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ÚVOD 

Publikace Rok 1989 v jižních Čechách je v pořadí již třetí monogra-
fi í, která vznikla v rámci grantového projektu Průběh Sametové revolu-
ce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
který fi nančně podpořila Grantová agentura České republiky (reg. č. 13-
15049S). Zatímco v předchozí publikaci Komunální a parlamentní volby 
v Československu a jižních Čechách v roce 1990 byla předmětem zájmu 
badatelů již porevoluční, demokratická éra, která gradovala v červnových 
parlamentních a podzimních komunálních volbách, tentokrát se autorský 
tým projektu soustředil na různé facety roku 1989. Roku, který vstoupil 
do soudobých českých dějin jako jeden z jejich klíčových milníků. Jak ale 
ukazuje právě tato publikace, na jeho počátku tomu v jižních Čechách ještě 
nic nenasvědčovalo. Jak napovídá kapitola historika a politologa Lukáše 
Valeše z Vysoké školy evropských a regionálních studií Ohlas událostí tzv. 
Palachova týdne v roce 1989 na Strakonicku aneb od „horkého“ ledna 
k „vítěznému“ únoru, jestliže v lednové Praze vyděsil představitele ko-
munistického režimu relativně masový a více než týden trvající protest – 
tzv. Palachův týden –, jehož se navíc účastnila především mladá generace, 
v českých městech a regionech panoval téměř naprostý klid. Komunistický 
režim měl situaci plně pod kontrolou a alespoň vnějškově mohl vykazovat 
podporu obyvatelstva – v rámci různých režimních výročí, petic, odsuzu-
jících činnost opozice apod. Situace se ale v průběhu roku začala radikálně 
měnit, a to zejména pod vlivem demokratizačních procesů v sousedním 
Polsku a Maďarsku. Již v červnu bylo i na plénech okresních výborů KSČ 
v Jihočeském kraji patrné, jak narůstá nervozita mezi regionálními komu-
nistickými elitami a obavy z dalšího vývoje – mimo jiné i s ohledem na 
obě země i vývoj v Sovětském svazu. Předrevoluční atmosféru v jižních 
Čechách ve svým příspěvcích výstižně popsali archivář František Kotěšo-
vec z Okresního archivu v Prachaticích („Čas oponou trhnul“ – poslední 
dva měsíce existence Okresního výboru Komunistické strany Českoslo-
venska v Prachaticích), historik z Ústavu pro studium totalitních režimů 
Libor Svoboda (Bezpečnostní a ekonomická situace v Jihočeském kraji 
a okrese Jindřichův Hradec v roce 1989) a historik Jiří Petráš z Jihočeské-
ho muzea (Jižní Čechy ve druhé polovině roku 1989).
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Přes snahu představitelů komunistického režimu zabránit nejhorší-
mu a udržet moc ve svých rukou však Sametová revoluce dorazila i do 
jižních Čech. Její průběh v tomto regionu úspěšně zmapovali historička 
Jitka Vandrovcová z Husitského muzea v Táboře (Sametová revoluce 
a její ohlasy v Táboře), historik Jihočeského muzea Leoš Nikrmajer 
(Průběh sametové revoluce na Českokrumlovsku od 17. listopadu do 
vzniku vlády národního porozumění 10. prosince 1989) a historik z Ji-
hočeské univerzity Jiří Dvořák (Písek a jeho Občanské fórum – rozbor 
a analýza dochovaných archivních písemných pramenů a dobového 
tisku). Jejich svědectví o listopadových revolučních dnech v jižních 
Čechách je více než výmluvné a svědčí mimo jiné o tom, že ani jižní 
Čechy jen nečině nečekaly, jak to v Praze dopadne. Naopak i zde se 
našly desítky a stovky lidí, kteří ještě v době, kdy zdaleka nebylo nic 
jisté, neváhali se občansky angažovat a vystoupit proti komunistickému 
režimu. Jejich protirežimní aktivity přitom byly mnohem odvážnější 
a také nebezpečnější – pro ně a zejména pro jejich rodiny. V okresních 
a dalších městech jižních Čech, kde se lidé navzájem dobře znají, neby-
lo možné utéci do anonymního davu a ztratit se v šedi velkoměsta. Nic 
na tom nemění fakt, že představy a ideály, s nimiž tito odvážní občané 
„do toho“ šli, se ve fi nále mohly od reality více než podstatně lišit a že 
sami zpětně vzpomínají i na řadu zklamání z porevolučního vývoje.

Za autorský kolektiv
Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. PhDr. Jiří Petráš
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JIŽNÍ ČECHY VE DRUHÉ POLOVINĚ 
ROKU 19891

JIŘÍ PETRÁŠ

Bezpečnostní situace

Tato studie navazuje na několik předchozích, které mapovaly situaci 
v Jihočeském kraji na konci osmdesátých let 20. století.2 Ukázalo se, na 
základě příslušných archivních pramenů, ale i ze vzpomínek narátorů, 
že československý režim byl ve fázi „růstu potíží“, kdy jeho předsta-
vitelé nebyli schopni reagovat na nově se tvořící geopolitickou situaci 
a po ztrátě přímé podpory ze strany Sovětského svazu (nová dokrina 
Michaila Sergejeviče Gorbačova) bylo pouze otázkou času, kdy jejich 
moc skončí. Navíc bylo patrné, že Komunistická strana Českosloven-
ska již nebyla takovým monolitem, jako na počátku sedmdesátých let, 
v éře vrcholící normalizace. Sama byla rozkolísána generačními i jiný-

1 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.

2 Petráš, Jiří: Obraz jihočeské společnosti v materiálech JKV KSČ na přelomu 
let 1987/1988. In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří: Sametová revoluce v českých 
obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. VŠERS České Budějovice a Ji-
hočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, s. 23–34; 
Petráš, Jiří: Benešovské tanky. In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří: Sametová revo-
luce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. VŠERS České 
Budějovice a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 
2014, s. 199–203; Petráš, Jiří: Jihočeská společnost a KSČ v roce 1988 v ma-
teriálech JKV KSČ. In: Auspicia. Recenzovaný časopis pro oblast společen-
ských a humanitních věd. VŠERS České Budějovice 2014, s. 88–99; Petráš, 
Jiří: Jižní Čechy v první polovině roku 1989. In: Malý, Ivan a kol.: Česká 
společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Národní muzeum 
Praha, 2015, s. 69–87; Petráš, Jiří: Od hlasování k volbám. In: Valeš, Lukáš 
– Petráš, Jiří: Komunální a parlamentní volby v Československu a jižních Če-
chách v roce 1990. VŠERS České Budějovice a Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích, České Budějovice 2015, s. 11–36.
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mi spory, její vedoucí představitelé ztratili pud sebezáchovy. K tomu se 
přidružily i problémy na poli hospodářském – československé ekono-
mice docházel dech, mnoho komodit bylo najednou nedostatkových, 
hlásaná přestavba hospodářského mechanismu zadrhávala3 a volby ře-
ditelů nově se konstituovaných státních podniků (z národních) mnohdy 
nedopadaly dobře pro kandidáty navržené samotnou KSČ (byť i druhý 
kandidát – navržený zpravidla odbory – musel mít souhlas samotné 
KSČ). Část společnosti – řekněme občanští aktivisté, členové různých 
opozičních skupin a hnutí – začala ve větším (nikoliv však masivním 
– to snad jedině v Praze) měřítku dávat veřejně najevo svou nespoko-
jenost. A to dokonce i v jižních Čechách, které i v první polovině roku 
1989 bylo možné označit za oázu klidu uprostřed měnící se republiky. 

V červenci a srpnu však začala postupně „kvantita přerůstat v kvali-
tu“. Protistátní nápisy a tiskoviny se začaly objevovat na Jindřichohra-
decku4, Pelhřimovsku5, Českobudějovicku6, Prachaticku7, Táborsku8, 

3 K tomu blíže brilantní rozbor situace Švihlíková, Ilona: Jak jsme se stali kolo-
nií. Praha 2015.

4 Nález protistátních tiskovin v rychlíku v Českých Velenicích jedoucím z Ra-
kouska do Prahy dne 5. července 1989; nápis na garáži v Jindřichově Hradci 
propagující Chartu 77 o pět dní později. Archiv bezpečnostních složek Praha 
(dále jen ABS P), Ministerstvo vnitra a životního prostředí České republiky (MV 
ČR), Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trestných činech 
v ČSR ze dnů 6. a 11. července 1989 za operační dny 5. a 10. července 1989.

5 Humpolec, 10. července 1989. ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořád-
ných událostech a některých trestných činech v ČSR ze dne 11. července 1989 
za operační den 10. července 1989.

6 Celkem deset protistátních nápisů v Českých Budějovicích ze dne 22. čer-
vence – jejich autoři byli ovšem polští dělníci. Dále pak rozšiřování tzv. „zá-
vadových tiskovin“ (2. 8.). ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných 
událostech a některých trestných činech v ČSR. Vedle toho se stal v Českých 
Budějovicích dne 5. 8. závažný – na tehdejší poměry – trestný čin – násilné 
přepadení benzinové pumpy na třídě Míru (dnes Pražská třída). Pachatelé, kte-
ří byli dopadeni o čtyři dni později, ukradli 38 000,- Kčs a poukázky na benzín 
a naftu v hodnotě 300 000,- Kčs. ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořád-
ných událostech a některých trestných činech v ČSR. 

7 Dne 26. července ve Volarech občanský aktivista, jinak povoláním lesní dělník, 
Miroslav Crha sbíral podpisy pod Několik vět. Ve Volyni byly 2. srpna rozši-
řovány „závadové tiskoviny“ a o šest dní později proběhla opět ve Volarech

8 
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Písecku9 – zkrátka ve všech okresech Jihočeského kraje. Do Tábora 
se v této době opět vrátila mladá prodavačka potravin Renata Pánová. 
Spíše než o disidentce bychom o ní měli hovořit jako o občanské ak-
tivistce. Setkáváme se s ní v Situačních zprávách ke dni 1. srpna, kdy 
u ní příslušníci pořádkových sil zajistili protistátní leták10. O dva dny 
později byla spolu s Josefem Raisem z Prahy, tehdy bez pracovního 
poměru, zadržena deset minut po půlnoci v Českých Budějovicích, kde 
společně rozšiřovali písemnosti vyzývající občany k účasti na „nepo-
voleném shromáždění dne 20. 8. 1989 v 16.00 hodin na Žižkově náměstí 
v Českých Budějovicích.“11 

Renatu Pánovou známe již z prvomájového průvodu v Táboře, kde 
rozvinula transparent s nápisem „Dialog – ne obušky a cely věznic – 
V Havel, J. Petrava, I. Jirous, T. Dvořák, H. Marvanová“. Za tento svůj 

 další podpisová akce na podporu Několika vět – iniciátorem byl tentokrát děl-
ník lesního závodu Prachatice Oliver Kucka. Následujícího dne bylo Několik 
vět rozšiřováno v Prachaticích. Dne 12. srpna se ve Vimperku objevily letáky 
vyzývající občany k demonstraci u příležitosti srpnové okupace. ABS P, MV 
ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trestných činech 
v ČSR.

  8 Dne 26. července byly zaznamenány v Táboře a Sezimově Ústí letáky na pod-
poru Petra Cibulky, 2. srpna v Táboře letáky vyzývající k účasti na demonstra-
ci k výročí srpnové okupace. ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných 
událostech a některých trestných činech v ČSR.

  9 Dne 26. července byla na OV KSČ Písek doručena protistátní tiskovina, 
11. srpna byly vylepeny v okresním městě letáky s textem Několika vět. ABS 
P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trestných 
činech v ČSR.

10 „Dne 1. 8. 1989 kolem 13.00 hodin v Táboře, v restauraci hotelu Slovan byl 
u Renaty Pánové … zajištěn leták formátu A-5. Na průklepovém papíře s nad-
pisem Volbě smýšlející občané byl text psaný na psacím stroji, který vyzýval 
občany na shromáždění dne 23. 8. 1989 v 16.00 hodin v Českých Budějovicích, 
na náměstí Jana Žižky a k tichému, asi hodinovému pochodu po ulici Svobody. 
Leták byl zajištěn k dalšímu opatření. ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mi-
mořádných událostech a některých trestných činech v ČSR ze dne 2. srpna 
1989 za operační den 1. srpna 1989.

11 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 4. srpna 1989 za operační den 3. srpna 1989.
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odvážný čin „vyfasovala“ tři měsíce.12 Mladá aktivistka se začala pro-
jevovat okamžitě po svém propuštění a tento nový čin ze začátku srpna 
jí „dopomohl“ k půlročnímu vězení. 

Ale nezůstalo u pouhých tiskovin, letáků a nápisů. V tomto obdo-
bí se začaly objevovat i anonymní výhružné dopisy hrozící fyzickou 
likvidací funkcionářů KSČ, atentáty a bombovými výbuchy13. Tak na-
příklad 18. srpna 1989 byl na písecké poště zadržen špatně zalepený 
dopis, v němž „jsou vulgárním způsobem uráženi konkrétní pracov-
níci OV KSČ [Písek] a je jim a jejich rodinám vyhrožováno fyzickou 
likvidací.“14 Týž den se objevil v hale českobudějovického vlakového 
nádraží ručně psaný leták vyzývající k „odstřelu komunistů.“15 Bylo 
jasné, že oním magickým datem, ke kterému vše směřovalo, byl právě 
21. srpen 1989. 

Onoho historického dne se toho událo v českých zemích poměrně 
dost – alespoň podle toho, co nám říkají Situační zprávy.16 Centrem pro-

12 Blíže Petráš, Jiří: Jižní Čechy v první polovině roku 1989. In: Malý, Ivan a kol.: 
Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Národní 
muzeum Praha, 2015, s. 69–87. 

13 V celostátním měřítku se objevují například anonymní telefonáty resp. hrozby 
výbuchu v Praze 15. srpna (hrozba výbuchu v obchodním domě Družba), týž 
den hrozba vypálení sídla OV KSČ v Liberci (mělo k němu dojít 21. srpna), na 
Třebíčsku pak anonymní dopis třem funkcionářům KSČ resp. rady MěstNV 
hrozící fyzickou likvidací. 

 Z přelomu července a srpna bylo také zaznamenáno zběhnutí vojáka základní 
vojenské služby se dvěma samopaly s náboji. K události došlo v prachatické 
posádce 30. července. Voják byl druhého dne dopaden. K daleko vážnějšímu 
činu v armádě došlo v Čakově na Českobudějovicku ve dnech 11.–18. srpna 
1989, kdy bylo z armádního skladu ukradeno velké množství trhavin, rozně-
tek, rozbušek a podobného materiálu. Jako viníci byli zjištěni 19. srpna dva 
vojáci základní služby – při domovní prohlídce u těchto pachatelů bylo nale-
zeno daleko více munice a vojenského materiálu z dřívějších krádeží. ABS 
P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trestných 
činech v ČSR. 

14 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 19. srpna 1989 za operační den 18. srpna 1989.

15 Tamtéž.
16 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-

ných činech v ČSR ze dne 22. srpna 1989 za operační den 21. srpna 1989.
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tirežimních aktivit byla Praha: „Dne 21. 8. 1989 v 17.00 hodin v Praze 
1, ve spodní části Václavského náměstí se shromáždilo asi 1 000 osob. 
Pracovníky ONV Praha 1 byly vyzvány, aby se rozešly, neboť toto shro-
máždění není povoleno. Vzhledem k tomu, že účastníci na tyto výzvy 
nereagovali byla proti nim nasazena pořádková jednotka S SNB Prahy 
a vyčleněné síly PP VB MV ŽP ČSR. Dav byl z prostoru Václavského 
náměstí vytlačen do přilehlých ulic. 

Kolem 19.40 hodin se ve střední části Václavského náměstí shro-
máždilo opět větší množství lidí. Po neuposlechnutí výzvy k rozchodu 
byl dav pořádkovými jednotkami VB z prostoru vytlačen a rozptýlen. 
Ve 22.30 hodin byl na Václavském náměstí a jeho okolí obnoven klid 
a pořádek.“17 

Další nepokoje podobného rázu – i když v daleko mírnějším vydání 
– byly hlášeny z Ústí nad Labem18, Havlíčkova Brodu19, ale i z dalších 
míst ČSR – dlužno podotknout, že se nejednalo o masové akce, spíše 
šlo o iniciativu malých skupinek či jednotlivců. Na druhou stranu ale 
tento odpor proti režimu postihl mnoho míst v Čechách20. Z jihočeské-
ho regionu však byly výslovně uvedeny pouze Slavonice na Jindřicho-
hradecku21.

Co se nám pro toto období jeví jako pozoruhodné: dílem to byla vel-
ká účast zástupců dělnických profesí v odporu vůči režimu (plakátové, 

17 Tamtéž.
18 Na obvodní oddělení VB bylo předvedeno celkem devět osob (z toho osm 

mužů, sedm z dělnických profesí – u jednoho zaměstnání neuvedeno, jeden 
mistr z podniku), které se „v odpoledních hodinách pohybovaly samostatně 
ve středu města Ústí nad Labem a na oděvu měly připevněnu trikoloru.“ 
Tamtéž. 

19 „Dne 21. 8. 1989 kolem 16.50 hodin v Havlíčkově Brodě, na nám. ČSA se se-
šla skupina 17 osob, tzv. Havlíčkovy mládeže, které posedávaly po lavičkách. 
V 17.00 hodin si stouply a dvě minuty stály v pozoru. Poté obešly náměstí 
a rozešly se.“ Tamtéž. 

20 Jmenujme například Brno, Pardubice, Trutnov, Chropyni na Kroměřížsku, 
Uherské Hradiště, Liberec, Děčín, Vsetín, Kutnou Horu. Tamtéž. 

21 Nápis na vozovce „Ať žije Charta 77, ať žije svoboda.“ Tamtéž.
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nápisové akce, účast na demonstracích a manifestacích)22, dílem byl 
patrný kvantitativní nárůst násilných projevů vůči režimu – vyhrožová-
ní bombovými útoky, fyzickou likvidací, napadáním funkcionářů a pří-
slušníků pořádkových sil, hanobení státních symbolů apod.23 I v tomto 
vypjatém období jižní Čechy i nadále patřily k těm klidnějším částem 
republiky – a tento trend pokračoval i nadále.

V období do 28. října se v Situačních zprávách setkáváme s případy 
z jižních Čech pouze čtyřikrát: v Písku byl 7. září zadržen jeden občan 
pro shánění podpisů pod Několik vět24, 15. října byl obviněn z přečinu 
proti veřejnému pořádku nám již známý volarský aktivista Miroslav 
Crha25, 23. toho měsíce pak byly na Prachaticku – jmenovitě v obcích 

22 V této souvislosti upozorňuji na skutečnost publikovanou již dříve – KSČ měla 
defi cit v přijímání dělnických kádrů do svých řad již od roku 1987, kdy dělníci 
aktivně odmítali stát se kandidáty či členy strany. Viz např. Petráš, Jiří: Ob-
raz jihočeské společnosti v materiálech JKV KSČ na přelomu let 1987/1988. 
In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří: Sametová revoluce v českých obcích, městech 
a regionech aneb 25 let poté. VŠERS České Budějovice a Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, s. 23–34; Petráš, Jiří: Ji-
hočeská společnost a KSČ v roce 1988 v materiálech JKV KSČ. In: Auspicia. 
Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. VŠERS 
České Budějovice 2014, s. 88–99; Petráš, Jiří: Jižní Čechy v první polovině 
roku 1989. In: Malý, Ivan a kol.: Česká společnost a kultura v osmdesátých 
letech dvacátého století. Národní muzeum Praha, 2015, s. 69–87.

 Nutno na tomto místě podotknout, že častým místem rozšiřování „závado-
vých“ tiskovin a podpisových akcí byly restaurace. 

23 Samotného 21. srpna 1989 v Litvínově „kolem 07.15 hodin v ulici Sovětské 
armády čp. 21 dosud neznámý pachatel uvedl v činnost na schodišti budovy 
ruční slzný granát RGSL JFW 2/75. Unikajícím slzným plynem byla budova, 
ve které se nachází kanceláře městského výboru KSČ a odboru výchovy kádrů 
k. p. CHEZA zamořena. 10 pracovníků uvedeného odboru vyhledalo lékařské 
ošetření.“ Tamtéž. 

24 V době od začátku července 1989 sehnal Dušan Matějček, automechanik pí-
seckého ČSAD – z větší části v restauraci Studánka – patnáct podpisů. ABS 
P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trestných 
činech v ČSR ze dne 8. září 1989 za operační den 7. září 1989. 

25 Organizoval dne 14. října ve Volarech schůzku tzv. „Nezávisle smýšlejících 
občanů“, k níž nakonec nedošlo. Dále viz pozn. č. 6. ABS P, MV ČR, Situační 
zpráva o mimořádných událostech a některých trestných činech v ČSR ze dne 
15. října 1989 za operační den 14. října 1989. 
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Bošice, Javorina a Javorník – na dřevěných autobusových čekárnách 
ČSAD nalezeny plakáty s výzvami Hnutí za občanskou svobodu26; čtyři 
dny před výročním dnem vzniku Československa pak byl doručen na 
OV KSČ v Českém Krumlově dopis zaměřený proti politice KSČ a ge-
nerálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi27.

Ke dni výročí vzniku republiky bylo v Situačních zprávách k Jiho-
českému kraji napsáno pouze toto: „Bezpečnostní situace v Jihočeském 
kraji byla bez rušivých jevů. Nevyskytly se případy shromáždění osob 
ani narušení veřejného pořádku. Příslušníky SNB nebyl proveden žád-
ný zákrok a žádná osoba nebyla předvedena.“28 Dlužno podotknout, že 
tento zápis byl nejkratší a nejnudnější z těch, které popisovaly situaci 
v jednotlivých českých krajích.29

Situace v osmi jihočeských okresech se příliš nezměnila ani v násle-
dujících třech týdnech, posledních dvaceti dnech reálného socialismu. 
Za zmínku – co se týká k režimu nesouhlasných projevů – stojí pouze 
tři momenty. Dne 2. 11. se objevily v Písku čtyři bankovky popsané 
nápisy: „Na dvou stokorunových bankovkách byly zhotoveny černou 
propisovací tužkou šipky, směřující k průmyslovému podniku a texty 
Komunistická představba o ekologii a Důkaz, jak komunisti pojali péči 
o životní prostředí. Na dvou padesátikorunových bankovkách byl nápis 
Ještě jedno povstání by neškodilo a nápis urážející s. Husáka. Všechny 
bankovky byly zajištěny.“ 30 O den později se v témže městě vyskytly na 

26 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 24. října 1989 za operační den 23. října 1989. 

27 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 25. října 1989 za operační den 24. října 1989. 

28 Jediný čin, který byl k totumo dni zaznamenán, bylo loupežné přepadení 
v Českých Budějovicích. Bez bližších podrobností bylo konstatováno, že pa-
chatel byl zadržen již na druhý den. ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimo-
řádných událostech a některých trestných činech v ČSR ze dne 29. října 1989 
za operační den 28. října 1989. 

29 Zápisy byly řazeny vzestupně – tedy od nejklidnějších krajů až k těm, kde 
situace byla pro bezpečnostní složky nejsložitější. Druhým nejklidnějším kra-
jem byly západní Čechy, na opačné straně stupnice byla samozřejmě Praha. 
Tamtéž.

30 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 3. listopadu 1989 za operační den 2. listopadu 1989. 
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jedné autobusové zastávce nápisy „Jakeš je svině – KSČ mafi e“.31 Dna 
dny před Mezinárodním dnem studentstva pak neznámý pachatel vyle-
pil v samotném centru krajského města, na třídě maršála Malinovského, 
tři letáky s výzvou k účasti na pochodu u příležitosti Mezinárodního 
dne studentstva dne 17. 11. 1989 v Praze.32

To v severočeských Teplicích se v těchto dnech, kdy Jihočeši proží-
vali svůj podzimní klidný sen, odehrávali věci! Můžeme-li mluvit o ně-
jakém „posledním zvonění“ pro režim, pak zcela jistě začalo v Tep-
licích. Počínaje dnem 12. listopadu se ve městě, na náměstí Zdeňka 
Nejedlého, scházel pravidelně po několik dní několikasethlavý dav de-
monstrantů – občanů – s ekologickými požadavky.33 

Naprosto nepochopitelný a až absurdní je popis bezpečnostní situace 
na území ČSR dne 17. listopadu 1989: „Bezpečnostní situace na úze-
mí ČSR je charakterizována těmito případy zaznamenanými z hlášení 
útvarů SNB.

V Jablonci nad Nisou, ve s. p. Liaz byl zachycen „Otevřený dopis 
obrody, klubu za socialistickou přestavbu“. Občan v Litoměřicích ode-
vzdal dotazník k průzkumu veřejného mínění, který má anonymní cha-
rakter a názory se vyjadřují formou číselných odpovědí na přiložené 

31 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých 
trestných činech v ČSR ze dne 4. listopadu 1989 za operační den 3. listopadu 
1989. 

32 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých 
trestných činech v ČSR ze dne 16. listopadu 1989 za operační den 15. listopa-
du 1989. 

33 Dle údajů ze Situačních zpráv to bylo dne 12. 11. cca 500 občanů, o den poz-
ději demonstrovalo již přes 1000 občanů. Dne 14. 11. se sešlo v centru města 
cca 100 osob „inklinujících ke hnutí „punk“, „hipies“ a osoby cikánského 
původu … Z řad účastníků shromáždění se začaly ozývat výzvy, aby se nadá-
le každodenně pokračovalo v demonstracích.“ Nutno podotknout, že strach 
komunistických elit byl tak veliký, že vedoucí tajemník OV KSČ v Teplicích 
slíbil demonstrujícím, že dne 20. 11. 1989 se bude konat na místním zimním 
stadionu veřejné shromáždění zaměřené na ekologii a životní prostředí. ABS 
P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trestných 
činech v ČSR. Podrobněji k tomuto tématu viz Vaněk, Miroslav: Nedalo se 
tady dýchat. Praha 1996; Vaněk, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody: Kultur-
ní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: 
2002. 
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otázky. V Brně byl zadržen 17letý mladík, který v trolejbuse vylepoval 
samolepku s nápisem „Propusťte Petra Cibulku“.

Z okresu Praha – východ byla hlášena loupež, pachatel byl zadržen. 
V Praze 1 dva občané Libye z dosud nezjištěných důvodů pobodali čs. 
občana a způsobili mu zranění s dobou léčení 4 týdny. Jsou stíháni na 
svobodě pro ublížení na zdraví. …“34 O povoleném shromáždění a ná-
sledném násilném rozehnání z něho vzešlé demonstrace ani slovo! A to 
měl zápis z inkriminovaného dne více jak deset stran. Podrobně byla 
popisována drobná kriminální činnost, různé dopravní nehody apod. 
Až to působí dojmem, že se o této objektivně významné akci snad ani 
nechce – o důvodech můžeme samozřejmě spekulovat – referovat. Dů-
vod by mohl být samozřejmě i prozaický – uzávěrka pro tyto Situační 
zprávy mohla být dříve, než byla demonstrace násilně rozehnána. To 
by ovšem předpokládalo, že se o akci na Národní třídě objeví zmínka 
o den později – což se ovšem také nestalo.35

Teprve následující den se v Situační zprávě36 objevuje následující: 
„V hlavním městě Praze bylo provedeno v odpoledních a večerních ho-
dinách bezpečnostní opatření ke shromáždění většího počtu osob, které 
se pohybovaly v Praze 1, na Václavském náměstí, Národní třídě, na 
Újezdě a dalších ulicích a narušovaly veřejný pořádek a dopravu. Síly 
a prostředky, které byly připraveny, nebyly proti shromáždění použi-
ty.“37 Dále bylo konstatováno, že na mnoha místech republiky se začaly 
objevovat letáky a plakáty vyzývající k demonstracím a stávkám38; psa-
lo se též o „provokacích“ v divadlech, kde se místo původně plánova-
ných představeních četly výzvy studentů k týdenní stávce a vyzývající 

34 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých 
trestných činech v ČSR ze dne 18. listopadu 1989 za operační den 17. listopa-
du 1989. 

35 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých 
trestných činech v ČSR ze dne 19. listopadu 1989 za operační den 18. listopa-
du 1989. 

36 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých 
trestných činech v ČSR ze dne 20. listopadu 1989 za operační den 19. listopa-
du 1989. 

37 Tamtéž.
38 Rozšiřovala se též informace o údajné smrti studenta Martina Šmída, která 

měla nastat v důsledku „ubití bezpečnostními složkami.“
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ke generální stávce 27. listopadu39. Z jihočeských lokalit byly zmiňová-
ny pouze Strakonice40. 

Vše se ale rychle změnilo od následujícího dne. Bezpečnostní orgány 
prostě nemohly ignorovat rychle se měnící situaci a masové vzedmutí 
odporu proti režimu41. Již můžeme mluvit doslova o plošném odpo-
ru, i včetně Jihočeského kraje, kde postupně kvantita přerůstá v novou 
kvalitu. V situační zprávě ze dne 22. listopadu se poprvé zmiňuje pro 
předchozí den masová demonstrace na pražském Václavském náměstí, 
které se zúčastnilo dle ofi ciálních údajů na 150 000 lidí42. Následují in-
formace o – podle zdrojů MV ČSR – půlmiliónové manifestaci v Praze 
na Letenské pláni v sobotu 25. listopadu43 či o generální stávce. Typic-
kými pro toto několikadenní období jsou také četné informace o fyzic-
kých útocích či výhrůžkách fyzickou likvidací veřejných činitelů, lidí, 
kteří nemuseli být přímo součástí aparátu KSČ, ale „pouze“ neoblíbení 
aktivisté, příslušníků pořádkových složek resp. příslušníků Lidových 
milicí. Zprávy, ač se tváří najednou objektivně a nestranně, se přece 
jenom nemohou zbavit jistých projevů sympatií či antipatií – vždyť je 
psali jistě titíž lidé aparátu MV, kteří byli zvyklí používat ideologický 
jazyk režimu, pro který pracovali – byť se jim onen režim hroutil před 
očima. Poslední Situační zpráva ze 6. prosince 1989 za předchozí den 

39 Bylo konstatováno, že tyto výzvy a reakce herců na ně se ne vždy setkávaly 
s pochopením diváků. Zatímco v plzeňském divadle J. K. Tyla přijali všichni 
přítomní výzvu studentů ke stávce spontánním potleskem, v Gottwaldově vět-
šina diváků odešla z divadla okamžitě po přečtení výzvy. V divadle F. X. Šaldy 
v Liberci pak samotnou výzvu studentů – na rozdíl od herců činohry – odmítli 
členové operního souboru. 

40 Jinak byly v Situační zprávě zmíněny jižní Čechy v souvislosti s úhynem 
2 330 kuřat – brojlerů v hodnotě asi 40 000,- Kčs v JZD Římov. Tamtéž.

41 Součástí této atmosféry byly i informace o fyzických a verbálních útocích na 
představitele komunistických a státních orgánů – byly na denním pořádku.

42 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 22. listopadu 1989 za operační den 21. listopadu 
1989. 

43 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých trest-
ných činech v ČSR ze dne 26. listopadu 1989 za operační den 25. listopadu 
1989. 
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už obsahuje pouze informace o skutečných kriminálních deliktech. Je-
nom ve stručném úvodu popisuje neutrálně vesměs negativní reakce 
občanské společnosti na složení nové federální vlády44. 

Situace na jihu Čech z pohledu JKV KSČ

Jak si na následujících stránkách ukážeme, informace na úrovni 
JKV KSČ byly přece jenom o něco podrobnější, než výše uvedené 
údaje ze Situačních zpráv MV ČSR, avšak spíše do kvantity, než do 
kvality. I krajské elity si pochvalovaly, jak jsou Jihočeši loyální. Na 
schůzi předsednictva JKV KSČ bylo řečeno, že: „účinnost přijatých 
opatření, jejich realizace se odrazila v tom, že v srpnových dnech byl 
v kraji zabezpečen klid, veřejný pořádek.“45 Přičítáno to bylo především 
a zejména dobré přípravě jihočeských komunistů (samozřejmě pod ve-
dením JKV KSČ) na tento „politicky citlivý den“; dle předsednictva se 
vyplatila dobrá informovanost řadových komunistů na členských schů-
zích před 21. srpnem, jakož i dobré zásobování vnitřního trhu, zejména 
základními potravinami46.  

I tak se ale přihodilo v srpnu čtrnáct nemilých událostí, které svým 
zaměřením narušily reálněsocialistickou idylu. Vedle nápisů podporu-
jících Chartu 77, hanobících politiku a představitele KSČ, to byly též 
agresivnější výlevy slibující pomstu komunismu a komunistům47. 

44 ABS P, MV ČR, Situační zpráva o mimořádných událostech a některých 
trestných činech v ČSR ze dne 6. prosince 1989 za operační den 5. prosince 
1989. 

45 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 24. srpna 1989, Státní oblastní archiv 
Třeboň (dále jen SOA Tb), fond bývalého Jihočeského krajského výboru Ko-
munistické strany Československa v Českých Budějovicích (dále jen JKV 
KSČ), fasc. 288, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 209.

46 Tuto pracně vytvořenou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou nenarušily ani 
drobné disproporce, za jaké byly prohlášeny například poruchy v zásobování 
pekárenskými výrobky ve Vacově na Prachaticku 14. 8., či o pět dní později 
v Písku a dokonce dodávka mléka „obohaceného“ o alkalickou příměs sapo-
nátu v Prachaticích dne 17. 8. Tamtéž.

47 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 24. srpna 1989, SOA Tb, fond bývalého 
JKV KSČ, fasc. 288, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 209.



20

„Informace o působení opozičních skupin a jejich aktivistů v Jiho-
českém kraji“ přednesená na předsednictvu JKV KSČ 7. září48 však již 
tak optimistická nebyla. Vyzdvihuje sice tu domnělou skutečnost, že 
„vývoj současné politické situace lze hodnotit jako dobrý, neboť ne-
došlo k žádné závažnější nepřátelské akci, která by výrazněji narušila 
politicko-ekonomický vývoj kraje“49, avšak aktivity k režimu opozič-
ních skupin přiznává – jejich hlavní nositele ale tak trochu alibisticky 
klade mimo region, když uvádí, že se jedná hlavně o struktury a osoby 
sdružované mimo kraj, které jezdí na jih Čech za svými známými či na 
své chalupy. Na druhé straně pak následuje výčet výlučně jihočeských 
protirežimních aktivit spolu s „hitparádou“ osob, signatářů a šiřitelů 
Několika vět a dalších opozičních aktivit, toho času odsouzených a ve 
výkonu trestu, respektive stíhaných pro přečin či přestupek.

Na prvních třech místech žebříčku fi gurovala táborská aktivistka 
Renata Pánová50, Jiří Jelínek51 a ing. Josef Rais52. „Pod bednou“ skon-

48 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 7. září 1989, SOA Tb, fond bývalého 
JKV KSČ, fasc. 288, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 209.

49 Tamtéž.
50 Renata Pánová (nar. 1971) si toho času odpykávala nepodmíněný tříměsíční 

trest odnětí svobody v 1. nápravně výchovné skupině. Odsouzena byla 18. 8. 
1989 za rozšiřování letáku následujícího znění: „Svobodně smýšlející občané, 
21. srpna si připomeneme 21. výročí invaze vojsk států Varšavské smlouvy 
do Československa. Všichni dobře víme, co pro naši zemi tato invaze a pak 
i tzv. normalizace znamenala, jak bylo naloženo s vůlí lidu v r. 1968 a v letech 
následujících a jak je s ní nakládáno dnes. Důsledky uplynulého dvacetiletí se 
vznáší jako ze dne na den obludnější hrozba nad hlavami samozvaných vládců, 
ale ti zůstávají slepí a dali jasně najevo, že sami oči neotevřou. Vyzývejme je 
tedy všichni společně, upozorňujme je při každé příležitosti, že nás už nesmějí 
přehlížet a suverénně jednat naším jménem, upírat nám přirozená práva a dů-
stojnost. 

 Připojme se k těm, kteří se dovolávají v těchto dnech pravdivého přehodnoce-
ní událostí r. 1968!

 V neděli 20. srpna se sejdeme v 16. hod. v Českých Budějovicích na náměstí 
Jana Žižky k asi hodinovému tichému (!) pochodu – KORZU SVOBODY.

 VYZÝVÁME K ÚČASTI KAŽDÉHO, KOMU NENÍ LHOSTEJNÁ MINULOST 
ANI BUDOUCNOST NAŠÍ ZEMĚ!

 Po přečtení předejte nebo sdělte obsah dalším přátelům.“
 Tamtéž. 
51 
52 20



21

čili Miroslav Bečka53, Miroslav Crha54, Jan Janda55, Tomáš Tvaroch56, 
Karel Matějka57, Oliver Kucka58, Miroslav Soukup59, Jaroslav Kubeš60 
a Milena Holínová61. Přestupkové řízení čekalo na Josefa Adlera62, Janu 
Adlerovou63, Miroslava Němejce64, Miroslava Snížka65 a ing. Pavla 
Roubala66. Co bylo pozoruhodné, byl počet dělníků mezi těmito občan-
skými aktivisty – z těchto dvanácti statečných celkem osm! 

Více se do listopadu krajské předsednictvo vnitropolitickou situací 
nezabývalo. Za poslední „normální“ zasedání se dá považovat to z 16. 
listopadu 1989. Na něm se projednávaly výsledky voleb samospráv-
ných orgánů pracovních kolektivů a ředitelů státních podniků67, ustave-

51 Jiří Jelínek (1967), signatář Charty 77, autor protistátních letáků nalezených 
v Táboře a Českých Budějovicích. Tamtéž. 

52 Josef Rais (1947), bez pracovního poměru, dříve pracovník ČEZ Praha, byl 
18. 8. 1989 odsouzen k podmíněnému odnětí svobody v délce 10 týdnů s od-
kladem na 3 roky a pokutě 3 000,- Kčs. Tamtéž. 

53 Miroslav Bečka (1965), zámečník, bytem v Suchdole nad Lužnicí, tamtéž or-
ganizoval v místní restauraci podpisovou akci na podporu Několika vět. 

54 Miroslav Crha (1963), zedník Lesní správy Prachatice, bytem Volary, účastník 
pražských demonstrací, autor petice „Za propuštění politických vězňů a lega-
lizaci Nezávislých iniciativ“.

55 Jan Janda (1958), dělník Lesního závodu Zbytiny, bytem v Chrobolech – na 
pracovišti získal pod výzvu Několik vět celkem 7 podpisů – z toho podepsali 
dva komunisté.

56 Tomáš Tvaroch (1963), České Budějovice, aktivista Nezávislého mírového 
sdružení.

57 Karel Matějka (1963), technik, bytem Strunkovice nad Blanicí.
58 Oliver Kucka (1959), dělník lesního závodu Vimperk, bytem Strážný.
59 Miroslav Soukup (1924), důchodce, bytem ve Volyni. 
60 Jaroslav Kubeš (1954), dělník v Mototechně, bytem Volyně, člen KSČ.
61 Milena Holínová (1962), pracovnice muzea ve Volyni.
62 Josef Adler (1921), neuvedeny žádné údaje, pravděpodobně otec Jany Adlerové.
63 Jana Adlerová (1962), bytem Čekanice.
64 Miroslav Němejc (1962), dělník, bytem ve Strakonicích.
65 Miroslav Snížek (1958), dělník Uranových dolů Okrouhlá Radouň, bytem 

v Jindřichově Hradci.
66 Pavel Roubal (1948), signatář Charty 77, člen VONS.
67 K volbám ředitelů státních podniků naposledy viz Petráš, Jiří: Od hlasování 

k volbám. In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří: Komunální a parlamentní volby 
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ní stranických výborů státních podniků68. Ač se soudruzi ujišťovali, že 
autorita strany v tomto procesu neutrpěla a KSČ má neustálou podporu 
společnosti, přece jenom se ve zprávě objevilo několik momentů, které 
kalily výsledný obraz. Ukázalo se totiž, že ne vždy se pracovní kolek-
tivy řídily přáním komunistické strany a kandidáty navržené stranou 
prostě nezvolily. V závodních radách státních podniků v Jihočeském 
kraji tak bylo v průměru 60 % komunistů, nebyly však výjimkou orga-
nizace, kde jich bylo méně než polovina. Krajští komunisté se nejvíce 
zaměřovali na volby ředitelů podniků, které probíhaly tajným výběrem 
ze dvou kandidátů69. Podle statistiky krajského výboru KSČ v 60 % 
z celkového počtu 118 státních podniků zvítězili ve volbách stávající 
ředitelé. V 25 % případů stávající kandidující ředitelé zvoleni nebyli70. 
Ve zbývajících 15 % stávající ředitelé již nekandidovali a ve volbách se 
rozhodlo mezi dvěma jinými kandidáty71.

Ironie osudu tomu chtěla, aby den před 17. listopadem 1989 pro-
jednávalo předsednictvo JKV KSČ materiál „Vyhodnocení výcvikového 
roku 1989 a plán činnosti Lidových milicí Jihočeského kraje na výcvi-
kový rok 1990.“72 Jak nejvyšší krajští soudruzi konstatovali, lidovým 

 v Československu a jižních Čechách v roce 1990. VŠERS České Budějovi-
ce a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2015, 
s. 11–36. 

68 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 7. září 1989, SOA Tb, fond bývalého 
JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210.

69 Jeden kandidát na ředitele byl vždy navržen komunistickou stranou – stranic-
kým výborem toho daného podniku – druhý pak zpravidla například odboro-
vou organizací či kolektivem zaměstnanců. Ale i tento druhý kandidát musel 
mít souhlas KSČ. Podobně probíhaly v roce 1989 i doplňovací volby do ná-
rodních výborů všech stupňů. Blíže např. Petráš, Jiří: Od hlasování k volbám. 
In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří: Komunální a parlamentní volby v Českoslo-
vensku a jižních Čechách v roce 1990. VŠERS České Budějovice a Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2015, s. 11–36.

70 K tomu došlo např. v Koh-i-noor Hardtmuth České Budějovice, Prior, Igla 
České Budějovice, Agrokombinát Šumava, Elektroservis, Stavoprojekt, Lada, 
Calofrig, ZVVZ Milevsko a další. Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 16. 
listopadu 1989, SOA Tb, fond bývalého JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. 
I – ¼, sv. 210.

71 Tamtéž. 
72 Tamtéž. 
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milicím se v tomto roce dařilo. Jejich členové se aktivně podíleli na 
dobrých hospodářských výsledcích svých podniků a bojová připrave-
nost LM byla také na výtečné úrovni. Snad pouze náčelník krajského 
štábu LM Jan Pehe mohl být lépe připraven – nedostatky v jeho řídící 
a organizátorské práci byly takového charakteru, že musel být k 1. 9. 
1989 nahrazen Jaroslavem Mlsem.73 Kvalitní plnění úkolů se od LM 
čekalo i v následujícím roce… 

Situace v jihočeské krajské organizaci KSČ

V podzimních měsících roku 1989 byla součástí projednávání nej-
vyššího krajského stranického orgánu vnitrostranická problematika. 
Konkrétně na zasedání 19. října projednávalo předsednictvo JKV KSČ 
„Kontrolní zprávu o realizaci závěrů 3. zasedání ÚV KSČ se zaměře-
ním na vývoj a zkvalitňování členské základny a disciplinární činnost 
jihočeské stranické organizace v 1. pololetí r. 1989“74 A nebylo to věru 
veselé čtení. Stručně by se dalo říci, že postupný rozklad Komunistic-
ké strany pokračoval75. Obecně bylo konstatováno, že sice existovalo 
jakési – asi málo početné – zdravé jádro, které respektovalo a podporo-
valo politiku strany, na druhou stranu však většina členů byla pasivních 
a dost bylo i těch, kteří „necítí odpovědnost za výsledky práce, autoritu 
své organizace, permanentně vystupují s obecnou kritikou, negují do-

73 Z titulu své funkce byl nejvyšším velitelem LM v kraji vedoucí tajemník JKV 
KSČ. Tamtéž.

74 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 19. října 1989, SOA Tb, fond bývalého 
JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210.

75 Petráš, Jiří: Obraz jihočeské společnosti v materiálech JKV KSČ na přelomu 
let 1987/1988. In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří: Sametová revoluce v českých 
obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. VŠERS České Budějovice a Ji-
hočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, s. 23–34; 
Petráš, Jiří: Jihočeská společnost a KSČ v roce 1988 v materiálech JKV KSČ. 
In: Auspicia. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanit-
ních věd. VŠERS České Budějovice 2014, s. 88–99; Petráš, Jiří: Jižní Čechy 
v první polovině roku 1989. In: Malý, Ivan a kol.: Česká společnost a kultu-
ra v osmdesátých letech dvacátého století. Národní muzeum Praha, 2015, 
s. 69–87.
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sažené výsledky. Tento problém je zesilován i tím, že k těmto jevům jsou 
výbory organizací tolerantní, přehlížejí je.“76 

Za první pololetí roku 1989, o kterém tato Informace pojednává, 
nadále klesal počet přijatých kandidátů a též sociální skladba neodpo-
vídala předpokladům. Za první pololetí roku 1989 bylo přijato celkem 
555 kandidátů77, z nichž podíl dělníků činil 49,2 %. Původní plánovaný 
předpoklad byl ovšem poněkud jiný, ambicióznější – 1 864 kandidátů 
a z nich 65,7 % dělníků78. 

Ve stejném období byl zaznamenán i zvyšující se trend ukončeného 
členství – zrušení, vyškrtnutí, vyloučení. V letech 1986 a 1987 odešlo 
či bylo odejito těmito cestičkami z KSČ 510 členů a kandidátů, v roce 
1988 jich bylo 405 a za první pololetí 1989 celkem 241 komunistů, což 
představovalo 43,4 % z přijatých členů. Ve všech okresních organiza-
cích tak došlo ke 30. červnu 1989 ke snížení členské základny opro-
ti stavu z 1. ledna 198979. Z tohoto celkového počtu bylo kandidátů 
vyškrtnuto 69, vyloučeni 2, členů bylo vyškrtnuto 19 a členství bylo 
zrušeno 151 komunistovi. Sociální struktura: dělníků 134, členů JZD 
33, inteligence 17, důchodců 43 a u ostatních kategorií 14 osob80. Vý-

76 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 19. října 1989, SOA Tb, fond bývalého 
JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210.

77 Věková skladba přijatých: do 25 let věku bylo přijato 185 kandidátů (33,4 %
z přijatých kandidátů), 25–30 let věku 129 kandidátů (23,3 %), 31–35 let věku 
137 kandidátů (24, %), nad 35 let věku 104 kandidáti (18,6 %). Podíl žen kan-
didátek činil za prvních šest měsíců roku 37, 5 %.Tamtéž. 

78 Tamtéž.
79 Na českobudějovickém okrese činil tento úbytek celkem 57 komunistů, na 

okrese Český Krumlov to bylo o 10 členů méně, Jindřichův Hradec 29, Pelhři-
mov 35, Písek 45, Prachatice 51, Strakonice 26 a na okrese Tábor zaznamena-
la členská základna úbytek 32 komunistů. Tamtéž. 

80 Na okrese České Budějovice bylo ukončeno členství 53 kandidátům, což před-
stavovalo 46, 5 % z přijatých kandidátů, na okrese Český Krumlov bylo člen-
ství ukončeno 39 kandidátům, což představovalo 45,9 % z přijatých kandidátů, 
Jindřichův Hradec 34–66,7 %, Pelhřimov 23–41,1 %, Písek 20–31,7 %, Pra-
chatice 13–27,1 %, Strakonice 27–45 % a Tábor 31–41,3 %. Na Krajské správě 
SNB bylo ukončeno členství 1 kandidátovi, tedy 33,3 % z celkového počtu 
přijatých kandidátů. Příčiny ukončeného členství byly různorodé – pasivitou 
počínaje, přes vlastní žádost, až po odmítání placení členských příspěvků či 
notorické neúčasti na jednání členských schůzí. Tamtéž.
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jimkou přestávaly být organizace, které nepřijaly za prvních šest mě-
síců ani jediného kandidáta81. Mladá dělnická generace byla pro KSČ 
prakticky téměř ztracena82. 

Přehled udělených stranických trestů za prvních šest měsíců roku 
1989: 

Celkem uloženo: 185 trestů, z toho napomenutí 96, důtek 55, důtek 
s výstrahou 12, vyloučení z řad kandidátů 2, vyloučení z řad členů 19, 
odvolání z funkce 1 člen KSČ83. 

Důvody uložení trestů84:
Neplnění stranických povinností 74 Zatajování závažných skutečností  1
Poškození či zničení legitimace 20 Porušování státní disciplíny  5
Neplacení příspěvků  5 Zneužití funkce pro osobní cíle  2
Porušování ideové jednoty  1 Špatná pracovní morálka 12
Porušování stranické discipliny 12 Rozkrádání soc. majetku  7
Nesoudružské vztahy  4 Odsouzen pro trestný čin 22
Nesprávný osobní a rodinný život  2 Nelegální odchod do ciziny  1
Opilství, výtržnictví 12 Jiné porušování stanov  5

 
Počty uložených stranických trestů v jednotlivých okresech85:
České Budějovice 39 Prachatice 11
Český Krumlov 21 Strakonice 19
Jindřichův Hradec 14 Tábor 26
Pelhřimov 28 Organizace řízené MV  4
Písek 23

81 Na Českobudějovicku to byly například organizace podniků Škoda, K-I-N, 
Jihočeské papírny, na okrese Jindřichův Hradec např. Masna Studená, Lesní 
závod Jindřichův Hradec či Jihočeské dřevařské závody Jindřichův Hradec, 
na Pelhřimovsku např. Agrozet Humpolec a Pelhřimov, Jitona Pacov, Sukno 
a Čemolen Humpolec či Strojobal Pacov, z táborského okresu lze uvést podni-
ky Lada Soběslav, resp. Jiskra a Elektroisola Tábor. Tamtéž. 

82 Tamtéž.
83 Za rok 1987 bylo uloženo celkem 465 stranických trestů, v roce 1988 to bylo 

440 trestů. Tamtéž. 
84 Tamtéž.
85 Tamtéž.
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Sociální složení členů a kandidátů, kterým byly uloženy tresty86:
% z celkového počtu 

potrestaných
v % podíl skupiny na 

členské základně
dělníků 90 48, 7 30, 9
členů JZD 44 23, 8  8, 6
inteligence 22 11, 9 28, 7
ostatní 18  9, 7  6, 1
důchodci 11  5, 9 25, 7

Trend z předchozích dvou let pokračoval, jak vidíme na procentech 
a podílu potrestaných dělníků a koneckonců i co se týká škály trestů. 

Listopadové události v Českých Budějovicích

V pátek 17., stejně tak i v pondělí 20. listopadu byl v Českých Bu-
dějovicích a v celém kraji klid, k žádné demonstraci či jejím názna-
kům nedošlo. Informace o pražských událostech, byť o nich hromad-
né sdělovací prostředky zarytě mlčely či jejich průběh zkreslovaly, se 
dostávaly do regionu prostřednictvím studentů či občanů měst, kteří 
se demonstrace zúčastnili či přes víkend navštívili hlavní město.87 Nic-
méně v krajském městě se vysokoškolští studenti, herci Jihočeského 
a Malého divadla, zaměstnanci Jihočeského muzea a dalších kulturních 
institucí již na úterý připravovali; začali psát petice na podporu praž-
ských studentů, na podporu vyšetření zásahu bezpečnostních složek. 
V pondělí večer proběhlo v menze na českobudějovických vysokoškol-
ských kolejích shromáždění studentů a profesorů obou vysokých škol, 
avšak bez konkrétního výsledku.88

V úterý 21. listopadu se konstituoval v průběhu dne vysokoškolský 
stávkový výbor, studenti českobudějovických vysokých škol – Pedago-
gické fakulty a Vysoké školy zemědělské – provozně-ekonomické fa-

86 Tamtéž.
87 Blíže viz Otáhal, M. – Vaněk, M.: Sto studentských revolucí. Praha 1999.
88 Vzpomínky Pavla Zemana, studenta Pedagogické fakulty v Českých Budě-

jovicích. In: Otáhal, M. – Vaněk, M.: Sto studentských revolucí. Praha 1999, 
s. 823–838.
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kulty zahájili stávku.89 Po poledni se sešlo v prostoru vysokoškolských 
kolejích ve Čtyřech Dvorech na 1 500 studentů a vysokoškolských 
pedagogů.90 V 16.00 hodin vyrazil tento průvod na Žižkovo náměstí; 
podpořen byl herci Jihočeského a Malého divadla, zaměstnanci Jiho-
českého muzea, Jihočeské fi lharmonie, občany. Této první demonstrace 
se zúčastnilo celkem na 4 000 lidí. 

Ve středu 22. listopadu zahájilo činnost českobudějovické Občanské 
fórum – jeho mluvčím a nejznámějším respektovaným představitelem 
se stal RNDr. Mojmír Prokop91. Své první politické ostruhy zde získáva-
ly i pozdější veličiny na českém politickém nebi – Jiří Vlach a Vladimír 
Špidla. Na každé manifestaci, která se odehrávala na Žižkově náměstí 
od 21. listopadu, pravidelně hovořil Mojmír Prokop, který přednášel 
stanoviska českobudějovického Občanského fóra, komentoval politic-
kou situaci ve městě, kraji a republice; mluvil uvážlivě, leč rozhod-
ně. Toho dne (22. 11.) bylo na náměstí na 10 000 lidí. Ze Samsonovy 
kašny92, odkud promlouvali jednotliví řečníci, zazněl toho dne poprvé 
požadavek na odstoupení některých představitelů KSČ ze stranických 
i státních funkcí. 

Ve čtvrtek došlo poprvé k přímému jednání mezi představiteli stu-
dentů a stranických a státních orgánů na půdě Krajského výboru Národ-
ní fronty. Kolem 16. hodiny se opět zaplnilo náměstí, na kterém se toho 
dne tísnilo více než 15 000 lidí. Po skončení manifestace se odebralo 
mnoho jejích účastníků do Všesportovní haly, kde od 18.00 hodin pro-
běhlo první veřejné setkání představitelů stranické a státní moci Jiho-
českého kraje se studenty a občany. Hala byla zcela zaplněna a stala se 
svědkem vůbec první veřejné konfrontace. 

89 Tamtéž.
90 V tomto prostoru se pak studenti scházeli každý den v dopoledních hodinách. 

Dostávali zde informace od kolegů z Prahy, od zástupců stávkového výboru, 
Občanského fóra, plánoval se zde průběh demonstrací. Docházelo zde i k dis-
kusím se zástupci pedagogů z místních vysokých škol. 

91 Povoláním meteorolog, amatérský pilot, člen Aeroklubu v Českých Budějovi-
cích, skautský vedoucí. Po roce 1968 mu byly tyto aktivity zakázány. V letech 
1990–1992 starosta města Českých Budějovic. V současné době řídí Regionální 
letecko-historickou společnost při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

92 Kašna byla však v té době bez sochy Samsona – ta prodělávala restaurátorský 
zásah.
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O posledním pracovním dnu týdne píše českobudějovický kronikář 
mimo jiné: „Do redakce Jihočeské pravdy přišli dne 24. 11. studenti 
z českobudějovických škol VŠZ a Pedagogické fakulty, se kterými byli 
také tři studenti z pražských vysokých škol jako pozorovatelé. V redakci 
bylo jednáno o uveřejňování nepřesných informací ze současného dění 
v Českých Budějovicích Jihočeskou pravdou. Došlo k vzájemnému po-
chopení a ke konkrétní a konstruktivní diskusi. Byla uzavřena společná 
dohoda: zástupce stávkového výboru bude pro redakci potvrzovat prav-
divost zpráv týkajících se studentských akcí.“93 

O tomto jednání hovořil na plénu JKV KSČ i šéfredaktor Jihočeské 
pravdy Doležal: „Navštívili nás včera studenti. Ve stávkovém výboru 
jistá Monika Němcová, kterou jsme v redakci před čtyřmi lety vyhodili 
pro kontakty s Chartysty. Nevíme jak reagovat, oni mají požadavky, ří-
kají, my se distancujem od všech těch různých provokačních akcí, které 
tady jsou, my se distancujem od těch letáků, které tady byly vydány. 
Diskutovali jsme s nimi a oni odcházeli dokonce s tím, že řekli, když 
bude zvláštní vydání Rudého práva, tak ho budeme kolportovat. A to 
věci uznali, zejména ti chlapci, co tam byli. My je asi nemůžeme odmít-
nout, že jo, oni to tam zase někde vykřičejí, ti mladí lidé stojí asi zato, 
abychom s nimi mluvili. Zrovna tak to dělají v rozhlase. Chtěl bych 
poprosit o pochopení, oni jsou na to rozdílné názory, v těch novinách 
máme psát že je stávka. Volají nám starší soudruzi a říkají, to byste asi 
neměli. Je to situace, která v tom kraji je a my na ni musíme reagovat. 
Ale snažíme se zaujímat přímá stanoviska a snažíme se také vysvětlo-
vat, že jsme orgán, který stojí a bude stát na pozicích strany, který tu 
politiku strany bude podporovat.“94 

Studenti v těchto dnech skutečně překvapovali a zaháněli do kou-
ta představitele stranické a státní moci. Byli ukáznění, chytří, discipli-
novaní, dokázali reagovat. I přes určitou naivitu související s věkem 
věděli, co chtějí; ke svým cílům dokázali najít i vhodné prostředky, 
věděli jak si získat tolik potřebné sympatie veřejnosti: „… Na druhé 
straně, ale přicházejí zase s akcemi, které bych řekl trošku působí na 

93 Kronika města Českých Budějovic za rok 1989. SOkA České Budějovice.
94 Zasedání pléna JKV KSČ dne 25. listopadu 1989, SOA Tb, fond bývalého 

JKV KSČ, fasc. 65, inv. č. 17, sign. I – 1/2, sv. 51.
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city lidí. Včera a předevčírem pracovalo přibližně 60 studentů z obou 
fakult při úklidu města. Je zajímavé a to je sebekritika nás učitelů i fa-
kultního výboru SSM. Když jsme se v minulosti dojednali na některé 
akce s MěstNV, že bychom těch 60 studentů při veškeré organizační píli 
možná na tyto věci nedostali. Velmi bych řekl rychle v současné době 
reagují na některé vznikající nálady. Vůbec bych řekl, že to jejich hnutí 
snad můžu tenhle výraz použít. Když jsme vždycky význam hnutí použí-
vali v daleko ušlechtilejších spojeních především s revolučním hnutím, 
tak se bych řekl vnitřně organizuje a upevňuje vnitřní kázeň. Dělají 
sbírky pro stávkový výbor. Ty sbírky dělají mezi sebou, dělají je ale také 
při těch mítincích na náměstí. A včera večer se ozvalo, v nějaké výkřiky, 
že peníze využívají pouze studenti, zatímco stávkující dělníci je nedo-
stanou. Načež dnes přijali rezoluci, že peníze budou přísně zúčtovány 
a zbytek bude dán na nějaké na veřejně prospěšné věci na nějaký dětský 
domov a pod.“95 

Onoho posledního pátečního listopadového večera (24. 11.) došlo 
v Českých Budějovicích k další významnější události. Zcela zaplněné 
hlediště velkého sálu Domu kultury Revolučního odborového hnutí na 
náměstí 1. máje bylo svědkem prvního setkání představitelů českobu-
dějovického Občanského fóra s občany města.96 Za Občanské fórum 
zde vystupovali již výše zmínění Mojmír Prokop, Vladimír Špidla, 
Jiří Vlach. Vedle nich zde byl i Jiří Pospíšil (pozdější senátor za ODS) 
a Svatomír Mlčoch (právník, později náměstek ministra životního pro-
středí, člen Občanské demokratické aliance, později člen Strany zele-
ných). Studenti vysokých škol zde byli zastoupeni Pavlem Zemanem 
a Monikou Němcovou. 

Žižkovo náměstí toho dne zaplnil o 16. hodině třicetitisícový dav – 
šlo o největší shromáždění prvního revolučního týdne v krajském městě. 
Vše již směřovalo k ohlášené generální stávce, která se měla uskuteč-
nit v pondělí 27. listopadu mezi 12.00 až 14.00 hodinou. Nechme opět 
promluvit českobudějovického kronikáře: „Dne 27. 11. 1989 se konala 

95 Diskusní příspěvek děkana VŠZ České Budějovice Vladimíra Krupauera. 
Tamtéž. Publikováno včetně gramatických chyb.

96 Kronika města Českých Budějovic za rok 1989. SOkA České Budějovice. 
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také v Č. Budějovicích generální stávka. Žižkovo náměstí pamatuje ve 
své historii jen málo takových účastí, jako byla tento den. Když začaly 
ve 12 hodin vyzvánět zvony na Černé věži, tak shromáždění občané stáli 
již nejenom na ploše náměstí, ale i v některých přilehlých ulicích. Sešlo 
se tak asi 50 000 lidí. Na transparentech, které pracující nesli, bylo 
možné číst jména většiny rozhodujících českobudějovických podniků, 
závodů a dalších organizací. Za tribunu opět posloužila kašna. Členové 
stávkového výboru českobudějovických vysokoškoláků Tomáš Havlíček 
a Martin Ehrlich dali nejdříve slovo studentovi Luboši Doškovi, který 
přednesl stanovisko studentů z krajského města. Potom člen stávkového 
výboru [vysokoškolský stávkový výbor – pozn. autor] Radan Běhoun 
seznámil s rezolucí vysokoškoláků k současnému vývoji. Za Občanské 
fórum pak promluvil dr. Mojmír Prokop, který řekl, že OF se staví za 
požadavky studentů a plně je podporuje.

Mezi dalšími diskutujícími byli i předseda krajské kontrolní a revizní 
komise KSČ Jiří Šindelka, předseda MěstNV Miroslav Vacek a předse-
da OOR Jiří Tlustý. Jejich téměř trapné vystoupení však shromáždění 
přijalo s hlasitými protesty.

U mikrofonu se vystřídali též zástupci některých podniků, institucí 
a organizací, kteří požadovali spravedlivější a demokratičtější společ-
nost. Zazněl také požadavek, aby byl z čs. ústavy vyškrtnut článek o ve-
doucí úloze KSČ a stejně tak, aby nové budovy stranických a státních 
orgánů byly předány do užívání školství nebo zdravotnictví.97 Řeční-
ci znovu zdůrazňovali, aby byly splněny všechny požadavky studentů 
i Občanského fóra, mimo jiné ustavení parlamentní komise k vyšetření 
pražských událostí ze 17. 11.

O půl druhé vyzval moderátor Tomáš Havlíček účastníky, aby se 
v klidu rozešli na svá pracoviště, což se také stalo. Ještě předtím si 
všichni společně zazpívali státní hymnu. Třeba říci, že při tak velkém 

97 V krajském městě byl nedaleko od samotného centra komplex budov Muzea 
dělnického revolučního hnutí jižních Čech a Jihočeského krajského výboru 
Komunistické strany Československa. První budova se stala od dubna 1990 
součástí Státní vědecké knihovny (později přejmenované na Jihočeskou vě-
deckou knihovnu), do druhé přesídlil Okresní úřad v Českých Budějovicích. 
Dům politické výchovy pohltila Jihočeská univerzita, z Krajské politické ško-
ly se stala Konzervatoř. 
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shluku lidí se generální stávka na Žižkově náměstí vyznačovala ukázně-
ností a ohleduplností. Za zmínku ještě stojí, že před zahájením této ma-
nifestace objížděla náměstí vozidla Jihočeských pekáren, která dávala 
najevo svůj souhlas se stávkou houkáním na klaxony, poněvadž řidiči 
nemohli přerušit plánovaný rozvoz pečiva stávkováním.“98 

Nutno doplnit ještě několik poznámek k dokreslení situace. Na veš-
keré manifestace, které probíhaly na náměstí, shlížela shovívavě vý-
zdoba připravená již na konci října u příležitosti Velké říjnové socialis-
tické revoluce. Zejména pikantní to bylo právě v pondělí 27. listopadu. 
Slavnostní výzdobou, projížděním „alegorických vozů“ Jihočeských 
pekáren (ale i vozů záchranné zdravotní služby a mnoha civilních vo-
zidel), transparenty řadící skupiny lidí k jednotlivým českobudějovic-
kým podnikům, školám, organizacím (a využívané naposledy v prvo-
májovém průvodu), rozesmátými obličeji, připomínala generální stávka 
spíše radostnou slavnost, než boj rozhněvaného lidu proti nenáviděné 
moci. 

Generální stávky se zúčastnilo i mnoho komunistů. Počínaje těmi, 
kteří listopadové události přijímali spontánně, až po ty, kteří se jí zú-
častnili z čisté vypočítavosti. Následující dny a týdny byly doslova na-
pěchovány událostmi, které v krátké době naprosto změnily tvář neje-
nom Českých Budějovic. Najednou jakoby se zdálo, že komunistická 
strana vyklidí bez většího odporu pozice a do čela státu nastoupí čestné 
a obecně respektované osobnosti, které nás dovedou ke světlým zítř-
kům. 

Dlužno na tomto místě ovšem podotknout, že na mnoha místech, 
zejména v malých a menších obcích, žádné zmínky v zápisech z jedná-
ní místních národních výborů o listopadových událostech a následných 
politických a společenských změnách nenajdeme vůbec! Například 
v zápisech z rady MNV Sedlec se vůbec nevyskytuje žádná zmínka 
o událostech 17. listopadu v Praze a následných dnech a týdnech, které 
změnily politickou situaci u nás. Ještě 28. prosince řešili sedlečtí radní 
plnění investičních akcí v rámci akce „Z“ za rok 198999. Na progra-

98 Kronika města Českých Budějovic za rok 1989. SOkA České Budějovice. 
99 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne28. 12. 1989. SOkA České Budějo-

vice, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.
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mu byly zejména praktické problémy spravovaných vesnic – prověrky 
hospodaření, návrhy sociální komise na jednorázové příspěvky potřeb-
ným spoluobčanům (důchodcům)100, či úroveň společenské zábavy101. 
O žádných společensko-politických změnách není v zápisech ani vidu 
ani slechu v prvních měsících roku 1990, rada ještě na konci ledna pro-
bírá plán akcí „Z“ na roky 1991–1995102! V březnu téhož roku radní 
„projednali plnění souboru opatření k rozvoji veřejně prospěšných slu-
žeb na povolení v obvodu MNV103.“104 Jak se ze zápisu můžeme dozvě-
dět, v rámci působnosti sedleckého MNV provozovaly své služby dvě 
krejčové a jedna kadeřnice.105 

První a jediná zmínka o „jakémsi OF Sedlec“ je z 26. března 1990, 
kdy MNV odpovídá na jeho žádost ve věci sdělení termínů výstavby 
inženýrských sítí a zařízení zdravotního střediska106. Na jaře 1990 bez 
dalšího komentáře rada MNV projednala přípravu voleb do Federální-
ho shromáždění (volby do Sněmovny lidu FS a do Sněmovny národů 
FS proběhly 8. a 9. června 1990) a zřídila čtyři volební obvody – Plásto-

100 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 28. 12. 1989. SOkA České Budějo-
vice, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a. 

101 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 27. 11. 1989. SOkA České Budějo-
vice, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

102 V Sedlci probíhala v té době již několikátým rokem výstavba víceúčelové bu-
dovy a v rámci akce „Z“ se budovala například i pošta. Zápis ze schůze rady 
MNV Sedlec ze dne22. 1. 1990 a následující schůze. SOkA České Budějovice, 
MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

103 Na samém sklonku osmdesátých let, v rámci „přestavby“ a „nového myšle-
ní“, které tehdejší československé vedení převzalo po svém ze SSSR, se u nás 
začalo koketovat s drobným podnikáním, které však bylo sešněrováno mnoha 
zákony a vyhláškami. Povolovány byly drobné živnostenské provozovny, ze-
jména v oblasti služeb. 

104 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 12. 3. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

105 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 12. 3. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

106 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 26. 3. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.
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vice, Sedlec, Hlavatce a Vlhlavy107. V květnu 1990 oznámila sedleckým 
Jednota, že ke dni 30. 9. 1990 přestane provozovat pohostinství v Plás-
tovicích a Hlavatcích.108 Ke konci roku přestala provozovat i prodejnu 
v Plástovicích.109

K zásadním událostem došlo na sklonku léta 1990 – po téměř tři-
ceti letech společně sdílených osudů se osady patřící pod Sedlec opět 
přihlásily ke své identitě a na základě místních referend žádali osamo-
statnění. K témuž kroku se rozhodli i občané Sedlce. Osamostatnění 
Hlavatců bylo projednáno na radě MNV Sedlec 13. srpna 1990110. Na 
témže zasedání radní prohlásili, že více než polovina občanů požadova-
lo i osamostatnění Sedlce. Následně111 a se stejným výsledkem proběhla 
místní referenda i v Plástovicích, Malých Chrášťanech, Lékařově Lho-
tě a Vlhlavech112. Samozřejmě muselo dojít k vyrovnání majetku mezi 
jednotlivými obcemi, stejně tak jako k vypořádání se s již rozběhlými 
stavebními i jinými dosud společně realizovanými akcemi.113 

107 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 9. 4. 1990. SOkA České Budějovice, 
MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

108 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 21. 5. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

109 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 5. 11. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

110 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 13. 8. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

111 V zápise z rady MNV je to formulováno takto: „v souvislosti s odtržením obce 
Sedlec jako obce mateřské od přisloučených obcí tyto nemají jiného výcho-
diska, než požádat tímto o osamostatnění obcí.“ Zápis ze schůze rady MNV 
Sedlec ze dne 18. 9. 1990. SOkA České Budějovice, MNV Sedlec, č. kart. 1, 
sign. I/2a.

112 Zápis ze schůze rady MNV Sedlec ze dne 18. 9. 1990. SOkA České Budějovi-
ce, MNV Sedlec, č. kart. 1, sign. I/2a.

113 Více o změnách na jihočeském venkově, obecně ve venkovském prostředí 
viz Wagnerová, Alena – Nikrmajer, Leoš – Petráš, Jiří: Paměť kraje. Proměny 
Zbudovských blat (Sedlec a okolí) v průběhu dvacátého století. MAS Roz-
květ zahrady jižních Čech, České Budějovice 2014. Venkov stojí dle autora 
neprávem mimo zájem historiků. Změny, ke kterým zde došlo, byly zásadní 
a rozsáhlé a do značné míry, aniž bychom si to uvědomili, ovlivnily, ovlivňují 
a nadále budou ovlivňovat celospolečenské dění.
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Listopadové události a krajské orgány KSČ

Předsednictvo JKV KSČ mělo na svém zasedání 21. listopadu je-
diný bod – Posouzení názorové a politické situace v kraji114. Úvodní 
zprávu přečetl vedoucí tajemník JKV KSČ Miroslav Slavík115. V násle-
dující diskusi je patrná naprostá dezorientace členů předsednictva, kteří 
zjevně ztratili kontakt s realitou. Situaci v okrese a v krajském městě 
samotném hodnotí ještě jako uspokojivou. Situace se dle nich vymkla 
kontrole ve sdělovacích prostředcích, protisocialistické myšlenky údaj-
ně měly být pražským importem116. Jako možná destabilizace poměrů 
v Českých Budějovicích byl chápán již delší dobu připravovaný rocko-
vý koncert ve Všesportovní hale.117 

114 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 21. listopadu 1989, SOA Tb, fond bý-
valého JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210.

115 Zpráva byla ze složky vyjmuta.
116 Viz např. diskusní příspěvek Ladislava Odvárky: „…Pokud jde o postup a toto 

se událo tady v Budějovicích, ta noc [z 20. na 21. 11. – pozn J. P.], akorát 
večer na náměstí dvě ženy pokusily se dvě ženy zapálit svíčky, tak tam s nimi 
příslušníci bezpečnosti diskutovali, byla to nějaká z Alšovy galerie a druhá 
taky z umělecké fronty, jak se s nima vedla diskuse, tak to zapálili proto, aby 
jim svítilo světlo na lepší časy, takhle to zdůvodnily, tak to tam zase sfoukly. 
Jinak se v Budějovicích přes noc nic nestalo, akorát tady ráno bylo rozhozeno 
asi 10 různých letáků, prohlášení. Je to většinou studentů, Národního divadla, 
nejzávažnější prohlášení je to prohlášení novinářů ze zahraniční redakce Čs. 
televize, nevím jestli je to pravda, nebo jestli je to smyšlené, kde 58 podpisů 
žádají, že současné vedení strany a státu není schopno vést dál dialog, a proto 
žádají, aby odstoupilo. To si myslím, že je asi tak nejzávažnější. Ostatní jsou 
z DAMU a FAMU a takových těch studentských věcí, tak se to vpodstatě poda-
řilo všechny ty letáky stáhnout, protože to šlo od nádraží po trase na náměstí, 
zřejmě tím prvním vlakem to někdo přivezl a snažil se to tu rozhodit, takže teď 
je v současné době klid. …“ Tamtéž. Opsáno včetně gramatických chyb. 

117 Diskusní příspěvek Ladislava Odvárky: „… Máme jeden takový problém, 
který bych chtěl soudruhu vedoucí tajemníku abychom zvážili a posoudili. 
Na sobotu je tady organizován dlouhodobě velký rockový festival v naší vel-
ké sportovní hale, už je prodáno 5 tisíc lístků, měli bychom zvážit jestli ho 
nechat, protože tam budou samí mladí lidé, jsou tam 3 skupiny z Anglie, ze 
Západního Německa a nějaká naše, jsou to amatérské skupiny, ale pravdou 
je, že se tam shromáždí zřejmě okolo těch 2 tisíc mladých lidí, tak asi by-
chom měli zvážit, jestli to nechat normálně proběhnout anebo jestli to zrušit 
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Politickou situací se zabývalo i následující zasedání předsednictva 
30. listopadu.118 Další zasedání o čtrnáct dní později již řídil nový ve-
doucí tajemník, jímž se stal Jan Plzenský, dosavadní člen předsednictva 
JKV KSČ. Předsednictvo zrušilo nomenklaturní řád a totéž doporučilo 
i nižším stranickým orgánům.119

Největší suma materiálů s velkou vypovídací hodnotou se nachází 
ve složkách pléna JKV KSČ. To se po událostech 17. listopadu poprvé 
schází 25. listopadu, několik hodin po skončení mimořádného zasedání 
ÚV KSČ120 Z vystoupení děkana Vysoké školy zemědělské v Českých 
Budějovicích, ředitele Českého rozhlasu v Českých Budějovicích či 
šéfredaktora Jihočeské pravdy je patrné, že situace se krajským komu-
nistickým elitám začala vymykat z rukou, překračovala rámec jejich 
chápání. Vinu hledali střídavě v blíže neurčených chybách a zaběhlých 
stereotypech stranického a státního vedení, především pak ale v čin-
nosti různých nepřátelských protistátně a protisocialisticky zaměřených 
skupin, jakož i činnosti zpravodajských služeb států NATO, především 
pak v CIA. Nejpregnantněji formuloval tyto pocity ve svém diskus-
ním příspěvku genpor. Ing. Mojmír Zachariáš, velitel Západního vo-
jenského okruhu v Táboře: „… Vycházíme z toho, že v současné době 

 z technických důvodů, že by došlo k nějaké poruše, která by se tam musela 
skutečně stát, protože by tam došlo zase k nějaké diskusi, že jsme to úmyslně 
udělali, já si myslím, že není problém tam udělat, já nevím, poruchu na topení 
aby se festival nekonal, tak to bychom tady asi měli posoudit a rozhodnout. 
…“ Tamtéž. Publikováno včetně gramatických chyb. Jednalo se o trojkoncert 
skupin The Blurt, The Blech a Dunaj. 

118 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 30. listopadu 1989, SOA Tb, fond bý-
valého JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210. Ve složce je pouze 
úvodní projev vedoucího tajemníka Miroslava Slavíka. Chybí program a pre-
senční listina. 

119 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 14. prosince 1989, SOA Tb, fond býva-
lého JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210.

120 Ústřední výbor KSČ zasedal v Praze 24. 11. ve večerních hodinách a jeho 
jednání končilo ve 02.00 hodiny po půlnoci. O průběhu jeho jednání referoval 
vedoucí tajemník JKV KSČ Miroslav Slavík. Jednalo se především o perso-
nálních otázkách v souvislosti s politickou situací ve státě. Generálním tajem-
níkem ÚV KSČ se stal Karel Urbánek. Nejméně populární členové však v ÚV 
KSČ zůstali i nadále – Miroslav Štěpán, Miroslav Zavadil, Josef Lenárt. 
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se odehrává v Československu boj o pozice, boj o moc a že tento boj je 
zákonitým vyvrcholením třídního boje ve světě, zákonitým vyvrcholením 
ideologického boje a koncepce, která platí již řadu let v Severoatlan-
tickém paktu, to je boj nenásilného rozkladu komunismu a pokud se 
to nepodaří, použít všechny prostředky, aby nás dostali tak daleko jak 
potřebují a dosáhli konečně porážky komunismu ve světě. …

Já bych chtěl říci, že opozici jsme dali šanci a kdybych to hodnotil 
z vojenského hlediska, tak my jsme v současné době v zoufalé obraně, 
protože jsme jim dali šanci, oni jsou ve strategickém útoku a nám dá 
hodně dlouho práce, než se z té obrany dostaneme abychom vůbec ze 
zákopu mohli vystrčit hlavu. A nebuďme idealisté a optimisté, nemys-
leme si, že tím co se skončilo dneska v noci, že je konec. To je začátek 
velice těžkého a tvrdého boje opozice a pokud půjdeme na další ústupky 
ani z toho zákopu nevylezeme. A my nesmíme jít na všechny ústupky. 
A musí se řešit otázka i vzetí do moci sdělovacích prostředků a zabez-
pečit, aby strana, komunisté, ale tím i národ, dělníci a rolníci, ta dobrá 
část pracující inteligence mohla říct své názory a zatím šanci však moc 
neměla, aspoň v tomto týdnu tedy neměla. 

Já bych vám chtěl říci, že toto o čem já hovořím to bylo rozpracováno 
již dávno ve Spojených státech amerických, ta koncepce na destrukci na-
šeho zřízení pod vedením CIA – to je ústřední zpravodajská služba, včet-
ně představitelů, …, těch jejich zahraničních stanic a mají připravené tři 
etapy boje v Československu. My jsme v současné době teprve v první 
etapě tohoto boje, který mají naplánovaný do konce tohoto kalendářního 
roku s cílem zaměřit vše proti stranickému a státnímu vedení. Provést 
destrukci státu a zřízení. Druhá etapa nás teprve čeká a proto já říkám, 
že nejsme na konci, my jsme na začátku a bohužel jsme jim dali šanci, 
aby přesvědčovali nejenom tisíce studentů, ale již statisíce pracujících, 
protože nikdo jiný před ně zatím nevyšel. A když vyšel soudruh Štěpán, 
tak již bylo pozdě, ale já se před ním skláním, protože to byl jeden z mála, 
který vyšel. A řada jich vůbec nevyšla a zalezli do děr.

Teď bude druhá etapa a tu mají naplánovanou na období krajských 
a okresních konferencí121, kde mají být zneužity jejich výsledky k zásad-

121 Mimořádné krajské a okresní konference KSČ měly proběhnout v prosinci 
1989. 
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ným kádrovým změnám, oni se nespokojí s ničím, ono tady již bylo řeče-
no co říkají studenti, ti říkají to co chce charta a charta říká to co chtějí 
zpravodajské ústředny v USA. A chtějí dál prohlubovat pasivitu části 
obyvatel získat je na svoji stranu k radikalizaci a zejména mládež. …

Já bych vám chtěl říc, že potom bude ještě třetí etapa v období pří-
pravy a provedení sjezdu122, pokud to takto bude. Kampaň má za úkol 
aktivizovat mladou generaci, ekonomicky slabší obyvatelstvo, zejména 
ve větších hospodářských centrech s cílem zvýšit četnost demonstrací 
a teda narušit co se dá. …“123 

Následující plenární zasedání proběhlo 1. prosince, tedy poté, co 
Federální shromáždění vyjmulo z Ústavy Československé socialistické 
republiky ústavní článek č. 4 o vedoucí roli KSČ. Poprvé na plénu JKV 
KSČ padla myšlenka na výměnu vedoucích stranických představitelů 
na všech stupních „za méně okoukané a známé soudruhy.“ V diskusi 
opět „zaujal“ genpor. Ing. Zachariáš svým líčením jednání s předsta-
viteli Občanského fóra Michaelem Kocábem a Václavem Klausem. 
Z jednotlivých diskusních příspěvků se dá vysledovat i taktika, kterou 
komunističtí funkcionáři zvolili nejprve proti studentům, posléze i proti 
ostatním skupinám studenty podporujících – snaha rozdělit kompaktní 
masu na menší, drobné skupinky a tyto pak „naleptat“ výměnou názorů 
a přesvědčováním. Sami řečníci však byli nuceni přiznat, že tato taktika 
nevychází: „…oni si nějak instinktivně uvědomují, že pokud vystupují 
jako anonymní masa, tak si mohou dovolit pískat, dovolují si na vás 
vykřikovat z davu.“124 

Plenární zasedání JKV KSČ zvolilo 8. prosince nového vedoucího 
tajemníka (Jan Plzenský), jakož i nové předsednictvo. Naprosto váž-
ně účastníci diskuse hovořili o pokračování přestavby a marně hledali 
něco, co by komunistickou stranu spasilo v nových podmínkách, kdy 

122 Mimořádný sjezd KSČ měl proběhnout v lednu 1990.
123 Zasedání pléna JKV KSČ dne 25. listopadu 1989, SOA Tb, fond bývalého 

JKV KSČ, fasc. 65, inv. č. 17, sign. I – 1/2, sv. 51. Publikováno včetně grama-
tických chyb. 

124 Zasedání pléna JKV KSČ dne 1. prosince 1989, SOA Tb, fond bývalého JKV 
KSČ, fasc. 65, inv. č. 17, sign. I – 1/2, sv. 51., č. kart. 63, diskusní příspěvek 
děkana Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích Vladimíra Kru-
pauera. 



38

je nucena ukončit svou činnost v podnicích a institucích a přejít na no-
vou organizační strukturu. O atmosféře jednání svědčí i samotná for-
ma zápisu. Vedle již výše zmíněné absence jazykových a stylistických 
korektur je toho dokladem i živelnost jednání. „Štábní kultura“ před-
listopadových zasedání je pryč. Místo toho nastoupil chaos, jednotliví 
členové pléna se překřikují, přerušují se navzájem, hovoří impulzivně 
z místa, aniž by se zdržovali chozením k mikrofonům. V záznamech 
jsou o tom učiněny drobné poznámky zapisovatelek – „soudruh mluví 
z místa“, resp. „nebylo rozumět“ – či byly takto konané projevy nebo 
jejich pasáže jednoduše vytečkovány. 

V té době ale začínaly, zdá se, mít krajské komunistické elity úpl-
ně jiné starosti. Svědčí o tom schůze předsednictva JKV KSČ ze dne 
14. prosince125. Zachováno je pouze strohé usnesení, které se však téměř 
výhradně týká majetkových a nomenklaturních záležitostí126. Z výlučné 
a neomezeně vládnoucí se stávala postupně Komunistická strana Čes-
koslovenska jednou z mnoha stran na nově se vytvářejícím politickém 
kolbišti měnícího se Československa. 

125 Zasedání předsednictva JKV KSČ dne 14. prosince 1989, SOA Tb, fond býva-
lého JKV KSČ, fasc. 289, inv. č. 18, sign. I – ¼, sv. 210..

126 Byla zrušena nomenklatura JKV KSČ. Dva členové předsednictva JKV KSČ 
pak byli zavázáni „neprodleně jednat se státními orgány o odpovídající ná-
hradě za uvolněné objekty pro zajištění základních potřeb strany, připravit 
ucelenou informaci o stavu majetku a fi nančního hospodaření z hlediska dosa-
vadního vývoje i nadcházejících období. Na jedno z nejbližších jednání P KV 
KSČ připravit návrh rozpočtu a náměty na hospodářskou činnost s využitím 
stranického majetku.“ Jde o chronologicky poslední materiál z celého archivu 
bývalého JKV KSČ v Českých Budějovicích.
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Příloha I.:
Elity Jihočeského kraje

1988/1989
Vedoucí tajemník JKV KSČ Miroslav Slavík (také předseda KV NF)
Ideologický tajemník JKV KSČ Vlastimil Krafl 
Tajemník JKV KSČ Jiří Kutil
 František Čamek
 Jiří Sedlák
Ladislav Tříska náčelník KS SNB
Předseda JčKNV Miroslav Šenkýř
Předseda KOR Vojtěch Rásocha
Vedoucí tajemník KV NF Augustin Klomfar

Zasedání:
Sekretariát JKV KSČ 1/14 dní
Předsednictvo JKV KSČ 1/14 dní (po zasedání sekretariátu)
Plénum JKV KSČ 1/měsíc

Předsednictvo JKV KSČ
Miroslav Slavík, František Čamek (tajemník JKV KSČ), Josef Čížek, 
Marie Drábová, Marie Fošumová, Vlastimil Krafl  (tajemník JKV KSČ), 
Vladimír Krupauer (děkan PEF VŠZ), Stanislav Kyslík, Vojtěch Ráso-
cha (předseda KOR), Václav Smitka (ved. tajemník OV KSČ České 
Budějovice), Zdeněk Stach, Miroslav Šenkýř (předseda JčKNV), Milan 
Šmíd, Jiří Kutil (tajemník JKV KSČ), Jiří Sedlák (tajemník JKV KSČ 
– zemědělství), Josef Štindl, Miloš Werner.

Sekretariát JKV KSČ (od 15. 5. 1988):
František Čamek, Vladimír Doležal (šéfredaktor Jihočeské pravdy), 
Vlastimil,Krafl , Jiří Kutil, Jan Plzenský, Jiří Sedlák, Miroslav Slavík, 
Miroslav Štefl íček
Od konce roku 1988 – tajemníkem JKV KSČ se stává Jan Plzenský 
(dosavadní vedoucí odd. POO JKV KSČ) 
Od 12. 1. 1989 – Vlastimila Krafl a, který byl uvolněn z funkce ze zdra-
votních důvodů, nahradil Václav Smitka (dosavadní vedoucí tajemník 
OV KSČ České Budějovice).
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Vedoucím tajemníkem OV KSČ se stal Ladislav Odvárka (dosavadní 
vedoucí odd. stranické práce v průmyslu JKV KSČ.
Vedoucí tajemník MěstV KSČ České Budějovice byl Jan Hrdý. 
Miroslav Vacek – předseda MěstNV České Budějovice 
Vojtěch Rásocha – předseda KOR, v prosinci 1988 nahrazen Milanem 
Šmídem 

Členové předsednictva KV NF
Předseda KV NF, vedoucí tajemník KV NF
Pavel Blažek (tajemník KV NF), Vladimír Lávička (předseda KV 
Svazarmu), Stanislav Klíma (předseda KV SSM, v roce 1989 nahra-
zen Vladimírem Škodou), Jiří Hrdlička (člen předsednictva KV ČSS), 
Miroslav Šenkýř (předseda KVN), Vojtěch Rásocha (předseda KOR, 
v prosinci 1988 nahrazen Milanem Šmídem)

Jiří Bezecný – předseda KV ČSS
František Šlenc – předseda ONV ČB
Jan Jáchym – místopředseda JčKNV, od 18. 12. 1989 do 14. 3. 1990 
předseda KNV, vystřídán představitelem OF Jiřím Vlachem

Předseda JčKNV – Miroslav Šenkýř
Místopředseda JčKNV – Jiří Průcha (k 31. 3 1989 odvolán, neboť byl 
zvolen předsedou ONV Písek), Jaroslav Černý
Tajemnice JčKNV – Danuše Kresslová

Rada JčKNV:
Miroslav Šenkýř (př.), Danuše Kresslová (taj.), Jan Jáchym (místopřed-
seda), Jiří Průcha (místopředseda), Jaroslav Černý (místopředseda), Jiří 
Hrdlička, Miroslav Mašek, Pavla Klimešová, Jan Farka, Václav Šime-
ček, Antonie Samcová, Božena Plaňanská, Pavel Trnka, František Do-
hnal, Alena Křivánková (od 4. 4. 1989 nahrazena Janem Bublíkem).

JUDr. Jindřich Kuchyňka – předseda Krajského soudu
Jan Dvořák – vedoucí tajemník KR ČSVTS
 

*  *  *
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Četnost zasedání jednotlivých orgánů (KSČ – KNV – NF) 1989 – hierar-
chie 
Sekretariát JKV KSČ: 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 1. 3., 14. 3., 28. 3., 
11. 4.
Předsednictvo JKV KSČ: 12. 1., 26. 1., 8. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 
20. 4.
Rada JčKNV: 10. 1., 31. 1., 21. 2., 14. 3., 4. 4., 18. 4., 3. 5., 30. 5.
Předsednictvo KV NF: 2. 2., 27. 2., 10. 4., 13. 6., 11. 7., 28. 8. 
Plénum JKV KSČ: 8. 2., 5. 4., 19. 6., 29. 8.
Plénum KNV: 29. 3., 16. 5., 25. 10., 18. 12. 
Plénum KV NF
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Příloha II.:
Rozhovor s dr. Mojmírem Prokopem127:

J. P.: Jak k tomu přijde, že vy jako důchodce (v důchodu od roku 
1988) jste se o rok později tak aktivně zúčastňoval těch událostí po 
17. listopadu tady v Budějovicích? 

M. P.: To mělo svojí tradici. Protože poprvé, když jsem tady půso-
bil na fakultě, tak jsme v roce 1968 byli velice aktivní. Vytvořili jsme 
jakési koordinační centrum v tehdejších slavných dnech, kdy Vysoká 
škola zemědělská a částečně i Pedagogická fakulta byly napojeny na 
spolupráci s velkými podniky v Českých Budějovicích. A používali 
jsme hesla, že jedině ve spojení s pracujícími, dělnickou třídou, může-
me dokázat to, že se věci někam pohnou. No a věci se pohybovali cel-
kem velice dobře v daném směru, ale pak přišel srpen a bylo po legraci. 
A nastala éra, o níž bych se tady nerad zmiňoval, poněvadž to je úplně 
jasné. Osobní postihy a tak dále. 

Podařilo se mi alespoň to, že … vysokoškoláci, ten úzký koordi-
nační výbor, tehdy nebyli nijak perzekuováni. Byli to většinou chlapci 
a dívky ze čtvrtého ročníku, čili měli před závěrem studií, a to se poda-
řilo prosadit, že se to odbylo nějakou děkanskou důtkou. Ale studovali 
dál a odpromovali. Ne, že bych si to přisvojoval jako svou nějakou 
zvláštní osobní zásluhu, ale byl jsem tehdy neúprosný. Dokonce jsem si 
troufl  orodovat za ně i … jako učitel, který za ně nesl zodpovědnost … 
na ministerstvu vnitra, kde se na mě dívali velice skepticky. Ale nako-
nec se to přeci jenom podařilo zařídit. Takže ti lidé nebyli nikdy nijak 
postiženi a dostali se do normálního zaměstnání.

Takže odpověď je jasná. V roce 1988 jsem byl doma. No ale víte, jak 
ta situace vyznívala. Postupně bylo jasné, že to trvající napětí přeroste 
v nějakou krizi … vzpomeňte na doby, kdy po Praze stál na každém 
rohu opuštěný trabant, kdy přicházeli turisti na německé vyslanectví 
NSR, které praskalo ve švech. Pak konečně jejich odjezd vlakem do 
Německa. A to už bylo naprosto zjevné, že se něco děje. 

127 Rozhovor s Mojmírek Prokopem vedl Jiří Petráš v Českých Budějovicích 
16. května 2013. 
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Byla tady také perestrojka, Gorbačov, to všechno mělo ozvěny u nás 
v Čechách. Padla berlínská zeď a jenom slepému by nemělo být jasné, 
že se v Čechách nic nebude dít. A i tady se dálo. 

J. P.: Už v tom roce byly takové akce, jako Palachův týden, připomí-
nání srpna 1968. Zúčastňoval jste se těchto akcí třeba v Budějovicích, 
nebo jste jel do Prahy?

M. P.: Byl jsem v Praze. Ještě musím poznamenat, že to nebyla je-
nom budějovická akce, byli jsme napojeni na Prahu. Několikrát jsme 
jeli do Prahy autem v noci, vraceli jsme se někdy k ránu, poněvadž 
jsme chtěli mít čerstvé informace. A byla taková snaha to nějak řídit, 
koordinovat, aby to nebyly úplně osamocené akce. 

Takže tam ten kontakt skutečně byl. Jezdili studenti poslové, vozili 
balíky materiálů, které se tady rozmnožovaly a rozesílaly se dál, rozdá-
valy se lidem a tak dále. Tak to je tolik na tu vaší otázku.

J. P.: A potom ty samotné listopadové události – byl jste 17. listopa-
du v Praze, nebo jste se o tom dozvěděl tady v Budějovicích?

M. P.: Nebyl jsem 17. listopadu v Praze, dozvěděl jsem se to tady 
v Budějovicích. A pochopitelně jsem se sebral a pádil tady na Vysokou 
školu zemědělskou. Ale ne ten den první, ale až ten druhý, poněvadž 
jsem se nejdříve pídil po informacích, abych jich měl co nejvíc. No 
a vyrazil jsem za známými a přáteli, kteří ještě učili v té době na fa-
kultě, kdy už já jsem byl pryč. Ale byli to moji dobří známí. Šel jsem se 
podívat, co na to tady Budějovičáci. No a narazil jsem na rybník ticha. 
Nic se tady nedělo. Takže jsem se pokoušel to trochu rozhýbat. Dneska 
už zemřelý profesor Zvára, to byl můj dobrý kamarád z dob, kdy jsem 
tady působil, tak jsem mu zavolal a zeptal se: „Jožko, co dělají študáci 
a fakulta?“ Říkal, že tady se nic moc neděje. Já na to, že to je strašná 
chyba. Říkal jsem mu, aby se nebáli a šli do toho, že není rok 1968. 
No tak on slíbil, že se obrátí na nějakou studentskou radu, která se tak 
pomalu začala formovat. No a skutečně se fakulta potom taky rozjela 
a účastnila se těch akcí na náměstí a podpořila tu akci mohutně. Hlavně 
ta část VŠZ, než z Pedagogické fakulty. Tam to byla účast poněkud 
vlažnější. Až na některé jednotlivce, kteří se angažovali naplno. 

J. P.: Dobře. První demonstrace studentů a herců Jihočeského diva-
dla byla v úterý 21. listopadu. Vy jste tam také byl?
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M. P.: Ano, byl jsem více méně u všeho, co se kde šustlo. První de-
monstrace byla taková, poněvadž bylo slyšet, že divadla v Praze byla 
první a tady u nás taky. Šel jsem kolem Malého divadla a měl jsem tam 
nějaké známé, poněvadž tam žena léta pracovala, tak jsem se šel zeptat, 
co se děje. No a tehdy Ivan Tříska říká: „To je dobře, že seš tady, už 
jsme sehnali technické prostředky, budou mikrofony, budou megafony, 
budeme na náměstí, koukej si jít připravit nějakou řeč.“ Já jsem jenom 
něco zakoktal, ale on říkal: „Nepovídej, víš, co máš říkat, budeš na ná-
městí.“ Skutečně jsme na to náměstí vyšli, nevím, kolik bylo hodin …

J. P.: To bylo v šestnáct hodin.
M. P.: No, … lidi začínali chodit z práce. Tak se začalo pár lidí 

shromažďovat kolem kašny ze zvědavosti, poněvadž tam byl mikrofon 
a nějaký přenosový krámy, velký bedny, reproduktory. 

No a co si pamatuju živě, na každé části toho náměstí stál jeden po-
licista, jeden esenbák, jak se tehdy říkalo, pohupoval se s pendrekem, 
ale nic nedělal. Nijak nezasahovali. Lidi ale stáli v podloubí a kousek 
před ním směrem doprostřed náměstí, ale ke kašně moc lidí nechodilo. 
… Aby mohli včas zdrhnout. 

No ale postupně opadával ten strach. A jak je to začalo zajímat, za-
čali přicházet blíž. No na té první demonstraci se nesešlo moc lidí. Ale 
hned ty další, to rostlo lavinovitě. Až bylo to náměstí úplně plný. Ale 
nechtějte po mně jednotlivé dny. To už si opravdu nepamatuju. 

J. P.: Ale víte, co by mě zajímalo, pane doktore? Vy jste byl od začát-
ku u těch studentských demonstrací. Byl jste taky u počátku Občanské-
ho fóra v Budějovicích? 

M. P.: No jistě. Tam jsem fungoval jako mluvčí Občanského fóra 
a byl jsem jeden z těch, kteří se domnívali, že tvoří zárodek Občanské-
ho fóra. Čili jsem tam byl od hodiny nula.

J. P.: Můžete mi říct, ty úplné prapočátky Občanského fóra. Kdo se 
tak domluvil, že to založí, s kým jste se domlouvali. Takový ten první 
hlouček odvážných.

M. P.: To bylo pár lidí. Kdybych to měl počítat, dneska zpátky, tak 
tam nebylo víc, jak osm devět lidí, kteří tvořili to „tvrdý jádro“ Občan-
ského fóra, když bych to takhle nazval. Jako organizátor se tam veli-
ce angažoval, a dobře, herec malého divadla Ivan Tříska. Ten to začal 
vést téměř takovým vojenským způsobem. Takže když někdo přicházel 
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z toho vedení, tak velel vztyk a pozor – dělal z toho tak trochu „kšan-
du“. Dál tam byl Vlach, Jiří Vlach, Jiří Pospíšil … Marta Zavřelová 
tam byla. Kdo tam byl ještě … Přizvali jsme tam samozřejmě studenty. 
Byl tam ten, kterej to ve Čtyráku u studentů všechno vedl … takovej 
drobnej kluk, trochu rezatej … Už si bohužel nevzpomenu, jména mi 
vypadávají už z paměti. Byli tam i lidi z fakult. Dva nebo tři lidi tam 
byli z pedáku, asi tři lidi tam byli z VŠZ. Vím, že to dohromady dávalo 
asi tak dvanáct lidí. Víc jak dvanáct lidí to v tom samotném začátku ne-
bylo. Pak se to rozrostlo nějak. Ale my jsme si hrdě říkali koordinační 
centrum Občanského fóra pro České Budějovice. 

Začali jsme kontaktovat okresy. Chtěli jsme získat i zástupce z okre-
sů, aby to mělo nějaký charakter krajského vedení, aby to bylo nějak 
organizovaný, aby to nebylo živelné. 

J. P.: Kde jste měli sídlo?
M. P.: Sídlo bylo v budově tehdejší fakulty u Mlýnské stoky…
J. P.: U Folprechtů.
M. P.: Ano, u Folprechtů. Tam se to napřed nějak vyklízelo.
J. P.: To byl tehdy Dům politické výchovy.
M. P.: Ano. Taky to bylo vidět na nástěnkách, všude. Potom k nám 

jezdili Rakušani a sháněli bustu Lenina. Že by si chtěli odvézt Lenina.
J. P.: To byl takový paradox – Občanské fórum mělo sídlo v Domě 

politické výchovy. Jak jste se vlastně do této budovy, která patřila KSČ, 
dostali?

M. P.: Helejte, na tuhle otázku vám neodpovím. Ale vzniklo to asi 
úplně spontánně, poněvadž se řeklo, že žádná politická výchova stejně 
neexistuje. Je tady úplně jiná éra, potřebujeme prostory, tak je zabere-
me. Nepamatuji se, že by někdo řekl, že tam nesmíme být. My jsme 
neobsadili celý barák, samozřejmě, jenom část. Potřebovali jsme psací 
stroje, potřebovali jsme rozmnožovačky, nějaký cyklostyl. A to bylo 
všechno tam. 

J. P.: Chtěl bych se zeptat na vaše první jednání s představiteli KSČ 
a státu. Jak proběhlo?

M. P.: Jo. … To bylo ještě na náměstí, kdy při jednom z těch mých 
projevů, mi někdo nahlásil, že tam je starosta Budějovic – já jsem ho 
ani neznal, tak jsem ho pozval na tribunu … 

J. P.: To byl předseda Městského národního výboru Vacek.
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M. P.: Ano, to byl Vacek. Pozval jsem ho do kašny, takříkajíc, jestli 
chce taky něco říct. Poněvadž tam přicházeli lidi a měli svoje osobní 
kratičký projevy. No a on přišel nahoru na kašnu a skutečně začal mlu-
vit a lidi ho vypískali. Takže znechucen odešel … ale žádný fyzický 
násilí se tam nekonalo. Mělo to ještě takový dost důstojný ráz, že ho 
nechali lidi klidně odejít, nikdo mu nějak nenadával. Alespoň si ne-
vzpomínám, že by tam byly nějaké akce typu „Jdi domů“ a podobně. 
Ne, to se nestalo. 

No, tak to byla první akce, která byla celkem k ničemu. A pak byla 
druhá akce, kdy se začalo mluvit o výměně starosty. Byl jsem pozvaný 
na radnici. To už bylo po té části, kdy během toho mého projevu, nebo 
na začátku, z jednoho rohu náměstí se ozvalo: „Prokop na radnici!“ 
a přerostlo ve skandování. Takže z tohohle titulu nějak … vyslán na tu 
radnici, abych projednal nějaké věci, co se dál bude dít. No a tehdy se 
odehrávala taková zajímavá věc – sice tam ten návrh, aby se stal sta-
rostou, byl, ale muselo to projít volbou. Já jsem o tom neměl představu, 
jak. Někdo z těch stávajících lidí, kteří na té radnici seděli, řekl, že je 
to jednoduché, že uděláme doplňovací volby. Zeptali se mě, ve kterém 
obvodu bydlím, vypsali se volby pro ten obvod, vypsali jsme dvě tři 
setkání s voliči. Tam jsem zopakoval svoje vize, jak si to představuji, 
že by to mělo vypadat dál. No a odfajfkovalo se to a nakonec v tom … 
domě KV KSČ, krajského výboru, bylo slavnostní zasedání, dole v tom 
sále. Všechno tam bylo rudé no a tam jsem skládal starostenský slib, 
kde byla jedna věta, a sice ta, že budu sloužit své vlasti Československé 
socialistické republice. Řekl jsem, že slovo „socialistická“ říkat nebu-
du. Řekli mi, že by to pak nebylo platné. 

J. P.: Tak jste to musel říct.
M. P.: Ano. … To byla úplná groteska. No tak … po složení tohohle 

slibu, kde byli všichni poslanci stávající, ještě stará garda, tak tam se 
tohle odehrálo ofi ciálně, a tím pádem jsem se stal starostou. 

J. P.: To byl prosinec?
M. P.: To byl prosinec. Poněvadž asi od 9. ledna jsem tam začal 

fungovat. 
J. P.: Ještě se vás zeptám na koordinační centrum Občanského fóra. Jak 

jste spolu vycházeli? Docházelo k tomu, že jste postupně měli odlišné názo-
ry – docházelo mezi vámi k rozbrojům, nebo jste byli vcelku zajedno?
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M. P.: Rozdílné názory tam vznikaly od začátku. Ale neprojevovaly 
se tam partajnické názory. Poněvadž partajníků nebylo, nebyly partaje. 
Ale už se lidi tak trochu profi lovali. …Docházelo tam dost často k ná-
zorovým střetům. Ale nekončilo to na facky, končilo to sklenicí piva. To 
byl takový zvyk, že když skončilo zasedání, nebo sezení OF, tak se šlo 
na pivo, kde se to projednávalo všechno ještě jednou. 

J. P.: Kam jste chodili?
M. P.: K Černému koníčkovi, na Žižkově třídě. … No, vím, že z Jin-

dřichova Hradce tam byl zástupce – to už tam vysílaly okresy svoje lidi 
– Vladimír Špidla. No a Špidla se začal snad jako první projevovat stra-
nicky jako sociální demokrat. A dostával se z toho titulu, protože začal 
zastávat levicovou politiku, do dosti ostrých debat s ostatními, ale nepa-
matuji si, že by to vedlo k nějakým rozkolům. Poněvadž nebylo co, žád-
ná partaj neexistovala. Tak jestliže on reprodukoval myšlenky, které by 
patřily do sféry sociální demokracie, tak to bylo jasné. Žádný komunista 
tam nebyl, to by si nikdo netrouf. Že by se nějak profi lovali ostatní lidi, to 
nevím. Nevzpomínám si. Stranicky ještě nikoliv. To bylo moc brzy. Tam 
šlo spíš o věci, co s komunisty, jakým způsobem je izolovat, jak zabloko-
vat rozkrádání majetku. A tomu se stejně nakonec nezabránilo. 

Já, když jsem se dostal poprvé do budovy krajského výboru strany, po-
něvadž jsem chtěl vidět na vlastní oči, jak to tam vypadá. A vyžádal jsem 
si předem, že se mnou půjde stávající tajemník KSČ, že projdeme každou 
místnost jednu za druhou podle seznamu, inventáře. Tam bylo všechno 
– stroje psací byly na místě. Ale dole v tom prostoru, kde knihovna pak 
měla skladiště, tak tam byly uřezané kabely u zásuvek, tam nebylo vůbec 
nic. Tam jsem se dozvěděl, tam původně byla velká tiskárna. A ta zmizela 
a dodneška se snad neví, kdo to odvezl, z toho sklepa JKV KSČ. 

Tam byla jedna úžasná bezmocnost v tom, že nebyla lepší koordina-
ce mezi vojenskou posádkou a námi. Nikdo nedokázal zabránit tomu, 
ani to nešlo, aby oni si odnášeli nebo odváželi, co chtěli. Lidi, kteří 
bydleli naproti přes řeku, říkali, že večer vždycky přijíždí nákladní auto 
a pak přijíždí ještě několikrát za noc. Čili jestli odtud odváželi já nevím 
co, já jsem tam zachytil jenom tři velký kopírky, zabalené ještě v bedně, 
které tam zůstaly stát. Kam přišly, kdo je odvezl, nevím. 

Ale jinak ta budova byla takový paskvil. Ty oddělení byly prázdný, 
veškeré tiskové materiály byly pryč, nebo nějaká korespondence, to se 
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nám tam vůbec nepodařilo zachytit. Tam to chtělo udělat něco jiného. 
Armáda to tam měla zavřít a hlídat. Jenomže armáda tehdy nešla do 
žádné akce, ta musela dostat befel zeshora. Místní velitel jenom slíbil, 
že do nás nepojede tankami, když jsme stáli na náměstí. 

J. P.: Vy, když jste vystupoval na kašně už jako představitel OF, už 
jste jednal s armádou a sborem národní bezpečnosti?

M. P.: Já osobně jsem se pokoušel jednat s armádou, hlavně s tou 
posádkou těch tankánů a jediný člověk, který se mnou jednal, se před-
stavil jako mluvčí za posádku. Byl to štábní praporčík, nebyl to žádný 
důstojník, a říkal, že nemusíme mít žádné obavy, že i na posádce se 
utvořilo OF a že on ručí za to, že žádný tank proti nám nevyjede. 

No a jednání na vnitru, s vnitráky na Lanovce, to se začalo odbývat 
tak, že nás pozvali na nějaké takové sezení, kde se mělo jasně říct, kam 
až sahá pravomoc stávající policie, tedy SNB, a kde končí pravomoce 
dejme tomu Státní bezpečnosti, asi takhle bych to nějak řekl. 

Tehdy byl na tom jednání Vlach, byl tam Pospíšil, byl jsem tam já. 
Nevím, jestli tam byl ještě někdo, bylo to jednání v užším kruhu. Dost 
dobře jsem nechápal, kam to všechno míří, co se bude nebo nebude dít. 
Ale pokud jde o policii, tak tam jsem byl sám. Oni svolali něco jako 
grémium důstojníků policie, kde já jsem tedy přednesl naší vizi, jak si 
to představujeme dál, že je nutno udržet pořádek za všech okolností, že 
nepředpokládáme, že by policie vystupovala na ochranu nějakých sou-
kromých zájmů kohokoliv, ale hlavně aby zaručila, že bude bezpečno. 
No a už se jednalo taky o výměně velitelských postů, poněvadž se počí-
talo, že se budou muset politicky jmenované kádry vyměnit za jiné. Ale 
to všechno už potom jelo po jiné koleji. My už jsme neměli možnost do 
toho nějak zasáhnout. 

Mně se podařilo zasáhnout akorát do toho, … pro mě to byla tedy 
incognitás, já jsem tam nikoho neznal, já jsem nevěděl, kdo je kdo … 
ale měl jsem dobrého známého, to byl policista, z Hluboké nad Vltavou, 
jméno … my jsme se naposled viděli jako kluci, když nám byly čtyři 
roky, v elektrárně ve Strakonicích. Přes mého otce tedy. Teď jsme se tedy 
znova zase sešli a seznámili. Byl to velice sympatický člověk, strašně 
zkušený a vzdělaný chlap. Pracoval jako vyšetřovatel a poněvadž já jsem 
ho znal, jeho názory, párkrát jsem byl u něj na Hluboké, když mě pozval. 
Poněvadž on sbíral zbraně, meče a podobně. Tak jsme se dali nějak do-
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hromady. A když došlo na koordinačním centru k situaci, kdy jsme řešili, 
koho tam dáme, tak jsem řekl, dejme tam tohohle člověka.

J. P.: Nejmenoval se náhodou Posekaný?
M. P.: Ano, Posekaný se jmenoval. Takže Posekaný se stal, trou-

fám si říci, že z mého popudu, velitelem policie tady v Budějovicích. 
Nevím, jak dlouho tam byl, ale nějakou dobu tam vydržel. Než došlo 
k nějakým těm restrukturalizacím. Takže policie byla jakoby vyřízená. 
Státní bezpečnost byla taky vyřízená, ta se nezmohla na nic, na žádnou 
akci. Ani by to snad nešlo. Já si akorát pamatuji na rozhovor s jedním 
z příslušníků tady z Lannovy třídy, Lanovky. Já jsem si samozřejmě 
neodpustil a říkal jsem: „Já jsem si vás, pánové, zažil. Já jsem nesměl 
lítat, nebyl jsem prověřenej, nikdy jsem se nedozvěděl proč,“ a tak dále. 
A když jsem pak odcházel, tak na chodbě za mnou přišel jeden ten 
příslušník, vzal mě za loket, a říkal: „Pane Prokop, to byste se divil, od 
koho my všechno na vás věděli.“ … Jeden jediný člověk … A to byla 
pro mě strašlivá rána do palice … člověk, kterého jsem znal ještě ze 
svých studií. … Ten člověk neohrozil jenom mojí existenci, ale i ostat-
ních lidí. My jsme měli takovou skupinku skautů, bývalých, a scházeli 
jsme se jako skauti i po rozpuštění skautingu dál. Pořádaly se takové 
srazy, venku, na lesní brigádě, na sběru jahod, na kácení dříví. No a ten 
člověk byl s námi na jedné takové brigádě a všechno, co se dozvěděl, 
nameldoval dál. To byla jedna z největších ran, kterou jsem se dozvě-
děl. To byla rána do palice. Nechci o tom mluvit víc. 

J. P.: To budějovické OF se začalo brzy profi lovat. Vlach s Pospíši-
lem šli do politiky za ODS a Ivan Tříska skončil u Bezpečnostní infor-
mační služby. 

M. P.: Ano, Ivan Tříska skončil jako šéf Bisky.
J. P.: Scházeli jste se potem ještě, když každý už měl – to už se bavíme 

o době po roce 1990, 1991 – scházeli jste se ještě?
M. P.: Ne. Jestli se scházeli oni, to nevím. Já už jsem z toho totálně vy-

padl. Já když … tím, že jsem odešel z radnice, jsem z toho totálně vypadl. 
Já jsem z toho vypadával, i když jsem byl tady na radnici. Protože to bylo 
mimo moje síly stihnout všechna sezení OF a současně i na radnici. 

Škoda, snad by se to našlo někde v archivu, ty deníky návštěv na 
radnici, já jsem tam měl lidi po patnácti minutách od rána až do večera. 
Totálně vytíženej, totálně zapřaženej. Takže občas jsem na schůzi ko-
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ordinačního centra přišel, když mě pozvali. To se tam objevil další člo-
věk, doktor Zdařil, který tam potom taky seděl. Špidla tam byl, Vlach, 
Pospíšil. … Ještě z těch děvčat tam … Zavřelová se tam objevovala, 
v té době. A někdo z Pedagogické fakulty, nějaké děvče, už si taky ne-
pamatuji jméno. Ale tam, už se to jasně separovalo. Poněvadž … ta 
starostenská židle přinášela takovej provoz, že na nějakou politickou 
práci vůbec čas nebyl. 

Pak mě pozvali Rakušáci – jednoho dne zazvonil telefon, … ozval 
se ten člověk, kterého jsem znal z předchozích návštěv, a zeptal se, jest-
li s nimi nechci ject do Ameriky. Tak ve mně hrklo, a říkal jsem: „Po-
čkej, jak, jet do Ameriky?“ On řekl, že tam jedou na zasedání nějakého 
výboru pro prostředí měst. A tam se mělo jednat o něčem … udělat 
něco jako samostatnou organizaci větších měst, která bude prosazovat 
ekologické zákony. Tak to nakonec klaplo, všechno to platili Rakušáci, 
rakouská sociální demokracie, přesně řečeno. Já jsem je asi ovšem za-
rmoutil tím, že jsem potom nekandidoval, takže ta investice byla lichá, 
z jejich strany. 

A taky jsme byli na krátkém výletě ve Švédsku. Tam mělo město 
partnerschaft. Jezdili se navzájem navštěvovat. A bylo to tak, že nyní 
jsme byli na tahu my. My jsme měli jet do Švédska. Ještě v tom byla 
nějaká osobní věc, byl tam nějaký Čech žijící ve Švédsku, který tam 
ty lidi z radnice dobře znal. Tak nabídli možnost krátké stáže lékaři. 
Tak jsem vybral Pavla Havránka, jelikož jsem před tím u něj rok ležel. 
Zeptal jsem se ho, jestli by s náma nejel. Tak jsme jeli v pěti ve favoritu 
do Švédska. Ty chlapi na zadním sedadle museli být uzený … No a ve 
Švédsku jsme byli čtyři dni a zase jsme se vraceli po ose zpátky. To 
byly všechny moje výlety. No a ještě jedno sezení ve vile Tugenhadt 
v Brně. 

J. P.: Zeptám se vás na poslední otázku. Vy jste byl ve funkci do roku 
1991?

M. P.: No jistě. Já jsem kandidoval, když se ozývalo to volání na té 
kašně. Tak jsem říkal dobře, ale jenom do konce roku, než budou řádné 
volby. Poněvadž to byla taková volba nevolba, to co jsme provedli. To 
byla taková kulišárna v mezích paragrafů. Takže já jsem poznamenal, 
že nehodlám kandidovat dál, protože jsem celkem předpokládal další 
vývoj událostí. Co si budeme povídat.
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OHLAS UDÁLOSTÍ TZV. PALACHOVA TÝDNE 
V ROCE 1989 NA STRAKONICKU 

ANEB OD „HORKÉHO“ LEDNA 
K „VÍTĚZNÉMU“ ÚNORU128 

LUKÁŠ VALEŠ

Úvod

Rok 1989 je vnímán poměrně jednoznačně jako datum pádu ko-
munistického režimu a obnovy demokratického pluralitního systému 
u nás. Řada knih a vědeckých studií129 z tohoto faktu vychází a snaží se 
události tohoto roku seřadit tak, aby právě 17. listopad byl jeho logic-
kým vyústěním. Podíváme-li se ale na rok 1989 očima tehdejších doku-
mentů a názorů tehdejších představitelů komunistického režimu, nabízí 
se poněkud jiný obrázek. Minimálně do poloviny roku 1989 na místní 
a okresní úrovni neexistovaly validní signály, že by mělo dojít k tak 
razantní změně, která zasáhne celý politický systém. Krizové signály 
přicházely jen „zvenčí“ – z Prahy v podobě Palachova týdne a přede-
vším z Polska a Maďarska. Ty ale v regionu Strakonicka nijak výrazně 
nerezonovaly, pomineme-li masivní kampaň, kterou místní stranické 
a další národně frontové orgány rozjely proti tehdejší československé 
„opozici“130 právě na základě lednových událostí v Praze. 

128 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.

129 Včetně přehledových studií – viz Suk, Jiří a kol.: Chronologie zániku komu-
nistického režimu v Československu 1985–1990. Praha 1999 nebo Bureš, Jan: 
Občanské fórum. Plzeň 2007 či Bělina, Pavel a kol.: Kronika českých zemí. 
Praha 2003.

130 V tomto textu budeme tento zavedený termín pro české disidentské skupiny 
používat, ačkoliv je z politologického hlediska sporný. Základním defi ničním 
znakem opozice je formulace alternativního politického programu, na jehož 
základě získává politické stoupence a v konečném stádiu i politickou moc. To 
vše ale československé „opozici“ chybělo. Českoslovenští, resp. v převážné 
většině čeští disidenti jen upozorňovali komunistický režim na jeho vlastní
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Nešlo přitom jen o prostou skutečnost, že také Strakonice byly ty-
pickým okresním městem, které svou velikostí a vzájemnou znalostí 
lidí fakticky znemožňovalo nějakou intenzivnější nerežimní či dokonce 
protirežimní činnost131. Chartu 77 sice ve Strakonicích podepsalo něko-
lik lidí – někteří ale museli pod tlakem režimních orgánů svůj podpis 
odvolat, někteří byli kvůli tomu dokonce donuceni k emigraci. V roce 
1989 tak ve městě žil jen jediný signatář Charty, a to Milan Trégl.132 
Například v sousedních Klatovech, které jsou velikostně podobné sou-
sední okresní město, to byli čtyři lidé. Svou roli sehrávala samozřejmě 
i setrvačnost stále normalizačního režimu nebo přítomnost sovětské 
posádky na Strakonicku. Strakonice ale měly i vlastní významné zdro-
je režimní podpory. To bylo dáno jeho ekonomickou strukturou. Stra-
konické ekonomice dominovaly dva klíčové závody – ČZM a Fezko. 
ČZM zaměstnávaly před listopadem 89 plných 7 000 lidí, Fezko téměř 
4 000. Tyto podniky byly pevně proorganizované Lidovými milicemi, 
ROH a na prvním místě celozávodním výborem KSČ. Všechny tyto 
organizace pak dbaly na „názorovou hladinu“ svých členů, ale i nestra-
níků, poskytovaly podrobné informace nadřízeným stranickým a v pří-

 protiprávní jednání a vyzývali ho k dialogu s veřejností. Nesnažili se být poli-
tickou alternativou, neměli vypracovaný vlastní program, což se v plné nahotě 
projevilo po převzetí moci a nastartovalo kariéru „hochů“ z Prognostického 
ústavu. A co především, jednalo se zejména o intelektuály, kteří rozhodně ne-
toužili (alespoň ve své valné většině) o zisk politické moci a celkovou likvi-
daci režimu. S jen velmi malou nadsázkou můžeme říci, že listopad 1989 byl 
překvapením nejen pro komunistické politiky, ale i pro disidenty. Viz blíže 
Valeš, Lukáš: Disent a tzv. opozice na místní úrovni. In: Vaněk, Miroslav (ed.): 
Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha 
2006, s. 265–304.

131 Valeš, Lukáš: Listopad 89 v Klatovech aneb Klatovy v přelomových letech 
1989–1990. Zavlekov 2005; Boštík, Milan: Sametová revoluce v Litomyšli. 
Litomyšl 2009; Státník, Dalibor: Proměna hodnot a transformace společnosti 
na příkladu okresu Mělník. In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří a kol.: Komunální 
a parlamentní volby v Československu a jižních Čechách v roce 1990. České 
Budějovice 2015.

132 Archiv autora. Rozhovor s Janem Rampichem vedl Lukáš Valeš, Únice u Stra-
konic 24. srpna 2015. 

 Archiv autora. Rozhovor s Milanem Tréglem vedl Lukáš Valeš, Strakonice 
27. října 2015.
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padě potřeby i bezpečnostním orgánům o situaci v těchto závodech. 
Jejich vedení bylo úzce svázáno s vedením městského i okresního vý-
boru KSČ a dalších struktur Národní fronty apod. Vysoký počet lidí, 
navíc převážně dělnických profesí, umožňoval také větší dohled a vyšší 
míru „ideové“, názorové jednotnosti. S tím souvisí i sociální struktura 
Strakonic a složení jeho obyvatel jako další významný faktor podpory 
komunistického režimu ve městě (a na okrese). 

V souvislosti s průmyslovým rozvojem Strakonic po druhé světové 
válce, zejména v 60. a 70. letech 20. století (částečně ještě v 80. letech), 
docházelo k mohutnému přílivu nových obyvatel. Jen pro srovnání: 
v roce 1869 žilo ve Strakonicích 8 327 obyvatel. V roce 1950, tedy na 
počátku nástupu komunistů k moci a 80 let poté, to bylo 12 056 – tedy 
jen o necelé 4 tisíce víc. Naproti tomu v roce 1961 už to bylo 14 297, 
v roce 1970 17 478 a v roce 1980 21 731 obyvatel. Podle sčítání lidu 
z roku 1991 dosáhl počet obyvatel Strakonic svého historického maxi-
ma 24 705 osob.133 Počet Strakoničanů se tedy za existenci komunistic-
kého režimu zdvojnásobil, přičemž hlavní přírůstek připadá právě na 
námi zmíněné období 1960–1980 (1989). Neméně důležitým faktorem 
– vedle vlastního nárůstu počtu obyvatel ve městě – byl i jejich původ. 
Valná většina se rekrutovala z velmi chudého regionu tzv. Podlesí,134 
což je pás obcí mezi Strakonicemi a Šumavou a obecně z chudých vsí 
kolem Strakonic.

Přestěhování do města neznamenalo jen změnu stylu života a způso-
bu obživy, ale především výrazné zlepšení sociálního statusu a ekono-
mického zabezpečení. Lidé, kteří měli jen pár hektarů neúrodné půdy 
(a často ani to ne), získali status městského obyvatelstva, byt – zpravi-
dla v nové panelové zástavbě, dobrý plat a zaměstnání – opět většinou 
v ČZM, Fezku nebo jiném průmyslovém závodě. A za tento sociální 
a ekonomický vzestup vděčili právě novému režimu. Vstup do KSČ byl 

133 Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005 – 1. díl, s. 252 – 253, záznam 90. Dostupné 
na: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhleda-
vani&pvo=SLDHLCU&zo=N&vyhltext=Strakonice&nahled=N&sp=N&ka-
talog=all&fi ltr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&z=T&f=TABUL-
KA&verze=-1&str=v7&u=v7__VUZEMI__43__550787. Stav k 25. 8. 2015.

134 Archiv autora. Rozhovor s Janem Rampichem vedl Lukáš Valeš, Únice u Stra-
konic 24. srpna 2015.
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pro řadu z nich naprosto normální a logický krok. Jejich loajalita, která 
významně převyšovala jen běžnou konformitu vůči režimu, jako byla 
patrná v sousedních okresech Písek či Klatovy, byla zároveň jakýmsi 
vědomím, komu mohou být vděčni za radikální zlepšení své životní si-
tuace. Nemluvě již o dalších faktorech, jako je vzdělání, sepjetí s místní 
strakonickou kulturou, historií, tradicí města, tedy obecně s identitou 
Strakonic. Ta v případě těchto lidí byla významně oslabena ve prospěch 
jiných sociálních identit – se svým závodem, profesí, dělnickým sta-
vem, s režimem (například v podobě vyšší aktivity a zapojení do čin-
nosti KSČ a dalších složek režimu), s dalšími lidmi, kteří sdíleli podob-
ný osud a rovněž přišli jako „náplava“ z venkova do města apod.

Cílem této studie je ukázat průběh první dvou měsíců roku 1989, 
a to především se zřetelem k tomu, jak zdejší region, resp. jeho „stranic-
ké a státní orgány“, reagovaly na události tzv. Palachova týdne v Praze 
v lednu 1989. A to především na základě dochovaných ofi ciálních do-
kumentů tehdejšího režimu. Jde především o tehdejší regionální tisk, 
reprezentovaný okresním týdeníkem Budovatel, jejž vydával okresní 
výbor KSČ a ONV Strakonice, a podnikový týdeník ČZM Naše noviny. 
Dále o dokumenty z jednání pléna Okresního výboru KSČ Strakoni-
ce a předsednictva OV KSČ Strakonice. Spíše doplňkově jsou využity 
i fragmenty archivu OV NF Strakonice a strakonická kronika. Jakkoliv 
jde o dokumenty ofi ciální povahy, mají vysokou vypovídací hodnotu. 
Na jejich základě lze do velké míry rekonstruovat informace, předsta-
vy a nálady, které v prvních měsících roku 1989 vládly mezi špičkami 
komunistického režimu – stranických organizací, vedení městských, 
místních a okresního národního výboru, managementu hlavních podni-
ků apod. Jinými slovy – jak rok 1989 viděla především vedoucí strana 
režimu.

Rok 1989 – horký leden

Jak vlastně začal rok, který přinesl jednu z nejradikálnějších změn 
za poslední půlstoletí? A naznačovalo ve Strakonicích něco tomu, že 
komunistický režim vydrží už jen 11 měsíců? Na druhou otázku může-
me odpovědět záporně. Nic tomu nenasvědčovalo. Při hledání odpově-
di na otázku první se ale musíme pokusit o obšírnější vysvětlení.
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Rok 1989 začal ve Strakonicích šťastnou událostí. Již 55 minut po 
půlnoci spatřila světlo světa na gynekologicko-porodnickém oddělení 
strakonické nemocnice Monika Janáčková, první novorozenec toho ro-
ku.135 Politické špičky i běžný režim v okrese ale žily stále stejným, 
setrvačným způsobem, který se v ničem nelišil od předchozích let. Pře-
sto bylo úmyslně vytvářeno zdání změn a nástupu nových, progresiv-
nějších metod, a to především v hospodářské oblasti. Heslem dne se 
stala přestavba hospodářského mechanismu a jejím konkrétním proje-
vem transformace dosavadních národních podniků na státní. To s sebou 
neslo, resp. mělo nést, mimo jiné i volby ředitelů pracovními kolektivy, 
které měly na výběr ze dvou kandidátů, volby zaměstnanecké samo-
správy – rad pracovních kolektivů, jež měly přinést více demokracie 
a přímou kontrolu rozhodování pracujícími podniku a v neposlední 
řadě i zavádění principů „chozrasčotu“, tedy samofi nancování. Státní 
podniky se měly napříště stát samostatnými ekonomickými jednotka-
mi, které budou samy rozhodovat (do určité míry) o svých investicích, 
devizových prostředcích apod., ovšem za předpokladu, že si na ně také 
sami vydělají. Ačkoliv se zdálo, že jde o pronikavou změnu, nebylo 
tomu tak. Zejména v personální – kádrové – oblasti zůstávalo vše při 
starém, když kandidáty na ředitele i budoucí zvolené členy rad pracov-
ních kolektivů vybíraly a kontrolovaly orgány KSČ. 

Další „novinkou“, jež měla posílit institut socialistické demokra-
cie a zejména decentralizovat státní správu a přiblížit ji občanům, byl 
nový zákon o národních výborech z roku 1988. Režim se těmito opat-
řeními snažil vzbudit zdání reformy a modernizace. Snažil se ukázat 
občanům, znechuceným jak dlouhodobým politickým diktátem, tak 
také rostoucími problémy na vnitřním trhu, že má recepty na zlepšení 
především ekonomické situace v zemi. Jak ale vysvítá ze zpráv o „ná-
zorové hladině“, v obyvatelstvu rostla nespokojenost. Vedle problémů 
se zásobováním narůstala deziluze především z pomalého postupu to-
lik omílané přestavby, od které sám režim očekával radikální zlepšení 
poměrů v zemi. Přestavba ale probíhala již 4. rokem a její konkrét-
ní výsledky – v ekonomice, ani v politice – se nedostavovaly. Režim 
přitom narážel na řadu nepřekročitelných bariér. Jeho představitelé si 

135 První občánek r. 89. Budovatel 5. 1. 1989, s. 2.
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byli dobře vědomi narůstajících problémů a nutnosti dosavadní způsob 
vlády a řízení ekonomiky reformovat. Na druhou stranu se ale jednalo 
o mocenskou garnituru, která svou legitimitu odvozovala od potlačení 
předchozích pokusů o zásadní reformu systému v 60. letech. Už samo 
slovo reforma vzbuzovalo reminiscence na Pražské jaro, s nímž přišla 
mimo jiné i skutečná demokratizace. Ta se ale neslučovala se zaběhnu-
tou představou monopolního politického řízení. Situaci pro stoupence 
skutečných reforem v řadách KSČ navíc komplikovaly i události v sou-
sedním Polsku a Maďarsku. Ekonomické reformy v těchto zemích měly 
za následek i politickou oblevu a na začátku roku 1989 i zahájení rozho-
vorů o transformaci dosavadních komunistických režimů do pluralitní, 
demokratické podoby. To ale nebylo pro představitele dosavadní moci 
ani představitelné, ani akceptovatelné. Tím spíše pro reprezentanty re-
žimu na místní a okresní úrovni – Strakonice nevyjímaje. Jestliže se 
v Praze objevovaly náznaky signálů sílící aktivity opozice, v regionech 
byl relativní klid a nic nenasvědčovalo tomu, že by místní obyvatelstvo 
chtělo podobně revoltovat proti dosavadním poměrům. Rovněž ekono-
mická situace – přes přetrvávající problémy v zásobování – byla rela-
tivně dobrá a nevytvářela podhoubí k radikálním protestům.

A tak rok 1989 začínal na Strakonicku tak, jako všechny ostatní. 
„Politicky“ první akcí roku byla návštěva tajemníka krajského výboru 
KSČ Jana Plzenského, vedoucího tajemníka strakonického OV KSČ 
Josefa Bažaty a předsedy Okresního národního výboru ve Strakonicích 
Karla Kolesy v podniku ČZM Strakonice, největším zaměstnavateli 
strakonického okresu, který právě v roce 1989 oslavil 70. let své exis-
tence, a to hned první pracovní den nového roku. Novinový titulek, 
který uváděl reportáž z návštěvy, byl více než výmluvný: „Důsledně od 
prvních směn.“136 Ještě výmluvnější byl jazyk článku, plný dobových 
frází a nic neříkajících fl oskulí. Žádný náznak změny, jen spokojenost 
s dosavadními úspěchy a pevná víra v jejich pokračování. Návštěva 
politických špiček v ČZM byla navíc dána i skutečností, že rovněž ten-
to největší podnik ve Strakonicích měl během roku projít transformací 
na státní podnik a volbou nového vedení. Už v předchozím roce změ-
nou statusu na státní podnik prošlo Fezko (od 1. července 1988) a od 

136 Důsledně od prvních směn. Budovatel 5. 1. 1989, s. 1.
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1. ledna se novým státním podnikem stal i další důležitý závod na stra-
konickém okrese, Drůbežářské závody Vodňany. Ty se osamostatnily 
jako nová samostatná jednotka z koncernového podniku Jihočeské drů-
bežářské závody. Tato změna se neměla projevit na výrobním sortimen-
tu ve Vodňanech, měla ale přinést více samostatnosti, přiblížit řízení 
podniku přímé výrobě, dosáhnout jeho „samofi nancování“, tedy zlepšit 
ekonomickou efektivitu, nakládání s vlastními prostředky, včetně devi-
zových, i možnosti podílu zaměstnanců na řízení „svého“ závodu. Přes 
veškerou strnulost režimu tedy docházelo k některým krokům, které 
znamenaly decentralizaci a opravdu zvyšovaly i možnosti demokratic-
kého rozhodování, byť pod přísným politickým dohledem stranického 
aparátu. Přímý kontakt politických špiček s podniky, zejména s jejich 
odborovými organizacemi, byl nutný i kvůli novému zákoníku práce, 
který byl přijat předchozí rok a měl dále posílit pozici zaměstnanců 
v podnicích. 

Okresní týdeník Budovatel shrnul perspektivy revolučního roku 
1989 následovně: „Čeká nás náročný rok, zejména v souvislosti s pře-
stavbou naší společnosti, uplatňováním otevřené informovanosti a so-
cialistické demokratizace.“137 Pomineme-li fakt, že hovoří o demokra-
tizaci a nikoliv o demokracii, nejsou slova okresního redaktora až tak 
nepřesná.

Nový rok se obecně stal v politických proklamacích jakýmsi odra-
zovým můstkem celého roku. „Vydařený“ start měl být zárukou úspěš-
ného roku a splnění naplánovaných úkolů. Šlo o tradiční a každoročně 
se opakující rituál, který měl ve veřejnosti vzbudit pozitivní očekávání 
a ukázat mimo jiné stabilitu režimu, včetně ekonomické oblasti. Po-
někud komicky působí v tomto kontextu článek „Dobrý start do roku 
1989“. Ne tak svým názvem – ten byl vybrán správně – ale svým ob-
sahem. Pojednával totiž o úspěších na poli výkupu jatečného skotu: 
„Časový plán nákupu jatečných zvířat za první měsíc letošního roku 
byl splněn na 109,1 %. Pouze jatečná telata se nenaplnila o 1 tunu.“138 
Zvídavému čtenáři se možná při čtení těchto řádků vybavil zápis z kro-
niky mytologické obce Liptákov o příchodu Jaroslava Cimrmana: „Stav 

137 Dík za spolupráci. Tamtéž, s. 4.
138 Dobrý start do roku 1989. Budovatel 16. 2. 1989, s. 5.
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dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, zato více volů. 
Také sviní je letos dost.“139

Strakonice spolu s celým tehdejším Československem ale nežily jen 
svými místními problémy či „přestavbou hospodářského mechanismu“. 
Do jejich života velmi silně zasáhly i zahraniční události, byť ještě ni-
koliv ty spojené s pádem železné opony. Dne 7. prosince 1988 postihlo 
Sovětský svaz ničivé zemětřesení s epicentrem v Arménii, ve městě Spi-
tak. To se vzhledem k síle zemětřesení dosahující až téměř k 8 stupňům 
Richtrovy škály proměnilo v hromadu trosek. Stejně dopadlo i několik 
dalších měst a 400 vesnic. 50 000 lidí zahynulo, mimo jiné i vzhledem 
k naprostému kolapsu záchranářského a zdravotnického systému. Té-
měř 550 000 lidí zůstalo bez střechy nad hlavou, a to v době mrazivého 
zimního počasí. Toto zemětřesení vyvolalo nebývalou vlnu solidarity 
a humanitární podpory po celém světě. Také celým Československem 
i Strakonicemi se šířila nefalšovaná a skutečná vlna solidarity s obyva-
telstvem Arménie. Pravděpodobně poprvé od sovětské invaze v roce 
1968 upřímně sympatizovali Češi a Slováci s obyvateli jedné z republik 
Sovětského svazu. Ale nejen tím bylo zemětřesení v Arménii přelomo-
vou událostí. Protože sovětské orgány zcela selhaly a nebyly schopny 
se postarat ani o přeživší, ani o mrtvé, byli poprvé v sovětských ději-
nách do země pozváni i zahraniční záchranáři, včetně týmů z „kapitalis-
tických“ zemí. V socialistických zemích vedle ofi ciálně organizované 
pomoci docházelo i k spontánním občanským, nestátním sbírkám ve 
prospěch strádající Arménie. V Československu stál u zrodu takové 
akce Šimon Pánek, zakladatel a ředitel nadace Člověk v tísni a jeden 
z budoucích studentských vůdců v Listopadu 1989. Ten pak o dvacet 
let později Českému rozhlasu uvedl, že: „„… tehdejším organizátorům 
přišlo přirozené dát dohromady nestátní sbírku v komunistickém reži-
mu, který chtěl mít všechno pod kontrolou. „Rok před tím jsme s par-
tou kolegů v Arménii byli. A když jsme se dívali na tu pomoc z celého 
světa, a z Československa nic, tak nám přišlo samozřejmé vyrazit na 
sovětskou ambasádu,“ přiblížil tehdejší začátek sbírky Šimon Pánek. 
Tam byli ujištěni, že pokud se jim podaří sbírku shromáždit, tehdej-

139 Smoljak, Ladislav – Svěrák, Zdeněk: Posel z Litpákova. Divadelní hra Diva-
dla Járy Cimrmana.



59

ší sovětská státní letecká společnost Aerofl ot pomůže s dopravou. Mít 
slovo sovětské ambasády byl dostatečně silný mandát na to vypravit se 
do televize a troufnout si něco takového organizovat.““140 Nejenže tedy 
v Československu fungovala občanská společnost, ale ještě před pádem 
režimu byla schopná silné zahraniční akce.

 Ve Strakonicích byly sbírky na podporu zničené Arménie konány 
ofi ciálně pod hlavičkou okresního výboru Národní fronty, což ale nijak 
neumenšovalo skutečnou solidaritu a soucit obyvatel Strakonicka s je-
jími obyvateli. Citát z okresního týdeníku Budovatel tentokrát nebyl 
pouhou frází: „Všichni si jistě pamatujete na prosincový den, kdy se 
jako blesk roznesla zpráva o ničivém zemětřesení v sovětské Arménii. 
V celé naší vlasti se rozběhla na plné obrátky solidární pomoc lidem 
postiženým ničivým živlem.“141 Finanční prostředky poskytovaly pře-
devším zaměstnanci jednotlivých podniků a nešlo přitom o malé částky 
– jen pracovníci největšího podniku ČZM přispěli na sbírku pomoci 
Arménii 111 019 korunami, Fezka 35 763 Kčs apod. Celkově průmys-
lové podniky, resp. jejich zaměstnanci v okrese vybrali do 10. ledna 

140 Pořad Před 20 lety zasáhlo Arménii ničivé zemětřesení vysílal Český rozhlas 
10. 12. 2008. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/podkuzi/_zpra-
va/524400. Stav k 1. 9. 2015. „Značná část sbírky, která podle Šimona Pánka 
probíhala ve spolupráci s obchodním domem Kotva, který poskytl prostory, 
kde se sbírka shromažďovala, putovala několika letadly. Jednalo se o teplé šat-
stvo, spacáky, deky. „Byl prosinec, na Kavkaze byly v noci teploty pod nulou. 
Kromě toho, že přes 20 tisíc lidí zahynulo, tak několik set tisíc lidí zůstalo bez 
přístřeší, protože nekvalitně postavené komunistické budovy všechny spadly. 
Jediné, co zůstalo ve městech stát, tak byly budovy postavené před revolucí. 
Ty nestačily pojmout to množství lidí, takže řada lidí přežívala ve stanech,“ 
doplnil.“ Zajímavá je v této souvislosti i Pánkova poznámka obecně k jedno-
mu z charakteristických rysů české mentality: „Jako dnešní šéf největší huma-
nitární organizace se Šimon Pánek na základě vlastních zkušeností domnívá, 
že Češi jsou ze střední a východní Evropy národ, který nejrychleji reaguje na 
krize. V České republice se podle něho vybírá i poměrově daleko více peněz 
v době katastrof než na Slovensku, v Polsku a dalších středo a východoevrop-
ských zemích.“ Češi mají v sobě schopnost se solidarizovat. Možná i proto, že 
tady už dvacet let existují organizace, které tu pomoc organizují, dodávají na 
místo, informují o tom a že jim víc a víc lidí důvěřuje.“

141 Budovatel 19. 1. 1989, s. 3. 
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téměř 202 000 korun a zemědělská družstva v okrese Strakonice dalších 
127 200 Kč. Stovky lidí rovněž darovaly krev.142

Bohužel představitelé režimu nedokázali tento spontánní prvek pod-
pory náležitě využít a zůstali spíše u svých „osvědčených“ rituálů věč-
ného a nerozborného přátelství se Sovětským svazem. A tak na počátku 
roku 1989, jako ostatně každý rok, „vedoucí tajemník OV KSČ Josef 
Bažata a předseda ONV zaslali okresnímu výboru Komunistické strany 
Běloruska a Okresnímu sovětu v Mozyru blahopřejný dopis jménem 
komunistů i všech pracujících okresu Strakonice. U příležitosti vstupu 
do nového roku popřál všem komunistům a pracujícím okresu Mozyr 
mnoho osobních i pracovních úspěchů při naplňování závěrů XXVII. 
sjezdu a 19. všesvazové konference KSSS. K naplnění náročných úkolů 
spojených s přestavbou využijeme prohlubujících se vztahů mezi na-
šimi okresy i jednotlivými závody, zkušeností a poznatků z realizace 
přestavby.“143 Na závěr dopisu přeci jenom přišla zmínka i o tragédii 
v Arménii: „Hluboce nás zarmoutila zpráva o katastrofě v sovětské Ar-
ménii. Spolu s vyjádřením soustrasti dopis obsahoval ujištění, že ob-
čané okresu budou pokračovat v pomoci při překovávání následků ze-
mětřesení. Pozdravné dopisy byly rovněž odeslány Městskému výboru 
KSB a Městskému sovětu v Mozyru, velvyslanectví SSSR v Praze a do 
družebního okresu Bad Salzungen v NDR.“144

Ofi ciální doktrína režimu zůstávala přes proklamované změny ne-
změněna. A tak se i Strakoničtí mohli „těšit“ na oslavu řady ofi ciálních 
výročí, které patřily k pilířům reálně socialistické ideologie. Vedle oslav 
70. výročí od založení ČZM šlo především o 45. výročí Slovenského 
národního povstání, 60. výročí V. sjezdu KSČ, 40. výročí IX. sjezdu 
KSČ a 40. výročí založení Pionýrské organizace – Socialistického sva-
zu mládeže. K těm „nekulatým“ pak tradiční stálice jako 41. výročí Ví-
tězného února či 72. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Žádná 
radikální modernizace tedy nenastala, ani nebyla „ v plánu“. I přestavba 
měla sehrát jen roli fíkového listu, který možná měl původně sloužit 
k zefektivnění „ekonomické základny“, ve skutečnosti ale vytvořil pou-

142 Budovatel 12. 1. 1989, s. 2 a násl.
143 Státní okresní archiv ve Strakonicích. Fond obecní kroniky. Kronika města 

Strakonice 1989, s. 272. 
144 Tamtéž. 
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ze „dýmovou clonu“, která měla pouze naznačit, že se režim opravdu 
k něčemu chystá, aniž by tomu realita odpovídala. A cudně tak zakrýt 
skutečnost. Přestavba měla jen vylepšit stávající systém, který byl jako 
celek považován za dobrý. Výmluvně k tomu průmyslový tajemník OV 
KSČ Strakonice Ladislav Rokoš: „Přestavba hospodářského mechanis-
mu má za cíl především prohloubit princip demokratického centralis-
mu, tomu musí odpovídat celý systém plánování.“145 

Takovouto koncepci přestavby najdeme prakticky ve všech ofi ciál-
ních prohlášeních komunistického režimu. Přestavba měla být pouze 
pokračováním dosavadní úspěšné cesty Československa k socialismu, 
jak byla zahájena 25. února 1948. Idea přestavby jako pokračování Ví-
tězného února se mimo jiné objevila v nejvýznamnějším politickém 
dokumentu první poloviny roku 1989 – v Provolání předsednictva ÚV 
KSČ k 41. výročí Vítězného února, které československé deníky otiskly 
na prvních stranách dne 21. února: „Čtyřicáté první výročí Vítězného 
února si připomínáme v době, kdy naše společnost vstoupila do nové 
etapy svého vývoje. Tato doba vyžaduje nové přístupy a nové činy. Na-
stoupili jsme cestu, jejímž cílem je důsledná intenzifi kace a moderniza-
ce národního hospodářství, urychlení sociálně ekonomického rozvoje 
země, posílení socialismu jako dynamicky se rozvíjejícího a hluboce 
demokratického společenského zřízení. Proto jsme v návaznosti na zá-
věry XVII. sjezdu KSČ, podníceni novým politickým kursem KSSS, 
rozhodli na 7. zasedání ÚV KSČ v prosinci 1987 uskutečnit komplexní 
přestavbu všech oblastí společenského života. Chápeme ji jako pokra-
čování socialistické revoluce, rozvíjení odkazu Vítězného února v no-
vých podmínkách. V jejím základě je přestavba hospodářského me-
chanismu nerozlučně spojená s dalším zdokonalováním socialistické 
demokracie.“146

 Jak si ale autoři Provolání onu „socialistickou“ demokracii před-
stavovali, ukázaly následující řádky: „Strana je inspirátorem přestav-
by i její hlavní hybnou silou. Rozhodujícím předpokladem pro plnění 
tohoto poslání je její pevná ideová, organizační a akční jednota, těsné 
sepětí s lidem… Abychom dosáhli cílů, které jsme si vytyčili, potřebu-

145 Budovatel 16. 2. 1989, s. 2.
146 Práce 21. 2. 1989. s. 1.
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jeme tvořivou atmosféru a takovou demokracii, v níž vládne důvěra, 
kázeň a odpovědnost, a která práva člověka spojuje s jeho povinnost-
mi.“ Spojení demokracie, kde vládne kázeň, svědčí o mnohém. Nic-
méně zároveň hovořilo Prohlášení o posílení demokratické diskuse 
v rámci stávajících institucí a systému Národní fronty. Pro organizace 
sdružené v Národní frontě se měl otevřít nový prostor, aby „Národní 
fronta byla opravdovou platformou uplatňování zájmů a potřeb občanů, 
jejich aktivní účasti na tvorbě, uskutečňování a kontrole politiky státu.“ 
Posíleny měly být mimo jiné pravomoci národních výborů, které měly 
„mimořádnou odpovědnost, protože se bezprostředně starají o uspoko-
jení potřeb lidí, o rozvoj obcí a měst. K tomu byla posílena jejich pravo-
moc. Budou také vytvářeny další ekonomické podmínky, aby národní 
výbory mohly působit jako dělné orgány socialistické samosprávy, reál-
ně rozhodovat o všech otázkách spadajících do jejich působnosti včetně 
zlepšování životního prostředí.“147

Tyto koncepční prvky se již před tím objevily v návrhu části nové 
československé ústavy. 10. ledna 1989 přednesl na zasedání společné 
komise KSČ a Národní fronty pro novou ústavu Miloš Jakeš úvodní 
projev,148 ve kterém jasně konstatoval, že i tato nová ústava bude zalo-
žena na dosavadním modelu socialismu, včetně vedoucí úlohy KSČ ve 
společnosti a systému Národní fronty. Sám Jakeš byl nejen generální 
tajemník ÚV KSČ, ale také předseda ÚV NF a rovněž předseda celé 
komise. Skutečné práce na návrhu nové ústavy ale vykonávala pracov-
ní skupina pod vedením tehdejšího federálního ministra a budoucího 
prvního porevolučního premiéra Mariána Čalfy. Práce na nové ústavě 
projednávalo 17. února předsednictvo ÚV KSČ, kde se rovněž konsta-
tovalo, že vedle vedoucí úlohy KSČ budou dalšími principy „nové“ 
ústavy „staré“ pilíře jako již zmiňovaný demokratický centralismus, 
socialistické společenské vlastnictví a centrálně plánované hospodář-
ství.149 Vzhledem k mezinárodní situaci, kdy v Polsku i Maďarsku již 
probíhala jednání o přechodu k pluralistickému systému vlády, to nebyl 
příliš výrazný příslib hlubokých reforem.

147 Tamtéž.
148 Zahájeny práce na nové ústavě. Rudé Právo 11. 1. 1989., s. 1.
149 Suk, Jiří a kol.: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 

1985–1990. Praha 1999, s. 56.
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Abychom ale nebyli zcela nespravedliví. Zatímco celostátní politika 
spíše oplývala slovy o dalších perspektivách socialismu a „pevné víře 
v budoucnost“ než reálnými činy, na místní úrovni se relativně dařilo ně-
které cíle naplnit. Na začátku roku 1989 tak bylo ohlášeno v týdeníku Bu-
dovatel dokončení domu služeb Labuť, který měl po vybudování obchod-
ního domu Otava dále zlepšit kvalitu služeb pro obyvatele Strakonic. A 4. 
dubna se opravdu stříhala páska za účasti politických špiček okresu – ved-
le soudruhů Josefa Bažaty a Karla Kolesy si jeden z jejích kousků odnesl 
i poslanec Federálního shromáždění za okres Strakonice a člen ÚV KSČ 
Ing. Svatopluk Potáč (1925–2014).150 Jeho přítomností získal ceremoniál 
otevření na významu. Nešlo totiž jen o místního poslance, ale jednu z nej-
významnějších postav předlistopadového režimu v ekonomické oblasti. 
Původně absolvent Baťovy školy práce (narodil se v obci Tupec v okrese 
Přerov – nebyl tedy rodilým Strakoničanem) se vyšvihl až do pozice před-
sedy Státní banky československé. Poprvé v letech 1969151–1981, podruhé 
1988–1989. Ve funkci skončil symbolicky 29. 12. 1989, tedy v den zvo-
lení Václava Havla prezidentem ČSSR. Od roku 1981 byl dvakrát zvolen 
poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění právě za Strakonic-
ko (obvod č. 39). Mimo to byl od roku 1981 až do roku 1988 místopřed-
sedou federální vlády, resp. vlád pod předsednictvím Lubomíra Štrougala. 
Rovněž od roku 1981 byl členem ÚV KSČ. Ačkoliv listopadová revoluce 
ukončila v lednu 1990 jeho politickou kariéru a Stanislav Potáč byl nucen 
odstoupit, nebývale aktivně si počínal i v novém, demokratickém režimu. 
Stal se poradcem Pavla Tykače pro kupónovou privatizaci a podílel se i na 
vzniku jeho fi nanční skupiny Motoinvest.152153

150 Budovatel 13. 4. 1989, s. 1.
151 Do roku 1971 se funkce jmenovala generální ředitel. Viz http://www.cnb.cz/

cs/o_cnb/archiv_cnb/archiv_cnb_guverneri.html. Stav k 1. 9. 2015.
152 Zemřel předlistopadový šéf státní banky Svatopluk Potáč. In: http://www.

lidovky.cz/zemrel-byvaly-sef-statni-banky-svatopluk-potac-fr9-/lide.
aspx?c=A140908_074910_lide_rof#utm_source=rss&utm_medium=fe-
ed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main. Dále ofi ciální Potáčův 
portrét na stránkách ČNB: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/archiv_
cnb_guverneri.html#Potac. A také: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_
Pot%C3%A1%C4%8D. Stav k 1. 9. 2015. 

153 Dodejme, že když se Svatopluk Potáč stal místopředsedou federální vlády 
v roce 1981, vystřídal ho na funkci předsedy Státní banky československé 
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První týdny roku 1989 tedy volně ubíhaly v neměnném rytmu a nic 
nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k jakékoliv radikální změně. 
Určitě ne ve Strakonicích a strakonickém okrese. O tom svědčí mimo 
jiné i dokument Informace o politické názorové situaci v okrese Strako-
nice v měsíci prosinci 1988 a lednu 1989, který byl předložen na první 
plenárním zasedání OV KSČ Strakonice v novém roce, 17. února 1989. 
Za mnohem větší nebezpečí pro stabilitu režimu než pražské události 
tzv. Palachova týdne (viz níže) byla považována permanentní nespo-
kojenost lidí se zásobováním: „Negativně se do myšlení lidí promítá 
trvalý nedostatek spotřebního zboží.“ Konkrétně byly zmiňovány šicí 
stroje, jízdní kola, barevné televizory, ledničky apod. V případě sporá-
ků dokonce mělo dojít v roce 1989 ještě k většímu propadu dodávek 
než v roce předchozím.154 Tento přetrvávající nedostatek, resp. ještě 
zhoršení situace byly dávány do ostrého kontrastu se sliby, že právě 
přestavba povede k výraznému zlepšení ekonomické a tím i zásobovací 
situace obyvatelstva: „Mezi občany se projevuje očekávání, že s postu-
pující přestavbou národního hospodářství se bude zlepšovat i situace na 
vnitřním trhu a úroveň poskytovaných služeb … v názorech na přestav-
bu je u části lidí patrna určitá netrpělivost v jejím působení na odstra-
ňování nedostatků, ale i pochybnost, zda nové podniky v podmínkách 
samofi nancování budou zajišťovat i méně atraktivní výrobu a vyrábět 
levnější druhy zboží. Je nedůvěra k snižování počtu pracovníků cen-
trálních orgánů, jejich přechod k posílení materiální výroby se zatím 
neprojevil.“155

Zpráva o názorové hladině se dále věnovala i novým odzbrojovacím 
iniciativám SSSR a snižování výdajů na zbrojení. Například v Česko-
slovensku měl klesnout vojenský rozpočet o 15 % v letech 1989–1990. 
K tomu zpráva poznamenává: „I když převažují pozitivní ohlasy, proje-

 Ing. Jan Stejskal, rodák z obce Mokrosuky z okresu Klatovy, který se Strako-
nicemi sousedí. Když naopak Potáč opustil vládu, jejich role se opět prohodily 
a zatímco Svatopluk Potáč stanul v čele SBČS, Jan Stejskal se stal ministrem 
fi nancí ve vládě Ladislava Adamce (a první vládě Mariána Čalfy).

154 Informace o politické názorové situaci v okrese Strakonice v měsíci prosinci 
1988 a lednu 1989, s. 1–2. In: Okresní archiv ve Strakonicích. Fond OV KSČ. 
Plenární zasedání OV KSČ Strakonice 17. února 1989. 

155 Tamtéž, s. 2.
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vují se i obavy z dopadu těchto opatření do myšlení lidí (např. podce-
ňování významu vojenské služby a tím i získávání mládeže pro studium 
vojenských škol, zpochybňování úlohy armád NATO jako nástroj agrese 
apod.). Zejména starší členové vyjadřují obavy, zda se nejedná o příliš 
velké ústupky druhé straně, zda se neřeší problémy v ekonomice na úkor 
bezpečnosti a obranyschopnosti socialistického společenství apod.“156 
Zdá se tedy, že průzkum názorové hladiny v tomto směru byl spíše pro-
váděn na vzorku členů KSČ a nevyjadřoval tedy reprezentativní mínění 
většiny obyvatelstva.

Obavy rovněž vzbuzoval fakt, že „druhá strana“ dokáže lépe infor-
movat a přesvědčovat občany ČSSR. „V souvislosti se zvýšenou infor-
movaností jsou požadavky, aby naše sdělovací prostředky informovaly 
včas a s potřebnou erudicí o všech událostech, aby nebyly tyto infor-
mace dříve dostupné ve vysílání západních vysílaček.“ Nešlo přitom 
jen o dojmy. Podle ofi ciálních údajů tehdejšího Ústavu pro výzkum 
veřejného mínění vzrostl počet posluchačů Hlasu Ameriky v Českoslo-
vensku jen za roky 1982 – 1989 z 20 na 32%, Svobodné Evropy o 13% 
na 29% v roce 1989, BBC z 10 na 15% a Rádio Vatikán poslouchalo 
pravidelně 8% československých občanů. V tomto případě ale jde jen 
o „protistátní“ vysílací stanice, programově zaměřené na šíření svod-
ných informací do tehdejšího Československa (a tedy vysílající v češti-
ně). Jejich poslechovost se významně zvýšila zejména od roku 1988, kdy 
československé vedení přestalo rušit vysílání jejich signálu. Obyvatelé 
Strakonicka navíc mohli běžně přijímat i vysílání německých a rakous-
kých televizí, včetně jejich zpravodajských pořadů. Kromě znalosti 
němčiny často stačily jen obrazové dokumenty o situaci v Polsku, Ma-
ďarsku, SSSR či v Jugoslávii, kde právě na počátku roku 1989 dochází 
k eskalaci národnostního napětí – především v autonomní oblasti Ko-
sovo. Anebo naopak záběry ze života rakouské či německé společnos-
ti, jejich životního standardu, který ostře kontrastoval s nedostatky na 
ofi ciálním československém trhu. Velmi oblíbené bylo v té době i sle-
dování reklam s nabídkou zboží, které československým občanům brala 
dech. Jak ve své knize Sametová revoluce: Pohled ze Strakovky uvádí 
tehdejší předseda sboru poradců předsedy federální vlády Ladislava 

156 Tamtéž, s. 3.
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Adamce profesor Oskar Krejčí: „V předvečer listopadových změn roku 
1989 občas poslouchalo alespoň jednu západní rozhlasovou stanici 43 
% dotázaných občanů. V červnu 1989 již 54 % dotázaných uvedlo, že 
má přímý kontakt se západními informacemi prostřednictvím rozhlasu 
nebo televize – a přímý či zprostředkovaný kontakt mělo 85% obyva-
tel.“157 A co bylo pro představitele komunistického režimu zvláště alar-
mující: „Podle tehdejších výzkumů veřejného mínění sledovali členové 
KSČ tyto zahraniční stanice stejně často jako nečlenové. A podíl těch, 
kdo pokládali československé sdělovací prostředky za přesvědčivější 
než západní, klesl od roku 1982 do roku 1989 z 19 % na sedm procent. 
Není bez zajímavosti, že v onom období stoupla i sledovanost sovětské 
televize v Československu ze tří na 18 % populace.“158

Vraťme se ale ještě jednou k Informaci o názorové hladině. Ta byla 
prezentována na plenárním zasedání OV KSČ Strakonice 17. února. Ne-
mohla tedy pominout lednové demonstrace v Praze v rámci tzv. Palacho-
va týdne. Z Informace vyplývají mimo jiné dvě věci. Za prvé – události 
se omezily jen na Prahu a neměly žádnou reálnou odezvu na Strakonicku. 
Zde i nadále panoval naprostý klid a žádné protirežimní projevy nebyly 
do jejího předložení zaznamenány. Za druhé – v reakci na události v Pra-
ze se její autoři opět obrátili spíše na prorežimní složky obyvatelstva, 
včetně komunistů. Vyplývá to mimo jiné nejen z ofi ciální dikce Informa-
ce, která v této pasáži nemá žádnou analytickou hodnotu a nesplňuje tedy 
své zadání informovat okresní politické špičky o skutečných náladách 
a postojích strakonického obyvatelstva. V textu se navíc autoři přímo od-
kazují na diskuse v rámci členských schůzí KSČ (ČS), na příslušníky 
strany apod.: „Komunisté i ostatní pracující byli znepokojeni událostmi 
na Václavském náměstí v souvislosti s výročím Palachovy smrti, které 
bylo zneužito k protisocialistickým vystoupením. Svoje stanoviska a ne-
souhlas vyjádřili v řadě dopisů a rezolucí, v ÚV KSČ, ÚRO a dalším cen-
trálním orgánům, v kterých odsuzují snahy nepřátelských živlů vyvolat 
neklid a narušit tak proces demokratizace a přestavby. Vyjadřují podporu 
rozhodnému zásahu našich orgánů a požadavky na vyvození přísných 

157 Krejčí, Oskar – Maštálka, Jiří – Konečná Kateřina: Sametová revoluce: pohled 
ze Strakovky. Praha 2004, s. 20.

158 Tamtéž.
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závěrů s organizátory a iniciátory v souladu s našimi zákony. S průběhem 
událostí byli komunisté seznamováni na schůzích formou politických ak-
tualit nebo ve vystoupení zástupců OV KSČ. Z diskuse na ČS je patrné 
určité znepokojení nad aktivizací těchto nepřátelských sil. Rovněž pod-
pisová akce kulturních představitelů s cílem vytvořit politický nátlak na 
vedení státu je porovnávána s postupem kulturní fronty z období krizo-
vých let před 20 lety.“159

Co se tedy stalo v lednu roku 1989 v Praze na Václavském náměstí? 
Dne 15. ledna se na Václavském náměstí konala vzpomínková manifesta-
ce, jejíž účastníci chtěli uctít 20. výročí sebeupálení studenta Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy Jana Palacha, který tak protestoval jak proti 
sovětské okupaci Československa v roce 1968, tak také proti lhostejnosti 
a smíření se s tímto faktem. Demonstrace se konala v neděli, den před 
výročím Palachova činu, který připadal na 16. ledna 1969, a byla brutál-
ně potlačena jednotkami Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. To však 
její organizátory (mimo jiné z řad Charty 77, Českých dětí a Nezávislého 
mírového sdružení) a další stovky lidí neodradilo, aby přišli znovu 16. 
ledna. Následovalo opět bití pendreky, slzný plyn a rozhánění pokojné 
demonstrace vodními děly. K tomu se přidalo rozsáhlé zatýkání, jehož 
obětí se stal i Václav Havel a řada dalších signatářů Charty 77 (Dana 
Němcová, Jana Petrová atp.). Demonstrace přes vlnu represí a jejich 
brutalitu pokračovaly až do 21. ledna, kdy se několik jejich účastníků po-
kusilo dostat do Palachova rodiště ve Všetatech, aby zde položili květiny. 
Jen v jediném dni demonstrací – ve středu 18. ledna – represivní složky 
nezakročily a po hodině poklidného protestu se lidé rozešli. Tento den 
také padl rekord v „návštěvnosti“. Středeční akce se zúčastnilo 5000 lidí, 
byť nelze zcela rozlišit ty, kteří přišli úmyslně, od lidí, kteří jen sledovali, 
co se děje. Nicméně ke známým chartistům i stovkám bezejmenným se 
tentokrát přidali i herci Jiří Lábus, Oldřich Vízner a Alois Švehlík.160

159 Informace o politické názorové situaci v okrese Strakonice v měsíci prosinci 
1988 a lednu 1989, s. 3. In: Státní okresní archiv ve Strakonicích. Fond OV 
KSČ. Plenární zasedání OV KSČ Strakonice 17. února 1989. 

160 Vnitrostranická informace č. 56/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, s. 4. Dostupné 
na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-sekretariatu-uv-ks/
cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-uv-ks-1979--1989/8-1989.
html. Stav k 10. 9. 1989.
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Události tohoto „Palachova týdne“ byly pro komunistický režim šo-
kem. Dosud krotká opozice se začala aktivovat a její akce získávaly 
neuvěřitelnou podporu – přes agresivitu policejních složek probíhaly 
vzpomínkové manifestace v centru Prahy celý týden, navíc za velkého 
zájmu – viz oněch 5000 lidí. Nešlo ale jen o účastníky. Tyto události 
vyvolaly mohutnou odezvu solidarity a podpory československému di-
sentu v zahraničí. Řada západních vlád ostře protestovala. Režim byl 
přes potlačení těchto demonstrací evidentně zaskočen. Tyto události 
totiž naznačily, že nemá ani zdaleka takovou kontrolu nad společností 
(včetně disidentů i běžných občanů), v jakou doufal. Navíc se objevila 
do té doby nemyslitelná kritika vedení režimu „z vlastních řad,“ byť 
z jiných důvodů: „Z vnitrostranických informací vyplývá, že základní 
i vyšší organizace KSČ kritizovaly stranické a státní vedení za špat-
nou úroveň „centrálně řízené propagandy, její bezzubost, zaostávání za 
reálným vývojem politiky“. Řadoví komunisté si stěžovali na „defen-
zivní charakter propagandy, na její neschopnost ovlivňovat v předstihu 
politické klima.“161

Tato kritika byla zcela oprávněná. Režimní špičky si navzdory de-
mokratizačním procesům v sousedních zemích odmítaly přiznat, že 
se jedná o procesy, které by mohly vážněji ovlivnit i Československo. 
Byly si jisty jeho „stabilitou“. Pražský Palachův týden ale jasně ukázal, 
že ani zdaleka nemají situaci pevně v rukou. Zatím jen v Praze. Jak už 
jsme konstatovali, „na venkově“, včetně Strakonic a Strakonicka, byl 
klid. Jedinou výjimkou v rámci českých zemí bylo Brno.162 V podstatně 
menší míře například Sokolov, kde se 17. ledna objevily protirežimní 
nápisy na zdech, inspirované Palachovským výročím a událostmi na 

161 Suk, J. a kol.: Chronologie, s. 49. Podrobněji viz Vnitrostranická informace 
č. 55/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, s. 3–4. Dostupné na: http://www.
dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-sekretariatu-uv-ks/cat_
view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-uv-ks-1979--1989/8-1989.
html. Stav k 10. 9. 1989.

162 Viz Vnitrostranická informace č. 54/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, 
s. 2. Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informa-
ce-sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-
uv-ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 10. 9. 2015.
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Národní třídě (Smrt KSČ, Ať žije památka Palacha apod.).163 Nicméně 
i když ve valné většině převažovali na demonstracích lidé z Prahy, za-
stoupeny byly všechny tehdejší kraje Československa. Podle informací 
Veřejné bezpečnosti z demonstrace 19. ledna bylo z 356 lidí, kteří byli 
vyzváni k prokázání totožnosti, 236 z Prahy, 46 ze středních Čech, 14 
ze Severočeského kraje, 8 ze západních Čech a po deseti z východních 
Čech a obou moravských krajů. Své zastoupení měly samozřejmě i již-
ní Čechy, odkud pocházelo 15 osob. Neradostnou zprávou pro režim 
byl také fakt, že drtivá většina kontrolovaných manifestantů byli lidé 
do 25, resp. 35 let. Jen 42 uvedlo věk starší 35.164

Přestože tedy mimopražské oblasti lednové události významně ne-
zasáhly, rozhodl se režim pro ráznou demonstraci síly. Pravděpodobně 
pod vlivem kritiky z nečinnosti a ve snaze ukázat, že se těší naprosté 
podpoře pracujících, zahájil rozsáhlou antikampaň. Jejím cílem bylo 
jednak zcela diskreditovat opoziční skupiny jako rozsévače chaosu, 
jednak ukázat na zdrcující podporu ze strany obyvatel Československa, 
kteří si žádnou změnu poměrů nepřejí. A to navzdory velice krotkým 
požadavkům opozičních skupin, které zejména vyzývaly k dialogu a re-
spektování mezinárodních konvencí o lidských právech, které komu-
nistický režim v Československu sám přijal a ratifi koval. Tím se ale do-
pustil závažné chyby. Doposud o Chartě 77 slyšelo jen velmi omezené 
procento lidí a aktivity opozice se odehrávaly jen v Praze, maximálně 
v Brně či Bratislavě. Šlo přitom jen o pár desítek, maximálně stovek 
lidí. Tím ale, že je režim učinil předmětem své ideologické ofenzívy, 
přiřkl jim faktickou sílu mohutné opoziční strany, kterou nebyli a ani 
nechtěli být. Paradoxem českého disentu a jeho struktur bylo, že ne-
chtěl získat politickou moc, neusiloval o ni a ani na její případné pře-
vzetí nebyl připraven (zcela například absentoval politický program).

163 Vnitrostranická informace č. 55/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, s. 9. 
Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-
sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-uv-
ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 10. 9. 1989.

164 Vnitrostranická informace č. 57/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, s. 12. 
Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-
sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-uv-
ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 10. 9. 1989.
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Touto antikampaní tak nevědomky demonstroval svou vlastní sla-
bost, nejistotu a obavy z budoucího vývoje. Už lednové události v Pra-
ze ukázaly, že režim nemá ani zdaleka pevnou pozici: „Dostali jsme se 
do situace, kdy skupina výrostků dokáže rozhýbat celou Prahu, vážou 
značné síly bezpečnosti, stranických a státních orgánů. Často hrajeme 
pro mládež divadlo na Václavském náměstí, které bere s nadšením. Do-
stali jsme se do psychologické války, která váže naše veškeré síly, jak 
se z toho dostat ven?“165 Proti těmto varovným slovům z řad členů KSČ 
ale stálo nesmlouvavé stanovisko ideologického tajemníka ÚV KSČ 
Jana Fojtíka, který pro americkou zpravodajskou agenturu UPI uvedl: 
„Pokud by tyto síly projevovaly aktivitu, která by byla nebezpečná pro 
stát, náš lid by sotva toleroval náš shovívavý postoj k nim. Naše další 
akce budou závislé na tom, jak si budou tyto skupiny počínat. Nebude-
me přihlížet k ničemu, co by mohlo ohrozit stabilitu politického a spo-
lečenského systému v ČSSR.“166

„Vítězný únor“ 1989

Na akce „protisocialistických sil“ ale bylo třeba odpovědět nejen 
jejich perzekucí a zastrašováním. Tím spíš, že v krátkém sledu násle-
dovala petice za propuštění Václava Havla, kterou podepsalo přes 600 
předních československých umělců, včetně populárních herců jako byli 
Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Milena Dvorská, Josef Kemr či režiséři La-
dislav Smoljak a Jiří Mencl. Režim musel odpovědět „spontánní“ reak-
cí zdola, která by nenechala nikoho na pochybách, že se i nadále těší 
široké podpoře a že akce opozice a umělců jsou jen izolované protesty 
„Pražáků“, nespokojených s dobrým bydlem. „V prvním sledu“ tak své 
odmítnutí pražských událostí dávaly najevo nikoliv vládnoucí organiza-
ce KSČ či Národní fronty – jejich čas měl teprve přijít – ale „obyčejní“ 
pracující. Strakonice nebyly výjimkou: „Kolektiv pracovníků JZD Ně-
mětice důrazně odsuzuje antisocialistické vystoupení neodpovědných 

165 Vnitrostranická informace č. 57/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, s. 5. 
Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-
sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-uv-
ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 10. 9. 1989.

166 Bělina, Pavel a kol.: Kronika českých zemí. Praha 2003, s. 843.
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živlů podporovaných Chartou 77 v posledních dnech v Praze. Žádáme 
o rázné vystoupení proti těmto živlům a jejich důrazné potrestání, ob-
novení klidu a pořádku v hlavním městě.“ Tato zpráva vyšla ve strako-
nickém týdeníku Budovatel již 2. února 1989.167 Nicméně zároveň bylo 
třeba ukázat, že se nic neděje, že každodenní rytmus života pracujících 
i stranické politiky nebyl nijak nerušen a že tedy události Palachova 
týdne jsou jen mimořádným, byť velmi nebezpečným vybočením, kte-
ré nás z cesty socialismu a přestavby nemohou svést. A tak vedle této 
informace o odsudku pracovníků JZD Němětice, která byla ve středu 
stránky v rámečku, se na první straně týdeníku objevily podstatně větší 
a rozsáhlejší články o plenární schůzi okresní konference Českosloven-
ského červeného kříže Ku prospěchu celé naší společnosti či zpráva 
o jednání předsednictva OV KSČ. Celkový dojem pro čtenáře novin 
měl být jasný: nic se neděje, jdeme dál a nepřátele socialismu čeká 
pouze naše opovržení.

Protože ale Československá socialistická republika nebyla jen stá-
tem rolníků, ale také dělníků, objevil se hned v následujícím vydání Bu-
dovatele odsudek protisocialistických sil ze strany příslušníků dělnické 
třídy. A to ne ledajakých – hned od 6 útvarů nejvýznamnějšího podni-
ku Strakonic ČZM, které byly nositeli odznaku brigáda socialistické 
práce (BSP). Článek nesl opět název K událostem v Praze a opět byl 
zasazen do středu stránky: „Zástupci šesti kolektivů BSP z oborového 
podniku ČZM Strakonice zaslali Ústřední radě odborů své stanovisko 
k nedávným protispolečenským akcím, k nimž došlo v minulých dnech 
v Praze. Považují za svoji občanskou a odborářskou povinnost sdělit, že 
nesouhlasí s podobnými akcemi, zcela jednoznačně je odmítají a odsu-
zují jako nebezpečný útok proti naší republice a jejímu socialistickému 
zřízení. Domnívají se, že všichni naši občané mají dostatek prostoru 
k tomu, aby vyjádřili své názory a připomínky běžnou formou, ať již 
na schůzích ROH či jiných společenských organizacích, na schůzích 
národních výborů a podobně. Stejně tak je možné vyslovovat připomín-
ky i prostřednictvím sdělovacích prostředků, takže formy demonstrací 
jako nátlaku na prosazení zájmu několika jedinců či skupin je třeba co 
nejrozhodněji odmítnout. Máme za to, že by také bylo správné posou-

167 Budovatel 2. 2. 1989, s. 1.
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dit i složení těchto skupin, které podobné akce organizují, a seznámit 
veřejnost i s tím, jací lidé v nich jsou a jaká je skutečná podstata jejich 
zájmu. Plně se ztotožňujeme se slovy v úvodníku Rudého práva, kde 
bylo zdůrazněno, že si republiku rozvracet nedáme. Podepsáni: kolek-
tiv BSP – lisovna, kolektiv BSP – údržba OZP, kolektiv BSP – tiskárna, 
BSP – brusírna motor, BSP – údržba motor, BSP – nástrojárna.“168

Ještě ostřeji vyznívá zápis ve strakonické kronice pod titulkem Pro-
vokace:

„Provokace, k níž došlo v lednu v Praze, odsuzují pracující ČZM, 
neboť narušují klid a pořádek, který je základním předpokladem pro 
plnění úkolů na všech úsecích našeho života. Každopádně provokace 
a narušování naší společnosti nelze připustit. K tomuto názoru se při-
pojila řada kolektivů BSP i jednotlivců. Provokace, k nimž došlo na 
Václavském náměstí, jsou odsuzovány jako nebezpečný útok proti naší 
republice a jejímu socialistickému zřízení. Demonstrace a křik ničemu 
neprospívají, vyvolávají neklid a narušují pracovní atmosféru, nezbyt-
nou k tomu, abychom se vyrovnali se svými úkoly, abychom překonali 
potíže, kterých je dost.“169 Vedle několika gramatických chyb byl tento 
citát zajímavý i tím, že se zde poprvé objevila argumentace „narušují 
klid pro naši práci“, která se pak stala evergreenem téměř ve všech pro-
tiopozičních manifestech.

Jednoznačnost strakonických prohlášení byla pozitivně hodnocena 
a zaznamenána i ústředními orgány strany. Hned ve dvou Vnitrostra-
nických informacích, které se věnovaly lednovým událostem v Praze, 
se hovoří o Strakonicích. Poprvé již ve Vnitrostranické informaci č. 60 
z 8. února 1989, kde se mimo jiné uvádí: „V názorové hladině obyva-
tel ve vnitropolitické oblasti stále převažují ohlasy na provokační akce 
protisocialistických sil v Praze. Ze zpráv krajských (a okresních) výbo-
rů strany vyplývá, že jim i ústředními výboru strany (370) neustále do-
cházejí stanoviska, informace a názory ze stranických, společenských 
orgánů a organizací, od Lidových milicí, komunistů i bezpartijních… Je 
z nich zřejmé, že většina pracujících provokační a kontrarevoluční akce 

168 K událostem v Praze. Budovatel 9. 2. 1989, s. 1.
169 Státní okresní archiv ve Strakonicích. Fond obecní kroniky. Kronika města 

Strakonice 1989, s. 276.
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odsuzuje, vyslovuje požadavky na daleko rozhodnější, tvrdší a účinněj-
ší zákroky vůči těmto živlům. Jednotky LM, například s. p. Velamos 
Skuteč, okresů Rožňava, Trebišov, o. p. ČZM Strakonice a další pro-
hlašují, že jsou připraveni kdykoliv vystoupit proti destrukčním silám 
a bránit socialismus.“170

Podruhé ve Vnitrostranických informacích č. 62 z 28. února 1989, 
kde se konstatuje: „Členové ZO KSČ č. 3 Strakonice vyslovují názor, 
že sdělovací prostředky by v těchto případech měly seznamovat veřej-
nost s plnými jmény těch, kteří svým působením narušují jednotu stra-
ny a lidu a současně za podpory západních centrál pracují pro svržení 
socialismu.“171 Tyto citace z celostátních vnitrostranických informací 
potvrzují naši úvodní domněnku. Jakkoliv nechceme přeceňovat tyto 
„spontánní“ projevy hněvu pracujících proti antisocialistickým živlům, 
je zřejmé, že pozice režimu na Strakonicku a především ve vlastních 
Strakonicích byla podstatně silnější než v jiných – třeba i sousedních – 
městech a okresech. Bylo to dáno jak silnou koncentrací průmyslu ve 
městě, tak především popsaným přesunem původně nezámožného oby-
vatelstva oblasti Podlesí do Strakonic. Zatímco žádné podobné zprávy 
nedostáváme ani ze sousedního Písku, Klatov, Domažlic či Českých 
Budějovic, Strakonice se „projevily“ hned ve dvou celostátních pře-
hledech. Nicméně ani tato skutečnost, že komunistický režim měl ve 
Strakonicích svůj pevný a věrný článek, nezměnila nakonec nic na fak-
tu, že i ve Strakonicích nakonec došlo k spontánní Sametové revoluci 
a že místní představitelé moci ji předali do rukou opozice rychle a bez 
většího odporu.172

170 Vnitrostranická informace č. 60/1989, 9. 2. 1989, Všeobecné oddělení ÚV 
KSČ, s. 12. Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-
informace-sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-infor-
mace-uv-ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 11. 9. 1989.

171 Vnitrostranická informace č. 62/1989, 28. 2. 1989, Všeobecné oddělení ÚV 
KSČ, s. 2. Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-in-
formace-sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-infor-
mace-uv-ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 11. 9. 1989.

172 Archiv autora. Rozhovor s Janem Rampichem vedl Lukáš Valeš, Únice u Stra-
konic 24. srpna 2015. 
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Dalším důležitým faktem těchto odsuzujících rezolucí je, že sice 
v některých případech mohlo jít o iniciativu zdola (především hned 
v průběhu Palachova týdne a v období bezprostředně po něm), nicméně 
minimálně od prvního únorového týdne šlo v prvé řadě o aktivitu, ko-
ordinovanou nejvyšším stranickým vedením, resp. aparátem ÚV KSČ. 
Již 2. února 1989 zaslalo předsednictvo ÚV KSČ krajským, okresním 
a městským výborům strany dálnopis, který obsahoval Informaci o ne-
přátelských aktivitách nelegálních skupin. Zde byl popsán jak nárůst 
aktivity opozičních iniciativ a jejich vzrůstající vliv na veřejné mínění, 
tak i počty lidí, kteří se takto angažují. Především ale ujistil straníky, 
z nichž mnozí byli aktivitou nelegálních skupin „zaskočeni“, že KSČ 
použije proti nim všech prostředků – od politických, po právní až po 
represivní. 173

Na tento dálnopis z 2. února navázal o 4 dny později (6. 2.) další, 
který pro změnu přinesl stejnému okruhu adresátů Opatření k účinnému 
působení proti nepřátelským aktivitám nelegálních struktur, které bylo 
přijato na zasedání předsednictva ÚV KSČ dne 27. ledna 1989. Je velmi 
pravděpodobné, že řada územních organizací strany jej znala již dříve 
a podle něj také vykonávala požadované kroky ke „stabilizaci situace“, 
včetně masového odsouzení opozičních skupin, a to zdola – jak se to 
stalo například ve strakonickém tisku již 2. února. Vzhledem k faktu, že 
uzávěrka novin musela být hotova nejpozději 3–4 dny před tím, jde o ča-
sovou shodu. Tato rozsáhlá opatření, která měla být okamžitě realizována 
(tj. hned po 27. 1. 1989 – poznámka autora), byla rozvržena do oblas-
tí „politicko-organizační práce strany, propagandy a agitace, masových 
sdělovacích prostředků, společenských organizací a Národních výborů, 
státní administrativy a do oblasti mezinárodní.“ Předsednictvo především 
požadovalo „uplatňovat vedoucí úlohu strany“, těsněji a aktivněji realizo-
vat součinnost stranických orgánů mezi sebou a s „pracujícími“, „vytvá-
řet atmosféru odmítání a neslučitelnosti s negativními jevy“, organizovat 
vznik rezolucí odsuzujících činnost opozice, „objasňovat strategické cíle 
ilegálních struktur, reálných politických zájmů, které za nimi stojí, odha-
lovat politický i morální profi l jejich hlavních organizátorů a činitelů.“174

173 Suk, J. a kol.: Chronologie, s. 52 – 53.
174 Tamtéž, s. 53.
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Nicméně přes tento ofi ciální dálnopis se v polovině února mohlo 
zdát, že pražské události jsou již za námi, bylo na ně správně reago-
váno, strana si potvrdila svou pevnou pozici mezi pracujícími a jde se 
dál. Ve vydání Budovatele z 16. února (číslo 7) už se o reakci strako-
nických občanů na události v Praze nic nedozvíme. Jako každý únor 
ovládly toto vydání okresních novin přípravy na nejvýznamnější den 
ve vnitrostranickém kalendáři KSČ – oslavy výročí 25. února. Že byly 
v roce 1989 nekulaté (41. výročí), na tom nic neměnilo. Zdálo se tedy, 
že strana, stranické vedení i národní výbory se opět realizovaly přede-
vším v ideově-výchovné činnosti, a to zejména v přípravě na jeden ze 
svých nejdůležitějších svátků a s ním spojených rituálů. A tak na 22. 
února bylo připraveno setkání příslušníků Lidových milicí s předsta-
viteli stranických a státních orgánů okresu a po něm od 14,30 se měla 
konat manifestace pracujících na Revolučním náměstí ve Strakonicích, 
spojená s přehlídkou jednotek LM a dalších ozbrojených složek. Vrcho-
lem oslav se mělo stát slavnostní shromáždění pracujících v závodním 
klubu ROH ČZM v úterý 28. února, spojené s vyhodnocením okresní 
socialistické soutěže za rok 1988.175

Mnohem důležitější než doznívající pražské demonstrace byla pro 
obyvatele Strakonicka počínající epidemická kalamita vyvolaná rozší-
řením akutních respiračních onemocnění. Od 11. února tak Okresní hy-
gienická stanice zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních, a to 
pro všechny věkové kategorie. Politika byla na čas odsunuta na druhou 
kolej.

Nicméně vedení okresu i pod vlivem krajských a především ústřed-
ních stranických orgánů nepolevilo ve své ideové ostražitosti a zúčtová-
ní s ideovým nepřítelem. Oslavy 25. února se měly naopak stát manifes-
tací jednoty strany a pracujících, vrcholným ideovým a manifestačním 
prvkem v boji se sílícími protirežimními aktivitami. Prostřednictvím 
těchto oslav mělo být antisocialistickým silám dáno jasně najevo, kdo 
je kůl v plotě a za kým stojí lid. A opět mělo být zdůrazněno, že vývoj 

175 Plus slavnostní večery k výročí února – ve Strakonicích 21. 2. od 19 v závod-
ním klubu ČZM „v kulturní části uvede Jihočeské divadlo hru Vlci. V Blatné 
ve čtvrtek 23. února od 19 hodin v sokolovně vystoupí žáci LŠU. Ve Vodňa-
nech 22. 2. promítnou fi lm Atomová katedrála. Ve Volyni 23. 2. Od 19 hodin 
Na nové budou účinkovat žáci SOU MH.“ Budovatel 16. 2. 1989, s. 1.
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režimu je kontinuální, přes malá zaškobrtnutí je veden správnou cestou, 
která začíná v Únoru a dnes končí přestavbou. Druhým podstatným sig-
nálem pro rozpoutání další vlny zúčtování s protisocialistickými silami 
bylo plenární zasedání Okresního výboru KSČ ve Strakonicích, které 
se sešlo 17. února. A třetím pak bylo Prohlášení předsednictva ÚV KSČ 
k 41. výročí Vítězného února, o němž jsme se již zmiňovali a jemuž 
ještě budeme věnovat pozornost. Pro tuto „druhou vlnu zúčtování“ je 
mimo jiné charakteristické, že teprve nyní přišla na řadu prohlášení 
ofi ciálních struktur režimu, včetně okresního výboru KSČ, resp. jeho 
pléna.

První výstřel ale přišel od jiné ofi ciální organizace režimu, která 
zastřešovala všechny povolené společenské organizace, a to od Ná-
rodní fronty, resp. od předsednictva jejího strakonického okresního 
výboru. Ten se sešel dokonce na mimořádném zasedání – možná pod 
tlakem vyšších orgánů Národní fronty či KSČ nebo pod dojmem výbu-
chu v Ústí nad Labem – 13. února 1989, kde projednal vnitropolitickou 
situaci v Československu i na okrese. A přijal následující usnesení: 
„(Předsednictvo OV NF) jednoznačně odsuzuje činnost všech protistát-
ních skupin a nelegálních iniciativ včetně Charty 77, které organizují 
teroristické akce (viz Ústí nad Labem), nátlak, hrozby a psychologický 
teror. Svým jednáním ohrožují pozitivní vývoj v naší socialistické spo-
lečnosti i životy občanů. Předsednictvo OV NF vyjadřuje plnou pod-
poru úkolům přestavby a aktivizaci Národní fronty, jakož i záměrům 
při jejich uskutečňování. Stejně jako většina poctivých občanů našeho 
okresu, členů společenských organizací a politických stran Národní 
fronty, co nejrozhodněji vyjadřuje podporu opatřením, která byla přija-
ta na potlačení nezákonných akcí, které jsou v rozporu s platnými před-
pisy a zákony našeho státu. Události, které prožíváme, diskuse, které 
vedeme, nemohou ovlivnit rozhodnutí, která učinila naše strana a Ná-
rodní fronta – jít cestou přestavby a demokratizace. Tato cesta není jed-
noduchá, ale objektivně nutná a ve svých důsledcích přinese prospěch 
všemu pracujícímu lidu, posílí pozice socialismu a míru. Vyjadřujeme 
plnou podporu stanovisku Ústředního výboru strany, Národní fronty 
a vlády Československé socialistické republiky k vnitropolitickým udá-
lostem v republice. Svojí poctivou prací a dalším rozvojem iniciativy 
všech složek Národní fronty i politických stran chceme přispět k plnění 
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závěrů XVII. sjezdu KSČ ve VP NF i dalších odvětí Národního hos-
podářství.“176

Jen na okraj dodejme, proč jsou v textu zmíněny teroristické úto-
ky a proč v souvislosti s Ústím nad Labem. Ve středu 8. února 1989 
před třetí hodinou ranní vybuchla v atriu prosklené budovy Krajského 
národního výboru v Ústí nad Labem nastražená nálož. Nešlo ani o ná-
hodu, ani o dílo amatéra. Mechanismus bomby byl sestrojen tak, aby 
došlo k velké explozi. Ta způsobila značné materiální školy v budově 
ústeckého KNV i v řadě okolních budov. Všude tam došlo k naprosté-
mu „vysklení“ všech oken. Náhodná nebyla ani noční hodina útoku. 
V budově kromě ostrahy nikdo nebyl, a tedy úmyslem útočníka nebylo 
zabíjet. Nedošlo ani k žádným zraněním. Důležité ale bylo, že režim 
okamžitě využil příležitost a teroristický útok, přestože pachatel nebyl 
znám a nikdy se ho nepodařilo dopadnout, přičetl na vrub opozičním 
strukturám. Jak konstatují ústečtí historici: „Samotného výbuchu pak 
vzápětí využila komunistická strana k diskreditaci politické opozice 
mezi občany města. Ve čtvrtek 9. února proběhlo jednání krajského vý-
boru KSČ, které uložilo vedoucímu tajemníku RSDr. Václavu Šípkovi 
„předložit předsednictvu KV NF návrh na vydání společného prohlá-
šení k teroristickému činu v Ústí nad Labem.“ Ve společném prohlá-
šení předsednictev krajského výboru KSČ a krajského výboru Národní 
fronty zveřejněném v deníku Průboj 11. února 1989 se mimo jiné uvádí: 
„Výbuch v centru krajského města… otřásl nejen okolními budovami, 
ale i myšlením statisíců členů našich politických, společenských a zá-
jmových organizací, sdružených v Národní frontě. Představuje nový 
krok socialismu nepřátelských sil nejen na území Severočeského kraje, 
ale i v celé republice. Potvrdil, že ti, kdož usilují o zneužití procesu pře-
stavby a demokratizace společnosti, se nezastaví ani před nesmyslným 
ničením hodnot a lidských životů. Chtějí zneklidnit, zastrašit širokou 
veřejnost, vyvolat paniku a strach. Nedovolíme nikomu znehodnocovat 
výsledky naší práce. Ve společném zájmu nás všech vyzýváme k upev-
nění kázně a disciplíny na každém pracovišti i k důslednější ochraně 
veřejného pořádku. Od zákonodárných sborů naší republiky požaduje-
me přijetí zákonných opatření ke zpřísnění ochrany veřejného pořádku, 

176 Státní okresní archiv ve Strakonicích. Fond OV NF, karton č. 5.
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k rychlejšímu a efektivnějšímu postihu zjištěných narušitelů a pachate-
lů trestných činů.“177

Ústecká veřejnost si ale poměrně rychle udělala na celou věc vlastní 
názor. Bylo poměrně jasné, komu výbuch „politicky“ posloužil: „Mezi 
občany města se … záhy rozšířilo označovat explozi v atriu jako „ús-
tecký Reichstag“, podle nápadných souvislostí se založeným požárem 
říšského sněmu v roce 1934.“178 Celá záležitost spíše vypadala tak, že 
byla připravena státní bezpečnostní, aby režim získal záminku k radi-
kálnímu „odvetnému“ zásahu proti sice mírumilovné, ale vzmáhající 
se opozici. A výsledky na sebe opravdu nenechaly dlouho čekat. Ved-
le nové vlny kritiky „antisocialistických sil“, jejímž produktem bylo 
i citované prohlášení strakonického předsednictva Národní fronty, byly 
především urychleně připraveny tvrdé represivní zákony, které měly 
režimu na samotné hraně legality a spíše za ní umožnit, aby se se sílící 
opozicí tvrdě vypořádal. Již 14. února schválilo předsednictvo Fede-
rálního shromáždění zákonné opatření k ochraně veřejného pořádku.179 
To pak schválili na společné schůzi obou komor poslanci Federálního 
shromáždění 22. března. „Tato opatření hrubě porušovala lidská prá-
va a základní občanské svobody.“180 Ještě tvrdší byla zákonná opatření 
obou národních rad ze 17. února,181 ve kterých byla účast na „nepovole-
ném veřejném shromáždění“ považována za dostatečný důvod k trest-
nímu stíhání.182 O atmosféře doby i náladách mezi poslanci federálního 
parlamentu, kteří patřili k pečlivě vybraným nomenklaturním kádrům, 
svědčí fakt, že: „Hlasování tentokrát neproběhlo podle tradičních zvyk-
lostí: řada poslanců se ze zasedání omluvila pro nemoc, někteří se před 

177 Listopadová revoluce 1989. In: http://www.usti-nad-labem.cz/dejiny/1945-95/
ul-8-39.htm. Stav k 11. 9. 2015.

178 Tamtéž.
179 Jeho znění ve Sbírce zákonů je v elektronické podobě k dispozici na adrese: 

http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb02-89.pdf. Stav k 12. 9. 
2015. Zákonné opatření nabylo účinnosti dnem vyhlášení, tedy ještě 14. února 
– režim tedy velice spěchal.

180 Bělina, P. a kol.: Kronika českých zemí, s. 844.
181 www.zbierka.sk/sk/predpisy/aspiid.p-18.pdf. Stav k 12. 9. 2015.
182 Suk, J. a kol.: Chronologie, s. 54
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hlasováním vzdálili. Přítomní však – až na jednoho, který se zdržel183 
– hlasovali pro navržená opatření.“184 Mimochodem – připravovala se 
i podstatně restriktivnější podoba tiskového zákona. Její přípravou byl 
pověřen Marián Čalfa – budoucí porevoluční premiér.185 „Zlatým hře-
bem“ odvety komunistického režimu bylo odsouzení Václava Havla 21. 
února 1989 k 9měsíčnímu trestu nepodmíněně a řada dalších rozsudků 
s organizátory či účastníky demonstrací. Místo dialogu zvolil režim tvr-
dou konfrontaci a domníval se, že „protisocialistické síly“ dostaly za 
vyučenou, což je od dalších „protistátních“ akcí odradí.

V této atmosféře se 17. února sešel také strakonický Okresní výbor 
KSČ. Ten věděl, co se od něj očekává, resp. co očekávají nadřízené 
stranické orgány, a tak jim vyšel svým provoláním vstříc. Pro pochope-
ní jeho militantnosti zároveň připomeňme, že zasedání pléna OV KSČ 
se odehrávalo v předvečer oslav Vítězného února, k jehož odkazu se 
režim přihlásil v roce 1989 silněji, než kdy dřív. Prohlášení neslo ofi ci-
ální název „Stanovisko k působení protisocialistických sil“ a bylo adre-
sováno přímo Ústřednímu výboru KSČ: „My účastníci plenárního za-
sedání OV KSČ … chápeme proces přestavby jako nezvratný a k jeho 
uskutečnění mobilizujeme všechny komunisty a jejich prostřednictvím 
i bezpartijní pracující v průmyslových i zemědělských závodech… Ví-
táme proto každý názor, který k řešení problémů přispívá. Jsme pře-
svědčeni, že v atmosféře otevřené politiky a rozvoje demokratizace 
má každý poctivě smýšlející občan své místo i prostor k tomu aktiv-
ně přispět k rozvoji naší socialistické vlasti. V souladu se stanoviskem 
předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa 
chápeme demokracii jako nástroj sjednocení společnosti a posílení so-

183 Dodejme, že jediným poslancem, který se se zdržel, byl budoucí předseda 
polistopadové Československé strany lidové JUDr. Josef Bartončík, jehož 
slibnou porevoluční politickou kariéru ukončilo nepotvrzené a s ohledem na 
volební zákon i protizákonné nařčení ze spolupráce se Státní bezpečností. Bar-
tončík byl tehdy vedoucím tajemníkem jihomoravského krajského výboru lidé 
strany a poslancem Sněmovny lidu FS. Zajímavostí také je, že do federálního 
parlamentu nastoupil místo Josefa Plojhara. 

184 Bělina, P. a kol.: Kronika českých zemí, s. 844.
185 Churaň, Milan a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Praha 1994, 

s. 61.
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cialismu, nikoliv jako oslabování a demontáž. Rozhodně odsuzujeme 
nedávné vystoupení protisocialistických sil v Praze a dalších místech, 
které se snaží za podpory západních ideodiverzních center parazitovat 
na problémech naší společnosti a programově usilují o destabilizaci 
socialistického společenského zřízení. Jsme připraveni působit poli-
tickými prostředky k eliminaci protisocialistických aktivit nelegálních 
struktur… Současně vyjadřujeme plnou podporu opatřením, která při-
jaly státní orgány pro zajištění práva a zákonnosti. Ani v našem okrese 
nepřipustíme oslabení strany a zamezíme snahám oddělit ji od lidu. 
Budeme stát v čele boje o vědomí každého našeho občana. Jsme roz-
hodnuti všem pracujícím a zejména mladým lidem vysvětlit podstatu 
a cíle protisocialistických sil. Ubezpečujeme Vás, že ve svých stranic-
kých organizacích i pracovních kolektivech dokážeme získat všechny 
členy k jednoznačnému odsouzení všech těch, kteří evidentně nemají 
zájem na klidném a mírovém životě a uchylují se k zastrašování, psy-
chickému nátlaku i vydírání a necouvnou ani před teroristickými akce-
mi. Vytvoříme v pracovních kolektivech takovou atmosféru rozhořčení 
a nesmiřitelnosti, aby v nich netrpěly a nedaly prostor provokatérům 
v narušování socialistických hodnot…“186

Jak je patrné, toto Stanovisko je psané s téměř vojenskou dikcí, 
a přestože v úvodu jeho autoři hovoří o atmosféře otevřené politiky 
a možnosti každého poctivého občana se vyjádřit, v jeho závěru se to 
jen hemží jednoznačnými soudy typu „dokážeme získat všechny členy 
k jednoznačnému odsouzení“. Stanovisko bylo určeno opravdu v prvé 
řadě pro „nadřízené orgány“ a svou militantní dikcí nemělo nechat ni-
koho na pochybách o ideově pevném postoji strakonických komunistů. 
Na druhou stranu je ale pozoruhodné, že se přes svou ideovou čistotu 
nedostalo před zraky strakonické veřejnosti. Týdeník Budovatel sice 
přinesl obsáhlou reportáž o průběhu pléna OV KSČ, ale o tomto pro-
hlášení se ani slovem nezmínil, ani neotiskl jeho text. Naopak z textu 
reportáže se zdálo, že se plénum zabývalo především „uplatňováním 
přestavby v hospodářské sféře“187 Vyznění reportáže je spíše smířlivé, 

186 SOkA Strakonice, fond OV KSČ 1989. Plenární zasedání OV KSČ 17. úno-
ra 1989.

187 Plenární zasedání OV KSČ 17. února 1989. Budovatel 23. 2. 1989, s. 1.
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rozhodně ne útočné a opět se snaží navodit zdání harmonické spoluprá-
ce všech složek společnosti, vedené KSČ při výstavbě nové etapy so-
cialismu – přestavby: „Jednou z podmínek sociálně-ekonomického roz-
voje okresu je důsledná realizace přestavby hospodářského mechanis-
mu, rozšiřování demokratických forem účasti lidí na správě a řízení, 
tvorbě a kontrole politiky. Zde má nezastupitelnou úlohu Národní fron-
ta a v ní především komunisté… Na platformě Národní fronty je po-
třebné dále formovat sepětí členů strany s bezpartijními i členy jiných 
politických stran, sociálních a profesních skupin. Takovýto přístup chá-
peme jako základní předpoklad pro upevňování jednoty pracujících, za 
realizaci závěrů XVII. sjezdu KSČ.“188 

Vedle spíše vnitrostranické povahy Stanoviska a jeho nesmiřitelné 
dikce možná proti jeho zveřejnění mluvily i některé pasáže. Například: 
„Ani v našem okrese nepřipustíme oslabení strany a zamezíme snahám 
oddělit ji od lidu. Budeme stát v čele boje o vědomí každého našeho 
občana.“ Pro vnímavé čtenáře normalizovaného Československa, zvyklé 
číst mezi řádky, mohlo jít o nebezpečné přiznání toho, že strana se cítí být 
oslabena, či ohrožena sílící činností opozice, a že je fakticky oddělena 
od lidu, jak ve svém proslulém projevu na Červném Hrádku přiznal i její 
generální tajemník Miloš Jakeš. A že skutečně nadchází čas „boje o vědo-
mí každého občana“, resp. že tento boj KSČ vzhledem ke své dosavadní 
praxi prohrává. Jak upozorňuje politolog Jiří Kunc, jestliže by jednota 
strany a lidu byla samozřejmostí, nebylo by třeba tuto věc explicitně zdů-
razňovat. Byl by to: „Fakt objektivní a nezpochybnitelný, to znamená ti-
chý, o němž se nehovoří.“189 Naopak „hlasité deklarace jsou varováním“ 
a jejich autoři si jejich pravdivostí většinou nejsou jisti. A tak prohlášení, 
které mělo posílit stávající komunistický režim, zároveň vypovídá o jeho 
velkých slabinách, které se naplno projevily v listopadu 1989.

Nicméně to, že text Stanoviska k působení protisocialistických sil 
nebyl ve strakonických novinách zveřejněn, neznamená, že by se okres-
ní noviny na dalším odsouzení těchto elementů nepodílely. Právě na-
opak. Hned pod článkem informujícím o průběhu pléna OV KSČ se 

188 Budovatel 23. 2. 1989, s. 1.
189 Dvořáková, Vladimíra – Kunc, Jiří: Přechody k demokracii. Praha 1994, s. 19; 

viz též Rustow, D.: Transitions to democracy. In: Comparative Politics, 1970, 
č.2, s. 337– 363.
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v černém rámu objevil text nadepsaný K činnosti protisocialistických 
sil. Ten jednak obsahoval již popsané vyjádření předsednictva strako-
nického OV NF a rovněž prohlášení účastníků celookresního „aktivu 
funkcionářů stranických a společenských organizací Národní fronty 
i hospodářských pracovníků průmyslových a zemědělských závodů 
okresu“, který se konal rovněž 17. února 1989: „Jsme si plně vědomi 
současných náročných úkolů, vycházejících z uskutečňování přestavby 
hospodářského mechanismu a prohlubování socialistické demokracie 
v konkrétních podmínkách okresu, které můžeme splnit pouze v tvůr-
čí, klidné atmosféře. S tím ostře kontrastují snahy různých protisocia-
listických skupin, které dnes otevřeně vystupují se svými politickými 
požadavky a pokusy rozbít naší socialistickou společnost. Účastníci ak-
tivu odsoudili jménem všech pracujících okresu provokační akce, které 
organizují tzv. nezávislé struktury včetně Charty 77 a bývalých členů 
KSČ za významné podpory zahraničních ideodiverzních centrál. Po-
žadujeme, aby nebyl narušován klid a pořádek v našem hlavním měs-
tě i v ostatních místech republiky, neboť je bezpodmínečně nutný pro 
naplnění závažných úkolů vyplývajících z podstaty pro práci i celkový 
život. Vyjadřujeme plnou podporu a ocenění příslušníků SNB a LM za 
jejich rozhodný postup a úsilí o udržení pořádku a zajištění klidného 
vývoje v naší zemi. Důrazně požadujeme, aby iniciátoři provokačních 
akcí nesli plnou odpovědnost za své protiprávní jednání.“190

Mimochodem, celé 8. vydání týdeníku Budovatel, které vyšlo jen 
dva dny před 25. únorem, bylo krásnou ukázkou zdařilé prorežimní 
propagandy. Vedle článků Plenární zasedání OV KSČ a K působení 
antisocialistických sil se skvěla fotografi e z loňských oslav Vítězného 
února. V jednom šiku na ní pochodovým krokem kráčeli příslušníci Li-
dových milicí podniku ČZM přes tehdejší Revoluční náměstí. Lidovým 
milicím, „jejichž vznik je nerozlučně spjat s Vítězným únorem“, pak 
byla věnovaná celá třetí strana novin, které vévodil příznačný titulek: 
Lidové milice – ozbrojený oddíl strany. Články na této straně se nepo-
krytě vracely ke slovníku 50. let – podobně jako Stanovisko pléna OV 
KSČ. Zvídavý čtenář by zde našel řadu medailónků zasloužilých mili-

190 K působení protisocialistických sil. Budovatel 23. 2. 1989, s. 1. Viz též SOkA 
Strakonice. Fond obecní kroniky. Kronika města Strakonice 1989, s. 280–281.
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cionářů a členů strany (Josef Vacek – Leopold Vlk – Josef Klaus), a to 
pod názvem V duchu revolučních tradic. Příklady zasloužilých soudru-
hů tak měly být vzorem i pro mladou generaci. Staří milicionáři dojatě 
vzpomínali na slavné únorové dny (a také dny svého mládí): „V té době 
jsme byli mladí, dvacetiletí. Věděli jsme, kde je naše místo – v KSČ 
a v řadách Lidových milicí. Jako oko v hlavě jsme hlídali objekty to-
váren, ČSD. Když jsme v uniformách Lidových milicí pochodovali na 
strakonickém náměstí, věděli jsme, že vítězství je v jednotě dělnické 
třídy. Reakce pomalu zalézala do opozice. Myslela si, co kdyby jí to 
vyšlo, jako tomu bylo v létech 1920-21. Vzpomínáme na historický 
projev soudruha Klementa Gottwalda, který ohlásil, že prezident re-
publiky přijal demisi reakčních ministrů. Je třeba, aby mladí lidé věděli, 
co všechno bylo třeba vynaložit pro lepší zítřek.“191 

Následovala plejáda příkladů současných zasloužilých milicionářů 
(články Příkladem v práci i v milicích či Ohlédnutí za třemi desítkami 
let) či historické vzpomínky na komunistické politiky z období První 
republiky, jako byl vodňanský senátor Bohuslav Kindl. Hned vedle pak 
bylo otištěno několik článků ze života SSM a Pionýrské organizace, 
jež zase dotvářely dokonalou iluzi současných mládežníků jako pokra-
čovatelů včerejších bojovníků za vítězství pracující třídy. Na rozdíl od 
milicionářů, kteří měli fungovat především jako vzor a pozitivní pr-
vek propagandy, se v ofi ciální rezoluci celoškolské konference SSM 
ve Střední průmyslové škole ve Strakonicích opět setkáme s odsudkem 
antisocialistických sil: „Byla také schválena rezoluce, v niž svazáci 
SPŠ jednomyslně odsoudili provokační vystoupení socialismu nepřá-
telských sil v Praze.“192 I příslušníci mladé generace tak byli zapojeni 
do ideologicko-propagandistické ofenzivy.

Obrázek dokonalé jednoty strany, lidu a všech organizací Národní 
fronty pak dokreslila informace o podpoře politiky KSČ druhou povo-
lenou stranou – Československou stranou socialistickou, resp. účast-
níky okresní konference ČSS, kteří OV KSČ zaslali dopis: „Uvádějí 
v něm, že se hlásí k celospolečenskému programu, který garantuje dal-
ší růst našich ekonomických a sociálních jistot, radostnou perspektivu 

191 Josef Procházka, důchodce. Vzpomínka na Únor. Budovatel 23. 2. 1989, s. 3.
192 Z celoškolské konference SSM. Budovatel 23. 2. 1989, s. 3.
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šťastného a bohatého života. Účinnost politickovýchovné a organizační 
práce měří aktivitou členů na pracovištích a v dobrovolné budovatel-
ské činnosti… Závěrem ujišťují, že tak jako v uplynulém období, jsou 
i nyní připraveni se zapojit do celospolečenské aktivity, svou poctivou 
prací a svými politickými postoji pomáhat rozvíjet naši socialistickou 
vlast.“ Článek nese příznačný název „Pro společné dílo.“193

Nicméně navzdory rostoucímu propagandistickému úsilí Strakonice 
a jejich občané žili i jinými problémy. Na začátku února město obdr-
želo koncept územního plánu, který zahrnoval centrum Strakonic. Jeho 
autoři – architekti z budějovického Stavoprojektu – v něm navrhovali 
poměrně značné stavební a především asanační zásahy do dosavadního 
centra města, včetně tehdejšího Revolučního náměstí a přilehlých ulic. 
Vedení města ale tentokrát zvolilo zcela jinou a mnohem sympatičtější 
formu komunikace s občany. Místo direktivního či ideologického roz-
hodnutí nabídlo občanům tento územní plán centra k veřejné disku-
si. A protože výkresy byly na otištění ve strakonickém týdeníku příliš 
velké, uskutečnila se improvizovaná výstava architektonického řešení 
centra města ve výloze prodejny Elektro na Revolučním náměstí. Tam 
byla rovněž umístěna schránka, do které občané měli vhazovat své při-
pomínky, a to v období od 8. února do 10. března.194 Městský národní 
výbor tak přímo ukázkově naplnil v praxi literu novelizovaného zákona 
o národních výborech z předchozího roku, který v paragrafu 3 konstato-
val: „Národní výbory soustavně zkoumají zájmy občanů, jejich potřeby 
a názory, radí se s nimi o návrzích závažných opatření, pozorně se za-
bývají jejich připomínkami a náměty…“195

Nicméně pro veřejnou diskusi nad územním plánem byl ještě jeden 
dobrý důvod. Budějovičtí architekti navrhovali pokračování poměrně 
rozsáhlé asanace, se kterou měly Strakonice bohužel značné zkušenos-
ti. Výsledkem bylo, že město přišlo o velkou část původní zástavby 
a mělo druhý nejmladší bytový fond v tehdejší ČSR. Tato asanace se 
měla týkat například i Revolučního náměstí. Proti takovým necitlivým 

193 Pro společné dílo. Budovatel 23. 2. 1989, s. 1.
194 SOkA Strakonice. Kronika 1989, s. 279. Veřejná diskuse. Budovatel 16. 2. 

1989, s. 2.
195 Předpis č. 140/ 1988 Sb. In: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=140&r=1988. 

Stav k 13. 9. 2015.
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zásahům, které by mohly vést až k úplné destrukci již tak dosti poniče-
ného centra města, se postavil nový městský architekt Ing. Jan Rampich. 
Ten publikoval v týdeníku Budovatel sérii svých komentářů,196 ve které 
se „zastal“ dosavadní podoby centra, nabádal k podstatně vyšší míře 
citlivosti pro dosud zachovalou architekturu centra a vysvětlil své názo-
ry i na podobu souvisejících komunikací. Jeho argumentace je zajímavá 
hned z několika důvodů – vedle racionálních důvodů, které svědčily 
o jeho citu pro architekturu města a reálné potřeby jeho občanů, zaujme 
především citlivý a kultivovaný jazyk, jakým jsou jeho články napsány, 
který ostře kontrastuje s ideologickými klišé, jichž byl Budovatel plný. 
A tak do veřejného prostoru Strakonic vstoupil jeden z pozdějších hy-
batelů listopadových událostí. To ale ještě předbíháme.

Budoucí radikální změně poměrů totiž zatím stále nic nenasvědčova-
lo – naopak. Dne 20. února schválilo předsednictvo ÚV KSČ Provolání 
k 41. výročí Vítězného února. Tento dokument neměl být jen připomín-
kou „slavných únorových dnů“, ale koncepčním dokumentem, který 
měl další perspektivy rozvoje socialismu u nás (viz výše). V neposlední 
řadě se mělo stát hlavní ideovou „zbraní“ proti sílící činnosti opozice. 
Jinými slovy vedení KSČ jeho prostřednictvím jednak chtělo ukázat 
všem občanům státu, že má jasnou představu o dalším směřování země 
– samozřejmě pouze v intencích socialismu a socialistické demokra-
cie. A jednak se znovu „ideově“ vypořádat s protisocialistickými živly, 
resp. zahájit proti nim cílenou propagandistickou ofenzívu, jež by je 
ze společnosti „slušných a poctivých lidí, kteří to s republikou myslí 
dobře,“ defi nitivně vytlačila.

Protože jsme se některými pasážemi tohoto dokumentu již blíže se-
známili, nastiňme si jeho strukturu. Ta je totiž, jak si záhy ukážeme, 
velmi důležitá. Text obsahoval napřed výčet úspěchů, jichž Českoslo-
vensko pod vedení KSČ dosáhlo, a jak už jsme si řekli, jasně zde za-
zněla myšlenka, že přestavba je jen dalším pokračováním úspěšné cesty 
zahájené 25. únorem. A právě všestranná přestavba má být všelékem na 
všechny neduhy režimu – v prvé řadě, ale nejen ty hospodářské: „Pro-
gram přestavby a demokratizace se setkává s pochopením a širokou 

196 První hned v následujícím čísle Budovatel z 23. 2. K návrhu územnímu plánu, 
s. 2. Poslední byl uveřejněn v čísle 13 z 31. 3. 1989, s. 2.
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podporou ve straně a společnosti. Hlavním požadavkem současnosti je 
přejít všude k jeho uskutečňování, k praktickým činům. Je to jediná 
možná cesta, která vede vpřed, k tomu, aby naše společnost nabyla no-
vou žádoucí dynamiku rozvoje.“197 Samozřejmě to nebude cesta lehká, 
čeká na ní řada překážek a bude od každého vyžadovat plné nasazení 
a zbavení se pohodlných přežitků a návyků minulosti. Ovšem pod ve-
dením KSČ, jejíž další sjezd byl plánován na rok 1990, tyto naléhavé 
úkoly zvládneme. Je ale potřeba, aby členové strany i sama strana se 
ještě více sblížili s lidem a aby občané mohli realizovat svou spoluúčast 
na řízení nejen v nově zaváděné samosprávě podniků, ale i v rámci Ná-
rodní fronty a národních výborů. To vše napomůže k „tvořivé atmosféře 
a prohloubení socialistické demokracie“.

Ovšem zde se objevil temný mrak, jenž prohlubování socialistické 
demokracie i přestavby, a tedy i naši světlou budoucnost, vážně ohro-
žuje: „V této souvislosti nelze přehlížet, že zejména v posledních měsí-
cích se v naší společnosti aktivizují síly, které si nekladou za cíl přispět 
k rozvoji socialistické společnosti, k lepšímu a spokojenějšímu životu 
pracujících a jejich rodin. Tak jako nejednou v minulosti, i nyní se po-
koušejí s pomocí některých politických kruhů Západu a jejich sdělo-
vacích prostředků organizovat nejrůznější nátlakové akce, vytvářet na-
pětí ve společnosti s cílem destabilizovat poměry. Politickou metodou 
rozvratných sil je demagogie, pokusy manipulovat veřejným míněním. 
Zejména se snaží zneužívat nezkušenosti některých mladých lidí. A ne-
štítí se ani hrozeb, zastrašování a terorizování. Jsou to nebezpečné sna-
hy, které je nezbytné rozhodně odmítnout. Jsou v zásadním rozporu se 
zájmy lidu, našich národů a národností, s humanistickými a demokra-
tickými tradicemi naší země. Nelze připustit, aby proces přestavby byl 
mařen a demokratizace zneužívána k vyvolávání neklidu, k narušování 
veřejného pořádku, pokojné práce a života lidí. Je třeba všude a bez 
výjimek dodržovat zákony. Jejich porušování spravedlivě a v souladu 
s právním řádem postihovat, bojovat se všemi rozkladnými jevy.“198

Prohlášení končí třemi ideologickými hesly, která ale sehrála dů-
ležitou roli ve „spontánních“ ohlasech na tento dokument: „V duchu 

197 Práce 21. 2. 1989, s. 1.
198 Tamtéž.



87

revolučního odkazu Vítězného února, v souladu s novými požadavky 
doby spojme své síly k dalšímu rozvoji socialismu v naší vlasti! Jen na 
základě poctivé, svědomité práce, tvůrčích činů odpovídajících potře-
bám vývoje lze dosáhnout šťastného, spokojeného života našeho lidu. 
V jednotě strany a lidu cestou přestavby a demokratizace za rozvoj so-
cialistické společnosti.“199

Tato hesla pak předznamenala strukturu rezolucí a usnesení z růz-
ných regionů, podniků, stranických a národně frontových organizací, 
které podpořily myšlenky Provolání a tedy i další existenci komunis-
tického režimu. Setkáváme se u nich s třemi tematickými rovinami – 
odsudkem protisocialistických sil, podporou principů Provolání a tedy 
i současné podoby vládnutí, a hodnotnými socialistickými závazky, 
které mají podpořit další výstavbu socialismu u nás a které jsou zároveň 
pádnou odpovědí pracující třídy na protistátní činnost nekalých živlů, 
jež nemají kladný poměr k práci ani socialistickému zřízení a svou pro-
tistátní činností se snaží nabourat naše budovatelské úsilí o náš šťast-
nější zítřek (ohrožují klid na práci, veřejný pořádek, stabilitu apod.). 

Ukázkovým příkladem této další – v pořadí již třetí – ideologické 
a propagandistické ofenzívy režimu proti opozici je vydání týdeníku 
Budovatel z 2. března 1989, které bylo mimo jiné věnované oslavám 
Vítězného února a jehož obsah byl beze zbytku reakcí na Provolání 
předsednictva ÚV KSČ. Šlo zejména články K 41. výročí Vítězného 
února s podtitulem Stanovisko na podporu tvořivé práce a také Dů-
stojné oslavy Února. Článek K 41. výročí Vítězného února obsahuje 
hned několik rezolucí, které měly „spontánně“ podpořit Provolání. Ty 
jsou uvozeny slovy: „Jen na základě poctivé, svědomité práce, tvůrčích 
činů, odpovídajících potřebám vývoje, lze dosáhnout šťastného, spoko-
jeného života našeho lidu.“200 Následuje pět stanovisek. Ta jsou zajíma-
vá především svou strukturou. Ani v jednom případě nejde o místní či 
závodní organizaci KSČ. Naopak, ve všech případech jde o pracovníky, 
pracovní kolektivy či maximálně členy odborů. I výběr těchto kolektivů 
má svou logiku – s výjimkou zemědělců a ozbrojených sil pokrýva-
jí zástupce všech důležitých profesních skupin: dělníky (Jihočeských 

199 Práce 21. 2. 1989, s. 1.
200 Budovatel 2. 3. 1989, s. 1.
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mlékáren), zaměstnance státní správy (odboráři z Městského národní-
ho výboru ve Strakonicích), vědce, žáky a pedagogické pracovníky. Je 
také patrné, že režimu šlo zejména o mladou generaci a jejich učitele. 
Pravděpodobně na základě překvapivého zjištění, že právě mladí lidé 
do 18 let tvořili podstatnou část protestujících v průběhu Palachova týd-
ne. A také o inteligenci. Výběr měl rovněž rovnoměrně pokrýt všechny 
části okresu.

První byli uvedeni členové základní organizace ROH při Městském 
národním výboru ve Strakonicích, kteří na členské schůzi 21. února 
vyjádřili podporu provolání tím, že: „na svých pracovištích vynaloží 
veškeré úsilí k naplňování závěrů 7. plenárního zasedání ÚV KSČ… 
Využijí zvýšených pravomocí, daných novelizací zákona o národních 
výborech, k řešení potřeb občanů, ale i k důslednému uplatnění správy 
a zákonnosti na území města. Jednoznačně odsuzují vyvolávání neklidu, 
nepořádků a násilných činů, kterými se snaží nepřátelé socialismu na-
rušit další rozvoj socialistické společnosti protispolečenskými živly.“201 
Pomiňme určitou stylistickou neobratnost v závěru tohoto prohlášení. 
Podstatnější je fakt, že toto prohlášení s povděkem zaznamenal i aparát 
ÚV KSČ a zařadil je do pravidelné Vnitrostranické informace202 pro 
členy předsednictva strany. Centrální stranické i státní instituce totiž 
všechny došlé rezoluce na podporu Provolání předsednictva ÚV KSČ 
pečlivě shromažďovaly a z jejich vysokého počtu i jednoznačné dikce 
vyvozovaly nesprávný závěr, že režim se těší silné podpoře a opaková-
ní maďarských či polských událostí v socialistickém Československu 
nehrozí. Strakonice tak znovu potvrdily svou pověst a pozici pevné baš-
ty režimu, na kterou je vždy spolehnutí.

„Další na řadě“ byli žáci a zaměstnanci Střední rybářské školy ve 
Vodňanech, kteří „svědomitou, příkladnou prací přispějí k realizaci zá-
měrů přestavby v naší vlasti. Žádají o zajištění klidných a mírových 
podmínek pro naši práci.“ Následují závazky 4 hodin na každého týdně 
k zvelebení okolí školy či města. Mnohem ostřeji pak vyznívá prohlá-

201 Tamtéž.
202 Vnitrostranická informace č. 63, 7. 3. 1989. Všeobecné oddělení ÚV KSČ, 

s. 13. Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-infor-
mace-sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-
uv-ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 14. 9. 1989.
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šení pracovního kolektivu Jihočeských mlékáren, závodu Strakonice, 
kteří „vyjadřují, že potřebují pro svou práci a pro konkrétní činy … 
klid. Proto protestují proti všem akcím, které pořádají protisocialistické 
živly na různých místech republiky, proti nátlakovým akcím, hrozbám, 
zastrašování a terorizování poctivých dělníků.“203 V podobném duchu 
vyzněly i postoje „pedagogických pracovníků základní školy v Sedle-
ci“. Trochu smířlivěji pak vyjádření „pracovníků Výzkumného ústavu 
rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech“.

Po tomto přehledu loajality následoval článek Důstojné oslavy Úno-
ra, který se ale rovněž týkal převážně Provolání a vyjadřoval připrave-
nost režimu v okresním měřítku rázně se s politickou opozicí vypořádat, 
a to včetně nasazení Lidových milicí. Oslava jejich vzniku před 41 roky 
byla totiž zcela integrální součástí celkových oslav „Vítězného února“ 
a fotografi e pochodujících jednotek této „ozbrojené moci strany“ byla 
nedílnou součástí Budovatele z 2. března. A to i jako výstraha všem 
nepřátelům socialismu, že strana je připravena k rozhodné akci: „Slav-
nostním večerem v závodním klubu ROH ČZM byly minulé úterý za-
hájeny v okrese oslavy 41. výročí Vítězného února a založení Lidových 
milicí. Přítomní schválili stanovisko, ve kterém vyjádřili plnou podporu 
Provolání předsednictva ÚV KSČ. Nekompromisně je třeba vystupovat 
proti snahám těch, kteří chtějí zmařit proces přestavby a přejí si změnit 
náš společenský řád.“204

Následně ve středu 22. února dopoledne se konalo setkání přísluš-
níků Lidových milicí s vedením okresního výboru KSČ a Okresního 
národního výboru ve Strakonicích.205 Řada milicionářů pak převzala za 
svou záslužnou činnost vyznamenání – například státní vyznamenání 
Za zásluhy o LM, Za zásluhy o budování okresu, Za službu vlasti či 
čestné odznaky LM nebo odznak Vzorný milicionář. Poté následoval 
„zlatý hřeb“ celých oslav „Vítězného února“ – „manifestace pracujících 
a mládeže“ na tehdejším strakonickém Revolučním náměstí. Hlavní 
projev měl jako tradičně vedoucí tajemník OV KSČ Josef Bažata. Jeho 
řeč nebyla originální a obsahovala myšlenky, se kterými jsme se již 

203 Budovatel 2. 3. 1989, s. 1.
204 Tamtéž.
205 SOkA Strakonice. Fond obecní kroniky. Kronika města Strakonice 1989, 

s. 276.
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setkali. Krom toho, že „vyzdvihl význam vítězství pracujícího lidu nad 
reakcí v roce 1948“ opět hovořil především o přestavbě, která na tyto 
revoluční tradice programově navazuje a o tom, že „urychlení sociálně-
ekonomického rozvoje“ vyžaduje od každého „poctivou a činorodou 
práci“ a odpovědný přístup. Nechyběla ani slova o potřebě světového 
míru a odzbrojení. Režim tedy i nadále využíval svých osvědčených 
ideologických nástrojů a klišé, které změnu cesty nebo alespoň její mo-
difi kaci vzhledem k radikálně jiné situaci v mezinárodních vztazích, ze-
jména v Polsku a Maďarsku, nepřipouštěly. Tomu nasvědčuje i ofi ciální 
rezoluce, kterou účastníci manifestace přijali:206 „Účastníci manifestace 
v přijatém stanovisku v duchu Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. 
výročí Vítězného února rozhodně odsoudili působení antisocialistic-
kých sil, které usilují o destabilizaci společnosti a destrukci socialismu 
v naší zemi a organizují různé nátlakové akce. Na podporu linie KSČ 
k přestavbě a demokratizaci rozvinou pracovní a občanskou aktivi-
tu a svůj postoj prokáží konkrétními činy.“207 Aby tato slova vyzněla 
opravdu vážně, následovala na závěr manifestace přehlídka příslušníků 
všech ozbrojených složek režimu – Lidových milicí, armády a SNB. 
Zvýšená pozornost byla v týdeníku opět věnována zejména ozbrojené 
pěsti dělnické třídy – na třech fotografi ích kráčejí před tribunou právě 
milicionáři.

Ani manifestace pracujících a mládeže ale nakonec nebyla tou zda-
leka nejvýznamnější akcí oslav. O den později, 23. února 1989, byly 
v Českých Budějovicích „slavnostně vyhlášeny výsledky socialistické 
soutěže“ Jihočeského kraje za rok 1988. Vítěz obdržel putovní cenu 
– Rudý prapor (Jihočeského krajského výboru KSČ, Jihočeského kraj-
ského národního výboru a Krajské odborové rady) spolu s diplomem. 
A obě trofeje za nejlepší výsledky pro oblast průmyslu putovaly ten-
tokrát právě do okresu Strakonice.208 Oceněna byla i celá řada obcí 
strakonického okresu – Městský výbor v Blatné, Místní výbor Sedlice 
a jeho předseda apod. Strakonice tak dále demonstrovaly své exkluziv-

206 Jak k tomu mohlo formálně dojít – byl zde anonymní dav, takže individuální 
hlasování nepřipadalo v úvahu – nechme stranou. Pro byl pravděpodobně kaž-
dý, kdo se zúčastnil (protože musel).

207 Budovatel 2. 3. 1989, s. 1.
208 Okresu propůjčen Rudý prapor. In: Budovatel 2. 3. 1989, s. 1.
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ní postavení i v rámci Jihočeského kraje jako okresu, který se snaží a na 
který je spolehnutí. Rudý prapor předával strakonickému vedoucímu 
tajemníkovi Bažatovi vedoucí tajemník jihočeského KV KSČ Miro-
slav Slavík, který ze Strakonicka pocházel a bydlel v obci Radošovi-
ce, vzdálené jen několik kilometrů od Strakonic. Miroslav Slavík byl 
v letech 1972–1980 také Bažatovým předchůdcem ve funkci vedoucí-
ho tajemníka strakonického OV KSČ. V roce 1980 se stal tajemníkem 
a o rok později vedoucím tajemníkem jihočeského KV KSČ. Byl záro-
veň členem Ústředního výboru KSČ, poslancem Federálního shromáž-
dění a členem Výboru pro stranickou práci v ČSR. I fakt, že první muž 
kraje pocházel se Strakonicka, o mnohém vypovídá.

V souvislosti s oslavami 25. února proběhlo ještě mnoho dalších 
akcí na řadě míst okresu. Pro atmosféru doby je příznačné setkání ve-
dení okresu se zakládajícími i současnými členy Lidových milicí na 
půdě podniku ČZM. Vedle vzpomínek pamětníků na „slavné únorové 
dny“ je zajímavý především projev vedoucího tajemníka OV KSČ Ba-
žaty, který k současné situaci ve světě i doma „uvedl, že v mezinárodní 
oblasti se mění vývoj, ale přesto si nemůžeme dělat iluze, že kapitalisté 
opustí své úsilí. Mění se formy třídního boje.“ A také: „Vyzdvihl, že 
manifestace na počest 41. výročí Vítězného února ukázala sílu dělnické 
třídy a ozbrojených složek.“209 Také v okrese Strakonice tak měl i nadá-
le pokračovat tvrdý kurs. A na jeho obhajobu byli místní představitelé 
připraveni využít i ozbrojené složky. Nic nenasvědčovalo, že tomu za 
pouhých devět měsíců bude jinak.

Závěr

Počátek roku 1989 se nesl ve znamení událostí tzv. Palachova týdne. 
Ty probíhaly pouze v Praze, byť za účasti i mimopražských účastníků, 
ale měly významný vliv na politickou situaci v celém tehdejším Česko-
slovensku. A to přestože něco takového organizátoři pražských demon-
strací neměli v plánu. Režim byl zaskočený týdenním vzdorem, který 
mimo jiné signalizoval rostoucí aktivitu opozice a její podporu, byť 
zatím geografi cky omezenou téměř výhradně na pražské centrum. Ter-

209 Beseda se zakládajícími milicionáři. Budovatel 1989, č. 10, 9. 3., s. 1.
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mín opozice je navíc velmi ošidný. Skupiny disidentů si nekladly žádné 
politické cíle – jejich původním záměrem bylo jen uspořádat vzpomín-
kovou akci v den výročí sebeupálení Jana Palacha, který v roce 1969, 
přesně před dvaceti lety, ukončil svůj život ve snaze vyburcovat protest 
společnosti proti sovětské okupaci a nastupující normalizaci. Rozhodně 
nešlo o pokus vyvolat konfrontaci s režimem. Na to byly sami disidenti 
početně příliš slabí, organizačně naprosto nepřipravení – českosloven-
ská opozice byla v politickém smyslu opozicí jen podle jména. A sama 
ani s vysloveně politickými cíli nekalkulovala. Vždyť jí chyběl i jaký-
koliv politický program, včetně požadavku na destrukci současného 
režimu či požadavku nahradit ho jiným. 

Komunistický režim mohl nastalé situaci čelit dvěma způsoby. Za 
prvé zahájit dialog, kterým by akce opozičních skupin usměrnil a mohl 
moderovat, a zároveň by ukázal sebe sama a své představitele v přízni-
vějším světle. Například v takové pozici, jaké se v té době těšilo Gor-
bačovovo vedení SSSR – sice stále komunistické, ale přesto liberální. 
Vždyť právě od sovětských soudruhů přišla také hesla o glasnosti. Před-
stavitelé režimu tak mohli mít podstatně významnější podíl na rozho-
dování o budoucnosti země. Klíčová byla v této době situace v Polsku 
a Maďarsku, kde již jednání mezi dosavadními držiteli moci a opozicí 
probíhala. V Polsku a Maďarsku navíc nešlo jen o dialog s veřejností 
a respektování mezinárodních závazků, což byly více než krotké po-
žadavky československého disentu, ale už o předání moci a transfor-
maci politických režimů těchto států v pluralitní demokratický systém 
založený na volné soutěži politických stran. A také o to, nakolik půjde 
o procesy živelné a nakolik si dosavadní vládnoucí politici udrží nad 
nimi kontrolu a prosadí své zájmy a zájmy svých stran.210

Na jednom ze stranických aktivů na Praze 1, které bezprostředně 
následovaly po lednových událostech, zaznělo od zástupců stranických 
organizací na vysokých školách následující: „Jak dlouho můžeme tímto 
způsobem (zásahy bezpečnosti) udržet situaci? Z hlediska strany a stá-
tu je třeba hledat politické možnosti působení a řešení situace.“ Nebo: 
„Základní problém zřejmě spočívá v tom, že zcela absentuje politická 

210 Viz Bureš, Jan: Občanské fórum. Plzeň 2007, podkapitola Polský „kontrakt 
století“ a Maďarská „revoluce podle zákona“, s. 26 a 31.
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koncepce. Máme vůbec nějakou koncepci v práci s opozičními skupi-
nami, lidmi, kteří mají jiné názory?211

Vrcholní představitelé režimu se ale rozhodli pro tvrdou konfrontaci 
a zastrašení – a to nejen opozice. V tomto názoru je utvrzovali i stra-
ničtí představitelé z regionů. V krajích a okresech mimo Prahu (snad 
s výjimkou Brna a Bratislavy) panoval téměř naprostý klid, žádné opo-
ziční skupiny se neformovaly. Podstatně slabší zde bylo i personální 
zastoupení opozice – například ve Strakonicích žil v roce 1989 jediný 
signatář Charty 77 Miroslav Trégl. A ačkoliv i mimo Prahu existovali 
lidé s opozičními náladami, kteří s pražským disentem udržovali sty-
ky, měli k dispozici „nelegální tiskoviny“ všeho druhu apod.,212 jejich 
chvíle ještě nepřišla. Na rozdíl od anonymní, více než miliónové Prahy 
nebylo v okresních městech kam se schovat. Lidé se dobře znali a lidem 
s jiným názorem se zde žilo podstatně hůře. 

Režim rozpoutal tvrdou ideologickou a propagační kampaň, jejímž 
vyvrcholením byly oslavy „Vítězného února“. Cílem této kampaně bylo 
jednak odsoudit opozici jako nebezpečí pro stabilitu nejen režimu, ale 
pro společnost jako celek. A zároveň vynutit si „spontánní“ podporu od 
všech složek „pracujících a mládeže“. Nebezpečně působila i oslava Li-
dových milicí. Signalizovala totiž připravenost režimu použít v případě 
potřeby proti opozici i ozbrojené složky. Situace na Strakonicku a ve 
vlastních Strakonicích byla specifi cká v tom, že komunistický režim 
zde měl podstatně silnější podporu, která pramenila jak ze silné kon-
centrace průmyslu, tak i ze specifi ckého složení obyvatelstva. 

Zpočátku se mohlo zdát, že režim vykročil správnou cestou. Ústřed-
ní orgány strany dostávaly stovky rezolucí, které vyjadřovaly jedno-
značnou podporu režimu, přestavbě a „tvůrčí práci“, a naopak jedno-
značně odsuzovaly protisocialistické síly, které se snaží o destabilizaci, 
podněcují nenávist a narušují klid k poctivé práci. Strategicky ale šlo 
o špatné rozhodnutí, které bylo dáno mimo jiné stále rostoucí mírou 
sebeklamu režimu a jeho představitelů o své relativně silné a stabilní 

211 Vnitrostranická informace č. 57/1989, Všeobecné oddělení ÚV KSČ, s. 5–6. 
Dostupné na: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-
sekretariatu-uv-ks/cat_view/9-dokumenty/2-vnitrostranicke-informace-uv-
ks-1979--1989/8-1989.html. Stav k 10. 9. 1989.

212 Viz Valeš, L.: Listopad 89 v Klatovech.
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pozici. Režim a jeho politici se ocitli natolik v zajetí vlastních rituálů 
– oslav výročí, manifestací, závazků apod., které je stále utvrzovaly 
v tomto sebeklamu – že ztratili kontakt s reálným životem a skutečnými 
náladami a názory v československé společnosti. To ale platí jen částeč-
ně. Režim samozřejmě věděl, že zdaleka nejde vše, jak má a že nějaké 
reformy jsou nutné (odhlédneme-li od faktu, že byly částečně vynucené 
sovětským vlivem přestavby). Svědčí o tom nový zákoník práce, nove-
la zákona o národních výborech, která jim přisoudila větší pravomoci, 
přechod na struktury státních podniků, včetně volby ředitelů a rad pra-
covních kolektivů, tedy jakési samosprávy pracujících, přípravy nové 
ústavy, povolování živností národními výbory apod. Tyto reformy ale 
byly prakticky ve všech ohledech nedostatečné a zastaralé již v okamži-
ku svého zrodu. Potřeby i požadavky společnosti – paradoxně ne disen-
tu – už byly mnohem dál, byť jim zatím chyběla otevřená artikulace. 
Vrcholné, ale i regionální špičky režimu se navíc dostaly do neřešitelné 
situace, srovnatelné s kvadraturou kruhu. Věděly, že reformy jsou třeba 
– mimo jiné i kvůli vleklým problémům se zásobováním čímkoliv. Na 
druhé straně se jich bály. Vždyť právě ekonomické a následně politické 
reformy stály za zrodem Pražského jara. Jeho kategorické odmítnutí 
ale bylo základním ideologickým kánonem režimu – bohužel ještě na 
konci 80. let, o čemž svědčí radikální negace osobnosti Alexandra Dub-
čeka, například v souvislosti s jeho pobytem v Itálii na jaře v roce 1989. 
Téměř všichni politici režimu – od lidí v centru jako Jakeš, Husák atp., 
přes krajské šéfy strany jako byl jihočeský Miroslav Slavík až po okres-
ní a městské organizace – byly elitami, jejichž legitimitu a nástup za-
jistila intervence vojsk Varšavské smlouvy a potlačení Pražského jara. 
Zavádět reformy typu glasnosť, jako se tomu dělo v Sovětském sva-
zu, znamenalo pro tyto lidi existenční ohrožení. Vždyť právě na jejich 
radikálním a zásadním odmítnutí spočívala jejich dosavadní úspěšná 
kariéra a ta byla teď v sázce. Tento až příliš silný ohled na minulost, 
možná u řady z nich spojený s černým svědomím za příliš svědomité 
provádění normalizačních čistek, jim bránil v racionálním posouzení 
současnosti. A to navzdory nepopiratelné skutečnosti, která byla jasně 
patrná na dění v Polsku a Maďarsku, ale začínala se rýsovat i v Sovět-
ském svazu, kde počínaly vybuchovat národnostní nepokoje, s nimiž si 
internacionalistická KSSS nevěděla rady.



95

A tak představitelé československého komunistického režimu raději 
volili konfrontaci, v sebeklamné naději, že s roztříštěnou opozicí, kde 
navíc cca 50 % jejích aktivních členů bylo v té či oné formě spolupra-
covníky StB, si poradí.213 I když za cenu rostoucího násilí, zesilování 
represe, včetně zavádění nových zákonů, jež byly v ostrém kontrastu 
s mezinárodně právními závazky ohledně lidských práv, které sám re-
žim dobrovolně přijal. Klíčová ale nebyla opozice, „protisocialistické 
síly“, ale česká a slovenská společnost, která s režimem nakonec zúčto-
vala. 17. listopadu 1989 nestáli proti kordónům pořádkových sil „profe-
sionální disidenti“ – například ten nejznámější, Václav Havel, byl v té 
době na své chatě na Hrádečku – ale normální občané, a to především 
z řad mladé generace. A nad režimem vyhráli. Tomu ale koncem února 
1989 nejen v okrese Strakonice zatím nic nenasvědčovalo. 

*   *   *

Tato studie se zabývá ohlasem událostí tzv. Palachova týdne na okre-
se Strakonice. Vychází především z pramenů úřední povahy, ke kterým 
patří zejména regionální tisk (týdeník Budovatel a periodikum Naše 
noviny), dokumenty Okresního výboru KSČ a Národní fronty ve Stra-
konicích, uložené ve Státním okresním archivu ve Strakonicích, dále 
strakonická kronika, celostátní odborářský deník Práce apod. Článek 
dále využívá některé rozhovory realizované v rámci grantového pro-
jektu Průběh tzv. Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeské-
ho kraje v komparativní perspektivě a uložené v archivu autora. Vedle 
regionálního záběru se autor snaží i o celostátní perspektivu a ukazuje 
mimo jiné i na specifi ka strakonického regionu v rámci tehdejšího Čes-
koslovenska. Vzhledem k silné koncentraci průmyslu ve Strakonicích 
i velmi specifi cké skladbě strakonického obyvatelstva měl komunistic-
ký režim právě na okrese Strakonice mnohem silnější pozici. Tu plně 

213 Šéfporadce premiéra Ladislava Adamce profesor Oskar Krejčí je dokonce 
ještě skeptičtější: „O všech aktivitách opozičních skupin byla Státní bezpeč-
nost velmi dobře informována; kvalifi kované odhady se liší, ty nejnižší hovoří 
o tom, že mírně přes 60 % příslušníků pevného jádra opozice se Státní bez-
pečností spolupracovalo.“ Krejčí, O. – Maštálka, J. – Konečná, K.: Sametová 
revoluce, s. 21.
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využil při akcích zaměřených proti rostoucím aktivitám českosloven-
ského disentu. Manifestace k uctění památky Jana Palacha, které pro-
bíhaly v týdnu od 15. do 21. ledna 1989, překvapily svou intenzitou 
dosavadní držitele moci. Ti se místo dialogu s opozicí zaměřili na její 
diskreditaci a odsouzení. Komunistický režim v této souvislosti využil 
především „spontánních“ projevů nesouhlasu pracujících s aktivitami 
„protisocialistických sil“. Strakonice byly v tomto směru ukázkovým 
městem a okresem. Na druhou stranu i zde se již v průběhu roku 1989 
začínají formovat zárodky budoucí opozice. Její čas ale přišel až v lis-
topadu 1989. První dva měsíce roku 1989 měl režim ve Strakonicích 
i celé republice pevně pod kontrolou.



97

BEZPEČNOSTNÍ A EKONOMICKÁ SITUACE 
V JIHOČESKÉM KRAJI A OKRESE 

JINDŘICHŮV HRADEC V ROCE 1989214

LIBOR SVOBODA

V této kapitole navazuji na svoji nedávno publikovanou studii věno-
vanou Správě StB České Budějovice v boji s vnitřním nepřítelem v roce 
1989.215 Pokusím se v ní za stejné časové období popsat a charakterizo-
vat její další důležité činnosti, konkrétně se jedná o problematiky boje 
s vnějším nepřítelem a kontrarozvědnou ochranu ekonomiky, kterými 
se až na čestnou výjimku historika Prokopa Tomka na krajské a okresní 
úrovni dosud nikdo nezabýval.216 

214 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.

215 Svoboda, Libor: Jižní Čechy v předvečer sametové revoluce pohledem STB; Sprá-
va STB České Budějovice v roce 1989 v boji proti vnitřnímu nepříteli. In: Valeš, 
Lukáš – Petráš, Jiří a kol.: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regi-
onech aneb 25 let poté. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, s. 35–63. 

216 Viz Tomek, Prokop: Okres na východě 1960–1989. Občané a nejnižší článek 
Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Vyšehrad, Praha 2008, 
s. 120–127 a 176–182. Obě problematiky jsou samozřejmě součástí obecněji 
zaměřených prací k dějinám StB. K tomu srovnej například Kalous, Jan a kol.: 
Biografi cký slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Mi-
nistři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009; Dvořáková, Jiřina: Státní bez-
pečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bez-
pečnostních složek. Sešity ÚDV č. 16. ÚDV, Praha 2007; Frolík, Jan: Nástin 
organizačního vývoje státobezpečnostních složek SNB v letech 1948–1989. In: 
Sborník archivních prací, roč. XLI, č. 2, 1991, s. 447–510; týž: Ještě k nástinu 
organizačního vývoje státobezpečnostních složek SNB v letech 1948–1989. In: 
Sborník archivních prací, roč. LII, č. 2, 2002, s. 371–520; Kalous, Jan: In-
struktážní skupina StB v lednu a v únoru 1950. Zákulisí případu Číhošť. Sešity 
ÚDV č. 4. ÚDV, Praha 2001; týž: Štěpán Plaček – život a smrt zpravodajského 
fanatika ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010; Kaplan, Karel: Nebezpečná 
bezpečnost. Doplněk, Brno1999 ; Týž: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele 
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Po celou dobu své existence měla StB za úkol odhalovat a vyšetřo-
vat trestné činy protistátního, dobovou terminologií státně bezpečnost-
ního charakteru a za pomocí sítě tajných spolupracovníků a důvěrníků 
kontrolovat úroveň veřejného mínění, nálady ve společnosti a předchá-
zet a zabraňovat protistátním aktivitám. Na regionální úrovni se činnost 
a aktivity StB dělí zhruba na tři základní oblasti, které je možné ještě 
dále rozčlenit na jednotlivé podskupiny. Jednalo se o tzv. boj proti vnitř-
nímu nepříteli zaměřený proti jakýmkoliv opozičním a protirežimním 
aktivitám, boj proti vnějšímu nepříteli a kontrarozvědnou ochranu eko-
nomiky. V roce 1989 byla S StB (Správa StB) spolu se S VB (Správa 
Veřejné bezpečnosti) součástí KS SNB (Krajská správa Sboru národní 
bezpečnosti), na okresech fungovaly StB i VB v téže době jako součást 
OS SNB (Okresní správy SNB) podřízených KS SNB.217

Do problematiky boje proti vnějšímu nepříteli patřily sledování a po-
tlačování aktivit nepřátelských zpravodajských služeb na území kraje, 
vyhledávání vhodných osob jako agentů pro práci v zahraničí, sledování 
pohybu cizinců ze západních zemí po kraji, sledování československých 
občanů, kteří z jakýchkoliv důvodů (pracovní, služební, turistika) cesto-
vali do západních států nebo udržovali pravidelné styky s jejich občany, 
ochrana vojenských objektů a zařízení a výcvikových prostorů ČSLA 
a útvarů sovětské armády na území kraje před nepřátelskou špionáží. 
Součástí této agendy bylo i zajištění přesunů vojáků a vojenské techniky. 
Na úrovni KS SNB tuto agendu spravoval od poloviny padesátých let 
minulého století 1. odbor KS SNB (měnily se názvy krajských útvarů 

 Bohumila Doubka. ÚDV, Praha 2002; Koudelka, František: Státní bezpečnost 
1954–1968. Základní údaje. Sešity ÚSD AV ČR, č. 13. ÚSD AV ČR, Pra-
ha 1993; Urbánek, Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 
1948–89. Stručný nástin organizačního vývoje. In: Sborník Archivu Minis-
terstva vnitra, č. 3, 2005, s. 173–232; Žáček, Pavel: Nástroj triedneho štátu. 
Organizácia ministierstev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. ÚPN, 
Bratislava 2005; Týž: Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost 
v Praze a srpen 1968. Svět křídel, Cheb 2010; týž: Přísně tajné. Státní bezpeč-
nost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie 
z let 1978–1989. Votobia, Praha 2001.

217 Svoboda, Libor: Jižní Čechy, s. 42, 43–44. Podrobnosti o podobě a fungování 
StB i její nadřízené složky KS SNB od šedesátých let do roku 1989 a popis fun-
gování jednotlivých odborů S StB k centrálním útvarům, Tamtéž, s. 38–42.
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a s tím i názvy odboru, č. I. ale zůstalo po celou dobu), který od roku 1988 
nesl název Pobočka I. Správy SNB. Po metodické a částečně i po služeb-
ní stránce podléhala Pobočka I. správě SNB neboli civilní rozvědce. 218

Ekonomická kontrarozvědka měla na starosti kompletní ochranu ná-
rodního hospodářství, do její dikce spadala ochrana a také kontrola do-
pravy, průmyslu, telekomunikací, zahraničního obchodu, zemědělství, 
stavebnictví, hromadných sdělovacích prostředků, ochrany státního ta-
jemství, bankovnictví, vědeckotechnického výzkumu, režimový dohled 
nad objekty některých centrálních úřadů a institucí ad. Na celostátní 
úrovni se touto činností zabývala XI. Správa SNB (ekonomická kon-
trarozvědka), od srpna 1988 Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. 
správa), na úrovni kraje III. odbor KS SNB.219

StB nebyla jedinou státně bezpečnostní policejní a zpravodajskou 
službou na území jihočeského kraje. U jednotlivých vojenských posá-
dek a u brigád PS (Pohraniční stráže) byly dislokovány útvary VKR 
(Vojenské kontrarozvědky), které měly za úkol chránit armádu a PS 
před nepřátelskou špionáží, rozkladným vlivem „vnitřního nepřítele“, 
nepřátelskou propagandou, dohlížely na uchovávání bojeschopnosti, 
odhalovaly případy zběhnutí, rozkrádání a zničení vojenského majetku, 
sabotáže, v případě PS zabraňovala narušování státní hranice apod.220 
Hlavním úkolem VKR tedy bylo dohlížet na spolehlivost armády a její 
bojeschopnost. Nebyla podřízena armádnímu velení, ale od roku 1953 
byla postupně součástí nejprve Ministerstva vnitra a od konce šedesá-
tých let Federálního ministerstva vnitra naposledy jako Hlavní správa 
vojenské kontrarozvědky SNB pod krycím názvem III. správa SNB (od 
roku 1964, před tím VI. Správa MV). Útvary VKR v regionech praco-
valy nezávisle na krajských a okresních StB i VB, byly řízeny centrál-
ně, struktura VKR odpovídala struktuře armádního velení a rozmístění 
vojenských posádek, měly vlastní úkoly, které se sice v mnoha přípa-

218 Tamtéž, s. 40–41, 44. 
219 Tamtéž, s. 41, 44. K dějinám XI. správy srovnej Zeman, Petr: XI. Správa SNB 

(1974–1978). Stručná nástin vývoje a činnosti Správy kontrarozvědky pro 
ochranu ekonomiky. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 7, 2009, 
s. 277–300, zde s. 295.

220 K historii VKR v sedmdesátých a osmdesátých let bohužel neexistuje žádná 
odborná literatura. 
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dech překrývaly s činností KS a OS SNB a co je důležité, měly vlastní 
agenturní sítě. Vedle VKR působila na území kraje ještě ZSGŠ (Zpra-
vodajská správa Generálního štábu), což byla vojenská rozvědka pod-
léhající přímo ministerstvu obrany a samozřejmě také sovětská KGB, 
která zabezpečovala ochranu sovětských vojenských útvarů a vedle 
toho se vší pravděpodobností plnila i další zpravodajské úkoly. 221 StB 
měla za povinnost se všemi těmito službami, zejména s VKR, spolu-
pracovat a pomáhat jim, zároveň však měla kontrarozvědnou ochranu 
vojenských objektů přímo ve svém popisu práce.

Přibližně do roku 1988 byly úkoly I. odboru KS SNB České Bu-
dějovice relativně jednoduché. Do země nejezdilo tolik cizinců z tzv. 
kapitalistických států, takže bylo v silách StB je podchytit a uhlídat. 
Jednalo se obchodníky a podnikatele, kteří obchodovali a spolupraco-
vali s našimi fi rmami, řidiče kamiónů, diplomaty a zaměstnance zahra-
ničních ambasád, vědecké pracovníky(AV Třeboň a České Budějovi-
ce), sudetské Němce, kteří chtěli navštívit své bývalé domovy, bývalé 
emigranty již s jiným občanstvím, občany NDR a Polska, jež chtěli 
přes nás utéct na západ, ale i obyčejné turisty. S postupným uklidňová-
ním napjatých vztahů mezi východem a západem se počet příchozích 
cizinců do jihočeského kraje zvyšoval. Bylo to dáno i tím, že na území 
kraje se nacházely významné silniční a železniční hraniční přechody 
do Rakouska a SRN. Na druhé straně ani příliš občanů ČSSR nevyjíž-
dělo do kapitalistického zahraničí a tak měly bezpečnostní orgány do-
statek času, aby si tyto lidi prověřily a vytipovaly si mezi nimi vhodné 
adepty ke spolupráci. Počet našich občan cestujících na západ se začal 
zvyšovat až koncem osmdesátých let. V roce 1988 a zejména 1989 se 
čím dál víc Čechů a Slováků pokoušelo navazovat osobní, obchodní, 
vědecké aj. vztahy s občany sousedního Rakouska a SRN. Do navazo-
vání kontaktů se nepustili pouze jednotlivci, ale i celá města. Například 
Tábor a Kostnice spolu uzavřely dohodu o partnerství již v roce 1984, 
České Budějovice a hornorakouský Linec v květnu 1987, o skutečné 

221 K ZSGŠ prakticky neexistuje solidní odborná literatura. Ojedinělou výjimkou 
je bakalářská práce studenta MU Viktora Dobiáše. Viz Dobiáš, Viktor: Orga-
nizační vývoj Zpravodajské správy Generálního štábu v 80. letech. Bakalářská 
diplomová práce. FF MU, Brno 2010.
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spolupráci a partnerství však můžeme v obou případech hovořit až od 
roku 1989.222

StB se přirozeně snažila veškeré kontakty se zahraničím monitoro-
vat, což se týkalo i partnerství obou jihočeských měst. Podle ní nepo-
chybně existovaly dílčí snahy zneužít partnerství (v dobových doku-
mentech se důsledně píše družba) k protistátním aktivitám a všechny 
výjezdy do zahraničí i návštěvy z ciziny se snažila mít „pokryté“ svými 
spolupracovníky.223 Zprávy o tom s kým se v nepřátelském zahraničí 
setkali a o čem spolu hovořili, museli až do pádu režimu psát všichni, 
kterým bylo povoleno vycestovat. 

Počet zahraničních návštěvníků kraje začal být v létě 1989 tak velký, 
že ho StB svými tradičními metodami zvládala jen s vypětím sil. Bylo 
naplánováno, že se do problematiky boje proti vnějšímu nepříteli získá 
za rok 22 tajných spolupracovníků, do října se jich podařilo získat 16. 
Vytipováni také byli 3 cizinci ze západních zemí s cílem udělat z nich 
KTS (kandidát tajné spolupráce). Co se týkalo zahraniční agentury, ne-
byla českobudějovická StB moc úspěšná a nedařilo se ji získat infor-
mace, které by měly nějakou hodnotu. V přímém styku s nepřátelskými 
rozvědkami byli údajně 3 její tajní spolupracovníci. 224 

Značnou část agendy I. odboru KS SNB a oddělení StB v příslušných 
okresech tvořila kontrarozvědná ochrana vojenských objektů, zařízení 
a výcvikových prostorů ČSLA a útvarů sovětské armády na území kra-

222 Na stránkách města Tábora se vysloveně píše o tom, že soukromé styky občanů 
Tábora a Kostnice se před rokem 1989 nepovolovaly a táborským nebylo ani 
dovoleno ubytovávat hosty z partnerského města v soukromí. Viz http://www.
taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=10774; Dohoda o partnerství Českých 
Budějovic s Lincem z 21. 5. 1987 je dostupná na http://www.c-budejovice.cz/
cz/mesto/o-meste/partnerska-mesta/Documents/partnsml_Linec_1987.pdf 

223 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodno-
cení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice 
ze dne 14. 11. 1989, s. 5.

224 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předlože-
ní materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci 
v jihočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 1, 9, Prováděcí zpráva, s. 13–14; 
Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodnocení plnění 
základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice ze dne 14. 
11. 1989, s. 12.
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je před nepřátelskou špionáží. Důkladná ochrana armády před zájmem 
zahraničních speciálních služeb byla zdůvodňována tím, že Jihočeský 
kraj byl krajem hraničním, délka hranice s Rakouskem a SRN tvořila 
333 kilometrů, což umožňovalo lepší průnik agentům „imperialistic-
kých“ rozvědek. Na území jižních Čech v té době byla dislokována 
řada vojenských útvarů, včetně nejvyššího vojenské velení. V Táboře 
sídlilo velitelství Západního vojenského okruhu, v Písku velení 4. Ar-
mády. V Táboře bylo dále umístěno velitelství 9. tankové divize, do 
jejíž sestavy patřily tankové pluky v Písku, Táboře, Týně nad Vltavou 
a Strakonicích, České Budějovice byly sídlem velitelství 15 motostře-
lecké divize, pod kterou patřily vojenské posádky v Českých Budějo-
vicích, Českém Krumlově, Prachaticích, Vimperku a dalších místech. 
V Jindřichově Hradci byl dislokován 7. tankový pluk náležící pod 4. 
tankovou divizi s velitelstvím v Havlíčkově Brodě.225 Pod kontraroz-
vědnou ochranu spadaly i vojenský výcvikový prostor Boletice, zvlášt-
ní vojenské útvary (např. Jemčina, Jistebnice), 15. (Českobudějovická) 
a 7. brigáda PS (Sušická) a dva útvary sovětské armády dislokované na 
jihočeském území, Pracejovice v okrese Strakonice a Boletice v okrese 
Český Krumlov. Běžným koloritem té doby také byly časté a rozsáhlé 
přesuny vojsk a vojenské techniky na železnici i po pozemních komu-
nikacích. StB za pomocí svých spolupracovníků a důvěrníků přesuny 
monitorovala a dohlížela na jejich zabezpečení. 

Je proto paradoxní, že vzhledem k tomu, jaká důležitost byla ochra-
ně vojenských objektů v jihočeském kraji vedením MV i MNO (mi-
nisterstvo národní obrany) přisuzována, nebyla tato až do roku 1980 
na vyšší úrovni mezi StB a VKR nijak koordinována. V letech 1971 
až 1980 fungovala pouze na základě dohod mezi příslušnými oddě-
leními VKR a StB, které se společně dohodly na ochraně vybraných 
vojenských objektů, na které se měla primárně zaměřit pozornost. Spo-
lupráce však podle všeho nebyla příliš dobrá. Proto byla v roce 1980 
S StB České Budějovice a S VKR (Správou VKR) VZVO (Velitelství 
Západního vojenského okruhu) uzavřena dohoda o vyčlenění konkrét-

225 Viz Zachariáš, Mojmír: Příběh vojáka. Pohled na čtyřicetiletou službu vojáka 
z povolání, od poručíka po generálporučíka, od 50. let až po listopadovou 
revoluci v roce 1989 a krátce po ní. Dokořán, Praha 2012, s. 221–223.
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ních vojenských objektů v kraji, na jejichž ochraně se měla StB ve spo-
lupráci s VKR podílet. Od ledna 1986 pak bylo dohodnuto, že veškeré 
tzv. součinnostní plány k vybraným vojenským objektům spolu velení 
S StB České Budějovice a S VKR VZVO konzultovaly. Kromě velení 
okruhu v Táboře, velení armády v Písku a velení divize v Českých Bu-
dějovicích to hlavně měly být jednotky režimové techniky v Jistebnici, 
Vimperku a na Jemčině (raketové vojsko), vojenský výcvikový prostor 
v Boleticích na Šumavě, tankový útvar v Týně nad Vltavou a posádka 
ve Strakonicích. Oddělení StB v Táboře bylo mimo to pověřeno hlídat 
vojenské letiště v Bechyni a 4. oddělení 1. odboru KS SNB mělo pro-
vádět ochranu útvarů PVOS (protivzdušné obrany státu) v Plané u Čes-
kých Budějovic a u Třebetovic. Celkem bylo na problematiku obrany 
vojenských objektů na celé S StB České Budějovice vedeno 36 spisů, 
ve kterých bylo prověřováno 36 osob 226 Ve spolupráci s VKR se S StB 
soustředila na monitorování cest pracovníků ZÚ (zastupitelských úřa-
dů) zemí NATO do jižních Čech. V roce 1989 však v tomto případě 
nastala jistá změna. Vybrané útvary ČSLA totiž na základě mezistátních 
dohod navštívili inspektoři NATO a z těchto důvodů cesty pracovníků 
ZÚ nebyly tak časté. Během první poloviny roku 1989 zaznamenala 
StB v kraji 6 návštěv pracovníků vojenských oddělení ZÚ „hlavního 
protivníka“, tedy pracovníků vojenských oddělení ZÚ zemí NATO. 227 

Nejednalo se samozřejmě jen o regionální specifi kum. Jihočeská 
S StB v tomto případě vycházela z úkolů celostátního charakteru, které 
jen upravovala do místních poměrů. V prvé řadě se jednalo o tzv. akci 

226 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51. Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Akce: Trasa, Impuls, 
Pozice. Akce – TRASA. Celkové zhodnocení problematiky KRO VO SSkV 
a vyčleněných VO ČSLA (Datováno 20. 2. 1986), s. 1, 3; Vyhodnocení výsled-
nosti po linii OVO (datováno 2. 12. 1987), s. 1–2.

227 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předlože-
ní materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci 
a plnění úkolů StB v Jihočeském kraji z 21. července 1989, s. 2–3; Předložení 
materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci v ji-
hočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 1. K tomu také srovnej Tamtéž, Přírůstek 
S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Ochrana vojenských objektů 
ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Záznam z porady k zabezpečení vojskové 
akce ve VVP Boletice. 
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„Trasa“, která se týkala ochrany vojenských objektů. Podstatou akce 
„Trasa“ byla snaha mít pod kontrolou veškeré cesty všech zaměstnanců 
zastupitelských úřadů a vybraných skupin osob ze západních zemí po 
republice (novináři, osoby, o nichž bylo známo, že podporují českou 
opozici, příslušníci nebo spolupracovníci nepřátelských tajných služeb) 
ze zemí označovaných jako hlavní protivník, např. USA, Kanada, SRN, 
Francie, Velká Británie, Itálie, Dánsko, Holandsko, Belgie, a další země 
NATO, do skupiny však byly zařazeni i občané a ambasády neutrálních 
států jako byly Švýcarsko nebo Norsko. Kontrola pohybu diplomatic-
kých pracovníků a tzv. kategorizovaných vízových cizinců nebyla nic 
nového a v různých podobách, upravována různými rozkazy a směr-
nicemi, existovala po celou dobu existence komunistického režimu. 
Od roku 1970 až do počátku druhé poloviny osmdesátých let minulého 
století byla fakticky prováděna na základě RMV ČSSR č. 46/1970, na 
jehož základě si jednotlivé Správy StB v krajích vytvořily vlastní typo-
vé projekty. Rozkaz však byl zrušen v roce 1977 a typové projekty se 
po několika letech ukázaly jako zastaralé a nefunkční. K vypracování 
nových pravidel a nové metodiky však bylo přikročeno až na základě 
výsledků porady náměstků FMV s náčelníky centrálních součástí a ně-
kterých krajských správ SNB konané 28. 10. 1986.228 Akce „Trasa“ se 
týkala všech Krajských správ, které na svém teritoriu měly vyhledávat, 
odhalovat a dokumentovat veškerou nepřátelskou činnost namířenou 
proti konkrétním vojenským objektům. U důležitých komunikací ve-
doucích k vojenským objektům a k vojenským výcvikovým prostorům 
měla být vybudována otevřená, ale především skrytá stanoviště, StB se 
měla orientovat na využití rezidentur, agentury a na spolupráci s tzv. 
aktivem, což bylo označení pro důvěryhodné informátory a spolupra-
covníky, kteří nebyli ofi ciálně součástí agenturní sítě. Jednalo se pře-
devším o pracovníky benzínových čerpadel, ostrahu civilních podniků, 
pracovníků ČD, JZD, lesních závodů ad. Všechny tyto osoby měly oka-

228 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51. Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Akce: Trasa, Impuls, 
Pozice. Akce – TRASA. Metodický pokyn ke zpracování projektů ke kontrole 
pracovníků ZÚ KS v Praze a ostatních kategorizovaných skupin VC na území 
ČSSR. (Datováno 17. 11. 1986), s. 1–2.
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mžitě hlásit na útvary SNB pohyb diplomatů i tzv. vízových cizinců.229 
Dalším opatřením celostátního charakteru byla akce „Pozice“, během 
níž měla být vytvořena báze nepřátelsky zaměřených osob s napojením 
na Rakousko a SRN. 230

K zabezpečení ochrany vojenských objektů a transportů byly na 
území jihočeského kraje prováděny akce „Trasa“, „Léčka“, „Strážný, 
„Delta“, Stop“, Halámky“, „E 55“. V rámci akcí „Hana“ a „Hana I“ 
byly prověřovány osoby vyjíždějící z překládkových stanic s vojenskou 
technikou do zahraničí a stejně tak i tzv. vízoví cizinci, tj. cizí státní 
příslušníci, kteří k povolení pobytu u nás potřebovali víza a v čase nej-
důležitějších vojenských přesunů, např. během vojenských cvičení, se 
pohybovali po území kraje. V akci „Hotely“ byla prováděna kontrola 
veškerých ubytovacích zařízení v kraji, ve kterých vízoví cizinci pře-
nocovali.231 Na tomto místě je třeba doplnit, že se některé tyto akce 
překrývaly s činností ekonomické kontrarozvědky, respektive byly vy-
užívány v obou směrech. Například StB v roce 1989 měla podezření, že 
v případě přesunů armády na železnici došlo k úniku informací, které 
byly předány rakouské zpravodajské službě (akce „Hana 2“).232

Ve střežení vybraných vojenských objektů a zabezpečování vojen-
ských akcí StB setrvačně pokračovala ještě v lednu a počátkem února 

229 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51. Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Akce: Trasa, Impuls, 
Pozice. Akce – TRASA. Metodický pokyn ke zpracování projektů ke kontrole 
pracovníků ZÚ KS v Praze a ostatních kategorizovaných skupin VC na území 
ČSSR. (Datováno 17. 11. 1986), s. 3; Prováděcí pokyny k zabezpečení celo-
státní akce „Trasa“, s. 1.

230 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51. Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Akce: Trasa, Impuls, 
Pozice, Akce „Pozice“ – výběr osob (12. 10. 1987), Akce „Pozice“ – provede-
ní dokladu, 

231 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 84, Hotely. 
232 ABS, Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Před-

ložení materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní si-
tuaci a plnění úkolů StB v Jihočeském kraji z 21. července 1989, s. 3 a 12; 
Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodnocení plnění 
základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice ze dne 14. 
11. 1989, s. 4 a 12.
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1990. V průběhu ledna bylo zadrženo několik Rakušanů, kteří omylem 
vjeli do VVP Boletice. Tentokráte se již vše odehrálo podstatně klid-
něji, než by tomu bylo ještě před dvěma měsíci. Všichni cizinci byli 
po perlustraci vykázáni z výcvikového prostoru a propuštěni. Poslední 
dochovaný záznam o zadržení rakouského státního příslušníka Ludwi-
ga Kapfera pochází z 24. l. 1990, tedy tři týdny před zrušením StB. 
Kapfer byl s manželkou a s jedním známým zadržen odpoledne 23. 1. 
vojenskou hlídkou. Týden po Kapferově zadržení. 1. února 1990 žádal 
náčelník I. odboru S StB, pplk.. Milan Randl II. správu SNB o zajištění 
součinnosti ve dnech 5.–11. 2. 1990, kdy mělo v Boleticích probíhat 
vojenské cvičení…233

StB participovala i na kontrarozvědné ochraně sovětských vojsk, kde 
spolupracovala s KGB. Vztah obou služeb však byl evidentně nerovný. 
Sovětská tajná služba bezesporu měla zájem o informace od svých čes-
koslovenských partnerů a v případě potřeby přímo vyžadovala i jejich 
pomoc. Například celostátní akce „Impuls“ z roku 1987 byla připra-
vená a spuštěná na základě požadavků Zpravodajského odboru KGB 
při střední skupině sovětských vojsk a týkala se ochrany kabelových 
linek a tras využívaných sovětskými vojsky.234 Zájem o užší spolupráci 
a zejména reciproční výměnu informací však KGB podle všeho příliš 
neměla a svůj přístup začala údajně měnit až v roce 1988.235 Co vedlo 
KGB ve druhé polovině osmdesátých let k přehodnocení dosavadního 
postoje, nevíme. Snad politické tání, které v té době již bylo v SSSR 
v plném proudu. Každopádně se spolupráce opravdu rozběhla až v roce 
1988 a o rok později již byla, můžeme-li věřit KS SNB České Budě-
jovice, na výborné krajské i okresní úrovni. Zástupci KGB se jeden-

233 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51. Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Akce: Trasa, Impuls, 
Pozice. Akce „Šumař“ APS č. 17352 – žádost o součinnost z 1. 2. 1990, Zadr-
žení NSR a rak státních přísl. Ve VVP Boletice z 16., 23., 24., 1. 1990. 

234 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Plán zajištění akce „Im-
puls“.

235 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Součin-
nost s KGB 1989. Výpis ze součinnostního plánu hlavních úkolů v problema-
tice vnější kontrarozvědné ochrany sovětských vojsk mezi II. S SNB a ZO 
KGB Milovice na rok 1989.
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krát měsíčně stýkali s pověřenými příslušníky 1. odboru KS SNB a StB 
Strakonice a Český Krumlov.236 

Ke kontaktům s československými bezpečnostními složkami samo-
zřejmě logicky docházelo, a to i z čistě praktických důvodů, jako byla 
kriminalita sovětských vojáků a civilních zaměstnanců sovětské armády 
a jejich rodin, pokusy sovětských občanů a vojáků o zběhnutí a útěk za 
hranice, zájmy československých občanů a cizinců o sovětské posádky 
apod., i v předcházejících obdobích. Podle všeho také hodně záleželo 
na osobních vztazích mezi příslušníky StB a sovětskými kolegy. To se 
koneckonců týkalo i dobré úrovně spolupráce mezi KGB a českobu-
dějovickou StB v roce 1988 a v první polovině roku 1989, ve které 
důležitou roli sehrály velmi dobré vzájemné vztahy mezi sovětským 
koordinátorem Gluščenkem (hodnost, křestní jméno ani jméno po otci 
neuvedeno) a příslušníky S StB České Budějovice. Když Gluščenko 
v červenci 1989 odešel a na jeho místo nastoupil nový příslušník KGB, 
další rozvoj spolupráce měl podle ofi ciálních zpráv záležet na osobních 
stycích pracovníků S StB s novým koordinátorem.237

Do roku 1981 probíhala spolupráce mezi StB a KGB na podobném 
modelu jako spolupráce mezi StB a VKR, čili byla hlavně záležitostí 
konkrétních útvarů StB. Například kontrarozvědnou ochranu sovětské 
vojenské jednotky umístěné uvnitř vojenského výcvikového prostoru 
Boletice zajišťovala spolu s KGB i O StB Český Krumlov. Později byly 
plány vzájemné spolupráce schvalovány náčelníky odborů obou složek, 
na centrální úrovni však spolupráce byla až do druhé poloviny osmde-
sátých let roztříštěna a teprve kolem let 1986 a 1987 se začala vytvářet 
celostátní evidence poznatků o sovětské armádě v Československu.238 

236 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Součin-
nost s KGB 1989. Zpráva o stavu součinnosti s KGB – sdělení (11. 7. 1989), 
Zpráva o provedeném kontrolním průzkumu dosažných výsledků při ochraně 
SSkV a stavu součinnosti s KGB.

237 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Součin-
nost s KGB 1989. Zpráva o stavu součinnosti s KGB – sdělení (11. 7. 1989).

238 V roce 1986 byla spolupráce s KGB na krajské úrovni označována jako dobrá, 
což se zcela rozchází s tím, co se uvádí v o tři roky mladších dokumentech téže 
provenience. Samozřejmě to nemuselo vůbec nic znamenat. Vedení Krajské 
S StB České Budějovice se ještě počátkem roku 1986 prostě mohlo obávat 
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V roce 1989 se všechny KS SNB musely v případě spolupráce s KGB 
řídit tzv. „Součinnostním plánem hlavních úkolů a akcí v problematice 
vnější kontrarozvědné ochrany sovětských vojsk na rok 1989“, dohod-
nutým a uzavřeným dne 3. 1. 1989 mezi II. Správou SNB a ZO KGB 
Milovice, a své plány práce přizpůsobit této dohodě. Součinností plán 
na rok 1989 vycházel ze zkušeností získaných v předcházejícím roce 
1988 a hlavně pak z úkolů dohodnutých na poradě ministra FMV ČSSR 
a jeho náměstků 18. 11. 1987. Výsledkem porady byl „Komplexní roz-
bor problematiky kontrarozvědné ochrany sovětských vojsk“.239

Podle plánu se část sovětských vojsk měla v letech 1989 a 1990 po-
stupně stahovat z Československa, tzv. akce „Tajfun“, a proto se počíta-
lo se zvýšeným počtem vojenských transportů. StB měla ve spolupráci 
s KGB chránit sovětskou armádou v Československu před diverzní, 
rozvratnou a špionážní činností vnějších i vnitřních nepřátel a zabez-
pečovat nerušený průběh veškerých vojenských akcí (přesuny, cvičení, 
apod.).240 KGB po 1. odboru KS SNB požadovala zasílat seznam vo-
zidel patřících ambasádám západních států pohybujících se na území 
okresů Český Krumlov a Strakonice a na oplátku předávala StB po-
znatky o stycích sovětských vojáků a důstojníků s československými 
občany. 

 vyjevit pravdu o tom, jak spolupráce s KGB skutečně fungovala nebo nefun-
govala. Může být také být, že na úrovni osobních vztahů bylo vše v pořádku. 
Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51. Ochrana 
vojenských objektů ČSLA a Stř. skupiny vojsk SSSR. Akce: Trasa, Impuls, 
Pozice. Akce – TRASA. Celkové zhodnocení problematiky KRO VO SSkV 
a vyčleněných VO ČSLA (Datováno 20. 2. 1986), s. 3; Soustřeďování poznat-
ku k problematice ochrany objektů Střední skupiny vojsk v ČSSR – pokyn 
(datováno 4. 3. 1987). 

239 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Součin-
nost s KGB 1989, Úkol součinnostního plánu II. S SNB a ZO KGB Milovice 
na rok 1989 – postoupení výpisu.

240 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 51, Součin-
nost s KGB 1989. Výpis ze součinnostního plánu hlavních úkolů v problema-
tice vnější kontrarozvědné ochrany sovětských vojsk mezi II. S SNB a ZO 
KGB Milovice na rok 1989.



109

Listopadový převrat 

Boj proti vnějšímu nepříteli měl celou řadu styčných bodů s ochra-
nou ekonomiky. Jedním z klíčových úkolů ekonomické kontrarozvěd-
ky totiž byla ochrana státního tajemství, československého průmyslu, 
stavitelství, vědy, zemědělství, bankovnictví, před průmyslovou špi-
onáží a diverzí a záškodnictvím západních tajných služeb. Zajímala 
se ale také o řadu zahraničních fi rem, bankovních ústavů, vědeckých 
institucí a hospodářských a průmyslových komor z různých západo-
evropských zemí a USA.241 Tzv. kontrarozvědná ochrana ekonomiky 
patřila od počátku mezi nejdůležitější aktivity StB, která se systema-
ticky snažila dostat pod agenturní kontrolu důležité průmyslové a ze-
mědělské podniky a vybrané státní a společenské instituce a průmys-
lová odvětví.

V letech 1988 a 1989 se českoslovenští komunisté pod silným tla-
kem způsobeným politickými změnami v SSSR a okolních socialistic-
kých zemích pokoušeli udržet u moci za pomoci částečných reforem 
ekonomiky, za kterými měly o něco později následovat i změny poli-
tické. Ovšem za podmínek, že vůdčí role komunistické strany zůsta-
ne nedotčena. Nedílnou součástí těchto reforem byly změny v řízení 
ekonomiky. V roce 1989 začaly vznikat státní podniky, jejichž ředitelé 
a podnikové rady byli voleni zaměstnanci. O skutečné soutěži nemoh-
lo být samozřejmě ani řeči, protože ve většině podniků byly zvoleny 
osoby doporučované vyššími stranickými orgány. StB se od samého 
počátku na okolnosti doprovázející vznik nových státních podniků 
i na volby ředitelů a podnikových rad zaměřovala a v případě potřeby 
zasahovala nebo alespoň informovala vedení podniků. Nejčastěji se 
objevovaly případy, kdy členům KSČ a vedoucím pracovníkům v pod-
nicích bylo vyhrožováno, což se většinou řešilo na stranické úrovni 
nebo na úrovni podniků. Nejzávažnějším případem „možného zneužití 
procesu přestavby“ byla petice v n. p. Škoda požadující zvýšení mezd 
o 50 %, kterou podepsalo 70 lidí. Poté, co se do případu vložila StB, 
podařilo se dosáhnout stažení petice, i tento případ však byl nakonec 

241 K tomu srovnej ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 
9, Zájmové objekty po linii XI. Správy SNB v zahraničí – zaslání. 
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řešen „politickými prostředky“, což by se ještě rok či dva předtím stát 
nemohlo.242 

StB se soustředila na nejdůležitější zemědělské a průmyslové pod-
niky v kraji a pochvalovala si, že ve všech měla k dispozici kvalitně 
vybudovaný agenturní aparát i důvěrnické sítě. Tu také stále zdokona-
lovala a doplňovala. Z plánovaného ročního náboru 22 nových tajných 
spolupracovníků na problematiku ochrany ekonomiky jich bylo do po-
čátku listopadu získáno 16.243 StB tak měla minimálně do léta situaci 
v průmyslu a zemědělství pod kontrolou a případné projevy odporu 
a nesouhlasu s politickými poměry mohla likvidovat v samém zárodku 
za pomoci tzv. individuálních preventivně výchovných opatření (PVO), 
kterých bylo během roku 1989 provedeno 15. 

Velká pozornost byla věnována personálnímu obsazení jednotlivých 
podniků. V důležitých podnicích nesměli být zaměstnány, případně ne-
směly zastávat určité pozice, osoby nepřátelsky zaměřené proti režimu. 
V s. p. CHÚP Mydlovary tak na základě upozornění StB (nebylo jasné 
z jakého důvodu) přeřadil ředitel pracovníka na jiné místo. Stejným 
způsobem byla řešena situace v Benzině Tábor, když se ukázalo, že se 
jeden ze zaměstnanců účastnil lednových demonstrací v Praze. Opět 
v Benzině byla ve stejné době z popudu StB formou veřejné důtky ředi-
tele podniku potrestána pracovnice skladu za nehlášený styk s občanem 
kapitalistického státu. Po intervenci StB nebyla prodloužena pracovní 
smlouva fotografovi s. p. VJET, protože šlo „o prozápadně a protiso-
cialisticky orientovanou osobu“ a nebylo tedy podle ní možné, aby ně-
kdo takový měl volný pohyb po celém staveništi jaderné elektrárny. 
Pracovní poměr na Temelíně byl díky StB zrušen i člence Svědků Je-
hovových. 

242 ABS, Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Před-
ložení materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní si-
tuaci v jihočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 4; Přírůstek S-StB České Bu-
dějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodnocení plnění základních úkolů ročního 
plánu KS SNB S-StB České Budějovice ze dne 14. 11. 1989, s. 15.

243 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodno-
cení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice 
ze dne 14. 11. 1989, s. 18
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StB se neomezovala jen na jednotlivé zaměstnance, ale prováděla 
i komplexní prověrky ve vybraných strategicky a hospodářsky význam-
ných podnicích. Během prvního pololetí 1989 se v různých závodech 
a institucích konalo 8 kontrol na dodržování pravidel ochrany utajova-
ných skutečností a 210 kontrol rozmnožovací a reprografi cké techniky 
(akce „Režim). Akce „Telex“ se týkala kontroly obsluhy, uložení a ma-
nipulace s dálnopisnými stroji, akce „Spoj“ byla zase prověrka toho, 
jestli se na hraničních železničních přechodech v Českých Velenicích 
a Horním Dvořišti správně plombovaly vagóny se zbožím odcházejícím 
za hranice. Ve všech případech byly shledány nedostatky a několik lidí 
bylo potrestáno formou PVO. Jako nejzávažnější PVO hodnotila sama 
S StB upozornění ředitele České státní pojišťovny na neoprávněné vy-
placení 30 000 korun JZD Žlutice za porážku nemocných dojnic. StB 
přišla na to, že byly utraceny kvůli nedbalé péči pracovníků JZD.244

Zcela samostatnou kapitolou byla ochrana jaderné elektrárny Te-
melín, označovaná jako akce „Kruh“.245 V roce 1989 byla temelínská 
jaderná elektrárna největší a také nejvýznamnější stavbou v tehdejším 
Československu, obě bezpečnostní složky StB i VB jí proto věnovaly 
maximální pozornost. Společnými silami odhalily 14 trestných činů, 
většinou na doprovodných stavbách, 11 z nich bylo rozkrádání majetku 
v socialistickém vlastnictví. StB se především snažila zabránit špionáž-
ním aktivitám cizích tajných služeb, protože ze strany „vnějšího protiv-
níka“, jak byly terminologií StB nazývány západní demokratické země, 
„trval nadále zájem na výstavbě jaderné elektrárny Temelín.“ Podobně 
jako i v případě jiných podniků se i na Temelíně podařilo StB získat 
poznatky o nevýhodném nákupu materiálu a strojů z kapitalistických 
států, o kterém informovala příslušné orgány, aby samy zavedly účinná 

244 ABS, Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Před-
ložení materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní 
situaci a plnění úkolů StB v Jihočeském kraji z 21. července 1989, s. 123; 
Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodnocení plnění 
základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice ze dne 14. 
11. 1989, s. 14–16.

245 ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 84, Akce „Kruh“ 
– plán komplexních agenturně-operativních opatření v Jaderné elektrárně Te-
melín pro případ mimořádné situace. 
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opatření. Jak však sama podotýkala, na stavbě se podílelo 35 podniků 
a organizací, některé z nich jen krátkodobě, což do jisté míry znemož-
ňovala kvalitní agenturní pokrytí. V záležitostech Temelína však StB 
intervenovala i v dalších případech, upozornila Krajskou prokuraturu 
na špatné dodržování právních předpisů při ochraně a ostraze socialis-
tického majetku při stavbě Temelína s tím, že na totéž již v roce 1988 
bezúspěšně upozorňovala vedení JETE. Když českobudějovická S StB 
při kontrole staveniště zjistila, že stavba elektrárny nebyla oplocena 
a plány obchůzek ostrahy byly shledány jako nedostatečné, informo-
vala prostřednictvím II. správy SNB Ministerstvo stavebnictví a FMPE 
(Federální ministerstvo paliv a energetiky). 246 

Palčivým problémem tehdejší doby byl obrovský nárůst a neustále 
se zvyšující počet případů rozkrádání státního a družstevního majetku. 
Za první polovinu roku 1989 se na území jihočeského kraje událo 519 
trestných činů a 455 přečinů a velkou část tvořilo právě úplatkářství, 
pašování, devizové přestupky, spekulování, nedovolené podnikání.247 

Koncem května 1989 byl vydán dokument nazvaný „Soubor opat-
ření k zajištění účinnějšího postihu majetku a majetkového prospěchu 
z nepoctivých zdrojů“. Dokument, který se dochoval v přírůstcích OS 
SNB Jindřichův Hradec, nám ukazuje, jak SNB v posledních měsících 
před listopadem 1989 na nejnižší regionální, tj. okresní úrovni, pláno-
vala boj proti hospodářské kriminalitě.248

Vedle standardních a tradičních úkolů (ochrana státního tajemství, za-
mezení ilegálnímu opuštění republiky ad.) se StB měla v prvé řadě zaměřit 
na ty lokality v okrese Jindřichův Hradec, ve kterých se častěji pohybovali 

246 ABS, Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Před-
ložení materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Veřejnobezpečnostní situa-
ce v Jihočeském kraji, podkladový materiál – předložení z 20. července 1989, 
s. 1–2, Zpráva o bezpečnostní situaci v jihočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, 
s. 4, Zpráva o bezpečnostní situaci a plnění úkolů StB v Jihočeském kraji 
z 21. července 1989, s. 123.

247 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předložení 
materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Veřejnobezpečnostní situace v Jiho-
českém kraji, podkladový materiál – předložení z 20. července 1989, s. 1–2.

248 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 106, Sou-
bor opatření Okresní správy SNB Jindřichův Hradec k zabezpečení „Souboru 
opatření vlády ČSSR“. Příloha „Po linii O-StB“.
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tzv. vízoví cizinci (Třeboň, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí), a zís-
kávat tam informace o valutových machinacích a pašování apod. 

Dále pak soustavně vyhledávat osoby, které cizincům poskytovaly 
ubytování, soustředit se měla hlavně na ty, co k tomu neměly povole-
ní, a zjistit, zda nespekulovaly s valutami. Největší část obsahu instruk-
cí tvoří body věnované různým formám úplatkářství, ve zdravotnictví 
(Lázně Aurora v Třeboni), ve službách, v podnicích, zneužívání posta-
vení k obohacení apod. Typickým projevem dobové hospodářské kri-
minality bylo nedovolené podnikání se zahraničními fi rmami. Mnoho 
československých občanů, v drtivé většině zaměstnanci podniků, které 
obchodovaly se zahraničím, ve skutečnosti pracovalo pro zahraniční fi r-
my – neformálně jsou tito lidé i v úředních dokumentech označováni jako 
„černí zástupci“ pro které sjednávali dobré a výhodné obchody se svým 
ofi ciálním zaměstnavatelem. Paradoxní je, že za své služby často obdr-
žely jen zboží, které svojí hodnotou vůbec neodpovídalo ziskům jejich 
„zaměstnavatelů“ (videorekordéry, textil, gramofony, CD přehrávače, te-
levize apod.). Černí zástupci působili ohromné škody, čemuž odpovídala 
i pozornost, kterou jim VB i StB věnovala. Větších úspěchů však přitom 
ani jedna z obou složek nezaznamenaly, pokud byli pachatelé inteligentní 
a opatrní, jen těžko se tento druh kriminality dokazoval.249 

Důkazem toho, že StB i VB byly proti těmto praktikám fakticky 
bezmocné, jsou případy z konce osmdesátých let. Ve s. p. CALOFRIG 
Borovany byl jeden za zaměstnanců vyšetřován, proto, že od roku 1985 
prodával rakouskému zákazníkovi kvalitní surovinu za cenu nižší kvality 
a poškodil tak národní hospodářství minimálně o 2 miliony šilinků za 1 
rok. Ve druhém případě jeden za zaměstnanců zfalšoval a upravil údaje 
v montážním deníku ve prospěch jedné rakouské fi rmy a způsobil škodu 
10 000 šilinků (uvedl tam práce, které fi rma nevykonala). Od rakouské 
fi rmy za to obdržel barevný televizor, videorekordér a kazety.250 

249 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 106, Příloha 
Po linii O-StB, s. 1–2. 

250 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předlože-
ní materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci 
v jihočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 4; Přírůstek S-StB České Budějovice 
z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodnocení plnění základních úkolů ročního plánu KS 
SNB S-StB České Budějovice ze dne 14. 11. 1989, s. 13.
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Přes výrazné nasazení osob i prostředků nelze výsledky StB na poli 
ochrany ekonomiky v roce 1989 považovat za příliš velké. Měla sice 
stopy, silná podezření a celkem dobrý přehled o nárůstu úplatkářství, 
vyvádění peněz z československých fi rem do zahraničí, rozkrádání stát-
ních podniků jejich vedením a pravděpodobně také i státními a stranic-
kými funkcionáři, ty největší pachatele však neodhalila, nebo možná 
ještě lépe řečeno nezatkla. Úspěšnější byla v případech lokálního vý-
znamu, jakmile se dostala k něčemu většímu, zpravidla se omezila jen 
na monitorování a sběr informací. Markantně je to vidět na případech, 
které označovala jako své největší úspěchy. V době, kdy se doslova 
před očima „ztrácely“ desítky milionů korun, se chlubila tím, že před-
nostně ukončila a po doplnění požadavků vyšetřovatele předala vyšet-
řovacímu odboru S StB případ (akce „Odborník“) nedodržení závaz-
ných technologických postupů při stavbě velkokapacitního teletníku ve 
Vlachově Březí, při kterém vznikly hospodářské i ekologické škody 
(neuvedeno jaké). Vyšetřovateli VB předala zaměstnance JDZ (Jednot-
ných dřevařských závodů) Volary (akce „Dřevař“), který údajně úmysl-
ně prováděl zásahy do výroby předzásobní linky dřevotřískových desek 
a delší dobu tak zpracovával surovinu, která neodpovídala normám.251 
Ve druhé polovině roku 1989 bylo ukončeno vyšetřování pracovníka 
jihočeských mlékáren v Plané nad Lužnicí (akce „Pinto“) obviněného 
z výroby nekvalitní vývozních sýrů (blíže nespecifi kováno) a poško-
zování československého zahraničního obchodu. Dotyčný byl předán 
Okresní prokuratuře v Táboře.252 Ani jeden z výše uvedených případů 
nebyl podle všeho ukončen do listopadu 1989 a to, jak se osudy jejich 
aktérů vyvíjely dál, nevíme. 

251 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodno-
cení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice 
ze dne 14. 11. 1989, s. 12–13

252 Obviněn byl podle § 121, Poškozování spotřebitele, § 128, Zneužívání infor-
mací v obchodním styku a § 129, Porušování provozu socialistické organi-
zace, Trestního zákona 140/1961 Sb. Přírůstek KS SNB České Budějovice, 
(2724–2739/ 95), balík č. 1, Předložení materiálů do kolegia ministra vnitra 
ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci a plnění úkolů StB v Jihočeském kraji 
z 21. července 1989, s. 11; Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, 
karton 7, Vyhodnocení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB 
České Budějovice ze dne 14. 11. 1989, s. 12.
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Jedinými případem z problematiky ochrany ekonomiky, jenž byl v jiho-
českém kraji v roce 1989 soudně ukončen, se stala akce „Harfa“ (vyšetřova-
teli StB byl předán už roku 1988). Trojice mladých mužů ze Šumavy v něm 
byla za trestný čin porušování provozu socialistické organizace (úmyslná 
výroba zmetků a sabotáž) odsouzena, vzhledem k okolnostem, k vysokým 
nepodmíněným trestům odnětí svobody na 4, 3 a 1, 5 roku.253

Režim byl za určitých podmínek ochoten otevřít ekonomiku a pus-
tit do země cizí kapitál i z nepřátelských, tzv. kapitalistických států. 
Vzhledem k probíhajícím politickým a ekonomickým změnám měla 
řada fi rem z demokratických zemí zájem podnikat v ČSSR nebo zaklá-
dat s československými podniky společné fi rmy. Cizí kapitál tak začal 
relativně ve velkém proudit do země již na sklonku komunistické éry, 
která byla po čtyři desetiletí v podstatě uzavřena, neměla žádných zku-
šeností se standardním podnikatelským prostředím a vzhledem k nedo-
statku valut a západního i všude jinde běžně dostupného spotřebního 
zboží, silně náchylná ke korupčnímu jednání. 

StB všechno toto dění za pomocí svých agenturních sítí bedlivě sle-
dovala a ve svých hlášeních a zprávách i popisovala. Jakoukoli formu 
mezinárodní ekonomické spolupráce i veškeré aktivity zahraničních fi -
rem v regionu se snažila mít pod operativní kontrolou.

Například ve „Zprávě o bezpečnostní situaci v jihočeském kraji ze 
dne 14. 8. 1989“ vypracované pro kolegium federálního ministra vnitra 
se píše o utvoření společnosti ELK – Doubrava za účasti A. S. Planá, 
JZD Doubrava-Košice (u Soběslavi) a fi rmy ELK Fertighaus254. Dále 
o tom, že některé státní podniky již uzavřely spolupráci s fi rmami ze 
SRN, Velké Británie a Jugoslávie – např. JZD České Budějovice s fi r-
mou ze SRN Götz, Pfl eiderer a Schenk, Jitona Soběslav s anglickou 
fi rmou VITREA, Jiskra Tábor s jugoslávskou, dnes slovinskou, fi rmou 

253 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předložení 
materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci a pl-
nění úkolů StB v Jihočeském kraji z 21. července 1989, s. 12–13.

254 Společnost ELK s. r. o. existuje dodnes a sídlí v Plané nad Lužnicí. Je vel-
mi úspěšným výrobcem montovaných dřevostaveb a dřevěných a plastových 
oken. Výroba byla zahájena ještě před sametovou revolucí. K tomu srovnej 
http://www.buildingnews.cz/stavba/vyrobni-zavod-rakouskeho-vyrobce-dre-
vostaveb-elk-funguje-v-cr-uz-25-let.html. 
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Iskra. Pozornosti StB neušlo ani to, že se v létě 1989 jednalo o vy-
tvoření společné fi rmy mezi Motorem České Budějovice a západoně-
meckou fi rmou KSPG Pierburg (šlo o licenční výrobu karburátoru), 
jakož i navrhovaná smlouva, která se československé straně jevila jako 
nevýhodná, amerického pivovarnického kolosu Anheuser- Busch o vy-
tvoření společného podniku s budějovickým Budvarem. Zpráva hovo-
řila také o případech, kdy si zahraniční fi rmy pouze prověřovaly pod-
mínky a před podpisem smlouvy odstoupily.255 Vývoj situace šel rychle 
kupředu a během podzimu 1989 do Československa přicházely další 
fi rmy, které měly zájem o kontrakty i o vytváření společných podniků. 
Ještě tři dni před vypuknutím sametové revoluce StB upozorňovala na 
spolupráci mezi s. p. JISKRA Tábor a rakouskou fi rmou Ebersprächer, 
s. p. SILON Planá a fi rmami Werner Pfl eider a Deutsche Chemapol, s. 
p. Kovosvit Sezimovo Ústí a španělskou (zde je chyba, jedná se o fi rmu 
německou) fi rmou Danobat, o jednání rakouské fi rmy Transconecta se 
s. p. Pivovary České Budějovice o dostavbě pivovaru Budvar (ta by 
byla fi nancována rakouskými bankami). V neposlední řadě byly důle-
žitým objektem zájmu StB snahy západních fi rem o podílu na výstavbě 
Temelína a úsilí americké pivovarnického obra Anheuser -Busch o roz-
dělení světových trhů a odstoupení ochranné známky Budweiser.256

Jak se během roku 1989 prohlubovala spolupráce se zahraničními 
fi rmami a stoupal dovoz technologií ze západu, začalo se i na jihu Čech 
objevovat nemálo případů, kdy zahraniční fi rmy využily nezkušenosti 
československých partnerů, (s výjimkou velkých podniků typu Mo-
tor, Škoda, Pivovary, to v jihočeských podmínkách většinou byla JZD 
a střední a menší podniky regionálního významu), a úplatnosti někte-
rých jejich zaměstnanců k prodeji nekvalitních výrobků, špatných a ne-
funkčních technologií, případně k nezaplacení za odebrané zboží a prá-
ci. Západní fi rmy se například pokoušely svůj vliv získat uplácením 
československých občanů a to nejen penězi, ale i formou různých pro-

255 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předložení 
materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci v ji-
hočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 4.

256 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodno-
cení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice 
ze dne 14. 11. 1989, s. 14.
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tislužeb a výhod. Klasickým příkladem byla podle StB nabídka švýcar-
ské fi rmy CIBA-GEIGY AG, která uzavřela smlouvu s JZD Kardašova 
Řečice o odzkoušení pesticidů proti plísním brambor a obilovin. Firma 
nabídla bezplatný výjezd na západ těm, kteří odzkoušení provedou.257 

Nešlo přitom o malé částky. Ve s. p. Silon Planá nad Lužnicí si za 100 
milionů korun pořídily linku na výrobu rouna pro střešní krytinu. Dovoz 
linky měl být kompenzován vývozem rouna na západ, což se však kvůli 
nedodržení výrobních parametrů neuskutečnilo a od německých partnerů 
nebylo možné získat odškodění. StB se údajně podařilo vypátrat osobu 
zodpovědnou za napsání smlouvy a nákup linky (akce „Sirius“), jak však 
celý případ nakonec skončil, se z pramenů již nedozvíme.258 

V Humpolci StB pátrala po pracovníkovi (Akce „Garant“), který byl 
odpovědný za dovoz strojního zařízení z Belgie do s. p. ČEMOLEN 
Humpolec. Poněvadž nové zařízení nefungovalo, chtěla ho českoslo-
venská strana reklamovat. Belgická fi rma UNION jej však odmítla pře-
vzít a zařízení zůstalo uskladněno ve skladech PZO STROOIMPORT. 
Celková škoda činila 4 174 000 franků. 259

S odstupem let již není zřejmě sporu o tom, že drtivá většina těchto 
kauz byla klasickou kriminální činností, případně důsledkem neschop-
nosti a šlendriánu. Malou část případů bychom také mohli připsat na vrub 
nezkušenosti a naivitě zodpovědných pracovníků, případně nedbalosti. 
StB však většinu z nich hodnotila jako trestné činy politického charakteru 
a jako úmyslné poškozování československého hospodářství.260

257 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předložení 
materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci v ji-
hočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 4.

258 Přírůstek KS SNB České Budějovice, (2724–2739/ 95), balík č. 1, Předlože-
ní materiálů do kolegia ministra vnitra ČSSR. Zpráva o bezpečnostní situaci 
v jihočeském kraji ze dne 14. 8. 1989, s. 4; Přírůstek S-StB České Budějovice 
z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodnocení plnění základních úkolů ročního plánu KS 
SNB S-StB České Budějovice ze dne 14. 11. 1989, s. 13–14.

259 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodno-
cení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice 
ze dne 14. 11. 1989, s. 14–15

260 Viz ABS, Přírůstek S-StB České Budějovice z 2. 2. 1994, karton 7, Vyhodno-
cení plnění základních úkolů ročního plánu KS SNB S-StB České Budějovice 
ze dne 14. 11. 1989, s. 11.
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Závěr

Boj s tzv. vnějším nepřítelem a ochrana národního hospodářství pa-
třily vždy k prioritním zájmům StB jak na centrální tak i na krajské 
a okresní úrovni. StB přitom postupovala stejně jako v případě boje 
s politickou i ideologickou opozicí, tzn. za pomoci rozsáhlé sítě růz-
ných typů spolupracovníků i tzv. aktivu, s jejichž pomocí usilovala mít 
celou společnost pod kontrolou. V letech 1988–1989 se komunistic-
ký režim chýlil pomalu, ale jistě ke svému zániku. Politická atmosféra 
a postupné uvolňování politické situace se již v předlistopadovém ob-
dobí odrazily na charakteru činnosti StB, která byla za uplynulá dese-
tiletí zvyklá na zcela jiný styl práce. To se začalo v roce 1989 měnit. 
Hluboký společenský a hospodářský úpadek a stále sílící odpor vůči 
zdiskreditované komunistické straně vedly režim k omezeným politic-
kým a hospodářským reformám a částečnému otevření československé 
ekonomiky zahraničnímu kapitálu. Touha po svobodném cestování, ne-
dostatkovém západním zboží a majetku v kombinaci s ideovou a hod-
notovou vyprázdněností režimu i velké části společnosti vedly k vytvo-
ření enormního korupčního prostředí, vůči kterému byla nejenom StB 
nýbrž i celý bezpečnostní aparát v podstatě bezmocní. Již v posledních 
letech komunistického režimu tak byly položeny základy systému za-
loženého na neformálních a „obchodních“ osobní vztazích a vazbách 
mezi vedením a některými zaměstnanci socialistických podniků a orga-
nizací a funkcionáři KSČ i státní správy, které tyto osoby v plné zúročili 
až v polistopadových privatizacích. 
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PRŮBĚH SAMETOVÉ REVOLUCE 
NA ČESKOKRUMLOVSKU OD 17. LISTOPADU 

DO VZNIKU VLÁDY NÁRODNÍHO 
POROZUMĚNÍ 10. PROSINCE 1989261

LEOŠ NIKRMAJER

Těsně před událostmi kolem 17. listopadu na Národní třídě v Praze 
si nezávislý pozorovatel na Českokrumlovsku mohl vytvořit v mnohém 
zkreslující typizovaný obrázek o stavu tehdejší občanské společnosti. 
Zdejší mocenské a politické struktury ve státní správě a samosprávě 
pod vedením okresního výboru KSČ se před listopadovým převratem 
rozhodně nepouštěly do žádných významnějších demokratizačních ex-
perimentů, což bylo přirozené vzhledem ke stupni podřízenosti vůči 
krajským orgánům a celkové zkostnatělosti místního aparátu ONV 
a OV KSČ. Řešení klíčových problémů zdejšího příhraničního okre-
su probíhalo mnohdy velmi liknavým způsobem, nebo se odkládalo na 
pozdější dobu. Neuspokojivý stav vykazovala především péče o životní 
prostředí, přičemž výstavby potřebných čističek odpadních vod limito-
val nejen přístup mocipánů k ekologickým dopadům provozu důleži-
tých hospodářských závodů, ale rovněž chybějící fi nanční prostředky. 
Důsledkem tohoto přístupu se stal především katastrofální stav kvality 
vody na řece Vltavě, která se za papírnou ve Větřní spíše podobala od-
padní stoce. Teprve začátkem roku 1989, když se už situace stala neú-
nosnou, se přistoupilo k praktickému řešení.262 

Podobné problémy panovaly i v dalších sférách života, ať už se 
to týkalo výstavby nových bytových jednotek, zdravotnictví, služeb, 
zásobování nebo dopravy. Samotný krumlovský okres disponoval na 
druhé straně výraznými předpoklady pro úspěšný rozvoj turistického 

261 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.

262 Začátkem roku 1989 se začala stavět na řece Vltavě čistička odpadních vod 
polskou fi rmou Budimex. Jihočeská pravda, 6. 2. 1989.
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ruchu,263 přesto místní orgány nevytvářely podmínky ke zvýšení ubyto-
vací kapacity a zkvalitnění její úrovně, rozšíření sítě služeb pro turisty 
(především restauračních zařízení) a v neposlední řadě k růstu inves-
tic do oprav chátrajících historických památek. Především v případě 
samotného okresního města Český Krumlov se devastace památkově 
chráněného historického centra stala naprosto neudržitelnou. K výraz-
ně zanedbaným patřily další architektonicky významné památky, ať už 
se jednalo třeba o klášter Vyšší Brod nebo státní hrad v Rožmberku nad 
Vltavou, o historické zástavbě některých pohraničních lokalit (napří-
klad Kaplice, Frymburka nebo Horní Plané) ani nemluvě.

Za této situace se jevila bezprostředně před 17. listopadem celko-
vá atmosféra ve společnosti v rámci tohoto jihočeského okresu jako 
značně apatická, ačkoliv přelomové politické změny v okolních státech 
socialistického tábora doslova a do písmene klepaly na dveře.264 Čin-
nost zde nevyvíjely žádné nezávislé iniciativy, nedocházelo k viditel-
ným projevům nespokojenosti s vládnoucím režimem nebo dokonce 
k občanským protestům.265 Ani poměrně nepatrné symptomy halasně 
propagované přestavby nepřinesly v rámci okresu žádnou rozpozna-
telnou změnu atmosféry. Přes jisté nepatrné zlepšení v kulturní sféře 
(což ovšem nelze rozhodně připisovat jako zásluhu zdejšího aparátu, 
ale spíše celkovému dění ve společnosti) přetrvával konzervativní duch 

263 Každoročně navštívily okres Český Krumlov statisíce tuzemských i zahranič-
ních turistů, především pak Šumavu, rekreační nádrž Lipno a zámek v Českém 
Krumlově (jenom samotné město mělo navštívit v průběhu roku 1988 kolem 
450 tisíc turistů).

 SOkA Č. Krumlov, Plénum ONV Č. Krumlov 1988–1989, karton č. 11, zápis 
z XII. plenárního zasedání ONV v Č. Krumlově ze 7. 2. 1989, projev člena 
pléna ing. Jaroslava Prokopiuse. 

264 Jednalo se především o převratné události v Polsku, kde nastoupila do úřadu 
první nekomunistická vláda Tadeusze Mazowieckého, dále v Maďarsku, kde 
se rozpadla vládnoucí socialistická strana a v ústavě byl zakotven pluralitní 
systém, či v NDR, kde zase otřásaly společností masové stotisícové demon-
strace, které přispěly k otevření hranic s NSR.

 Blíže Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Praha 2003, s. 49–53. 
265 ABS Praha, Situační zprávy o bezpečnostní situaci na území ČSR, vyhodno-

cení bezpečnostní situace na území jižních Čech v souvislosti se 71. výročím 
vzniku ČSR z 29. 10. 1989. 
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i na tomto poli. O výraznější vzrušení se nepostaralo ani určité dílčí 
uvolnění soukromých aktivit v hospodářské oblasti, především v ob-
chodu a službách. Většinou pracujících nepohnuly ani probíhající volby 
ředitelů v některých podnicích a závodech.266 Nic tedy nenasvědčovalo 
tomu, že také zde dojde během neuvěřitelně krátké doby k tak přelomo-
vé změně celé společnosti a existujícího politického systému.

Klíčový den D, tedy 17. listopad, probíhal v rámci celého česko-
krumlovského okresu poměrně poklidným způsobem. V samotném 
Krumlově se v klubu mládeže kulturního střediska Luna odehrávala 
pod patronací okresního výboru SSM volba královny krásy pod ná-
zvem Miss gymnázia, které se účastnilo celkem 17 dívek od 1. až do 
4. ročníku.267 Z šedi místního koloritu tak původně nevybočovaly ani 
první večerní informace o zásahu mocenského aparátu na Národní třídě 
v Praze. Z pohledu místních vládnoucích struktur i většiny místních 
obyvatel se zpočátku vše jevilo jako jedna z dalších epizodních zále-
žitostí, které nebudou mít významnější dopad na nerušené fungování 
společnosti. Informace v ofi ciálních celoplošných médiích se o den 
později, v sobotu 18. listopadu, ve své formě nijak nelišily od popisů 
posledních událostí na Václavském náměstí při říjnové oslavě vzniku 
Československa. Místní tiskový orgán, týdeník ONV a OV KSČ Jiskra, 
který vyšel inkriminovaného 17. listopadu, se věnoval ve svém čísle na-
příklad výjezdnímu zasedání OV KSČ do Horní Plané a činnosti míst-
ního výboru KSČ tamtéž.268 O mnoho lépe na tom nebyla ani Jihočeská 
pravda, jakožto krajský tiskový orgán KV KSČ a zdejšího krajského 
národního výboru, která o den později pouze referovala o vzpomínko-
vé akci k 17. listopadu v aule pražského Karolina a projevu předsedy 
vlády České socialistické republiky Josefa Pitry k tomuto výročí.269 Ani 
na tom by nebylo nic tak pozoruhodného, neboť vzhledem k redakč-
ní uzávěrce tohoto listu nemohlo logicky dojít ani k uveřejnění zpráv 
o aktuálních událostech v Praze.

266 Blíže Nikrmajer, Leoš: Společensko-politická situace a činnost státních a stra-
nických orgánů na Českokrumlovsku v období od poloviny srpna do 17. listo-
padu 1989. In: Auspicia, 2014, č. 2, s. 70–87.

267 Jihočeská pravda, 21. 11. 1989.
268 Jiskra, 17. 11. 1989.
269 Jihočeská pravda, 18. 11. 1989.
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Přes zdánlivou letargii obyvatelstva krumlovského okresu se zde již 
dva dny po událostech na Národní třídě objevily první nezávislé a ne-
cenzurované letáky o vyhlášení stávky na pražských vysokých školách 
a založení Občanského fóra (OF), což proběhlo pravděpodobně záslu-
hou iniciativy několika soukromých osob, které tyto tiskoviny z Prahy 
19. listopadu večer přivezly. Jejich dosah ovšem zůstal značně omezen 
a širší veřejnost se s nimi neměla šanci seznámit. Vzhledem k jakémusi 
ofi ciálnímu informačnímu embargu veřejných sdělovacích prostředků 
se prostý divák nebo posluchač (protože byla neděle a noviny nevychá-
zely) nedozvěděl o propuknuvší stávce divadelníků nebo vysokoškolá-
ků v podstatě nic a zůstal tak zcela závislý na kusém, pečlivě kontrolo-
vaném a dozorovaném zpravodajství.270 

Přesto určitý revoluční zlom ovšem nastal již v průběhu oné neděle 
19. listopadu, neboť na svém odpoledním zasedání Městského výboru 
Socialistického svazu mládeže (SSM) za účasti Vasila Mohority přija-
lo předsednictvo mládežnické organizace průlomové prohlášení, které 
se dostalo do rozporu s prohlášením vlády, protože ostře odsuzovalo 
nasazení bezpečnostních složek proti demonstrantům na Národní třídě 
a vyjádřilo znepokojení a rozhořčení nad dosud ofi ciálně uveřejňova-
nými informacemi o zraněných účastnících.271 Protože v pondělí 20. 
listopadu začínal pracovní týden, způsobily dva celostátní deníky, Mla-
dá fronta a Svobodné slovo, u široké veřejnosti doslova šok tím, že se 
postavily proti duchu ofi ciálně zveřejňovaných zpráv v Rudém právu, 
Československé televizi a Československém rozhlase. Oba zmíněné 
listy poprvé odmítají pořád dokola opakovat stejné fráze o oprávněnosti 
zásahu bezpečnostních složek proti demonstrujícím občanům a přináše-
jí zásadní a jednoznačné odsouzení brutálních prostředků mocenského 
aparátu proti převážně klidně se chovajícím studentům.272 Podobná vy-

270 Zcela určitě jsou zprávy o distribuci letáků v rámci města potvrzeny sice až 
na pondělí 20. listopadu, nicméně podle neofi ciálních výpovědí se tak zřejmě 
stalo již o den dříve. 

271 Mladá fronta, 20. 11. 1989.
272 Svobodné slovo přineslo na titulní straně vyjádření předsednictva ústředního 

výboru Československé strany socialistické, sekretariátu ÚV strany, klubu po-
slanců ČSS ve Federálním shromáždění a České národní radě, redakce Svo-
bodného slova a redakce Ahoje na sobotu. Doslovně se zde mimo jiné pravilo: 
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jádření v ofi ciálních médiích měly neskutečný politický a společenský 
dopad na další vývoj událostí i v těch nejzapadlejších okresech repub-
liky. Právě onoho dne skončila první fáze listopadové revoluce, která 
byla do jisté míry omezena pouze na Prahu, přičemž venkov v podstatě 
nevěděl, co se tam ve skutečnosti děje, a začíná se fáze druhá, kdy je 
do tohoto procesu zatažena, a to především zásluhou obou zmíněných 
celostátních listů (teprve o den, dva později se přidaly k těmto prvním 
opozičním redakcím nenápadně další sdělovací prostředky),273 celá spo-
lečnost. Výjezdní aktivity studentů z Prahy na venkov v týdnu od 20. 
listopadu, distribuce letáků a prohlášení koordinačního centra OF a stu-
dentského stávkového výboru už na tom nemohly nic změnit.274 Džin 
z láhve byl vypuštěn a teď se jednalo pouze o to, jak dlouho bude trvat, 
než se do varu dostanou ostatní města a venkov a jaký to všechno bude 
mít průběh. Otázka otevřeného mediálního boje o získání veřejného mí-
nění už byla za této situace nevyhnutelná, a pro vládnoucí moc, která se 
po dvaceti letech kontrolovaného zpravodajství najednou ocitla sama 
v palbě rodící se nezávislé žurnalistiky, nesmírně pružně reagujících 

 „Tváří v tvář národu, vědomi si názoru našich členů, vycházejíce z našich 
humanistických kořenů a tradic jsme nuceni jasně a veřejně vyjádřit svůj zá-
sadní nesouhlas se zákrokem bezpečnostních složek proti účastníkům páteční 
manifestace konané k uctění památky studenta Jana Opletala (…). Mimo vší 
pochybnost však víme, že opětovně tak jako poněkolikáté v tomto roce, došlo 
znovu k fyzickému napadení bezbranných manifestantů a následky na zdraví, 
zejména na duši a svědomí národa, jsou nezměrné.“ Svobodné slovo, 20. 11. 
1989.

273 Poměrně překvapivě opožděně zareagovala na tyto události Lidová demokra-
cie, neboť na rozdíl od Svobodného slova a Mladé fronty otiskla 20. listopadu 
zprávu ČTK s ofi ciálním vládním prohlášením, které se stavělo za provede-
ný zákrok bezpečnostních složek a v němž se mimo jiné pravilo, že skupiny 
osob na Národní třídě provolávaly hesla k odstranění vlády a fyzické likvidaci 
komunistů. Teprve o den později, tedy 21. 11. 1989, přinesl tento deník infor-
maci o odsouzení brutálního zákroku proti pokojně manifestujícím studentům 
ze strany vedení Československé strany lidové. Lidová demokracie, 20. 11. 
1989. 

274 Jednalo se pouze o to, aby široká veřejnost byla informována z jiných zdrojů 
než ze sdělovacích prostředků, ovládaných zatím režimem, jež podávaly prů-
běh událostí přirozeně ideologicky zkreslujícím způsobem.
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studentských tiskovin a bulletinů, vydávaných OF, musela nevyhnutel-
ně skončit po určité době totální blamáží. 

Ústřední regionální deník, Jihočeská pravda, v ono přelomové pon-
dělí poněkud zklamala natěšené a hladové čtenáře v očekávání věcí příš-
tích, když otiskla pouze stručné informace k šíření nepravdivých zpráv 
o smrti studenta Šmída a prohlášení ministryně školství k celé události. 
Na druhou stranu zveřejnila údaje o počtu zraněných studentů a dosud 
hospitalizovaných občanů.275 O den později, 21. listopadu, prezentova-
la stanovisko předsednictva krajského výboru Národní fronty k projevu 
českého předsedy vlády Františka Pitry, z něhož vyplývalo, že nikdo 
z poctivých občanů naší vlasti nemůže zůstat lhostejný k provokacím 
vysokoškolských studentů 17.–18. listopadu v Praze. Na zasedání činov-
níků NF zaznělo dále rozhodné odsouzení průběhu demonstrace, při níž 
došlo (podle vystoupivších řečníků) k hanobení socialistického zřízení, 
politiky KSČ a výzvám ke svržení vlády. Poněkud v protikladu k tomuto 
ideologicky nabroušenému článku působila poměrně malá zprávička na 
titulní straně listu, která informovala o stotisícové demonstraci v Praze 
proti zákroku pořádkových sil na Národní třídě a s požadavky na zásadní 
politické reformy.276 V tento den se již postupně rozbíhala stávka na obou 
budějovických vysokých školách, Pedagogické fakultě a Vysoké škole 
zemědělské a stávku vyhlásili rovněž herci Jihočeské divadla a Malého 
divadla. Odpoledne kolem šestnácté hodiny se konal první velký mítink 
na Žižkově náměstí, kterého se účastnilo podle střízlivých odhadů kolem 
4 tisíc studentů a občanů města.277 

Za této situace došlo rovněž v samotném srdci pohraničního okresu, 
Českém Krumlově, k prvnímu silnějšímu společenskému vzepětí, které 
mělo dvě strany téže mince. Již v průběhu 21. listopadu sem dorazili 
první studenti z pražských vysokých škol (a pravděpodobně také zá-
stupci obou budějovických fakult), kteří se setkali se svými mladšími 
kolegy, studenty zdejšího gymnázia. Ti se shromáždili v tělocvičně (což 
vypovídalo o poměrně benevolentním přístupu vedení školy) a dosta-

275 Podle jejích informací se jednalo celkem o 36 lehce zraněných studentů, 
z nichž 10 ještě zůstalo hospitalizováno v nemocnicích. Jihočeská pravda, 
20. 11. 1989.

276 Tamtéž, 21. 11. 1989.
277 Blíže Otáhal, Milan – Vaněk, Miloslav: Sto studentských revolucí. Praha 1999.
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li v podstatě bezprostřední informace o tom, co se skutečně stalo na 
Národní třídě a jaké důvody vedly vysokoškoláky k vyhlášení stávky. 
Poté se krumlovští středoškoláci rozešli do svých tříd, kde následovala 
poměrně vzrušená diskuze, zda se mají, či nemají připojit k vyhlášené 
stávce.278 O den později, tedy 22. listopadu, přijela do Krumlova dal-
ší studentská delegace z Českých Budějovic, která zavítala nejen do 
gymnázia, ale navštívila i jiná školní zařízení, a snažila se proniknout 
i k zaměstnancům některých větších podniků a institucí.

Od 21. listopadu se ovšem pokusila o určitou protiakci též druhá 
strana, která jako by se náhle probrala z určité letargie. Již v průbě-
hu onoho vzrušeného úterka, kdy se naplno rozjela stávka v krajské 
metropoli, jednalo předsednictvo Jihočeského krajského výboru KSČ, 
které ve svém komuniké ostře odsoudilo chování protisocialistických 
živlů, jež „vyhrocují emoce a na základě nepravdivých zpráv dramati-
zují opatření k zachování veřejného pořádku“. Předsednictvo vyzvalo 
komunisty ve státních orgánech a správě, hospodářských a zeměděl-
ských organizacích, ve zdravotnictví, školství, kultuře a organizacích 
Národní fronty (NF) a SSM k sjednocení řad proti demagogii, chaosu, 
vášním a emocím. Zároveň apelovalo na pracovní kolektivy, aby pod-
pořily provolání našich vlád vzornými pracovními výsledky a vyjádřily 
své rozhodnutí nedopustit rozvrat v naší zemi v procesu přestavby a de-
mokratizace.279 Na nejnižších úrovních základních organizací strany se 
tak (v přesném překladu tohoto usnesení) měly zorganizovat zavedené 
a hojně prezentované petiční akce především na závodech a v institu-
cích, které měly dokladovat podporu zaměstnanců a obyčejných pracu-
jících prohlášení strany a vlády.

O těchto snahách svědčí například rezoluce z rozšířeného zasedání 
ZO KSČ, ZV ROH, ZO SSM a vedení podniku při Okresní správě sil-
nic v Českém Krumlově, v níž se doslova pravilo: „Přítomní zástupci 
odmítají pouliční demonstrace v Praze, jejichž cílem je rušení veřejné-
ho pořádku a destabilizace společnosti. Vyzýváme studenty a všechny 
mladé lidi, aby plněním svých povinností prokázali svůj vztah ke společ-

278 SOkA Č. Krumlov, Gymnázium Český Krumlov, školní kronika, zápis k 21. 11. 
1989.

279 SOA Třeboň, JKV KSČ v Českých Budějovicích, zápis z 36. schůze předsed-
nictva JKV KSČ z 21. 11. 1989.
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nosti a k naší socialistické vlasti. Požadujeme, aby se urychleně řešily 
nahromaděné problémy.“280 S podobným pokusem se setkali i v někte-
rých dalších lokalitách v rámci okresu, například v Základní devítileté 
škole (ZDŠ) ve Větřní, kde se na zdejší stranické schůzi postavili za 
prohlášení vlády. Ovšem i zde došlo k prvnímu schizmatu, neboť část 
pedagogického sboru s prohlášením ZO KSČ vyjádřila nesouhlas, ne-
boť zde postrádala odsouzení brutálního zákroku bezpečnostních slo-
žek proti studentům.281 Stejné prohlášení zaslalo rovněž 16 zaměstnan-
ců ZDŠ v Křemži, v němž sice podpořili stanovisko vlády slovy o tom 
že „Nedostatky, které se řeší, neodstraní ani stávky, ani demonstrace, 
ani protisocialistická hesla, ale pouze poctivá práce na všech úsecích 
naší společnosti a objektivní pravdivé informace.“ Na druhou stranu 
obsahovala na konci větičku, která byla v určitém rozporu s duchem 
celé rezoluce: „Ke stabilizaci situace nepomohou ani neuvážené postu-
py pořádkových sil“ 282 Obdobně laděné petice zaslalo například vedení 
a stranická organizace Jitony Český Krumlov, které ovšem narazilo na 
tvrdý nesouhlas většiny zaměstnanců podniku.283 

Dlužno podotknout, že tyto petiční akce zaváněly až příliš přežitou 
dobou 70. let a nenalézaly tak již u většiny obyčejných zaměstnanců 
příliš velkou podporu. S přílivem informací a nezávislých zdrojů si 
mohl obyčejný občan udělat obrázek o skutečných cílech ofi ciální pro-
pagandy a odmítal se do podobných aktivit nechat zatáhnout. Tyto již 
dávno překonané a anachronické formy ideologického boje nechápala 
ani řada obyčejných komunistů v základních organizacích, a logicky se 
v nich nehodlala angažovat ani teď. Většina z nich preferovala politické 
řešení situace a otevření širokého dialogu s občanskou veřejností a ni-
koliv tvrdé zásahy bezpečnostních složek podobným způsobem, jako 
tomu bylo v případě 17. listopadu. 

280 SOkA Č. Krumlov, Okresní koordinační centrum OF Č. Krumlov (dále jen OF 
Č. Krumlov), karton č. 2, prohlášení ze zasedání vedení podniku a ostatních 
společenských organizací z 21. 11. 1989.

281 Tamtéž, Základní škola Větřní 1945–2001, kronika ZDŠ Větřní 1975 – 2001, 
zápis k 21. 11. 1989.

282 Tamtéž, Základní škola Křemže 1869–1990, kronika ZDŠ a ZŠ Křemže 1963–
1990, zápis k 21. 11. 1989.

283 Jiskra, 1. 12. 1989.
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Velice důležitým mezníkem v rámci celého okresu se stalo beze-
sporu založení Občanského fóra (OF) v Českém Krumlově ve středu 
22. listopadu. V čele místního OF stanul jako mluvčí výtvarník Ma-
rek Borsányi, dále učitel na zdejší zvláštní škole Jan Marxt, výtvarnice 
Vladimíra Konvalinková, Jan Srnec, Jana Pešková a další. K veřejné-
mu (a svým průběhem se dá říci skoro až k slavnostnímu) vystoupení 
krumlovského OF však došlo až o den později, 23. listopadu, na kterém 
se zúčastnění poprvé vyjádřili k aktuálním otázkám, které hýbaly spo-
lečností, a přijali první ofi ciální prohlášení.284 Od této chvíle zasedalo 
místní OF denně a za svoje středisko si zvolilo takzvaný Zelený salonek 
v Interhotelu Růže. Do společenského dění se spontánně zapojovala 
již řada významnějších závodů a institucí na okrese, a k nelibosti míst-
ních stranických papalášů poněkud jiným způsobem, než tito očekávali. 
Místo petic na podporu strany a vlády se zde totiž rozběhly podpisové 
akce za připojení ke generální stávce, vyhlášené na 27. listopad. Jednalo 
se přitom o velké a strategicky důležité podniky jako Jihostroj Velešín, 
Lira Český Krumlov, Agroprojekt státní statek Šumava nebo OÚNZ 
Český Krumlov. Zároveň se ve čtvrtek 23. listopadu uskutečnila první 
demonstrace na krumlovském náměstí, kde se zmíněné OF představilo 
veřejnosti. Podle neofi ciálních údajů se zde posléze scházelo každý ná-
sledující den až do generální stávky kolem 1 000 až 1 500 občanů.285 

Tím, jak vládnoucí moc začala slevovat a ustupovat ze svého rigo-
rózního stanoviska kolem oprávněnosti a adekvátnosti postupu policej-
ních složek na Národní třídě (příslibem, že dá podnět generální pro-
kuratuře k vyšetření celé záležitosti a politováním nad událostmi 17. 
listopadu s tím, že zákrok je nutné považovat za politickou chybu)286 
a vzhledem k tomu, že se do povědomí široké veřejnosti dostal slib 
předsedy vlády, že proti pokojným demonstracím nebude zasahovat 
bezpečnost,287 opadával v průběhu inkriminovaného pracovního týdne 

284 Tamtéž, Okresní koordinační centrum OF Český Krumlov 1989–1991 (dále 
jen OF Č. Krumlov), karton č. 3, zápis o jednání OF z 23. 11. 1989.

285 Uvedená čísla se dají těžko ověřit, neboť podle údajů OV KSČ se jednalo prv-
ní den (tedy 23. 11.) o zhruba 500 občanů, následující den o nejvýš 800 lidí.

286 Usnesení ÚV KSČ z mimořádného zasedání ÚV KSČ dne 24. 11. 1989.
287 Toto prohlášení dostalo poprvé OF od předsedy vlády již na takzvaném nultém 

jednání 21. listopadu.
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i strach občanů z následného postihu nebo násilného potlačení demon-
strací. Objevovaly se sice občasné zprávy, že proti demonstrantům bude 
nasazena armáda a lidové milice (LM), tato hrozba se ovšem naštěstí 
ukázala jako produkt určité šeptané propagandy.288 Za této situace pro-
vedly skutečný přemet také ostatní hromadné sdělovací prostředky, kte-
ré začaly nezávisle informovat o dění v Praze i v některých regionech, 
takže studentské stávkové hnutí a pravidelně se opakující shromáždění 
lidu na náměstích na konci tohoto pracovního týdne již dostávalo určitý 
punc jakési všeobecné ofi ciality, se kterou si představitelé strany, vlády 
a složek ministerstva vnitra najednou nevěděli vůbec rady.289

Poněkud rozporuplný přístup vládnoucí moci se musel zákonitě pro-
jevit na chování občanů z ostatních venkovských okresů, toho krum-
lovského nevyjímaje. Lidé se jakoby probouzeli, přestávali mít strach, 
začali dávat najevo svoji nespokojenost s režimem a zapojovali se na-
jednou do aktivit, o kterých ještě před několika týdny mnozí z nich ani 
nepřemýšleli. Krumlovské OF se v první fázi své existence pochopitelně 
připojilo k všeobecným požadavkům koordinačního centra OF v Praze, 
které byly v první fázi zaměřeny na odchod nejvíce zprofanovaných 
představitelů strany a vlády, ustavení parlamentní komise k vyšetření 
činitelů, odpovědných za zásah 17. listopadu, propuštění všech politic-
kých vězňů a zadržených v souvislosti s manifestacemi, či respektování 
svobody tisku a informací. V podobném duchu potom pokračovalo při 
konkretizaci požadavků v závěru týdne těsně před vypuknutím generál-
ní stávky až do klíčového jednání předsedy federální vlády Adamce se 
zástupci OF 26. listopadu. 

Nenápadné ústupky stávkujícím studentům na nejvyšších postech 
ovšem zdaleka neznamenalo defi nitivní kapitulaci nebo rezignaci dopo-

288 Otázkou zůstává, za jakým účelem a kdo tyto zprávy šířil, neboť mohly být 
šikovně používány jak ze strany vládní moci k zastrašení studentů a OF od 
dalšího nátlaku, tak mohly být vypouštěny druhou stranou k posílení radikali-
zace společnosti, která se ještě v některých vzdálenějších oblastech od Prahy 
jevila nezávislému pozorovateli z hlavního města jako poměrně vlažná.

289 Na druhou stranu ještě 24. listopadu kritizovalo vysílání Československé te-
levize například Svobodné slovo, které informovalo o nespokojenosti široké 
veřejnosti v přístupu tohoto média ke společenským událostem v článku Tele-
vize v rukou vlády? Svobodné slovo, 24. 11. 1989. 
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sud vládnoucí komunistické strany. Mnozí činitelé si ještě nepřipouštěli 
ani možnost změny politické strategie, bez ohledu na to, na jaké úrov-
ni vedení strany či správy působili. Názorně to dokumentuje průběh 
mimořádného zasedání OV KSČ v Českém Krumlově, konaného dva 
dny před generální stávkou, tedy 25. listopadu, na němž analyzovali 
komunisté celkovou politickou situaci.290 Vedoucí tajemník okresního 
výboru Michal Dlabík, který teprve začátkem října vystřídal ve funk-
ci dosavadního tajemníka Josefa Koláře, mimo jiné seznámil přítomné 
s jednáním na JKV KSČ v Českých Budějovicích téhož dne dopoledne, 
kde dostal od krajského tajemníka Miroslava Slavíka zprávu o situaci 
na ÚV KSČ. Vystoupení Dlabíka před stranickými souputníky zcela 
dokumentuje myšlenkový konservativismus, absolutní nesamostatnost 
a úplnou závislost na vyšších stranických strukturách při jakémkoliv 
rozhodování, který vládl na okresním vedení strany. Okresní tajemník 
zde hovořil mimo jiné například o teroru, převažujícím v mnohých 
studentských kolektivech, o feťácích, scházejících se na krumlovském 
náměstí, o nutnosti znovu převzít sdělovací prostředky pevně do rukou 
a o zabránění vypuknutí generální stávky.291

To, že se okresnímu vedení začala situace ve vlastních řadách vů-
čihledně vymykat z rukou, poněkud nepříjemně překvapilo i prvního 
muže na krumlovském okrese. Mnohé základní organizace už nechtěly 
poslušně poslouchat direktivy svých představených, a dovolily si mít na 
situaci vlastní názor. Ve stranických buňkách, především ve větších zá-
vodech a organizacích, zdaleka nevládla proklamovaná jednota a mno-
hé z nich se pilně postavily za požadavky studentů bez ohledu na to, co 
na to vedoucí tajemník okresu řekne. Na adresu osob, vystupujících ve-
řejně od 23. listopadu na krumlovském náměstí, sdělil tajemník Dlabík 
silně konsternovanému posluchačstvu následující „ty nebudou bojovat 
za to, aby se rozvíjel socialismus. Ty v žádném případě za toto bojovat 
nebudou, ty budou bojovat za to, aby dokázali to co nejdříve rozvrátit, 
aby zkrátka dokázali dosáhnout svých cílů, aby zde byl chaos a prostor 
pro jejich podnikání.“292 

290 SOkA Č. Krumlov, OV KSČ Č. Krumlov, zápis z mimořádného zasedání OV 
KSČ z 25. 11. 1989.

291 Tamtéž, projev tajemníka OV KSČ Michala Dlabíka.
292 Tamtéž.
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V následné diskusi, jež se čile rozproudila bezprostředně po nástinu 
vedoucího tajemníka, se odrážela určitá myšlenková bezradnost a im-
potence, jež znemožňovala nalezení politického východiska v nastalé 
situaci. Poměrně pregnantně se k celé záležitosti postavil například je-
den z členů okresní kontrolní a revizní komise, z jehož úst zaznělo: „do-
šli jsme tak daleko, že nás učí dělat politiku mezi lidma úředníci a vy-
sokoškoláci, podívejte se na naše funkcionáře, jak jsou ohebný a aby to 
mohli na někoho svést, tak raději (do ničeho) nejdou a potom kritizujou 
toho, kdo něco zkazí, vybudovali jste pro ně všude pavilony a udělali 
z nich panstvo, tak to mohli dát alespoň do svých rodných obcí a k vy-
budování čističek, protože jich máte těch funkcionářů dost, možná, že už 
bychom měli dnes řeky čisté.“293 Většina z dalších diskutujících ovšem 
neprojevila takovou míru seberefl exe, jako to učinil zmiňovaný řečník, 
spíše naopak. Za jejich vystoupení by se nemusel stydět kovaný aparát-
čík z padesátých let, což ukazuje na značnou obsahovou i formální im-
potenci funkcionářů tohoto stranického aparátu. Jeden ze zaměstnanců 
Jihočeských papíren (JIP) Větřní informoval členy pléna o jednání ředi-
tele se studenty,294 přičemž na konci vystoupení konstatoval, že v závo-
du do stávky nepůjdou, a jakoby pro úplnost dodal následující zdůvod-
nění: „vyrábíme hajzlpapír, a jak bude, tak bude, tu zadní část si budem 
vytírat pořád“ Na rozdíl od tohoto poměrně peprného vyjádření však 
někteří soudruzi neuměli pořádně zformulovat svoje vlastní myšlenky 
(především je to v tomto prostředí nikdo nikdy neučil), takže náhodný 
posluchač by zřejmě nepochopil, o čem dotyčný vlastně hovoří. Napří-
klad v projevu jednoho z diskutujících na adresu OF doslova zaznělo: 
„Oni jsou taky promovaní. My jsme dva dny přemýšleli, co máme dělat. 
Jestli máme do toho vstoupit, nebo ne. Tak jsme udělali dopis. Oni si to 
vzali, srovnali a hned nás tam mydlili. Na OV si tam myslí a takový ně-
jaký. Oni mají totiž šedo, soudruzi. Ty mají kontakty, ty mají kanceláře, 
telefon, zvuk. Týden jsou tak na 60 % proti nám a 40 % s náma, budu 
to dneska kritizovat. My jsme tam vystoupili a řekli některé věci, hned 

293 Tamtéž, vystoupení člena OKRK Vladimíra Svobody.
294 Studenti nebyli sice připuštěni přímo na jednání celozávodní konference, ale 

mohli tady vystoupit a diskutovat, což mělo proběhnout poměrně korektně 
a bez emocí. Toto setkání tedy muselo proběhnout nejpozději 24. listopadu 
nebo dokonce ještě dříve.
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tě tam namočí.“ O tom, že se vedoucím činovníkům okresu na náměstí 
před lidi moc nechtělo, pak vypovídal i následující diskusní příspěvek: 
„Já bych tam ty svoje chlapce taky přitáh, ale to jsou ostrý hoši. Tomu 
tam nějaký fracek, když to řeknu, něco poví, on se neudrží a je to, na co 
čekali. To nemůžeme. Proto jsem, to je můj názor, ale nemůžeme dojít 
k tomu, že tam na náměstí vyprovokujeme rvačku. To ne. To tam radši 
nepůjdeme.“295

Panický strach zdejších funkcionářů z průběhu generální stávky na 
okrese byl patrný nejen z reakcí a ve vystoupeních členů pléna, ale 
i z následných opatření, která byla navržena. Do závodů a podniků se 
neměli pouštět žádní studenti, členové OF nebo jiné cizí osoby a v ko-
nečném usnesení OV KSČ se jeden z bodů obracel přímo na pracov-
ní kolektivy s žádostí, aby zabránily jakémukoliv pokusu o vyvolání 
chaosu a stávek.296 Ani proklamované ocenění práce převážné většiny 
závodních kolektivů v závěru zmíněného usnesení ovšem nemohlo nic 
změnit na tom, že mnozí pracující se naprosto neztotožňovali s myš-
lenkou nadále přitakávat všemu, co jim vedení toho kterého podniku, 
odborů a stranického aparátu předloží k odsouhlasení. Počet závodů 
a institucí, připojivších se k plánované generální stávce, prudce narůs-
tal, a celospolečenská aktivita sílila i v podnicích, kde vedení ještě ne-
rezignovalo a snažilo se všemi prostředky jakýmkoliv agitacím zvenčí 
zabránit. Kupříkladu v Jihostroji Velešín podepsalo petici na podporu 
generální stávky přes 700 zaměstnanců, přestože se vedení podniku 
a celozávodního výboru například snažilo likvidovat vyvěšené letáky 
a výzvy v areálu závodu. Velice napjatá situace panovala rovněž v Ag-
rokombinátu Šumava, který zaměstnával velké množství lidí. Přesto 
i zde nakonec vznikly stávkové výbory, které se zapojily do přípravy 
celé akce.

S letáky a tiskovinami studentů a pražského OF (později OF v Krum-
lově) si ostatně nevěděli rady od pondělí 20. listopadu ani příslušníci 
VB, kteří během pracovního týdne postupně rezignovali na strhávání 
neustále přibývajících výzev a informací. Aktivizovalo se nejen samot-
né krumlovské koordinační centrum OF, ale ještě před generální stáv-

295 Tamtéž, vystoupení člena pléna OV KSČ Miloslava Šestáka.
296 Tamtéž, stanovisko OV KSČ k opatření ÚV KSČ a JKV KSČ z 25. 11. 1989.
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kou začala vznikat samostatná OF v některých závodech a obcích na 
okrese. V Brlohu se konstituovalo OF již 23. listopadu (a svými pod-
pisy se pod jeho výzvu mělo přihlásit kolem 200 občanů) a na ZDŠ 
v dnešní Linecké ulici v Českém Krumlově, o den později v Zubčicích, 
25. listopadu pak ve Vyšším Brodě a 26. listopadu například v JIP Vě-
třní, Kaplici nebo Křemži.297 V některých dalších lokalitách na okrese 
docházelo rovněž k manifestacím na náměstích nebo ve veřejných pro-
storech, byť pochopitelně v menším měřítku než v okresním městě. Tak 
proběhlo například 26. listopadu první shromáždění občanů v Křemži, 
kterého se účastnilo několik desítek obyvatel tohoto městyse. 

Krumlovské OF jednalo již 26. listopadu se zástupci místní samo-
správy, městského národního výboru (MěNV), po nichž požadovalo 
odklonění dopravy při manifestacích na náměstí, zajištění sanitního 
vozu pro nezbytný lékařský zásah, samostatnou místnost s telefonem 
a zapůjčení xeroxové tiskárny. Zároveň prosazovalo odvolání někte-
rých kulturních pracovníků, zrušení funkce tajemníka pro věci církevní, 
ochranu před ničením plakátů OF a dalších iniciativ a zabránění jaké-
hokoliv postihu pracujících při účasti na generální stávce.298 Přestože 
některé z požadavků OF nepatřily do kompetence MěNV, projevili zá-
stupci města ochotu k určitým ústupkům. 

Jestliže ještě 25. listopadu neprojevilo vedení OV KSČ příliš pocho-
pení pro připravovanou generální stávku, pak o den později asi nevy-
cházelo z údivu nad tím, že na ÚV se na svém mimořádném zasedání 
rozhodli interní cestou doporučit straníkům i pracujícím přetransformo-
vat ji v jakousi manifestační a symbolickou akci, při níž měli vyjádřit 
podporu novému vedení ÚV KSČ v čele s novým generálním tajem-
níkem Karlem Urbánkem.299 Ke společenským změnám se iniciativně 

297 Tamtéž, OF Č. Krumlov, karton č. 1, evidence počtu OF na okrese, nedatováno.
298 Tamtéž, zpráva o jednání OF Č. Krumlov se zástupci MěNV Č. Krumlov z 26. 

11. 1989.
299 Jednalo se o vystoupení Antonína Kapka na mimořádném zasedání ÚV KSČ 

24. 11. 1989, při němž doslova navrhl, „abychom se veřejně přihlásili k sym-
bolické pětiminutové generální stávce, avšak s novým obsahem. Pokusit se 27. 
listopadu před 12.00 hodinou houkáním sirén zahájit pětiminutovou generální 
stávku za obnovu socialismu v leninském duchu, socialismu, naplněného sku-
tečnou demokracií, spravedlností a dialogem se všemi, kterým jde o obrodu



133

přihlásil Okresní výbor Československé strany lidové (ČSL), který den 
před vypuknutím stávky přijal třináctibodové prohlášení, v němž ne-
chyběl požadavek na odstoupení dosavadního ústředního výboru ČSL 
včetně předsedy strany Žalmana, ministra vlády ČSR Sýkory či šéfre-
daktora Lidové demokracie Tomse.300 

Vlastní průběh generální stávky na Českokrumlovsku není, bohužel, 
dostatečně zmapován. Připojilo se k ní, podle dochovaných záznamů, 
několik desítek závodů, podniků, organizací, veřejných institucí i orgá-
nů státní správy a samosprávy, a to jak přímou dvouhodinovou výlukou 
spojenou ještě s veřejnou manifestací na náměstích nebo jiných veřej-
ných prostorech, tak symbolickým způsobem, například vyvěšením 
vlajky, sirénou a podobně. V krumlovském pivovaru tak zastavili práci 
na 15 minut a vyvěsili státní vlajku jako vyjádření souhlasu s požadav-
ky studentů, v OÚNZ vedle vyvěšení vlajky si zaměstnanci a lékaři od 
12.00 do 14.00 připevnili na oděv trikoloru.301 Výroba se nezastavi-
la ani v papírnách ve Větřní, kde stávka dostala manifestační podobu, 
když byla přečtena petice stávkového výboru na podporu požadavků 
studentů a OF.302 Velké shromáždění se posléze konalo přímo na česko-
krumlovském náměstí (nesoucí ještě jméno prvního dělnického prezi-
denta Klementa Gottwalda), kde se toho dne sešel rekordní počet oby-
vatel a zaměstnanců řady podniků a institucí nejen z okresní metropole, 
ale i z blízkého okolí.303 Na náměstí byli přítomni rovněž funkcionáři 
okresního národního výboru, jejichž zástupce se ovšem do jisté míry 
znemožnil při vystoupení svými poněkud anachronickými formulacemi 
a vysloužil si tak pískot přítomných posluchačů. 

Někde doprovázelo rozhodnutí o stávce prohlášení zaměstnanců 
s jejich podpisy. Tímto způsobem vyjádřilo svůj postoj i šest zaměst-

 socialismu v naší vlasti.“ Poslední hurá – stenografi cký záznam z mimořád-
ných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989. Praha 1992, s. 136.

300 SOkA Č. Krumlov, OF Č. Krumlov, karton č. 1, stanovisko předsednictva OV 
ČSL v Č. Krumlově z 26. 11. 1989.

301 Tamtéž, zápis o rozhodnutí stávkového výboru OÚNZ Č. Krumlov z 25. 11. 
1989.

302 Jihočeská pravda, 28. 11. 1989.
303 Jiskra, 1. 12. 1989.
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nanců restaurace U nádraží v Českém Krumlově, v jejichž prohlášení 
se lze dočíst: „My zaměstnanci RAJ Kaplice, provozovna restaurace 
U nádraží v Českém Krumlově pevně stojíme za požadavky pražských 
studentů a OF. Solidaritu jsme vyjádřili 27. 11. zastavením práce na 
naší provozovně a účastí na občanském shromáždění na českokrumlov-
ském náměstí. Pro podporu generální stávky jsme byli ze strany vedení 
podniku vystaveni tvrdé kritice. Vedení podniku spolu se ZV ROH totiž 
naopak souhlasí s prohlášením vlády ze dne 25. 11. 1989. Očekáváme, 
že po 27. 11. 1989 se naše situace coby zaměstnanců RAJ stane neleh-
kou. Na závěr: dobu, po kterou byla provozovna uzavřena, nahradíme 
mimořádným otevřením v neděli 3. 12. 1989.“304 

Generální stávkou, jejíž průběh establishment nepříjemně překvapil, 
v podstatě vyvrcholila druhá etapa sametové revoluce. Po jejím ukon-
čení již nebyla možná cesta zpátky, protože sebevědomí opozičních sil 
výrazně narostlo a naopak stranické struktury se zdály na hození ruční-
ku do ringu. Tím spíše, že o den dříve proběhlo první ofi ciální a medi-
álně velice sledované setkání předsedy vlády Ladislava Adamce s před-
staviteli OF v čele s disidentem Václavem Havlem.305 Strana a vláda 
již nekontrolovaly ani vysílání Československé televize a rozhlasu, 
naopak do popředí se zde dostaly skupiny napojené na koordinační 
centrum OF v Praze, takže aktuální a necensurované informace o vnit-
ropolitickém vývoji nerušeně putovaly i do té nejzapadlejší vísky.306 Již 
o dva dny později, 29. listopadu, tedy pouhých dvanáct dní po zásahu 
na Národní třídě, odhlasovalo Federální shromáždění na své mimořád-
né schůzi vypuštění stěžejního článku z ústavy ČSSR o vedoucí úloze 
KSČ ve společnosti a marxismu-leninismu jako státní ideologii, což 
bylo výsledkem druhého jednání předsedy vlády Adamce s představi-

304 SOkA Č. Krumlov, OF Č. Krumlov, karton č. 3, prohlášení zaměstnanců re-
staurace U nádraží v č. Krumlově z 27. 11. 1989.

305 Rudé právo, 27. 11. 1989.
306 Československá televize přenášela přes odpor vedení přímý přenos z Letenské 

pláně již 25. listopadu, kdy se na obrazovce poprvé objevil i Václav Havel, 
a o pouhé dva dny později, 27. 11. 1989, odstoupil její ústřední ředitel Libor 
Batrla z funkce. 
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teli OF den předtím.307 Za této situace nebylo pochyb, že je jen otázkou 
času a vytrvalosti vysokoškolských studentů, kteří se již dostali plně 
do vleku OF, kdy dojde k dalším hlubokým systémovým, politickým 
a společenským změnám. Vládnoucí moc začala viditelně přecházet na 
všech úrovních řízení z útoku do jakési zoufalé obrany a mnozí inteli-
gentnější funkcionáři začali vážně přemýšlet o svém dalším působení 
ve funkcích nebo setrvání v řadách komunistické strany. Poměrně kon-
zervativní stanoviska zaujímal nejvyšší krajský stranický orgán, který 
ještě na svém zasedání 30. listopadu striktně odmítal vyklizování pozic, 
postavil se proti rušení lidových milicí, základních organizací KSČ na 
závodech nebo předávání majetku strany.308

Také na Krumlovsku se úspěšný výsledek generální stávky podepsal 
na další radikalizaci místního OF. Pomalu začínal praktický boj o poli-
tickou moc, který se promítal nejen na požadavcích OF na rekonstrukci 
vlády, ale rovněž na dalších nižších úrovních státní správy a samosprávy. 
Vedení MěNV v Českém Krumlově vyhovělo 29. listopadu požadavku 
OF na poskytnutí výlepových ploch a městského rozhlasu k informo-
vání veřejnosti o činnosti fóra.309 Také náčelník Okresní správy veřejné 
bezpečnosti slíbil OF ochranu jeho výlepových ploch před případnými 
vandaly. Do společenského dění se zapojili vojáci základní služby ze 
zdejší posádky, kteří se písemně zavázali, že nedopustí zneužití armády 
k nějakému zásahu či vystoupení proti stávkujícím studentům nebo OF. 
Krumlovské koordinační centrum se ještě v závěru listopadu obrátilo 

307 Na této schůzce se zástupci OF a vlády domluvili v podstatě na pěti základních 
programových bodech – I. na novém složení vlády na koaličním základě do 
3. prosince, II. na zabezpečení svobodných voleb, svobody shromažďovací 
a spolčovací, svobody projevu a tisku a zrušení státního dozoru nad církvemi 
(což měla zaručit nově vytvořená koaliční vláda), III. na vypuštění článků 
ústavy ČSSR zakotvujících vedoucí úlohu KSČ ve společnosti a marxismu-
leninismu jako státní ideologie, IV. na zajištění pravidelného a bezproblémo-
vého přístupu OF do médií a zabezpečení podmínek pro vydávání vlastního 
deníku, V. na odsouzení intervence pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 
Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Praha 2003, s. 48.

308 SOA Třeboň, JKV KSČ, zápis z 37. schůze předsednictva JKV KSČ z 30. 11. 
1989.

309 SOkA Č. Krumlov, OF Č. Krumlov, karton č. 3, zpráva o jednáních OF na OS 
VB a MěNV v Č. Krumlově z 29. 11. 1989.
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s výzvou k členům KSČ, aby se připojili k činnosti OF ve městě. Ak-
tivizovala se i ostatní OF na území okresu, o čemž svědčilo například 
v bouřlivější atmosféře proběhnuvší první diskusní setkání pracovníků 
OF ředitelství Agrokombinátu Šumava (vzniklo v den generální stávky) 
se zástupci ZO KSČ, uskutečněné 1. prosince.310

Výrazný ideologický přemet se v této souvislosti podařil vychá-
zejícímu týdeníku Jiskra. Zatímco ještě 24. listopadu tvrdě kritizoval 
protisocialistická vystoupení studentů a umělců z Prahy pod vlivem 
Charty 77 a západních sdělovacích prostředků a otiskl několik výzev 
s odsouzením manifestací a stávek od ZO KSČ ZV ROH z některých 
podniků, o pouhá dvě čísla dál, 8. prosince, zde mohl čtenář nalézt zcela 
opačné petice, vyjadřující nedůvěru pracujících s vedením nebo odbo-
ry konkrétních závodů, a v neposlední řadě i životopis Václava Havla 
pod příhodným titulkem Člověk bojující o lidskou identitu.311 Zda tomu 
více prospělo prozření daných novinářů nebo změna vydavatele, neboť 
Jiskra přestala být listem OV KSČ, je pak otázkou. 

Naopak Rada Okresního národního výboru v Českém Krumlově ja-
koby se nedokázala vytrhnout ze zimního spánku, neboť se ještě na 
21. zasedání 30. listopadu 1989 plně řídila organizačním řádem a ká-
drovým pořádkem ONV, který zcela podléhal stranické indoktrinaci, 
a při projednávání změn organizačních struktur se dokonce odvolávala 
v usnesení na rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ ze srpna 1988.312 Také 
na předsednictvu OV KSČ se pouhý den po generální stávce zabýva-
li poměrně důležitými a přelomovými záležitostmi, například návrhy 
na udělení vyznamenání určeným příslušníkům lidových milicí k 42. 
výročí Vítězného února v roce 1990.313 Teprve na XV. plenárním za-
sedání ONV 5. prosince 1989 přijali poslanci desetibodové stanovisko 
k vnitropolitickému dění, v němž se dotyční přihlásili například k pod-
poře vzniku koaliční vlády se širším zastoupením nestraníků i ostatních 
politických stran či za urychlené vypsání demokratických, svobodných 

310 Jihočeská pravda, 2. 12. 1989.
311 Jiskra, 8. 12. 1989.
312 SOkA Č. Krumlov, Rada ONV Č. Krumlov, karton č. 41, zápis z jednání 21. 

schůze rady ONV v Č. Krumlově z 30. 11. 1989.
313 Tamtéž, Předsednictvo OV KSČ Č. Krumlov, karton č. 142, zápis z 39. jednání 

předsednictva OV KSČ v Č. Krumlově z 28. 11. 1989. 
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a tajných voleb do všech zastupitelských sborů.314 Na druhou stranu 
nezapomněli titíž poslanci odhlasovat přijetí návrhu socialistického zá-
vazku na rok 1990.

Rozhoupal se rovněž nejvyšší stranický orgán na okrese, kdy na 
svém mimořádném plenárním zasedání 8. 12. zareagoval na kádrové 
změny na ÚV a navrhnul rekonstrukci orgánů OV KSČ. Šlo o výměnu 
celkem asi 10 členů z celkových 41 v rámci okresního výboru, přičemž 
v proběhnuvší diskuzi zazněly ostré kritiky dosavadního administra-
tivně-byrokratického pojetí socialismu a projevila se tu značná názo-
rová nejednota.315 Ještě týž den došlo na mimořádném zasedání JKV 
KSČ v Českých Budějovicích k rezignaci jeho předsednictva, tajemní-
ků a sekretariátu, přičemž na nejvyšším krajském tajemnickém postu 
se objevil Jan Plzenský (mimochodem bývalý tajemník pro stranickou 
práci na okrese Český Krumlov), který vystřídal dosavadního nejvyšší-
ho muže kraje Miroslava Slavíka.316 

Od 1. prosince 1989 začalo vydávat krumlovské OF své vlastní pe-
riodikum. V jeho prvním čísle se objevila mimo jiné úvaha, že student-
ské požadavky nebyly zdaleka splněny a je nutné pokračovat ve stávce. 
Dále zde tlumočilo OF požadavek, aby se zajistila rovnoprávnost všech 
politických stran a nepřipouštěla se možnost tvořit v nich vlastní oz-
brojené složky (což směřovalo jednoznačně proti fungování lidových 
milicí) a nepolitičnost ústavních soudců, prokuratury, armády a dalších 
složek ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra. Občany na 
okrese pak OF vyzvalo k aktivizaci ve směru k zastupitelským orgá-
nům, respektive poslanců, jež tyto orgány reprezentují, aby se zasadili 
v případě nespokojenosti s jejich prací o urychlené svolání voličských 
schůzí.317

314 Tamtéž, Plénum ONV Č. Krumlov, karton č. 11, stanovisko poslanců ONV 
k vnitropolitickému dění přijaté na XV. plenárním zasedání ONV 5. 12. 
1989.

315 Tamtéž, OV KSČ Č. Krumlov, karton č. 171, zápis z mimořádného zasedání 
OV KSČ v Č. Krumlově z 8. 12. 1989.

316 SOA Třeboň, JKV KSČ Č. B., zápis ze zasedání JKV KSČ v Českých Budě-
jovicích z 8. 12. 1989.

317 SOkA Č. Krumlov, OF Č. Krumlov, karton č. 3, noviny Občanské fórum č. 1 
z 1. 12. 1989.
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Začátkem prosince se zdejší OF zasazovalo, v součinnosti s praž-
ským koordinačním centrem, o skutečné a zásadní změny na postu vlá-
dy. První pokus o rekonstrukci vlády z 3. prosince okomentoval pak 
mluvčí OF v Českém Krumlově ve svém prohlášení o den později ná-
sledovně: „změny ve federální vládě jsou cynickým výsměchem, obra-
zem tuposti a zaslepenosti těch, kteří si osobují právo na vedoucí úlohu, 
v této chvíli nepodloženou ničím jiným než nevýslovnou drzostí,(…) 
protestujeme proti změnám, které nejsou změnami, protestujeme proti 
dialogu, který není dialogem. Jsme pobouřeni a požadujeme okamži-
tou demisi. Požadujeme sestavení vlády schopné vládnout do 10. 12. 
Jakýkoliv dialog je nemožný do té doby, dokud nebude tento požadavek 
bez výhrady splněn.“ 318 Na adresu potencionálních koaličních spojenců 
OF z ČSS a ČSL přitom poprvé padla poměrně nevybíravá slova, prá-
vě v souvislosti s jejich údajnou angažovaností při rekonstrukci vlády, 
která nebrala ohled na postoj OF: „Samolibá komedie, kterou nám před-
vedla komunistická esa je o to horší, že hrdinní vůdcové stran takzvaně 
nezávislých opět projevili bezmeznou ochotu sezobnout zrnko z nabíd-
nuté ruky, která je krmila do 17. listopadu.“319

Radikálnější rétorika a permanentní nátlak vůči vládnoucím struk-
turám, které se prosadily v OF právě po úspěšně ukončené generální 
stávce, dávaly na srozuměnou, že se skončila etapa poněkud nejistého 
oťukávání a nastalo období razantních požadavků, o kterých se nemělo 
již diskutovat, ale měly se plnit. O závanu nových časů svědčila po-
měrně operativní opatření k otevření hranic se západní Evropou, což 
se odrazilo přirozeně i v rámci krumlovského okresu vzhledem k jeho 
sousedství s Rakouskem. Právě sem začali od 4. prosince proudit první 
českoslovenští turisté bez víza a doložky pouze na pas, přičemž prv-
ní den využilo tuto možnost pouze nepatrné množství občanů, ovšem 
o několik dní později šlo již o tisíce automobilů, které projížděly přes 
Studánky a Dolní Dvořiště.320 O den později rozhodlo ministerstvo vni-
tra o odstranění části ženijních a technických zátarasů na vybraných 

318 Tamtéž, noviny OF č. 2 ze 6. 12. 1989.
319 Otázkou zůstává, zda se ze strany OF nejednalo již o první „předvolební“ vy-

stoupení, neboť poměrně ostrá kritika vedení obou stran NF dávala na srozu-
měnou, kdo bude v blízké budoucnosti na politické scéně skutečným pánem. 

320 Jihočeská pravda, 8. 12. 1989.
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úsecích státních hranic, což byl začátek konce zdejší železné opony. No-
vého ducha signalizoval též vznik nových politických formací či spole-
čenských organizací. Začátkem prosince v krajské metropoli například 
zasedal přípravný výbor nově obrozené sociálně demokratické strany 
v čele s Vladimírem Špidlou, formoval se klub za demokratický socia-
lismus Obroda, dále Junák, a ke slovu se začala hlásit i Strana zelených 
či Československá demokratická iniciativa.321 Naopak svoji labutí píseň 
prožíval okresní aparát SSM, který na svém mimořádném jednání 30. 
listopadu v podstatě přivítal všechny politické a společenské změny, ke 
kterým dosud v rámci naší země došlo. Asi o týden později, 8. prosin-
ce, při svém výjezdním zasedání ve Zlaté Koruně, se již zabýval zcela 
prozaičtějšími problémy, neboť řady svazáků začaly vůčihledně řídnout 
a bylo tedy nutno snížit placený aparát místního okresního orgánu.322 

Svoji pozornost místní OF směřovalo nejen k probíhajícím klíčo-
vým politickým a společenským změnám na republikové úrovni, ale 
rovněž si začalo mnohem pozorněji všímat aktuálních problémů a si-
tuace v domácím krumlovském regionu. Vedle již zmíněného dopo-
ručovaného tlaku občanské veřejnosti na poslance ve Sněmovně lidu 
a Sněmovně národů, zvolené za místní volební obvody, se jejich akti-
vita začala pomalu orientovat na složení vedoucích struktur okresního 
a městského národního výboru. K dalšímu jednání představitelů OF 
s předsedou MěNV došlo 8. prosince, kdy zazněl mimo jiné požada-
vek na určitou redukci rozbujelého aparátu města zrušením některých 
špatně fungujících nebo nefungujících odborů a kádrovou výměnu na 
postě hlavního architekta.323 OF rovněž striktně požadovalo po starosto-
vi města odstranění všech transparentů a symbolů KSČ a v neposlední 
řadě pak předání budovy OV KSČ k veřejnému užívání. Za jednu z pri-
orit považovalo OF změnu řešení obnovy památkové rezervace v Čes-
kém Krumlově, neboť vzhledem k tempu rekonstrukce a přidělovaným 
fi nančním prostředkům by se plánovaného dokončení všech oprav ko-
lem roku 2060 nedočkal ani leckterý kojenec. OF považovalo Český 
Krumlov za stavebně prvořadý historický komplex světového význa-

321 Nový život, 6. 12. 1989 a 15. 12. 1989.
322 SOkA Č. Krumlov, OV SSM Č. Krumlov, karton č. 9, zápis z výjezdního za-

sedání OV SSM v Č. Krumlově ze Zlaté Koruny z 8. 12. 1989.
323 Tamtéž, OF Č. Krumlov, karton č. 2, noviny OF č. 4 z 11. 12. 1989.
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mu, do něhož v průběhu sezóny denně zavítá kolem 15 tisíc turistů, 
přičemž „tito lidé procházejí zpustošeným městem bez solidní možnosti 
poobědvat, občerstvit se, získat slušný nocleh a bez možnosti jakkoliv 
smysluplně utratit peníze.“324 

10. prosince 1989 vznikla na nátlak OF, studentského stávkového 
výboru a široké občanské veřejnosti nová vláda národního porozumění 
v čele s Mariánem Čalfou.325 Tentýž den odstoupil prezident republiky 
Gustáv Husák a na Václavském náměstí vystoupil herec Jiří Bartoška 
před občany s tím, že OF navrhuje za svého kandidáta do nejvyšší státní 
funkce Václava Havla. Tím se defi nitivně završila první dekáda zásad-
ních politických a společenských přeměn, při nichž hrála důležitou úlo-
hu i podpora tisíců občanů v jednotlivých okresech. Také Českokrum-
lovsko nezůstalo rozhodně pozadu a prokázalo v průběhu této etapy, že 
většině obyvatel není budoucí osud celé země ani jejich regionu zdale-
ka lhostejný. Proces aktivizace široké občanské veřejnosti postupoval 
možná v krumlovském okrese i samotném okresním městě, vzhledem 
ke vzdálenosti od Prahy, poněkud pomaleji, než tomu bylo například 
v krajské metropoli Českých Budějovicích. Nicméně aktivizace občanů 
a jejich účast na generální stávce a manifestacích na náměstí v Krumlo-
vě i některých dalších okolních obcích ukázal na nezvratnost procesu, 
nazvaného sametová revoluce, také v rámci tohoto regionu. 

324 Tamtéž, noviny OF č. 3 z 8. 12. 1989.
325 Svobodné slovo, 11. 12. 1989.
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PÍSEK A JEHO OBČANSKÉ FÓRUM 
– ROZBOR A ANALÝZA DOCHOVANÝCH 

ARCHIVNÍCH PÍSEMNÝCH PRAMENŮ 
A DOBOVÉHO TISKU326

JIŘÍ DVOŘÁK

Cílem mého příspěvku je velice stručně zmapovat a rámcově přiblí-
žit některé zajímavé materiály Občanského fóra, dochované v archiv-
ních materiálech, včetně některých revolučních změn, ke kterým došlo 
v městě Písek a v píseckém okrese 1989–1991.327

Pro každého poctivě pracujícího historika byla, je a i nadále bude 
významná kontinuita dějinného vývoje oblasti zájmu jeho bádání. Při-
tom stále platí, že se historie této dějinné kontinuity může v mnoho 
aspektech a úhlech pohledů odlišovat, a to často i diametrálním způso-
bem. A z toho plyne i to, že je vždy velmi důležité správné vymezení 
zkoumaného regionu. Platí to nejen ve vztahu k současnému našemu 
správnímu vývoji, ale i vzhledem k retrospektivě. Právě ta by měla 
a mohla umožnit lepší chápání nejen minulosti, ale také všech možných 
variant budoucích trendů a z nich vycházejících tendencí či zvláštností 
toho kterého území.328 

Proto postihnout rozsah jižních resp. jihozápadních Čech v jejich 
postupném vývoji není tak snadné a jednoduché, jak se snad na prv-

326 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.

327 Státní oblastní archiv v Třeboni (dále SOA Třeboň), Státní okresní archiv Pí-
sek (dále SOkA Písek), Fond Občanského fóra (dále OF), balík č. 1, složka č.

328 Pantofl íček, J. et al.: Atlas Republiky Československé. Praha, Česká akademie 
věd a umění 1935; Purš, J. et al.: Atlas československých dějin. Praha, Ústřed-
ní zpráva geodézie a kartografi e 1965; Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy 
a Slezska v zrcadle staletí. Praha, Libri 2001; Táž: Atlas zemí Koruny české. 
Praha, Aleš Skřivan 2002; Táž: Česko. Ottův historický atlas. Praha, Ottovo 
nakladatelství 2007; Semotanová, E. – Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas 
českých dějin. Praha, Academia 2014.
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ní pohled zdá.329 Území dnešního Jihočeského kraje navazuje ve svém 
územně-správním vývoji celkem tzv. kontinuálně na své předchůdce 
z let 1949–1990.330 Tehdy zde existoval Českobudějovický kraj (1949–
1960)331 a Jihočeský kraj (1960–1990).332 Obecně je možno konstato-

329 Věcné stanovení zkoumaného teritoria, ke kterému se zcela jednoznačně vzta-
huje studovaná problematika, je jedním z důležitých úkolů regionální historie. 
Územní vývoj českého státu je v menším či větším rozsahu zachycen v pře-
hledech dějin. Honzák, F. – Pečenka, M. – Vlčková, J.: Evropa v proměnách 
staletí. Praha, Libri 1995; Janák, J. – Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých 
zemích do roku 1945, Praha, Státní pedagogické nakladatelství (dále SPN) 
1989; Hledíková, Z. – Janák, J. – Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích. 
Od počátků státnosti po současnost. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 
2007; Kašpar, J.: Vybrané kapitoly z historické geografi e českých zemí a z na-
uky o mapách. Praha, SPN 1990; Semotanová, E. – Šimůnek, R.: Lexikon 
mapových archivů a sbírek České republiky. Praha, Historický ústav Akademie 
věd České republiky (dále HiÚ AV ČR, v. v. i.) 2000; Semotanová, E.: Kar-
tografi e v historické práci. Praha, HiÚ AV ČR, v. v. i. 1994; Táž: Historická 
geografi e českých zemí, Praha, HiÚ AV ČR, v. v. i. 1998, 2002, s. 65-74/67-71; 
Baar, V.: Národy na prahu 21. století. Ostrava, Šanov u Ostravy, Ostravská 
univerzita v Ostravě, nakladatelství Tilia 1999, s. 75–83; Blažek, J. – Uhlíř, 
D.: Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifi kace. Praha, Univerzita 
Karlova Karolinum 2002; Pullmann, M.: Konec experimentu. Přestavba a pád 
komunismu v Československu. Praha, Scriptorium 2011.

330 Havránek, J. – Myška, M. – Pavlík, J.: Úvod do studia dějepisu, Praha, SPN 
1967, s. 22. „Územní celek, jehož historii zkoumáme, nelze volit libovolně. 
Proto má v regionální historiografi i velký význam otázka vymezení regionu. 
Rozhodně není správné vycházet při vymezení regionu z dnešního správního 
rozdělení. Obdobně nelze uplatnit ani mechanické vymezení z hlediska země-
pisného nebo hlediska historických správních celků. Rozhodujícím hlediskem 
při vymezování regionů bude hledisko ekonomické, a to v době, k níž se vzta-
huje tématika, již zpracováváme. Vycházíme zde z předpokladu, že ekono-
mická situace ovlivnila ostatní jevy, a proto se v nich odráží. Region, oblast, 
kterou podrobíme historickému výzkumu, není ovšem neměnnou kategorií. 
V průběhu dějin se mnohokrát mění; za feudalismu jsou regiony malé a rela-
tivně stálé, velikost a jejich proměny se zvětšují za kapitalismu.“

331 Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Vimperk, Vodňany, 
Strakonice, Písek, Milevsko, Týn nad Vltavou, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Jin-
dřichův Hradec, Třeboň, Trhové Sviny, Kaplice.

332 Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, 
Tábor, Pelhřimov, Jindřichův Hradec.
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vat, že lze považovat zdejší region,333 s převážně monocentrickým sí-
delním systémem s dominantním postavením krajského města, které 
v něm zaujímá relativně středovou polohu,334 za převážně zemědělskou 
oblast.335 Ovšem z hlediska formování současné podoby sídelního sys-
tému můžeme za rozhodující a určující období označit industriální fázi 
vývoje společnosti, kterou lze v jižních Čechách datovat přibližně od 
poloviny 19. do konce 20. století.336 Přitom po celou tuto dobu vyka-
zoval tento region v rámci daného státu spíše trend prohlubujícího se 
periferního postavení.337 To konec konců dobře a názorně dokumentuje 

333 Region je vedle pojmu krajina ústředním geografi ckým, respektive historicko-
geografi ckým pojmem. Proto pojmy jako: rajón, oblast, areál, územní obvod, 
ale i stát, kraj, okres, obec a další jsou podmnožinami pojmu region. Region je 
spojitá, unikátní a charakteristická část území (krajiny), odlišující se od okolních 
regionů určitými zvláštnostmi, vlastnostmi, vývojem, funkcemi, strukturou, atp. 
Jednoznačněji je region defi nován až v rámci jednotlivých typologií regionů.

334 V kontextu České republiky bychom mohli jako monocentrický sídelní systém 
kraje označit takový, kde největší, zpravidla krajské, město dosahuje minimál-
ně dvojnásobku počtu obyvatel v pořadí druhého populačně nejsilnějšího síd-
la kraje. Ovšem pozoruhodné je, že právě v případě současného Jihočeského 
kraje (2001 – dosud) je tento poměr téměř trojnásobný: 1. České Budějovice 
93 253 a 2. Tábor 34 858 obyvatel. Srov. Počet obyvatel v obcích Jihočeského 
kraje k 31. 12. 2013. ČSÚ (online). Dostupný na http://www.czso.cz/xc/redak-
ce.nsf/i/pocet_obyvatel_v_obcich_jihoceskeho_kraje.

335 Pitra, J.: Výsledky a pokroky zemědělské výroby jihočeské. In: Stocký, J. (ed.): 
Jižní Čechy. Kulturní, hospodářský, sociální vývoj a stav. Program regionální 
práce, Praha, Národohospodářský sbor jihočeský 1937, s. 85–94; Vondruška, 
M. (ed.): Jihočeská technická práce. Sborník SIA 1938. České Budějovice, 
Vydal Odbor Spolku československých inženýrů v Českých Budějovicích 
u příležitosti osmnáctého sjezdu čsl. inženýrů konaného ve dvacátém roce 
Československé republiky v Českých Budějovicích 1938.

336 Zátka, M.: Průmysl jihočeský, předpoklady jeho udržení a rozvoje. In: Stocký, 
J. (ed.): Jižní Čechy. Kulturní, hospodářský, sociální vývoj a stav. Program re-
gionální práce, Praha, Národohospodářský sbor jihočeský 1937, s. 108–115.

337 Stocký, J.: Jihočeský regionalismus – nová síla a zdroj hospodářské obrody 
kraje i státu. In: Stocký, J. (ed.), Jižní Čechy. Kulturní, hospodářský, sociální 
vývoj a stav. Program regionální práce, Praha, Národohospodářský sbor jiho-
český 1937, s. 9–19; Nováček, Aleš: Dlouhodobé vývojové trendy polarizace 
prostoru v Česku v zrcadle populačního vývoje. Historická geografi e 33, Pra-
ha, HiÚ AV ČR, v. v. i. 2005, s. 367–396.
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i ta skutečnost, že podíl populace kraje na celkovém počtu obyvatel 
státu se za tuto dobu snížil na téměř polovinu, když poklesl z 11 % na 
6 %, ale rozhodně to nebyl jen důsledek poválečného transferu (odsunu 
či vysídlení) zdejšího německého etnika.338 

Klasickým příkladem celkem dynamicky se rozvíjejícího sídla je 
Písek.339 Strategická poloha na zlatonosné Otavě dala v raném středo-
věku vzniknout hradu, s jehož historií je silně spjat též samotný roz-
voj města. Městská práva královského města obdržel Písek až r. 1308. 
K prosperitě města, vedlo toho, že se stalo centrem Prácheňského kraje, 
přispělo i několik důležitých faktorů.340 Jedním ze zdrojů městských 
příjmů a rostoucího bohatství jeho obyvatel měla Zlatá stezka, zejména 
ve 13.–15. století. Druhým zdrojem bylo zdejší rýžování tzv. sekundár-
ního zlata pocházejícího ze Šumavy v náplavech řeky Otavy.341 Třetím 

338 Staněk, T.: Odsun Němců z Československa. Praha, Academia 1991; Dvořák, 
J.: Jižní Čechy jako region. Historická geografi e 32, Praha, HiÚ AV ČR, v. v. i. 
2003, s. 135–181. 

339 Začátkem 13. století, když založil český král Václav I. (1230–1253) na území 
dnešního města Písku, kde již existovaly dvě osady, jedna byla rybářská, ta 
druhá rýžovníků zlata na zlatonosné řece Otavě, královský hrad. Samotnou 
stavbu dokončil až „král železný a zlatý“ Přemysl Otakar II. (1253–1278). 
Současně došlo za jeho vlády k založení opevněného města, které střežilo 
důležitý kamenný most přes řeku Otavu a který je dnes nejstarším kamen-
ným mostem v Čechách. Na nové město se přeneslo jméno trhové osady „Na 
Písku“, písemně doložené v listině z r. 1234, ovšem ve své zkrácené podobě 
„Písek“. Písecký most vždy sloužil jako významná křižovatka středověkých 
obchodních dálkových cest.

340 V době husitských válek 1419–1437 město jako písecká husitská republika 
upevnila svou pozici vůči svému okolí a stanulo jako pevná součást Tábor-
ského městského svazu. Po stabilizaci svých pozic za vlády Jiřího z Poděbrad 
a za Jagellonců se královské město úspěšně vzmáhalo a jeho pozemkový ma-
jetek se úspěšně zvětšoval, stalo se také novým střediskem Prácheňského 
kraje.

341 Fröhlich, J.: Zlato na Prácheňsku. Kapitoly z historie těžby a zpracování zlata. 
Písek, Prácheňské nakladatelství 2006, s. 13, 54–76. Zlato rýžovali Keltové 
v době př. n. l., a jako pozůstatky z tohoto dobývání zlata zbyly drobné štěrko-
pískové kopice či pahorky, zvané „sejpy“.
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zdrojem byla těžba zlata hornickým dolováním,342 které zde vyvrcholilo 
v době vlády Lucemburků ve 14. a 15. století.343 

Rozhodující etapa formování moderního sídelního systému ale za-
číná až s nástupem průmyslové revoluce a industrializace v 19. sto-
letí. A právě zde je nutné hledat i hlavní příčiny nejen tehdejšího, ale 
i nynějšího postavení a populačního významu města Písku. V letech 
1855–1862 se Písek stal krajským městem Píseckého kraje, a tak navá-
zalo na tradici historického Prácheňska. Od r. 1868 se Písek stal sídlem 
politického okresu Písek i územně menšího soudního okresu Písek.344 
Současně se město znovu stalo centrem regionu, a to jak po stránce 
politické, tak i hospodářské, kulturní a školské.345 Do města se podařilo 
přivést nové školy,346 zejména českou lesnickou školu, která vyrostla 
až do předního postavení mezi lesnickými školami v rámci rakousko – 

342 Cícha, J.: Zlatodoly na Písecku. In: Jeskyně a historická důlní díla v jižních 
Čechách a na Šumavě. Höhlen und Historische Grubenbauten in Südböhmen 
und Böhmerwald. Caves and Historical Mine in South Bohemia and in the 
Šumava Moutains. Plzeň, nakladatelství KLETR 1999, s. 51–55.

343 Mezitím vypuklo v květnu 1618 druhou pražskou defenestrací české stavov-
ské povstání. Celé jižní Čechy se v letech tzv. „české války“ 1618–1620 staly 
bojištěm. Město Písek bylo 20. března 1619 postiženo tím, že císařské vojsko 
vypálilo písecká předměstí. Dne 26. srpna 1619 dobyl město císařský voje-
vůdce Buquoy, ale již 5. prosince 1619 dobyl město zpět do rukou českých 
stavů vojevůdce hrabě Petr Arnošt Mansfeld (1580–1626). Na podzim r. 1620, 
po dvoudenním obléhání, bylo 30. září dobyto spojenými císařskými a ligis-
tickými vojsky na počátku třicetileté války (1618–1648). Při dobývání města 
na den sv. Jeronýma došlo ze strany vítězných jednotek pod velením hraběte 
Karla Bonaventury de Lonngueval Buquoye (1571–1621) a vévody Maxmilá-
na I. Bavorského došlo k masakru poražených. 

344 Kolář, O.: Písek, Příběh města. Písek 2012, s. 12–20.
345 Šimůnek, L. (redaktor): Almanach 120 let českého lesnického školství v Pís-

ku 1885–2005. Písek, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola 
Bedřicha Schwarzenberga, Sdružení absolventů a přátel lesnických škol Písek 
a Nadační fond lesnických škol Písek 2005, s. 11–12.

346 Dvořák, J. – Novotný, M.: Počátky píseckého školství. In: Kinský, V. (editor): 
Almanach. 130 let českého lesnického školství v Písku 1885–2015, Písek, 
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzen-
berga, Sdružení absolventů a přátel lesnických škol Písek a Nadační fond les-
nických škol Písek 2015, s. 23–42.
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uherské monarchie,347 železnici, elektrické osvětlení a další záležitosti 
moderní doby.348 

S koncem tzv. Velké války r. 1918 přešlo Rakousko – Uhersko 
a habsbursko-lotrinské císařství do řady zaniklých států, na jeho úze-
mí došlo ke vzniku nových nástupnických států, mezi kterými vznikla 
i první Československá republika.349 A tak zatímco mladá republika se 
postupně stabilizovala, potíže nadačních ústavů lesnických v Písku se 
naopak prohlubovaly. Východisko bylo nalezeno v převzetí jejich fi -
nancování státem, a dosavadní dva ústavy se v průběhu let 1918–1920 
reorganizovaly na jedinou státní vyšší lesnickou školu – čtyřletou s ma-
turitou, nominálně připravující absolventa jako samostatného lesního 
hospodáře.350

V době Mnichova 1938 Písečtí přes svůj odbor Národní jednoty 
pošumavské (NJP) podporovali evakuaci žáků, profesorů a veškerého 
inventáře českého gymnázia v Prachaticích do Vodňan.351 Jako pře-

347 Pinc, J. a kolektiv: Přehled historie lesnického školství v Čechách a na Mora-
vě. Písek, Matice lesnická 2003, s. 47.

348 Kolář, O.: Písek, Příběh města. Písek 2012, s. 68–69.
349 Není divu, že v revoluční atmosféře, kdy se hroutily staré a prosazovaly nové 

mocenské struktury, se staly terčem kritiky také „Císaře a krále Františka 
Josefa I. nadační ústavy lesnické“. Nejen pro jejich pojmenování po stařič-
kém a nyní také posmívaném mocnáři. Proto se nesmíme divit a snad to dnes 
ani nikoho nepřekvapí, že i jich dlouholetý úspěšný ředitel, L. Burket, nutně 
musel být v očích představitelů vítězných českých národovců až příliš sepjatý 
s mocnářstvím

350 Šimůnek, L.: Almanach 120 let českého lesnického školství v Písku 1885–
2005. Písek, Matice lesnická 2005, s. 17.

351 Tamtéž, s. 86. Odbor Národní jednoty pošumavské (NJP) r. 1884 v Písku za-
ložil Ladislav Burkert (1855–1933). Již za jeho života byly oceněny nejen 
jeho zásluhy o rozvoj rolnické školy a zřízení lesnické školy v Písku r. 1885, 
ale i jeho aktivita v městském zastupitelstvu, v odborných spolcích a činnost 
literární. Tak mu bylo uděleno čestné občanství královského města Písku, obcí 
Vojníkov, Vrcovice a Držov, čestné členství několika hospodářských, průmys-
lových a lesnických jednot, Jednoty rybářské a včelařské kraje píseckého, byl 
dekorován zlatým záslužným křížem s korunou a dále čestnou medailí nadace 
rytíře Lorenze z Liburnau, stal se rytířem řádu Františka Josefa. Jeho jméno 
je v Písku trvale připomenuto pojmenováním ulice, ve které stojí historická 
budova žákovského domova nynější Střední lesnické školy, „Burketova“.
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chodnou epizodu je možno označit období Druhé republiky vedoucí od 
Mnichova po německou nacistickou okupaci českých zemí 15. března 
1939 a o den později vznik Protektorátu Čechy a Morava.352 Od r. 1940 
byla jediným viditelným znakem okupačního protektorátního režimu 
v Písku existence letní rezidence „státního prezidenta“ Protektorátu Če-
chy a Morava Emila Háchy.353 V květové revoluci řídil město Revoluč-
ní národní výbor (RNV). Dne 7. května 1945 bylo město osvobozeno 
vojsky USA. To se 10. května stáhlo před vojsky Rudé armády, která 
do města vstoupila 11. května v rámci stanovené linie demarkační čáry 
Karlovy Vary-Plzeň-České Budějovice.354 

Po válce město i okres úspěšně vedl zdejší městský a okresní národ-
ní výbor (MNV, ONV). V květnových parlamentních volbách r. 1946 
slavila v rámci systému Národní fronty velký úspěch KSČ,355 která se 
zde vydala do voleb, mimo mnoha jiných, také s heslem o obnovení 
Prácheňského kraje,356 aby po volbách četné volební sliby nebyly do-
drženy.357 Po 25. únoru 1948, po tzv. „Vítězném únoru“ bylo i v Písku 
vše pod egidou vítězné KSČ.358 V Písku se začal budovat textilní podnik 
Jitex, který včetně vedlejších závodů zaměstnával několik tisíc osob, 
převážně žen.359 Výrazně tak ovlivňoval nejen život města, ale i celé-

352 Kolektiv regionálních dějin: Vývojové etapy revolučního dělnického hnutí na 
Písecku. Díl I. Období let 1870–1945, Písek, Oblastní muzeum a Okresní kul-
turní středisko 1971.

353 Kolář, O.: Písek. Příběh města. Písek 2012, s. 87–88.
354 Tamtéž, s. 89.
355 Bílek, J.: Utváření politického systému na Písecku 1945–1948. České Budějo-

vice, Diplomová práce, Historický ústav Filozofi cké fakulty Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích 2010.

356 Kolář, O.: Prácheňská otázka a Písek. Tři kapitoly z dějin Prácheňského re-
gionalismu a snah o obnovení Prácheňského kraje. Písek 1991, s. 3–25, (Ma-
teriály byly již jako články otištěny v časopise Výběr z prací členů Historic-
kého klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, r. 24, 1987, č. 4, 
s. 19–25, r. 25, 1988, č. 1. s. 1–16, č. 3. s. 29–34).

357 Pecka, J.: Na demarkační čáře. Americká armáda v Čechách v roce 1945. 
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 1995; Kolář, O.: Písek. Příběh 
města. Písek 2012, s. 90.

358 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond Okresní výbor KSČ Písek (1945–1989), In-
ventář zpracoval Mgr. Jiří Pešta, Písek 2009.

359 Kolář, O.: Písek. Příběh města. Písek 2012, s. 93–94.
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ho okresu.360 V r. 1953 Písek a jeho okolí sehráli důležitou roli v čes-
koslovenském fi lmu, když písecký rodák Václav Krška (1900–1969) 
natočil fi lmovou adaptaci Šrámkova dramatu „Měsíc nad řekou“, a to 
s hudbou Jiřího Srnky (1907–1982).361 Podařilo se udržet i důležité pí-
secké školství, které se nakonec plně podřídilo novým společenským 
podmínkám.362 Opravdový vzestup města byl ovšem spojen převážně 
až se socialistickou industrializací v 50.–70. letech 20. století, tedy ob-
dobím, které výrazně hierarchizovalo sídelní systém jihočeského kraje 
ve prospěch několika okresních měst. Písek se tak proměnil v jedno 
z nejvýznamnějších průmyslových center kraje, po Českých Budějovi-
cích a Táboře byl třetím největším.363 

Krátké demokratizační vzepětí konce šedesátých let vystřídal 21. 
srpen 1968, kdy v rámci Operace Dunaj364 vstoupilo do ČSSR pět oku-

360 SOA Třeboň, SOkA Písek, Za nový život, roč. I.–X., Písek 1950–1959.
361 Kolář, O.: Písek. Příběh města. Písek 2012, s. 95–96.
362 Státní vyšší lesnická škola sice přečkala i druhou světovou válku, aby po roce 

1949 byla, zcela v souladu s tehdy KSČ předpokládaným trendem techniza-
ce společnosti, přejmenována na Lesnickou technickou školu, jejíž název byl 
r. 1960 znovu pozměněn na Střední lesnickou technickou školu. Absolutní 
uplatnění jednotného modelu správy lesa v období centrálně řízeného hospo-
dářství vedlo nejprve k zrušení institutu „samostatného lesního hospodáře“ 
a v zápětí poté k představě, že v socialistickém lesnictví může být lesním hos-
podářem pouze inženýr, jemuž podřízení lesní musí mít maturitu. V důsledku 
toho byly zrušeny mistrovské (tj. bývalé hájenské) školy a v 80. letech byly 
střední lesnické školy, včetně Střední lesnické školy v Písku, zaměřeny na 
přípravu lesních (nyní revírníků) a mistrů.

363 V přehledné podobě publikováno v dílech: Kolektiv: Retrospektivní lexikon 
obcí ČSSR 1850–1970. Díl I/1 (ČSR). Praha: Federální statistický úřad (dále 
FSÚ) 1978; Kolektiv: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2001. 
Praha, Český statistický úřad (dále ČSÚ) 2006, resp. na webových stránkách 
Českého statistického úřadu (online) – dostupné na: http://www.czso.cz/.

364 Benčík, A.: Operace „Dunaj“: Vojáci a Pražské jaro 1968. Praha, Ústav sou-
dobých dějin AV ČR, v. v. i. 1993; Týž: Rekviem za Pražské jaro. Důvěrná 
informace o přípravě a provedení srpnové intervence varšavské pětky v Čes-
koslovensku. Třebíč, Tempo 1998; Týž: Operace Dunaj aneb internacionální 
vražda Pražského jara. Praha, Krutina Jiří – Vacek 2013.
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pačních armád Varšavské smlouvy pod velením Sovětského svazu.365 
A v Československu tak začal potupný, postupný a nakonec i úspěš-
ný nástup tzv. „normalizace“,366 která se, svým způsobem na dlou-
hých dvacet let, podepsala i do každodenního života, jednání, myšlení, 
vystupování a chování obyvatel, jak státu, tak i kraje, okresu i města 
Písku.367 Také písečtí občané, ve své většině, přivítali nejen průběh, 
ale také výsledky a tím i dopady Listopadové „sametové“ revoluce r. 
1989.368 Z výše uvedeného také plyne i význam zdejšího Občanského 
fóra v rámci jižních Čech. Městu se tak otevřela nová šance k jeho dal-
šímu vývoji, pochopitelně kontinuálně a v návaznosti na jeho předchozí 
slavnou minulost výše stručně připomenutou.369

365 Pecka, J. a kol.: Sovětská armáda v Československu 1968–1991: Chronolo-
gický přehled. Praha, Ústav soudobých dějin AV ČR, v. v. i. 1996; Felcman, 
O. – Volková, K.: Co stála srpnová invaze? Praha, Ústav soudobých dějin AV 
ČR, v. v. i. (Materiály, studie, dokumenty, č. 13) 1994; Felcman, O.: Invaze 
a okupace: K úloze SSSR a sovětských vojsk v letech 1968–1991. Praha, Ústav 
soudobých dějin AV ČR, v. v. i. (Materiály, studie, dokumenty, č. 15) 1995.

366 Pecka, J. (vyd.): Spontánní projevy pražského jara 1968–1969. Ediční řada 
Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. 1. díl Praha 
– Brno, Ústav soudobých dějin AV ČR, v. v. i. – Doplněk 1993; Pecka, J. – 
Belda, J. – Hoppe, J. (vyd): Občanská společnost 1967–1970. Ediční řada Pra-
meny k dějinám československé krize v letech 1967–1970, 2. díl. 2. svazek: 
Sociální organismy a hnutí Pražského jara 1967–1970. Praha – Brno, Ústav 
soudobých dějin AV ČR, v. v. i. – Doplněk 1998; Pecka, J. – Prečan, V. (při-
pravili a uspořádali): Proměny Pražského jara: Sborník studií a dokumentů 
o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968–1969. Brno, 
Doplněk 1993.

367 Kolář, O.: Písek. Příběh města, Písek 2012, s. 100–101.
368 Kronika města Písku 1986–1990. Písek, Kronika města Písku 1986–1990; 

Jíša, Z.: Zápis kroniky Městského úřadu v Písku za rok 1989. Písek 1990, 
s. 1–3. Zápis provedl kronikář města Písku Zdeněk Jíša a v čistopise obsa-
huje 58 stran, zápis byl schválen letopiseckou komisí v Písku 1990, podpis 
předsedy nečitelný, za Městský národní výbor v Písku podepsal jeho předseda 
Václav Volf.

369 Prášek, J.: Písecké XX. století. Písek 1995, s. 153–155; Týž: Písek před 100 
lety aneb Kronika roku 1896. Písek 1995; Týž: Písek před 75 lety aneb Kro-
nika roku 1922. Písek 1996; Týž: Písek před 50 lety aneb Kronika roku 1948. 
Písek 1997; Týž: Písek před 25 lety aneb Kronika roku 1974. Písek 1998; Týž: 
Písecké 2. tisíciletí. Písek 2000. 
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Materiály jsou uloženy ve fondu OF ve třech balících, které se dále 
dělí na jednotlivé složky, které zase obsahují určitý počet listů, a které 
velmi výstižně zahrnují působení píseckého OF, včetně oné každodenní 
poctivé práce jeho pracovníků, jak to názorně dokládá tento zápis.370 

„16/1 Písek Dobrý den, přátelé, dovedu si představit, že z vašeho 
pohledu mohou některé mé projevy vypadat jako snaha strhnout na 
sebe rozhodující moc. Ano, v současné době skutečně jde o moc a o tu 
se bude nelítostně bojovat. Pokud někdo z vás vůči mě takové pocity 
měl, bojuje se mnou o moc. Zbytečně. Jednak já o ni bojovat nechci, 
jednak, a to především, tím oslabuje OF. Protože mně osobně připa-
dá momentální akceneschopnost OF jako důsledek tohoto „bojování“ 
mezi námi, přenechávám iniciativu jiným a sám se budu řídit svým ro-
zumem a věnovat se věcem, které sám považuji za důležité. Pokládám 
za ztrátu času dokola probírat věci již jednou vyřešené. Například otáz-
ku obecního domu OF ve vztahu ke zdravotnictví vyřešilo a rozhodlo 
18/12/89, a o potřebě hledat nové kandidáty do všech zastupitelských 
orgánů mluvíme, od počátku. Přestože pan […] správně poukazoval na 
tuto prioritu, žádný konkrétní krok nikdo nepodnikl. 

Dovolte mi některé názory ještě dodat: hovořit o prioritách není směš-
né, naopak se ukazuje, že pokud z nich ustupujeme jsme v haj […].371 
Udělali jsme několik prvních kroků v zajištění občanských svobod tím, 
že oklešťujeme moc NV. Ve volbách nic, v intelektovém a profesionál-
ním posílení OF dokonce naopak, neuváženými akcemi dosahujeme (viz 
fórum učitelů) opaku, totiž že slušní lidé začínají o OF pochybovat.372 
Protože jsem na sebe navázal mnoho, musíte se toho nyní ujmout: […] 

Asi jsem se trochu utrhl, ale protože jde skutečně o převzetí moci od 
stávajícího režimu, je bezpodmínečně nutné373 akceschopnost a jedno-

370 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 73. Editorská po-
známka: následující materiály citujeme bez jakýchkoliv úprav, včetně případ-
ných chyb, versálního písma, tučně vytištěného resp. podtrženého textu apod. 
a u dálnopisu včetně absence háčků a čárek. 

371 Vynecháno, vytečkováno autorem odborného textu JD.
372 Ručně dopsáno: „Potřebujeme osobnosti“.
373 Zde ručně hvězdička a dole je ručně připsáno: „je nutné pro nově příchozí mít 

připraveno napsaný archiv co už se udělalo, aby se to furt každému nemuselo 
vysvětlovat.“ 
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ta OF. Komise pro kontrolu NV musí mít okamžitě náplň a intenzivně 
pracovat. Je potřeba položit MěNV. K tomu ale musíme mít připrave-
no kolem 50 lidí z města Písku a 50 z celého okresu, kterí nastoupí na 
uvolněná místa poslanců. Jestliže nebudeme připraveni převzít moc, 
můžeme to celé zabalit a chystat emigraci.

Velice si ctím myšlenek OF a budu je hájit způsoby, které sám uznám 
za vhodné. Pokud spolupráci se mnou budete považovat za smyslu-
plnou, velice rád se budu dál angažovat, ale znovu uznávám, že jste 
mé jednání mohli vnímat jako uzurpátorství, a proto si odpočinu. […] 
V dnešní době není na místě se brzdit, ale udělám to v zájmu věci. Ro-
zumářské lpění na absolutní demokracii nemůže vést k převzetí moci. 
To demokracie neumožňuje. Moc se mi líbí kritéria ředitele televize: 
mít morální oprávnění pro svou činnost, dosahovat špičkové profesio-
nality a prokázat ochotu k maximálnímu nasazení sil.“374

Zde je velmi pěkně zachyceni rozpoložení vedoucího představitele 
OF Písek, všechny jeho tehdejší a aktuální názory, představy, problémy, 
starosti, konfl ikty (vnitřní a vnější) a také úvahy, co dál?, včetně jeho 
vizí možného dalšího budoucího vývoje OF i společnosti v Písku. Je jas-
ně cítit i velkou únavu (asi dnes až velmi těžko představitelnou) z dlou-
hodobého a každodenního nasazení, velkou odvahu, ale i maximální 
zodpovědnost a osobní i osobnostní nasazení pro správnou věc.375

Jedním z dalších a opět zajímavých materiálů je Prohlášení OF Pí-
sek k výstavbě CO krytů.376 V tomto písemném materiálu se doslovně 
uvádí: 

„OF Písek na základě připomínek občanů, členů KSČ, bývalých dů-
stojníků dokonce již z jara r. 1989, Pozemních staveb s. p. závod Písek, 
dozoru investora p. Levého a investorů se shodli na tomto stanovisku. 

374 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 73 (druhá strana 
strojopisu).

375 Je nutno vzít i v potaz, mimo jiné aspekty zde přímo neuvedené, také omezené 
možnosti tehdejších komunikačních (dopravních = auta, vlaky, autobusy), ale 
i těch telefonních (telegrafních) a také poštovních prostředků a spojení, které 
převážně nahrazoval systém spojek a kurýrů, mnohé věci z důvodů utajení 
bylo nutno řešit osobním setkáváním a kontaktem, zejména to platilo často až 
do ledna 1990.

376 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 83.
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Veřejnost vyjadřuje nedůvěru a nesouhlas s výstavbou CO krytů z ná-
sledujících důvodů: – Občané neznají, kde kryty jsou postaveny a plán 
ukrytí. – Po stránce technické výstavba CO krytů nezaručuje ochranu. – 
Kryty jsou postaveny v nebezpečné blízkosti řeky. – Kryty byly stavěny 
jen pro naplnění počtů bez ohledu na jejich rozmístění. – Pro ochranu 
50 % obyvatelstva by výstavba stála nesmírné fi nanční, materiální ná-
klady a pracovní síly. Jako příklad uvádíme kalkulaci pro samostatný 
kryt pod školou pro 550 ukrývaných občanů. 

Náklad na stavbu: Finanční náklad 7,091.000.-,377 Spotřeba betonu 
2200 m3, Spotřeba cementu 900 tun, Spotřeba oceli 200 tun, Spotřeba 
bednění 4 000 m2; Náklad na 1 osobu: Finanční náklad 14.182.-, Spo-
třeba betonu 4,4m3, Spotřeba cementu 1,6 tun, Spotřeba oceli 0,4 tun, 
Spotřeba bednění 8,0 m2; Náklad na 1 milion lidí: 14.183 mil.378, betonu 
4,400.000 m3, Spotřeba cementu 1,600.000 tun, Spotřeba oceli 400.000 
tun, Spotřeba bednění 8,000.000 m2; Pro výrobu betonu by bylo potře-
ba pro kryty pro 1,0 mil. lidí 5,000.000 m3 štěrkopísku a toto množství 
snad není možné získat. Z této kalkulace vyplývá, že výstavba CO kry-
tů v současné době je pro republiku neúnosná.

Proto: 1/ OF Písek v\slovuje požadavek a dává podporu investorům, 
Pozemním stavbám Písek, dozoru investora, aby výstavba CO krytů 
samoobsluha, potraviny a dům služeb byla zastavena. CO kryt u školy 
je nutno již dokončit. Výstavba CO krytu Okresní správy spojů v Pís-
ku, po dohodě investora a Pozemních staveb bude provedena tak, aby 
sloužila zájmům provozu spojů. Žádáme, aby projektování CO krytů 
a dalších staveb bylo zastaveno do doby, než bude vyjasněna situace 
v této výstavbě. 

2/ Získané prostředky byly sdruženy a uvolněná stavební kapacita 
byla použita pro výstavbu operačního sálu nemocnice a polikliniky.

3/ U některých vystavených CO krytů uvažovat o jejich víceúčelo-
vém využití, příkladně pro uskladnění zeleniny, ovoce a brambor. 

Na základě dopisu náčelníka CO ČSSR podepsaného generálplu-
kovníkem Jos. Marušákem se závěrem ptáme: – Co se myslí pod po-
jmem „havárie a výron nebezpečných škodlivin“, – Co se myslí „na 

377 Tehdy se jednalo o Kčs.
378 Částka byla 14 miliard 183 milionů Kč.
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zabezpečení obyvatelstva proti různým nahodilostem“, – Jak je to tedy 
s bezpečností jaderných elektráren, když výstavba je nutná s ohledem 
„na ochranu v prostorech jaderně energetických zařízení a objektů s vý-
ronem nebezpečných škodlivin.“ Dozor investora, OF Písek OF Po-
zemních staveb s. p., závod Písek“379

Současně je přiložen tento dopis:380 
„Náčelník Civilní obrany ČSSR, Čj.: 60790, V Praze dne 3. ledna 

1990. Ing. Josef LEVÝ, Krajská investorská a inženýrská organizace, 
České Budějovice, středisko Písek, Šobrova 2026, 397 01 Písek. K Va-
šemu požadavku na zastavení výstavby úkrytů CO zaslanému předse-
dovi vlády ČSSR dne 28.11.1989 sděluji: Kolektivní ochrana obyvatel-
stva ukrytím je organizována nejen v ČSSR, ale i ve všech vyspělých 
kapitalistických státech. Její potřeba je dána ohrožením společnosti 
možnými účinky ozbrojených konfl iktů, které bohužel nelze, ani za 
současného stavu mezinárodních vztahů vyloučit. Uvolňování meziná-
rodního napětí dosud nepřineslo zásadní zlom ve vztazích mezi státy. 
Stále je dostatek ozbrojených sil a zbraňových systémů k ohrožení kaž-
dého suverénního státu a celého lidstva. Proto také dlouhodobé výstav-
bě krytů věnují vysokou pozornost zejména státy, srovnatelné svou ve-
likostí s námi. Švýcarsko, Švédsko, Dánsko, Norsko na rozdíl od ČSSR 
disponují až 100 % kapacitou ukrytí všeho obyvatelstva. Máme zato, že 
naše obyvatelstvo si zasluhuje stejnou míru ochrany Úkryty kromě toho 
sehrávají závažnou úlohu v zabezpečení obyvatelstva proti případným 
haváriím s výronem nebezpečných škodlivin.

Částka 86 mil. Kč přidělená na investiční výstavbu CO je minimální 
v porovnání s celkovými výdaji na investiční výstavbu v KBV v Jiho-
českém kraji, které činí téměř 6 mld. Kčs. Vzhledem k tomu, že náš 
stát vynakládá celkově na ukrytí jen minimální, ekonomicky únosné 
náklady, usilujeme o co nejlacinější výstavbu, kde účel krytí je spojen 
s mírovým využitím staveb. Proto také souhlasíme s tím, aby i většina 
vynaložených prostředků byla určena pro mírové účely. Z tohoto důvo-
du k Vámi kritizovaným vysokým nákladům také u stavby kinoúkrytu 

379 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 83 b. Zajímavé je to, 
že zde chybí podpisy a datování.

380 Tamtéž, Fond OF, balík č. 1, složka č. 83 c.
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Písek. Vysoká nákladovost na jednotlivé úkryty je ovlivněna zejména 
stavebními organizacemi. Považujeme za nezbytné Vás informovat že, 
výstavbu v některých krajích provádí daleko levněji než v Jihočeském 
kraji.

U staveb realizovaných v KBV (Č. Budějovice, Tábor, Písek) jsou 
úkryty stejně jako v celé ČSSR přísně dvouúčelově využívány jako do-
plněk školského zařízení, nebo dvouúčelové garáže pro snížení hluč-
nosti a exhalátů v sídlištích s možností jejich dalšího využití pro nad-
stavbu družstevních garáží. V neposledním míře je třeba brát do úvahy 
i ochranná pásma jaderné elektrárny Temelín. Tato jsou respektována 
i v západních státech jako součást teritoriální ochrany obyvatelstva 
v blízkosti jaderně energetických zařízení. 

Odmítání výstavby úkrytů jednoznačně pramenní z neznalosti při-
jímaných opatření v celosvětovém měřítku a zásad, které jsou v tomto 
směru zejména v kapitalistických a neutrálních státech daleko více pre-
ferovány než v ČSSR.

Z výše uvedených důvodů se v nejbližším období nepředpokládá 
výstavbu úkrytů CO zastavit. To by bylo v rozporu se současnými poža-
davky na zabezpečení obyvatelstva proti různým nahodilostem a mohlo 
by vést k vážným následkům v krizových situacích. V některých přípa-
dech bude výstavba přehodnocena s ohledem na ochranu v prostorech 
jaderně energetických zařízení a objektů s výrony nebezpečných škod-
livin.

Vítáme Vaší iniciativu s prosbou, abyste přispěli k maximálně efek-
tivnímu vynakládání prostředků určených k ochraně naší společnosti. 
Generálplukovník Josef Marušák (podpis)“381

OF Písek obdrželo i opis tohoto znění:
Praha. 6. 1. 1990. Informační a propagační oddělení ÚV KSČ. Opis. 

Oběžník č. 2. Soudruzi a soudružky, pracující stranická inteligence, 
pracující rolníci! Dostávají se vám do rukou závažné zásady, jež možno 
shrnout jako dokument doby. Nedejte se odradit současnou situací v na-
šem socialistickém státě. Nedejte se zviklat a buďte právě dnes věrnými 
členy, zocelení bolševickými zkušenostmi. Naše strana vás právě dnes 

381 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 83 c, d. Z textu vy-
plývá, že dopis OF Písek je odpovědí na něj.
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potřebuje. Máme pro vás pádné argumenty, kterým musíte věřit, že tato 
doba je jen přechodnou a že jednou zase budeme u moci my a pak se 
už nikdy nebude opakovat tak trapná situace, do jaké nás naší vedoucí 
dostali.
Proto: 
1. V OF máme své lidi, kteří tam působí sice pro tak zvané demokraty 

jako horliví členové, ale ve skutečnosti narušují činnost a získávají 
tak občany na svoji stranickou linii. Vstupujte do OF-a budete – do-
stávat pokyny od KSČ. Zanášejte do OF sváry a diskreditujte jejich 
členy za každou cenu. Z OF musí odejít ti, kteří jsou těmi skuteč-
nými našimi nepřáteli a vy všichni ostatní se snažte o to, aby se od 
nich veřejnost odvrátila.

2. Komunisté, snažte se za každou cenu udržet na svých místech, to 
je alespoň do voleb, protože budete mít dost vlivu na voliče jedině, 
když budete na vedoucích místech a počítejte stále se strachem, kte-
rý nevymizel.

3. Jakékoli kritické připomínky k soudruhům ve funkci kvalifi kujte 
jako trestný čin pro napadení osoby a veřejného činitele, trvejte na 
prokurátorovi a civilním soudu. Tím členy OF nejlépe zdiskreditu-
jete. Soudci a prokurátoři jsou na naší straně a zákony také.

4. Projevujte solid aritu s odvolanými funkcionáři a ať odstupuje celé ve-
dení. Propagaci zaměřujte tak, aby se z vás stali mučedníci národa.

5. Napadejte tak zvané demokratické řešení situací jako zvůli a násilí. 
Jako zlo, které na nás neprávem svalovali, nahražuji druhým, hor-
ším zlem, nečestným zlem „Lidské tváře“.

6. Prezident Havel – jeho výroky o nenásilí a vzájemném dorozumění 
vysvětlujte tak, že se nemá používat jakéhokoli nátlaku, jinak že se 
porušuje základní článek demokracie. Obhajujte se jeho slovy. Tím 
nám dal do ruky obrovskou zbraň.

7. Nastává boj o získání závodů, družstev /JZD, ČSST/, obcí a malých 
měst. Zde sehrajete roli vy, drobní pracující a operujte: Nastoluje 
se kapitalismus, bude nezaměstnanost. Zdůrazňování odborníků, 
odborníků na jakýchkoliv stupních bagatelizujte jako fríze, jimiž 
veřejnost ohlupuji.

8. Mezi studenty, kteří byli manipulováni, dochází již k prvním rozpo-
rům, to je naše dílo, soudruzi, ne jejich. A tak by to mělo jít všude.
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9. Při ponižujících odvolávacích procesech se braňte: Musel jsem to, 
to byla taková doba. Každý z OF taky pomáhal straně, aby se udržel 
v práci /využijte toho/.

10. Zveličujte jakékoliv chyby, jimiž se „demokraté“ dopustí, rozšiřujte 
je a vyhledávejte argumenty. Poctiví členové KSČ vám v tom po-
mohou.

Pokládejte tento oběžník za přísně důvěrný.
Čest naší záslužné práci!  Propagační středisko ÚV KSČ.“ 382

Současně OF Písek také dostávalo dopisy nejrůznějšího znění a za-
měření. Zde jsem si dovolil vybrat tento, který mne zaujal svým histo-
rickým přístupem a celkovým zaměřením: 

„Občanské Fórum, Komenského třída č. 85 Písek. V Písku 29. led-
na 1990. V týdeníku „Zítřek“ z 25.1.1990 pod názvem „Co se jmény 
ulic“, byl uveden návrh přejmenování ulice Kl. Gottwalda na ulici Jana 
Wericha. I když nepopírám jeho velmi rozsáhlou tvorbu mnoha revue, 
televizních úprav klasických komedií, původních divadelních her a hu-
morných fi lmů, mám proti tomuto návrhu pojmenování ulice Wericho-
va tyto závažné námitky:

V čase celonárodních oslav osmdesátého výročí Jiráskových naro-
zenin 1931 ve Vestpocket revui Werich se posmíval archaickému slohu 
a jazyku Jiráskových románů historických, což doprovodil ukázkami 
humorně předneseného nějakého výňatku. Toho si Jirásek jistě neza-
sloužil, neboť v době, kdy12 letý Werich ještě chodil do školy, Jirásek 
už riskoval kriminál i šibenici, k níž za války byl odsouzen Dr. Kramář 
i Dr. Rašín, kteříž následkem rychlého spádu událostí jí o vlas unik-
li. V té nebezpečné době válečné, kdy ještě jednotný postup českých 
poslanců na říšské radě ve státoprávní otázce narušovali německy ori-
entovaní sociální demokraté v čele s Dr. Bohumírem Šmeralem sou-
hlasně v duchu rakušáckého názoru historika prof. Dr. Pekaře, Jirás-
kovou zásluhou právě v nejvyšší čas byl L7. Května 1917 provolán 
odvážný manifest českých spisovatelů s jasným programem požadavků 

382 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 323 A. Z textu vy-
plývá, že propagační středisko ÚV KSČ mělo vše velmi dobře dopředu vy-
myšleno a důkladně tzv. promyšleno, naštěstí se jeho realizace, jako vždy, 
nepodařila.
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českého národa pro říšskou radu ve Vídni. Ve Smetanově síni Obec-
ního domu v Praze 13. Dubna 1918 byla vykonána památná přísaha, 
kterou napsal a celému shromáždění tehdejších představitelů českého 
národa přednesl Alois Jirásek, slibující věrnost ve spravedlivém zápase 
až do konce. Toto jasné vystoupení domácího odboje závažně pode-
přelo amerického presidenta Wilsona k vyhlášení kapitulačních pod-
mínek Rakousko-Uhersku. Werichův posměch nepostihl jen Jiráskův 
starodávný sloh a jazyk literární, ale jindy zase sokolskou pochodovou 
píseň „6. července na strahovských hradbách“ jedovatou kritikou, že ti 
zdatní Sokolové nechají těžce dřít matku Slávii vyoráváním práv. We-
rich měl vůbec na Sokoly spadeno sarkasmem, jak patrno i z utrouše-
ného výroku “a co ten gypsový Tyrš skříni?“ Ke všemu, co se mu zdálo 
jen trochu podezřelé náznakem vlastenectví, byl alergický, protože je 
považoval za buržoazní. Vůbec ignoroval závažnou skutečnost, že bez 
tolik nalehavě potřebné jednotící síly Sokola v legiích, nemohl by se 
o ně T.G.M. opříti a v závěrečném jednání s dohodovými mocnostmi 
dokončiti své osvoboditelské dílo. Werich stál už od počátku na straně 
levice, v níž věřil jako ve směrnici k nastolení spravedlivějšího řádu, 
z kteréhožto důvodu nemilosrdně se trefoval do 1. Republiky bez ohle-
du, že sotva už vznikla, měla kolem sebe hejno nepřátel z přežívající-
ho rakušáctví, vyrašivšího konjunkturálního špekulantství, zbyťáckého 
čachrářství383 i vášnivého propagování třídního boje. Pozdější vývoj 
v podobě splněného snu „reálného socialismu“ ukázal, jak se Werich 
katastrofálně mýlil, když ta kritizovaná nespravedlivost zvrhla se v ješ-
tě nesčíslněkrát horší podobě nové šlechty, privilegované nomenklatury 
diktátorské strany ve spojení s všestranně hrubým násilím a popravami 
podezřelých, v byro vykonstruovaných nepřátel komunistického reži-
mu, nastoleného po únoru 1948, k němuž Werich zastával lokálním, 
aniž by jej zviklala nemilost přechodným zákazem umělecké činnos-

383 Zde se jednalo v rámci československé pozemkové reformy dvacátých a tři-
cátých let dvacátého století o to, že byly vytvořeny tzv. zbytkové statky, se-
stavené ze zbytků ještě nerozdělené půdy, kterých se pak používalo jako tzv. 
systému odměn či podplácení při jednáních v rámci tehdejších vládních stran 
a koalic. To veřejnost celkem oprávněně kritizovala. A českoslovenští komu-
nisté toho velmi úspěšně využili v roce 1945 k revizi předválečné pozemkové 
reformy.



158

ti, ani jím neotřásla poprava JUDr. Milady Horákové, jejíž smrt byla 
oslavována prý veselicí na pozvánky přítomných diváků, Werichovou 
loyalitou nepohnuly ani popravy prominentů levice. K Werichově úmr-
tí uveřejněný nekrolog v denním tisku ocenil věrný postoj vyjádřený 
28. ledna 1977, kdy společně s dalšími představiteli kultury a umění po-
depsal na shromáždění v Národním divadle provolání československých 
výborů uměleckých svazů „za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu 
a míru.“ Z tohoto lokálního a servilního gesta lze usuzovat na Wericho-
vu lhostejnost k těžkým represím proti skupinám disidentů, dožadují-
cích se dodržování ustanovení mezinárodní Charty o lidských právech 
a helsinských dohodách, proti Chartistům, členům Výboru nespraved-
livě stíhaných, pronásledovaných estébáky a esenbáky zabavováním 
majetku, domovními prohlídkami, zatýkáním a vězením. Ač byl We-
rich ve vychvalovaném SSSR, po mnichovských událostech v nastalém 
ohrožení osobní bezpečnosti i života, neemigroval k přátelům do SSSR, 
ale svou záchranu „rozumně“ vyhledal „v buržoazním, kapitalistickém 
tvrdě nespravedlivém“ západě v poslední chvíli odletem do Švýcar 
9. 1. 1939, potom do Francie a do Ameriky. Prozradil tím svou roz-
pornost mezi halasně vychvalovaným SSSR a co si myslel potichu ve 
skrytu duše o lepší osobní bezpečnosti a svobodě na západě.

Z důvodů shora uvedených nezdá se mně vhodné podle návrhu uve-
deného v týdeníku Zítřek přejmenování Gottwaldovy ulice na ulici We-
richovu.

I při různosti názorů nejsem proti Werichovi osobně zaujat, neboť 
z lidského hlediska v hrozné představě onemocnění rakovinou hlasivek 
jsem jej hluboce litoval, tím více, když v rozhovorech pro chystanou 
knihu Janouškovu o Werichovi tem jmenovanému redaktorovi prozra-
dil své velké trápení slovy: „Mám ženu, která mně byla 50 let kamará-
dem. Teď se zbláznila a neví, co dělá. Mám dceru, která se nešťastně 
vdala a rozvedla, takže dcera Fanča vyrůstá bez táty.“ Již 18 let Werich 
trpěl rakovinou, což po prvním zjištění jej šokovalo, ale i při té krční 
nemoci ještě nějaký čas hrával s Horníčkem za ustavičného vysýchá-
ní slin v ústech. Tudíž Werichovo životní fi nale bylo velice strastiplné 
a smutné v protikladu bouře veselí, který probouzel humorem v diva-
delním posluchačstvu. Werichovy fi lmy mne spíše rozveselily, protože 
postrádaly zesměšnění v předešlých statích zmíněných.
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Navrhoval bych přejmenování Gottwaldovu ulici na Janáčkovu 
a dnešní Janáčkově ulici /kostelní/ vrátit bývalé jméno velkého a oběta-
vého vlastence v zápase o střední české školství biskupa Valeriana Jir-
síka, který vlastním nákladem fi nancoval postavení gymnázia s českým 
vyučovacím jazykem i k nelibosti vysoké církevní hierarchie a velkému 
vztekání českobudějovických sršatých Němců. Druhou ulici Zápotoc-
kého bylo by záhodno pojmenovati jménem píseckého rodáka a sklada-
tele Jiřího Srnky. Jeho přítel Jaroslav Ježek jej navštívil o prázdninách 
1930 a při koupání a slunění na břehu Otavy složil jednu jeho melodič-
ností a harmoničností nejhezčí svou skladbu Mercedes tango. V hudeb-
ní škole, kde každý den přebýval, složil známý Bugatti step.

Pojmenování školy Maxima Gorkého bylo by záhodno odstranit, 
protože Maxim Gorkij v jedné své knížce glorifi kuje školácké udavač-
ství jako revolučně záslužné a vlastenecké. Ku konci svého života pro-
jevil se v kulturním oboru jako stalinský kolaborant v popírání svobody 
umělcova svědomí. To se jistě píseckým komunistům muselo velice 
zamlouvat, protože považovali pojmenování školy po něm za velice 
případné. Z názvů nutno vyloučit sovětismus.

Harantově ulici a Jiřího z Poděbrad mělo by býti pojmenování vrá-
ceno, třídě Rudé armády dřívější jméno Husova, Leninovo náměstí pře-
jmenováno na Velké náměstí, jako tomu bylo dříve.“384

V další položce Městský národní výbor v Písku, nositel titulu 
„VZORNÉ MĚSTO“, PSČ 397 19, odbor školství a kultury zasílá na 
Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti (OO VB), kpt. Sedlák, Leninovo 
nám. Písek tuto žádost: „Věc: Žádost, vyřizuje / linka ŠK/90/Ž, místo 
odeslání 7. 2. 1990. Žádáme Vás o zajištění služby VB při celoměstské 
akci ve spolupráci s OF města, která se uskuteční v úterý 6. Března 1990 
v 16.00 hodin v parku na Mírovém nám. V Písku k výročí T.G.Masa-
ryka – odhalení desky. Vedoucí odboru: ing. L. Koštová. Na vědomí: 
Občanské forum Písek. Vyřizuje: Žáková.“385 

Ovšem objevují se i některé dopisy či zásilky, které obsahují i básně, 
jako třeba následující přiložená (a dodaná 6. 2. 1990), která byla vyvě-
šená na nástěnce ZDŠ Záhoří:

384 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 80, druhá strana. 
Občan Písku (NJ) se zde plně podepsal, včetně své adresy.

385 Tamtéž, Fond OF, balík č. 1, složka č. 120.
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„Za vše se můžem omluvit
Za Únor, za zdvihnuté hlavy a pěstě dělníků. 
I Tobě se můžeme omluvit za to, že jsme Ti vzali fabriku.
Omluvit se můžeme za přehrady, za zatopená údolí,
Za rolníka, který svobodně bez dřiny vyjel do polí.
Za pruhy dálnic a vystavěná sídliště, metro,
Za zmizelé výměnky, za žití v míru v sociální jistotě.
Za lepší život chudáků i za holky z ulice.
Za to se můžeme omluvit.
Kdo se omluví nám za Radotín, za Košuty, za Duchcov.
Za mrtvé, kteří z hladu vyšli do ulice,
Za žaláře, které se plnily komunisty 
Ve jménu demokracie a Masaryka.
Kdo se omluví?
Je to již passé? Byla to první republika.
Kdo se omluví za Lidice, za plynové komory,
Za mrtvé, bylo jich tisíce.
Za padlé sovětské vojáky na Dukle, v Karpatech, 
u Bratislavy, u Brna a Prahy. 
U jejich hrobů se zastavte, tam se omluvte!
Ne za Sudety!“386

Jestliže bezprostředně po svém vzniku musela OF bojovat s KSČ 
a jejími jednotlivými orgány a organizacemi na závodech, JZD, ve ško-
lách a institucích, v rámci měst s městskými orgány.387 

„Vazeni soudruzi, V poslednich dnech doslo v Praze a v rade dalsich 
mist nasi republiky k naruseni klidu a verejneho poradku. Organizatori 
techto akci zneuzili cast verejnosti zejmena studentskou mladez. Dra-

386 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 118. Je to současně 
i ukázka toho, jak se tehdy prováděla komunistická propaganda, která zde 
využívala německé, resp. 

387 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, S 15 096. 
Tu jsem přímo v materiálech OF Písek nenašel, ale je to zásadní materiál. 
Ústřední výbor Komunistické strany Československa Praha, V Praze 21. 11. 
1989, č. j.: ÚV – 0135/89, určeno pro: I. tajemník ÚV KSS; vedoucí tajemníci 
krajských výboru KSČ, KSS a městských výboru strany v Praze a Bratislavě, 
okresních výboru KSČ, KSS. Podepsáno bylo Předsednictvo ÚV KSČ.
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matizuji situaci, pusobi na city a nazory mladych lidi, vyhrocuji emoce. 
Vyuzivaji k tomu kulturni frontu. V rade divadel jsou poradany stavky.

Jsou prijimany rezoluce a vyzvy, obsahujici ultimativni pozadavky 
na kadrove zmeny v řidicich organech, k sesazeni vlady, k rozbiti a li-
kvidaci KSC, k diskreditaci SNB. Jde o primy pokus o svrzeni naseho 
socialistickeho zrizeni.

Opozicni sily se snazi rozsirit sve pusobeni mimo ramec hlavniho 
mesta. Vysilaji sve organizatory na vysoke skoly, na ruzna shromazde-
ni, ktera z jejich iniciativy probihaji na mnoha mistech.

Soucasna situace vyzaduje od vsech stranickych organu a organizaci 
i jednotlivych komunistu rozvazny a pritom zasadovy a ofenzivni po-
stup, nedopustit, aby se jim situace vymkla z rukou.

Je třeba neodkladne mobilizovat stranicke organizace, komunisty, 
vsechny obcany, jimz jde o socialismus, aby podporili stanovisko vla-
dy CSSR, CSR, SSR, zverejnene 21. 11. t. r., spoluvytvareli atmosferu 
klidu a rozvahy.“388

KSČ jako spojence využívala celý systém tehdejší NF, včetně svých 
pozic v systému NV, počínaje od krajské přes okresní až po místní úro-
veň. To názorně dokumentují následující řádky telegramu z ÚV KSČ:

„Nejdulezitejsi je masova politicka prace mezi lidmi. Funkcionari 
a aparat strany, narodnich vyboru, vedouci hospodarsti pracovnici musi 
jit do pracovnich kolektivu, aby predesli pokusum o vyvolani generalni 
stavky, kterou opozicni sily planuji na 27. listopadu. Kazdy ridici pra-
covnik je osobne odpovedny za situaci ve svem kolektivu.

Je nutno diskutovat se studenty, ucnovskou mladezi, kteri jsou ma-
nipulovani nazodpovednymi zivly. Zvlast dulezite je zesilit pusobeni 
pedagogu a rodicu na mladou generaci. Hlavnim cilem je presvedcive 
ukazovat, ze vyhrocovani situace ohrozuje kazdeho obcana nasi spolec-
nosti, bezpecnost kazde rodiny. Pripadne stavky, jimiz vyhrozuje opo-
zice, by znacne poskodily nase narodni hospodarstvi, vedly k rozruse-
ni trhu a zasobovani (zejmena nyní, v zimnim obdobi pred vanocnimi 
svatky).

Organizatori rozvratnych akci budou pokracovat v usili o ziskani 
podpory pracujících pro sve pozadavky. Snazi se o ziskani podpory 

388 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, S 15 096.
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v zakonech. Proto je nezbytne zabranit vstupu jejich emisaru do pod-
niku, zavodu a dalsich instituci, pripadne jinym metodam ovlivneni 
pracovnich kolektivu. Podnikove a stranicke vedeni musi zabezpecit 
radnou ostrahu techto objektu. V techto chvilich si musi vedouci pra-
covnici – komuniste i nekomuniste – uvedomovat svoji odpovednost za 
zvladnuti politicke situace v okruhu sve pusobnosti.“389

KSČ se znovu rozhodla zapůsobit na československou veřejnost, 
prostřednictvím tehdejších masových sdělovacích prostředků. Součas-
ně byly stanoveny úkoly, jak má stranický tisk působit na občanstvo, 
včetně využití ideologického aktiv strany, přičemž se do o tohoto pro-
cesu mělo zařadit i lektoři a propagandisté společenských organizaci, 
včetne Socialistické akademie (SAK):

„Zvlastni pozornost musime venovat sdelovacim prostredkum. PUV 
KSC prijalo opatreni, ktera by mela tlumit atmosferu vasni, vest k zajiste-
ni jednotne informace CTK, rozhlasu a televize. V tomto smeru byly ulo-
zeny konkretni ukoly ustrednim reditelum techto sdelovacich prostredku.

Stranicky tisk musi ofenzivne pusobit na verejnost. V plne mire to 
plati i pro krajske, okresni, podnikove a zavodni sdelovaci a informacni 
prostredky. Je treba v nich uverejnovat stanoviska pracovnich kolekti-
vu i jednotlivcu podporujici politiku prestavby a demokratizace, dia-
log v zajmu socialismu. Mely by v nich zaznit hlasy odsuzujici pokusy 
o rozvrat nasi spolecnosti. 

V teto situaci je potrebne mobilizovat ideologicky aktiv strany, 
vsechny, kteri mají moznost ovlivnit v krajich a okresech nazory komu-
nistu i siroke verejnosti. Zajistit vcasnou informovanost a sjednocovani 
nazoru. Do tohoto aktivu je treba zaradit lektory a propagandisty spole-
censkych organizaci, vcetne Socialisticke akademie. 

Doporucujeme ustavit na krajskych a okresnich vyborech strany 
operativni staby, které by vyhodnocovaly situaci, jeji vyvoj a navrho-
valy konkretni opatreni. 

Vsechny stranicke organy a organizace musi postupovat rychle, roz-
hodne a jednotne, zabezpecit podporu krajskych a okresnich vyboru 
Narodni fronty, organizaci v nich sdruzenych a narodnich vyboru všech 
stupnu.

389 Tamtéž.



163

Stanoviska a rezoluce na podporu politiky strany posilat neprodlene 
ustrednimu vyboru KSC.“390

Později byly úkoly členek a členů OF, včetně práce Koordinačního 
centra OF Písek (KC OF Písek) zaměřeny, vedle celostátních úkolů, 
i na řešení místních problémů a potřeb konkrétního místa:

„Redakce Zítřku a Jihočeské pravdy. Rozhodnutí KC OF Písek. Do-
sud vydané zprávy pana Úlehly ve Vašem Tisku nebyly vždy v souladu 
s rozhodnutím KC OF P9sek a je proto nadále nutné vydávat a zve-
řejňovat zprávy jménem KC OF a jménem „mluvčího KC OF“ pouze 
s podpisy tří mluvčích a s razítkem KC OF Písek. Žádáme zveřejnění 
této zprávy. Za KC OF okresu Písek: mluvčí: sekretář: prac. skup. KC: 
podpisy a kulaté razítko OF Písek.“391

Občanské fórum Písek psalo ale i tehdejší Ministerstvo národní 
obrany (MNO), jak dokazuje následující dopis: „Písek, 8. února 1990. 
Pan Ing. Karel Vacek, ministr národní obrany ČSSR Praha, Dne 7. úno-
ra 1990 se objevil v Písku leták podepsaný v anonymitě Výborem re-
volučních dělnických tradic. Mimo přihlášení se k ideálům Gottwalda 
uvádí se v letáku událost s vojákem, kterému nebyla ze strany OÚNZ392 
v Písku poskytnuta včas pomoc po zranění při autonehodě ze 27. na 
28. ledna t. r. Leták byl odeslán s kopií tohoto dopisu KC OF Praha.

Mezi tím přicházeli občané na OF a sdělovali kusé informace. Udá-
lost se stala na lovecké chatě Křižatky vzdálené asi 6 km od Písku v pí-
seckých horách. Objekt je ve správě Státních lesů, lesní závod Proti-
vín.

Po dotazu mluvčího OF LZ Protivín a na OÚNZ Vám sdělujeme 
tuto událost a žádáme o prošetření, neboť jde o vojenskou záležitost 
a domníváme se, že autoři letáku a účastníci nešťastné události mají 
k sobě blízko.

Sdělení mluvčího OF LZ Protivín, p. ing. P [……..]:393

390 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, S 15 096.
391 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 75.
392 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 117. OÚNZ = Okres-

ní ústav národního zdraví (ale šeptalo se též: „Odevzdej úplatek nebo ze-
mřeš!“).

393 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 117. Vytečkované od 
JD.
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– dne 27. ledna 1990 v sobotu uspořádali důstojníci zabíjačku na lo-
vecké chatě Křižatky. Údajně měl zabíjačku zorganizovat mjr. K[…].394 
Při návratu zpět do Písku došlo k autonehodě. V autě byli 3 vojáci, mezi 
nimi vojín základní služby. Při autonehodě došlo ke zranění, vojín byl 
převezen do nemocnice. Vojín v nemocnici zemřel.

Poštovní doručovatelka, která se dostavila na OF sdělila, že auto ří-
dil mjr. L[…].395 Sdělení OÚNZ – dle telefonického dotazu – 28. ledna 
zemřel v noci vojín Július V[…..],396 nar. 1969, dvě hodiny po převezení 
do nemocnice. Bylo sděleno, že událost dána do souvislosti se svatbou 
na lovecké chatě Křižatky.

Žádáme o vyšetření této události a zodpovězení následujících otá-
zek, abychom mohli zodpovědně informovat veřejnost, u které dochází 
k mnoha dohadům:

Bylo Vám úmrtí vojáka hlášeno jako mimořádný případ,
Proč v tomto období důstojníci organizovali na odlehlém místě zabí-

jačku (svatbu ?/, mezi lidmi je pochybnost, že šlo jen o pobavení,
Proč byl při soukromé záležitosti důstojníků přítomen voják základ-

ní služby (snad i více/,
Kdo vyšetřoval nehodu z VB a jak byl celý případ ohlášen,
Kdo podcenil zranění vojáka tak dalece, že došlo k úmrtí.
Děkujeme předem za zaslanou zprávu. Občanské fórum Písek
Kopie na vědomí:
KC OF Praha, Jungmannovo nám. 9.“ 397

Jako další a mimořádně zajímavý materiál je možno hodnotit tento 
přípis: „Jen pro interní potřebu OF! KOOF Praha 6.2.1990. Pro spolu-
práci ve volební kampani je nutno vytypovat (nejlépe bezpartijní) osob-
nosti vědy, kultury a sportu /vědci zejm. ekonomové, ekologové, lékaři 
a další, herci, výtvarníci, spisovatelé, pracovníci divadla, televize, tisku 
a fi lmu, sportovci, hudebníci, architekti …., které podporují OF, žijí 
v Praze a mají živý kontakt s jednotlivými místy v Čechách a na Mora-

394 Tamtéž. Vytečkované od JD.
395 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 117. Vytečkované od 

JD.
396 Tamtéž. Vytečkované od JD.
397 Tamtéž. Jde o velice smutnou událost, ke které však občas, do r. 1989, bohužel 

v ČSLA docházelo.
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vě, zejm. s okresními centry /rodiště, býv. Rodiště, víkendy apod./. Tito 
by měli mít osobní zájem na další demokratizaci v těchto jednotlivých 
místech a přípravě svobodných voleb. Mají také předpoklady vystupo-
vat jako mluvčí na shromážděních a ve sdělovacích prostředcích a in-
formovat o programech KCOF i záměrech jednotlivých místních OF 
s možností přímé zpětné vazby.

Prosíme proto o vytypování takových osobností, které mají vztah 
k vašemu okresu /opt. počet 3/ a oznámení jména a případného kontak-
tu /zaměstnavatel, adresa, telefon/ v nejbližší možné době na adresu:

Koordinační centrum OF, Valdštejnské nám. 1. 118 00 Praha 1, k ru-
kám p. Formánka nebo lépe telefonicky na č. 02 Praha 231 35 05.“ 398

Memorandum OF. „V úterý 13. února (1990) se na Pražském hradě 
setkala skupina představitelů OF a VPN 399 s prezidentem republiky, 
panem Václavem Havlem. Po úvodních slovech Josefa Kučeráka bylo 
panu presidentovi přečteno Janem Urbanem memorandum Občanského 
fóra a Veřejnosti proti násilí. Setkání sledovala československá televi-
ze. I. Gabal, P. Kučera, J. Kučerák, J. Langoš, J. Ryšlánková, J. Stern, L. 
Szigeti, P. Uhl aj. Urban memorandum předali v zastoupení OF a VPN 
a poté setrvali s panem prezidentem v půlhodinové přátelské besedě. 
Následuje text memoranda:

Vážený pane presidente,
naše nenásilná revoluce dala československým občanům reálnou na-

ději v lepší budoucnost. Přebíráme však odpovědnost za zem, která je ve 
velmi špatném stavu. Po prvních týdnech nadšení nutně přichází období 
určité nejistoty a destabilizace struktur, zvláště v národním hospodář-
ství. Tušíme, jak vážný je stav Československa po čtyřech desetiletích 
vlády KSČ. Považujeme za nezbytné, abychom byli všichni co nejrych-
leji seznámeni se skutečným stavem země. Cesta nápravy nemůže být 
založena na ilusích a nereálných představách. Realismus, jakkoli trpký, 
považujeme za prvotní a poctivé východisko obnovy demokratického 
a prosperujícího Československa. Nezbytné změny ve složení státního 
a hospodářského aparátu probíhají leckde pomalu a polovičatě, jinde 
zase živelně a neuvážlivě.

398 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond OF, balík č. 1, složka č. 148.
399 Na Slovensku působila Verejnosť proti násilí = VPN.
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Naše země dnes nepotřebuje mlčení o problémech, potřebuje roz-
hodnost, spolupráci všech a plné soustředění na to, aby sice přirozené, 
ale také nebezpečné období nestability a pokračujícího hospodářského 
poklesu bylo co nejkratší.

Občanské fórum a Veřejnost proti násilí se proto v této chvíli obra-
cejí na Vás, presidenta republiky, a Vaším prostřednictvím na federál-
ní vládu a vlády obou národních republik s naléhavým požadavkem: 
veřejnosti by měla být předložena v nejkratší možné době objektivní 
a upřímná zpráva o stavu země. Vlády by měly současně vyhlásit, jaké 
konkrétní kroky podnikají proti poklesu výkonnosti a jiným nepřízni-
vým jevům. V co nejkratší době pak být předložen program zásadních 
hospodářských reforem. Veřejnost to očekává.

Před federální vládou tak stojí nezastupitelný úkol stát se z vlády 
národního porozumění vládou, která neprodleně, tedy ještě před vol-
bami, zahájí proces národní obnovy. Občanské fórum a Veřejnost proti 
násilí jsou připraveny vládu v reformách podpořit a také tyto reformy 
od ní v zájmu společnosti vyžadovat. Občanské fórum a Veřejnost proti 
násilí.“ 400

Také OF Písek se aktivně zapojilo do realizace výše uvedeného me-
moranda, aby provedlo v Písku všechny nezbytné a nutné předpoklady 
a podmínky pro jeho úspěšnou realizaci ve zcela konkrétních podmín-
kách okresu a města. O tom, že to pro jeho členky a členy nebyla v žád-
ném případě vůbec jednoduchá práce, nemusí nikdo z nás pochybovat. 
A svou dobře odvedenou práci si jistě zasluhují ocenění všech následu-
jící generací občanek a občanů města Písku.

Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Prů-
běh tzv. Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě, podpořeného Grantovou agenturou České 
republiky, reg. Č.: 13-15049s.
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„ČAS OPONOU TRHNUL“401

(Poslední dva měsíce existence Okresního výboru 
Komunistické strany Československa v Prachaticích)

FRANTIŠEK KOTĚŠOVEC

Dne 17. listopadu 1989 se na pražském Albertově a Vyšehradu ko-
nalo s povolením tehdejších komunistických úřadů shromáždění k Me-
zinárodnímu dni studentstva, které posléze pokračovalo jako spontánní 
veřejný průvod do centra Prahy. Na Národní třídě obklíčil čelo průvodu 
pohotovostní pluk Sboru národní bezpečnosti, který surově zbil pokoj-
ně shromážděné studenty. Tato událost vyvolala rozsáhlé protesty ob-
čanů zprvu v Praze, posléze i ve všech krajích. Mohutné demonstrace 
přispěly vedle jiných momentů k pádu komunistického režimu v Čes-
koslovensku.

Dne 18. listopadu byl na Divadelní fakultě Akademie muzických 
umění v Praze ustaven stávkový výbor, který vyzval vysoké školy a diva-
dla k celostátní stávce. Tehdy se též rozšířila fáma o údajné smrti Martina 
Šmída při útoku bezpečnostních sborů na Národní třídě. 19. listopadu 
bylo založeno v Činoherním klubu Laterny magiky Občanské fórum 
(OF). O den později, 20. listopadu, začala na celém území republiky stáv-
ka vysokých škol a divadel. Po celé zemi se každý den konaly masové 
demonstrace proti stávajícímu totalitnímu režimu. V této době vyšlo ně-
kolik necenzurovaných deníků.

Období mezí 20.–29. listopadem představovalo rozhodující etapu 
tzv. sametové revoluce. Dne 21. listopadu se uskutečnilo první setkání 
zástupců OF s předsedou vlády Ladislavem Adamcem. Adamec slíbil, 
že proti protestujícím nebude použito síly. 22. listopadu přijely tisíce 
milicionářů do Prahy, ale téhož dne v klidu opustily hlavní město. Teh-
dy se komunistický režim defi nitivně vzdal myšlenky potlačit demokra-
tizační úsilí brutální silou. Dne 23. listopadu skončila cenzura hromad-

401 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.
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ných sdělovacích prostředků. Televize začala přímým přenosem natáčet 
manifestace v centru Prahy.

24. listopadu rezignoval Miloš Jakeš na funkci generálního tajemní-
ka Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) 
a nahradil ho Karel Urbánek. Tento den také odstoupilo celé předsed-
nictvo ÚV KSČ.

Dne 25. listopadu se konala první sobotní manifestace na Letné, kte-
ré se zúčastnilo cca 750 000 lidí. O den později, 26. listopadu, se po-
prvé setkal Václav Havel s Ladislavem Adamcem, kdy předseda vlády 
přistoupil na většinu požadavků Občanského fóra a studentů. Adamec 
společně s opozičními představiteli vystoupil na druhé nedělní mani-
festaci na Letné. 

Dne 27. listopadu 1989 se mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou 
uskutečnila po celé zemi dvouhodinová generální stávka, kterou Ob-
čanské fórum označilo za úspěšnou. 28. listopadu se podruhé sešli Vác-
lav Havel a Ladislav Adamec, kdy se premiér zavázal splnit zbývající 
požadavky OF a studentů.

29. listopadu tehdejší parlament, Federální shromáždění, zrušil člá-
nek Ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti, sametová revoluce 
takto zvítězila. Dne 3. prosince Adamec zrekonstruoval vládu, ovšem 
tyto dílčí změny považovalo OF za nedostatečné, a proto 7. prosince 
podala federální vláda demisi. 10. prosince vznikla zcela nová federální 
vláda „národního porozumění“ s účastí komunistů, ovšem převažovali 
nestraníci. Předsedou se stal liberální komunista Marián Čalfa. V této 
době se vzdal funkce poslední komunistický prezident Gustáv Husák.

Ve dnech 20.–21. prosince se konal sjezd KSČ zcela bez zájmu ve-
řejnosti, který se pokusil o demokratizaci strany. Novým předsedou se 
stal Ladislav Adamec. Tehdy byly rozpuštěny lidové milice (LM).

29. prosince 1989 byl zvolen Václav Havel tehdejším Federálním 
shromážděním prezidentem.402 

V samotném okresním městě Prachatice se již 23. listopadu sešlo 
předsednictvo okresního výboru KSČ na mimořádné schůzi, kterou 
řídil vedoucí tajemník František Šůna. Tato schůze se zabývala sou-

402 Emmert, František: Průvodce českými dějinami 20. století. Brno 2012, s. 310–
311. 
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časnou vnitrostranickou situací ve státě i v okrese Prachatice. Poté 
bylo přijato stanovisko OV KSČ Prachatice, které nevybočovalo z li-
nie normalizační rétoriky. Zdůrazňovalo, že současnou situaci zavinily 
„protisocialistické síly ČSSR za vydatné pomoci některých západních 
ideových centrál, které organizují provokační a nátlakové akce v Praze 
i v řadě dalších míst republiky.“ Záminkou se stal udajně tvrdý zásah 
pořádkových jednotek v Praze 17. listopadu 1989. Účelem prý je likvi-
dace socialismu v naší zemi. Proto OV KSČ vyzývá ke klidu, pořádku 
a důslednému respektování zákonů socialistické republiky (viz příloha 
č. 1). Dále byl schválen materiál o postupu stranických, státních a hos-
podářských orgánů, orgánů Národní fronty v politicko-organizátorské 
a masové politické práce: „Protisocialistické síly v ČSSR i zahraniční 
odpůrci organizují další provokační kampaně a nátlakové akce. O tom 
svědčí i události posledních dnů v Praze, dalších místech republiky, 
včetně Jihočeského kraje i okresu.

Vzhledem k závažnosti těchto jevů je potřebné přijmout ke stabiliza-
ci situace některá opatření.

V tomto postupu vycházíme ze závěrů pléna (P) ÚV KSČ, z vystou-
pení generálního tajemníka ÚV KSČ soudruha Jakeše, předsedy vlády 
České socialistické republiky (ČSR) s. Pitry a dalších informací zasla-
ných ÚV KSČ.

Realizace vyžaduje od všech stranických orgánů a organizací, ná-
rodních výborů, Národní fronty i hospodářských pracovníků jednot-
ný, ofenzivní a cílevědomý přístup v masové politické práci i v přijetí 
opatření, která zabezpečí naplnění cílů sociálně ekonomického rozvoje 
v roce 1989 i realizace operativních potřeb a úkolů současného obdo-
bí.

1. Ve stranických orgánech a organizacích
Na všech úsecích stranické práce zintenzivnit propagandistické pů-

sobení proti snahám nelegálních skupin, včas řešit vznikající problé-
my a nedostatky, konkrétními opatřeními zabezpečit cíle hospodářské 
politiky strany v roce 1989 a nástup do roku 1990. Nadále pokračovat 
v kvalitní obsahové, kádrové a organizační přípravě výročních člen-
ských schůzí (VČS) a stranických konferencí.

K tomu zabezpečit:
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– Svolat mimořádné jednání předsednictva OV KSČ k přijetí operativ-
ních opatření v podmínkách okresu.

Zodpovídá: ved. tajemník OV KSČ
Termín: 23. 11. 1989
– Svolat poradu aparátu OV KSČ ke sjednocení postupu a vyzbrojení 

pro práci v základních organizacích (ZO) KSČ.
Zodpovídá: ved. tajemník OV KSČ
Termín: 22. 11. 1989“403 

Přijatá opatření jsou vyjádřena v duchu normalizační politiky KSČ, 
opakují se stálá klišé o nutnosti apelovat na třídní uvědomění pracují-
cích lidí, ideová diverze západních centrál apod.

Další mimořádná schůze předsednictva OV KSČ, opět za předsed-
nictví Fr. Šůny, se konala 29. listopadu 1989. 

Zabývala se především současnou politickou a názorovou situací 
v okrese Prachatice po generální stávce dne 27. listopadu 1989.

Dále na schůzi zazněly informace z celostátního aktivu komunistů 
v Praze dne 28. listopadu 1989. Komunisté se obávali monopolu opo-
zice s vyřazením komunistů v demokratickém systému státu. Obávali 
se možného přerůstání politické krize v ekonomickou, což by mělo ne-
gativní dopad v sociální oblasti, v celkové životní úrovni obyvatelstva. 
Měl být vytvořen nový program strany, který měl být vysvětlován všem 
komunistům i dělníkům, rolníkům, pracující inteligenci a mládež. Zá-
roveň byla vyslovena podpora ekonomickým a sociálním reformám na 
socialistických základech, byl odmítnut pokus o návrat ke kapitalismu. 
Komunisté odmítli korupci a nezákonné obohacování a morálně podpo-
řili příslušníky Československé lidové armády (ČSLA) a členy Sboru 
národní bezpečnosti (SNB), kteří bránili stát před vnějším nepřítelem 
a ochraňovali zájmy pracujícího lidu i socialistický majetek. Členové 
strany podpořili nového generálního tajemníka Karla Urbánka. Komu-
nisté usilovali o přehodnocení dějin od roku 1948 včetně krizového 
období 1968–1969, ovšem v duchu zachování obrazu socialismu jako 
nejpokrokovějšího státního uspořádání, tedy jakéhosi dalšího „socialis-
mu s lidskou tváří“. 

403 Státní okresní archiv Prachatice, fond Komunistická strana Československa – 
okresní výbor, sign. I/3, karton 196.
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Předsednictvo OV KSČ přijalo stanovisko k současnému politické-
mu vývoji zcela v duchu „normalizačního poučení“. Opozice je opět 
vylíčena coby ničivá síla, která usiluje zvrátit „budování světlých zí-
třků“ a manipuluje s veřejným míněním obyvatelstva. To se týká pře-
devším OF, kde jsou zastoupeni vedle poctivých občanů též „političtí 
zkrachovanci“ z roku 1968 i „kriminální živly“ (viz příloha č. 2).404

Dne 1. prosince 1989 se konalo poslední plenární zasedání OV KSČ. 
V první části předsedal ekonomický náměstek Šumavanu, státního pod-
niku Vimperk Ladislav Bursa, druhou část předseda Okresní odboro-
vé rady (OOR) Václav Švec. Celé předsednictvo OV KSČ odstoupilo, 
před svou abdikací promluvil i vedoucí tajemník František Šůna. Ve 
svém projevu opět odsoudil nedemokratičnost opozice, která neuznala 
jiné názory na příslušné problémy. Šůna potvrdil, že strana ztrácí vliv 
na politickoekonomický vývoj ve společnosti, proto musí vytvořit nové 
akceschopnější vedení (viz příloha 3). Novým vedoucím tajemníkem 
OV KSČ se stal Zdeněk Kňazovický.405

 Komunistická strana i v Prachaticích ztrácí v průběhu měsíce pro-
since vliv na další politický vývoj v zemi. 

*   *   *

Neostalinský OV KSČ Prachatice se v listopadu a prosinci 1989 řídil 
direktivami ÚV KSČ. Nepochopil příčinu nespokojenosti veřejnosti se 
stávajícím způsobem komunistické vlády v zemi. Mezi členy okresního 
výboru nebyl představitel reformního kursu, který by byl s představite-
li opozice, reprezentované Občanským fórem, schopen diskutovat. Ve 
svých prohlášeních nebyli členové schopni přiznat si omyly a nedostat-
ky řízení politického, ekonomického, společenského a kulturního dění 
v rámci prachatického okresu. Podobně jako v jiných okresech ztráceli 
komunisté důvěryhodnost, lidé se obraceli k Občanskému fóru, které se 
stalo nadějí pro demokratické přetvoření státu. 

 

404 Státní okresní archiv Prachatice, fond Komunistická strana Československa – 
okresní výbor, sign. I/3, karton 196.

405 Státní okresní archiv Prachatice, fond Komunistická strana Československa – 
okresní výbor, sign. I/2, karton 51.
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Prameny:

Státní okresní archiv Prachatice, fond Komunistická strana Českoslo-
venska – okresní výbor Prachatice 1946–1989.

Literatura:

Emmert, František: Průvodce českými dějinami 20. století. Brno 2012.

Příloha č. 1
STANOVISKO OV KSČ Z 23. LISTOPADU 1989

Vážení soudruzi,
v posledních dnech protisocialistické síly ČSSR za vydatné pomoci ně-
kterých západních ideových centrál organizují provokační a nátlakové 
akce v Praze i řadě dalších míst republiky.

Za záminku si vzaly tvrdý zásah pořádkových jednotek v Praze dne 
17. listopadu 1989.

Organizátoři těchto akcí přitom vědomě zneužívají část veřejnosti, 
zejména mládeže.

Tyto události nás jako komunisty nemohou nechat klidnými. Pro-
tisocialistickým silám u nás jde o něco jiného, to co je možné číst na 
jejich heslech a transparentech, jde jim o likvidaci socialismu v naší 
vlasti, a to podle vzoru Maďarska a Polska.

Provokace, demonstrace a stávky vážně narušují klidný život a chod 
naší společnosti, brzdí probíhající přestavbu.

Plně se proto stavíme za vystoupení generálního tajemníka soudru-
ha Miloše Jakeše, ve kterém vyzval naši dělnickou třídu, družstevní 
rolníky, inteligenci, všechny poctivé občany i mládež k rozvaze, klidu 
a pořádku, k důslednému respektování všech zákonů.

Podporujeme také prohlášení vlád ČSSR, ČSR a SSR, které hodnotí 
vzniklou situaci a vyzývá veřejnost, studenty, učitele i vychovatele ob-
novit výuku na všech školách. Rozhořčuje nás, že v poslední době jsou 
do stávkových akcí zatahovány děti a nedospělá mládež, u které není 
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ještě vypěstován názor na vlastní posouzení dění, že se bezprecedentně 
porušuje zákon o socialistické škole a veškerá výchovná etika.

Zaráží nás přístup velké části kulturní fronty, těch, kteří si rádi při-
svojují svědomí národa. Víme, že mezi nimi jsou i komunisté, oni by se 
měli zamyslet a rozebrat ve svých postojích a do hloubi duše zastydět, 
že se k něčemu tak nízkému nechali svést.

Zásadně nesouhlasíme s jednostranným očerňováním výsledků roz-
voje a budování socialismu v celé naší vlasti. Dokladem jsou výsledky 
dosažené při plnění národohospodářských úkolů a volebních programů 
národní fronty (NF).

Moderně se rozvíjející město, střediskové a další obce okresu jsou 
prokazatelnými výsledky naší čtyřicetileté socialistické cesty.

Chceme vyjádřit nespokojenost s postupem a tónem našich někte-
rých masových sdělovacích prostředků, Československé televize (ČST) 
a tisku.

Jak si máme jinak vysvětlit např. gesta hlasatelek ČST oděných do 
černého, nežli jako reagenci na v té době již zcela očividnou lež o smrti 
studenta Martina Šmída.

Takováto provokativní gesta dezorientují naši veřejnost, nahráva-
jí protisocialistickým silám, rozněcují vášně a neklid. To v současné 
době, kdy se v naší zemi rozhoduje o osudu socialismu, je neodpovědné 
a odsouzeníhodné.

(SOkA Prachatice, fond KSČ – OV Prachatice, sign I/3, kt. 196.) 

Příloha č. 2
STANOVISKO PŘEDSEDNICTVA OV KSČ Z 29. LISTOPADU 1989

Vážení spoluobčané,
Soudružky a soudruzi
V této vážné chvíli se obracím na Vás, příslušníky dělnické třídy, 

družstevní rolníky, inteligenci a studenty, na všechny členy Komunis-
tické strany Československa, zabraňte dalšímu prohlubování politické 
krize, která by mohla přerůst v krizi ekonomickou, se všemi z toho vy-
plývajícími důsledky.
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Opoziční síly se zformovaly k útoku proti socialismu, vyvíjí zběsilý 
nátlak na stranické orgány, na orgány lidosprávy a společenské orga-
nizace NF. Pod hesly o svobodě, demokracii a pluralismu, vedou útok 
na samotnou podstatu socialismu. To by mohlo vyústit v totalitu jediné 
strany a likvidaci zákonných orgánů socialistického státu.

Ve vytvořeném občanském fóru v našem okrese jsou na jedné stra-
ně lidé s autoritou u obyvatelstva, zejména představitelé inteligence, 
lékaři a inženýři. Současně jsou v tomto fóru lidé s nekalou minulostí, 
včetně kriminálních živlů, zkrachovalých funkcionářů z let 1968 i pro-
tisocialistických elementů. Proto žádáme, aby se členové Občanského 
fóra představili pracovním kolektivům a občanské veřejnosti. Nechť se 
ujasní, kdo jsou a kdo je skutečně vede.

Uvědomte si, vážení spoluobčané, kým jste manipulováni a přemýš-
lejte o tom.

Jsme proti skandalizování práce poctivých komunistů a stranických 
funkcionářů. Otevřeně říkáme, že jsme udělali vážné chyby, ale dosáhli 
jsme také i prokazatelných výsledků. Měli jsme ve funkcích různé lidi, ně-
kteří neuspěli, zdiskreditovali se, hleděli více na svůj, nežli společenský 
prospěch, kteří si mysleli, že když jim byl dán úřad, že jim byl dán rozum.

Na druhé straně mnoho funkcionářů bez ohledu na osobní pohodlí si 
plnilo své povinnosti a obětavě pracuje pro socialismus. Je smutné, že 
po jejich práci dnes plivají, zvláště ti, kteří vykonali pro společnost jen 
velmi málo. Jsme optimisté, máme i dnes ve straně mnoho schopných, 
chytrých a obětavých lidí a chceme věřit, že v tomto politickém boji 
čestně obstojíme.

(SOkA Prachatice, fond KSČ – OV Prachatice, sign I/3, kt. 196.) 

Příloha č. 3
PROJEV VEDOUCÍHO TAJEMNÍKA OV KSČ FRANTIŠKA ŠŮNY 
1. 12. 1989

Soudružky a soudruzi!
Nejdříve bych vás seznámil s dálnopisem ústředního výboru KSČ. 

Ústřední výbor strany svolal před necelým týdnem mimořádný sjezd 
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KSČ. Rozhodl i o jeho termínu – 26. leden 1990. Avšak i po oznámení to-
hoto data se mezi komunisty rozhodlo, aby se mimořádný sjezd sešel ješ-
tě dříve. Tento požadavek je oprávněný. Dynamické události posledních 
dnů ukázaly, že nemá strana ztrácet svůj politický vliv na procesy, jež ve 
společnosti probíhají, musí být vytvořen nový a skutečně akceschopný 
ústřední výbor a přijat co nejdříve takový akční program, který určí hlav-
ní směry politiky strany ve zcela nových změněných podmínkách.

Komunistická strana Československa se zřekla svého mocenského 
monopolu. Z této skutečnosti pro její další činnost vyplývá především 
to, že bude vystupovat jinak, než dosud. Musí se stát moderní politic-
kou stranou, která bude uskutečňovat politiku v zájmu pracujících, vy-
cházeje přitom z tvořivého uplatňování leninských principů a norem.

V souladu s usnesením ÚV KSČ předkládá předsednictvo ústřední-
ho výboru k diskusi ve straně, ve stranickém tisku, na okresních a kraj-
ských konferencích strany návrh Akčního programu. Ten projednají 
všechny základní organizace na svých členských schůzích. Náměty 
a připomínky postoupí ústřednímu výboru KSČ. Konference k přípra-
vě mimořádného sjezdu budou jednodenní, přičemž okresní a obvodní 
konference se uskuteční 9. nebo 10. prosince 1989, krajské 16. nebo 
17. prosince 1989. Konference projednají navrhovaný Akční program 
a přijmou závěry pro postup okresních a krajských organizací strany 
do mimořádného sjezdu a zvolí delegáty. Důležité je, že vedle volby 
delegátů budou mít okresní a krajské konference možnost předložit 
ÚV KSČ jmenovité návrhy na nové členy a kandidáty ÚV KSČ, členy 
ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK) KSČ.

Pokud jde o volby nových okresních a krajských orgánů, uskuteční 
se až na řádných konferencích před XVIII. sjezdem. Mnoho základ-
ních organizací v těchto dnech doporučuje volit delegáty na mimořádný 
sjezd přímo a tajným hlasováním. Samozřejmě, byl by to ten nejde-
mokratičtější způsob volby, avšak proti jeho uplatnění v současných 
podmínkách stojí vážný argument, faktor času. Oč jde. Strana má přes 
48 tisíc základních organizací. Uskutečnit sjezd téměř 50 ti tisíc lidí 
zřejmě nejde. Například sdružovat se v několika organizacích by v pra-
xi znamenalo, že jeden delegát by sice zastupoval jen několik početně 
velkých základních organizací, ale druhý by zase musel reprezentovat 
několik desítek organizací menších apod.
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Realizace takového způsobu volby delegátů, a potvrzují to i zkuše-
nosti jiných bratrských stran, ku příkladu Polské sjednocené dělnické 
strany (PSDS), by vyžadovala nejméně 2 – 3 měsíce. To je hlavní dů-
vod, proč předsednictvo ústředního výboru rozhodlo o způsobu volby 
delegátů prostřednictvím konferencí. Ztrácet čas dále nelze. Zejména 
termín svolání sjezdu bude předložen, změna termínu svolání sjezdu 
bude předložena na nejbližším zasedání ústředního výboru strany.

Tak vidíte, soudružky a soudruzi, že je tady značný pohyb, je určitý 
tlak sjezd urychlit, asi je to správné za současné situace. Tuto tendenci 
je třeba podpořit, potřebujeme ve společnosti začít obracet, začít uklid-
ňovat situaci, uklidňovat vášně, které se rozvíjí a začít pracovat. Chci 
říci, že jsme za poslední období prožili velmi vzrušené dny. Vy, na kaž-
dém pracovišti, to nejlépe víte. Chci zde jednak složit účet za okresní 
výbor.

Okresní výbor strany ihned, jak se události začaly roztáčet, na situa-
ci reagoval. Mohu vám říci, otevřeně, že centrum bylo dost ochromeno, 
že jsme spíše dostávali některé informace jenom statistické, ne pokyny, 
takže jsme pracovali zpočátku na vlastní pěst. Později teprve začalo 
spojení s krajem, ústředním výborem naší strany. Myslím, že okres-
ní výbor, jeho předsednictvo, zejména jeho předsednictvo, ale i aparát 
strany, že svoji úlohu v tom prachatickém okrese sehrál. I když někteří 
soudruzi kritizují, že se cosi nepovedlo, přece jenom od stranických ak-
tivů, od práce s funkcionáři, od reagence na situaci, operativního vstupu 
do diskuse s Občanským fórem, od reagence na generální stávku, kde 
ve všech čtyřech místech nebo střediscích tohoto okresu, představitelé 
okresu vystoupili. S větším či menším úspěchem. Tady chci říci, že 
v okrese Prachatice, a zejména v okresním městě, my to nepřeceňujeme, 
ale prostě vystoupili představitelé, počínaje mnou a dalšími, před masy 
stávkujících a řekli jsme si tam své stanovisko otevřeně a jasně. A po-
dařilo se i při těch vystoupeních dalších účastníků získat i podporu pro 
nové vedení strany, pro generálního tajemníka s. Urbánka. Já například 
tady v Prachaticích si myslím, že velmi perfektně tam vystoupil tajem-
ník Okresního národního výboru s. Šára, dal podporu nově zvolenému 
ústřednímu výboru jménem orgánů, vystoupil tam dobře soudruh z By-
tového podniku, který opět dal podporu jménem pracujících novému 
ústřednímu výboru a ani jsme neočekávali, student gymnázia, nebudu 
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ho jmenovat, vystoupil jako náš člen strany. Asi v tomto duchu: On při-
stoupil a řekl:“Tak tohle je, vážení přátelé, demokracie? Když vystoupí 
se stanovisky druhá strana, tak se píská a znemožňuje se vystoupení. 
Co je to? Komunistická strana v Československu má milión 800 členů, 
to je nějaká politická síla, se kterou se musí počítat“, mluvím asi jeho 
slovy a dále hovoří: „Má nové vedení, dejme tomu vedení čas, ať se při-
praví, ať si zformuje program a s tím ať vystoupí. Já osobně a studenti 
gymnázia podporujeme nové vedení a generálního tajemníka.“

Jenom vám chci ukázat, že i když ta atmosféra byla, tak přece jsme 
se neschovali, ani jeden ani druhý, a své stanovisko jsme si před lidmi 
řekli, což je důležité. Jenže teď nejde o stanoviska, jde o řešení sou-
časné situace. Faktem je, mohu vám říci, že v okrese to není jednodu-
ché, že v některých organizacích je určitý rozklad, ještě na pracovištích 
existují vášně, prostě otázka určité konsolidace situace bude vyžadovat 
velkého úsilí a musíme pro to vytvořit všechny podmínky. Chci říci, 
že i dnes vám předkládáme návrhy, pokud jde o náš orgán, okresní vý-
bor strany. Asi by nebylo rozumné, aby staré vedení okresního výboru 
strany zůstalo ve funkcích. Není to možné. Útok je veden, bohužel, 
i ze stranických organizací, proti vedení strany, okresního výboru a dost 
jednoznačně; někteří žádají, aby odstoupilo celé vedení. My jsme ty 
věci zvážili, myslíme si, že nejde o osoby, vůbec nejde o osoby, že tady 
musí jít o zájem strany a že jako komunisté se tomu musíme důsledně 
podřídit. Nedá se nic dělat. Tady nějaké emoce musí končit, musíme 
nastoupit ofenzivní cestu i v našem okrese a začít situaci usměrňovat 
a konsolidovat.

Já chci dnešnímu plénu říci, že jsme se snažili v těch vypjatých dnech 
dělat vše, co jsme mohli. Může to být i z vaší strany něco kritizováno. 
Myslím, že náš aparát i předsednictvo se zformovalo v takový bojový 
štáb, že máme věci promyšleny a připraveny, dnes lidé zejména žádají 
hlavy, musíme se tomu podřídit. Ale co je důležité, mít program, kte-
rý se bude důsledně zabezpečovat. Chtěl bych jménem sebe, jménem 
soudruhů tady, všeho vedení, vám poděkovat za vaši podporu, kde jste 
vždycky stáli, na správné straně a bojovali jste za věc. Pracovalo se mi 
s vámi dobře a našim soudruhům také. Děkuji vám. 

(SOkA Prachatice, fond KSČ – OV Prachatice, sign I/2, kt. 51.) 
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SAMETOVÁ REVOLUCE A JEJÍ OHLASY 
V TÁBOŘE406

JITKA VANDROVCOVÁ

První nahlédnutí na události sametové revoluce v Táboře bude vy-
cházet zejména ze zápisů městské kroniky, článků z týdeníku Palcát407 
a archivního fondu Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor408 
a pamětí generálporučíka Mojmíra Zachariáše.409 Místní kronikář začal 
psát o sametové revoluci v Táboře až v roce 1991, neboť v září 1989 
skončil s vedením kroniky Karel Doutnáč. Městskému národnímu vý-
boru se dlouho nedařilo obsadit místo kronikáře, takže proto tato časo-
vá prodleva. Zápisy obou kronikářů jsou diametrálně odlišné. Zápisy 
Pavla Doutnáče jsou, jak se říká, „poplatné době“. V kronice vůbec 
nezmínil ohlasy Palachova týdne v Táboře. Zápisy kronikáře Doutnáče 
se týkaly zejména jednání pléna a rady Městského národního výboru 
(dále MěNV), činnosti místních podniků, kulturního vyžití apod. Jeho 
poslední zápis se věnoval zahájení výstavy 20 let Svazu českých di-
vadelních ochotníků. Od 1. ledna 1991 vedl městskou kroniku Karel 
Kroutil, který začal psát retrospektivně o událostech v roce 1989. První 
kapitola jeho zápisu má výstižný název „Společenská krize vrcholí“. 

Týdeník Palcát jako orgán Okresního výboru (dále OV) KSČ 
a Okresního národního výboru (dále ONV) v Táboře se věnoval zprá-

406 Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 
revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S.

407 Zprávy týkající se sametové revoluce redakce poprvé uveřejnila až 29. lis-
topadu 1989. Redakce se omlouvala tím, že uzávěrka týdeníku je delší než 
u deníků. Proto vznikl takový časový posun.

408 Státní okresní archiv Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tá-
bor (OF Tábor), značka fondu A 236/1427, karton číslo 1, 1989–1990, nezpra-
cováno.

409 Zachariáš, Mojmír: Příběh vojáka. Pohled na čtyřicetiletou službu vojáka 
z povolání, od poručíka po generálporučíka, od 50. let až po listopadovou 
revoluci v roce 1989 a krátce po ní. Vimperk 2012. Paměti generálporučíka 
Zachariáše jsem použila hlavně v poslední části článku věnované armádě. 
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vám z okresu Tábor. Na rozdíl od táborského kronikáře uvedl alespoň 
jednu zprávu reagující na Palachův týden. V čísle 6 z 1. února 1989 byl 
otištěn článek „Odsuzujeme provokace“,410 kde se prostřednictvím do-
pisu Okresního výboru Svazu invalidů Tábor čtenáři dozvěděli o těchto 
událostech. V článku se píše, že do redakce Palcátu přišlo mnoho do-
pisů, které se vyjadřovaly k „provokační akci“, jež proběhla v Praze. 
Mezi prvními zareagovali členové Svazu invalidů Tábor, jejichž dopis 
v plném rozsahu redakce otiskla.

 „Není nám lhostejné, co se v nedávných dnech dělo v naší krásné 
socialistické vlasti. Silně nás rozrušilo sdělení redaktora Čs. televize 
Josefa Morávka 11. ledna, kdy citoval obsah dopisu, v němž anonymní 
pisatel uvedl, že je připravena další osoba spáchat sebevraždu a zneužít 
tak výročí nesmyslného upálení Jana Palacha před dvaceti lety.

Na toto reagují všichni naši členové, protože sami na sobě poznali, 
co je bolest, co znamená ztráta zdraví. V pozadí celé této socialistické 
kampaně stojí stejní lidé, jako v letech 1968 až 1969, lidé, kteří naši 
společnost nenávidí. My se ptáme, kdo jim dal právo žádat od jiných 
lidí, aby se takovýmto hrůzným činem obětovali v jejich zájmu? Věří-
me, že naše zákonné orgány, budou-li se opakovat případy z let 1968 
až 1969, vezmou všechny osoby stojící v pozadí k plné zodpovědnosti. 
Všichni tito rozvraceči by si měli rovněž uvědomit, že naše socialis-
tické zřízení je dosti pevné, aby se dokázalo ubrániti a uhájit veškeré 
vymoženosti lidu, jichž bylo v naší zemi pod vedením Komunistické 
strany Československa a celé NF dosaženo.

My, členové Svazu invalidů, si obzvlášť vážíme veškerých sociál-
ních výhod a bezplatné lékařské pomoci, které nám poskytuje naše so-
cialistická společnost, a pevně stojíme za politikou komunistické stra-
ny.“411

Svaz invalidů vyjádřil svým názorem jistě postoj velké části společ-
nosti a samozřejmě vládních špiček. Na dlouhou dobu se tento článek 
stal jedinou vybočující zprávou z běžně dostupných informací. Dne 6. 
července bylo svoláno mimořádné plenární zasedání do městského kul-
turního střediska na Pražském sídlišti v Táboře. Jako host se zasedání 

410 Odsuzujeme provokace. Palcát, 31, 1. 2. 1989, č. 6, s. 2.
411 Tamtéž, s. 2.
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zúčastnil člen předsednictva OV KSČ a předseda ONV Stanislav Vě-
trovský. Mimořádné plenární zasedání řešilo především volbu nového 
předsedy MěNV, neboť odstupující předseda Karel Bican byl zvolen 
do funkce ředitele Jihočeského podniku pro údržbu památek v Tábo-
ře. O uvolněný předsednický post se ucházeli dva kandidáti, stávající 
tajemník MěNV Jiří Bláha a dosavadní místopředseda MěNV Ing. Jan 
Míka. Novým předsedou byl většinou hlasů zvolen Jiří Bláha. Funkci 
předsedy MěNV převzal s účinností od 1. srpna 1989.412 Mimořádné 
plenární zasedání řešilo ještě otázku prohlášení Charty 77 „Několik 
vět“. Všichni poslanci MěNV museli svým podpisem stvrdit odsou-
zení petice Několik vět, přestože mnozí z nich vůbec neznali obsah 
prohlášení. Poslanci, kteří nesouhlasili s tímto postupem, při hlasování 
zvedli opačnou ruku, než byli dlouhá léta zvyklí používat. Nutnost od-
souzení „Několika vět“ zdůvodnil poslanec Zdeněk Elleder. K odsou-
zení prohlášení byli nuceni i občané Tábora a zaměstnanci závodů, kteří 
ve většině neznali obsah petice, neboť nevyšla v tisku.413 Tímto činem 
představitelé města podnítili zájem veřejnosti o prohlášení, což samo-
zřejmě neměli v plánu. Týdeník Palcát se vůbec k prohlášení Charty 77 
nevyjádřil. Celou „aféru“ kolem „Několika vět“ završilo 12. 12. 1989 
mimořádné plenární zasedání MěNV, kde došlo ke zrušení odsouzení 
tohoto prohlášení.414

Během roku 1989 postupně rostlo napětí ve společnosti. Normali-
zační systém se dostával do hluboké politické, hospodářské a morální 
krize. Perestrojka nastolená v SSSR se stala představitelům normaliza-
ce nepříjemnou překážkou. S nově nastoleným kurzem přestavby měli 
největší problém vedoucí stranických a státních orgánů. Prohlubující 
se krizi zapříčinila také kádrová politika KSČ. Do většiny funkcí v po-
litické, ekonomické a kulturní sféře se dostávaly tzv. nomenklaturní 
kádry věrné politice KSČ a respektující příkazy jejího vedení. Odborné 
a morální kvality těchto funkcionářů byly na nízké úrovni. Tento trend 

412 Volba předsedy MěstNV. Palcát, 31, 19. 7. 1989, č. 31, s. 1.
413 Digitální archiv Státního oblastního archivu Třeboň, Kronika města Tá-

bor 1989–1990, snímek 46, s. 44. Dostupná na https://digi.ceskearchivy.cz/
DA?menu=3&lang=cs&doctree=1kkotbeI&id=1618, citace dle stavu z 31. 8. 
2015.

414 Tamtéž, snímek 70–71, s. 68–69.
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prospíval zejména kariéristům, kteří si politickou oddaností zajišťovali 
svoji životní úroveň. U řady z nich platilo heslo: „blbej, ale oddanej“.

K ekonomickým potížím se přidaly i nedostatky v tržním hospo-
dářství. Nabídka nedokázala uspokojit poptávku po zboží všeho dru-
hu. S tím souvisely zejména problémy v podnicích, zaostalá výrobní 
technika, neschopnost služeb zabezpečit požadavky občanů, nekvalitní 
výroba a špatná pracovní morálka, což byl trend trvající již řadu let.

Kritika vedoucích stranických a státnických orgánů se trestala různý-
mi způsoby, od záznamů do kádrových materiálů až po soudní stíhání. 
Takováto atmosféra panovala na okrese i v Táboře. Přesto představitelé 
města i okresu obhajovali stávající politický systém, politiku vedoucí 
úlohy KSČ a její program a nepřipouštěli si možnost rozpadu systé-
mu. Nedůvěra občanů táborského okresu v politiku KSČ se projevila na 
Okresní mírové slavnosti v Táboře na Pintovce 16. září 1989. Tajemník 
Okresního výboru Národní fronty František Křivánek a soudruh Smitka 
se ve svých projevech snažili podpořit mírovou politiku Ústředního vý-
boru (dále ÚV) KSČ a KSSSS a zároveň odsoudili nelegální struktury 
v naší zemi. Přítomní posluchači projevy ignorovali.415

Krize režimu vyvrcholila 17. listopadu 1989 v Praze na Národní tří-
dě napadením pokojné studentské demonstrace bezpečnostními složka-
mi a speciálními jednotkami ministerstva vnitra. Během několika dnů 
se tzv. sametová revoluce rozšířila po celé republice. Významnou úlohu 
v procesu obnovy demokracie sehráli i v Táboře herci a studenti. Pří-
mou účastnicí událostí na Národní třídě byla tehdy studentka Monika 
Frantová, která se o své zážitky podělila nejprve s Ing. Jiřím Fišerem, 
který pracoval ve Stavoprojektu Sezimovo Ústí jako vedoucí projektant 
vodohospodářských staveb a od roku 1990 nepřetržitě zasedal v tábor-
ském zastupitelstvu. Do bytu Jiřího Fišera přivedla Monika Frantová 
ještě dalších pět studentů s letáky a plakáty, jež se přes byt manželů 
Fišerových ve Farského ulici v Táboře distribuovaly. 416

V sobotu 18. listopadu 1989 byla na programu táborského Divadla 
Ivana Olbrachta francouzská komedie Pan Hamilkar v podání Umělec-

415 Tamtéž, snímek 69–70, s. 67–68.
416 Dvořák, Luboš. Od sedmnáctého listopadu 1989 uteklo i v Táboře sedmnáct 

let. Táborský deník, 15, 16. 11. 2006, č. 267, s. 11.
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ké agentury SKKS Praha. Před začátkem představení vystoupila he-
rečka L. Benešová a oznámila divákům, že herci vstupují do stávky na 
protest proti událostem 17. listopadu na Národní třídě v Praze, o nichž 
přítomné informovala a zároveň je ujistila, že představení odehrají, ne-
boť soubor nechtěl zklamat diváky.417 Na představení tehdy přišel také 
Bohumil Smrčka se svým synem Jakubem. Bohumil Smrčka vstoupil 
o několik dní později do táborského Občanského fóra a stal se mluvčím 
Koordinačního centra OF v Táboře.

V úterý večer 21. listopadu 1989 se na táborském Žižkově náměstí 
sešel malý hlouček studentů, který svou přítomností podpořili manželé 
Fišerovi a doktor Jan Smyčka. Jiří Fišer upozornil studenty, že na ná-
městí bylo několik příslušníků bezpečnosti v civilu a varoval je před 
provokatéry a estébáky, na něž upozornila Svobodná Evropa.418

Proti protestním akcím se postavila táborská stranická organiza-
ce 24. uliční, která odsoudila pokusy o destabilizaci zřízení, útoky na 
vedoucí úlohu KSČ, na Lidové milice, armádu a komunisty. Uličníci 
žádali o přijetí opatření, která by zabránila kontrarevoluci. K podpoře 
strany se přidali i komunisté z JZD Podhradí Choustník.419

Naopak zaměstnanci táborského Energoprojektu protestovali proti zá-
sahu bezpečnostních složek na Národní třídě. Požadovali zahájení demo-
kratického procesu jako u ostatních zemí východního bloku a dodržování 
helsinských úmluv. Postavili se za prohlášení studentů formulovaného 
ÚV Svazu socialistické mládeže (dále SSM), pracovníky kulturní fron-
ty, zástupci OF a vedením ostatních politických stran a za dialog mezi 
všemi složkami společnosti. Žádali o vytvoření nezávislé komise, která 
měla prošetřit události 17. listopadu 1989 a obdobné případy v minulosti. 
O průběhu vyšetřování chtěli informovat veřejnost. Požadovali potres-
tání viníků, kteří se podíleli na zásahu. V případě nesplnění požadavků 
se zaměstnanci rozhodli přidat ke generální stávce 27. listopadu 1989. 

417 Dvořák, L.: Od sedmnáctého listopadu 1989, s. 11; Státní okresní archiv Tá-
bor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), značka 
fondu A 236/1427, karton číslo 1, 1989–1990, nezpracováno, program Diva-
dla Ivana Olbrachta v Táboře na listopad 1989.

418 Dvořák, L.: Od sedmnáctého listopadu 1989, s. 11.
419 O čem se hovoří. Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1; Kronika města Tábor 

1989–1990, snímek 72, s. 70.
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V protestu bylo zdůrazněno, že vedení státu, jež není schopno zajistit 
demokratický vývoj, se samo zbavuje práva na řízení republiky.420

První velká demonstrace proběhla ve středu 22. listopadu na Žižko-
vě náměstí. Účastníci demonstrace se od pátku 24. listopadu scházeli 
u pomníku Mistra Jana Husa nedaleko nádraží železničních drah a od-
tud směřovali po Třídě 9. května, Křižíkově náměstí (tehdy Náměstí 
Antonína Zápotockého), Palackého a Pražskou ulicí na Žižkovo náměs-
tí. Demonstrující obklopili pomník husitského vojevůdce Jana Žižky 
z Trocnova, u nějž pronesli přítomní řečníci své projevy. V podvečer za 
svitu svíček vystoupili pražští herci (např. Zdena Hadrbolcová), studen-
ti a zástupci vznikajících iniciativ. Řečníci seznámili účastníky s pro-
hlášením Koordinačního centra OF a koordinačního studentského stáv-
kového výboru. Přímí účastníci pokojné demonstrace na Národní třídě 
17. listopadu informovali o průběhu zásahu bezpečnostních složek. Je-
den z řečníků přečetl protest kardinála Tomáška. Na náměstí vystoupil 
i zástupce táborského skautingu. Mezi dalšími řečníky se objevili herci 
Jihočeského divadla, učitelé, zástupci Československé strany lidové, 
armády i jeden mladý člen KSČ, který podpořil požadavky studentů.421

Představitelé stranických orgánů a města na demonstrace nechodili. 
Řada zaměstnanců MěNV a ONV sledovala dění na náměstí ze svých 
kanceláří. Mnozí zaměstnanci MěNV raději odcházeli ze zaměstnání 
postranními uličkami, aby se vyhnuli kontaktu s manifestujícími.422

Všechny demonstrace proběhly improvizovaně a bez reprodukční 
techniky. Teprve v sobotu 25. listopadu se podařilo zhotovit provizorní 
tribunu s reproduktory. Při první demonstraci ve středu 21. listopadu se 
jako podium pro vystoupení řečníků využilo lešení stojící kolem sochy 
Jana Žižky, neboť na ní probíhaly restaurátorské práce. Následujícího 
dne už lešení na svém místě nestálo. Inženýrská organizace města Tá-
bor (IOMT), jež prováděla dozor nad opravou sochy husitského voje-

420 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek. 73, s. 71. Dopis zaměstnanců s. 
p. Energoprojekt, středisko Tábor, přišel do redakce Palcátu 23. listopadu 1989. 
Redakce otiskla dopis v plném znění 29. listopadu 1989 na první straně s ná-
zvem „Protestujeme“, pod dopisem bylo podepsáno 43 zaměstnanců podniku.

421 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 75, s. 73; Jaký chceme socialismus? 
Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1.

422 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 75–76, s. 73–74.
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vůdce, dostala příkaz k odstranění lešení, přestože práce ještě nebyly 
hotové.423

Na čtvrteční demonstraci znovu vystoupila herečka Zdena Hadrbol-
cová a odstranění lešení okomentovala následujícími slovy: „Tak nám 
lešení sundali. Já však mám již hlasivky namožené, musíte být úplně 
zticha, abyste slyšeli zprávy z Prahy.“ Poté ji dva mladíci vyzvedli na 
kašnu, aby byla lépe slyšet.424

Během demonstrací se mluvilo i o politických vězních. Z pléna pří-
tomných se poté ozývalo skandování hesla: „Pusťte je.“ Tímto skan-
dováním chtěli podpořit propuštění dvou politických vězňů z Tábora 
Renaty Pánové a J. Jelínka. Na manifestacích se ozývala i jiná hesla: 
„Tábor je s vámi;“ „Chceme svobodný socialismus“; „Nechceme nási-
lí“; „Pravda vítězí“ a další. Všechna shromáždění na náměstí proběhla 
v klidu, bez násilí a zakončil je zpěv národní hymny.425 

Ukázka pozvánky na shromáždění v pátek 24. listopadu 1989 na 
Husově náměstí v Táboře.426

423 Tamtéž, snímek 75–76, s. 73–74.
424 Tamtéž, snímek 76, s. 74.
425 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 77, s. 75; Jaký chceme socialismus? 

Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1.
426 Státní okresní archiv Tábor (dále SOkA Tábor), fond Občanské fórum – ko-

ordinační centrum, Tábor (OF Tábor), značka fondu A 236/1427, karton č. 1, 
1989–1990, nezpracováno.
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Několik dní před generální stávkou obcházeli studenti vysokých 
škol mezi 12 a 14 hodinou závody s cílem získat dělníky a ostatní za-
městnance pro účast na generální stávce 27. listopadu a pro splnění 
požadavků stanovených v prohlášení OF a studentů. Již ve středu 22. 
listopadu zavítali vysokoškoláci do s. p. Silon, Planá nad Lužnicí. Stu-
denti s sebou přinesli prohlášení DAMU a herců a prohlášení vysoko-
školáků, které obsahovalo deset požadavků. Obě prohlášení obsahovala 
totéž, jen prohlášení herců mělo navíc jeden bod, že nebudou hrát svá 
divadelní představení a poskytnou prostory divadel pro požadovaný di-
alog. Herci a studenti shodně odsoudili neúměrný zásah pořádkových 
sil na Národní třídě, požadovali okamžitý postih viníků, zveřejnění 
jmen a jejich funkcí. Žádali o pravdivé a úplné informace ve sdělova-
cích prostředcích, o vytvoření nezávislých komisí pro vyšetření udá-
lostí 17. listopadu. Vyzvali ke generální stávce v pondělí 27. listopadu 
od 12 do 14 hodin. Žádali o podporu pedagogů a občanů, aby jim bylo 
umožněno vyjádřit se ve sdělovacích prostředcích.427

Ve středu 22. listopadu zavítal do podniku Kovosvit Sezimovo Ústí 
redaktor týdeníku Palcát. Dvou zaměstnanců, dělníka Jiřího Rysky 
a vrchního mistra Miroslava Dopity, se zeptal na dvě otázky. „Co si 
vlastně myslíte o současném dění v Praze?“ Jan Ryska odpověděl: „Co 
se týče událostí v Praze, mohu jen těžko posuzovat, protože mám in-
formace pouze z tisku a televize, ale přesto si myslím, že zásah proti 
studentům nebyl adekvátní. Ale na druhé straně musím říci, že ani SSM 
nedodrželo předem stanovenou trasu pochodu a navíc se mezi ně do-
stali i jedinci, kteří zneužili této akce k provokacím. Nejvyšší stranické 
a státní orgány přenechaly iniciativu druhé straně, což je velká chy-
ba.“428 Na tutéž otázku odpovídal i Miroslav Dopita: „Myslím si, že by 
se diskutovaný zásah měl pořádně prošetřit. Jsem pro, vést dialog, ale 
pořádek se musí zachovat. Zároveň je třeba, aby nejvyšší státní a stra-
ničtí představitelé co nejdříve zaujali jasný postoj k vzniklé situaci.“429 
Druhá otázka se týkala generální stávky: „Co víte o připravované gene-
rální stávce a jaká je situace u vás v dílně?“ jako první odpovídal opět 

427 Vysokoškoláci v Silonu. Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1; Kronika města 
Tábor 1989–1990, snímek 77, s. 75.

428 Mezi dělníky v Kovosvitu. Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1.
429 Mezi dělníky v Kovosvitu, s. 1.
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Jiří Ryska: „Generální stávka je blbost, protože se tím nic nevyřeší. 
Když bude stát výroba, znamená to, že přijdeme nejen o prémie. Podle 
mne, když zástupci ÚV KSČ nevystoupí před pracující s kompromisem 
požadavků vysokoškoláků nebo řádně nevysvětlí vzniklou situaci, je vel-
ká pravděpodobnost, že lidi do stávky půjdou. Po vystoupení soudruha 
Pitry i Jakeše jsou pracující nespokojeni, očekávají dialog se studenty 
a reakce na podané požadavky. Pokud k tomu do konce tohoto týdne 
nedojde, dělníci jsou ochotni podpořit studenty stávkou.“430 Miroslav 
Dopita se vyjádřil následovně: „Aby došlo k uklidnění napětí, je třeba 
včas podat pravdivé, objektivní informace o stavu a vyšetření generální 
prokuratury.“431 

V článku zazněly dva názory zaměstnanců jednoho z největších 
průmyslových podniku na Táborsku. Jiří Ryska byl zřejmě spokojen 
s komunistickou vládou a rozhodně si nepřál generální stávku i kvůli 
ušlým prémiím. Jeho kolega Miroslav Dopita byl rozhodně otevřenější 
vůči změnám a generální stávku by podpořil pouze za předpokladu, že 
by nebyl dostatečně vysvětlen zásah na Národní třídě. Jejich názory po-
tvrzují rozpolcenost české společnosti, neboť část si přála změny a další 
část nikoliv.

K demonstrantům se postupně přidávali i občané střední a starší ge-
nerace. Od první demonstrace 22. listopadu přibýval až do neděle počet 
demonstrantů. Počty účastníků se pohybovaly kolem tří tisíc. V neděli 
byla účast o něco málo slabší. Po sobotním shromáždění měli zájemci 
možnost shlédnout videozáznam ze zásahu bezpečnostních složek 17. 
listopadu na Národní třídě v táborské vinárně Sedmička. Videozáznam 
opatřili členové táborského Občanského fóra. Během vysílání se opět 
skandovalo heslo „Pusťte je“ na podporu propuštění Renaty Pánové a J. 
Jelínka.432 

V sobotu odpoledne 25. listopadu svolal OV KSČ stranické funk-
cionáře, zástupce podniků a organizací z celého okresu na mimořádné 
jednání, které se konalo po zasedání ÚV a KV KSČ. O současné poli-
tické situaci informoval přítomné tajemník OV KSČ Václav Gaier. Ve 

430 Tamtéž, s. 1.
431 Tamtéž, s. 1.
432 Jaký chceme socialismus? Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1; Kronika města 

Tábor 1989–1990, snímek 80, s. 78.
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svém projevu hovořil o sjednocení komunistů, aby vyšli z určité pasivi-
ty, získali spoluobčany pro svoji politiku a sebekriticky zhodnotili svoji 
činnost. Pochválil učitele, že nedopustili konání stávek žáků a studentů. 
V některých školách byla určitá doba věnována dialogu. Gaier vyjádřil 
podporu novému tajemníkovi ÚV KSČ Karlu Urbánkovi a požadoval 
po Národní frontě, Svazu socialistické mládeže a Revolučním odbo-
rovém hnutí, aby přijaly rozhodná opatření. Někteří přítomní odsou-
dili členy komunistické strany, kteří se objevovali v čele demonstrací, 
i když ještě do nedávna plně podporovali politiku KSČ.433 

Redaktor Palcátu navštívil v neděli 26. listopadu s. p. Silon Planá 
nad Lužnicí, aby zjistil, jaká panuje v podniku situace. Od náměstka 
ředitele Ing. Miloslava Kvíze se dozvěděl, že zdejší svazáci se chopili 
aktivity a vytvořili stávkový výbor. Jelikož v podniku byl nepřetržitý 
provoz, slíbil stávkový výbor, že se ke generální stávce připojí pou-
ze manifestačně. Nikdo ze zaměstnanců nechtěl zastavit výrobu. Velký 
problém by určitě způsobilo zastavení provozu v teplárně, neboť na 
jejím teple byla závislá část Tábora, Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí 
a některé podniky. Po rozhovoru s Ing. Kvízem se redaktor odebral na 
pracoviště ukládání nedlouženého vlákna, kde mluvil s Josefem Hous-
kou a Jiřím Kalinou. Na otázku, co si myslí o sobotním vystoupení no-
vého tajemníka ÚV KŠČ odpověděl Josef Houska následovně: „Podle 
mne se konečně ÚV KSČ probudil z letargie a začal něco dělat. Včerejší 
vystoupení nového generálního tajemníka Karla Urbánka se mi líbilo, 
měl celou řadu dobrých myšlenek. Myslím si, že bychom mu měli nechat 
čas je realizovat.“ Na tu samou otázku odpověděl i Jiří Kalina: „Hod-
ně se mluví o připravované stávce a jsou také názory, aby se skutečně 
zastavily stroje. Jenomže právě tito křiklouni by pak určitě byli první 
nespokojení při nižší výplatě.“ Redaktora také zajímalo, o čem by si 
chtěli dotazovaní v novinách přečíst. Jan Houska chtěl číst o politickém 
dění v okrese a hlavně pravdivé informace. Dále ho zajímal průběh de-
monstrace, co se kde dělá špatně a jak se to napravuje. Vyslovil názor, 
že je chyba nepouštět novináře na pracoviště mezi zaměstnance.434

433 Mimořádné zasedání OV KSČ. Palcát, 31, 29. 11. 1989, č. 49, s. 1; Kronika 
města Tábor 1989–1990, snímek 73–74, s. 71–72.

434 Chceme slyšet pravdu!!!!!! Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 2.
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V jiném článku si tentýž redaktor postěžoval, že v některých podni-
cích se pohybuje pod drobnohledem vedoucích pracovníků, po podniku 
se pohybuje pouze v jejich doprovodu a smí mluvit pouze s předem 
vybranými lidmi. Někdy se mu stalo, že po vyprávění zaměstnance mu 
vedoucí řekl: „Ale to tam, prosím tě, nedávej.“435

Atmosféru pondělního dopoledne v Táboře před začátkem generální 
stávky plně vystihl článek redaktorky týdeníku Palcát „O čem se ho-
voří“. „Pondělní dopoledne 27. listopadu se sice tvářilo zcela obyčej-
ně, atmosféra však byla přímo nabitá napětím. Napětím přetrvávajícím 
z předešlých dnů a stále pokračujícím. Výlohy v obchodech, vánočně 
vyzdobené, lákaly k výběru dárků, lidé však měli zcela jiné myšlenky. 
Vůz technických služeb pomalu projížděl ulicemi, aby je učinil sjízdný-
mi, autobusová doprava plynule přepravovala cestující.

Sem tam se tvořily hloučky mladých lidí s trikolorami na bundě či na 
kabátku, před obchody debatovali lidé staršího věku. Všechny hovory 
se točily kolem významných událostí posledních dnů, kolem připravo-
vané generální stávky. Než jsem prošla částí Tábora, zaslechla jsem 
útržky různých dialogů. – „Jak to, že mluvčím Občanského fóra udělali 
Havla? Jeho vystupování nás nepřesvědčuje.“… „Proč ještě před lid 
nepřišli komunisté, proč nechávají hlas opozici?“… „Chceme socialis-
mus, ale lepší, upřímný a svobodný.“…

V té chvíli všichni s nadějí čekali, jak proběhnou jednání na nej-
vyšších místech, jak se rozhodne o nás všech. A s těmi, se kterými jsem 
hovořila v těchto dnech, můžeme počítat, že podpoří přestavbu a roz-
voj naší socialistické společnosti. Více než kdy dříve si uvědomují svou 
sounáležitost s ostatními a i když to nebude lehké a nebude to hned, věří 
v lepší zítřek.“436

Za zvuků sirén byla ve 12 hodin 27. listopadu 1989 zahájena ge-
nerální stávka. O dvě hodiny později ve 14 hodin stávku ukončil opět 
zvuk sirén. Studentské požadavky týkající se zejména prošetření udá-
lostí 17. listopadu na Národní třídě podpořili generální stávkou zaměst-
nanci mnoha podniků v Táboře a celém okresu: TAPA, závod Pražských 
papíren, Masokombinát Planá nad Lužnicí, Jednota, Jiskra, Dita, Vodní 

435 Chceme pravdivě informovat. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 2.
436 O čem se hovoří. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 1.
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stavby, Otavan a další. Některé pracovnice Otavanu zůstaly u svých 
strojů a práci přerušily pouze na půl hodiny, ale ostatní zaměstnanci 
stávku naplno podpořili na Žižkově náměstí. Zaměstnanci Mrazíren se 
ke generální stávce připojili pouze manifestačně, na budově vyvěsili 
státní vlajku. Zaměstnanci táborských pekáren rovněž výrobu nepřeru-
šili, neboť by jim přerušení výroby způsobilo značné škody. Ke stávce 
se připojili symbolicky vyvěšením vlajky, trikolorami na svých pláštích 
a heslem „Stávkuj, ale pracuj!“ Ve 12 hodin bylo hlavní táborské ná-
městí zaplněno. Manifestace na Žižkově náměstí rovněž podpořila ge-
nerální stávku. Ke stávce se připojili žáci škol, maminky s dětmi i starší 
občané. Shromáždění na náměstí zahájil husitský chorál „Ktož jsú boží 
bojovníci“ a zpěv státní hymny. Poté následovaly projevy řečníků na 
improvizované tribuně. Každý měl možnost svobodně vyjádřit své po-
stoje k současné vnitropolitické situaci. Účast na generální stávce napl-
no vyzněla ve prospěch politických změn.437

437 Generální stávka. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s, 1; Události uplynulých dnů, 
Tábor, 27. listopadu, Žižkovo náměstí 12.00 hodin. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 
50, s. 1; Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 77–78, s. 75–76.
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Jedním z řečníků na shromáždění 27. listopadu 1989 byl Bohumil 
Smrčka, pozdější mluvčí Koordinačního centra táborského Občanské-
ho fóra.438

Zaplněné Žižkovo náměstí během generální stávky 27. listopadu 
1989.439

Na Žižkově náměstí přednesli v pondělí 27. listopadu své návrhy 
zaměstnanci s. p. Elektroisola Tábor:
• zaručení nedotknutelnosti členů stávkového výboru
• i přesto, co se událo za poslední tři dny, stojíme za svým stanovis-

kem i provedením manifestační stávky (vyvěšení čs. vlajky a za-

438 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, karton č. 1, 1989–1990, nezpracováno, fotografi e 
z generální stávky 27. listopadu 1989.

439 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, karton č. 1, 1989–1990, nezpracováno, fotografi e 
generální stávky 27. listopadu 1989.
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pnutí sirény na dvě minuty na počátku stávky a ukončení generální 
stávky) a přikláníme se k vysílání Čs. rozhlasu, kde bylo řečeno, že 
každý pracovník se může svobodně rozhodnout o způsobu provede-
ní stávky.

• doporučujeme, aby na čelní státní a hospodářské funkce nastoupili 
lidé typu Dr. Komárka z Prognostického ústavu ČSAV

• podporujeme Program Občanského fóra přednesený v neděli 26. 11. 
1989 v Čs. televizi

• a hlavně navrhujeme, aby změny, které probíhají na vyšších stup-
ních, byly provedeny na všech stupních veřejného, hospodářského 
a politického života. 
S těmito návrhy byli již před generální stávkou seznámeni všichni 

zaměstnanci podniku.440

Generální stávku v Sezimově Ústí podpořili zaměstnanci Kovosvi-
tu, kromě pracovníků v nepřetržitém provozu. Stávkující se sešli před 
klubem pracujících (dnes Hotel MAS). Účastníci stávky slíbili, že za-
meškaný čas napracují, informoval o tom mluvčí stávkového výboru 
Ing. Jiří Peška. Ke stávkujícím se připojili zaměstnanci Stavoprojektu. 
Do stávky se zapojili také pracovníci JZD Košice. Zaměstnanci provo-
zovny BYTEXU v Chýnově se na dopolední celoprovozní schůzi do-
hodli na podpoře současného hnutí. Všichni zaměstnanci byli seznáme-
ni s tím, že nesplnění výrobních úkolů a exportních dodávek jim nikdo 
neodpustí. Každý zaměstnanec dostal možnost zúčastnit se generální 
stávky. Ve 12 hodin se některé stroje zastavily, ale v 12:15 už jel celý 
provoz naplno. V bechyňském závodu píseckého Jitexu se ke stávce 
připojili pouze manifestačně minutou ticha.441

Po předchozí dohodě se v pondělí 27. listopadu sešli představitelé 
města a organizací Národní fronty se zástupci táborského Občanského 
fóra v budově Okresní odborové rady. Jednání zatím nebylo vedeno 
formou dialogu. Setkání sloužilo k oboustrannému seznámení a pro-
jednání pěti základních požadavků, které přednesli mluvčí Občanského 
fóra. Jedním z požadavků bylo určení místa k vedení dialogu. Obě stra-
ny se shodly na Divadle Ivana Olbrachta. Dále OF požadovalo místa ve 

440 Stanoviska. Názory. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 2.
441 Generální stávka, s. 1.
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městě ke zveřejňování informací občanům, vyvěšování plakátů a letá-
ků. Předseda MěNV Jiří Bláha nabídl plochu oplocení stavby Integra na 
náměstí Antonína Zápotockého (dnes Františka Křižíka) nebo u stavby 
obchodního domu Prior (Třída 9. května), další možnost viděl ve zřízení 
plakátovací plochy u bývalé budovy Okresní odborové rady. Občanské 
fórum dále žádalo o vyčlenění prostoru v okresních novinách, týdení-
ku Palcát, pro zveřejňování svých zpráv a informací pro veřejnost. Po 
projednání s vydavatelem 1. prosince 1989 jim byl prostor v novinách 
přislíben.442 Občanské fórum dostalo poprvé prostor v týdeníku Palcát 
12. prosince 1989 v čísle 51 na straně 3, Tribuna Občanského fóra. Jako 
poslední vyslovili požadavek na umožnění rozmnožování dokumentů 
a přidělení místnosti k práci Občanského fóra. Rozmnožování doku-
mentů a přidělení místnosti se ihned na jednání nevyřešilo. Obě strany 
ocenily otevřenost a konstruktivní jednání a také ochotu k dialogu.443 
Občanské fórum dostalo od MěNV přidělenu bývalou prodejnu obuvi 
v čp. 15 na Žižkově náměstí (budova ROH).

Ve středu 29. listopadu od 17 hodin proběhl dialog zástupců OV 
KSČ, ONV a organizací Národní fronty, skupiny táborského Občan-
ského fóra a veřejnosti v Divadle Ivana Olbrachta. Dialog se týkal tří 
otázek:
1. vedoucí úloha KSČ,
2. demokratické volby,
3. svoboda tisku.

Mezi hosty se objevili i dva zástupci Občanského fóra z Prahy, stu-
denti pražských vysokých škol a herci Jan Přeučil a Petr Burian. Jan 
Přeučil vyprávěl o průběhu události v Praze od 17. listopadu. Petr Bu-
rian informoval o jednání zástupců Občanského fóra a Veřejnosti pro-
ti násilí s předsedou vlády ČSSR Ladislavem Adamcem. Dále hovořil 
o složení, stanoviscích a myšlenkách Občanského fóra a jeho slovenské-
ho protějšku Veřejnosti proti násilí. V průběhu dialogu padalo mnoho 
otázek týkajících se zásahu na Národní třídě 17. listopadu, jeho prošet-
ření a potrestání viníků. Dále se přítomní zajímali o osudy politických 

442 Redakce oznamuje čtenářům. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 1.
443 Události uplynulých dnů. Tábor 27. listopadu, budova OOR, 16.00 hodin. Pal-

cát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 1; Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 78, 
s. 76.
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vězňů, o využití rozestavěné budovy OV KSČ v Táboře (Vančurova uli-
ce). Mnohé otázky se týkaly výchovy mládeže. Další otázka směřovala 
na zásah OV KSČ do dramaturgického plánu divadla v souvislosti se 
zákazem hostování některých herců a zpěváků v Táboře. Podle slov re-
daktora Palcátu neprobíhal dialog v Divadle Ivana Olbrachta „tak, jak 
bychom si představovali – ukázněně s přesně formulovanými a stručný-
mi otázkami a odpověďmi. Prostě řečeno, skutečnému dialogu se bude-
me teprve muset naučit.“444 OF si vytklo několik cílů:
• do budoucna zabezpečit lepší život ve městě a okresu,
• každý činitel musí hodnotit svoji činnost před členy své organiza-

ce,
• každý občan má mít právo svobodně se vyjádřit k činnosti těchto 

lidí,
• každý dialog musí probíhat v klidu, bez emocí a rozvážně,
• jednání na základě pravdivých údajů.445

Ve čtvrtek 30. listopadu svolala rada ONV v Táboře mimořádné za-
sedání. Na zasedání podpořili členové rady postup funkcionářů ONV 
a národních výborů při vedení dialogu. Vyslovila souhlas s vyšším za-
stoupením příslušníků ostatních politických stran v radě ONV, zvyšo-
vání informovanosti a zapojení občanů.446

Ve čtvrtek 7. prosince bylo svoláno mimořádné zasedání OV KSČ, 
které projednalo přípravu mimořádné okresní konference. Přítomní 
schválili kádrové změny. Z funkcí tajemníků byli uvolněni František 
Bacák a Zdeněk Novák. Novým tajemníkem pro práci v sociálně eko-
nomické oblasti se stal Antonín Götz, politickoorganizačním tajem-
níkem Josef Kubů a ideologickým tajemníkem Zdeněk Elleder. Byly 
schváleny i další změny ve složení předsednictva a pléna OV KSČ.447 

Před mimořádnou okresní konferencí KSČ přišel na OV KSČ v Tá-
boře 8. prosince 1989 dopis, v němž se k revolučním událostem v listo-

444 Události uplynulých dnů. Tábor, 29. listopadu, Divadlo Ivana Olbrachta, 
17,00 hodin. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 1; Kronika města Tábor 1989–
1990, snímek 78–79, s. 76–77.

445 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 81–82, s. 79–80.
446 Jednala rada ONV. Palcát, 31, 6. 12. 1989, č. 50, s. 1.
447 Mimořádné zasedání OV KSČ. Palcát, 31, 13. 12. 1989, č. 51, s. 1.
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padu a prosinci vyjádřila jedna z táborských komunistických organiza-
cí. Někdejší úcta a váženost KSČ v těchto dnech velmi utrpěla. Živelně 
organizovaná společnost dokázala během několika dní neuvěřitelné. 
Naopak straničtí představitelé nebyli dlouho schopni zaujmout k revo-
lučnímu dění konkrétní stanovisko. Nastal paradox, kdy představitelé 
nově vzniklého Občanského fóra přicházeli s konkrétními požadavky 
a způsoby jejich plnění, vládnoucí aparát mlčel. Mnozí členové KSČ 
se postavili za požadavky OF, neboť dokázalo nejlépe formulovat letitá 
přání a požadavky celé společnosti. Žádali, aby se strana na všech úrov-
ních zřekla své vedoucí úlohy, aby straničtí představitelé postupovali 
čestně při soupeření s ostatními stranami. Nesouhlasili s přístupem nej-
vyšších stranických představitelů k vyšetřování zásahu bezpečnostních 
složek 17. listopadu na Národní třídě a chtěli řádné objasnění události. 
Požadovali odstoupení stranického aparátu OV KSČ, neboť neprojevil 
dostatek schopnosti a rozhodnosti, a zvolení nového OV KSČ, který by 
měl podporu řadových komunistů a méně početný aparát. Chtěli přímé 
delegování zástupců na mimořádný sjezd, delegáti neměli být funk-
cionáři strany a jejich věk neměl přesahovat 55 let. Žádali, aby sjezd 
předložil rozpočet KSČ a snížení členských příspěvků. KSČ měla vy-
stupovat jako řadová strana, čestně a poctivě, a v dialogu s OF utvářet 
budoucnost naší společnosti.448

Mimořádná okresní konference KSČ se uskutečnila 10. prosince 
v kulturním domě ve Vilicích a trvala s malými přestávkami sedm ho-
din. Na konferenci přijelo z 417 zvolených delegátů 375. Delegaci ÚV 
a JKV KSČ vedl člen ÚV a nový ministr národní obrany generálplu-
kovník Miroslav Vacek. Hlavní zprávu pronesl tajemník OV KSČ Vác-
lav Gaier. V projevu se vyjádřil zejména o hluboké krizi strany, neboť 
ztratila důvěru veřejnosti a členské základny. Okresní výbor se dostal 
po listopadových událostech do defenzivy a měl by kriticky zhodno-
tit svou činnost. Generál Vacek zdůraznil ve své řeči, aby strana vyšla 
z příštích svobodných voleb důstojně. Dále uvedl, že by měli ze strany 
odejít ti, kteří se zkompromitovali. Svoje vystoupení uzavřel prohláše-
ním, že armáda nadále stojí za pracujícími. Na konferenci přijel i velitel 

448 Čáp, Petr (autor dopisu), Otevřený dopis. Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–53, 
s. 4; Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 85–86, s. 83–84.
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Západního vojenského okruhu generálporučík Mojmír Zachariáš, který 
se přihlásil o slovo. Informoval přítomné o nedávné schůzce se zástupci 
pražského OF, Michaelem Kocábem a Václavem Klausem. Ubezpečil 
delegáty, že armáda nepůjde proti lidu a je pro řešení nastalé situace, ale 
politicky, nikoliv mocensky. Hovořil o semknutosti armády se společ-
ností, neboť se vojsko každoročně podílelo na pracích v zemědělství. 
Zmínil, že se žní v roce 1989 zúčastnilo 7000 vojáků a 900 aut. Nelíbilo 
se mu, že se společnost o armádě vyjadřuje dosti nevybíravě, i když 
tolik pomáhá. 

V diskuzi vystoupilo 31 delegátů a na další desítky se z časových 
důvodů nedostalo. Přítomní se dozvěděli o kádrových změnách v před-
sednictvu OV KSČ, které byly provedeny na mimořádném zasedání 
OV KSČ 7. prosince. Delegáti se dohodli na nevyslovení důvěry před-
sednictvu OV KSČ, které bylo zvoleno minulý týden, neboť jeho pro-
vizorní činnost do řádné konference nebyla přijatelná. Volební komisi 
se nepodařilo najít vhodné kandidáty na funkce členů OV KSČ, a proto 
předložila konferenci návrh na vytvoření akčního výboru, který by ří-
dil stranické organizace až do konání řádné konference. Do akčního 
výboru byli zvoleni: Antonín Götz, tajemník OV KSČ, Jaroslav Koso-
bud, vedoucí strojně stavebního cechu odboru hlavního mechanika s. 
p. Silon Planá nad Lužnicí, Jiří Ryska, dělník s. p. Kovosvit Sezimovo 
Ústí, František Berka, předseda JZD Vlastiboř, Václav Jahoda, předse-
da OKRK KSČ.449

V pondělí 11. prosince navštívili mluvčí táborského Koordinační-
ho centra OF Bohumil Smrčka a MVDr. Jiří Návara velitele táborské 
vojenské posádky generála Kylara a informovali ho o záměrech OF 
v Táboře v nejbližších dnech. Projednali také otázky vztahu místní vo-
jenské posádky a táborského OF.450 Kontakt s vojenskými jednotkami 
na Táborsku téměř nefungoval. Pouze vojenská posádka v Drhovicích, 
kde sídlil muniční sklad, vytvořila Vojenské fórum, které bylo obdobou 

449 Kádrové změny si vynutili delegáti mimořádné konference KSČ. Ustaven akční 
výbor. Palcát, 31, 13. 12. 1989, č. 51, s. 1; Z jednání mimořádné okresní konfe-
rence KSČ 10. prosince 1989. Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–53, s. 2; Kronika 
města Tábor 1989–1990, snímek 89, s. 87. 

450 Vojáci a fórum. Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–53, s. 3.
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OF. Sdružovalo příslušníky všech politických stran i nestraníky, kteří 
podporovali demokratické změny v rámci Československé lidové ar-
mády (dále ČSLA). Podporovalo požadavky OF a stávkujících studentů 
a postavilo se proti zásahu bezpečnostních složek na Národní třídě. Čle-
nové Vojenského fóra nebyli spokojeni s obsazením vlády ustavené 3. 
prosince 1990, neboť si přáli více odborníků a specialistů z jiných poli-
tických stran nebo nestraníků. Zrušení vedoucí úlohy KSČ 3. prosince 
1989 se zatím v armádě nijak neprojevilo, proto ve svém dokumentu 
z 5. prosince požadovali:
• změnu základních řádů tak, aby odpovídaly současnému znění ústa-

vy ČSSR,
• zrušení politického aparátu v ČSLA,
• rozhodné změny ve všech stupních velení ČSLA,
• zrušení délky činné služby vojáků z povolání do věkové hranice 

a její nahrazení odsloužením počtem let, které by byly ekvivalentní 
dosaženému vzdělání a nákladům na ně státem vydaným,

• službu vojáků z povolání a vojáků základní služby v rámci možností 
v místě trvalého bydliště.

Dále Vojenská obroda z Drhovic navrhovala:
• urychlené řešení kádrové situace příslušníků politického aparátu 

ČSLA a jejich přeřazení na jiné funkce, úměrně jejich vzdělání
• umožnit vykonávat vyšší funkce ve velení ČSLA i nestraníků a pří-

slušníkům jiných politických stran,
• vzhledem k ekonomické situaci našeho státu zkrátit vojenskou zá-

kladní službu z 24 na 18 měsíců již v tomto výcvikovém období, 
z čehož by 12 měsíců probíhal základní vojenský výcvik a 6 měsíců 
by byli vojáci základní služby k dispozici pro výpomoc národnímu 
hospodářství pro práci v místě dislokace útvaru, kde by vykonávali 
své občanské povolání, nebo jemu podobné. Za tuto práci by dostá-
vali částečně zaplaceno.451

451 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, karton č. 1, 1989–1990, nezpracováno. Dokument 
vypracovali mluvčí Vojenského fóra poručík Ing. Radomír Vinklárek, nadpo-
ručík Jaromír Kolár, nadrotmistr Radek Motrinec, rotmistr Jiří Schamberger, 
nadrotmistr Jozef Majerovič 5. prosince 1989 v Drhovicích.



201

 Příslušníci ČSLA nebyly příliš nakloněni dialogu. Na diskuzní fóra 
do táborského divadla chodila jen hrstka vojáků základní služby.452 Ar-
máda ovšem nijak nezasahovala do reformních snah OF a jiných poli-
tických stran a hnutí, přestože se všemi názory nesouhlasila.

Postoj armády ke změnám se postupně měnil. Ve čtvrtek 7. prosince 
1989 se k prohlášení studentů a všech pokrokově smýšlejících pracují-
cích přihlásili absolventi vysokých škol a vojáci základní služby tanko-
vého pluku v Táboře. Od dění v republice se nedistancovali. Požadovali 
vyšetření událostí 17. listopadu 1989 a spravedlivé potrestání viníků. 
Dále žádali zásadní řešení současné ekonomické situace, povolání 
k zodpovědnosti lidí, kteří svou neschopností tuto situaci zavinili. Další 
požadavky se týkaly svobodných voleb, politického pluralismu, nasto-
lení demokracie v pravém slova smyslu, zlepšení životního prostředí po 
celé republice, řešení otázky sociálně slabých skupin, zejména invali-
dů, důchodců, absolventů vysokých škol, mladých manželství s dětmi 
a odstranění práce ve škodlivém prostředí. Svým prohlášením vyjádřili 
podporu současným změnám a reformám, o nichž byli přesvědčeni, že 
povedou k lepší budoucnosti republiky. Na závěr dopisu vyzvali všech-
ny občany ke zlepšení mezilidských vztahů.453

V úterý 12. 12. 1989 se konalo v městském kulturním středisku mi-
mořádné plenární zasedání MěNV. V programu jednání byly pouze dva 
body: nové složení MěNV a posouzení současné politické situace ve 
městě. Zasedání řídil předseda Jiří Bláha. V úvodním projevu zmínil, 
že současný politický vývoj v republice přinese i zvýšení samostatnosti 
a národní výbory budou mít větší pravomoc v rozhodování. Hovořil 
také o podpoře OF v Táboře. Rada MěNV měla celkem 15 členů, z toho 
11 členů bylo v KSČ, tři bez politické příslušnosti a jeden člen z Čes-
koslovenské strany socialistické. Čtyři členové rady na mimořádném 
zasedání odstoupili na vlastní žádost ze svých funkcí: L. Pilař, P. Trešl, 
E. Lexová a J. Stibor. Po odvolání čtyř členů rady byl dán prostor disku-
zi. Jako první se slova ujal mluvčí táborského Koordinačního centra OF 
Bohumil Smrčka. Seznámil poslance se vznikem táborského OF a jeho 

452 Půjde armáda cestou národního usmíření? Je jen jedna možnost – s národem. 
Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–53, s. 3.

453 Burian, Pavel: Ano, armáda jde s lidem. Jihočeská pravda, 45, 7. 12. 1989, č. 
288, s. 3.
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základními myšlenkami. Jednání s představiteli městských orgánů, 
i přes veškeré rozdílné názory, zhodnotil kladně. Táborské OF podpoři-
lo kandidaturu nových členů rady MěNV. Do diskuze se zapojili i další 
hosté, např. Josef Smrčina, Dr. L. Vorlíčková, Dr. František Hodoušek 
a mnozí další. Všichni hovořili hlavně o svých názorech na politické 
i společenské dění. Na závěr mimořádného zasedání došlo k volbě no-
vých členů rady. Z devíti kandidátů byli nadpoloviční většinou zvoleni 
MVDr. Jan Jelšík, veterinář ve s. p. Masokombinát Planá nad Lužnicí, 
za Československou stranu socialistickou, Jan Kos, zahradník Měst-
ského podniku služeb Tábor, za Československou stranu lidovou, Jiří 
Merta, technik Vodních staveb Planá nad Lužnicí, bez politické přísluš-
nosti a Marie Ťoupalíková, zdravotní sestra Okresního ústavu národní-
ho zdraví Tábor, bez politické příslušnosti. V posledním bodu jednání 
bylo odvoláno odsouzení prohlášení Několik vět.454 Zástupci OF proza-
tím nemohli zaujmout místo v radě nebo poslaneckou funkci v MěNV, 
neboť zákon č. 14/1990 Sb., tzv. kooptační zákon o odvolání poslanců 
zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů ještě 
nebyl přijat. Táborské OF získalo své zástupce v MěNV až 28. února 
1990 na 25. plenárním zasedání. Místa v radě a plénu MěNV mohli do 
přijetí kooptačního zákona zaujmout pouze členové stran, které byly 
součástí Národní fronty.

Táborské Občanské fórum 

Na konci sobotní manifestace 25. listopadu vyzval z řečnické tri-
buny MVDr. Jiří Návara přítomné, aby se zájemci o práci v OF shro-
máždili ve vestibulu restaurace U Zlatého lva (Žižkovo náměstí čp. 16, 
dnes restaurace Budvarka). Z vestibulu restaurace se všichni přesunuli 
do bytu Návarových. V jejich obývacím pokoji se přítomní mezi sebou 
seznámili. U Návarových zahájilo táborské Občanské fórum svou čin-
nost. Jako základ činnosti vzali podpisové archy, které vystavil Dr. Ná-
vara k podpisu. Na arších se v tento den nacházelo celkem 541 podpi-
sů občanů, kteří se svým podpisem přihlásili k programu Občanského 
454 Z mimořádného plenárního zasedání MěstNV. Odvolali odsouzení „Několika 

vět“. Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–53, s. 1; Kronika města Tábor 1989–1990, 
snímek 82–83, s. 80–81. 
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fóra.455 Přítomní se dohodli, jakým způsobem budou následujícího dne 
informovat OF v Praze o zahájení činnosti v Táboře.456 Mezi zakládající 
členy táborského OF patřili MVDr. Jiří Návara, Ing. Stanislav Mimra, 
Ing. Dalibor Polívka, MUDr. Lubor Tůma, Helena Valešová, František 
Pozniak, Bohumil Smrčka, PhDr. Milan Nakonečný, Martina Chocho-
lová, PhMr. Jitka Borkovcová, Ing. Josef Čáp, Marian Repáš a další.457

Koordinační centrum táborského OF chtělo již 28. listopadu 1989 
poslat dopis radě ONV v Táboře, v němž žádali o rekonstrukci zastupi-
telských sborů. V dopise zaznělo několik požadavků:
1. změny do okresních zastupitelských orgánů posunout do příštího 

zasedání rady ONV po 10. lednu 1990, kdy již bude sbor poslanců 
doplněn kooptací nových členů a bude odpovídat současnému poli-
tickému rozvržení naší společnosti.

2. Rada ONV pak neprodleně odstoupí a umožní tímto způsobem re-
konstituci orgánu.

3. Nová rada ONV pak bude utvořena u „kulatého stolu“, tj. po konzul-
taci s OF, politickými stranami a zástupci církví.

4. Za vhodného předsedu považuje OF pana Ing. Jaroslava Poživila.
5. OF důrazně požaduje, aby do nové rady ONV nebyli již navrhováni 

tito uvolnění funkcionáři ONV a členové současné rady: Ing. Stani-
slav Větrovský (předseda), Josef Okrouhlík (místopředseda), Milan 
Doubek (místopředseda), Ing. Jan Fafl ík (tajemník).
Nově složená rada měla svoji funkci vykonávat do řádných vo-

leb. Dopis byl otevřený a měl se objevit na stránkách týdeníku Palcát 
a deníku Jihočeská pravda a ve vysílání českobudějovického rozhlasu. 
Pod dopis se podepsali MVDr. Jiří Návara, KC OF Tábor, J. Komárek, 
Vodní stavby Planá nad Lužnicí, MUDr. Pavel Kubíček, KC OF Tábor, 
Ing. Radomil Ropek, OF Tábor, Vlasta Bažantová, OF Tučapy, Josef 
Smrčina, ČSS Tábor. OF odeslalo dopis až 9. ledna 1990, neboť Bo-

455 Dne 13. prosince mělo táborské Občanské fórum již více než dva tisíce sym-
patizantů. 

456 Lang, Jaroslav, Dialog pokračuje. Palcát, 31, 13. 12. 1989, č. 51, s. 3 (Na otáz-
ky Jaroslava Langa odpovídal zástupce OF Ing. Stanislav Mimra.); Kronika 
města Tábor 1989–1990, snímek 80, s. 78.

457 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, 1989–1990, karton č. 1, nezpracováno. 
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humil Smrčka přesvědčil své kolegy, aby počkali na zákon o kooptaci 
poslanců. Sám vlastnoručně na tento dopis, který je uložen ve Státním 
okresním archivu v Táboře, napsal: „Do rady byli pak zvoleni zcela jiní 
lidé a předsedou se stal JUDr. Šperl.“458 O rekonstrukci ONV v Táboře 
se dohodli zástupci Československé strany socialistické, Českosloven-
ské strany lidové, Komunistické strany a OF 2. února 1990 v restauraci 
Beseda na Žižkové náměstí. Z jednání u kulatého stolu vzešlo několik 
rozhodnutí. Rekonstrukce ONV bude dokončena do 28. února 1990, 
v radě ONV budou všechny strany zastoupeny třemi členy a zbytek 
rady doplní nestraníci (6), podle stejného klíče bude obsazeno pětičlen-
né vedení ONV a v plénu 105 poslanců získá KSČ 35 % členů, ČSS 
10 % členů, ČSL 10 % členů a 45 % ostatní včetně OF.459

Vlastní činnost zahájilo OF v Táboře 5. prosince 1989 jako lidové, 
politické hnutí. Všichni aktéři podílející se na politických změnách ve 
společnosti byli vystaveni riziku. Stále existovala možnost, že demo-
kratizační proces přeroste v další brutalitu s nedozírnými následky pro 
jednotlivce i pro celou společnost. Přesto popularita OF neustále rostla. 
Samozřejmě se objevovaly i názory, že do OF vstupují i lidé, kteří chtějí 
využít situaci ve svůj prospěch, což se dělo i v minulosti.460 Od pondělí 
4. prosince byli zástupci OF k dispozici veřejnosti denně v domě čp. 15 
(budova ROH) na Žižkově náměstí.

Dne 5. prosince se sešli zástupci OF z Táborska a představitelé stávko-
vých výborů v klubovně  hotelu Jordán v Táboře (Křižíkovo náměstí, ho-
tel Grand). Na jednání došlo k ustavení prozatímní koordinační skupiny 
OF, jejímiž členy se stali: Ing. Josef Čáp, Jaroslav Chobot, Ing. Ivana Je-
rešová, Jindřich Komárek, Jiří Koten, MUDr. Pavel Kubíček, MVDr. Jiří 
Návara, Miroslav Pán, Ing. Dalibor Polívka, Ing. Jiří Půlpytel, Bohumil 
Smrčka, MUDr. Lubor Tůma a duchovní Václav Urban. Hlavním cílem 
Koordinačního centra OF v Táboře byla spolupráce se stávkovými vý-
bory průmyslových podniků ve městě a okolí. S koordinačním centrem 

458 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, 1989–1990, karton č. 1, nezpracováno.

459 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, 1989–1990, karton č. 1, nezpracováno; K otázce 
rekonstrukce ONV Tábor. Palcát, 32, 14. 2. 1990, č. 7, s. 1.

460 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 80–81, s. 78–79.
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(dále KC) OF aktivně spolupracovali zástupci státních podniků Jiskra 
Tábor, Kovosvit Sezimovo Ústí, ČSD Tábor, Okresní ústav národního 
zdraví (OÚNZ) Tábor, Silon Planá nad Lužnicí a Výstavba jaderné elek-
trárny Temelín.461 Okresní koordinační centrum tvořilo jednotu, nevytvá-
řelo žádnou hierarchii, ale pouze horizontální síť s veškerými místními 
občanskými fóry napojenými na táborské KC.462

Táborské OF organizovalo pro veřejnost diskuzní fóra nazvaná Tri-
buna Občanského fóra. První tribuna se konala 6. prosince 1989 v ma-
lém sále Divadla Ivana Olbrachta od 16 hodin na téma Kdo jsme, co 
chceme, kam směřujeme. Vstupenky byly rozděleny prostřednictvím 
zástupců stávkových výborů a Občanských fór z podniků a zbytek vstu-
penek přerozdělen před začátkem tribuny pro zájemce. II. tribuna Ob-
čanského fóra opět proběhla v malém sále táborského divadla v sobotu 
9. prosince od 19 hodin na téma Já a rok 1968. Průvodcem večera byl 
mluvčí OF Bohumil Smrčka. Jako hosté vystoupili herci z pražského 
Divadla E. F. Buriana, kteří měli původně sehrát hru „Cizinec“, dále zá-
stupci pražských vysokoškoláků, redaktorů Literárních listů a podniko-
vý právník z výstavby jaderné elektrárny Temelín. Jednotliví účinkující 
hovořili o svých zážitcích a vzpomínkách na rok 1968. Vzpomínky na 
rok 1968 střídaly otázky, které se týkaly celospolečenských i ryze tá-
borských záležitostí. Student fakulty dětského lékařství vyslovil názor, 
„že Praha bojuje i za venkov, zatímco na venkově, konkrétně v Táboře, 
jsou lidé z části pasivní a mají stále strach projevit svůj názor.“463 Další 
tribuna proběhla ve středu 20. prosince 1989 na téma Od T. G. Masary-
ka k Havlovi, kde vystoupil PhDr. Jiří Kořalka s příspěvkem nazvaným 
„Síla občanské společnosti“.464 Pořad Tribuna Občanského fóra pokra-
čoval i v roce 1990. Vstupenky byly obvykle k dostání v předprodeji. 
Některé Tribuny proběhly i ve velkém sále hotelu Palcát.

461 Kronika města Tábor 1989–1990, snímek 84, s. 82. Zpráva o jednání zástup-
ců OF a představitelů stávkových výborů 5. 12. 1989 vyšla také v Palcátu č. 
52–53 na straně vyhrazené táborskému OF, tedy na straně 3.

462 Naše místo je v řadách občanských iniciativ. Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–
53, s. 3.

463 Rok 1968 a já. Palcát, 31, 13. 12. 1989, č. 51, s. 1.
464 Kořalka, Jiří, Síla občanské společnosti. Palcát, 31, 20. 12. 1989, č. 52–53, 

s. 1, 4. 
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Plakát na II. tribunu Občanského fóra, originální plakát Bohumila 
Smrčky465

Organizační struktura OF na úrovni táborského okresu byla vytvo-
řena v prvních lednových dnech roku 1990. Dne 9. ledna 1990 se konal 
sjezd zástupců měst a obcí z okresu v hotelu Slovan v Táboře (Třída 9. 
května). Na shromáždění byly projednány nejbližší úkoly OF a schvá-
lena rada okresního Koordinačního centra. Zástupci OF závodů a ostat-
ních organizací byli s programem činnosti seznámeni na společném 
zasedání. Jako výkonný orgán OF na okrese fungovala rada Koordi-
načního centra v počtu 13 koordinátorů. Koordinační centrum doplnili 
po jednom zástupci OF ze Soběslavi, z Veselí nad Lužnicí, z Bechyně, 
z Jistebnice a z Mladé Vožice. Koordinační centrum se skládalo z ně-
kolika komisí: politické, organizační, programové, ekonomické a eko-
logické, revizní.

V prvním návrhu členů rady Koordinačního centra se objevi-
li MVDr. Jiří Návara, Ing. Josef Čáp, Bohumil Smrčka, Jiří Koten, 

465 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, tubus č. 1.
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JUDr. Josef Podrázský, MUDr. Pavel Kubíček, Ing. Radomil Ropek, 
Ing. Stanislav Mimra, Ing. Dalibor Polívka, JUDr. Vlasta Parkanová, 
Miroslav Pán, MUDr. Jiří Karlovský, Zdeněk Židoň. Už v tomto bohu-
žel nedatovaném seznamu byla některá jména přeškrtnuta a nahrazena 
jinými. MUDr. Kubíčka nahradil PhDr. Milan Nakonečný, Ing. Polívku 
Jaroslav Chobot, JUDr. Parkanovou Jiří Bartáček a pana Kotena Milo-
slav Prokop.466 V návrhu organizační struktury okresního Koordinační-
ho centra ze 7. dubna 1990, který zpracoval Ing. Miloš Tůma, fi gurovali 
jako členové rady Ing. Jiří Fišer, Ing. Miloš Tůma a František Petráň, 
kteří nahradili Ing. Josefa Čápa, Ing. Stanislava Mimru a JUDr. Josefa 
Podrázského.467 Ing. Čáp a JUDr. Podrázský byli pravděpodobně plně 
vytíženi svými funkcemi, neboť Ing. Čáp zastával úřad tajemníka na 
MěNV Tábor a JUDr. Podrázský funkci okresního prokurátora.

Tábor a Československá lidová armáda

Tábor byl tradičním posádkovým městem. Nepřetržitě od roku 1932 
pobývala ve městě československá armáda, kromě období Protektorátu 
Čechy a Morava. V Táboře sídlilo i velitelství Západního vojenského 
okruhu (dále ZVO). Československá lidová armáda se skládala ze dvou 
okruhů, Západního vojenského okruhu a Východního vojenského okru-
hu, který měl své velitelství v Trenčíně. Východní vojenský okruh se 
skládal ze školních útvarů a pluků a divizí, které měly být mobilizo-
vány. Naopak ZVO sloužil jako bojový útvar. Tvořily ho dvě armády: 
1. armáda s velitelstvím v Příbrami a 4. armáda v Písku. Obě armády 
se skládaly z motostřeleckých a tankových divizí, 1. armáda měla tři 
motostřelecké a jednu tankovou divizi a 4. armáda dvě motostřelecké 
a dvě tankové divize. Tankové divize tvořily tři tankové pluky a jeden 
motostřelecký, motostřeleckou divizi jeden tankový pluk a tři motostře-

466 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, 1989–1990, karton 1, nezpracováno, Návrh organi-
zace a obsazení Koordinačního centra okresu Tábor.

467 SOkA Tábor, fond Občanské fórum – koordinační centrum, Tábor (OF Tábor), 
značka fondu A 236/1427, 1989–1990, karton 1, nezpracováno, Občanské fó-
rum okresu Tábor, organizační struktura. „Nejmladší“ organizační schéma OF 
dochované ve Státním okresním archivu v Táboře.
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lecké. Každá divize měla ještě podpůrné jednotky: dělostřelecký pluk, 
protiletadlový pluk, samostatný raketový oddíl a speciální prapory (že-
nijní, chemické ochrany, spojovací, průzkumný, zdravotnický, automo-
bilní a technického zabezpečení). Výzbroj a výstroj se skladovala v di-
vizních skladech.468 Nedaleko Tábora v Drhovicích se nacházel jeden 
z muničních skladů ZVO. 

V době míru zůstával velitel ZVO přímo podřízen ministrovi ná-
rodní obrany. Ve válečném konfl iktu se velitel ZVO stal nejvyšším vo-
jenským velitelem armády a ministr by vystupoval jako poradce prezi-
denta. Armáda by přešla do podřízenosti Spojeného velení Varšavské 
smlouvy a velitel ZVO by se stal velitelem Českého frontu. Pod jeho 
velení by náležela československá armáda a Střední skupina sovětské 
armády dislokovaná na československém území. Velitel českosloven-
ského frontu by byl podřízen pouze hlavnímu veliteli na západním smě-
ru, jímž byl od roku 1988 sovětský maršál Ogarkov a po něm generál 
Postnikov. Jejich štáb sídlil v Legnici v Polsku nedaleko českosloven-
ských hranic.

Velitelem ZVO se stal roku 1987 generálporučík Mojmír Zachariáš, 
který sloužil v letech 1986 –1987 jako náčelník štábu ZVO v Táboře.469 
Generál Zachariáš nahradil ve funkci velitele ZVO generála Miroslava 
Vacka, neboť byl jmenován náčelníkem generálního štábu a v Adamco-
vě vládě nastoupil 3. prosince 1989 na post ministra národní obrany, na 
němž setrval až do října 1990.

Z pamětí generála Mojmíra Zachariáše jasně vyplývá, kdo měl vliv 
na československou lidovou armádu: „Až ve vyšších funkcích v armá-
dě, jsem se alespoň částečně seznámil s tím, jak je armáda všestranně 
zabezpečena. Byl to vypracovaný systém, plánovitý proces, jehož pod-
kladem bylo dlouhodobé plánování organizace a vyzbrojování armády, 
které se pravidelně upřesňovalo v ročních plánech. Na základě toho 
pak byly připraveny materiály k projednání ve vládě a po schválení i ve 
Státní plánovací komisi, kde měla armáda své zastoupení vybranými 
důstojníky generálního štábu. Nezbytné fi nanční částky pak byly po pro-
jednání a schválení každý rok řešeny rozpočtem ministerstva obrany. 

468 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 136.
469 Tamtéž, s. 135–136.
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Armáda tedy plnila úkoly a byla zabezpečena vládou, ne KSČ, a také fi -
nanční prostředky dostávala ze státního rozpočtu a ne od ÚV KSČ. Vliv 
KSČ na armádu byl nepřímý, zprostředkovaný tím, že vyšší velitelé byli 
členy strany a jejich ustavení do funkce podléhalo schválení ÚV KSČ, 
ta jim však nevelela a nepamatuji si také za celou svou čtyřicetiletou 
službu, že bych jako straník dostal od „strany“ služební úkol. Nelze 
však pominout fakt, že jak ministr obrany, tak i náčelník Hlavní politic-
ké správy byli členy ÚV KSČ a tam byly úkoly armády jistě rozebírány 
a hodnoceny. Ani tento orgán armádě nevelel a jeho oddělení, které 
mělo na starosti armádu, se u vojsk nijak neangažovalo.“470

Kromě velitelství ZVO byly v Táboře dislokovány další armád-
ní složky ZVO náležející pod 4. armádu: 9. tanková divize471 v čele 
s plukovníkem Františkem Náhončíkem a 18. tankový pluk, který byl 
součástí 9. tankové divize. Nejvíce vojenských zařízení bylo v Táboře 
soustředěno na Pražském předměstí a v Klokotech, kde se nacházely 
troje kasárny a velitelství ZVO. Přímo v centru města v bývalé tabá-
kové továrně sídlila další kasárna. Vojenské byty se nacházely zejména 
na panelových sídlištích na Pražském a Náchodském sídlišti v blízkosti 
kasáren a na Sídlišti Nad Lužnicí na opačné straně města. Sídliště Nad 
Lužnicí se začalo stavět v osmdesátých letech a velké množství do-
stavěných bytů získávala pro své potřeby právě armáda. Velká většina 
obyvatel Tábora byla na armádu nějak navázána, ať už jako civilní za-
městnanci nebo příbuzní příslušníků čs. armády. Sepětí města s armá-
dou bylo skutečně silné.

V roce 1989 končil základní výcvik nových vojáků, kteří nastoupi-
li základní vojenskou službu. Výcvik byl prováděn v posádkách a do 
výcvikových prostorů se nevyjíždělo. Na ZVO sledovali jako obvykle 
potenciální nepřátele, cizí armády a politickou situaci. S blížícím se 
listopadem přicházelo na velitelství méně informací z Hlavní politic-
ké správy, ministerstva obrany i generálního štábu, což by značilo, že 
je vše v pořádku a nic se neděje. Jak píše generálporučík Zachariáš, 
o demonstracích v Praze se dozvěděli v Táboře až z televize, rozhlasu 

470 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 138–139.
471 Generálporučík Zachariáš působil v letech 1976–1978 u 9. tankové divize jako 

náčelník štábu v hodnosti podplukovníka.



210

či novin. Ani po událostech 17. listopadu na Národní třídě nepřišla do 
Tábora žádná zpráva od ministra obrany ani od náčelníka Hlavní poli-
tické správy.472 

Několik dní zůstával velitel ZVO bez rozkazů. Teprve 23. listopadu 
odjel na schůzku na ministerstvo obrany do Prahy. Zde dostali přítom-
ní zástupci ZVO rozkaz připravit Mimořádná bezpečnostní opatření, 
jejímž cílem mohl být zásah armády. Ke splnění Mimořádného bez-
pečnostního opatření byly vyčleněny dostatečné síly (vojáci z povolání 
a vojáci základní služby) a prostředky (technika) podle bojového roz-
dělení útvarů a jednotek. V řadě útvarů byli vojáci rozhodnuti nevyjet 
z posádek a nezasahovat. Naneštěstí ministr obrany Milán Václavík ne-
získal souhlas se zásahem na jednání ÚV KSČ. Podle pamětí generál-
poručíka Zachariáše byl on a většina jeho podřízených proti zásahu.473

Generál Zachariáš nařídil ve všech posádkách několik opatření, aby 
zabránil případnému zneužití zbraní. Nařídil, aby u všech útvarů byl 
čtyřiadvacet hodin denně přítomen velitel nebo jím určený zástupce. 
Pokud se některý z civilních orgánů či organizací dostavil k útvaru, mu-
sel je vyslechnout velitel a vysvětlit jim situaci, včetně nařízení velitele 
ZVO. Jakékoliv akce nesouvisející s výcvikem nebo běžným životem 
vojáků byly v kasárnách zakázány. Vojáci si mohli ve svém volnu dělat, 
co chtěli. Omezil výjezdy z kasáren i výcvik. Nařídil plné zabezpeče-
ní strážní služby. Všechny zvláštní situace se musely ihned hlásit do-
zorčím orgánům nebo veliteli. Opatření se v žádném případě netýkala 
bojové pohotovosti, ale sloužila k zachování klidu a pořádku ve všech 
posádkách.474 

V pátek 24. listopadu 1989 kontaktovalo pražské Občanské fórum 
velitelství ZVO s prosbou o schůzku s generálem Zachariášem v neděli 
26. listopadu. Na jednání se měli dostavit mluvčí OF Michael Kocáb 
a Václav Klaus. Michaela Kocába poslal do Tábora Václav Havel a řekl 
mu, ať si ještě vezme někoho sebou. Vzal si Václava Klause, protože 
ten zrovna 27. listopadu nikam nejel. OF vidělo v generálu Zachariášo-
vi člověka, jenž není pod tak velkým tlakem špiček KSČ a je bezpro-

472 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 148–149.
473 Tamtéž, s. 150–151.
474 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 152.
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středním velitelem armády.475 Generál Zachariáš informoval o schůzce 
ministra obrany Václavíka, který mu doporučil, aby je přijal. Schůzka 
se zástupci byla domluvena na pondělí 27. listopadu v 10 hodin v klubu 
ZVO. Na jednání přišel s generálem Zachariášem ještě náčelník okru-
hové politické správy generálporučík Marek. Před klubem stála televi-
ze, ale generál Zachariáš zakázal jakékoliv natáčení a sdělil jim, že si až 
po jednání mohou pohovořit s pány Kocábem a Klausem. 

Schůzka proběhla v prvním poschodí klubu v místnosti s kulatým 
stolem, kde se někdy scházela vojenská rada ZVO. Generála Zachariáše 
zajímalo, proč přijeli zástupci OF za ním, když v Praze mají ministra 
obrany a náčelníka generálního štábu. Michael Kocáb odpověděl, že je 
za ním poslali a chtěli generála informovat o situaci. Snažil se obhájit 
probíhající změny ve společnosti, neboť byly nezbytně nutné. Generál 
oponoval, že se v noci z neděle na pondělí odehrálo několik konfl ik-
tů, kdy demonstranti vedení místními Občanskými fóry napadli slovně 
i kamením vojáky. Požadoval okamžitá opatření, aby už k žádným in-
cidentům nedocházelo, neboť je mohl nechat natočit a dát do televize. 
Kocáb s Klausem slíbili nápravu, že už k žádným provokacím nebude 
docházet.

Zástupci Občanského fóra přijeli do Tábora s jasným záměrem, zjistit, 
zda armáda zasáhne. Generál Zachariáš jim bez položení této otázky sám 
odpověděl: „Přijeli jste proto, abyste se dozvěděli, jak se zachová armá-
da? Jestli zasáhne proti demonstrujícím? Mohu Vám odpovědět pouze 
sám za sebe. Pokud budu velet okruhu já a budu mít na to vliv, tak armá-
da proti demonstrujícím nezasáhne. Nezahájím akci, která by mohla vést 
ke krveprolití a občanské válce. O našem rozhovoru budu v tomto duchu 
informovat ministra obrany neprodleně po Vašem odjezdu.“476

Generál ujistil přítomné, že k zásahu sovětské armády dislokované 
na našem území rovněž nedojde, neboť nesměla zasahovat do našich 
vnitřních záležitostí. Obě strany se dohodly na prohlášení, které vypra-
coval generál Marek. OF se v prohlášení distancovalo od jakýchkoliv 

475 Gazdík, Jan: 1989: tanky zastavila schůzka s generálem. Mladá fronta DNES, 
13. 11. 2007, dostupné na http://zpravy.idnes.cz/1989-tanky-zastavila-schuz-
ka-s-generalem-dyq/domaci.aspx?c=A071113_142943_domaci_nad, citace 
dle stavu ze dne 9. 8. 2015. 

476 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 159.
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provokací vůči armádě a další se již neměla opakovat, generál za sebe 
slíbil, že k zásahu armády nedojde.477 O jednání se zástupci Občanské-
ho fóra informoval ministra obrany Václavíka.478 

V pondělí 27. listopadu jednalo Občanské fórum poprvé na generál-
ním štábu. K jednání byli přizváni i zástupci Vojenské obrody, kteří od 
náčelníka generálního štábu generála Vacka dostali na štábu kancelář, 
v níž mohli pracovat a využívat některá technická zařízení a vozidlo 
pro svou potřebu.479 V Táboře došlo také k ustavení Vojenské obrody. 
Zástupci táborské Vojenské obrody se sešli s velitelem ZVO generálem 
Zachariášem a žádali ho, aby jim vyčlenil na štábu okruhu kancelář, se-
kretářku, auto a zabezpečil přístup k dokumentaci, kterou potřebovali. 
Z generálního štábu ovšem nepřišlo na velitelství ZVO nařízení, aby 
spolupracovalo s Vojenskou obrodou a poskytlo jí prostředky pro její 
činnost. Proto generál Zachariáš nesplnil žádný z požadavků Vojenské 
obrody, neboť vojenských automobilů bylo na velitelství málo a kance-
láře se nedostávaly ani na všechny podřízené velitele okruhu. Přesto se 
snažil generál Zachariáš pomoci jinak, zástupce Vojenské obrody poslal 
za náčelníkem okresní vojenské správy v Táboře, aby jim v jejich poža-
davcích, pokud to bude možné, vyšel vstříc. Na konci jednání pozvali 
zástupci Vojenské obrody generála Zachariáše na shromáždění organi-
zovaná OF, ale ten se omluvil pro nedostatek času.480

Velitelství a štáb okruhu v Táboře byly bedlivě sledovány. Veškeré 
výjezdy byly hlášeny do Prahy a několikrát se stalo, že velitel okruhu 
musel i v noci vysvětlovat zástupci náčelníka generálního štábu generálu 
Ducháčkovi, který byl určen pro styk s OF, o jaký výjezd se jedná. 
Generál Zachariáš byl rovněž sledován a za jeho činnost bohužel trpěla 
i jeho rodina. Když se veřejnost dozvěděla, že jednal s Občanským 
fórem, stal se pro mnohé armádní příslušníky a jejich rodiny zrádcem 
a kolaborantem s Občanským fórem. Bohužel nevraživost panovala i ze 
strany Vojenské obrody.481

477 Setkání OF s představiteli ČSLA. Jihočeská pravda, 45, 1. 12. 1989, č. 283, 
s. 1; Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 160–161.

478 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 161.
479 Tamtéž, s. 161.
480 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 163.
481 Zachariáš, M.: Příběh vojáka, s. 164–165.
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Na přelomu listopadu a prosince přijel za generálem Zachariášem 
v noci podplukovník vojenské kontrarozvědky Václavík. Vyzval 
generála, aby pomohl nemocnému ministrovi a poslal do Prahy armádu. 
Velitel okruhu možnost vojenského zásahu odmítl a s tímto se s hostem 
rozloučil. Zachariáš nepovažoval vojenský útok za nejlepší variantu, 
neboť o žádné krveprolití a občanskou válku nestál, což ministr obrany 
Václavík věděl z jeho sdělení z 27. listopadu. Nedlouho po noční 
návštěvě došlo 3. prosince 1989 k výměně ministra obrany, generála 
Václavíka nahradil generál Vacek.482

Krátce po novém roce 1990 požádal generál Zachariáš o převelení, 
neboť útoky na něj a jeho rodinu se stupňovaly. Na konci března 1990 
nabídl ministr obrany generálovi místo ve štábu Spojených ozbrojených 
sil Varšavské smlouvy v Moskvě. Zachariáš přijal a v dubnu 1990 
odjel do Moskvy. Na štábu Spojených ozbrojených sil sloužil až do 
rozpadu Varšavské smlouvy do ledna 1991. Funkci velitele Západního 
vojenského okruhu po něm převzal generálporučík Grohman.483

Nejen ke generálu Zachariášovi se někteří táborští občané chovali 
nepřátelsky. Jejich nevoli na vlastní kůži zakusili i vojáci základní 
služby. V článku „Ano, armáda jde s lidem“, který vyšel v Jihočeské 
pravdě č. 288 ve čtvrtek 7. prosince 1989, si postěžoval na chování 
lidí četař absolvent Pavel Burian a další z tankového pluku v Táboře. 
„Slyšeli jsme také názory, že nevíme nic o tom, co se u nás děje, že 
nesmíme sledovat televizi, poslouchat rozhlas, že jsme uvedeni do stavu 
bojové pohotovosti a že nesmíme přijímat návštěvy. Žádná z těchto fám 
se nezakládá na pravdě. Naopak, pozorně sledujeme veškeré dění u nás 
a velmi nám záleží na dalším osudu naší republiky.“484

Slova četaře Buriana potvrzují, že armáda se zajímala o dění ve 
společnosti, rozhodně se nepřipravovala na útok proti „kontrarevoluci“, 
zachovávala nadále mírový stav a věnovala se běžným činnostem. Je 
nevyvratitelné, že generálporučík Zachariáš nebyl vrchním velitelem 
ČSLA a musel poslouchat rozkazy od svých nadřízených, protože kdyby 
rozkazy neposlouchal, byl by odvolán. Rozhodnutí neposlat armádu na 

482 Tamtéž, s. 166–168.
483 Tamtéž, s. 173, 176, 178.
484 Burian, Pavel, Ano, armáda jde s lidem. Jihočeská pravda, 45, 7. 12. 1989, č. 

288, s. 3.
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demonstranty bylo pouze jeho rozhodnutím, ale s jeho stanoviskem 
jistě mnozí velitelé armádních útvarů souhlasili. Nikdy nebyl vydán 
rozkaz ani pokyn k přípravě zásahu či jeho nacvičování. Dnes už se 
nedozvíme, jak by případný zásah vypadal, snad by se jednalo o střežení 
strategických objektů, ale střílení do lidí, to snad ne. Na tomto místě jsem 
vyslovila pouze svůj názor. Tvrzení generála Zachariáše, že nezasáhne, 
Občanskému fóru stačilo. Další jednání s armádními špičkami případný 
zásah armády úplně eliminovalo.

*   *   *

Příspěvek jsem rozdělila na tři části, které dokumentují dobu od 
listopadu 1989 do počátku roku 1990 v Táboře. Táborští občané se 
o událostech 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě dozvídali 
různými cestami. Informace přivezli v prvních dnech samozřejmě 
pražští studenti z Tábora či známí. Většina Táboráků se však o pražských 
událostech dozvěděla až z tisku, televize nebo rozhlasu. Ještě než stačil 
zareagovat táborský týdeník Palcát, mohli si místní přečíst o aktuální 
situaci v deníku Jihočeská pravda, kde se první zmínka o událostech 
na Národní třídě objevila v pondělí 20. listopadu v článku „K šíření 
nepravdivých zpráv o smrti účastníka demonstrace“ na straně 2. 
Jihočeská pravda podávala informace o aktuálním dění, ale o táborských 
záležitostech se moc nezmiňovala. Většina zpráv týkajících se Tábora 
se objevila i v týdeníku Palcát nebo v městské kronice. Proto jsem 
Jihočeskou pravdu nezmínila v úvodu.

První demonstrace proběhla ve středu 22. listopadu. V následujících 
dnech se táborské Žižkovo náměstí opakovaně zaplnilo lidmi, kteří 
měli zájem naslouchat a podpořit změny politického systému. Táborské 
Občanské fórum se začalo formovat záhy po prvních demonstracích. 
Řečníci a posléze mluvčí OF dokázali formulovat konkrétní požadavky 
a přicházeli také s jejich řešením. Naopak komunisté se drželi zpátky. 
Generální stávka naplno potvrdila, že místní občané podporují 
demokratizační proces.

Velká shromáždění pod otevřeným nebem na náměstí vystřídala 
jednání či dialog mezi představiteli města a okresu se zástupci OF 
v Divadle Ivana Olbrachta. K zásadním změnám ve složení MěNV 
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a ONV do konce roku již nedošlo. Došlo pouze k výměně několika 
komunistických poslanců za zástupce politických stran organizovaných 
v Národní frontě. K významným změnám ve složení obou národních 
výborů došlo až v únoru 1990.

Závěr bych uzavřela odpovědí Ing Stanislava Mimry na otázku, co 
si myslel o zásahu proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989 na 
Národní třídě. „Jsem toho názoru, že tato událost svou organizovanou 
brutalitou je v naší historii zcela výjimečný zjev, který je obrovskou 
skvrnou na bývalém vedení našeho státu. Tuto skvrnu lze odstranit pou-
ze úplným, důsledným vyšetřením a zveřejněním všech viníků! Nesmíme 
dopustit, aby se podobná situace v budoucnu opakovala.“485

485 Lang, Jaroslav, Dialog pokračuje. Palcát, 31, 13. 12. 1989, č. 51, s. 3.
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ZÁVĚR

Cílem této publikace nebylo zachytit celkový průběh dramatických 
událostí roku 1989 v jižních Čechách, včetně průběhu Sametové revo-
luce ve zdejších podmínkách. V této fázi výzkumu jde o 7 případových 
studií, které sice dávají poměrně plastický obrázek roku 1989 a jeho vý-
voje v jižních Čechách, nicméně teprve po zpracování průběhu revoluč-
ních, předrevolučních a porevolučních událostí v jednotlivých okresech 
dnešního Jihočeského kraje bude náš obraz přesnější. Tyto studie budou 
k dispozici až v roce 2017, kdy náš grantový projekt skončí.

Na tuto knihu naváže v příštím roce mezinárodní konference Česká 
a jihočeská města v a po roce 1989 – veřejná správa, politika, občanská 
společnost, která se bude konat 1. dubna 2016 v Českých Budějovicích, 
jejímž výstupem bude opět kolektivní monografi e. Její výsledky posu-
nou naše poznání zase o kus dále. Mimo jiné nám také umožní porov-
nat vývoj jihočeských měst a jejich specifi ka s dalšími oblastmi České 
republiky. Veškerá dosavadní literární produkce badatelského týmu 
grantového projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech 
Jihočeského kraje v komparativní perspektivě je k dispozici na webo-
vých stránkách www.revoluce.vsers.cz. 

Výzkum problematiky průběhu Sametové revoluce na místní a regi-
onální úrovni se ukazuje být právě v současné době mimořádně naléha-
vý. Sametová revoluce a její aktéři stáli na počátku zrodu naší moderní 
demokracie, historické etapy, v níž stále žijeme. Ta se ale právě v sou-
časné době ocitá v hluboké nejistotě. Je zřejmé, že řada axiomů, které 
se zdály být v listopadových a polistopadových dnech pevné a neměn-
né, se dnes otřásají v základech. Za všechny uveďme hlubokou krizi 
evropského integračního procesu, či současnou krizi mezinárodní bez-
pečnosti, kdy rozpad Sovětského svazu rozhodně neznamenal konec 
hrozby válečného konfl iktu či automatické nastolení mírového soužití 
mezi národy. K tomu je třeba připočítat často hluboké zklamání z pore-
volučního vývoje – od ekonomického vývoje, přes morální a politický 
vývoj, které všechny představují ve srovnání s našimi listopadovými 
představami radikálně jinou, a to výrazně horší kvalitu. Kýžená pro-
sperita a vyrovnání životní úrovně se státy Západu se nekonaly, odstra-
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nění nikým nevolených komunistických špiček neznamenalo nástup 
osvícených a veřejnému zájmu oddaných elit. Ani demokratická volby 
nezajistila nástup kvalitativně lepších politických představitelů. Svět je 
dnes méně bezpečný a také méně ekonomicky spravedlivý, než jsme 
si vůbec dokázali představit. Naskýtá se tedy logická otázka: Mělo to 
všechno cenu? Stála Sametová revoluce za to?

Z rozhovorů s tehdejšími aktéry listopadových událostí vyplývá, že 
i oni sami vnímají uvedené rozpory, a to nejen na národní, evropské či 
globální úrovni, ale právě v městech, kde žili a žijí. V řadě případů byli 
„listopadový revolucionáři“ první, kteří byli propuštěni při „restruk-
turalizaci“ podniků, ve kterých organizovali generální stávky. A čas-
to právě bývalými příslušníky komunistických elit, proti kterým včera 
bojovaly a které se dnes transformovaly do pozice budovatelů nového 
českého kapitalismu. V řadě měst porevoluční vývoj hluboce zklamal 
ty, kteří stáli u zrodu nového, demokratického a nadějného začátku. 
Řada tradičních českých podniků byla v důsledku chybného konceptu 
ekonomické transformace, hamižnosti, ale i pod vlivem zahraničních 
ekonomických zájmů úmyslně (či neúmyslně?) dovedena ke krachu. 
S nimi zmizely vzpomínky celých generací dělníků, managerů a ostat-
ních zaměstnanců, kteří byli i v době komunistické ekonomiky hrdí na 
výsledky své práce. A přesto to stálo za to.

Zkoumat průběh Sametové revoluce znamená mimo jiné i čelit těm-
to otázkám a snažit se o nalezení odpovědí, byť s vědomým toho, že 
tyto odpovědi mohou být diametrálně odlišné, a to přesně v závislosti 
na tom, kdo se po listopadu 1989 ocitl mezi vítězi či mezi poraženými. 
I to bude předmětem našeho dalšího výzkumu.

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.  PhDr. Jiří Petráš
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RESUMÉ

Tato publikace je tvořena souhrnem 7 případových studií, které ma-
pují a analyzují průběh dramatického roku 1989. Jejich šíře pokrývá 
všechny důležité události tohoto roku v podmínkách Jihočeského kraje 
– od refl exe tzv. Palachova týdne v lednu 1989 až po průběh vlast-
ní Sametové revoluce v okresech a městech Jižních Čech. Tato kniha 
je výsledkem třetího roku řešení grantového projektu Průběh Sameto-
vé revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní 
perspektivě, který fi nančně podpořila Grantová agentura České repub-
liky (reg. č. 13-15049S) a navazuje, resp. tematicky předchází knize 
Komunální a parlamentní volby v Československu a jižních Čechách 
v roce 1990. Do knihy Jižní Čechy v roce 1989 přispěl historik a po-
litolog Lukáš Valeš z Vysoké školy evropských a regionálních studií, 
a to svým příspěvkem Ohlas událostí tzv. Palachova týdne v roce 1989 
na Strakonicku aneb od „horkého“ ledna k „vítěznému“ únoru. Dále 
archivář František Kotěšovec z Okresního archivu v Prachaticích kapi-
tolou „Čas oponou trhnul“ – poslední dva měsíce existence Okresního 
výboru Komunistické strany Československa v Prachaticích, historik 
z Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda s kapitolou Bez-
pečnostní a ekonomická situace v Jihočeském kraji a okrese Jindřichův 
Hradec v toce 1989 a historik Jiří Petráš z Jihočeského muzea Jižní Če-
chy ve druhé polovině roku 1989. Na tyto kapitoly, mapující a analyzu-
jící „předrevoluční“ situace v okresech jižních Čech navazují příspěvky 
zaměřené na vlastní průběh revolučních událostí roku 1989. Jde o kapi-
toly z pera historičky Jitky Vandrovcové z Husitského muzea v Táboře 
Sametová revoluce a její ohlasy v Táboře, historik z Jihočeského mu-
zea Leoš Nikrmajer Průběh sametové revoluce na Českokrumlovsku od 
17. listopadu do vzniku vlády národního porozumění 10. prosince 1989 
a historika z Jihočeské univerzity Jiří Dvořák Písek a jeho Občanské 
fórum – rozbor a analýza dochovaných archivních písemných pramenů 
a dobového tisku. 

Klíčová slova: Rok 1989, jižní Čechy, Sametová revoluce, KSČ
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SUMMARY

This publication consists of summary of 7 case studies, mapping 
and analysing the course of the dramatic year 1989. Their range covers 
all the important events of this year in conditions of South Bohemian 
Region – from the refl exion of the so-called Palach-week in January 
1989 up to the course of the Velvet revolution in the districts and towns 
of South Bohemia. This book is the result of the third year of imple-
mentation of grant project Velvet Revolution Course in the selected 
towns of the South Bohemian Region from comparative point of view; 
this project was subsidized by the Grant Agency of the Czech Republic 
(reg. No. 13-15049S) and it is a follow-up or it thematically precedes the 
publication Communal and Parliament Election in the Czechoslovakia 
and South Bohemia in 1990. The historian and political scientist Lukáš 
Valeš from the College of European and Regional Studies contributed 
into the book South Bohemia in 1989 by his contribution Reaction on 
events of Palach-week in 1989 in Strakonice region or from the “hot“ 
January to “triumphant“ February. Moreover, the archivist František 
Kotěšovec from the District Archives in Prachatice contributed by the 
chapter “Time jerked by the curtain“ –last two months of existence of 
the District Committee of Communist Party of Czechoslovakia in Pra-
chatice, the historian from the Institute for the Study of Totalitarian 
Regimes Libor Svoboda with the chapter Security and safety situation 
in Jindřichův Hradec District in the second half of 1989 and the his-
torian Jiří Petráš from the South Bohemian Museum contributed with 
the article South Bohemia in the second half of 1989. The following 
contributions focused on the course of revolutionary events of 1989 
represent follow-up of these mentioned chapters, mapping and analys-
ing the “pre-revolutionary“ situation in the districts of South Bohemian 
Region. The writers of these chapters are: historian Jitka Vandrovcová 
from Hussite Museum in Tábor Velvet Revolution and its aftereff ects 
in Tábor, historian from South Bohemian Museum Leoš Nikrmajer 
Course of Velvet Revolution in Český Krumlov region from the 17th 
November till the occurrence of government of national understand-
ing on 10th December 1989 and historian from the University of South 
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Bohemia Jiří Dvořák Písek and its Civic Forum – analysis of preserved 
archival written sources and historical press. 

Key words: Year 1989, South Bohemia, Velvet Revolution, Communist 
Party of Czechoslovakia 
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