stál za re-
presemi proti politickým protestům z posledního roku. 
Naopak Ladislav Adamec po svém neúspěšném jednání 
v Moskvě zlomil nad KSČ hůl, pozice v předsednictvu 
ÚV KSČ se vzdal a snažil se udržet si mocenský vliv 
setrváním v čele vlády. 

soBota 25. LIstoPaDU
Federální vláda doporučila prezidentu Husákovi, 

aby zastavil trestní stíhání a prominul trest politickým 
vězňům. Husák tak učinil. 

Od dvou hodin odpoledne začalo na Letenské 
pláni navzdory velkému mrazu dosud největší protire-
žimní shromáždění, kde se podle odhadů sešlo osm set 
tisíc lidí. Havel vyzval k co největší účasti na generální 
stávce v pondělí 27. listopadu, která by se – jak řekl – 
měla stát všenárodním neformálním referendem o ve-
doucí úloze jedné strany. 

Havel z tribuny také prohlásil: „Rád bych vás 
informoval o  tom, že jediným mužem v  současném 
vedení, který se dokázal veřejně podívat do tváře nás 
všech, byl předseda federální vlády Ladislav Adamec. 
Myslím, že bychom měli v tuto chvíli podpořit pana 
Adamce.“

nEDěLE 26. LIstoPaDU
Na dalším mítinku na Letenské pláni Havel 

sdělil, že dialog se státní mocí začal. Před manifes-
tací se totiž sešel v Obecním domě právě s Adamcem 
a nabídl mu možnost promluvit na Letné. Adamec 
přijel, napřed byl lidmi přijat vstřícně, když ale kriti-
zoval vyhlášenou generální stávku, tak ho půlmilio-
nový dav vypískal. 

PonDěLÍ 27. LIstoPaDU
Mezi 12. a 14. hodinou se podle plánu uskuteč-

nila generální stávka. Její výsledek byl hodnocen jako 
jednoznačná podpora Občanského fóra a odmítnutí 
vlády komunistické strany. Účast odhadl Ústav pro vý-
zkum veřejného mínění na 75 procent. 

ani karel Urbánek zjevně nepochopil, co se ve společnosti 
děje. Při projevu v televizi sice připustil chyby, ale trval 

na zachování „socialismu“. 

Je konec. Sametový konec. (Miloš Jakeš)

24. 11.

27. 11.
Hymnu na balkoně Melantrichu zazpívali společně Karlové Kryl 
a Gott. V tu chvíli se protrhla hráz všelidového sentimentu.   
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Později odpoledne se opět zaplnilo Václavské ná-
městí, kde se už definitivně protrhla hráz všelidového 
sentimentu: hymnu z balkonu Melantrichu zazpívali 
společně Karlové Kryl a Gott. 

co BYLo DáL
29. listopadu schválilo Federální shromáždění 

(jak jinak než jednomyslně) zrušení ústavních článků 
týkajících se vedoucí úlohy komunistické strany.    

3. prosince představil Ladislav Adamec novou 
vládu, v níž figurovalo patnáct komunistů, jeden so-

cialista, jeden lidovec a tři nestraníci. Proti ní se oka-
mžitě zvedl odpor a Občanské fórum pohrozilo další 
generální stávkou. 

7. prosince vláda rezignovala a sestavením nové 
byl pověřen Adamcův pobočník Marián Čalfa. Ten 
již lépe pochopil výzvu doby a dal dohromady kabinet 
z deseti komunistů, sedmi nestraníků, dvou socialistů 
a dvou lidovců. 

10. prosince prezident Husák vládu jmenoval 
a oznámil svoji demisi. 

29. prosince byl Václav Havel jednomyslně zvo-
len Federálním shromážděním prezidentem ČSSR. X

29. listopadu schválilo federální shromáždění (jak jinak než 
jednomyslně) zrušení ústavních článků týkajících se vedoucí 

úlohy komunistické strany. 

Marián Čalfa (vlevo) pochopil výzvu doby  
a přešel do služeb Občanského fóra.   

29. 11.
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Lidé  
za sklem
Návrat národního 
umělce Jaroslava 
Hutky
PEtr Horký

Žádný z emigrantů, kteří se v listopadu 1989 začali 
vracet do Československa, nezažil tak velkolepé přiví-
tání jako písničkář Jaroslav Hutka. Převrat ho zastihl 
v Kolíně nad Rýnem, kde žil se svojí tehdejší ženou 
Kateřinou. Po pádu berlínské zdi 9. listopadu bylo pa-
trné, že už i ve východním Německu se komunismus 
drolí, v Československu ale ještě stále vládl husákov-
ský režim. 

V noci ze 17. na 18. listopadu Hutka poslouchal 
rozhlas a doslechl se, že se v Praze něco děje. Hned 
ráno volal svému kamarádovi Vladimíru Mertovi, aby 
se zeptal na podrobnosti. Telefon zvedla jeho žena Lu-
cie. „Jardo, komunisti jsou v prdeli, přijeď, řekla mi 
tehdy,“ vzpomíná Hutka. Ještě pro jistotu zavolal dal-
ším známým, mimo jiné budoucímu tajemníkovi Vác-
lava Havla Vladimíru Hanzelovi. Ti ho přesvědčili, 
že skutečně probíhá něco jako revoluce. 

Písničkář, který v  té době žil už jedenáct let 
v nucené emigraci, si řekl, že u takové historické chvíle 
nechce chybět – a rozhodl se vyrazit. Měl v plánu jet 
autem, kamarád sochař Stanislav Kohoutek mu to ale 
rozmluvil. „Když pojedeš autem, celníci tě bez víz přes 
hranice nepustí. Musíš letět, jak budeš v Ruzyni, už 
se tam nějak dostaneš, poradil mi,“ vzpomíná Hutka. 
Coby umělec na volné noze neměl moc peněz a le-
tenku si nemohl dovolit, Kohoutek prý ale bez zavá-

Šťastný majitel Husákova víza. 
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hání vybral 900 marek a kamarádovi je daroval. První 
volný let byl v sobotu 25. listopadu a Hutka si v něm 
zamluvil místo.

Na  palubě letadla ještě váhal, jestli nedělá 
chybu. V tu dobu byl sice holandským občanem, přesto 
měl obavu, aby ho policie jako disidenta a nepřítele re-
žimu hned na letišti nesebrala a nezavřela do vězení. 
Jistý si nebyl ani tím, do jaké míry je opravdu známým 
disidentem – co když jeho písničky po jedenácti letech 
v exilu už doma nikdo nezná? Uklidňoval se ale Han-
zelovým ujištěním, že na letišti uspořádá malou uví-
tací demonstraci a ta si vpuštění Hutky do republiky 
v případě potřeby vykřičí.

Jardo, tohle není koncert
Po přistání na zasněžené Ruzyni časně ráno celníci 
Hutkovi oznámili, že bez víza ho do země nepustí. Pís-
ničkář pak o svém příletu po telefonu zpravil přátele. Ti 
ho ujistili, že mu vstup zařídí, do té doby ale musí po-
čkat v mezinárodním prostoru. Ukázalo se, že Hanzel 
splnil své slovo – asi stovka lidí přijela Hutku na letiště 
přivítat. Stáli za tlustým sklem a s písničkářem skrze 
něj komunikovali pomocí vzkazů napsaných na papír. 
Žena, kterou znal ještě z Československa, napsala, ať 
zahraje. Hutka vytáhl kytaru a začal zpívat píseň Ná-
měšť, kterou složil coby hymnu pro folkový festival 

v Náměšti nad Oslavou v roce 1973, který se však kvůli 
policejnímu zákazu neuskutečnil. „Krásný je vzduch, 
krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, 
usměvavé tváře,“ zpíval v letištní hale a ke svému pře-
kvapení si všiml, že lidé za sklem zpívají s ním, ačkoli 
ho neslyší. „Odezírali mi to ze rtů a společně jsme pro-
zpívali tu železnou oponu,“ vzpomíná.

Po pěti hodinách čekání a telefonické urgenci lidí 
z Občanského fóra celníci ustoupili a vystavili Hutkovi 
dvoudenní vízum. Pak ho přátelé naložili do auta a Le-
ninovou třídou (dnes Evropskou) zamířili na Letnou, 
kde probíhala manifestace. „Řekli, že se jede na Letnou. 
Nevěděl jsem, co to znamená,“ říká Hutka. Na Letné 
byl v tu chvíli milionový dav a automobil s Hutkou se 
skrze zástupy lidí jen ztěžka prodíral k pódiu. Když 
pak moderátor Václav Malý do  mikrofonu oznámil 
jméno písničkáře, který se právě vrátil z emigrace a teď 
stojí na pódiu, milionový dav začal skandovat Hut-
kovo jméno. „Po jedenácti letech v emigraci to byl ší-
lený stres. Netušil jsem, co se děje,“ popisuje Hutka 
oslnivý moment. „Pak ke mně přistoupil Havel a řekl: 
Jardo, zahrej.“

Hutka zvolil píseň, kterou zpíval už na letišti. 
Jednak kvůli tomu, že si skrze sklo ověřil, že ji alespoň 
někteří lidé znají, a také pro její hymnický charakter. 
„Po první sloce jsem pochopil, že většina lidí tu píseň 
zná. To byl první šok a zážitek pro všechny. Že píseň 
sice nemění dějiny, ale může vyjádřit hluboký proži-
tek spojení lidí,“ popisuje Hutka. Prožitek, který lidi 
tehdy spojoval, vyjadřuje poslední sloka: „Co je však 
největší, co je však největší, ta lidská svoboda.“ 

Když píseň skončila, ozval se ohlušující potlesk. 
„Pak mi Havel ve své typické sebeironii řekl: ,Jardo, 
tohle není koncert, my tady sundáváme vládu.‘ To byl 
moment, kdy ze mě všechno napětí spadlo,“ usmívá 
se zpěvák. X

Uklidňoval se Hanzelovým ujištěním, že na letišti uspořádá 
malou uvítací demonstraci, a ta si vpuštění Hutky do 

republiky v případě potřeby vykřičí. 

„My tady sundáváme vládu.“ 
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rozhodly 
regiony, i když 
každý jinak
Politolog a historik 
Lukáš Valeš se věnuje 
událostem listopadu 
1989 v regionech, vydal 
na to téma několik 
publikací. Zkoumal, 
jak se odehrával 
konec starého režimu 
v západních a jižních 
Čechách.
IVana sVoBoDoVá / foto mILan jaroš

Dobře známe příběhy listopadu z velkých měst. 
Co předurčilo to, jak se budou chovat lidé v men-
ších městech mimo hlavní dění?
Musíme mluvit už o konci komunistické vlády. Si-

tuace v Praze byla samozřejmě o dost jiná než ve zbytku 
republiky. V Praze je jednak vysoký počet lidí dobře in-
formovaných a lépe situovaných a především je tam mno-
hem větší anonymita, je to město, v němž, když chcete, 
tak se schováte. To už bylo méně možné v krajských měs-
tech a vyloučeno ve městech okresního formátu, jako 
byly například Strakonice, Klatovy, Domažlice. V těchto 
komunitách i v osmdesátých letech platilo pravidlo „co 
tomu řeknou lidi, nesmíš vyčuhovat“. Jednak byly pod 
větším tlakem komunistických orgánů a taky hrál roli 
sebetlak společnosti a to, že není kam utéct, že jste po-
řád na očích. Takže podmínky pro opoziční činnost tam 
byly výrazně snížené proti Praze nebo Brnu. I v regio-
nech máme chartisty, ale jde o jednotky. V celém Jiho-
českém kraji bylo osmnáct chartistů, v celém okrese Stra-
konice byli dva. V Plzeňském kraji jich bylo víc, padesát 
až šedesát lidí, ale většina byla v Plzni nebo Karlových 
Varech, tedy ve větších městech.

a lišily se ty jednotky chartistů od těch pražských 
či brněnských či z větších měst?
Když jste v Praze podepsala Chartu, neslo to s se-

bou často i nějakou politickou aktivitu, chodit na demon-
strace, rozmnožovat a číst samizdat, občas nějaké bytové 
semináře, občas vás zavřeli nebo stíhali. V regionech to 
řada lidí vnímala úplně jinak. To, aniž to chci shazo-
vat, byli často lidé, kteří byli zkrátka jen svobodomyslní. 
Protestovali by proti jakémukoli řádu, který by je poutal. 
Ta touha žít ve svobodě byla projevena mimo jiné pod-
pisem Charty a řada z nich se k politické aktivitě nikdy 
nedostala. Ale v roce 1989 vidíme na náměstích v regio-
nech představitele Charty, ve skoro všech krajských měs-
tech a třeba i ve Strakonicích – tam byl jeden, Miroslav 
Trégl. Toho druhého v rámci operace Asanace vyhnala 
StB v osmdesátých letech do Rakouska.

Jak se do regionů dostávaly ve dnech po 17. listo-
padu informace?
Kanálem byli studenti z regionů, kteří studovali 

v Praze nebo ve větších městech. Samozřejmě klíčovou 
roli sehrála taky rádia Hlas Ameriky a Svobodná Evropa, 
která už od roku 1988 nebyla rušena, a taky rakouská te-
levize, která vysílala záběry demonstrací. Jiné deníky než 
oficiální orgán komunistické strany Rudé právo – tedy 
Mladá fronta, Lidová demokracie a Svobodné slovo – 
měly po 17. listopadu úředně zastavenu distribuci do re-
gionů, protože byla snaha udržet věci pod pokličkou 
v Praze. Spousta studentů pašovala noviny i materiály, 
některým to zabavili při prohlídce autobusů a vlaků, ale 
i železničáři noviny pašovali, začala velká vlna solidarity 
a vytvořila se distribuční síť. A především řada lidí z re-
gionů se vydala hned v pondělí po pátku 17. listopadu 
do Prahy, aby zjistila, co se tedy děje, a přivezla zpátky 
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materiály o zakládání OF. A ve velké části českých měst 
udělali svou revoluci a své demonstrace dávno předtím, 
než tam přijeli studenti nebo herci. Krajská města taky 
měla své divadelní soubory, ty komunikovaly s praž-
skými divadly. Kdyby se skutečně podařilo režimu ome-
zit všechny aktivity jenom na Prahu – tak jako se mu to 
předtím dařilo během celého roku 1989 –, tak bychom 
nějakou revoluci asi taky zažili, ale vypadlo by to úplně 
jinak. Všechno by šlo mnohem pomaleji a pod velkou 
kontrolou vládnoucí moci.

když zůstaneme u Strakonic s jedním chartistou, 
jak pronikaly informace sem?
První informaci o  tom, co se stalo v  Praze, 

do města přivezl strakonický občan, který se 17. listo-
padu vypravil se svou dívkou do Prahy do divadla a ces-
tou se dostal do vřavy v ulicích a zjistil, co se děje. Byl to 
bratr pozdějšího úspěšného starosty Strakonic za ODS 
(1998–2014) Pavla Vondryse, inženýra, který v listopadu 
pracoval ve strakonické zbrojovce a postavil se v ní pak 
do čela stávkového výboru. Ale právě ve Strakonicích 
pak byla pomoc herců a studentů klíčová. Všechno na-
svědčuje tomu, že na vůbec první demonstraci, i když 
s poměrně nízkou účastí a o dost později, než se de-
monstrovalo jinde, se rozhodlo, že i ve Strakonicích se 
dvěma velkými fabrikami – zbrojovkou a továrnou na če-
pice Fezko – se nakonec lidé masivně účastnili generální 
stávky. Demonstrace byla na náměstí až 26. listopadu – 

den před generální stávkou. Do té doby nic nenasvědčo-
valo tomu, že tady dělníci vyjdou do ulic. Ale na demon-
straci přijel herec a režisér Ladislav Smoljak a tlumočil 
lidem záruku tehdejšího premiéra komunistické vlády 
Ladislava Adamce, že lidé nebudou postihováni za vy-
jádření svých politických názorů. Tam se atmosféra za-
čala lámat.

Na náměstí bylo snad jen sto lidí – později se při-
dávali další a nakonec se mluví o počtu 150 lidí – 
není to málo na město s téměř 25 tisíci obyvatel? 
a proč byla první demonstrace tak pozdě?
V krajských městech byly první demonstrace už 

20. listopadu, v okresních 21. a 22. listopadu, Strakonice 
byly v jižních Čechách poslední. Strakonice jsou město, 
kde měl režim přirozenou podporu. Tak to bylo všude 
v oblastech dosídlovaných po druhé světové válce, kde 
došlo k vyhnání původního obyvatelstva, nebo ve měs-
tech, která za období komunismu prudce narostla, což 
byl taky případ Strakonic. Modelově to vypadalo tak, 
že v takových sídlech vyrostla jedna nebo dvě velké fab-
riky a ty nabíraly skokově lidi. Přišli tam lidé, kteří ne-
měli nic a najednou dostali služební byt a dobře place-
nou práci. Tihle lidé podporovali režim ne proto, že je 

někdo nutil, ale zcela dobrovolně a přirozeně, vstupo-
vali do KSČ a Lidových milicí a vytvářeli mu naprosto 
přirozenou podporu. Po 17. listopadu se ve Strakonicích 
zorganizovaly dva autobusy Lidových milicí „na pomoc 
Praze“. Strakonice byly specifické. Jednak velká většina 
lidí ve fabrikách vděčila režimu za ekonomický a soci-
ální vzestup, zároveň město bylo v roce 1953 centrem 
rebelií proti měnové reformě, kterou režim tvrdě potla-
čil, armáda zpacifikovala protesty a řada rodin byla od-
sunuta z města pryč. Strakonice si užily svoje a lidé si 
to pamatovali – aby to, co se nám stalo, se nám nestalo 
znovu. Takže vystoupit na náměstí v nejasnou dobu se 
z takového pohledu zdálo pořád „o hubu“. Mimochodem 
– režim se s rebelanty roku 1953 nevypořádal úplně dů-
sledně, protože právě inženýr Vondrys, který pak v roce 
1989 vzal situaci do rukou ve zbrojovce, je vnuk bývalého 
starosty Strakonic, který se v roce 1953 účastnil protire-
žimního dění a byl těžce postižen.

Hrál v atmosféře města a v odvaze lidí vyjít 
do ulic roli fakt, že v něm sídlila posádka Sovět-
ské armády?
Ano, určitě. Nemáme poznatky o tom, že by se 

do toho Sověti nějak pletli, nicméně v době demonstrací 
pořádaly Lidové milice a armáda cvičení, občas přelétla 
stíhačka, ozýval se hluk kulometu ze cvičiště. Dávali tím 
najevo, že mají aparát a mohou ho použít. Zpočátku ne-
bylo jasné, jak to dopadne.

Z materiálů místní kSČ, které citujete v knize 
Sametová revoluce v jižních Čechách, jejíž jste spo-
luautor, vyplývá, že komunisté si byli ve zbro-
jovce jisti, že jejich dělníci stávkovat nepůjdou. 
Vyhodili odtud i dva studenty, kteří přišli agitovat 
a informovat, což se ve Strakonicích stalo i na za-
sedání národního výboru a na dalších místech. 
To rozhodl skutečně Ladislav Smoljak hovořící 
ke stovce lidí?
To bylo to samé překvapení, jakého se dočkal Ště-

pán v ČKD. Oni neznali ty lidi, v jejichž jménu vládli. 
Na náměstí na demonstraci den před generální stávkou 
to začalo, to byl rozhodující okamžik. Ale na stejný den 
tam chtěli udělat komunisti protiakci a svolali jiné se-
tkání. Otevřeli na to sportovní halu, akci svolával místní 
SSM a zástupce SSM na ní měl projev zklidňujícího cha-
rakteru. Přesunuli se tam i lidé z demonstrace a přišli 
i ti, kteří se na náměstí na protirežimní demonstraci ne-
odvážili. Hala byla plná, asi 500 lidí. Původní kontra-
revoluční pokus se nakonec ukázal být pro revoluci pro-
duktivní. Velmi pomohlo, že setkání nebylo zakázané, 
ale posvěcené i národním výborem; otevřela se tam dis-
kuse a celkově to působilo, že se doba opravdu hnula a že 

až do 26. listopadu, tedy den před generální stávkou, nic 
nenasvědčovalo tomu, že tady dělníci vyjdou do ulic. 
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Existovala taková menší města s osobní vazbou 
na disent. Kousek od Blatné jezdili disidenti z Prahy 
na tábor. Milan Knížák měl chalupu u Tachova, tím pá-
dem to v těch místech šlo rychleji. Ve Volyni vystavoval 
v létě Jiří Suchý, měli tam kontakt na Semafor a na něj. 
Do takových míst se protirežimní dokumenty a infor-
mace dostaly lépe než do Strakonic.

Ten jediný strakonický chartista, Miroslav Trégl, 
byl pak zakladatelem OF ve Strakonicích. Dva ze 
šesti zakladatelů pak svůj podpis odvolali. Proč?
Odvolali ho ještě před generální stávkou, v době, 

kdy nic nebylo rozhodnuto a nebylo jasné, jak to do-
padne. Tady se ukazuje, že města měla svůj specifický 
průběh listopadu. Spousta věcí si je podobná, třeba to, jak 
se šířily informace, že o vývoji definitivně rozhodla ge-
nerální stávka a že místní výbory OF se zakládaly zpra-
vidla ještě před ní.  Ale samotný průběh a podoba sku-
pin, které se v listopadu angažovaly, se výrazně liší místo 
od místa.  

V čem?
V regionech existovaly různé momenty protire-

žimního úsilí. Na severu Čech to byla otázka životního 
prostředí, paradoxně první listopadové demonstrace byly 
zhruba týden před 17. listopadem v Teplicích, protože 
tam lidé kvůli znečištěnému vzduchu nemohli dýchat. 
Tam nebyly politické požadavky, účastníci chtěli dělat 
něco se životním prostředím, ale zároveň už se lidé tím 
poznali a dali dohromady. I jinde v regionech se během 
roku 1989 objevovaly protestní akce. Třeba v Plzni se se-
šlo 400 lidí u příležitosti květnového osvobození ame-
rickou armádou, což bylo zapovězené téma. Dokonce 
na severní Moravě byly ekologické demonstrace – pravda, 
sešlo se padesát šedesát lidí z Československa a deset ti-
síc Poláků, ale něco se dělo i v tomhle rudém srdci re-
publiky. Na Šumavě šlo lidem taky trochu o životní pro-
středí, ale hlavně tady byla otázka železné opony – ti lidé 
koukali z oken z Nýrska na horu Ostrý a nikdy tam na ni 
do pohraničního pásma nemohli. Celá zóna od Budě-
jovic po Karlovy Vary byla osvobozená Američany, v té 
době to byl výrazný zdroj hrdosti a demokratických tra-
dic toho regionu – my jsme ti, co je osvobodily USA. 
Strakonice neměly své protirežimní téma jako jiné regi-
ony, tam vládla spokojenost s režimem.

Šli lidé z počátku revoluce ve Strakonicích do po-
litiky?
Někteří. Někteří měli zájem, ale nebyli vpuštěni. 

Objevili se lidé, kteří vyčkali, až se situace vyjasní, a po-
chopili, že tu lze nastoupit do výtahu k politické a eko-
nomické moci. Občanské fórum se tu jako koneckonců 
ve všech městech rozhádalo. Idealisti byli všude mnohdy 
odsunuti na druhou kolej. Třeba Pavel Vondrys, který 
vedl stávku ve strakonické zbrojovce, se stal starostou 
v roce 1998, byl úspěšným starostou 16 let, ale pak ho se-
mlely a odstavily jihočeské struktury ODS. X

LUkáš VaLEš (43)
Historik a politolog. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře veřejné 
správy západočeské univerzity. zabývá se komunální politikou a regi-
onálními soudobými dějinami. na tato témata vydal několik publikací.

už nás nepotrestají. Některé řečníky tam vypískali a lidé 
velmi otevřeně vyjadřovali názory. Z toho mála záběrů, 
co ze sportovní haly máme, je vidět obrovská uvolněnost. 
Z těch lidí to najednou spadlo. Najednou projevili touhu 
po svobodě, když dostali tu šanci. A další den přes velká 
režimní varování, přestože Lidové milice zavřely vrata 
továren, se lidi ve stanovenou dobu připojili ke generální 
stávce a komunistický aparát jen s rukama v klíně sledo-
val, jak se Strakonice vyvalily do ulic. Tam zafungovalo 
to, že vedoucí, ředitelé a funkcionáři v OV KSČ zůstali 
sami, pražské vedení komunistické strany od toho dalo 
ruce pryč a komunisti v okresech nedokázali vzít odpo-
vědnost na sebe, nedokázali tomu sami zabránit.

kousek od Strakonic je blatná, Volyně, tam 
všude postupovaly listopadové události důrazněji 
a rychleji. Čím to je?
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svazky 
v ohni, nebo 
v kremlu
Vydíral někdo 
polistopadovou elitu 
tajně schovanými  
spisy StB?

Spis Václava Havla, který na něj vedla Státní bezpečnost 
v osmdesátých letech minulého století a jenž měl být 
v listopadu 1989 zničen, se ve skutečnosti zachoval, řekl 
nedávno autorovi před lety vydaného životopisu prvního 
českého prezidenta Danielu Kaiserovi jistý muž, který 
v devadesátých letech jako poslanec vyšetřoval aktivity 
někdejší politické policie StB. „Já tomu ale nevěřím,“ pro-
hlásil při vzpomínce na tu informaci v rozhlasovém po-
řadu Kaiser. „Nedal mi k tomu žádný důkaz.“ 

Legenda o  tajně uchované existenci Havlova 
spisu pravidelně ožívá okolo výročí pádu komunistic-
kého režimu. A s ní přesvědčení nemalé části české spo-
lečnosti, že informace z tohoto spisu – a desítek dalších 
podobně schovaných disidentských svazků – mohly taj-
ným vlastníkům sloužit k vydírání, ovlivňování mnoha 
politických rozhodnutí po revoluci a k režírování polis-

topadového vývoje. Tato na pohled bláznivá konspirace 
má jeden faktický základ. Spisy byly zničeny, aniž by se 
o tom zachoval zákonný skartační doklad se všemi po-
třebnými náležitostmi. „Nemůžeme vyloučit, že některé 
spisy si někdo ulil,“ tvrdí historik, dnes poslanec ODS 
Pavel Žáček, jeden z největších znalců aktivit StB těsně 
po revolučním zvratu. Co tedy víme o tunách doku-
mentů, které StB tehdy narychlo a divoce „skartovala“? 
Byly opravdu zničeny, nebo leží v trezorech tuzemských 
kombinátorů, či dokonce kremelských vládců? 

Po VnItŘnÍ LInII 
Koncem listopadu 1989 dostal tehdy naprosto neznámý 
přerovský aktivista a člen opozičního Občanského fóra 
Vladimír Hučín informaci, že okresní estébáci odvá-
žejí ze své služebny na neznámé místo podezřelé pytle. 
Vladimír Hučín vyndal doma ze skrýše pistoli po otci, 
léta schovávanou, v níž byly tři náboje, postavil se před 
služebnu, a když zase auto odjíždělo, přinutil estébáky 
zastavit a vyložit náklad. Papírové pytle byly plné do-
kumentů, na nichž tisíce přerovských občanů přísahaly 
věrnost komunistickému režimu, vítaly vstup sovět-
ských okupačních vojsk a schvalovaly normalizaci: šlo 
o záznamy komunistických prověrek, jimiž po okupaci 
počátkem sedmdesátých let musel projít každý držitel 
trochu lepšího místa či zájemce o ně. Estébáci Hučí-
novi tvrdili, že jedou spisy spálit na smetiště, on sám 
je dodnes přesvědčen, že si je chtěli někam schovat 
a v budoucnu využít. Hučín materiály zabavil, uložil 
je na místním Občanském fóru, odkud si je prý poz-
ději odvezli zástupci porevolučního ministerstva vnitra. 

Na  přelomu listopadu a  prosince docházely 
na Občanské fórum stovky informací o tom, jak esté-
báci odvážejí ze služeben spisy. Někdy byli přistiženi, 
že je pálí či házejí třeba do stoupy. Ale například z Brna 
přišla zpráva, že ze služebny StB vyjela tři nákladní 
auta naložená dokumenty. Cílem byla posádka sovětské 
okupační armády v Bruntále. Mezi aktivisty, kteří auta 
sledovali, se tehdy nenašel nikdo podobně ozbrojený 
a akční jako Hučín a náklad skutečně skončil v rukou 
Rusů. Později badatelé zjistili, že brněnský archiv byl 
nebývale vyčištěn, chyběly v něm dokumenty o agen-
tech, svazky „nepřátelských“ osob, a dokonce i registry 
svazků samotných. „Co se s tím stalo, nevíme, doku-
menty se nenašly,“ říká badatel Radek Schovánek. Ne-
zákonný odvoz vyšetřovala o dva roky později speciální 
komise vyšetřovatelů, ale dříve, než došli k nějakému 
výsledku, byla komise zrušena. 

„Pálit a ničit se začalo hned po 17. listopadu,“ 
vzpomíná muž, který tehdy sloužil v blízkosti šéfa StB 
Alojze Lorence. Své jméno nechce zveřejnit, už léta pra-
cuje jako právník ve firmě, která o jeho temné minu-
losti nic neví. Několik historických studií to potvrzuje, 
divoká skartace začala už 18. listopadu ve správě StB, 
která pracovala proti zahraničním „nepřátelům“, a exis-
tují záznamy o desítkách dalších služeben, kde se začaly 
ničit materiály ještě před prvním Lorencovým skar-Genius nejen loci. (Alojz Lorenc)
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tačním rozkazem z 27. listopadu 1989. „Nařizuji skar-
taci kompromitujících materiálů, na objektech vnitřní 
linie postupovat podle bodu a), v oblasti ekonomiky 
a vnějšího zpravodajství diferencovat,“ zní klíčový úry-
vek z rozkazu. Přeloženo: zničte všechny svazky vedené 
na odpůrce režimu, zničte svazky agentů až na regis-
try, v nichž jsou uvedena jejich jména, protřiďte svazky, 
které jsme vedli na představitele socialistického hospo-
dářství a zájmové osoby ze zahraničí. 

Z jistého pohledu se Lorencův rozkaz vyznačuje 
strategickou genialitou. Jeho skartace umožnila polis-
topadovým úřadům a veřejnosti zjistit jména spolupra-
covníků StB, ale protože se často nedochovaly materi-
ály ve svazcích, nemůžeme přesně vědět, kdo skutečně 
udával a kdo spolupráci podepsal jen pod tlakem a na-
oko. Nevíme také, co ve svazcích lidí, kteří komuni-

smu a StB vzdorovali, bylo, a nevíme bezpečně ani to, 
jestli byly opravdu zničeny a jestli si je někdo nescho-
val. Z ukončených, a v archivech tudíž zachovaných 
spisů – převážně z padesátých a šedesátých let – mů-
žeme obecně dovodit, že často šlo o banální zápisky, 
kde a s kým se sledovaný sešel, jestli se opil, jestli má 
milence nebo milenku. Ale estébáci hledali i slabiny 
rodinných příslušníků, zda jsou vážně nemocní, jestli 
něco někde neprovedli nebo zda nemají problémy v za-
městnání. „Estébáci se vždy snažili najít slabé místo 
sledovaného,“ říká Žáček, „a pak ho vydírat, nutit jej 
k povolnosti.“ 

Patnáct PYtLŮ VE skLEPě 
Jak se dnes dočteme v několika dostupných analýzách 
historiků a badatelů, hlavní skartace proběhla v prů-

Lorencův rozkaz umožňuje zjistit jména spolupracovníků 
stB, zároveň ale přesně nevíme, kdo skutečně udával a kdo 

pouze pod tlakem podepsal spolupráci.  

Žádat vysvětlení bylo málo, Češi tomu měli zkusit zabránit,  
jako to udělali východní Němci. 
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Sacher obviňován, že se snaží krýt prohřešky disidentů, 
které by mohly být ve spisech zaznamenány. Faktem 
ale je, že Sacher dostal jen staré a odložené dokumenty 
z archivu – v případě Václava Havla třeba spis o jeho 
sledování v šedesátých letech či záznam o návrhu z téže 
doby, aby se jej StB pokusila získat za spolupracovníka. 
Veškeré živé spisy – tedy ty, na nichž politická policie 
ještě 17. listopadu pracovala – na všechny odpůrce re-
žimu a většina živých spisů aktivních agentů byla po-
dle oficiálních záznamů skartována. „Studiem registru 
svazků fondu, který máme k dispozici, je prokázáno, že 
žádný z nich se do Sachrova trezoru nedostal,“ potvr-
zuje již citovaný badatel Radek Schovánek. 

PLYn, VELEjEmný cHaos 
„Oficiálně byly zničeny estébácké svazky na  desítky, 
možná stovku lidí, kteří měli v posledních dvaceti pěti 
letech obrovský vliv na tuzemskou politiku a společnost,“ 
říká Schovánek. Václav Havel, Jiří Dienstbier st., Jan 
Ruml, Ján Čarnogurský, Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, 
Valtr Komárek, Miloš Zeman – uveďme jen pár jmen. 
Svazky, které se o nich zachovaly, jsou jen ty archivní, 
ze staré doby. Byly skartovány také veškeré dokumenty 
o Prognostickém ústavu, komunisty založené instituci, 
v níž v roce 1988 byli soustředěni reformní ekonomové, 
kteří po roce 1989 rozhodovali o všem podstatném v tu-
zemském hospodářství. Architekty ústavu byli někdejší 

šéf KGB Jurij Andropov a otec moderní československé 
StB Lubomír Štrougal. Ústav patřil podle Schovánka 
do komunistické nomenklatury, dnešními slovy jeho čle-
nové byli i pro StB nedotknutelní a nebylo možné na ně 
vést svazky. Svazek se ovšem vedl na ústav jako celek. 
Spis byl samozřejmě skartován v době divokého ničení 
dokumentů. Skartační proces je velmi zdlouhavá a slo-
žitá procedura, v níž se zaznamenává zničení prakticky 
každého listu. Komise zkontroluje celý svazek, zda v něm 
něco nechybí, společně jej zničí ve stoupě a všichni pode-
píšou dokument o jeho skartaci. Záznamy o skartacích 
po listopadu nalezené v estébáckých registrech jsou po-
dle badatelů zpochybnitelné, protože k nim často chybějí 
skartační dokumenty. Právě kvůli tomuto faktu je nutné 
brát v potaz otázku, zda dokumenty byly skutečně zni-
čeny, nebo zda posloužily Kremlu nebo jiným temným 
silám k vydírání politiků či vlivných byznysmenů. Jako 
na někdejší nepřátele socialismu na ně sbírala StB pře-
devším kompromitující materiály. A ty mohly být v nové 
době zneužity. 

Je tu ale jedna zásadní otázka. Za těch dvacet pět 
let neoznámila žádná vlivná osobnost, že by se ji někdo 

běhu tří týdnů po 17. listopadu. Provázejí ji celkem čtyři 
rozkazy, mění se v nich vymezení materiálů, které by 
se měly ničit, a 8. prosince Lorenc přikazuje skartaci 
zastavit. 

Devátého prosince definitivně padla komunis-
tická vláda. Vedení vnitra bylo svěřeno tandemu Ján 
Čarnogurský a Valtr Komárek. Oba muži však měli 
mnoho jiných politických aktivit a vnitro ve skuteč-
nosti vedl jejich náměstek, právník Ivan Průša. „Schá-
zejí se tu stovky informací o estébácích, každou chvíli 
mi chodí zprávy, že se skartuje dál, je to úmorná práce,“ 
řekl v půli prosince 1989 dnes již zesnulý Průša autorovi 
tohoto článku v interview pro Informační servis. Vnitro 
i policie byly obsazeny starými kádry a Průša nikomu 
nevěřil. Byl bezradný a zastavit nebo prověřit ničení či 
krádeže dokumentů StB bylo naprosto nad jeho síly. 
V lednu 1990 se stal ministrem vnitra lidovec Richard 
Sacher a během svého pětiměsíčního pobytu ve funkci 
byl kritizován za určitou liknavost. Měl za úkol rozpus-
tit StB, s rozkazem dlouho váhal, příslušníci StB dostali 
pouze dovolenou s příkazem, že se musí zdržovat doma 
na telefonu. StB byla rozpuštěna až v květnu, čerstvým 
Sachrovým náměstkem Janem Rumlem. O sedmnáct 
let později – na jaře 2007 – našli pracovníci Vojenského 
zpravodajství při úklidu jednoho sklepa ve své budově 
patnáct pytlů s dokumenty komunistické Vojenské kon-
trarozvědky, která byla součástí StB. A mezi nimi i re-

gistrační dokument, že Sacher byl agentem této služby. 
První závazek měl podepsat jako sedmnáctiletý v roce 
1958, druhý přesně o dvacet let později. Nicméně jeho 
spis byl podle záznamu zničen, nedochoval se ani řá-
dek. Sacher sám až do své smrti v únoru 2014 tvrdil, že 
s StB nikdy nespolupracoval. 

Byl tedy Sacher jako ministr tak liknavý proto, že 
někdo měl k dispozici jeho spis a vydíral jej? Pavel Žá-
ček se ho zastává. Sacher tím, že poslal estébáky do do-
mácího vězení, prakticky zastavil skartace. 

Koncem prosince 1989 se stal prezidentem Václav 
Havel. Ten den přišlo z různých stále ještě bez potíží 
fungujících odborů komunistické tajné policie na evi-
denční centrálu StB padesát šest žádostí o Havlovu 
lustraci. Jinými slovy – minimálně padesát estébáků si 
chtělo přečíst dostupné dokumenty o Havlovi, zřejmě 
proto, aby na něj vyhrabali něco kompromitujícího. Po-
dobně se chtěly desítky estébáků už předtím dostat k ar-
chivním spisům dalších disidentů, z nichž se stali mi-
nistři nebo poslanci. 

Na základě těchto informací stáhl Sacher do-
stupné spisy disidentů k sobě do trezoru. Už tehdy byl 

Byl richard sacher jako ministr vnitra tak liknavý proto, že 
měl někdo k dispozici jeho spis a vydíral jej? Pavel žáček si 

myslí něco jiného. 
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pokusil ovlivnit nebo vydírat starým a údajně zničeným 
estébáckým spisem. 

Stanislav Devátý byl členem poslanecké komise, 
která vyšetřovala události po 17. listopadu, a pak několik 
let vedl BIS. Ani v jedné z funkcí prý nenarazil na fakt 
či vážnými indiciemi podložené podezření, že by někdo 
využíval ilegálně uchované spisy na kompromitaci nebo 
vydírání politiků. „V BIS jsme se zabývali tím, co se 
dělo se spisy, ale nenašli jsme nikoho, kdo by vypověděl, 
že se místo skartace schovávaly. Osobně jsem ale pře-
svědčen, že se to dělo,“ říká Devátý. Proč je o tom pře-
svědčen? „Slyšel jsem v komisi výpovědi pilotů minis-
terstva vnitra, že počátkem roku 1990 převáželi spoustu 
beden na Kubu. Pak prý byly přemístěny do Moskvy. 
Co tam mohli vézt?“ ptá se řečnicky Devátý. 

Ministerstvo vnitra ovládal dlouhá léta další disi-
dent Jan Ruml. Ani policie podle něj neobdržela jediné 
trestní oznámení, které by nějak souviselo se zneužitím 
svazků. „Ale nejsem si jistý, že by potenciálně vydíraní 
šli oznámit něco, co se mohlo týkat jejich intimního 
života,“ dodává Ruml. 

„Živých svazků na nepřátelské osoby, které byly 
skartovány, je asi dva tisíce. Pokud jde o agenty, tak bylo 
zničeno či částečně skartováno na deset tisíc svazků. 
Ztrácely se ale i dokumenty, které neměly být skarto-
vány – od různých registračních svazků až po rozkazy 
šéfů StB,“ píše ve své studii o lustracích Pavel Žáček. 

„Spekulaci, že řada údajně zničených materiálů je třeba 
v Moskvě, prostě nemůžeme vyvrátit. Navíc těch klí-
čových spisů nebylo moc, kdyby je estébáci chtěli před 
pálením vytřídit, trvalo by jim to pár hodin,“ říká Scho-
vánek. 

Za skartace nebyl nakonec nikdo soudně potres-
tán. Byly vyšetřovány desítky důstojníků StB, včetně 
jejího šéfa Lorence. Ten byl sice v Česku odsouzen 
ke čtyřem letům vězení, ale nikoli za skartace, nýbrž 
za příkazy k neoprávněnému zatýkání občanů na de-
monstracích v  letech 1988–1989. Trest byl nepravo-
mocný, po rozdělení Československa soud pokračoval 
na Slovensku a Lorenc nakonec vyvázl s podmínkou. 
Na přelomu tisíciletí se stal velmi významnou postavou 
ve společnosti Penta, firmy, které se týká největší ko-
rupční skandál u našich východních sousedů – šéf spo-
lečnosti podle zveřejněných odposlechů v podstatě řídil 
část tamní politické scény. 

„Já si opravdu netroufám říct, zda někdo využil 
kompromitující dokumenty na nějaké politické tlaky,“ 
uvažuje exministr vnitra Jan Ruml. „Bylo by asi zají-
mavé rozebírat, co třeba stálo za tlakem Klause a Dlou-
hého na privatizaci plynárenství do českých rukou, což 
byla cesta k úplné závislosti na ruském plynu, ale nezdá 
se mi, že by za tím stály nějaké svazky StB.“ X

text původně vyšel v respektu 47/2014.
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Dědictví pout zbavené
30 památkových obnov za 30 let demokracie

Třicet let památkové péče
po pádu železné opony
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co se stalo 
na národní? 
odpovězte!
Potíže komise, která 
měla splnit jeden 
z požadavků stávky. 
jarosLaV sPUrný

Devětadvacátého listopadu 1989, dvanáct dnů po bru-
tálním policejním zásahu proti demonstrantům na Ná-
rodní třídě, ustavilo Federální shromáždění, tehdy ještě 
plně ovládané komunisty, komisi pro dohled nad vyšet-
řováním událostí 17. listopadu. Co se to vlastně v centru 
Prahy stalo? Proč byli policisté tak brutální? Byl v tom 
nějaký skrytý úmysl? Kdo zásah nařídil? Kdo vypustil 
falešnou informaci o umláceném studentovi Martinu 
Šmídovi, která přiměla k účasti na masových protes-
tech i lidi, kteří se nikdy předtím neodvážili proti re-
žimu veřejně vystoupit? A co tím neznámý mystifiká-
tor sledoval? Nešlo o nějaký zakonspirovaný boj o moc 
mezi komunisty? Veřejnost tehdy řešila desítky podob-
ných otázek a najít odpověď mělo patnáct lidí, které 
tímto úkolem pověřila ještě ustupující komunistická 
moc: devět poslanců předlistopadového Federálního 
shromáždění, čtyři členové různých studentských re-
volučních výborů a dva právníci, někdejší obhájci disi-
dentů. Dostali k tomu pravomoc předvolávat si k nefor-
mální výpovědi prokurátory a policisty, kteří brutální 
zásah vyšetřovali, aktéry mlácení i ty, kteří to vše měli 
zorganizovat, včetně nejvyšších představitelů komuni-
stické strany a StB.

VYsLýcHat jakEšE
„Byl jsem rozechvělý, cítil jsem se nejistě. Přece jen ne-
bylo jasné, jak to všechno dopadne, co bude s režimem, 
a já tam přicházel s pocitem, že musím pomoci dobré 
věci,“ vzpomíná dnes šestaosmdesátiletý člen tehdejší 
komise Jiří Ládr na svůj první den v novém revolučním 
orgánu. Tehdy pracoval jako veterinář v Plzni a záro-
veň byl od roku 1986 poslancem Federálního shromáž-
dění. Protože tak to před listopadem fungovalo – být 
poslancem byla jakási čestná funkce vykonávaná při 
zaměstnání. Poslanci, stoprocentně prověření občané, 
„zvolení“ na jednotné kandidátce v divadelních volbách 
s 99procentní účastí, se za dob totality scházeli jen tři-
krát čtyřikrát do roka, aby jednomyslným zvednutím 
rukou odsouhlasili, co jim bylo navrženo Ústředním vý-
borem Komunistické strany Československa nebo jemu 
podřízenou vládou.

Přítomnost devíti takových poslanců komunistic-
kého parlamentu v komisi znervózňovala dalšího ko-
misaře, jednoho ze studentských vůdců protirežimního 
vzdoru Václava Bartušku. „Nevěřil jsem jim. V komisi 
byli jen čtyři studenti a dva právníci z disentu. Devět 
protagonistů bývalého režimu proti šesti, to vypadalo 
špatně,“ píše Bartuška ve své knize Polojasno, která vyšla 
už v roce 1990 a popisuje jeho pohled na práci komise. 
„Ale brzy bylo zřejmé, že jsme na jedné lodi, že i po-
slanci mají zájem zjistit, co se stalo,“ dodává.

První den jednání, 1. prosince 1989, si komisaři 
vyslechli kromě vyšetřujících prokurátorů a policistů 
i některé vysoce postavené politiky. „Ve 12.03 se po-
hnuly dveře a dovnitř vešla nevýrazná postavička. Jsem 
tady správně? zeptal se čerstvě odvolaný generální ta-
jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš,“ vzpomíná v knize Bar-
tuška na prvního svědka. „Na poradě 17. listopadu jsem 
jasně zdůraznil – nechci žádný zásah, jen kdyby chtěli 
jít na Hrad nebo na Václavák,“ sdělil jim Jakeš. A teh-
dejší federální ministr vnitra František Kincl a šéf praž-
ského výboru KSČ Miroslav Štěpán s ním prý souhla-
sili. „Kdyby se pokusili jít na Václavák, přehradíme to 
na Národní třídě,“ slíbili prý Jakešovi Kincl a Štěpán. 
Tahle Jakešova slova vyvolala u komisařů naději, že ge-
nerální tajemník i další by mohli mluvit. Jenže Jakeš si 
už víc nepamatoval nebo odkazoval na to, že ÚV KSČ 
žádné zprávy o organizaci policejních zásahů neměl 
a nic nerozhodoval. Jakeš a ani svědci, kteří přicházeli 
po něm, nebyli povinni říkat pravdu, komise neměla 
práva vyšetřovatelů, jen „dohlížela“. 

Po Jakešovi přišel na řadu tehdejší šéf Státní bez-
pečnosti Alojz Lorenc. Ten komisařům „prozradil“, že 
akci na Národní třídě velel Michal Danišovič a jaké 
jednotky zasahovaly. Pak převedl řeč na to, jak on se 
snažil přinést do StB „styl práce vstřícnější k opozici“ 
a  jak mu v tom vedení komunistické strany bránilo. 
Na to, kdo konkrétně mu bránil a jakým způsobem, řeč 
vůbec nepřišla. Den pohlavárů zakončil čerstvě odvo-
laný předseda ÚV SSM Vasil Mohorita. Ani on o zá-
sahu nic nevěděl a stejně jako Lorenc mluvil o tom, Pokračovat, nebo to zabalit? (Komisař Jan Bubeník)
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jak se snažil přinést do vedení státu reformního ducha, 
„ale zbyrokratizované vedení strany“ mu to nedovolilo. 
Podobných, výslechy nabitých pracovních dnů čekalo 
na komisaře ještě přes třicet. Komise zasedala v budově 
Federálního shromáždění a před jeho vchodem stávaly 
v prosinci stovky občanů, zvědavých, jak vyšetřování 
pokračuje. „Byla to obrovská atmosféra, po jednání jsme 
procházeli davem a všichni se ptali, co už víme, kamery, 
novináři, obrovský tlak, a my vysvětlovali, že jsme te-
prve na začátku. Přitom se k nám někdo přitočil a za-
syčel mi do ucha, dejte pozor, ať vás nepřejede auto. 
Tuhle zkušenost měli i jiní členové komise,“ vzpomíná 
Jiří Ládr.

krYcÍ jmÉno rŮžIČka
Z dobových článků i z knihy Polojasno je zřejmé, že ko-
munističtí pohlaváři, šéfové StB i účastníci zásahu před 

komisí lhali, využívali velké neznalosti komisařů, kteří 
v té době neměli ponětí, jak vlastně StB fungovala, kdo 
jí zadával úkoly, jakým způsobem se rozhodovalo o ak-
cích proti demonstrantům nebo kdo určoval nasazení 
konkrétních jednotek. Komplikovaná byla i spolupráce 
s vojenskou prokuraturou. Prokurátoři zapojení do vy-
šetřování se několikrát měnili, dva původní museli ode-
jít, protože se ještě v prosinci prokázalo, že se v letech 
1988–1989 podíleli na represích proti demonstrantům, 
dávali příkazy k jejich zadržení nebo k výhrůžnému vy-
vážení na odlehlá místa v lesích za městem.

Průběžná lednová zpráva komise pro Federální 
shromáždění neodhalila prakticky nic, co by se už ne-
psalo tehdy v médiích. V tu dobu už byli za dílčí zneu-
žití pravomoci obviněni Miroslav Štěpán, pověřený šéf 
zásahu Michal Danišovič a další velitel Bedřich Hou-
bal, policie měla už několik svědectví o konkrétních ak-

Dva původní prokurátoři museli odejít, protože se podíleli 
na represích proti demonstrantům. 

„Obrovská atmosféra.“ (Jeden z více než 
třiceti pracovních dní komise)
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térech bití – mezi mlátičkami byla i desítka estébáků, 
oblečená do  policejních maskáčů. Nicméně otázka, 
která komisaře, ale i veřejnost trápila nejvíce, tedy kdo 
akci vymyslel, nařídil a co její brutalitou sledoval, stále 
nebyla zodpovězena.

V lednu se policie a komisaři domnívali, že roli 
údajného mrtvého studenta sehrál příslušník StB Lud-
vík Zifčák. Estébák, který byl v létě 1989 pod krycím 
jménem Jan Růžička nadřízenými tajně „nasazen“ mezi 
odbojné studenty. Byl vybaven falešným indexem Vy-
soké školy báňské v  Ostravě, ve  skutečnosti bydlel 
v Praze a často chodil mezi studenty. Na jaře 1989 zalo-
žil aktivitu Nezávislé studentské sdružení, která neměla 
ovšem žádné členy, a rozdával mezi pražskými studenty 
letáky kritizující komunistický režim. Měl za úkol svým 
velitelům předávat informace, zda a jak studenti připra-
vují možné „protistátní“ aktivity. Zifčák byl – údajně 
v bezvědomí – odvezen sanitkou z Národní třídy. On 
sám před komisí i před policií odmítl o své roli při de-
monstraci mluvit. V březnu 1990 však vyšetřujícím po-
licistům najednou a překvapivě sdělil, že od svých nad-
řízených dostal úkol sehrát mrtvého studenta. Proč měl 
tu roli sehrát, mu však prý nikdo neřekl. Pozdější vyšet-
řování nenašlo pro Zifčákovu verzi jediný důkaz. Po-
přeli to jeho šéfové, svědčili i zdravotníci ze záchranky 

a lékaři, policie prostudovala veškeré dokumenty, které 
by mohly s estébáckým úkolem souviset, ale nikde ne-
našla o údajně připravované akci ani zmínku. Výpo-
věďmi svědků se podařilo zmapovat přesně Zifčákův 
pohyb na demonstraci, včetně okamžiku, kdy dostal 
ránu pendrekem do lokte, po níž asi po deseti vteři-
nách omdlel. Detaily podle všech dalších prověřování 
nasvědčovaly, že nic sehráno nebylo.

Nic z tohoto na počátku roku 1990 komisaři ne-
věděli. Podezřívali Zifčáka z konspirace, té nahrával 
i fakt, že většina svědků odpovídala komisi neurčitě, 
lišily se jejich výpovědi o tom, jaké rozkazy a od koho 
během demonstrace i následného masakru dostávali 
nebo jaké naopak vydávali. Jakeš prý průběžné infor-
mace o demonstraci nedostával, většinu z nich neznal 
prý ani Lorenc, Štěpán informace měl, ale žádný příkaz 
nedal, Danišovič „jen plnil úkol z vedení ministerstva 
zabránit narušování pořádku“, ministr Kincl ten neur-
čitý rozkaz k ochraně pořádku jen podepsal, avšak „roz-
hodnutí o konkrétních operacích během demonstrace 
byla na jednotlivých velitelích“, a tak dál. 

Tohle kličkování vzbuzovalo především u dvou 
studentských představitelů komise – Bartušky a Ro-
mana Kříže – podezření, že šlo o nějaké velké neprů-
hledné spiknutí estébáků a některých členů ÚV KSČ 

za účelem převratu, organizovaného možná z Moskvy 
– čemuž nahrála tehdejší přítomnost dvou vysokých dů-
stojníků sovětské KGB v Praze.

V půli ledna se komise v podstatě rozpadla – 
ve Federálním shromáždění se narychlo měnili poslanci 
a jejich zástupci v komisi se snažili své poslanecké posty 
udržet a přestali mít čas na výslechy. Bartuška a Kříž 
dostali od Federálního shromáždění pověření pátrat dál 
na vlastní pěst, komise se pak scházela jednou za čtr-
náct dnů. Jak popisuje Bartuška ve své knize, ani pát-
rání obou studentů nevedlo k žádnému odhalení „sku-
tečného pozadí událostí 17. listopadu“. Kříž a Bartuška 
sice dál lidi jako Jakeš nebo Lorenc obcházeli s otáz-
kami pokoušejícími se odhalit organizátory masakru, 
ale dostávali čím dál víc mlhavé odpovědi. V dubnu 
1990 komisi skončil mandát. Pokračování její práce pro-
sazoval jen Bartuška a nový člen komise Milan Hulík, 
ostatní byli přesvědčeni, že už nejsou schopni zjistit více 
a že další pátrání musí nechat na odbornících.

Policie a prokurátoři pak do konce roku obvi-
nili skoro čtyřicet lidí, především policistů – ze zne-
užití pravomoci při mlácení lidí. „Komise velkou mě-
rou přispěla k řadě zjištění policie, pozadí událostí 17. 
listopadu se ale odhalit nepodařilo,“ stojí v závěrečné 
zprávě. Tím „pozadím“ měla komise na mysli otázky, 

zda byl masakr dopředu naplánován, jestli zásah ne-
byl součástí estébácké nebo kágébácké konspirace v boji 
o moc v Československu a proč a jak se rozšířila fáma 
o smrti studenta Šmída. 

nEVěDěLI jsmE, na co sE Ptát
„Udělali jsme jednu chybu,“ zhodnotil práci komise 
v roce 2009 pro server iHNed.cz Bartuška. „Spolehli 
jsme se na předvolávání a výslechy svědků. Samozřejmě 
to bylo přitažlivé pro nás i pro média, televizní ka-
mery čekaly na Štěpána, Jakeše a další. Pominuli jsme 
spoustu dokumentů, zpráv, záznamů, popisů organi-
začních struktur. Měli jsme je všechny přečíst a nastu-
dovat, měli jsme tomu věnovat třeba rok a pak se za-
čít vyptávat. Kvůli této chybě nám mohli povídat, co 
chtěli, a my byli rádi, že něco říkají, ale nevěděli jsme, 
na co se ptát,“ popsal Bartuška chybu.

S dokumenty si dala práci další komise Federál-
ního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu, 
ustanovená v září 1990, kterou vedl známý disident a no-
vinář Jiří Ruml ( jména členů obou komisí viz box). Jak na-
psali Rumlovi komisaři o šestnáct měsíců později ve své 
závěrečné zprávě, výpovědi a dokumenty původní komise 
byly pro ni zásadním vodítkem v prověřování, co stálo 
za 17. listopadem. Druhá vyšetřovací komise se důkladně 

Většina svědků odpovídala komisi neurčitě, lišily se jejich 
výpovědi o tom, jaké rozkazy dostávali nebo sami vydávali. 
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zabývala i rolí Ludvíka Zifčáka, přítomností důstojníků 
KGB, prostudovala veškeré rozkazy a dokumenty, opako-
vaně vyslechla všechny svědky původní komise – a mohla 
je konfrontovat s výmysly a zavádějícími slovy pronese-
nými před původní komisí na přelomu let 1989–1990.

Vyšetřovací komise ukončila svou práci v lednu 
1992 a vydala velmi důkladnou zprávu, plnou odkazů 
na dokumenty a svědecké výpovědi. Došla k závěru, že 
zásah na Národní třídě nebyl žádným spiknutím a že 
závěrečný masakr demonstrantů nebyl předem pláno-
ván. Dokumenty svědčily o velkém zmatku v řízení 
operace proti demonstrantům. Tisícovka zasahujících 
policistů měla několik velitelů, kteří spolu během akce 
skoro nekomunikovali, jednotky zasahovaly víceméně 
na vlastní pěst. Z velitelství zásahu nepřišel podle rá-
diových záznamů žádný přímý rozkaz k bití a bruta-
litě. Dva sovětští důstojníci KGB tu byli prokazatelně 
na běžné „přátelské“ návštěvě a se zásahem neměli nic 
společného. Zifčák dostal ránu pendrekem do lokte, 
vzápětí omdlel a neexistuje žádný důkaz, že by sehrál 
předem připravenou provokaci v roli mrtvého studenta.

Komise však potvrdila, že řada policistů, velení mi-
nisterstva vnitra i StB překročili během akce své pravo-
moci, a to i v případech represí v minulosti. Do roku 2000 
pak probíhaly soudy. V souvislosti s listopadem 1989, ale 
i předchozími operacemi StB proti občanům bylo podle 
dostupných informací potrestáno celkem třicet lidí. Čtyři 
a půl roku vězení dostal policista, který zmlátil na Ná-
rodní třídě těhotnou ženu. Někdejší ministr vnitra Kincl 
a jeden z velitelů StB Karel Vykypěl byli odsouzeni na tři 
roky do vězení, další zasahující policisté dostali podmínky. 
Alojz Lorenc byl nepravomocně odsouzen za příkaz ke skar-
tacím dokumentů StB na čtyři roky vězení, po rozdělení Čes-
koslovenska byl jeho spis předán na Slovensko, kde bylo za vlády 
Vladimíra Mečiara stíhání zastaveno. Třicet měsíců vězení do-
stal i Miroslav Štěpán, nikoli za Národní třídu, ale za podíl 
na použití násilí a vodních děl proti demonstrantům při Pala-
chově týdnu na počátku roku 1989. X

Členové komise 
federálního 
shromáždění 
pro dohled nad 
vyšetřováním 
událostí 17. 
listopadu

Ing. Jozef Stank, CSc.
ředitel odboru na federálním 
ministerstvu strojírenství
poslanec FS,
PhDr. Věra Bartošková
náměstkyně federálního 
ministra zahraničních věcí,
poslankyně
Andrej Džupina
zámečník NHKG Ostrava 
Kunčice,
poslanec,
JUDr. Lubomír Fanta
vedoucí právník SD Jednota 
Hranice,
poslanec,
Irena Kůsová
kuchařka n. p. Jitona 
Bohumilice,
poslankyně,
MVDr. Jiří Ládr
veterinární lékař OVZ 
Plzeň-sever,
poslanec,
Václav Štix
strojní zámečník na dole 
Prezident Gottwald,
poslanec,
František Hofman
důlní elektrikář na Dolech, 
Kladno,
poslanec,
Anna Kocurová
soustružnice v Sigmě Dolní 
Benešov,
poslankyně,
JUDr. Josef Danisz
právník družstva 
Cementáři a kamenosochaři 
Praha,
člen Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných 
(VONS),
JUDr. Otakar Motejl
advokát v Advokátní 
poradně číslo 2, Praha

JUDr. Milan Hulík
advokát v Advokátní 
poradně číslo 9, Praha,
Jan Bubeník
student Fakulty dětského 
lékařství Univerzity 
Karlovy,
Roman Kříž
student právnické fakulty 
Univerzity Karlovy,
Jiří Solil
student Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy,
Václav Bartuška
student Fakulty 
žurnalistiky Univerzity 
Karlovy

Poslanci a členové 
vyšetřovací komise 
federálního 
shromáždění pro 
objasnění událostí 
17. listopadu 
Petr Burian – OF, 
nezávislý (členství  v komisi 
se později vzdal) 
Jiří Pospíšil – OF
Jiří Ruml – OF
Stanislav Devátý – VPN 
Petr Toman – OF
Štefan Glezgo – VPN 
Štefan Bačinský – VPN 
Július Bobovnický – KDH
Jaroslav Cuhra – KDU
Miloš Krejcar – Společnost 
pro Moravu a Slezsko 
Bohuslav Hubálek – OF
Eduard Baštigál – SNS
Miroslav Jansta – KSČS
Jan Vidím – poslanec 
a student
Jiří Dienstbier ml. – 
poslanec a student
Jozef Šepetka – poslanec 
a student

Zdroj: http://www.psp.cz

Předvolaní komunisté a estébáci mohli komisi napovídat, co chtěli. 
Její členové ničemu nerozuměli. (Komisař Jozef Stank)
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Byl to  
nejlepší rok 
v dějinách 
Evropy
S Timothym 
Gartonem Ashem 
o nejoslnivější ze všech 
revolucí a nutnosti 
druhého osvobození 
střední Evropy.
sILVIE LaUDEr

Co se vám vybaví, když se řekne rok 1989? Udá-
lost, projev, emoce? a je vůbec možné vybrat jen 
jednu věc? 
Je nemožné vybrat jen jednu věc, protože to byl 

nejlepší a nejintenzivnější rok mého života. A nebylo by 
to ani fér, protože všechny události – ať k nim došlo 
v Polsku, Maďarsku, Československu nebo východním 
Německu – byly zcela mimořádným zážitkem. Jednu 
událost si ale neustále připomínám, a to nejméně jednou 
týdně. A to když na Václavském náměstí tisíce lidí vy-
táhly z kapes klíče a začaly jimi cinkat. Znělo to jako čín-
ská zvonkohra. Stalo se z toho mezitím trochu klišé, ale 
co mě na tom okamžiku vždy zajímalo, byl fakt, že nikdo 
neví, koho to napadlo jako prvního. Pozornost je odve-
dena od Václava Havla, Lecha Wałęsy a jiných velkých 
osobností té doby a upíná se k neznámému občanovi. 

Jakou roli sehrála v událostech roku 1989 špatná 
ekonomická situace Sovětského svazu a dalších 
zemí východního bloku? 
Ekonomika byla zjevně velmi důležitá, ale nebyla 

rozhodující. Je velkou chybou přemýšlet o komunistických 
státech jako o bankrotujících. Bankrotují firmy, nikoli im-
péria, která mají jaderné zbraně. I kdyby byly ekonomiky 

středoevropských a východoevropských států v mnohem 
horším stavu, než tehdy byly, Sovětský svaz – pokud by se 
tak rozhodlo tamní vedení – je pořád mohl podržet. A po-
řád bychom měli železnou oponu a my dva bychom spolu 
nevedli tento rozhovor. Dnes je ekonomika stejně důleži-
tým zdrojem populismu jako jeho kulturní rozměr. Celý 
Západ, včetně Česka a Slovenska, se kolem roku 2000 do-
stal do stavu určité samolibosti a sebeuspokojení – mysleli 
jsme si, že historie se odehrává tak, jak si přejeme. A v roce 
2008 jsme narazili do zdi. Některé problémy, s nimiž se 
dnes potýkáme, jsou výsledkem arogance západního de-
mokratického kapitalismu. 
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byla chyba, že se postkomunistické země vydaly 
neoliberální cestou? Socioekonomické důsledky 
krize roku 2008 na ně dopadly v některých ohle-
dech s ještě větší silou. 
V té době jsem napsal, že volný trh se možná stal 

nejnovější středoevropskou utopií. Pokud otázka zní, jestli 
existovala alternativa k nějaké verzi šokové ekonomické te-
rapie, zahrnující přechod na tržní ekonomiku, včetně pri-
vatizace, moje odpověď zní, že neexistovala. Něco velkého 
se muselo stát. Otázka nezní, zda to mělo být provedeno, 
ale jak. Například jedním z velkých problémů dnešního 
Česka i Slovenska jsou oligarchové s příliš velkým obje-

mem peněz a moci, včetně moci politické. V Polsku na-
proti tomu tento fenomén nemají v takovém rozsahu, a to 
proto, že měli odlišný model privatizace. Takže velmi zá-
leželo na tom, jak to bylo provedeno. A druhá věc – pokud 
se brutálním způsobem zaváděly tržní principy, a brutální 
to prostě být muselo, byla k tomu zároveň potřeba mno-
hem robustnější sociální politika. Bylo nutné toho udělat 
mnohem více pro lidi, kteří se ocitli na okraji, zaostávali. 
To byla velká chyba. 

Z těchto lidí se pak rekrutuje ta část společnosti, 
která má pocit, že jí ekonomická transformace 
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a další změny nic nepřinesly a neprofitovala z ní. 
a mám pocit, že právě díky těmto lidem je česká 
společnost víc než řada západních zemí zrani-
telnější a náchylnější k tomu uvěřit populistům, 
dezinformačním webům atd. 
Počkejte – to zní, jako byste si myslela, že Česko 

nepatří na Západ. Ale ono patří, všichni jsme Západ! Pa-
matuji si, jak jsem si jednou stěžoval skvělému polskému 
disidentovi Jacku Kurońovi na sociální dopady thatch-
erismu v Británii v osmdesátých letech, a on mi řekl, že 
by chtěl mít naše problémy. No a teď je máte a je to do-
klad toho, že jste součástí Západu. Máte je samozřejmě 
v určité podobě, což podle mého názoru souvisí spíše 
s velmi specifickými problémy postkomunismu. O čemž 
svědčí fakt, že v té či oné podobě kromě Česka existují 
také v Polsku, Maďarsku, a dokonce v bývalém východ-
ním Německu, přestože tam byly ze západního Německa 
napumpovány ohromné objemy peněz a přestože je dnes 
součástí jedné z nejbohatších a nejbezpečnějších demo-
kracií na světě.

Co jsme se během uplynulých třiceti let dozvěděli 
o procesu obnovy demokracie? kromě zjevného 
faktu, že to je velmi dlouhý a nesmírně náročný 
podnik...
Pokud si to pamatujete, což nevím, jestli si pa-

matujete...

...v listopadu 1989 mi bylo deset, takže si toho až 
tolik nepamatuji.
Ale tohle už si pamatovat budete: po roce 1989 se 

přechod k demokracii řídil svatou trojicí pluralitní demo-
kracie, ekonomiky volného trhu a občanské společnosti. 
Co v tom mixu ovšem chybělo, byl důraz na právní stát. 
To je jedna lekce. Druhá lekce míří k minulosti, kterou 
prostě nelze ignorovat. A třetí lekce míří k tomu, o čem 
jsme před chvílí mluvili. Velká část společnosti bude mít 
pocit, že jí ujel vlak, že ji všichni ignorují. Od počátku 
každého takového přerodu musejí elity, lidé z hlavních 
měst, kterým se daří, ukázat, že jim záleží na těch méně 
úspěšných, nezaměstnaných, penzistech. Liberální elity 
postkomunistických zemí toto zanedbaly v mnoha smě-
rech, a bylo to samozřejmě náležitě zneužito. Dám vám 
příklad z Polska, kde vláda každé rodině vyplácí 500 zlo-
tých měsíčně, což je pro některé chudé rodiny obrovská 
finanční vzpruha. Jeden polský student mi nedávno řekl, 
že to tito lidé chápou také jako výraz respektu a zájmu. 

Vraťme se do roku 1989. byl jste svědkem zásad-
ních událostí v Polsku, Maďarsku či východním 
Německu, nejdelší dobu jste ovšem strávil v teh-
dejším Československu. Jak to? 
Strávil jsem hodně času na  ostatních místech, 

v Praze jsem však pobýval nejdelší čas bez přerušení. 
Díky Václavu Havlovi jsem měl obrovskou výhodu, pro-
tože jsem měl jako jediný člověk ze Západu během klí-
čového období sametové revoluce přístup přímo do nej-

užšího okruhu v Laterně Magice. Proto jsem o tom psal 
tak obsáhle ve svojí knize Rok zázraků (kniha znovu vyjde 
na podzim v nakladatelství Prostor – pozn. red.). 

Měl jste přístup do kuřárny, čili jste byl u všech 
důležitých rozhodnutí.
Naprosto. Tam se scházelo ústřední jádro hnutí. 

A opět lze jen obtížně vybrat jeden moment, protože jich 
bylo tolik úžasných. Ale na jednu věc nikdy nezapomenu, 
a to, když studenti začali rozdávat odznáčky s nápisem 
„Havel na Hrad“. Byl jsem s Havlem, když přinesli je-
jich první várku, a on je velmi plaše požádal, skoro jako 
student, který si na autogramiádě říká o podpis, jestli by 
mu jeden nedali. 

ale nepřipnul si ho na klopu, že?
Byl skromný a strčil si ho do kapsy. Byl to ma-

gický okamžik. Bylo po pádu berlínské zdi, a přestože 
atmosféra byla napjatá, tak jsme všichni měli pocit, že to 
nakonec dobře dopadne. Málokdo si myslel, že nastane 
masakr podobný tomu na náměstí Nebeského klidu. Ale 
zároveň to bylo před velmi krvavými událostmi v Ru-
munsku. Nezapomínejte, že to všechno byli moji přá-
telé – Petr Pithart, Pavel Bratinka, Jiří Dienstbier a další, 
mohl bych pokračovat velmi dlouho. Přátelé, které jsem 
roky sledoval, jak přikládají někde do kotle. 

a sní o lepší budoucnosti. 
Přesně tak. A pak se Jiří Dienstbier během pou-

hých dní přesunul z kotelny na ministerstvo zahraničí. 
A co si nejspíš nepamatujete, protože vám bylo jen deset 
let, je skutečnost, že železná opona tehdy byla něco jako 
Alpy nebo Tatry. Zdála se být naprosto nehybná a před-
stava, že se prostě zhroutí, byla stejně nemyslitelná jako 
představa, že by se k zemi zřítily Alpy. 

Nazval jste sametovou revoluci „nejoslnivější“ ze 
všech revolucí roku 1989. Čím byla tak oslnivá?
Protože byla tak radostná. 

V Polsku nebo Maďarsku to nebylo radostné? 
V Polsku to trvalo deset let, protože tam celý pro-

ces začal návštěvou papeže Jana Pavla II. v roce 1979, 
po níž vznikla Solidarita. Takže jednak to dlouho trvalo, 
a pak – Poláci byli první, nevěděli jsme, jestli se komu-
nisté budou chtít o moc byť jen podělit, natož se jí vzdát. 
Takže to celé bylo mnohem napjatější. Stejně tak ve vý-
chodním Německu. A v Maďarsku se kromě úžasného 
okamžiku, kdy byl opětovně pohřben Imre Nagy, ode-
hrávala velmi komplexní vyjednávání. Tamní komunisté 
byli nejvíce reformní z celého východního bloku a hledali 
vlastní cestu ve vztahu k Západu. 

Řekl byste, že se revoluce odehrály nějak typicky 
pro národní povahy v jednotlivých zemích?
Do nějaké míry musí být odpověď samozřejmě 

kladná, protože to platí všude. Ale zároveň lze velmi 
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rychle upadnout do  klišé. Poláci kupříkladu před-
vedli mimořádné sebeovládání a strategické doved-
nosti během vyjednávání – a většina lidí by jim zřejmě 
tento rys nepřisoudila. Lidem se spíš vybaví roman-
tická představa polských povstání, kavalérie proti 
tankům, všechna tato klišé. Churchill slavně řekl, že 
není ctnosti, kterou by Poláci neměli, a chyby, kterou 
by neudělali. Tady chci zejména vyzdvihnout svého 
velkého přítele, historika a disidenta Bronisława Ge-
remka, který byl architektem jednání u kulatého stolu 
a který velmi myslel na to, aby vyjednávači nezašli pří-
liš daleko, aby vždy hledali kompromis. Bylo na tom 
znát hluboké porozumění a poučení z historie, třeba 
ze srpnové okupace v roce 1968. 

BItVa PokraČUjE
Jak budou podle vás vypadat oslavy roku 1989 
ve střední Evropě za současné politické situace? 
V Polsku a Maďarsku sice vládnou přímí účast-
níci revoluce, kaczyński a Orbán, ale její ideály 
při svém vládnutí příliš nectí. a v Česku máme 
premiéra bývalého komunistu a spolupracovníka 
Stb a prezidenta, který v den výročí srpnové oku-
pace obědvá s předsedou komunistické strany.

Asi vašim čtenářům nemusím říkat, že nejsme 
tam, kde jsme doufali, že budeme. A že středoevrop-
ské společnosti jsou hluboce rozdělené. Takže se zřejmě 
nedočkáme – na rozdíl od desátého, ale i dvacátého vý-
ročí – velké oslavy všech úžasných úspěchů, tedy pře-
chodu k demokracii a tržní ekonomice, vstupu do EU 
a do NATO atd. Je důležité říci, že bratři Kaczyńští hráli 
důležitou roli v polské opozici vůči komunismu, stejně 
jako Viktor Orbán v Maďarsku. To je historická pravda 
a nikdo jim to nevezme. Nicméně doufám, že vzpomínka 
na rok 1989 bude impulzem k něčemu, co by bylo možné 
nazvat – a teď záměrně přeháním – druhým osvoboze-
ním střední Evropy. Znovu zdůrazňuji, že jde o nad-
sázku, nejsme ve stejné situaci jako v roce 1989. Přesně 
jak řekli během jedné demonstrace v Praze představitelé 
Milionu chvilek pro demokracii, nepotřebujeme druhou 
revoluci. 

Co tedy potřebujeme? 
Jednak je nutné dokončit práci, nejsme tam, kde 

jsme chtěli být. A dokonce se v jistém ohledu v posled-
ních zhruba deseti letech vracíme zpět. Eroze právního 
státu, podkopávání demokracie (v Maďarsku zejména), 
korupce, role oligarchů – to všechno jsou velmi vážné 
problémy středoevropských demokracií. Je nicméně po-
třeba nějaký nový podnět. Částečně to vidíme na obrov-
ských demonstracích v Česku i v Polsku. A zejména Slo-
vensko je v tomto ohledu jako paprsek světla, což je velmi 
zajímavé, protože Slovensko mělo nejpomalejší a v jistém 
ohledu nejtěžší přechod. Kvůli Mečiarovi, kvůli korupci, 
kvůli politickému násilí. A dnes je v jistém smyslu líd-
rem střední Evropy v tomto druhém osvobození. Zvolení 
Zuzany Čaputové v sociálně konzervativní společnosti, 
která zároveň trpí patologiemi postkomunistické země, je 
velmi povzbudivé. Rok 2019 je časem, kdy je třeba za li-
berální demokracii bojovat, bránit ji. 

V jedné své knize zmiňujete rozhovor se členem 
Solidarity, kterému jste gratuloval k úspěchu, 
a on namítl, že je příliš brzy, že se uvidí za třicet 
let. Co si myslíte, že říká dnes? 
Řekl bych, že rok 1989 je nejlepším rokem v ev-

ropské historii, zkuste najít lepší. Byl to úžasný triumf 
svobody, liberalismu, Evropy a Západu. Zároveň však 
není boj o svobodu nikdy u konce, nikdy není defini-
tivně vyhrán. Jestli jsme za posledních třicet let dostali 
nějakou lekci, pak poznání, že i s tímto nevídaným úspě-
chem jsou naše svobody a práva stále v ohrožení. Ten boj 
musí být vybojován v každé generaci. Zároveň je ale čas 
na oslavu. V západní Evropě znovu slyším s rostoucí in-
tenzitou staré stereotypy o východní Evropě – že nikdy 
nebyla součástí „postosvícenské“ Evropy, vždy podléhala 
autoritářství, vždy byla trochu zaostalá. Strávil jsem vel-
kou část života tím, že jsem těmto stereotypům odpo-
roval, a pokračuji v tom dál, když trvám na tom, že rok 
1989 a následných třicet let byly úžasným úspěchem. Je 
to úžasný úspěch, ale bitva pokračuje. X

tImotHY garton asH (64)
Britský politolog, historik a publicista. zabývá se moderními 
a soudobými dějinami střední a východní Evropy, v posled-
ním desetiletí zejména transformací Evropy a Evropské unie. 
V českém překladu vyšly jeho knihy Rok zázraků, Svazek, Dě-
jiny přítomnosti a Svobodný svět: Amerika, Evropa a budouc-
nost Západu. 
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stačilo se 
rozkoukat
Jak vypadaly 
začátky podnikání 
v chaosu svobodného 
Československa.
j IŘÍ  náDoBa / foto mILan jaroš

Povolení vyjet do „kapitalistické ciziny“ bylo za komu-
nismu vzácností, a Zbyněk Frolík se tudíž na svůj výlet 
do Švédska náležitě těšil. Zpočátku jasná priorita „čím 
déle, tím lépe“ se ale v polovině jeho pobytu, načaso-
vaného na polovinu listopadu 1989, převrátila vzhůru 
nohama. Když se ve  švédské televizi mihly záběry 
z Národní třídy, kombinované se zprávami o dalším ko-
labujícím režimu východního bloku, zpáteční letenka da-
tovaná až na pondělí 20. listopadu se už nejevila jako tak 
velká výhra. Daleko zajímavější by bylo být doma u toho, 
na víkend v cizině už najednou chyběla nálada. 

„Ve zprávách to bylo, ale žádnou větší pozornost 
událostem na Národní nevěnovali,“ vzpomíná podnikatel 
Frolík na svoje netrpělivé čekání na odlet, kdy sice tušil, 
že se doma něco velkého děje, ale pořádně nevěděl co.

Brzy zjistil, že o nic zásadního během své ne-
přítomnosti nepřišel. Podobně mlhavé informace měla 
i  většina spoluobčanů, kteří seděli doma. Ať už šlo 
o bezprostřední dění v prvních revolučních dnech nebo 
o vyhlídky, co od převratu čekat. „V listopadu jsme jen 
snili. Že je konec, bylo jasné až v prosinci. Až v tu chvíli 
bylo možné začít přemýšlet, co bude dál,“ vybavuje si 
Frolík dění před třiceti lety.

On osobně přestal snít jako jeden z prvních a svou 
dnešní firmu začal budovat hned v lednu 1990. Pod znač-
kou Linet od té doby vyrábí nemocniční postele a mezi 
místní byznysovou elitou platí za jeden z nejznámějších 
příkladů, jak z úplné nuly a bez podvodů postavit podnik 
světového formátu. Lůžka, která v nejlepším provedení 
pro specializovaná nemocniční oddělení stojí třeba i 200 
tisíc, vozí do více než stovky zemí. Jako jeden z prvních 

vyhrál v Česku soutěž Podnikatel roku, sedm let byl čle-
nem rady vlády pro výzkum a vývoj. Magazín Forbes ho 
řadí mezi padesát nejbohatších Čechů. 

Co ale bylo na začátku? Jak listopad prožívali lidé 
Frolíkova typu, kterým se v hlavě ekonomicky rozsvítilo 
dřív než ostatním? 

ExPErImEnt za tIsÍcE
Do Švédska Frolík jel na služební cestu jako technický 
šéf motolské nemocnice, rozšířené tou dobou o nový pa-
vilon. Velký, čerstvě dostavěný nemocniční blok potře-
boval vybavit celou řadou věcí, včetně lůžek. V socia-
listickém Československu je žádný podnik nevyráběl 
na takové úrovni, jakou si projektanti nejmodernějšího 
tuzemského špitálu své doby představovali. Frolík měl 
tedy ve Švédsku mimo jiné za úkol obhlédnout jednoho 
z možných dodavatelů. Už během prosince se mu ale 
v hlavě klubal nápad, který stál na začátku jeho dnešního 
úspěchu – a sice že zohýbat pár trubek a vyrobit postel 
základního typu nemůže být taková věda, aby to za své 
peníze nezvládl sám. 

Zakázku pro svůj nový podnik nakonec po roce 
skutečně dostal. Ale nepředbíhejme... Pro pochopení 
toho, jak se někdo tak rychle zorientuje, je potřeba vědět, 
že kromě práce v Motole měl Frolík už pár let paralelní 
práci doma jako velkopěstitel řezaných květin. Tedy de 
facto jako podnikatel, protože v zemědělství režim sou-
kromou výdělečnou činnost – tedy něco jinak zákonem 
přísně zakázaného a trestaného – kvůli dírám v zásobo-
vání a nedostatku pracovníků toleroval. 

Pětašedesátiletý Frolík žije i dnes se svojí man-
želkou Naďou, se kterou se oženil ještě na vysoké škole. 
Když po vojně nastupoval do práce, měli už dvě děti. 
Činorodý mladý kybernetik proto vedle zaměstnání 
v Československé akademii věd začal hledat způsob, jak 
si přivydělat. Otec, odchovaný v zemědělství, mu poradil 
začít něco pěstovat, od matky a od jejích kolegů ve stát-
ním podniku Oseva dostal tip, aby SE pustil do květin. 
Poptávka po nich byla zaručená, konkurence státních 
prodejen nevalná, a kdo uměl květiny správně pěstovat 
a prodat, měl v jinak sešněrované státem, řízené ekono-
mice možnost vydělat. Plodiny šlo vykázat jako „pře-
bytky“ a legálně je prodávat, tak jako to drobní zemědělci 
fungující mimo státní statky a družstva dělali se zeleni-
nou a ovocem třeba na městských trzích. Vše mělo ofi-
ciální ráz, z výnosů se odváděla i daň.

Frolík sám sebe popisuje jako kutila, kterého kon-
strukční problémy baví. U rodičů na zahradě svařil skle-
ník, poskládaný z trubek vyhozených jako šrot ve státním 
zahradnictví zasaženém vichřicí. Z práce v akademii do-
jel na kontrolu své pěstírny na kole za pět minut, časem si 
na obsluhu skleníku a dávkování chemie naprogramoval 
jeden z prvních dostupných domácích počítačů značky 
Sinclair. Od expertů z Osevy si nechal poradit správné 
odrůdy, u dalších známých vědců z botanického ústavu 
v Průhonicích okoukal pokrokovou hydroponickou me-
todu, umožňující růst květin zrychlit a skrze chemické 
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živné roztoky i snáze řídit. „Domluvili jsme se, že to pro 
ně budu dělat jako vědecký experiment,“ popisuje Frolík 
další z kliček, jak v komunistickém režimu podnikatelsky 
fungovat bez rizika střetu se zákonem. Vyprávění zapadá 
do jeho pověsti člověka, který se umí s každým za všech 
okolností dohodnout. Naftu na vyhřívání skleníků ku-
poval od zemědělců načerno za korunu na litr. Když se 
o jeho květinové výdělky začala na čísi udání přece jen 
zajímat policie, zažehnal pátrání tím, že vyšel vstříc po-
ptávce kriminalistů po jeho zboží. „Pozvali si mě na vý-
slech, kde z nich po chvíli vypadlo, jestli bych neměl 
květiny i pro ně,“ říká Frolík k dnes až pohádkově znějící 
dohodě, díky níž se potenciální konflikt s mocí povedlo 
obratem proměnit v kooperaci. Stejně – tedy za květiny 
pro zaměstnankyně nebo manželky zaměstnanců – zob-
chodoval s šéfy pražského dopravního podniku pronájem 
prostor, aby mohl svůj stánek rozbalit ve vestibulech me-
tra na nejfrekventovanějších stanicích. 

První růže prodával sám s manželkou o víkendech 
před nemocnicí na Karlově náměstí v Praze. Denní vý-
dělek 3500 korun za 350 růží byl v porovnání s měsíč-
ním platem akademika 1500 korun oslnivý. Postupem let 
mladí manželé zaměstnávali celou širší rodinu a v rámci 
tehdejšího miniaturního světa soukromého podnikání 
si vydobyli pověst květinářů, na které se v Praze obra-

cel kdekdo. Jeden z Frolíkových pugetů je vidět třeba 
v závěru komedie S tebou mě baví svět, natáčené v zimě, 
kdy v normálních obchodech ještě žádné růže nebyly. 
Na vrcholu měly Frolíkovy skleníky rozlohu dvou teni-
sových kurtů, další hektar zabíralo jeho zahradnictví. 
V době nejvyšší poptávky na Mezinárodní den žen do-
kázal dostat do prodeje desítky tisíc květin – v hydropo-
nických sklenících rostly rychle a hustě a brigádníci je 
balili do pugetů už předem doma, aby při samotném pro-
deji šlo odbavit zákazníky ve frontě jak na běžícím pásu. 
Jako rekord kolem MDŽ Frolík uvádí tržbu přes 300 ti-
síc korun. V socialistických poměrech šlo o nepředsta-
vitelný výdělek, odpovídající v tehdejších cenách hezké 
chatě nebo třem tehdejším škodovkám. 

Už to BYLa nUDa 
„Po pár letech mě to ale přestalo bavit,“ pokračuje Frolík. 
Ziskový vrchol zahradničení má v paměti spojen s pojmem 
nuda, ve které se pořád opakoval neměnný cyklus: zasa-
dit, zalít, pohnojit a prodat. Bez většího vzrušení prý byla 
i práce v akademii, kde pracoval jako technik sálového 
počítače, který relativně dobře fungoval. Čtyři roky před 
revolucí se proto přihlásil na konkurz do Motola a vyhrál.

Jeho nová práce spočívala v tom, zajistit po tech-
nické stránce chod celého areálu, od dodávek tepla až 

po provozní úskalí, jako byl třeba právě nákup zařízení 
tak, aby v originálně navržené budově všechno fungo-
valo. Listopadové dny roku 1989 má tak mimo jiné v pa-
měti spojené se strachem z toho, jak nemocnici udržet 
v chodu. „Všichni chtěli chodit demonstrovat,“ vzpomíná 
Frolík. Svůj domácí podnik s květinami nechal běžet dál 
pod dohledem rodiny i v době motolského ředitelování. 
Během revolučních týdnů se ale rychle rozhodl, že další 
zahrádkaření nemá perspektivu. „Nejvíc peněz – vedle 
veksláků a pinglů – měli zelináři a ti hned vyrazili vy-
jednávat dovoz kytek z Holandska. Bylo mi jasné, že to 
dál nemá cenu,“ popisuje svoje rozhodování během závě-
rečných týdnů roku 1989. Po Vánocích se přestal o skle-
níky starat a od ledna – vedle práce v Motole – začal už 
naplno řešit nový podnik s postelemi.

„Byl jsem kutil, modelář. Na sklenících jsem se 
dost vyřádil a postele mi přišly jako hračka,“ popisuje 
svoje rozhodování pustit se do výroby zboží, ve kterém 
by peníze hledal asi málokdo. Doma měl dílnu s frézou, 
soustruhem a svářečkou, na kontě solidní finanční základ 
a v práci úkol sehnat přes tisíc postelí, které tak jako tak 
neměl kdo vyrobit, protože švédská nabídka vycházela 
pro motolský špitál v nových porevolučních poměrech 
příliš draze. U Slaného, kde Frolík vyrůstal a kam to 
měl z domova v Suchdole blízko, koupil a opravil starý 

kravín a začal vymýšlet, jak postele vyrobit a jak výrobu 
zorganizovat. Kontakty v divokých devadesátých letech 
znamenaly víc než zkušenosti, a Frolík je pro svůj nový 
byznys měl. V Motole zakázku svému bývalému tech-
nickému řediteli přiklepli po zajímavé cenové nabídce 
bez problémů, dostal i zálohu osm milionů a k tomu 
i dost času. Nemocnice, zbržděná revolucí v řízení ce-
lého zdravotnictví, na postele totiž nakonec nijak ne-
chvátala a Frolík dostal prostor dát dohromady jak vý-
robek, tak nové výrobní zázemí. V mezidobí bral i méně 
komplikované zámečnické zakázky na klece pro zvířata, 
regály nebo bezpečnostní řetízky do dveří a během pár 
měsíců přeskočil plně do role podnikatele. V Motole dal 
v červnu 1990 výpověď, v Německu našel partnera, který 
byl sice malý a ve finančních problémech, ale měl zku-
šenosti v oblasti výroby postelí pro domovy důchodců. 
Začínající firma díky německému kapitálu získala větší 
prestiž, ředitelský post s právem veta si ale Frolík vymínil 
pro sebe a začal z Linetu budovat to, čím je dnes.

U televize ve Švédsku by na to možná ještě ne-
vsadil, ale po třiceti letech patří k jasným listopadovým 
vítězům. Do firmy už jezdí jen „dávat zpětnou vazbu“ 
mladším manažerům, kteří provoz řídí sami, sám hlavně 
cestuje a o každodenní chod firmy se už moc nestará: 
„Čím víc to jde beze mě, tím lépe.“ X

„Byl jsem kutil, modelář. Dost jsem se vyřádil na sváření 
skleníků. takže vyrábět postele mi přišlo jako hračka.“ 



103

Šedesát let české historie
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Americký historik James Krapfl si myslí, že existují čtyři 
způsoby vyprávění o listopadu 1989. Jak vysvětluje ve své 
na Slovensku vydané knize Revolúcia s ľudskou tvárou. Po-
litika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 
1989, původně dominující romantický výklad, jenž ope-
roval s představou něžné, nenásilné revoluce v protikladu 
k revolucím krvavým, záhy vystřídaly výklady distanční. 
Ty revoluci podávaly jako komedii, tragédii nebo ironicky. 
Poslední interpretace zpochybňuje, že vůbec k nějaké re-
voluci došlo. 

Čeští režiséři se tak v několika málo filmech, které 
se dotkly listopadu 1989, zhruba dělí na romantiky a iro-
niky. I po třiceti letech však listopad 1989 zůstává pro 
kinematografii okrajovým tématem. Opatrnost, s jakou 
kolem něj tvůrci našlapují, odráží určitou nevyjasněnost, 
která ohledně převratu panuje. 

mEzI PraHoU a aLBánIÍ
Filmy, v nichž figuruje listopad 1989, je téměř možné 
spočítat na prstech jedné ruky. Zkouškové období Zdeňka 
Trošky, Corpus delicti Ireny Pavláskové (mimochodem 
dvou největších mladých talentů konce osmdesátých let) 
a Kouř vznikaly kolem listopadu 1989, Kolja s odstupem 
šesti let, romantická komedie Něžné vlny Jiřího Vejdělka 
v roce 2013. Posledním do počtu je letošní snímek Národní 
třída podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše, který má 
premiéru na konci září a je načasován ke třicátému výročí 
sametové revoluce. 

I na několika filmech se ale dobře ukazuje, jak se 
proměňoval společenský pohled na revoluci a jak na něj 
částečně v odezvě jakési veřejné poptávky reagovali fil-
maři. Zkouškové období, Corpus delicti ani Kouř ještě s lis-
topadem 1989 logicky nepracují jako s mýtem, ale jako s ži-
vou, právě prožitou a stále ještě doznívající realitou. Ani 
v jednom případě není listopad v epicentru děje. Zároveň 
není srozumitelným, čitelným řezem oddělujícím totalitu 
od demokracie, osmdesátá léta od devadesátých. 

Troškův film z šestice titulů vystupuje. Do jeho 
vzniku totiž listopadové události zasáhly přímo a tvůrci 
scénář přepracovávali, aby se do něj promítlo aktuální 
dění. Příběh vysokoškolského studenta zažívajícího vzta-
hové karamboly a zmatení v poměru s vdanou ženou a re-
voltujícího proti generaci rodičů tak dostal revoluční po-
zadí. Nebo lépe revoluční kapitolu. Tvůrci na původní 
drama o výzvách přechodu do dospělosti a generačním 
střetu – tolik typickým perestrojkovým tématem v čes-
koslovenské kinematografii – naroubovali  zrychlenou 
dobu. Zapojení studentů do revoluce a studentské stávky 
se vzhledem k vysokoškolskému hrdinovi nabízelo. 

Troška a scenárista Pavel Škapík listopad pojímají 
dokumentaristicky jako vhled do hektické organizace stu-
dentských stávek i jako další aspekt vlekoucího se gene-
račního sporu mezi idealistickými dětmi a pragmatickými 
rodiči. První věří na nutnost změny, druzí na nevyhnutel-
nost setrvačnosti. „O tomhle se ví už téměř týden dopředu. 
Víš, jak to dopadne, dostanou přes držku a bude to. Proč si 
myslíš, že jsme chtěli, abys včera večer přijel domů,“ udě-

Ironičtí 
romantici
Česká kinematografie 
se do listopadu 1989 
zatím příliš nehrne.
j InDŘIška BLáHoVá

Hlavně opatrně.
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luje svému synovi lekci otec-primář při sledování střetu 
policistů s demonstranty na Národní třídě. 

Samotný konflikt je přitom ukázán jen jako me-
dializovaná událost ve vysílání německé televize, kterou 
hrdinova rodina chytá v Karlových Varech. Stejně k němu 
přistupují téměř o čtvrt století později i Něžné vlny. Ro-
diče sledují reportáž německé televize, která je ale tento-
krát fiktivní – zachycuje jejich syna, jenž se náhodou dostal 
do prostoru mezi demonstranty a bílé přilby. Rozdíl mezi 
filmy tak není jen časový, ale i v tom, čemu je možné věřit. 

Mezistupněm mezi dokumentem a skepsí je Kolja. 
Stačilo jen pár let od roku 1989 a kinematografie se chopila 
listopadu už v jeho mytických obrysech. Scénář Zdeňka 
Svěráka je historicko-romantický. Na jednu stranu staví 
ve vykreslení revoluce, k níž směřuje celý příběh o ruském 
chlapci, jehož se ujme proti své vůli starý mládenec, per-
zekvovaný hudebník, na skutečných ideálech listopadu, 
jako byly nenásilí, spravedlnost a lidskost. Obraz revoluce 
představuje zaplněné Václavské náměstí, moře českých 
vlajek a pocit harmonie a sounáležitosti. Na poděkování 
organizátora, že lidé nechali projet sanitku, dav odpoví 
unisono „Rádo se stalo“. Ne zcela čitelný represivní zásah 
na Národní třídě bez jasných hrdinů je odsunut do pozadí. 
Do popředí se dostává už sjednocený národ jako kolektivní 
hrdina, který zvoní klíči a volá po svobodě. V Koljovi se 
tak rodí srozumitelné vyprávění dovnitř i na vývoz o re-
voluci jako jednotném boji za demokracii. Je to ideální, 
euforický listopad. 

Vedle zakonzervování revoluce do několika opaku-
jících se tradičních obrazů – zvonění klíči, zaplněný Vác-
lavák – její pojetí upevňuje i vizi komunismu jako čehosi 
vklíněného zvenčí do tradičně demokratické, prozápadní 
společnosti. 

Jak poznamenává hlas vesnického vizionáře: mlá-
dež a zdravotní sestry vyhnaly komunisty a zřídily pro ně 
rezervaci v Albánii jako pro indiány. Jinými slovy, komu-
nismus nebyl „náš“, byl nám vnucen, půjde, kam patří, 
a nová demokracie je návratem k normálu první republiky. 
Všechno je, jak má být. Komplikovaná minulost víceméně 
neexistuje – ruský chlapec na ramenou svého „českého“ 
adoptivního otce skanduje s ostatními. Je jen opojná pří-
tomnost a nadějí těhotná budoucnost (symbolizovaná do-
slova těhotnou milenkou hlavního hrdiny). Nevyjasněné 
přejímání moci, divoká ekonomická transformace a nena-
plnění revolučních ideálů jen kazí sluncem zalitý dojem 
dějinné nevyhnutelnosti. 

BYLa to VŮBEc rEVoLUcE?
V Něžných vlnách střídá romantický výklad ironie a humor. 
Revoluce je nestabilní a nejasná kategorie. Víceméně jen 
výsledek náhody. Dějinám nejde věřit. „Dnes se to svádí 
na kdekoho, ale já vím, jak to doopravdy tenkrát bylo a kdo 
to všechno spustil. A je načase, abych se konečně přiznal,“ 
říká v úvodu hlavní hrdina, do jehož vzpomínek na dět-
ství a dospívání se film vrací. Sametová revoluce se pak 
protíná s jeho „osobní sexuální revolucí“. Zatímco na Ná-
rodní třídě se srocují studenti, osmnáctiletý hrdina chvátá 

za svým prvním sexem. Shodou okolností to bere právě 
přes Národní třídu. S krabicí svíček a kyticí karafiátů se 
ocitne mezi kordonem policistů a demonstranty. Když se 
snaží projít davem, ten si znárodní jeho prosbu „nechte mě 
projít“ jako revoluční heslo. Stejně tak „máme holé ruce“. 
Zkonfiskuje svíčky určené k milostné předehře a zapálí 
je před bílými přilbami. Samotný „masakr“ pak není vý-
sledkem mocenského povelu, ale obyčejné šarvátky mezi 
bývalými soky z gymnázia, kteří se náhodou ocitnou tváří 
v tvář – jeden s obuškem v ruce za plexisklovým štítem. 

Svébytně se k listopadu jako k nespolehlivé události 
staví i nejnověji Národní třída zasazená do druhé půle „di-
vokých“ devadesátých let. Hlavní hrdina Vandam údajně 
rozpoutal dějinný zvrat jednou ránou pěstí. Jeho parťák 

Do Albánie nepojedeme. (Kolja)

Co se to tehdy vlastně stalo? (Národní třída)
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„A viděl po setmění tam u Smí-
chovského sklípku, jak Národní 
třída byla plná mladých lidí, vo-
lali hesla a  měli rozšířené oči, 
a pak asi v osm hodin ze Spálené 
ulice zaútočily sbory ministerstva 
vnitra s bílými helmami, ale stu-
denti si sedli na zem a tak byli 
proti sobě, demonstrující studenti 
a mladí lidé, sedící na zemi, nabí-
zeli květinky a hořící svíce a zpí-
vali... a pak byla chvíle dlouhého 
ticha a pak nastal ten střet a změ-
tení a křik a volání a nářek a kři-
čení...“ Tak vylíčil 17. listopad 
1989 Bohumil Hrabal v knize se 
symbolickým názvem Listopa-
dový uragán.

Útlá knížka vyšla hned 
zkraje roku 1990, v tehdy ještě 
euforickém, dnes naprosto ne-
představitelném nákladu 150 500 
kusů. Pasáž věnovanou překot-
ným revolučním dnům Hrabal 
zakončil scénou, kdy ho v hos-
podě U Tygra dívka s „rozhale-
nou košilí“ zve marně do debaty 
v  jednom stávkujícím divadle. 
Spisovatel se do revoluce odmítá 
zapojit, protože „co říci mladým 
lidem, když jsem o čtyři gene-
race starší a potom... ta moje slo-
vanská náchylnost na slzy“.

Listopadová revoluce svou 
dramatičností bezesporu posky-

ti to pamatuje následovně: „To je Národní třída, vole, to 
bylo tady, vole, jak jsi zařídil tu válku, vole, že jo. Tenkrát 
s těma komoušema, vole. S Havlem.“  

Ironické pojetí revoluce zrcadlí jistou celospolečen-
skou skepsi. Pocit, že ani po letech není zcela jasno, co 
a jak se tehdy vlastně stalo. Jako se dodnes vedou laické 
debaty, nakolik byl listopad revolucí a jak vlastně  probí-
hala. Kdo hrál hlavní role, kdo tahal za nitky. Nenechala 
StB disent, aby převzal moc, zatímco si tiše přerozdělila 
reálnou ekonomickou moc? Ještě loni přiživoval bývalý 
generální tajemník KSČ Miloš Jakeš tezi, že 17. listopad 
má na svědomí tajná bezpečnost a část komunistického 
vedení. Jinými slovy, žádná revoluce neexistovala, byla to 
je mocensky řízená strategická změna režimu, která se vy-
mkla z rukou. 

Bez konspiračního nádechu nebo ironie se revoluč-
ním událostem věnuje zatím jen seriál České století. Epi-
zoda Poslední hurá se snaží zachytit mocenské pohyby 
v pozadí. Samotnému 17. listopadu se vyhýbá. Začíná až 
několik dní poté, kdy už mezi členy Občanského fóra bylo 
možné najít aktéry s jasným příběhem a historickou rolí, 
jako byli Václav Havel, Václav Klaus nebo Marián Čalfa. 

Možná nejzajímavěji zachycují listopad 1989 Kouř 
Tomáše Vorla a polozapomenutý snímek Ireny Pavláskové 
Corpus delicti z roku 1991. První je časovou kapslí chycené 
neopakovatelné energie a pocitu, že se něco může změ-
nit. Do naděje listopadu ústí beznadějné bezčasí metafo-
rické pročouzené továrny (socialistické společnosti), kde se 
kultovní rytmikál odehrává. Pavláskové lehce afektované 
tělesné podobenství o rozkládající se pozdně totalitní spo-
lečnosti jej zase ukazuje jako součást dějinné kontinuity 
a nekonečného lidského hemžení. Žádné bílé přilby, žádné 
vlajky, studenti, zapálené svíčky. Revoluce je posledním ze 
sledu abstraktních obrazů. Kamera zběsile pádí po dla-
žebních kostkách ztemnělé Malé Strany, hekticky kmitá 
po zdech, rozmazaný vír podzimního listí střídá tekto-
nická láva bublající marmelády, tryskající gejzír a vařící se 
cukr. Divoká jízda mejdanů, apatie, marnosti, zrady i boje 
o integritu posledních let státního socialismu vyvěrá v pře-
tlaku na dlažební kostky. Úprk podkreslují zvuky hlučí-
cího davu, z nějž záhy vystoupí jasné zvolání „Máme toho 
dost“. Co přijde potom, je krok do neznáma. X

a pak  
nastal ten 
střet
Česká próza se líčení 
listopadové revoluce 
až na výjimky vyhýbá.
jan H.  VItVar

Konec normalizace jako mejdan s kocovinou. (Corpus delicti)
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tuje pro literáty zajímavou výzvu. Ale možná že právě 
pro obavy z dojímání se nad jedním z mála pozitiv-
ních kolektivních zážitků v našich dějinách se čeští 
spisovatelé a spisovatelky revoluční látce vyhýbají. Až 
na výjimky.

korDon maškar
Hrabal revoluci popisoval sice bezprostředně, ale jen 
jako její vzdálený pozorovatel. Kniha totiž vznikla for-
mou otevřených dopisů, které ze své chalupy v Ker-
sku (do Prahy vyjížděl právě jen za svou stolní spo-
lečností U Tygra) v roce 1989 adresoval Dubence, jak 
přezdíval své kamarádce, americké bohemistce Ap-
ril Clifford. V textu proto nenajdeme nějaké unikátní 
svědectví o  listopadu 1989. Jen Hrabalovy prvotní 
obavy z vývoje situace („A já se, Dubenko, bojím, že 
to bude trochu jinak, protože tam podle celého kom-
plexu budov na Karlově stojí těžká mechanika mini-
sterstva vnitra a v přilehlých ulicích už stojí auta, ta-
kové klece na převoz vězňů anebo lidí, pochytaných 
při posledních pražských demonstracích“) a závěrečné 
optimistické heslo, které uviděl napsané v pražských 
ulicích hned v pondělí 20. listopadu 1989: „Dneska 
celá Praha, zítra celá země.“

Z dnešního pohledu je mnohem atraktivnější 
analýzou tehdejšího dění kniha Jana Nováka Samet 
a pára, která vyšla v roce 1992. Formou reportáže za-
chycuje pozdější revoluční události. Novák se totiž 
z americké emigrace vydal do Prahy až 2. prosince 
1989. Ve své knize ovšem dopodrobna popsal tři dny 
strávené přímo v  oku onoho Hrabalova „uragánu“: 
díky přátelství s malířem Joskou Skalníkem se oka-
mžitě dostal do kontaktu s Václavem Havlem, v jeho 
podání „ráčkujícím revolucionářem“, s nímž prožil de-
baty v Činoherním klubu i demonstraci na Václavském 
náměstí.

Ještě o tři roky mladší je román dalšího emi-
granta, Novákova vrstevníka Vlastimila Třešňáka. 
V knize Klíč je pod rohožkou slouží listopad 1989 jako 
startér uvažování ústředního hrdiny a Třešňákova al-
ter ega pana Praga o návratu do vlasti. Popis masakru 
na Národní třídě čtenářům autor předkládá formou 
dialogu pana Praga s panem Moritzem, který mu vy-
práví, co viděl minulý den v televizních zprávách.

„Na křižovatce těch dvou ulic, napříč od chod-
níku k chodníku se proti průvodu těch dětí postavil 
kordón maškar, prázdných vydlabaných dýní s patnác-
tiwattovou tmou místo mozku. Pod kšiltem měly bílé 
helmy, místo očí šikmo vyříznuté oči. V pravé ruce 
obušek z  tvrzené gumy, vyztužený ocelovým drá-

tem, v levé ruce plexisklové štíty, maškary. Za kordó-
nem čekaly skříňové nákladní automobily na odvoz 
porážky. Stromek se musí kácet už zamlada...“ Když 
se ho pan Prag zeptá, jestli pak ze strany policie ná-
sledovalo volání „Sieg a Heil“, Moritz opáčí: „Chvíli 
tam proti sobě stáli, mezi Domem dětské knihy a mís-
tem, kde se pořádají maškarní bály. (…) A pak už bylo 
z podloubí, kam je dýně natlačily, slyšet pouze ,rup‘ 
a ,rup’ a nadávky a nářek a prosby.“

Dalších českých próz, které se úzce týkají lis-
topadu 1989, už moc nenajdeme. Když Milada Ču-
janová v roce 2007 psala na Filozofické fakultě UK 
diplomovou práci s názvem Obraz sametové revoluce 
v české próze, našla jich jen osm. Včetně výše uvede-
ných. Nejmladším příspěvkem v její práci je románový 
debut Jiřího Hájíčka z roku 2002 Dobrodruzi hlav-
ního proudu (další zásadní dílo od té doby nepřibylo). 
Podobně jako u Třešňáka v něm ovšem listopadová 
revoluce není středobodem děje, ale slouží jen jako 
kulisa a katalyzátor následujících událostí: Hájíček 
v románu popisuje deziluzi, kterou po počáteční re-
voluční euforii prožívají mladí hrdinové během eko-
nomické transformace.

Právě devadesátým letům se česká literatura vě-
nuje s neporovnatelně větším zájmem. Možná i proto, 
že se nad nimi i z odstupu stále nejde moc dojímat. X

Vzdálený pozorovatel. (Hrabalova stolní společnost U Tygra)

Devadesátým letům se česká literatura věnuje 
s neporovnatelně větším zájmem. možná i proto, že se nad 

nimi i z odstupu stále nejde moc dojímat.
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co to pravil 
Vincent?
Vzpomínka na muže, 
který to všechno zařídil.
aLEš PaLán

To místo jsme hledali dlouho. Byla už tma, začátek listo-
padu, a my vysedli z předměstského autobusu někde mezi 
posledními bytovkami a letištěm. Nikdo z nás to tady ne-
znal. Měli jsme jen kusou informaci, že koncert má pro-
běhnout v nějakém lomu. Zeptat se nebylo koho, o těchto 
akcích se ostatně ani vědět nemělo. Neuslyšíme třeba zvuk 
kytary? Neuvidíme něco? Nic... Země nikoho. Kde by to 
mohlo být? Až pak, spíš náhodou, jsme v jedné zatáčce ve-
šli na divokou tmavou cestu – a byli jsme tam. 

Opuštěný kamenolom na kraji města, z plechových 
barelů šlehal oheň a ozařoval neskutečnou scenerii. Domi-
noval jí golem u mikrofonu, člověk o hlavu vyšší než kdo-
koli další, vysvlečený do půl pasu. Za jeho siluetou hořel 
obrácený kříž a nad hlavou co chvíli prolétlo přistávající 
letadlo. Pár set metrů od ruzyňské ranveje bylo obrovské, 
zdálo se být na dosah, ale ten člověk byl ještě větší. Jakoby 
z jiného světa. Kapela za ním se snažila dělat pořádný hluk 
(o noiseu zřejmě nikdo z těch pár desítek shromážděných 
posluchačů, a dost možná ani interpretů, ještě nic neslyšel) 
a mastodont na pódiu do toho cosi řičel. 

Za rok stál na pódiu Lucerny před vyprodaným sá-
lem a sklízel potlesk za volání: „Bez komoušů homoušů 
životem se prokoušu.“ Tady v lomu to byl ale jiný level: 
„Satane! Satane!!! Zabij komunisty! Vyzývám tě, znič ko-

munismus!“ Řev naplňoval celý lom, šel z toho mráz po zá-
dech. Tohle bylo mnohem víc než hudba... Párkrát jsem 
se ohlédl, kdy přijedou zásahové jednotky, ale akce byla 
zřejmě tak dobře utajená, že se odehrála bez policejní asis-
tence. „Satane, znič komunismus!“ Vystoupení skončilo, ten 
chlap slezl s pomocí berly z kamenného soklu a unaveně se 
posadil. Kdosi nás představil; stál jsem a skoro se mu díval 
do očí. „Zavolal jsem na pomoc Satana,“ byla první věta, 
kterou jsem od Vincenta Venery slyšel. 

Žádný Gott, žádná Bartošová. Na samém začátku 
devadesátých let byl pěveckou celebritou první kategorie 
Vincent Venera. Kniha jeho výroků Tak pravil Vincent vy-
šla v nákladu osm tisíc výtisků, mých básní vydalo stejné 
nakladatelství tři sta kusů – a oboje se k nemalé radosti au-
torů vyprodalo. Na dračku šla elpíčka Vincentovy kapely 
Svatý Vincent, na jaře 1990 své emailové cákanice s vel-
kým úspěchem vystavil na výstavě Česká alternativa...

V intelektuálních a uměleckých kruzích si získalo 
Venerovo jméno zvuk. Rozhovory s novou celebritou vy-
cházely zhusta i v novinách. Veřejnost seznala, že v mi-
nulých vtěleních byla nynější mediální hvězda tyrano-
saurem (na tom opravdu něco je), faraonem, Buddhou 
a Ježíšem. „S Robertem Oppenheimerem jsem vymýš-
lel atomovou pumu, pilotoval jsem bombardér B-52 nad 
Hirošimou, byl jsem kapitánem na Titaniku, dělal jsem 
na pitevně a u pohřební služby,“ vyjmenovával Vincent 
svá angažmá. Ano, pochopitelně: Vincent byl demiurg, 
bódhisattva, obyvatel Venuše a tak častý návštěvník psy-
chiatrie, že už prý sám byl vlastně psychiatrem. Kdyby 
mu hrozilo něco zlého, zachránily by ho létající talíře.   

Skromnost celebritám nesluší, tak i Vincent si byl 
vědom svého postavení: „Moje balzamované tělo bude 
jednou uloženo na druhém nádvoří Pražského hradu 
do skleněné pyramidy a poutníci z celého světa se mi 
budou klanět. Na Letenské pláni bude vztyčena moje ob-
rovitá socha, žehnající Praze.“ Zatím se tak nestalo. Vin-
cent dnes zřejmě stále žije – po amputaci nohy na vozíku 
– v jedné pražské čtvrti. Roky prý bydlel s maminkou. 
Táhne mu na dvě stě let, před místní lékárnou somruje 
cigára a sem tam něco vymyslí (raketoplán Challenger), 
nařídí (Pentagonu, aby vyvinul virus AIDS proti pře-
množení lidstva) či zasáhne (nechal bombardovat Libyi). 
Je samozřejmé, že Vincent také zařídil 17. listopad 1989. 

„Komunisti mě srali, protože mě furt zavírali 
do blázinců. KSČ se mě dokonce pokoušela zahubit, 
protože Gustáv Husák správně vytušil, že přijde den, 
kdy bude mým prostřednictvím svržen. Nakonec jsem 
na koncertě skupiny Svatý Vincent zapaloval obrácené 
kříže a vzýval Lucifera, aby komunisty smetl. Současně 
jsem telepaticky aktivoval zpravodajskou síť StB, KGB, 
CIA a Mosadu, která převrat provedla,“ našel jsem si 
na internetu starší Vincentův výrok. Zatrnulo mi. Ano, 
Vincent mluví o tom koncertu v kamenolomu! Mohlo to 
být tak deset dnů před změnou režimu… 

Podruhé, a hlouběji, mi zatrne, když si vybavím, 
koho nám to tenkrát Vincent vlastně zavolal na pomoc. X
autor je spisovatel.

„Bez komoušů homoušů životem se prokoušu.“
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DI
VADLO

A SVOBO
DADivadlo jako hybatel

společenské změny

Divadlo po roce 1989 jako
součást rodící se občanské

společnosti

Divadlo jako společný
prožitek svobody

a nezávislosti

… divadlo nemusí být jen podnikem
k předvádění her …, ale může být
něčím víc: živoucím duchovním
ohniskem. Místem společenského
sebeuvědomování, průsečíkem
silokřivek doby a jejich seismografem,
prostorem svobody a nástrojem lidského

osvobozování; každé představení může být živou
a neopakovatelnou sociální událostí, přesahující
dalekosáhle svým významem to, čím, se na první
pohled zdá být … Václav Havel: Dálkový výslech

DIVADLO A SVOBODA:
Proměna paradigmatu
evropské nezávislé divadelní
kultury po roce 1989,
mezinárodní konference,
23.—24.10.2019,
Studio hrdinů/Divadlo DISK, Praha

NOC DIVADEL, 16.11.2019, speciální
ročník zaměřený na téma DIVADLO A SVOBODA,
více než 30 měst a obcí v ČR

Výstava DIVADLO A SVOBODA
jako součást programu Noci divadel
v Institutu umění — Divadelním ústavu
a dalších 12 pražských divadlech

Odborná publikace DIVADLO A SVOBODA
jako výsledek rozhovorů s více než
50 osobnostmi československé a české
divadelní scény 90. let

60 let budujeme paměť českého divadla
30 let mapujeme rozvoj kultury ve svobodné zemi

Propojujeme a propagujeme tuzemské umění
Jsme IDU

www.idu.cz
www.nocdivadel.cz

30.výročí politických změn ve střední a východní
Evropě vybízí k ohlédnutí se za ideály a nadějemi 90. let.

Zejména divadlo jako součást nově vznikajícího
neziskového sektoru bylo

v různých existenčních modelech
a konfiguracích mnohdy zásadní
platformou pro pokusy o jejich

realizaci nejen v rovině estetické
a umělecké, ale i společenské
a politické. Na diskusi o těchto
tématech se zaměřuje podzimní
program DIVADLO A SVOBODA

Institutu umění — Divadelního ústavu.

das_respekt_inzerce_210x280mm_02.indd 1 13.09.19 14:34
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Hana rIPkoVá
ředitelka fulbrightovy nadace

Na podzim 1989 
jsem byla v dok-
torském studiu 
na matfyzu a měli 
jsme tři malé 
školáky, kteří už 

krásně uměli rozlišovat pravdu 
domácí a pravdu, kterou je nutné 
říkat ve škole. To samo o sobě pro 
mě bylo šílené! Pokud jsem tedy 
snila o tom, jak se svět změní, 
většinou se to točilo právě okolo 
dětí. Doufala jsem, že mávnutím 
proutku budou chodit do škol, 
které nebudou konformní, že se 
podívají do světa, že budou studo-
vat obor, který je bude bavit. A na-
jdou smysluplnou práci bez politic-
kých omezení. Samozřejmě jsem si 
také myslela, že tehdejší nesvo-
bodný život trápí většinu lidí v naší 
zemi. V době revoluce, kterou jsem 
prožila na fakultě, se to tak roz-
hodně jevilo.

Školy se měnily mnohem 
pomaleji, než jsem doufala, pří-
liš pomalu pro mé děti. Ty v nich 
narážely svou přímostí a otevře-
ností, jen důsledky nebyly tak fa-
tální jako za komunistů. Všem 
z nich se podařilo najít si vlastní 
cestu a po světě se rozhlédly do sy-
tosti. Práci, která mě baví a o které 
si myslím, že má smysl, jsem na-
šla i já. Jsem hrdá na to, že i díky 
mně se do zahraničí podívaly 
stovky českých studentů a vědců 
a naopak jich zas stovky přijely 
k nám. Vlastně všichni v naší ro-
dině do nějaké míry zkoušíme při-
spět k tomu, aby občanská společ-
nost nebyla prázdnou frází. Za lidi, 
kteří představují Českou repub-
liku navenek, se teď stydím jen 
občas. A obrovskou radost mám 
z komunit, které se tvoří v Řev-
nicích, kde žiji, v Praze, kde pra-
cuji, a vůbec kdekoli je pozoruji. 
Moc se mi líbí činorodost mladých 
a mladších. I po třiceti letech na ně 
zbývá obrovský kus práce (mnohem 
větší, než jsem doufala) a mně se 
zdá, že to vědí a že se do ní pou-
štějí. Vždyť to leckde vidíme, jak 
se mění místní zastupitelstva, jaké 

výrazné osobnosti máme ve vědě 
a mnohdy ve školách všech stupňů, 
jaké skvělé výstavy, koncerty, di-
vadelní představení či třeba detaily 
městského veřejného prostoru si 
můžeme užít, pokud chceme. Jak je 
Česká republika celkově barevnější. 
Asi jsem si myslela, že budeme 
ještě o kus dál, ale určitě se tu teď 
cítím neporovnatelně lépe než před 
třiceti a více lety. A hlavně moje 
vnoučata nemusí ve škole mluvit ji-
nak než doma.

rIcHarD kaUcký
ředitel společnosti 
software602 

Měli jsme se 
ženou a naší 
generací naroze-
nou okolo roku 
1960 štěstí, že 
listopad 1989 nás 

zastihl v „nejlepších letech“, kdy 
jsme mohli nejen snít svůj sen, ale 
také ho i realizovat.  

Vůbec jsem neměl pochyb-
nosti, že do deseti let doženeme 
Rakousko a do dvaceti let se vrá-
tíme mezi nejvyspělejší země světa. 
Václav Havel, můj první a poslední 
prezident, nás ve světě důstojně re-
prezentoval a vdechl nám onu na-
ději, že budeme premiantem v srdci 
Evropy. Prezident, který nás během 
první dekády vyvedl z Varšavské 
smlouvy (coby dítě školou povinné 
jsem zažil ruské tanky v Praze) 
a dovedl nás do NATO. První de-
káda je pro mě Václav Havel, na-
děje a svoboda, kterou jsme v de-
vadesátých letech užívali plnými 
doušky, kde jakýkoli pokus o kon-
trolu lidí a nově vznikajících firem 
byl žárlivě střežen silnými médii. 
Druhou dekádu z mého pohledu 
je možné popsat jako vystřízli-
vění a návrat do Evropy s postup-
nou implementací kompatibilních 
zákonných norem (a moc děkuji 
za ně!) s logicky větší regulací. Po-
slední dekádu charakterizuji jako 
zneužití EU (cokoli chce vláda pro-
tlačit, prohlásí, že to údajně vyža-
duje EU nebo je to boj proti terori-
smu), kde se stát stále více posouvá 

anketa  
jaké jste 
měli na  
konci 
roku 1989 
představy 
o svém  
budoucím 
životě,  
pokud revo-
luce uspěje 
a vy budete 
žít ve  
svobodné 
zemi? jak  
se vaše 
představy 
po 30 letech 
vyplnily? 
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vůči občanům do role nadřízeného 
a dozorce, což rozhodně k vysoké 
životní úrovni nepovede, neboť je 
historicky prokázáno, že prospe-
rují země, kde panuje mezi státem 
a jeho občany důvěra.  

Poprvé jsem začal pochybo-
vat o rychlém návratu mezi elitu 
v polovině devadesátých let s ná-
stupem internetu, o deset let poz-
ději po vstupu do EU jsem po-
chopil, proč Mojžíš odvedl svůj 
lid na 40 let do pouště. S komanči 
a generací, která je zažila a kterou 
vzorově reprezentují inženýři lid-
ských duší Zeman s Babišem s je-
jich družinami, se nepohneme do-
předu. Existují dva scénáře. První 
je, že to vzdáme a necháme se 
ve čtvrté dekádě odvést na východ. 
Druhý je, že se vzchopíme a na tu 
dlouhou cestu mezi evropskou elitu 
půjdeme s generací našich dětí 
a jejich dětí. Věřím ve druhý scé-
nář. Proč? Kromě toho, že nechci 
odpovídat na otázky, které jsem 
kladl mamce ve svých dvaceti le-
tech (jako proč to v osmašedesátém 
vzdali), jsem bytostným optimis-
tou. Vidím řadu úspěšných firem, 
pár z nich i ve světovém měřítku, 
vidím, že občanská společnost se 
začíná probouzet a majitelé českých 
firem jsou ochotní podporovat tyto 
aktivity včetně investic do startupů 
našich dětí ze svých zdaněných pe-
něz, vidím, že generaci našich dětí 
není jedno, jak bude vypadat naše 
země nebo spíš planeta za dalších 
třicet let. 

Jsem šťastný, že jsem mohl 
s naší rodinou zažít oněch třicet 
let. Mohl jsem vychovávat se že-
nou naše děti ve svobodné zemi. 
Mohl jsem číst a odebírat Respekt 
již od dob Nezávislého tiskového 
střediska. Mohl jsem do svých 33 
let s přáteli vybudovat firmu z nuly. 
Vím, jaký to byl marast a maras-
mus, nepřestanu bojovat za to, aby-
chom mohli opět státu důvěřovat, 
a budu svobodu aktivně bránit.  

P. S.: Pro čtenáře jako šíle-
nec do počítačů jen připomenu, že 
v roce 1989 něco jako ICT průmysl 
v naší zemi neexistovalo, po třiceti 
letech ICT průmysl v Česku gene-

ruje tržby 790 miliard korun ročně 
a zaměstnává 165 000 lidí – tolik 
suchá čísla ČSÚ za rok 2017, která 
vykazují stálý meziroční růst. Za-
tím vede automobilový průmysl 
s tržbami 1300 miliard. Zatím!  

Hana mIcHoPULU
novinářka, autorka kuchařek 
a podcastu Potraviny

Bylo mi tenkrát 
čtrnáct a zrovna 
jsem zdolávala 
první pololetí 
gymnázia. Před-
stavu o budoucím 

životě jsem měla tak mlhavou, jako 
byly věčné inverze v Nuselském 
údolí a kolem Vyšehradu, kde škola 
stojí. Takže plán být překladatel-
kou přišel spíš jako spásný nápad 
dodaný učiteli, ale zhruba v té době 
se začal měnit směrem na novi-
nářku. Takže potud splněno. 
O oficiální název příštího povolání 
vlastně ale nejde. Svůj skutečný 
životní plán jsem si paradoxně 
uvědomila daleko dřív díky televiz-
nímu pořadu Federální kriminální 
ústředna pátrá, radí, informuje. Jako 
malá jsem ho sledovala a občas 
v něm viděla hledané osoby, které 
nedocházejí do zaměstnání a hrozí 
jim za to paragraf. Měla jsem 
odjakživa temnou předtuchu, že 
jednou skončím mezi nimi, protože 
rozhodně nedokážu dělat to co 
máma s tátou. Ty sice  policie 
nehledá, ale odcházejí v šest ráno 
někam, kde jsou celý den a dělají 
pořád stejnou práci. Já chtěla 
v práci věci měnit, zabývat se úkoly 
nebo projekty, ne „chodit dělat“, 
jak rodiče občas říkávali. Z toho 
mi vyplývalo, že si pro mě policie 
jednou přijde. Jsem samozřejmě 
ráda, že k tomu nedošlo. Dost 
často si uvědomuju, že moje povaha 
by se do problémů s režimem do-
stala lehce, a jsem vděčná, že ne-
musím domýšlet, jak bych se pod 
tlakem okolností asi zachovala. 
O deset let později přišel začátek 
revoluce gastronomické, a já se 
mohla o tuto společenskou změnu 
znovu přičinit. Obě dvě revoluce 

byly zážitky životní, které už těžko 
něco překoná. Takže: moje před-
stava změn, vlivu na život a důvěry 
v něj se naplnila víc než dobře. 

DomInIk HašEk
bývalý hokejový brankář

Už je to přece jen 
pár let. Bylo mi 
necelých 25 roků 
a hokej byl pro mě 
vším. V zásadě 
všechny sportovní 

sny, které jsem v době revoluce měl, 
se vyplnily nebo možná v někte-
rých směrech realita ty sny ještě 
předčila. Vůbec si nepama-
tuji,  jestli jsem v roce 1989 pře-
mýšlel ještě dál dopředu. Určitě ale 
ne až k dnešním dnům o 30 let 
později. A také je třeba říci, že 
od té doby se sny postupně měnily 
a přibývaly nové a nové. Některé se 
vyplnily, některé ne. Některé přetr-
vávají, některé upadají v zapome-
nutí a některé vznikají. Co by to 
bylo za život, kdyby člověk neustále 
po něčem netoužil a nesnil...

Dagmar PEckoVá 
operní pěvkyně

V době sametové 
revoluce jsem 
měla stálé an-
gažmá ve Státní 
opeře v Berlíně 
v bývalém vý-

chodním Německu. Tam byli 
o týden napřed. A já jsem neustále 
čelila vyčítavým dotazům, kdy už 
to konečně „rupne“ i u nás. Pama-
tuji si, jak jsme 9. listopadu 1989 
hráli Verdiho Falstaffa a po pauze 
už nebylo pro koho hrát, protože 
všichni byli v davu u berlínské 
zdi. 17. listopadu jsem odjížděla 
z Prahy opět na představení 
do Berlína. Cítila jsem tehdy ob-
rovské napětí, kdy už to tedy ko-
nečně „rupne“ taky u nás. Bohužel 
jsem v dané rozhodující chvíli 
nemohla být u toho. 

Moje naděje byly v otevře-
ném světě bez hranic, kde se budu 
moci pohybovat bez zbytečných 
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zdlouhavých buzerací a organi-
zovaných kontrol. Budoucnost 
ve svobodě projevu, protože jsem 
byla a dodnes jsem člověk otevřený. 
V devadesátých letech jsem si toho 
všeho užívala obrovskými doušky, 
aniž bych si kdy zasteskla po době 
nedávno minulé. Byli jsme akcep-
tovaní světem a měli jsme všechny 
možnosti otevřeny. Byla to krásná 
doba. Vrcholem byl pro mě vstup 
do Evropské unie. Měla jsem po-
cit, že už nás nemůže ohrozit mo-
loch Rusko a stupidita komunis-
tického smýšlení... V tom jsem se 
bohužel mýlila. Je to tak jedno-
duché lidi doslova zblbnout. Za-
pomínáme poměrně rychle. Měla 
jsem možnost se za posledních tři-
cet let pohybovat po celém světě. 
Lidé smýšlejí různě, ale nepoznala 
jsem národ, který by se dobrovolně 
chtěl vrátit do područí komunismu, 
i když se tento tváří, že už by jed-
nal jinak. Nejednal!

jIŘÍ jIrásEk
generální ředitel 
a předseda představenstva 
Českomoravské záruční 
a rozvojové banky

V září 1989 jsem 
byl po absolvování 
vysoké školy 
povolán na 12 
měsíců do Česko-
slovenské lidové 

armády. Moje představy o nejbližší 
budoucnosti byly tedy částečně 
přízemní. Těšil jsem se, že až se 
vrátím domů, vezmu krosnu a se 
svojí přítelkyní a budoucí manžel-
kou pojedu do Řecka. 

Jinak jsem hlavně očekával, 
že život díky svobodě bude barev-
nější a  a veselejší. Těšil jsem se na 
volný přístup k informacím, nové 
možnosti cestování a na pracovní 
realizaci, která nebude podmí-
něna členskou knížku  KSČ. Tro-
chu naivně a zřejmě i díky svému 
věku jsem si myslel, že dobro jed-
nou provždy zvítězilo. Před rokem 
1989 jsem vše viděl černobíle. Bylo 
snadné si myslet, že člověk rozezná 
dobro a zlo. 

Později jsem pochopil, že 
svět je mnohem komplexnější 
a není vždy jednoduché se v něm 
vyznat. Člověk musí stále kriticky 
vyhodnocovat dostupné informace 
a nenechat se ovlivňovat autoritami 
nebo médii. Zároveň jsem si uvě-
domil, že vytvoření demokratické 
společnosti není projekt, který má 
začátek a konec, ale trvalý pro-
gram. Vývoj není a ani nemůže být 
přímočarý, pohybuje se spíše po si-
nusoidě. 

Jsem přesvědčen, že tento 
program nám umožňuje žít mno-
hem zajímavější život. Nicméně 
to je a bude na nás všech, jak bude 
společnost úspěšná. Před námi je 
totiž spousta lokálních i globálních 
výzev, které můžeme, ale i nemu-
síme zvládnout. Každopádně jsem 
moc rád, že moje děti už nemusejí 
žít v marasmu minulého režimu.

Věra joUroVá
členka Evropské komise

Konec roku 1989 
byl pro mě neza-
pomenutelnou 
a šťastnou dobou. 
Bylo mi 25 let 
a řešila jsem 

zrovna těžké dilema, jestli budu 
taky svým dětem říkat: co slyšíte 
doma, nikde nevykládejte. Jestli i je 
zatáhnu do lží a pokrytectví. Lis-
topad to změnil. Začali jsme na-
rovnávat to nejdůležitější: vlastní 
páteře. Žít ve svobodné zemi byl 
velký sen, který se začal naplňovat. 
Ale tehdejší představa o budouc-
nosti byla vlastně velmi naivní. 
O tom, že svoboda není zadarmo 
a čím se za ni bude platit, myslím, 
tehdy přemýšlel málokdo. Změna 
režimu byla nutným začátkem, ale 
změna způsobu uvažování, přijetí 
odpovědnosti či schopnost vyrov-
nat se s nejistotou je dodnes ne-
skončený proces. Já jsem měla 
kliku, vystudovala jsem, našla jsem 
si dobrou práci, využila jsem mož-
nosti nové doby. Ne každý to tak 
mohl mít. Proto je dobré, že máme 
v Česku otevřené šance srovnatelné 
pro všechny a že umíme pomoci 

těm, kdo to potřebují. A taky je 
velmi dobré, že zde začíná rozho-
dovat generace, která vyrostla 
v demokracii a nenese v sobě zá-
těže a mindráky minulosti.

VLaDImÍr „LáBUs“ DráPaL
hudební vydavatel a kurátor

Konec roku 1989 
mě revolucí pří-
jemně zaskočil, 
skutečně jsem 
takové všeobecné 
vzedmutí vášní 

nečekal, ještě v pondělí 20. listo-
padu jsem byl celý den zadržován 
znervóznělou Státní bezpečností, 
takže mi bylo od začátku jasné, že 
přišla chvíle „teď, nebo nikdy“.

Život ve svobodném státě jsem 
si tehdy neuměl ani příliš předsta-
vit, bez pasu jsem žádnou podobnou 
zemi do té doby nikdy ani nenavští-
vil. Nicméně jsem měl představu, že 
budu žít podle svého – o což jsem se 
ostatně pokoušel i předtím –, což pro 
mě představovalo především svo-
bodný přísun necenzurovaných in-
formací, kulturu bez omezení a bez 
náhubků, přechod z undergroundu 
do občanské společnosti a zaměst-
nání, ve kterém se můžu realizovat 
(i s dlouhými vlasy). Prostě politic-
kou a ideologickou tupostí nezkalené 
prožití každého okamžiku, každého 
dne. Takže jsem otevřel knihkupec-
tví, provozoval rockové kluby, pořá-
dal koncerty po celé zemi, posléze 
pracoval jako šéf kina, šéf měst-
ského divadla a městské galerie. A to 
vlastně v nejrůznějších podobách 
dělám dodnes; a bylo to a zůstává 
skvělé! Za hranicemi Česka jsem vi-
děl, co jsem potřeboval vidět, a doma 
přečetl, co jsem potřeboval přečíst. 
Založil jsem hudební vydavatelství 
Guerilla Records, kterým jsem se 
do undergroundu zase pokorně zad-
ními dveřmi vrátil. To všechno mi 
dalo nadhled, pokoru, zodpověd-
nost a radost, které přetrvávají. Vác-
lav Havel na Hradě a NATO v pod-
hradí byli jen pověstnou „třešinkou 
na dortu“.

Moje představy se tedy napl-
nily měrou řádnou (i když rezervy 
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by se jistě našly), ovšem bohužel 
na rozdíl od řady mých spoluob-
čanů, kterým tohle nestačí a potře-
bují odborný dozor nad vlastním 
životem. S tím jsem ve své mla-
dické nerozvážnosti opravdu nepo-
čítal. Dodnes mě nemile překva-
puje jejich zlá vůle, malost, ale snad 
i nejistota a strach, abych nekřiv-
dil, protože osud jim možná rozdal 
horší karty. To mi trochu kalí pocit 
z úžasného daru života ve svobodě, 
který nám je umožněn.

Ale co přesahuje můj ob-
zor fantazie absolutně, je, kdo nám 
byl zvolen za prezidenta, za pre-
miéra, jejich klaky a všeho schopní 
pohůnci nejrůznějších politických 
vyznání, kteří ty vystrašené a bez-
radné bez skrupulí ovládají. Ale 
zase to můžu na potkání vyprávět, 
vypsat se z toho do sytosti na inter-
netu, svobodně si zavolit, ba do-
konce i sám kandidovat a nikdo mě 
kvůli tomu v pět hodin ráno neza- 
tkne. Takže vlastně pořád dobrý.

aLIcE marxoVá
šéfredaktorka časopisu 
federace židovských obcí Čr 
roš chodeš

Konec roku 1989 
patří k nejeuforič-
tějším obdobím 
v mém životě 
a na jeho úplný 
závěr, na 31. prosi-

nec na Václavském náměstí, vzpo-
mínám jako na nejkrásnější konec 
roku vůbec: na explozi nadšení 
a radosti ze svobody a z toho, že se 
stal prezidentem Václav Havel. Mé 
představy o životě ve svobodné 
zemi se naplnily: v redakci časopisu 
a knih v rámci doslova znovuzro-
zené židovské komunity dělám 
práci, která mě zajímá a baví a kte-
rou bych v bývalém režimu, provo-
zujícím státem řízený antisemitis-
mus, určitě dělat nemohla. 

Dennodenně sleduji v nejrůznějších 
podobách výsledky práce spousty 
šikovných lidí, jejichž činorodost 
a talent by se za komunismu těžko 
projevily, a mohu se věnovat čemu-
koli, co mě zajímá (meze mi v tom 
kladou jen vlastní schopnosti či 
finanční možnosti). 

Před třiceti lety jsem si ale 
nedovedla představit bezduchou 
komercionalizaci hlavního města 
ani masovou turistiku. Přesto je 
mi to milejší, než když se po roz-
bitých ulicích kolem domů, které 
lemovala lešení ověšená budova-
telskými slogany, a obchodů, před 
kterými se stály fronty na základní 
potřeby, procházeli jen turisté 
z NDR v teplákových soupravách. 
Na konci roku 1989 by mě také ani 
ve snu nenapadlo, že čelný předsta-
vitel naší země bude jednat v zájmu 
Ruska a že u voličů (a nejen těch 
českých) mohou mít znovu úspěch 
politici, kteří ve jménu „lidu“ necílí 
na víc než na první signální sou-
stavu.

PEtr BorkoVEc
básník, spisovatel 
a překladatel

Na konci roku 
1989 jsem chodil 
na vysněnou 
a doma vyvzdoro-
vanou pražskou 
filozofickou fa-

kultu (studia jsem začal v říjnu) 
a – neučilo se, samozřejmě – 
hodně času jsem trávil v knihovně 
Slovanského semináře, kde jsem 
pomáhal s tříděním obrovského 
množství knižních a časopisec-
kých zásilek. Exil, samizdat, 
šedesátá léta, třicátá léta, celé 
edice, ročníky! Rukama mi najed-
nou jakoby nic procházely knihy 
dřív nedostupných básníků, které 
jsem buď už trochu četl (díky své 
milované profesorce češtiny Dani-

ele Vojtěchové, která mě ohledně 
literatury dost razantně nasměro-
vala správným směrem), nebo 
alespoň znal podle jména. Dohro-
mady jsem ale neznal nic, všechno 
bylo nové. Moje představa o bu-
doucnosti tehdy byla jasná: studo-
vat bohemistiku bez Rzounka 
a Bastlové, číst přesně tyhle věci, 
nějak jim porozumět, psát o nich, 
definitivně se tím vymezit vůči 
rodině, psát taky vlastní básně, 
tisknout je tam, kde teď tisknou 
moji (zakazovaní nebo záměrně 
zapomenutí) bozi, napsat knihu. 
Žádnou jinou představu jsem 
neměl. Vyplnilo se mi to. Jsem 
v tomhle ohledu velmi šťastný 
a vděčný.

jana HorVátHoVá
ředitelka muzea romské 
kultury v Brně

V listopadu 1989 
byly moje před-
stavy o mé bu-
doucnosti hodně 
neurčité. Já se 
nikdy nechtěla 

moc vázat narýsovanými plány, ale 
taky jsme tehdy neměla možnost 
nějakého odstupu. 17. listopadu 
1989 jsem se dle svrchu daného 
„studijního plánu“ dostavila 
na svoji „alma mater“, abych zde 
složila státní závěrečné zkoušky. 
Školu střežící stávkový výbor mě 
sice mile, ale nekompromisně 
odeslal domů s tím, že za týden se 
uvidí. Za týden jsem to dala, 
i když atmosféra byla podivná, kdy 
jindy sebevědomí, až nadutí kan-
toři předmětů jako marxisticko-le-
ninská filozofie a mezinárodní 
dělnické hnutí byli najednou ne-
zvykle nesmělí. A poté jsem nad-
šeně vyrazila do ulic lepit letáky, 
zvonit klíči a objímat se s lidmi 
vespolek – k počínající revoluci 
jsem totiž tehdy upírala všechny 

„mé představy o životě ve svobodné zemi se naplnily: 
v rámci doslova znovuzrozené židovské komunity dělám 
práci, kterou bych předtím určitě dělat nemohla.“ alice 

marxová
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mladické iluze svých 22 let. Nebyl 
žádný čas na spřádání plánů 
do nového života, ten se prostě 
po hlavě žil. Proč mám pocit, že 
jsem se dosud z toho letu nezasta-
vila? Paradoxně se zastavuji až 
touto otázkou a jistě zpomaluji 
i věkem. Ale když se ohlédnu, 
mám z těch uplynulých 30 let 
dojem ohromného kalupu, kdy 
jsme na konci roku 1989 našlápli 
kolo, které fičí dodnes. 

Tehdy se dělo vše podstatné, 
poprvé jsem se zapojila mezi Romy, 
kam svým původem minimálně 
částečně patřím, poznala svého ži-
votního muže, zase mezi Romy. 
Romové byli tehdy plní energie 
realizovat to, co do té doby nešlo, 
toužili po sebeprezentaci a přijetí 
společností. Dělaly se megaloman-
ské projekty jako natáčení hned tří 
desek romské hudby naráz, obří 
festival a na jaře 1991 jsme už za-
kládali romské muzeum. To už 
nestihli naši předkové v roce 1973, 
když jim komunisté tyto sny roz-
metali. 

A od toho momentu letím, 
přibrzdily mě jen mé tři děti, které 
jsem po velkých skocích, jak mi 
to čas dovolil, povila a čas s nimi 
doma pobyla. A vidíte, až váš dotaz 
mě nutí se ohlédnout. A zda žiji, 
jak jsem si to představovala? Ani 
náhodou, že to bude tolik nikdy 
nekončící práce, to kdybych věděla, 
ujedu prvním vlakem někam, kde 
dávají lišky dobrou noc.

martIn rYšaVý
spisovatel, scenárista a režisér

Moje představy 
byly mlhavé, 
připadal jsem si 
zmatený a nepři-
pravený na život 
profesní, rodinný 

i občanský. A podle toho to pak 
vypadalo. Ale pamatuju se, jak moc 
mě tehdy těšilo, že můžu volně ces-
tovat, že můžu psát a eventuálně 
publikovat, co chci, a že mě nikdo 
netrestá, když zrovna nepracuju. 
Těší mě to dodnes, zažívám třicet 
let setrvalé radosti.

taŤána LE moIgnE
ředitelka poboček google 
v Česku, maďarsku, rumunsku 
a na slovensku

Život, jaký dnes 
žiji, jsem si nedo-
vedla představit 
ani v tom nejkrás-
nějším snu. 

V roce 1989 
jsem končila vysokou školu. Bě-
hem svých posledních prázdnin 
před vstupem do profesního života 
jsem poprvé ve svém životě vy-
jela na Západ. Bylo mi 22 let. Še-
třili jsme na tuto cestu dva roky. 
Potřebovali jsme troje víza, sou-
hlas školy, souhlas Svazu socialis-
tické mládeže a nevím koho ještě. 
Tento ponižující proces trval půl 
roku. Po návratu domů jsem si sku-
tečně poprvé uvědomila, jak obrov-
sky složitá a bolestivá je volba mezi 
svobodou a rodinou.

Pak přišel listopad. Tu cestu 
z Albertova na Národní nikdy ne-
zapomenu, stejně jako týdny, které 
následovaly. Najednou k nám mezi 
transparenty o Sovětském svazu 
promlouval Václav Malý, z bal-
konu zpívala Marta Kubišová, 
v novinách se psalo o tom, co se 
skutečně dělo, Havel byl zvo-
len prezidentem a svět nám ležel 
u nohou. Žili jsme sen, který se 
žije jednou za tisíc let. 

Představy jsem neměla 
žádné. Jediné, co jsem opravdu 
chtěla, bylo poznat a víc pocho-
pit ten veliký neznámý svět, ces-
tovat, pracovat s chytrými lidmi 
a živit se něčím smysluplným. 
Dál jsem nedohlédla. Byla jsem, 
oproti mnoha dnešním vrstev-
níkům, velmi naivní, nezkušená 
a nevzdělaná. 

Naše země ušla za 30 let 
kus cesty. Z pohledu mnoha dů-
ležitých statistik jsme bohatý ná-
rod a žijeme v jedné z nejbezpeč-
nějších zemí světa. „Potřebujeme 
padesáti let nerušeného vývoje, 
a budeme tam, kde bychom chtěli 
být už dnes,“ řekl Masaryk. Tak 
prvních třicet už máme za se-
bou. A máme spoustu důvodů 

k oslavě. Tak například letošní 
léto jsme s rodinou strávili na Mo-
ravě. Viděli jsme nádhernou pří-
rodu, krásná náměstí, opravené 
kostely, všude hrady, zámky, pa-
mátky, upravené zahrádky, nová 
muzea,  milé lidi, téměř v každé 
vesnici fungující Sokol, skautský 
oddíl, lidovou školu umění a ve-
řejné sportoviště. Společnost žije 
a každý kraj se navíc pyšní řa-
dou šikovných živnostníků a fun-
gujících firem. Ať vyjedete v naší 
zemi kamkoli, až na výjimky bu-
dete mít podobnou zkušenost, jen 
krajina bude jiná.  

Osobně se však domní-
vám, že ta nejtěžší práce nás te-
prve čeká: Upřímná sebereflexe 
novodobé historie, zodpovědný 
přístup ke svobodě, demokracii, 
vzdělání a právu, spoluzodpověd-
nost za současný i budoucí vývoj 
Evropy, hledání společné dlou-
hodobé vize a spolupráce na jejím 
naplňování, skutečná úcta k tra-
dičním hodnotám, hluboká změna 
v myšlení a chování, respekt, od-
vaha, pokora. Dnes vím, že očeká-
vat takto hlubokou vnitřní změnu 
během 30 let by bylo nereálné 
a naivní. Jak praví klasik „všichni 
chtějí změnu, ale nikdo se nechce 
změnit“. Prostě změna je každo-
denní dřina a každý musí začít 
u sebe.

Můj 17letý syn mi nedávno 
koupil knihu Faktomluva aneb de-
set důvodů, proč se mýlíme v po-
hledu na svět – a proč jsou věci lepší, 
než vypadají. Takovou faktomluvu 
o České republice pravidelně ak-
tualizovanou a publikovanou by-
chom potřebovali. Není totiž nad 
to mrknout se čas od času na čísla, 
opustit stará myšlenková sché-
mata a staleté předsudky, podívat 
se na svět i na sebe v novém kon-
textu, s větším nadhledem a z jiné 
perspektivy. Prostě začít o světě 
kolem nás i o sobě jinak přemýšlet. 
Tam teprve začíná každá hluboká 
změna. 

Na té mikroúrovni jsme 
skvělí. Makro se teprve učíme. Po-
malu, ale jistě. 
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gaLIna mIkLÍnoVá
režisérka, výtvarnice 
animovaných filmů 
a ilustrátorka

Moje představy 
byly na jedné 
straně velmi jasné 
a prosté, ale záro-
veň zcela idealis-
tické. Přála jsem 

si tvůrčí svobodu pro všechny 
přátele kolem mě, sebe nevyjímaje. 
Abychom mohli vystavovat, svo-
bodně publikovat doma i ve světě, 
svobodně se pohybovat a říkat 
nahlas to, co potřebujeme říct. 

Což se dle mého splnilo. 
A pro mě osobně to překročilo 
všechna moje očekávání. Záro-
veň jsem si ve své naivitě předsta-
vovala, že se všichni změníme. Že 
to, co se stalo, nás musí změnit. Že 
necháme konečně nadechnout své 
ušlápnuté já a budeme my: nová 
zdravá společnost. Jak je vidno, 
byla jsem neuvěřitelně naivní. Zá-
roveň nelze generalizovat. Jen 
máme před sebou poněkud delší 
cestu, než jsem se tehdy domnívala. 

aLEna mornštajnoVá
spisovatelka a překladatelka

V listopadu 1989 
jsem byla ma-
minka na mateř-
ské dovolené. Žila 
jsem ve městě, 
které by se dalo 

označit spíš za menší než větší, 
a dění v okolním světě mi v době 
bez mobilních telefonů a bez inter-
netu, kdy zprávy vysílaly jen dvě 
cenzurované televizní a tři státem 
kontrolované rozhlasové stanice, 
bylo nedostupné a vzdálené. Zvěsti 
o pražských lednových demonstra-
cích se ke mně dostávaly jen 
ve střípcích, jméno Václav Havel 
jsem znala, ale nedokázala jsem 
k němu přiřadit žádnou podobu. 
O disidentech jsem slyšela, ale 
kromě toho, že „jsou proti režimu“, 
jsem o nich nevěděla nic.

Věděla jsem jen, že svět, 
ve kterém žiji a ve kterém budou 

vyrůstat moje dcery, se mi nelíbí. 
Nechtěla jsem, aby si moje děti 
musely dávat pozor na to, co a kde 
říkají. Byla jsem smutná, že nikdy 
nebudou cestovat do zemí za želez-
nou oponou, nepoznají ta krásná 
místa, kterých je ve světě tolik. 
Bála jsem se, že stejně jako já ne-
budou moct studovat vysněný obor, 
nesplní si svá přání a prožijí život 
podle plánů komunistických pěti-
letek.

Pak přišel listopad a s ním 
svoboda a nové možnosti. Pro mě 
tou možností bylo studium. Ne-
myslím jen vysokou školu, ale 
i spousty textů, které mi byly dřív 
nedostupné, i knih, o jejichž exis-
tenci jsem ani nevěděla. Cesto-
vala jsem, obě dcery vystudovaly 
vysokou školu, ta mladší dokonce 
ve Francii. Začala jsem psát, a ni-
kdo mi neříká, o čem psát smím 
a o čem ne. 

Mám svobodu a jsem za ni 
vděčná. Vím ale, že o ni můžu 
přijít. Pokud nebudeme ostražití, 
všichni o ni můžeme přijít – bě-
hem chvilky nebo i pozvolna, krok 
za krokem tím, že budeme tolero-
vat chování lidí, kteří by měli náš 
stát a naši svobodu chránit, být 
nám vzorem tím, že bezpodmí-
nečně dodržují zákony a ze všech 
sil pracují pro dobro ne své, ale lidí, 
kteří jim vložili vládu do rukou. 

Až to tak skutečně bude, až 
budou v čele státu stát lidé, o kte-
rých budu moct říct, že si jich vá-
žím, i když s nimi ne ve všem sou-
hlasím, tehdy budu spokojená. 

PEtr HrUška
básník

Mám takovou 
svoji soukromou 
teorii. Duševní 
život společnosti 
spočívá v zásadě 
na třech nohách. 

Tu trojnožku symbolizují školy, 
kostely a hospody. Školy jako 
místo, kde se lidé vypořádávají 
s tím, co lze na tomto světě hledat 
a poznat. Kostely jako místo, kde 
se lidé vypořádávají s tím, co nelze 

na tomto světě poznat a získat 
do své správy. A hospody jako 
místo, kde lze zpochybňovat jedno 
i druhé. Podle toho, jak zacházejí 
školy s věděním, kostely s nevědě-
ním a hospody s ironií, se pozná, 
nakolik je společnost zdravá. 
A protože společnost má jako 
každý organismus i svůj pud sebe-
záchovy, reaguje na krizovou situ-
aci: nefunguje-li jedna noha, snaží 
se přebrat její funkci noha druhá či 
třetí.

Před třiceti lety bylo podle 
této teorie zjevné, jak na tom spo-
lečnost je. Cenzura kontrolovala 
vědění, nevědění i ironii, ale evi-
dentně funkci ideologicky spouta-
ných škol i kostelů přebírala hos-
poda, která se stávala univerzitou 
i katedrálou zároveň. Představoval 
jsem si, že trojnožka společnosti se 
po změně poměrů v listopadu 1989 
vrátí do vyváženější podoby – a to 
se taky stalo. Ke spokojenosti je 
ovšem zoufale daleko. Školy často 
devalvují, může za to jejich množ-
ství, ochablost pedagogů, nenároč-
nost studentů, kvantifikačně nasta-
vená pravidla studia, nedostatečné 
finance a především neustálé lpění 
na pozitivistických modelech bif-
lování a neochota postavit výuku 
na tvorbě, disputaci, rozhovoru. 
Kostely jako by nenašly řeč sou-
časnosti, mnohdy se spotřebovávají 
v rutinním provozu odhrkaných 
bohoslužeb a v tradiční konzerva-
tivní ustrašenosti představených, 
kteří se bojí otevřít do svých stánků 
i jiná než hlavní vrata. A hospody? 
Inu, snaží se zase přebírat funkce 
škol a kostelů – někdy nabízejí 
uvolněný prostor pro „univerzitní“ 
diskuse a střety názorů, jindy uvol-
něný prostor pro odvážná vyznání 
či zpovědi. A někdy, zvláště po vět-
ším množství rumů, umí znít ty 
hospody taky dutým rezignačním 
hlasem, přitrouble vykřikujícím, že 
se nezměnilo k lepšímu nic a že to 
všichni už dávno věděli. X
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ChytréČesko.org

České školství nezlepší
pouze příliv peněz
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Vzpomínej 
v úctě
Kdo listopad pamatuje, 
žije z toho dodnes.  
Jak ho ale předat 
těm, kdo ještě nebyli 
naživu?
j IŘÍ  náDoBa, marEk šVEHLa 

foto matěj stránský

I po třiceti letech platí, že pro většinu Čechů je listopad 1989 
velká věc. Možná se neshodnou v tom, jak tehdejší události 
hodnotit, mohou se o tom i pohádat, ale pád komunismu be-
rou jako zásadní téma. Tento pohled má však jedno úskalí, 
které je s postupem času čím dál větší – a sice že přibývá 
mladších lidí, pro které sametová revoluce už tak důležitá 
není. Kdo si to nepřipustí, může se dočkat řady nepříjem-
ných nedorozumění, varuje historik a didaktik Kamil Či-
nátl.

Pamětníci listopadu budou letošní výročí nej-
spíš prožívat velmi silně. Myslíte, že optikou 
mladších lidí to ti starší přehánějí? 
Vzpomínky jsou subjektivní, a tak nejde jedno-

duše říct, že některé jsou přehnané a jiné nikoli. Mladší 
lidé to tak ale mohou vnímat. Zejména kolem výročí se 
historie vytahuje tak často, až to může vést k otupění. 
Pokud jde o pamětníky listopadu, neměli by si náro-
kovat stejnou míru prožitku u dvacátníků a třicátníků, 
natožpak u teenagerů. Je normální, že se jí nedočkají. 
A není to zneuctění. Nikdo nemůže svůj pohled na dě-
jiny brát jako univerzálně platný. Generační perspektiva 
hraje podstatnou roli – i při ohlédnutí za listopadem. 

V čem přesně? 
My, kdo jsme revoluci sami prožili, ji vnímáme 

jako silný kolektivní zážitek. Mladší lidé ale stejnou 
zkušenost nemají, a tak našim prožitkům nemusejí 
rozumět. Neříkám, že k listopadu necítí nic, ale je-
jich zkušenost není přímá. Je zprostředkovaná – z ro-
dinné paměti, vyprávění ve škole, z popkultury nebo 

z různých státních politik paměti. Ten vztah je ty-
pově jiný.

Co z toho plyne za rizika? 
Hrozí nedorozumění, mohou se prosadit zkres-

lené představy. Příkladně to ukazují televizní ankety 
mezi studenty, které je – podle mě nefér – často staví 
do negativního světla. Na obrazovce jsou z nich igno-
ranti, kteří o dějinách nic nevědí nebo k nim nemají ten 
„správný“ vztah. Diváci naší generace jsou rozhořčeni 
a tvůrci anket jsou nejspíš spokojeni, protože špatná 
zpráva se lépe prodává. Musíme si v této souvislosti ale 
uvědomit, že třicet let je opravdu dlouhá doba. Během 
ní došlo k mnoha jiným událostem, které mají též cha-
rakter historického mezníku a mohou být pro mladší 
lidi stejně formativní jako pro nás rok 1989. 

Například? 
11. září, rozvoj internetu, migrační krize, nástup 

populistů... Generační aspekt vzpomínání je potřeba 
vnímat. Díky tomu si snáz uvědomíme, že není jen 
jedna historie. Neexistuje žádný obecně platný výklad, 
kdy my historici řekneme, jak to bylo, tak se to napíše 
do učebnic a hotovo. Vztah k historii hodně ovlivňuje 
perspektiva, místo, z nějž se na minulost díváme.

Tipnul bych si, že právě u listopadu mnozí pa-
mětníci „obecně platný výklad“ vidí. Skončila 
totalita, začala svoboda, vyhráli jsme. Považu-
jete to za omyl? 
Jedna věc jsou fakta – události a jejich aktéři. Ty 

vidíme všichni. Liší se však generační, místní či sociál- 
ní perspektivy, z nichž je nahlížíme. Posun perspek-
tivy se odráží ve změně historického významu, který 
události přičítáme. Neexistuje nic takového jako „his-
torická pravda“. Tou disponují jenom totalitní nebo au-
toritativní režimy. Je zřejmé, že pro Němce, Poláky, Če-
chy má druhá světová válka různý význam, který nelze 
jednoduše převést na objektivní pravdu. Listopad 1989 
patří mezi sdílená místa paměti, jejichž význam by se 
měl ve společnosti průběžně vyjednávat. Ideálně v po-
době kultivované debaty, kde se připouštějí různé po-
hledy na věc, a ne jedna fixovaná pravda. 

konEc DějIn 
Lze nějak zobecnit, co si o listopadu 1989 myslí 
mladší generace?
Nebál bych se říct, že často vůbec nic. Záleží 

na tom, jak se jim historie předá. Pokud ji někdo zpro-
středkuje jako suchopárnou faktografii, což na školách 
není zdaleka opuštěný trend, tak lze i z listopadu udělat 
neosobní a nudný příběh, který nikoho neosloví. Rok 
1989 navíc má konkurenci v celé řadě jiných atraktivních 
událostí, které jsou zajímavě zpracované třeba ve filmech 
či v počítačových hrách. Můžou to být klidně i starší dě-
jiny podané zábavnou formou a namíchané s fikcí, jako 
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kamIL ČInátL (44)
jako historik a  didaktik působí 
v Ústavu českých dějin ff Uk a v od-
dělení vzdělávání Ústavu pro studium 
totalitních režimů. na ff Uk se věnuje 
didaktice dějepisu a výzkumu paměti.  
na Ústr vede semináře pro učitele 
dějepisu a věnuje se tvorbě vzděláva-
cích pomůcek. Využívá přitom zkuše-
nosti z dřívější profese učitele češtiny 
a dějepisu. s rodinou žije v Písku.
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tomu je u Hry o trůny nebo v sérii Assassin‘s Creed. Proti 
nim listopad, podaný jako frontální výklad od tabule, 
zkrátka nemá šanci. Jsou ale i jiná rizika, která naopak 
pramení z až moc velkého zaujetí.

V jakém smyslu?
Představme si listopad v podání učitele naší ge-

nerace, který je přesvědčený antikomunista, ztotožňuje 
se s listopadem jako s určující pozitivní politickou změ-
nou a začne v tomto směru tlačit na pilu. To může vyvo-
lat kontraproduktivní reakci, protože dnešní mládež už 
na žádnou přímočarou ideologickou indoktrinaci není 
zvyklá. Prožít listopad pro řadu pamětníků automaticky 
znamená být doživotním antikomunistou. Jenže taková 
hodnotová pozice může pro mladou generaci vyznívat 
vyprázdněně a strnule. Podívejme se na to optikou pro-
blémů, které jsou aktuální v současné společnosti, třeba 
klimatická změna, populismus v politice nebo drahé by-
dlení. Na nic z toho antikomunismus jako hodnotový 
rámec nestačí. Nenabízí mladým lidem relevantní od-
povědi na problémy, které oni aktuálně řeší, a tak lo-
gicky začnou poptávat něco jiného. Z antikomunismu 
se stane jen relikt ze světa jejich babiček a dědečků, 
který už patří do muzea. 

Pokud se ale shodneme, že období před rokem 
1989 nebylo pro Československo nejšťastnější, 
jak to tedy mladší generaci správně sdělit? 
Otázka nestojí, zda učit o zločinech komunismu, 

ale jak, aby to bylo efektivní. O tom, že je komunismus 
zásadní historické téma, panuje shoda. Tím se ale pro-
blémy ve výuce neodstraní. Proto jsme například zpra-
covali osud faráře Toufara formou komiksu, kde žáci 
hravě a v interakci s prameny sami skládají jeho příběh. 
Díky aktivnímu zapojení mají k tématu silnější vztah 
a zároveň získávají představu o tom, jak vlastně příběhy 
z historie vznikají.

Jak nejlépe zprostředkovat, o co v listopadu 
1989 šlo? 
Chyba je v tom, že listopad má ve školních výkla-

dech obvykle podobu jakéhosi konce dějin. Předchozí 
události směřují již od roku 1948 k sametové revoluci 
jako k happy endu. Dál jako by už nebylo co řešit. To 
je ovšem pro mladé publikum neproduktivní situace, 
protože jim je samozřejmě jasné, že dějiny roku 1989 
neskončily. Je tu nová republika, která mimochodem 
existuje už déle než meziválečné Československo. Po-
kud jim ve škole předáváme dějiny, které vlastně končí 
před začátkem jejich epochy, pak to pochopitelně jde 
mimo ně. 

Co s tím? 
Jedna z možností je ve vyprávění toho revoluč-

ního příběhu pokračovat. Mluvit o tom, co bylo dál, 
otevírat problémová témata, kterých je transformační 
období plné. Ty o něco starší dějiny je pak vhodné ak-

tualizovat. To neznamená překrucovat jejich „pravý“ 
význam, ale vztahovat je k aktuálním problémům sou-
časnosti. Tehdy podepsalo Chartu jen 242 lidí, ostatní 
se báli nebo o ní neměli přesné informace. Co vy? Pode-
pisujete dnes nějaké petice? Proč? Máte přitom strach? 
Co se mezi rokem 1977 a současností změnilo? Je třeba 
studenty motivovat, vyvolat zájem. Je důležité, aby vě-
děli, proč se mají o danou událost zajímat. Pokud nepo-
dáme historii jako problém, který má otevřené řešení, 
nemůžeme uspět. 

kde hledat takové „otevřené řešení“ pro výklad 
komunismu nebo listopadu 1989?
Třeba se ptát po příčinách pádu komunismu. 

Nebo pátrat po tom, co se po roce 1989 změnilo a co na-
opak přetrvalo a spoluurčovalo další vývoj společnosti. 
To nejsou jednoduché otázky, historici se na odpově-
dích neshodují. Otázky potřebujeme, abychom mohli 
o minulosti vést nějakou debatu, bez ní jsou znalosti 
jen suchopár. Až debata je oživuje, dává jim význam. 
Někdo řekne, že režim nestál za nic, a tak uvnitř po-
stupně sílila opozice, v roce 1988 začaly velké demon-
strace a o rok později už režim padl. Jiný student řekne 
ne, role té domácí opozice nebyla tak velká, daleko dů-
ležitější byly změny v Sovětském svazu. Jiný akcentuje 
jako důvod rozpadu ekonomickou zaostalost. Další kla-
dou důraz třeba na glasnosť. Gorbačov omezil cenzuru, 
vypustil kritické informace o stalinismu, a tím se celý 
ten ideový systém zhroutil zevnitř.

Na konci ale stejně zbude otázka, jak to tedy 
bylo. 
Já doufám, že tato otázka nezazní. Zrcadlí sice 

obecně rozšířenou představu o „historické pravdě“, ale 
studenti, kteří takto diskutují, by už měli mít jasno, 
že s historií je to složitější. Dějepis neusiluje o jeden 
pravdivý výklad dějin, ale rozvíjí schopnost přemýšlet 
o dějinách, tedy historickou gramotnost. Vzdělávat pro-
střednictvím otázek a návazné debaty je efektivnější než 
se biflovat data na písemku. Když mají studenti před se-
bou zajímavé otázky, mají i větší zájem o znalosti, neboť 
je najednou k něčemu potřebují. Je, myslím, mnohem 
cennější dostat mladého člověka do pozice, kdy si na věc 
má sám udělat názor, než před něj postavit monument 
minulosti s pokynem „vzpomínej v úctě“. 

BUď ráD, žE žIjEš tEď
Co si jako badatel na poli paměti myslíte o tom, 
jak dokážeme nebo nedokážeme zkoumat, co se 
v listopadu 1989 vlastně odehrálo? když pomi-
neme rozbor minuty po minutě a nějaké hem-
žení na albertově, dokážeme té změně rozumět? 
Fakta typu minuta po minutě jsou, myslím, pro-

zkoumaná dobře. Mě z pohledu paměťových studií spíš 
zajímá, jak se s touto historií zachází ve veřejném pro-
storu. To s sebou může nést řadu konfliktů, které vy-
povídají o našem vztahu k minulosti. 
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Například?
V Písku, kde žiju, letos proběhla výstava o Jitexu, 

která otevřela téma komunismu neotřelým způsobem. 
Jitex byl velký textilní podnik, který dnes stojí polo-
prázdný na kraji města, ale za socialismu zaměstnával 
půlku města. V městské společnosti tak existuje silná 
osobní vazba na interpretaci socialismu. Ta výstava byla 
skvělý počin, ukázala tuto do té doby trošku odsunutou 
minulost města, které se dominantně představuje skrze 
nejstarší český most a středověké památky s neproble-
matickou historií. Výstavu ovšem kurátoři zakončili ro-
kem 1989. Období transformace už nevystavovali, to 
už je na malém městě konfliktní téma, protože s sebou 
nese problémy, jako je konstituování nových politických 
elit, přesuny majetku a řadu dalších tenzí. 

Proč se toho někdo bojí? 
Asi proto, že je pořád zvykem brát listopad – jak 

jsem říkal – jako konec dějin. Když připustíme, že to 
konec není, tak začneme vyprávět jiný příběh. Příběh 
politické transformace, kde už nejde jen o pád komu-
nismu, ale o počátky nové společnosti, ve které žijeme. 
Tam nejsou ty cestičky tak vyšlapané, a nejen na regio-
nální úrovni. Když se student domáhá nějaké relevantní 
literatury k transformaci, tak vzniká problém.

O listopadu toto neplatí? Tam už nám nic ne-
chybí? 
Nechybí fakta, ale otázky, schopnost aktuali-

zovat význam listopadu pro přítomnost. V té fakto-
grafii už potenciál jít dál nevidím, už teď je strašně 
košatá. Je to s ní jako s moukou, která může člo-
věka zadusit. Má sice znalosti, ale nepřemýšlí o nich. 
Zvlášť když si představím školní prostředí. Tam už 
není potřeba přidávat další fakta. Je potřeba klást si 
nad tou minulostí produktivní otázky, které ji nějak 
znovu restartují, aktualizují, zpřítomní. Otázky fun-
gují jako kvas, který promění historii v něco živého. 
Jsou mnohem užitečnější než vršení faktů kolem ně-
jakého jubilea. Mimochodem, naše uctívání výročí 
mi poslední dobou přijde až úchylné. Jako by Češi 
vzpomínali jen u výročí, jako by neuměli vytáhnout 
minulost jindy, než když je to tak trochu povinnost. 
Tenhle formální tlak je všudypřítomný a nepřijde mi 
moc zdravý.

Třeba v tom smyslu, že mladšímu publiku bu-
dou řeči o listopadu po skončení oslav ještě víc 
protivné než teď? 

Svým způsobem ano. Souvisí to zejména s jedno-
stranným výkladem minulosti, o kterém jsem už mlu-
vil. Zkusme se vcítit do modelového dvacátníka, který 
žije tím, že v dnešní společnosti je něco špatně – a jako 
odpověď dostane kázání: „Ale před rokem 1989 bylo 
daleko hůř, takže buď rád, že žiješ teď, protože ve srov-
nání s tím komunismem, co pamatujeme my, je míra 
dnešní špatnosti zanedbatelná.“

Není to ale pravda?
Pro mě ano, záleží ale na tom, jakým způsobem 

a v jakém kontextu takové tvrzení pronášíme. Neměli 
bychom historické paralely nadužívat, a bagatelizo-
vat tak problémy současnosti. Máme vrstvenou zku-
šenost se zneužíváním historie pro legitimizaci politic-
kého řádu. Jednostranný pohled k tomu tíhne. Patent 
na pravdivý výklad minulosti měly totalitní a autoritář-
ské režimy, pro demokracii je klíčová diskuse. 

Máte nějakou zkušenost, jaký typ diskuse 
ohledně listopadu zabírá? Co dokáže generace 
sblížit? 
Je potřeba vyvolat motivaci skrz otázky. Ale to 

neznamená, že přijdete a řeknete jim: „Mám tady pro 
vás chytrou otázku.“ Vy je postavíte do situace, která 

vzbuzuje otázky. Ukážete jim třeba nějakou filmovou 
ukázku, fotky, rozporná svědectví nebo nějaký dobový 
článek a oni se návazně sami na něco zeptají. Může to 
být samozřejmě nepříjemná otázka typu: „Pane uči-
teli, co jste v roce 1989 dělal vy? Jak to probíhalo tady 
u nás na škole?“ Když se minulost zpřítomní jako něco 
otevřeného, nejen jako uzavřený příběh, tak se dostaví 
motivace a zájem, studenti jsou najednou daleko víc 
ochotní se sami do výkladu historie aktivně zapojit. Po-
máhají přesahy do rodinné paměti, kdy studenti dosta-
nou za úkol, aby téma probrali s rodiči nebo prarodiči, 
aby doma našli nějaké fotky z dané doby. Uvědomí si 
tak, že se dějiny promítaly do života jejich rodiny, že 
vzbuzují emoce, rozpory. Dobré jsou besedy s pamět-
níky, které ukážou historii z osobní perspektivy, zlid-
ští ji. Pokud učitel takto pracuje, musí zároveň počítat 
s tím, že hodina neskončí zvoněním a zápisem do se-
šitu, ale že téma bude generovat další otázky, často ne 
úplně triviální. Pro učitele je, myslím, změna v tom vy-
stoupit z role toho, kdo zná všechny odpovědi, a být 
schopen říct: „Vynikající otázka, ale teď fakt nevím, jak 
ti na ni odpovědět, zkusím to příště.“ To je nepříjemná 
situace, která nevyznívá pro učitele dobře, jakoby ho de-
legitimizuje, ale ve finále studenti takový přístup ocení.

když dnešní dvacátník dostane kázání typu  
„před rokem 1989 bylo hůř, tak buď rád, že žiješ teď“,  

není to pro něj příliš produktivní situace.
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Vy jste s učiteli ve spojení, v ÚSTr jim meto-
dicky radíte. Jdou tímhle směrem? 
Jdou, i když asi pomaleji, než jsem si před de-

seti lety, kdy na ústavu vzniklo vzdělávací oddělení, 
představoval.  Výzkumy mezi učiteli ukazují, že se sou-
dobé dějiny vyučují ve stále větší míře. Menší posun 
je na úrovni metod výuky. Stále převládá jednosměrný 
výklad látky od tabule. Paradoxně tuto konzervativní 
formu posílily moderní technologie – zejména power-
pointové prezentace. Od roku 2016 vyvíjíme s řadou 
partnerů digitální aplikaci pro práci s prameny Histo-
ryLab, kterou průběžně testujeme v reálném prostředí 
škol. Máme řádově tisíce záznamů o  interakci žáků 
s prameny, a tak trochu vidíme do toho, jak přemýšlejí 
o historii. Výkyvy mezi školami jsou velké, někdy to 
dokonce vypadá, že systém selhává, demotivuje žáky 
a nepodporuje jejich schopnost tvořivě historicky mys-
let. Stává se, že žáci deváté třídy dokážou někdy v úplně 
stejné situaci podat lepší výkon než gymnazisté – tedy 
pravý opak toho, co bychom od vzdělávacího systému 
očekávali.

V jaké situaci?
V HistoryLabu máme cvičení se slavnou fotku 

z války ve Vietnamu Napalm girl, která zachycuje na-

hou plačící dívku po napalmovém náletu. Žáci nejprve 
zkoumají verzi, za niž fotograf Nick Ut získal Pulitze-
rovu cenu. Pak ji srovnávají s původní verzí, kdy je vi-
dět, že autor kousek ořízl, aby nebylo vidět vojáka, který 
si vedle plačícího dítěte netečně mění film ve fotoapa-
rátu. Otázka zní, proč autor fotku opravil, jak se změ-
nilo její vyznění a jak tato fotka mohla ovlivnit veřejné 
mínění v Americe. Skutečně se občas stává, že deváťáci 
odpovídají lépe.

Jak je to možné? 
Deváťáci řeknou, co si myslí: „Ořízl to, pro-

tože chtěl odstranit problém. Aby nebylo vidět, že vo-
ják místo pomáhání fotografoval.“ Jednoduchá úvaha, 
kterou dá i deváťák. A jsou případy, kdy gymnazisté 
odpovědí, že nevědí nebo dají nějak jinak najevo, že ne-
mají ochotu o tom vůbec přemýšlet. Přitom by měli být 
schopni odpovědět daleko komplexněji než ti deváťáci.

Čím to je?
Ve  hře může být více okolností. Ve  školách 

často není bezpečné prostředí. Když žák zjistí, jak 
snadno udělá chybu (a dějepis je stroj na chyby), tak 
se raději moc neprojevuje. Dále mám obavu, že v prů-
běhu let demotivuje studenty systém průtokového 

ohřívače faktografie. Vrství se zkušenost, že dějepis 
není o kreativitě. Ale nechci generalizovat – jsou-li 
někteří deváťáci lepší, je to zpravidla dáno dobrým 
učitelem, který systematicky podporuje jejich do-
vednosti, vytváří bezpečné prostředí pro jejich práci, 
podněcuje otázky. 

Existuje nějaká paralela, která se týká výuky lis-
topadu 1989?
Jako didaktik dějepisu a badatel na poli paměti 

vidím základní výzvu v tom, abychom dokázali listo-
pad zprostředkovat mladším generacím jako otevřené 
téma s živým vztahem k současnosti. Definovat his-
torický význam výročí tak, aby rezonovalo s problémy 
dnešní společnosti, jako jsou třeba informační revo-
luce, populismus, klimatická změna. To je ta výzva. 
Zkrátka rozvinout ve veřejném prostoru debatu, kdy 
s rizikem jistých neshod vznikne něco nového. Uvedu 
příklad, abych byl konkrétní. Zajímavé téma předsta-
vují očekávání, která si lidé s politickou změnou v roce 
1989 spojovali. Jak viděli svou budoucnost. To se dá 
rekonstruovat a dnešní mladé to může hodně překva-
pit – ta dnes až naivní víra v pokrok a v konec „zlých“ 
dějin. Zároveň to směřuje k reflexi toho, jak my dnes 
vidíme svou budoucnost. 

Dějepis není jen o minulosti, ale měl by rozvíjet 
naši schopnost odpovědně plánovat budoucnost, třeba 
ve vztahu ke klimatické změně. Taková aktualizace je 
pro mě víc než předvídatelná a stále se opakující de-
bata o tom, jestli byl komunismus dobrý, nebo špatný, 
anebo jak moc byl totalitní. Učitelé, kteří dokážou se 
studenty takhle tvořivě pracovat, jsou pak velmi často 
překvapeni otázkami, které od nich slyší. A i když vý-
uka skončí nejednoznačně, tak je podle mě cennější než 
hodina ve stylu Igora Hnízda, kdy charismatický učitel 
působivě vypráví tragické dějiny, až se děti rozpláčou. 
Je v nás hluboce zakořeněná představa, že právě takhle 
funguje dobrý učitel. Vyvolá emoce, předá od katedry 
silný příběh a ty správné hodnoty. V pozadí této scény 
se však skrývá riziko. Takový výklad minulosti před-
pokládá u publika pasivní roli. Hnízdo vychovává děti, 
které poslouchají a budou poslouchat. Děti se učí vzhlí-
žet k autoritě. A to pro jejich – ani pro náš – budoucí 
občanský život není ideální. X

Dějepis není jen o minulosti, ale měl by rozvíjet naši 
schopnost odpovědně plánovat budoucnost, třeba ve 

vztahu ke klimatické změně.
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Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov 
Soros Součková Sozanský Sparková Starý Soros Součková Sozanský Sparková Starý 
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík 
Soros Součková Sozanský Sparková Starý 
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík 
Soros Součková Sozanský Sparková Starý 

Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská 
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík 

Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid 
Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra 
Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová 
Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette 
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt 

30 LET DÁVÁME
Kulka Kyndrová Laclos Lang Langerová 
Lanzmann Laqueur Laughland Laurence 30 LET DÁVÁMELanzmann Laqueur Laughland Laurence 
Lawson Lester Levitsky Liang Lindsey 30 LET DÁVÁMELawson Lester Levitsky Liang Lindsey 

VYCHÁZÍ 17. ŘÍJNA!
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Bylo úterý 21. listopadu 1989, v Bratislavě už třetím dnem 
přibývalo protestujících lidí a první masová demonstrace 
byla ohlášena na středu. Ale můj otec seděl doma.

Našel jsem ho v kuchyni, jak vaří večeři a poslou-
chá zprávy rakouského rozhlasu. „Venku padá režim,“ řekl 
jsem, „a tebe, který jsi o zákonitosti jeho pádu léta psal, 
to najednou nezajímá?“ Kouknul se na mě přes rameno 
a olízl vařečku: „Chlapče,“ tak mi říkal, když něco mys-
lel velmi vážně, „davy nejsou pro mě a revoluce také ne.“

Třicet let si průběžně kladu otázku, jak to tehdy 
myslel a jak prožíval těch deset měsíců svobody – je-
diných ve svém dospělém životě –, které mu zbývaly 
do smrti v září roku 1990. Dnes jsem v jeho tehdejším 
věku, což mi pomáhá lépe ho pochopit, jistotu však mít 
nikdy nebudu.

Otec byl v Československu opravdu jeden z mála, 
ne-li jediný intelektuál, který důsledně trval na tom, že 
komunistický režim je v soutěži se západní demokracií 
ideologicky i ekonomicky vyčerpán, a proto musí padnout. 
Předpokládal však, že komunisté se k témuž poznání do-
berou také a budou se chtít s disidenty domluvit na pro-
měně systému po vzoru Sovětského svazu za Gorbačova 
nebo po vzoru kulatých stolů v Polsku či v Maďarsku.

Představuji si, že se na tato jednání těšil: sedět 
za kulatým stolem a dívat se do očí vyděšeným vlád-
cům, kteří ho věznili, a teď mají sami strach z vězení. 

Byl připraven být velkorysý, ale také jim chtěl nahléd-
nout do vyprázdněných duší. Chtěl samozřejmě svo-
bodu pro všechny včetně sebe, ale také toužil po inte-
lektuální satisfakci, jíž by mu bylo dopřáno v přímém 
doteku se sklerotickou mocí. Poznání bylo pro něj stejně 
důležité, ne-li důležitější, jako svoboda.

A o toto poznání přišel, protože příliš rychlá re-
voluce smetla komunisty dřív, než se jim stačil podí-

Přijetí údělu
Můj otec Milan 
Šimečka měl životem 
vyhrazeno jen deset 
měsíců svobody 
po listopadu 1989 a já 
průběžně přemýšlím, 
co ho vedlo k tomu, jak 
s nimi naložil.
martIn m.  šImEČka
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vat do očí. Nečekal, že davy lidí se vzbouří, protože 
byl hluboce přesvědčen o jejich konformismu a strachu, 
na nichž byla založena moc normalizačních komunistů. 
Náhlou vzpouru davů tedy chápal jako své intelektuální 
selhání, jímž pozbyl práva účastnit se revoluce.

Byl jsem to nakonec místo něj já, kdo se koncem 
listopadu spolu s dalšími revolucionáři z hnutí Veřej-
nost proti násilí díval do očí vyděšeným komunistům 

Venku ještě režim nepadá. (Mezi přáteli u Havlů 
na Hrádečku, Milan Šimečka první zprava, zády 
s kytarou Vlasta Třešňák)
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ve vládním paláci. Byl jsem překvapen, jak nezajímaví 
to byli lidé, a myslím, že i můj otec by byl zklamán. 
Za několik dní nato slovenská komunistická vláda jako 
první padla, federální následovala až poté.

Pokud se ve své úvaze nemýlím, pak má otcova 
situace jistou obecnou platnost: celých dvacet let norma-
lizace poctivě razil cestu k poznání společenské a mo-
censké povahy režimu, aby se nakonec mýlil v povaze 
lidské a v její touze po svobodě. Stejnému omylu pod-
léháme často i my, o politicích ani nemluvě.

komUnIstÉ
Na moje naléhání ale nakonec otec přece jen přistoupil 
na to, že se půjde na demonstrace podívat, a dokonce 
vystoupil na tribuně. Záhy pak začal chodit i na poli-
tické debaty VPN a jeho autorita mezi revolucionáři 
byla tak velká, že jaksi bezděčně svými postoji výrazně 
ovlivnil polistopadový vývoj.

Bylo zvláštní, že stejnou autoritu měl i  mezi 
mnohými komunisty, přestože byl jedním z nejtvrd-
ších kritiků normalizačního režimu. Jak to bylo možné? 
Myslím, že cítili, že jim – jakožto bývalý komunista – 
vždy rozuměl, byť se s nimi dávno rozešel.

Největší záhadou pro mě však nebyl uctivý postoj 
komunistů k mému otci, ale otcův téměř laskavý postoj 
k nim. Jako kluk jsem s ním často chodil v sobotu na-
kupovat a byl jsem nejednou svědkem toho, jak na ulici 
potkal nějakého bývalého přítele, který v první vlně nor-
malizace zůstal ve straně a pokračoval v kariéře. „Jak se 
ti žije se zlomenou páteří?“ vyptával se zvědavě a bez 
špetky soucitu s blekotajícím nešťastníkem.

Tuto otázku přestal po listopadu klást. Počátkem 
března mu bylo šedesát a jeho bývalí kolegové z vysoké 
školy pro něj uspořádali oslavu. Byli to ti, kdo zůstali 
ve straně i ve škole, zatímco on šel dělat dělníka. Při-
šel jsem tam pro něj, protože špatně viděl a měl jsem 
ho odvést na jinou oslavu, tentokrát s přáteli z disentu.

Našel jsem ho v uvolněné atmosféře, z níž čišela 
úcta těch lidí vůči němu. „Ptal ses jich, jak se jim žilo 
se zlomenou páteří?“ zeptal jsem se, když jsme se ocitli 
na ulici. „Ne,“ odpověděl. „Proč taky?“

Zřejmě věděl, že by mu stejně neodpověděli 
upřímně, a dávat tou otázkou najevo svou mravní pře-
vahu už ztratilo smysl. Byl na straně vítězů.

Mohl však pozvání na  onu oslavu odmítnout, 
mohl se konformním komunistům, jimiž za normali-
zace pohrdal, vyhýbat. Nechápal jsem jeho vstřícnost 
k nim, kterou je díky své veřejné autoritě legitimizoval. 
Dokonce byl neformálním poradcem (spolu se svým pří-
telem z disentu Mirem Kusým) Milana Čiče, který se 
stal kompromisním premiérem nové slovenské vlády. Čič 
byl v Bratislavě obdobou federálního premiéra Mariána 
Čalfy v Praze: do poslední chvíle byli oba ministry ko-
munistické vlády, aby pak hladce přešli na druhou stranu.

Jak si to vysvětlit? Otcovou vášní byly dějiny 
a politika. Studoval sociální utopie a revoluce, ale také 
celá léta žil každý večer díky vídeňské televizi a roz-

hlasu rakouskou demokracií. Věděl vše o kompromi-
sech, které demokracie vyžaduje. Byl přesvědčen, že 
spolupráce s  těmi konformními komunisty, kteří se 
chtěli na demokracii podílet, otupí vliv radikálů všeho 
druhu, jichž se obával nejvíc.

Ale tento postoj – ať už ho vnímáme po třiceti 
letech jakkoli – by nemohl mít bez vlastní bytostné zku-
šenosti s komunismem, který jako mladý muž pomáhal 
v padesátých letech budovat. Myslím si, že tato zkuše-
nost byla dokonce klíčová. 

Patřil k poválečné komunistické generaci, která 
byla v Československu intelektuálně i mocensky nejsil-
nější generací minulého století. Pojil ji společný zážitek 
z mládí, jenž se po listopadu 1989 ukázal být v mnoha 
případech silnější než zážitek z rozštěpení v roce 1968 
na konformisty a disidenty. Stmelila ji hrůza z války 
a koneckonců i odpor k revoluci, jíž se s takovým nad-
šením kdysi účastnila. 

Pokud lze otcův postoj zobecnit, tak především 
jako odkaz, že společný prožitek z mládí bývá někdy 
tmelem takové síly, kterou lidé s odlišnou zkušeností 
– byť ze stejné generace, jako například nekomunisté, 
roztroušení v různých politických proudech – nemů-
žou pochopit. Platí to i pro mou generaci, která do-
růstala za nejtvrdší normalizace a tento společný zá-
žitek ji chtě nechtě definuje. Jejím tmelem je cynismus 
a nedůvěra v jakékoli ideje, o ideálech ani nemluvě. 
Tato generace je u nás dodnes částečně u moci, byť 
snad už na ústupu.

BEz možnostI VoLBY
Pro mě byl listopad 1989 branou k jinému životu, k ži-
votu ve svobodě. Pro otce byl spíše škvírou, jíž s po-

Je naše svoboda iluzí? (Milan Šimečka)
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vzdechem, obtěžkán pocitem odpovědnosti, prolezl 
opět jen ke starému údělu.

Nechtěl ho přijmout – proto seděl v ono listo-
padové úterý v kuchyni a doufal, že ho revolucionáři 
nechají na pokoji. Politika jako konkrétní činnost ho 
zoufale nebavila. Bavilo ho o ní přemýšlet, ne ji dělat. 
A přesto přijal nejen roli poradce premiéra Čiče, ale 
i roli poslance slovenského parlamentu a pak funkci 
poradce v týmu prezidenta Václava Havla.

Byl jsem u toho, když v červnu 1990 zvedl v ku-
chyni telefon a  s  nešťastným výrazem ve  tváři po-
slouchal Václava Havla, který ho žádal, aby nastoupil 
k němu na Hrad. Moje matka byla vyděšená: „Vždyť 
konečně můžeš svobodně psát a cestovat, po ničem ji-
ném jsi přece netoužil. Snad to nepřijmeš?“ Jenže otec 
jen sklesle řekl: „Komukoli na světě bych řekl ne, ale 
Václavovi to nemůžu odmítnout.“

Byla to jen částečná pravda. Otec se ve skuteč-
nosti octl v pasti, kterou si sám svým životem nastavil, 
když přijal roli – ať už jako komunista, nebo jako di-
sident – aktivního účastníka československých pová-
lečných dějin. Mohl samozřejmě svobodně odmítnout 
všechny nabídky se na čemkoli dále podílet (odmítl na-
příklad nabídku stát se slovenským premiérem s vý-
mluvou, že je Čech) a jen „psát a cestovat“, ale věděl, 
že takové rozhodnutí jej zatíží pocitem viny, čímž jeho 
svoboda zhořkne natolik, že ztratí smysl.

Z dnešního pohledu se může jeho dilema jevit 
jako zbytečně tíživé. Nebyl koneckonců listopad 1989 
branou ke  svobodě, jež dnes překypuje možnostmi 
volby, a břímě údělu odpovědnosti je proto považo-
váno za směšnou výmluvu těch, kdo berou sebe sama 
příliš vážně? Nicméně já dnes otce chápu mnohem lépe 
než tehdy a v jeho volbě, jež neměla alternativu, vi-
dím hlubší moudrost: naše svoboda je iluzí, pokud není 
její součástí i přijetí osobního údělu, jenž nás současně 
v této svobodě omezuje.

Ale otec měl ještě jeden pádný důvod vzdát se 
svobody „psát a cestovat“ (byť jen dočasně, jak doufal) 
a přijmout politické funkce: obával se lidských myslí, 
které se v nabyté svobodě vydají špatným směrem a od-
mítnou ideje, díky nimž tuto svobodu získaly.

Skutečnost dávala jeho skepsi rychle za pravdu, 
a to dokonce i mezi jeho přáteli. V lednu 1990 se u Mira 
Kusého v Bratislavě naposledy sešla parta českých a slo-
venských spisovatelů kolem samizdatového časopisu 
Obsah, kteří se pravidelně scházeli celá osmdesátá léta.

Havel už nepřijel, neboť se stal prezidentem, ale 
jinak byli téměř všichni. Záhy se debata, před listopa-

dem vždy soustředěná na témata, jež by se dala shrnout 
pod pojem lidské důstojnosti a svobody, stočila na to, 
u jakého vydavatelství vydat dosud zakázané romány 
a jaký honorář žádat.

Když už to trvalo dvě hodiny a všichni mluvili 
jeden přes druhého, otec zahřímal: „Posloucháte se vů-
bec, o čem mluvíte? O penězích a smlouvách! Kam se 
poděly ideje, z nichž jsme dosud žili?“ V nastalém tichu 
pak jen mávl rukou a vzdal to.

Nikdy předtím, dokonce ani v komunistickém 
vězení, jsem ho neviděl tak frustrovaného. A jak mí-
jely měsíce, jeho skepse se prohlubovala. Možná se před 
listopadem 1989 mýlil v lidské povaze, když pochybo-
val o její touze po svobodě, ale nemýlil se v jejím sklonu 
ke špatnosti, jenž byl pěstován a rozvíjen komunistic-
kým režimem. Proto musel vzít na sebe úkol pomáhat 
stavět proti této špatnosti politické hráze.

Od jeho smrti průběžně přemýšlím, jak prožíval 
těch deset měsíců svobody, jež mu byly dopřány, a jak 
mám na ně nahlížet já. Povídali jsme si sice a z těch 
rozhovorů prýštila jeho skepse i zklamání z tuposti po-
litických debat i politiků samotných. Jenže když nemy-
slíte na smrt – a otec na ni nemyslel –, všechna skepse 
byla ředěna nadějí, že jeho úděl není věčný a za pár let 
bude „psát a cestovat“. Naše rozhovory tudíž neměly 
existenciální vážnost, kterou by jim dávalo tušení brz-
kého konce.

Když otec umíral, nebyl jsem u toho, ale moje 
máma mi popisovala, jak se svíjel v bolestech a připiso-
val svůj blížící se konec chybě své volby. Úsudek v před-
smrtné agonii nelze vnímat jako odkaz do věčnosti, nic-
méně otec byl přesvědčen, že jeho srdce nevydrželo tíhu 
údělu, který na sebe po listopadu vzal. Byl přesvědčen, 
že kdyby se rozhodl „psát a cestovat“, mohl žít.

V tom se ovšem hluboce mýlil. Jeho srdce bylo 
dědičně naprogramováno k prasknutí (jeho starší bratr 
se skácel po náhlém infarktu mrtev k zemi už v pade-
sáti), a když se to stalo, neměl nejmenší šanci na přežití. 
Jeho polistopadová volba nést břímě svého údělu neměla 
s infarktem nic společného.

Přestože toto všechno vím, nemohu se ubránit 
přemýšlení o otci jako o muži, jehož příběh lze zobec-
nit. Je to příběh o přijetí lidského údělu, v němž odpo-
vědnost vůči sobě i společnosti má přednost před osobní 
touhou po svobodě. Není to však smutný příběh, přes-
tože skončil příliš brzy. Listopad 1989, který správně 
chápeme jako naše osvobození, byl pro něj jen další 
etapou, v níž nebylo alternativy. Jenže bez lidí jako on 
by žádný listopad 1989 nebyl. X

otec se ocitl v pasti, kterou si sám svým životem nastavil, 
když přijal roli – ať už jako komunista, nebo disident – 

aktivního účastníka československých poválečných dějin.
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Havel,  
a pak  
symbolicky 
i Dubček
Jak popisuje sametovou 
revoluci britský historik 
Ian Kershaw ve svých 
dějinách Evropy.
Stržení berlínské zdi bylo symbolickým okamžikem 
sdělujícím světu, že se sovětským blokem je konec. 
Ostatní kostky domina už také padaly. Zánik zbýva-
jících komunistických režimů v Československu, Bul-
harsku a Rumunsku nastal rychle – ačkoli na rozdíl 
od Polska a Maďarska komunisté v těchto zemích ne-
byli připraveni se své moci vzdát.

Intelektuálům v  Československu, s  Václavem 
Havlem v čele a s podporou velkého množství stu-
dentů, trvalo měsíce, než jejich opozice vůči režimu 
nabrala větší sílu. Na demonstraci 28. října 1989, připo-
mínající výročí založení Československa v roce 1918, se 
shromáždilo okolo 10 000 lidí. Do listopadu podepsalo 
zhruba 37 000 signatářů petici Několik vět iniciovanou 
Havlem (který byl v květnu propuštěn z vězení) a jeho 
spolubojovníky a volající po zavedení demokratických 
práv. Tlak na změnu prudce vzrostl. Dramatické udá-
losti, které se odehrály na Velvyslanectví Spolkové re-
publiky Německo v Praze, ukázaly, že změna je možná 
a je už na dosah. Pád berlínské zdi byl jejím nejvý-
raznějším projevem. Ale režim v Československu ještě 
nebyl ochoten kapitulovat. Dne 17. listopadu zakročila 
obušky vyzbrojená pořádková policie brutálně proti de-
monstrujícím studentům. Policejní násilí však demon-
stranty nejen neodradilo, ale naopak podnítilo další 
a mnohem větší demonstrace. Během několika dnů se 
počet demonstrantů požadujících konec komunistické 
diktatury rozrostl na 200 000. Dne 27. listopadu se 
na Václavském náměstí shromáždilo na tři čtvrtě mili-
onu demonstrantů. Ke dvouhodinové generální stávce, 
která ten den proběhla, se přidalo 75 procent pracují-

cích obyvatel. Opoziční síly se mezitím 19. listopadu 
seskupily do Občanského fóra – hnutí, které pod vede-
ním Václava Havla požadovalo demokratické změny. 
Diskuse konající se v jeho ústředí v pražském divadle 
Laterna magika byly často nevyzrálé, neuspořádané 
a zmatené. Ale díky obrovskému vzepětí lidového od-
poru, který za Občanským fórem stál a zároveň jím 
byl poháněn, se toto hnutí stalo hybnou silou „same-
tové revoluce“, jež smetla vratké trosky komunistické 
nadvlády.

Ještě před koncem listopadu odstoupilo celé ve-
dení komunistické strany a z ústavy byl vypuštěn článek 
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o její vedoucí úloze. Nové složení vlády 3. prosince bylo 
posledním pokusem komunistů udržet si moc. Na to 
však již bylo pozdě. Pod hrozbou generální stávky byla 
10. prosince jmenována nová vláda, většina jejích členů 
pocházela z Občanského fóra. Prezident Gustáv Hu-
sák, jenž kdysi vyšel vítězně z roku 1968 a stal se sym-
bolem režimu po potlačení pražského jara, nakonec 
uznal svoji porážku a odstoupil. Dne 29. prosince 1989, 
těsně před koncem roku tak bohatého na události, jež 
se zapsaly do dějin, složil prezidentskou přísahu Vác-
lav Havel. O den dříve byl v hlubokém symbolickém 
gestu jmenován Alexander Dubček, hrdina roku 1968, 

do víceméně čestné funkce předsedy Federálního shro-
máždění. Koncem února 1990 se z Československa za-
čala stahovat sovětská vojska. Volby konané 8.–9. června 
1990 (a Havlovo znovuzvolení do prezidentského úřadu 
5. července 1990) potvrdily úspěšný přechod Českoslo-
venska k liberální demokracii. X

Ukázka je z knihy britského historika moderních dějin Iana kershawa na horské 

dráze. Evropa 1950–2017, která vyjde na podzim v nakladatelství argo.

Komunisté padli. (24. listopad v Laterně magice)
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