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ANOTACE 
 
Tato kniha je výsledkem jednak badatelského úsilí vědeckého kolektivu, spolupracujícího na 
řešení projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě, laskavě podpořeného Grantovou agenturou České republiky 
(registrační číslo 13-15049S), jednak úspěšné mezinárodní konference Československo a 
první svobodné volby v roce 1990, která byla Vysokou školou evropských a regionálních 
studií uskutečněna v březnu tohoto roku v jeho rámci. Knihu lze rozdělit do tří hlavních 
tematických okruhů. Jednak se její kapitoly věnují otázce svobodných voleb v roce 1990 
v podmínkách Jihočeského kraje, jednak v dalších městech a regionech České republiky a 
v neposlední řadě rovněž obecným podmínkám voleb v roce 1990 na území celé tehdejší 
československé federace, včetně pokrytí souvisejících témat jako byl například rozpad 
Československa či vývoj komunální politiky po těchto volbách. 
 
 
Klí čová slova: 
Volby parlamentní, volby komunální, Československo, 1990, jižní Čechy 
 
 
 
SYNOPSIS 
 
This book is the result of both the research efforts of the scientific team, cooperating on the 
project Progress of the Velvet Revolution in selected towns of the South Bohemian region in a 
comparative perspective, kindly supported by the Grant Agency of the Czech Republic 
(registration number 13-15049S) as well as successful international conference 
Czechoslovakia and the first free elections in 1990, which was the College of European and 
Regional Studies carried out in March this year under the program. The book can be divided 
into three main themes. First, the chapter devoted to the issue of free elections in 1990 in 
terms of the South Bohemian region and also in other towns and regions of the Czech 
Republic and, last but not least, the general conditions of the 1990 elections on the territory of 
the former Czechoslovak federation, including coverage related topic such as with decay 
Czechoslovakia or the development of local politics after the elections. 
 
 
Key words: 
Parliamentary elections, Municipal elections, Czechoslovakia 1990, South Bohemia 
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ÚVOD 
 
Volby do obou komor Federálního shromáždění a obou národních rad, které se konaly na 

počátku června 1990, mají v českých a československých dějinách zvláštní a unikátní místo. 

Na jedné straně uzavírají vlastní revoluční období, kdy po událostech 17. listopadu na 

Národní třídě postupně kolaboval komunistický režim v Československu, až byl vystřídán 

režimem demokratickým. Tuto radikální změnu provázela i neméně zásadní proměna 

politických elit. Tyto volby sehrály proto roli jakéhosi všelidového referenda, jež mělo 

potvrdit legitimitu revolučních změn, které po listopadu 1989 nastaly. Lid, zdroj veškeré moci 

ve státě, měl formou těchto voleb potvrdit, zda s těmito změnami souhlasí. V neposlední řadě 

ale tyto volby rovněž legitimizovaly výše zmíněné nové politické elity, které se do svých 

poslaneckých a ministerských funkcí dostaly prostřednictvím mechanismů dosavadní, 

autoritářské moci či na základě revolučních zákonů jako byl například zákon o kooptacích. 

Teprve volby ale přinesly skutečnou demokratickou legitimizaci novým vládcům země a 

definitivně tak umožnily její skutečně svobodný a demokratický vývoj. Na tomto faktu nic 

nemění skutečnost, že se velice záhy – vlastně ještě před volbami – ukázalo, že nástup nových 

lidí do funkcí automaticky neznamená prosazení demokratických ideálů do praxe. Tzv. kauza 

Bartončík, kterou zahájil tehdejší náměstek federálního ministra vnitra za OF Jan Ruml, jasně 

ukázala, že mocenské střety a především mocipanské chování nebylo ani zdaleka spojeno jen 

s představiteli minulého komunistického režimu, ale že si ho neobyčejně rychle osvojili i 

„noví demokraté“. Velice rychle přestala být hlavním politickým protivníkem komunistická 

strana jakoby odsouzená na příslovečné „smetiště dějin“, a hlavní mocenské střety se začaly 

odehrávat již mezi novými, demokraticky fungujícími politickými stranami a jejich 

představiteli. 

 

Tomu mimo jiné nahrávala masová podpora, kterou ve volbách získalo Občanské fórum. Ta 

přitom zdaleka nebyla samozřejmostí. OF sice bylo hlavní opoziční silou v zemi, jež neslo 

hlavní tíhu vyjednávání s představiteli komunistického režimu o převzetí moci, jeho podpora 

mezi českou veřejností ale zdaleka nebyla tak velká, jak později volby ukázaly. Ještě v březnu 

1990 nedosahovala ani 30%. Ve vlastních volbách ale překročilo OF magickou hranici 50% - 

někde i velmi výrazně – a stalo se neoddiskutovatelně nejsilnějším politickým subjektem 

v zemi s dominantním postavením. Naopak řada stran, jež disponovaly dlouhou historickou 

tradicí či zajímavými a tehdy rezonujícími tématy v programu, pohořela. Za všechny zmiňme 
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například Československou stranu socialistickou, Stranu zelených či nejstarší českou 

politickou stranu – obnovenou sociální demokracii. 

 

Jednoznačné a neoddiskutovatelné vítězství Občanského fóra ale jen dále vyostřilo vztahy 

mezi demokratickými politickými stranami a dalšími subjekty. Doby koncensů u kulatých 

stolů, kde každá ze stran měla jeden hlas, vzaly definitivně za své a řada politiků OF to dávala 

svým protějškům při politických jednáních jasně najevo – v regionech i v celostátní politice. I 

to ale přispělo k výrazně horšímu výsledku fóra při podzimních komunálních volbách. Ještě 

větším rizikem pro OF ale byla jeho vlastní krize, již vyhrané volby akcelerovaly. Zásadní 

rozpory panovaly jak v představách o strategii ekonomické transformace, tak v otázce 

vyrovnání se s komunistickou minulostí, vybudování profesionálního aparátu OF apod. Velice 

silnou animozitou uvnitř fóra trpěl zejména vztah mezi představiteli centrálního 

koordinačního fóra v Praze a jeho představiteli v regionech. Právě ti pak významně 

dopomohli k vítězství Václava Klause v bitvě o předsednictví OF. Dalším – neméně 

důležitým rozkolem – byl střet mezi „idealisty“ a „pragmatiky“ v řadách fóra. Zatímco 

idealisté byli těmi, kteří často Sametovou revoluci v různých českých městech zahajovali, a to 

ještě v době, kdy o jejím vítězství ještě zdaleka nebylo rozhodnuto, pragmatici byli naopak 

těmi, kteří vycítili příležitost a pomocí aktivního členství ve fóru chtěli dosáhnout uspokojení 

svých osobních či ekonomických ambicí. Pro idealisty byla politická angažovanost formou 

oběti ve veřejný prospěch a zpravidla nespojovali svou budoucnost s politickou kariérou. Pro 

pragmatiky byla politická kariéra naopak nutností a vítanou cestou, jak dosáhnout svých 

osobních či hmotných zájmů. Tyto střety se definitivně projevily právě po parlamentních 

volbách a v průběhu primárních voleb před komunálními volbami, kde idealisté buď byli 

pragmatiky vytěsněni z kandidátek, nebo pro narůstající konflikty raději z OF odešli a už se 

v jeho rámci dál neangažovali. 

 

Z těchto i dalších důvodů se prvními relativně standardními volbami staly právě až volby 

komunální volby, uskutečněné v listopadu 1990. Ty už nebyly jen referendem o minulosti, ale 

mnohem více rozhodovaly o budoucnosti správy měst a obcí. Občanské fórum, jakkoliv stále 

preferované, navíc bylo jen jedním z mnoha subjektů, které měly šanci uspět. Včetně 

nezávislých kandidátů a kandidátek, již už tehdy dominovali, v menších obcích. Jejich počet 

navíc před volbami radikálně vzrostl, neboť od 1. června do 1. září 1990 proběhla první velká 

vlna osamostatňování obcí, které byly původně samostatnými jednotkami a byly, často proti 

vůli svých občanů, před rokem 1989 spojeny s většími sídelními celky. 
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Tato kniha zahrnuje tři hlavní tematické okruhy. První blok tvoří průběh volebního roku 1990 

v některých městech a okresech Jihočeského kraje. Zmíněny jsou Strakonice, Tábor, Písek, 

Jindřichův Hradec a obecné srovnání voleb v Jihočeském kraji v roce 1986 a 1990. Následují 

příspěvky věnované průběhu voleb v dalších městech a okresech České republiky – ve Žďáru 

nad Sázavou, Opavě, Náchodě či středočeském Mělníku. Zajímavé je v této souvislosti 

srovnání některých aspektů voleb 1990 a posledních předcházejících svobodných voleb v roce 

1946. 

 

Třetí část knihy představují kapitoly věnované otázce československých voleb z celostátního 

hlediska, vývoji stranického spektra v počátcích naší demokracie, volebním preferencím i 

konsekvencím, které volby v roce 1990 – ať už na federální, národní či místní úrovni měly a 

dodnes mají. Například ve vývoji komunálních elit či vlivu voleb z roku 1990 na další 

směřování a samu existenci československého státu.  

 

Kniha je cenná svým „mezinárodním“ záběrem – jsou zde zastoupeny texty českých i 

slovenských autorů, které mimo jiné dobře ukazují rozdílné akcenty obou společností 

v hodnocení naší nedávné minulosti. Ale je podnětná také tím, že ve velké míře dává prostor 

tématům, jež zatím zůstávají mimo zájem hlavního badatelského proudu v České republice. 

To se týká mimo jiné například právě průběhu komunálních voleb na podzim 1990. Jde totiž o 

jediné volby, jejichž výsledky nelze dohledat na volebním serveru Českého statistického 

úřadu www.volby.cz, a tudíž bez jednotlivých dílčích studií, jež mapují a analyzují jejich 

průběh v různých městech a krajích České republiky, nelze jejich podobu zrekonstruovat. 

Tato publikace navazuje na oba předchozí kolektivní počiny řešitelského týmu grantového 

projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní 

perspektivě. V roce 2014 byla vydána první kolektivní monografie tohoto grantu pod názvem 

Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté (Valeš, L. – 

Petráš, J. a kol. České Budějovice: VŠERS – Jihočeské muzeum) a ve stejném roce i 

monotematické číslo recenzovaného vědeckého časopisu AUSPICIA. Obě publikace byly 

věnovány 25. výročí Sametové revoluce. V letošním roce vyjde vedle knihy Komunální a 

parlamentní volby v Československu a jižních Čechách v roce 1990 rovněž suplementum 

Jihočeského sborníku historického, odborného a recenzovaného periodika, zaměřeného na 

historii jižních Čech, ve kterém se představí všichni členové řešitelského týmu se svými 

nejnovějšími poznatky. V březnu roku 2016 se pak v rámci grantu uskuteční tradiční 

mezinárodní konference, která nese pracovní název Česká a jihočeská města v roce a po roce 
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1989 - veřejná správa, politika, občanská společnost. Jejím výsledkem bude opět kolektivní 

monografie, jejíž vydání plánujeme na příští rok. Průběžné publikační výstupy z grantového 

projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní 

perspektivě, jakož i další aktuality je možné rovněž sledovat na webových stránkách projektu: 

www.revoluce.vsers.cz.  

 

 

 

Za autorský kolektiv 

 
 
 
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.                                                                PhDr. Jiří Petráš            
Vysoká škola evropských a regionálních studií                                       Jihočeské muzeum  
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1 OD HLASOVÁNÍ K VOLBÁM 1 
 

Volby v roce 1986 

Ve státním oblastním archivu Třeboň se ve fondech bývalého JKV KSČ, JčKNV a KV NF 

nalézají materiály, které přibližují průběh parlamentních voleb v květnu 1990 – ale nejenom 

to. Vedle tohoto volebního aktu se zde nalézá fundus materiálů související se všeobecnými 

volbami 23. a 24. května 1986 a několika následnými „doplňovacími“ volbami do národních 

výborů roku 1989, které se již odehrály podle „přestavbového scénáře“ – lidé si mohli zvolit 

jednoho ze dvou nabízených kandidátů. Tento model byl využit i při volbách ředitelů státních 

podniků, na které byly transformovány národní podniky během let 1988 a 1989.   

 

Ještě dříve, než se budeme věnovat prvním „polistopadovým“ volbám, musíme, abychom 

mohli srovnávat, začít rokem 1986, kdy se odehrály ty poslední dle reálněsocialistického 

vzoru – nejednalo se o volby v dnešním slova smyslu, kdy si volič vybírá mezi různými 

kandidáty a politickými stranami. Abychom naznačili kvalitativní rozdíl, hovořme pro rok 

1986 raději o lidovém hlasování. Na hlasovacích lístcích2 byla totiž jednotná kandidátka 

Národní fronty – vedle sebe, ruku v ruce, kandidovali členové všech politických stran (v 

Čechách tedy Komunistická strana Československa, Československá strana socialistická a 

Československá strana lidová) a společenských organizacích a hnutí sdružených v Národní 

frontě (nejvýznamnější z nich např. Socialistický svaz mládeže, Český svaz žen, Svaz 

československo-sovětského přátelství, Svazarm).  

 

Pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění byl Jihočeský kraj rozdělen na devět 

volebních obvodů č. 32 až 40. Obvod č. 32 tvořilo krajské město České Budějovice, ostatní 

pak kopírovaly jednotlivé okresy řazené vzestupně dle abecedy: České Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor3. Pro volby do 

Sněmovny národů Federálního shromáždění byly spojeny obvody města České Budějovice a 

okresu České Budějovice do volebního obvodu 18, dále pak z okresů Český Krumlov a 

Prachatice se stal volební obvod 19, Jindřichův Hradec a Pelhřimov 20, Písek a Strakonice 21 

                                                 
1 Tato studie je dílčím výstupem z projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě, podpořeného finančně Grantovou agenturou České republiky. Číslo projektu: 13-
15049S. 
2 Platilo, co kandidát, to jeden hlasovací lístek. V jeho horní části heslo „V pevné jednotě Komunistické strany 
Československa, Národní fronty, všeho lidu za uskutečnění programu XVII. sjezdu KSČ!“. Součástí lístku byla i 
portrétní fotografie kandidáta, jeho stručný životopis a sdělení, do kterého orgánu kandiduje.  
3 Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jč KNV, Volby do zastupitelských sborů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 725. 
Též Sbírka zákonů č. 11/1986 a Sbírka zákonů č. 13/1986. 
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a samotný okres Tábor 224. Volební obvody v jižních Čechách do České národní rady byly 

následující: město České Budějovice5 (obvod č. 47), jižní část okresu České Budějovice6 (48), 

severní část okresu České Budějovice7 (49), okres Český Krumlov8 (50), východní část 

okresu Jindřichův Hradec9 (51), západní část okresu Jindřichův Hradec10 (52), jihovýchodní 

část okresu Pelhřimov11 (53), severozápadní část okresu Pelhřimov12 (54), okres Písek13 (55), 

okres Prachatice14 (56), okres Strakonice15 (57), sever okresu Tábor16 (58) a nakonec jih 

okresu Tábor17 (59)18. Rada JčKNV projednávala přípravu voleb na svém zasedání dne 23. 

12. 198519.         

 

Zrekapitulujme základní sumární data voleb roku 1986, které byly společné pro volby do 

krajských národních výborů, okresních národních výborů, místních národních výborů, České 

národní rady, Sněmovny lidu Federálního shromáždění a Sněmovny národů Federálního 

shromáždění. Výsledky jsou za Jihočeský kraj20. 

 

 

 

                                                 
4 Tamtéž.  
5 Celkem obyvatel 57 300. Město I. kategorie. 
6 Celkem obyvatel 61 100, 35 obcí, 1 město II. kategorie, 4 města III. kategorie, 30 místních národních výborů (5 
ve střediskových obcích). 
7 Celkem obyvatel 49 400, 16 obcí, 1 město II. kategorie, 2 města III. kategorie, 13 MNV (4 ve střediskových 
obcích). 
8 Celkem obyvatel 57 100, 35 obcí, 2 města II. kategorie, 1 město III. kategorie, 32 MNV (11 ve střediskových 
obcích). 
9 Celkem obyvatel 41 900, 30 obcí, 1 město II. kategorie, 1 město III. kategorie, 28 MNV (7 ve střediskových 
obcích). 
10 Celkem obyvatel 52 000, 13 obcí, 2 města II. kategorie, 1 město III. kategorie, 10 MNV (5 ve střediskových 
obcích). 
11 Celkem obyvatel 37 500, 11 obcí, 2 města II. kategorie, 2 města III. kategorie, 7 MNV (3 ve střediskových 
obcích). 
12 Celkem obyvatel 38 300, 44 obcí, 2 města II. kategorie, 42 MNV (5 ve střediskových obcích). 
13 Celkem obyvatel 74 400, 47 obcí, 2 města II. kategorie, 1 město III. kategorie, 44 MNV (8 ve střediskových 
obcích). 
14 Celkem obyvatel 51 100, 38 obcí, 2 města II. kategorie, 2 města III. kategorie, 34 MNV (6 ve střediskových 
obcích). 
15 Celkem obyvatel 71 600, 49 obcí, 3 města II. kategorie, 1 město III. kategorie, 45 MNV (7 ve střediskových 
obcích). 
16 Celkem obyvatel 59 100, 15 obcí, 2 města II. kategorie, 1 město III. kategorie, 12 MNV (2 ve střediskových 
obcích). 
17 Celkem obyvatel 44 300, 30 obcí, 3 města II. kategorie, 27 MNV (4 ve střediskových obcích). 
18 Tamtéž.  
19 Bod jednání „Příprava všeobecných voleb 1986 – návrh volebních obvodů České národní rady, Sněmovny lidu 
a Sněmovny národů FS na území Jihočeského kraje a návrh na stanovení počtu poslanců a volebních obvodů do 
jihočeského KNV. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jč KNV, Volby do zastupitelských sborů, inv. č. 1317, 
sign. 78, č. kart. 725. 
20 Státní oblastní archiv Třeboň, fond JčKNV, Volby do zastupitelských sborů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 
725. 
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 Pro kandidáty NF hlasovalo 
 Počet voličů 

zapsaných do 
seznamu 

voličů 

Počet 
vydaných 

hlasovacích 
lístků 

% 
účasti 

Odevzdaných 
platných 

hlasovacích 
lístků 

Počet 
hlasů 

% Zvoleno 
poslanců 

Krajský 
národní 
výbor 

509 253 507 103 99, 57 506 947 506 867 99, 98      118 

Okresní 
národní 
výbory 

509 253 507 103 99, 57 506 973 506 978 99, 96      688 

Místní 
národní 
výbory 

508 807 506 657 99, 57 506 397 506 228 99, 96 10 905 

Česká 
národní 
rada 

509 253 507 103 99, 57 506 976 506 887 99, 98         13 

Sněmovna 
lidu FS 

509 253 507 103 99, 57 506 979 506 891 99, 98          9 

Sněmovna 
národů FS 

509 253 507 103 99, 57 506 963 506 879 99, 98          5 

 

Kandidátů do Sněmovny národů Federálního shromáždění nebylo v Jihočeském kraji, pravda, 

mnoho. Byli to Evžen Krauskopf, tajemník KV ČSL (volební obvod 18), František Samec, 

předseda JčKNV (19), Božík Macek, opravář zemědělských strojů (20), Stanislav Kukrál, 

vedoucí odbytu (21) a Miroslav Vacek, velitel Západního vojenského okruhu (22)21. O 

několik málo více kandidátů bylo do Sněmovny lidu FS: Miroslav Slavík, vedoucí tajemník 

JKV KSČ (volební obvod 32), Marie Hadačová, soustružnice (33), Jaroslav Kalkus, ředitel 

(34), Jiří Bezecný, prokurista a člen Československé strany socialistické (35), František Pitra, 

tajemník ÚV KSČ (36), Oldřich Škoda, vedoucí tajemník OV KSČ (37), Irena Kůsová, 

dělnice (38), Svatopluk Potáč, místopředseda vlády ČSSR (39) a František Ondřich, ministr – 

předseda Výboru lidové kontroly ČSSR (40)22. Do České národní rady kandidovali (a posléze 

byli i zvoleni) Jan Kotvald, svářeč (volební obvod 47), Jaroslav Kopenec, seřizovač (48), 

Marie Lubinská, zahradnice (49), Bohuslav Olšan, ředitel (50), Eliška Dvořáková, účetní JZD 

(51), Milan Vondruška, ministr školství ČSR (52), Jaroslav Karbaš, vedoucí oddělení PaM 

(53), Pavel Kutiš, provozní elektromontér (54), Emilian Hamerník, ministr práce a sociálních 

věcí ČSR (55), Miroslav Šenkýř, politický pracovník (56), František Marienko, elektrikář 

(57), Marie Flídrová, dělnice (58) a Jiří Krátký, ředitel (59)23. Složení stoosmnáctičlenného 

poslaneckého sboru Jihočeského krajského národního výboru bylo následující: 77 mužů a 41 

žena. Nejpočetnější skupinu tvořili dělníci (celkem 44), po nich následovali technicko-

                                                 
21 Státní oblastní archiv Třeboň, fond JčKNV, Volby do zastupitelských sborů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 
725. 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž. 
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hospodářští pracovníci (28), političtí pracovníci (16), zemědělci (11), učitelé (5), ředitelé 

podniků (4), státní zaměstnanci (4), lékaři (3), důchodci (2) a vědečtí pracovníci (1)24. 

 

Stručně by se výše uvedené údaje daly charakterizovat takto: čím vyšší orgán, tím větší 

odtržení od společnosti, od reality života. Poslanci krajského národního výboru (a můžeme se 

domnívat, že stejně tak tomu bylo i v případě okresních a místních národních výborů) tvořili 

více méně pestrý a reprezentativní vzorec společnosti (třetinové zastoupení žen a dělnických 

profesí). Totéž se dá říci o poslancích České národní rady. Ovšem Sněmovna národů a 

Sněmovna lidu Federálního shromáždění vypadaly z jihočeského pohledu výrazně jinak – do 

prvně jmenovaného orgánu se za Jihočeský kraj nedostala žádná žena a tři z pěti poslanců byli 

vysocí političtí pracovníci. Z devíti poslanců druhé federální komory pak bylo sedm mužů, 

pět z nich byli političtí pracovníci a dělnickou profesi zastávaly právě ony dvě ženy. Můžeme 

tedy konstatovat, že zatímco zastupitelská demokracie byla naplněna a rozvíjena v nižších 

zastupitelských složkách státu, v regionech, v těch nejvyšších patrech moci byla naopak 

„zašpuntována“ elitami. Ty si pak, odtrženy od reality a žijící si ve vlastním světě, vytvářely 

svá vlastní pravidla a zákony.      

 

V jednotlivých okresech se volilo do okresních národních výborů s následujícími výsledky: 

Volby do Okresního národního výboru v Českých Budějovicích25: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 123 965 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 123 021 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 122 953 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 122 930 

Počet volebních obvodů 110 

Počet zvolených poslanců národního výboru 110 

Počet nezvolených poslanců národních výborů 0 

   

 

 

 

                                                 
24 Státní oblastní archiv Třeboň, fond JčKNV, Volby do zastupitelských sborů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 
725. 
25 Tamtéž. 
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Volby do Okresního národního výboru v Českém Krumlově26: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 40 813 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 40 551 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 40 542 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 40 526 

Počet volebních obvodů         75 

Počet zvolených poslanců národního výboru         75 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci27: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 67 858 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 67 675 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 67 669 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 67 648 

Počet volebních obvodů         97 

Počet zvolených poslanců národního výboru         97 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do Okresního národního výboru v Pelhřimově28: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 53 524 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 53 388 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 53 384 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 53 372 

Počet volebních obvodů         75 

Počet zvolených poslanců národního výboru         75 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

 

 

                                                 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
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Volby do Okresního národního výboru v Písku29: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 55 577 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 55 422 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 55 407 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 55 394 

Počet volebních obvodů         80 

Počet zvolených poslanců národního výboru         80 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do Okresního národního výboru v Prachaticích30: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 38 154 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 38 066 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 38 064 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 38 048 

Počet volebních obvodů         75 

Počet zvolených poslanců národního výboru         75 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do Okresního národního výboru v Strakonicích31: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 52 132 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 52 019 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 52 019 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 51 989 

Počet volebních obvodů         71 

Počet zvolených poslanců národního výboru         71 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

 

 

 

                                                 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 



17 
 

Volby do Okresního národního výboru v Táboře32: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do národních výborů 77 230 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 76 961 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 76 935 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 76 891 

Počet volebních obvodů       105 

Počet zvolených poslanců národního výboru       105 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do místních národních výborů v jednotlivých okresech dopadly následovně: 

Volby do místních národních výborů okresu České Budějovice33: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 97 136 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 96 324 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 96 214 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 96 162 

Počet volebních obvodů 506 

Počet zvolených poslanců národního výboru 506 

Počet nezvolených poslanců národních výborů 0 

 

MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
České Budějovice celkem 4334: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 26 829 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 26 697 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 26 667 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF           3 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen    1 174 

Počet zvolených poslanců národního výboru    1 174 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

                                                 
32 Tamtéž. 
33 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 9. Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
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Volby do místních národních výborů okresu Český Krumlov35: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 20 013 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 19 932 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 19 932 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 19 916 

Počet volebních obvodů       219 

Počet zvolených poslanců národního výboru       219 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
Český Krumlov celkem 3036: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 20 354 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 20 173 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 20 162 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF           0 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen       879 

Počet zvolených poslanců národního výboru       879 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do místních národních výborů okresu Jindřichův Hradec37: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 44 094 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 43 982 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 43 974 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 43 951 

Počet volebních obvodů       637 

Počet zvolených poslanců národního výboru       637 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

                                                 
35 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 4. Tamtéž. 
36 Tamtéž. 
37 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 9. Tamtéž. 
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MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
Jindřichův Hradec celkem 3438: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 23 764 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 23 693 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 23 636 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF nečitelné39 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen   1 108 

Počet zvolených poslanců národního výboru   1 108 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do místních národních výborů okresu Pelhřimov40: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 32 854 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 32 765 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 32 759 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 32 753 

Počet volebních obvodů       357 

Počet zvolených poslanců národního výboru       357 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
Pelhřimov celkem 4941: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 20 670 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 20 623 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 20 618 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF           1 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen   1 059 

Počet zvolených poslanců národního výboru   1 059 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

                                                 
38 Tamtéž. 
39 Tato kolonka je vyplněna nečitelně – jde o přeškrtnutou číslici 11 – každá jednička je přeškrtnuta zvlášť, takže 
jsou dva možné výklady: hlasovacích lístků s přeškrtnutým jménem kandidáta bylo buď jedenáct, nebo ani 
jeden. 
40 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 6. Tamtéž. 
41 Tamtéž. 



20 
 

Volby do místních národních výborů okresu Písek42: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 32 875 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 32 799 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 32 789 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 32 787 

Počet volebních obvodů       213 

Počet zvolených poslanců národního výboru       213 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
Písek celkem 4443: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 22 702 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 22 623 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 22 602 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF          9 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen   1 018 

Počet zvolených poslanců národního výboru   1 018 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do místních národních výborů okresu Prachatice44: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 17 912 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 17 882 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 17 879 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 17 877 

Počet volebních obvodů       185 

Počet zvolených poslanců národního výboru       185 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

                                                 
42 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 3. Tamtéž.  
43 Tamtéž. 
44 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 3. Tamtéž. 
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MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
Prachatice celkem 3545: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 20 242 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 20 184 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 20 168 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF          1 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen      835 

Počet zvolených poslanců národního výboru      835 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Volby do místních národních výborů okresu Strakonice46: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 29 757 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 29 681 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 29 678 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 29 666 

Počet volebních obvodů       250 

Počet zvolených poslanců národního výboru       250 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na 
okrese Strakonice celkem 4547: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 22 375 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 22 338 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 22 335 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF          2 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen    1 001 

Počet zvolených poslanců národního výboru   1 001 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

 

                                                 
45 Tamtéž. 
46 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 4. Tamtéž. 
47 Tamtéž. 
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Volby do místních národních výborů okresu Tábor48: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 51 147 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 50 990 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 50 969 

Počet hlasů odevzdaných pro kandidáty NF 50 925 

Počet volebních obvodů       408 

Počet zvolených poslanců národního výboru       408 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

MNV v obcích do 3 000 obyvatel se společnými vícemandátovými volebními obvody bylo na okrese 
Tábor celkem 3949: 

Celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů pro volbu do místních národních výborů 26 083 

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky 25 971 

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 25 965 

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména a příjmení všech kandidátů NF          0 

Počet poslanců národních výborů, který měl být zvolen    1 056 

Počet zvolených poslanců národního výboru   1 056 

Počet nezvolených poslanců národních výborů           0 

 

Na první pohled upoutá několik momentů: vysoká volební účast, naprosté minimum 

hlasovacích lístků, kde byla jména kandidátů přeškrtnuta, a tudíž stoprocentní volební úspěch 

jednotné kandidátky Národní fronty. Vidíme, že drtivé většině voličů byly vydány hlasovací 

lístky a stejně masově byly vloženy do uren i platné hlasy. Procenta, jimiž byli kandidáti 

zvoleni, se blížila absolutní stovce.  

 

Přestavbová mezihra a částečná výměna poslanců po listopadu 1989 

Nový volební trend s sebou přinesl politický kurz, který převzaly československé politické 

elity ze Sovětského svazu po nástupu Michaila Sergejeviče Gorbačova. V československých 

podmínkách to například znamenalo – v rámci transformace národních podniků na státní 

podniky – volbu ředitelů ze dvou kandidátů všemi zaměstnanci příslušného podniku. Jeden 

                                                 
48 Počet místních národních výborů, městských národních výborů a obvodních národních výborů (MNV, 
MěstNV, ObvNV): 6. Tamtéž. 
49 Tamtéž.  
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z kandidátů byl vždy navržen příslušným orgánem KSČ (dle kádrového pořádku – krajským, 

okresním, místním národním výborem prostřednictvím stranické organizace příslušného 

podniku). Druhý kandidát vzešel zpravidla z návrhů odborové organizace, mohlo ale jít i o 

soukromou aktivitu jednotlivců. A jak je patrné z jednání komunistických elit na různé úrovni 

– v mnoha případech propadli komunističtí kandidáti. Tato opoziční volba měla mnohdy 

zdůvodnění v prosté revoltě proti nesympatické a nepopulární komunistické moci (i když 

mohl být kandidát podporovaný KSČ i odborně a lidsky kvalitnější). 

 

S tímto typem voleb – ze dvou kandidátů – se mohli setkat i občané voliči v případě 

doplňovacích voleb do zastupitelských orgánů v roce 1989. Nevíme, zda v rámci celé 

republiky, avšak v regionu jižních Čech tomu tak bylo poprvé při doplňovacích volbách do 

jihočeského Krajského národního výboru za volební obvod č. 52 – Studená – Volfířov (okres 

Jindřichův Hradec). Volby se konaly 7. dubna 198950.  Jak příslušný dokument uvádí ve své 

důvodové zprávě, příprava těchto voleb nebyla zdaleka rutinní. Musely se vytisknout dvě 

sady volebních lístků a zkomplikovala se i „předvolební kampaň“ – či spíše, dle tehdejší 

terminologie – předvolební besedy s občany. Ti byli postupně seznamováni se změnou 

volebního systému a volební komise se připravovaly i na složitější sčítání hlasů51.  

 

Tohoto, dle našeho soudu přece jenom atraktivnějšího volebního klání, se zúčastnilo 2 672 

voličů, což bylo 94, 55% z jejich celkového počtu (ve voličských seznamech bylo celkem 

2 826 jmen). Všichni, kteří se dostavili k volebním urnám, odevzdali platný hlas. Vítězný 

kandidát obdržel 1 704 hlasů (63, 77%), ve 41 případě byli škrtnuti oba kandidáti. Jistou 

atraktivitu poněkud snižoval fakt, že oba kandidáti byli navrženi v rámci Národní fronty a že 

tomuto výběru předcházela důkladná příprava ze strany orgánů KSČ – dva „finalisté“ byli 

vybráni z celkem pěti kandidátů po společné domluvě OV KSČ a ONV v Jindřichově Hradci. 

Rudolf Popelínský, pozdější vítěz, reprezentoval Svaz družstevních rolníků, jeho konkurent, 

Miloš Šicner, zase Svaz výrobních družstev.  

 

Možný průběh předvolebních schůzí nám snad může přiblížit další materiál z provenience 

JčKNV – „Závěrečná zpráva o přípravě a průběhu doplňovacích voleb do volebního obvodu 

                                                 
50 Příčinou byla rezignace poslankyně za zmíněný obvod Anny Rynešové (změna trvalého bydliště mimo 
Jihočeský kraj). 
51 „V předstihu jsou konány veřejné schůze voličů, na kterých jsou kandidáti představováni a seznamováni 
s informacemi o způsobu provádění volby, vzhledem k tomu, že poprvé je prováděna volba ze dvou kandidátů 
v jediném volebním obvodě, což nese s sebou určité problémy, jak v činnosti okrskových volebních komisí, tak i 
pro samotné voliče. (Úprava hlasovacích lístků, sčítání hlasů apod.).“  
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JčKNV č. 52 ze dne 7. dubna 1989“. Dle ní bylo pro voliče celkem uspořádáno 19 volebních 

schůzí52, navíc pak byla k tomuto účelu využita i výroční členská schůze JZD Studená, resp. 

VD Styl Studená, jichž se účastnilo 459, resp. 220 občanů. Na diskusních fórech si nejvíce 

stěžovali na špatný stav komunikací, zásobování, bytovou problematiku, nedostatečné veřejné 

osvětlení, špatnou dopravní obslužnost, nedostatečný odvoz odpadků a zásobování pitnou 

vodou a udržování studní v regionu. Obyvatelé Studené se navíc ptali na to, zda se ve 

městečku počítá s výstavbou domu pečovatelské služby.  

 

Zcela jistě to tedy nebyl žádný průnik živelné demokracie do volebního systému, spíše 

bychom to nazvali zajímavým experimentem, který se díky době a času, který mu byl dopřán, 

nestačil rozvinout.  

 

Než se začneme zabývat volbami z roku 1990 – řečenými svobodnými – musíme se na tomto 

místě zmínit ještě o jednom aktu, který změnil částečně složení zastupitelských orgánů všech 

stupňů od místních národních výborů, až po Českou národní radu a obě komory Federálního 

shromáždění: rezignaci (mnohdy vynucenou) části stávajících poslanců a jejich nahrazení – 

tzv. doplňovací volbou – zástupci Občanského fóra, stávajících nekomunistických stran 

sdružených v Národní frontě a nezávislých sdružení53. Prostřednictvím těchto účelových 

voleb, které měly do demokratických dosti daleko (ale je třeba je chápat tak, že probíhaly 

v revoluční době, kdy se stávající systém hroutil), se mohli tito noví poslanci stát následně 

předsedy národních výborů, funkcionáři zastupitelských orgánů, členy vlád apod. Politická 

opozice se tak dostávala jaksi legálně do mocenských struktur a připravovala si tak pozice pro 

definitivní převzetí moci. Tímto aktem se na tomto místě ale nebudeme více zabývat, přece 

jenom to má s námi porovnávanými volbami společného příliš málo54. 

                                                 
52 Celkem se 19 volebních schůzí zúčastnilo 1 099 voličů (38, 8 % všech zapsaných voličů). 
53 Zde k tomu např. blíže studie Libora Svobody. 
54 Tímto způsobem se stal poslancem KNV PhDr. Jiří Vlach za českobudějovické Občanské fórum, aby se stal 
posléze posledním předsedou JčKNV; stejně tak i RNDr. Mojmír Prokop se stal v tzv. doplňovacích volbách 
poslancem českobudějovického MěstNV, aby byl okamžitě zvolen prvním nekomunistickým předsedou MěstNV 
(za OF). Sám na tento akt vzpomíná: „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, abych se stal starostou, 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, vypsaly 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 nebudu. Řekli mi, že by to pak 
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Nové volební zákony byly schváleny v březnu 1990 a první volby, které se podle nich 

uskutečnily, proběhly ve dnech 8. a 9. června téhož roku – do České národní rady a obou 

komor Federálního shromáždění. Změnami volebního zákona se na tomto místě nebudeme 

zabývat, je k tomu ostatně dostatečná literatura a ani to není předmětem této studie. Z našeho 

pohledu budeme akcentovat následující skutečnost: v těchto volbách již nešlo o formální akt, 

kdy se volila jednotná kandidátka Národní fronty, ale šlo o souboj jednotlivých stran, hnutí, 

(někdy i) myšlenek a – marketinkových, reklamních agentur. Volič si nemohl vybrat systém, 

ve kterém by chtěl žít; mantinely byly jasně nastavené, aniž si to ovšem uvědomoval. 

 

Parlamentní volby roku 1990  

O přípravě voleb na úrovní Krajského národního výboru v Českých Budějovicích najdeme 

dosti v materiálech krajské volební komise55. Ta se poprvé sešla 12. dubna 1990 pod 

patronací novopečeného předsedy JčKNV Jiřího Vlacha (za Občanské fórum). Na základě 

losování si vytáhl post předsedy volební komise Jiří Richtr, zástupce Strany přátel piva. Ten 

však předsednickou funkci nepřijal a z druhého hlasování vzešel vítězně Miloslav Dvořák 

z Volebního seskupení zájmových svazů v ČR56. Komisi byly předány kandidátní listiny 

celkem 16 politických stran a hnutí kandidujících v Jihočeském kraji do České národní rady a 

obou komor Federálního shromáždění: Hnutí za samosprávnou demokracii – společnost pro 

Moravu a Slezsko (kandidátní listina do ČNR, SL a SN FS), Československé demokratické 

fórum (ČNR, SL a SN FS), Komunistická strana Československa (ČNR, SL a SN FS), Strana 

zelených (ČNR, SL a SN FS), Občanské fórum (ČNR, SL a SN FS), Svobodný blok (ČNR, 

SL a SN FS), Československá strana socialistická (ČNR, SL a SN FS), koalice VOS/SPR – 

RSČ (ČNR, SL a SN FS), Volební seskupení zájmových svazů v ČR (ČNR, SL a SN FS), 

Křesťanská a demokratická unie (ČNR, SL a SN FS), Spojenectví zemědělců a venkova 

(ČNR, SL a SN FS), Československá sociální demokracie (ČNR, SL a SN FS), Hnutí čs. 

porozumění (SL a SN FS), Hnutí za občanskou svobodu (SL a SN FS), Strana přátel piva57 

(ČNR) a Maďarské křesťansko-demokratické hnutí58 (SL FS). 

                                                                                                                                                         
nebylo platné… To byla úplná groteska. No tak … po složení tohohle slibu, kde byli všichni poslanci stávající, 
ještě stará garda, tak tam se tohle odehrálo oficiálně, a tím pádem jsem se stal starostou.“ Rozhovor s RNDr. 
Mojmírem Prokopem vedl Jiří Petráš 16. května 2013.   
55 Státní oblastní archiv Třeboň, fond JčKNV, Zápisy krajské volební komise, inv. č. 1328, sign. 78, č. kart. 727. 
56 Krajská volební komise měla 30 členů – 22 mužů a 8 žen. Tamtéž. 
57 Generální tajemník strany odvolal kandidáty p. Hesouna a Nováka, na kandidátní listině do SL a SN tak 
nezůstal žádný kandidát. Tamtéž. 
58 Hnutí zaslalo kandidátní listinu poštou. Komise rozhodla tuto listinu přijmout, pokud jí potvrdí Ústřední 
volební komise včetně způsobu jejího podání. Tamtéž.  
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Do volebního klání byly přiřazeny kandidujícím stranám následující čísla: Československá 

strana socialistická (číslo 3), Hnutí za občanskou svobodu (4), Svobodný blok (6), Občanské 

fórum (7), Koalice VOS/SPR-RSČ (8), Volební seskupení zájmových svazů v ČR (9), 

Komunistická strana Československa (10), Spojenectví zemědělců a venkova (11), E. S. W. S. 

Maďarské křesťansko-demokratické hnutí (pouze do SL FS – 12), Československé 

demokratické fórum (13), Strana zelených (18), Hnutí čs. porozumění (19), Hnutí za 

samosprávnou demokracii pro Moravu a Slezsko (20), Sociální demokracie (21), Strana přátel 

piva (22), Křesťanská a demokratická unie (23).59  

 

I v nových podmínkách společenských a politických připadlo mnoho úkolů organizačního a 

technického zabezpečení voleb národním výborům. Proto byl vypracován podrobný 

harmonogram a metodika voleb. Do 9. dubna 1990 měly politické strany odevzdat své 

kandidátní listiny a delegovat své zástupce do volebních komisí. Listiny pak přezkoumaly 

krajské volební komise a do 14. dubna je měly odeslat České a Ústřední volební komisi. 

Registraci kandidátních listin pak krajské volební komise musely provést do 24. dubna. Do 

stejného dne měly seznámit zmocněnce jednotlivých politických stran a hnutí se 

zaregistrováním těchto listin. Nejpozději 9. května měly kandidující subjekty delegovat své 

zástupce do okresních a okrskových volebních komisí (ty se měli poprvé sejít na svém 

zasedání do 12. května), místní národní výbory stanovily do stejného data volební krsky a 

vyložily seznamy voličů. Do 24. května 1990 měly informovat místní národní výbory občany 

prostřednictvím vyhlášky o době a místě konání voleb. Hlasovací lístky měli občané obdržet 

do 4. června. Samotná volební kampaň začala 29. dubna 1990 a její konec byl stanoven na 

14.00 hodin 6. června.60 Okresní národní výbory měly dle této metodiky nahlásit do 15. 

května informace o vytvoření volebních okrsků a okrskových volebních komisí, jakož i 

informace o vyložení voličských seznamů, do 7. června pak uzavřít voličské seznamy a 

nahlásit počty vydaných voličských průkazů. Přímo ve volebních dnech měly podávat 

                                                 
59 Tamtéž. 
60 Samozřejmě, že předpisy určovaly mnoho dalších detailů a povinností (předepsaná výzdoba volebních 
místností, jejich povinná výbava, předávání informací z jednotlivých míst směrem k ústředí apod.). Volební 
místnosti byly pro voliče otevřeny v pátek 8. června od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. června od 7.00 
hodin do 14.00 hodin. Teprve poté začaly jednotlivé okrskové komise přímo v místě sčítat hlasy, výsledky 
vyplňovat do předepsaných tabulek a poté zasílat okresní volební komisi. Okresní volební komise předávaly 
výsledky krajské volební komisi a ta posléze České a Ústřední volební komisi. Zapečetěné odevzdané hlasovací 
lístky, úřední obálky a seznamy voličů pak okrskové volební komise předávaly příslušnému místnímu národního 
výboru. Tamtéž.  
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informace o otevření a uzavření volebních místností a průběžně informovat o nepředvídaných 

situacích.61  

 

Materiály shromážděné a dochované ve fondu krajské volební komise v SOA Třeboň 

zaznamenaly pouze jednu aféru z celé volební kampaně, a to z Písku, kdy si stěžovalo místní 

OF na údajně nezákonný postup MěstNV při doplňování okrskových volebních komisí. 

Nejprve okresní prokurátor a posléze i krajská volební komise však konstatovaly, že písecký 

MěstNV zákon neporušil a OF si stěžovalo neoprávněně. Šlo v zásadě o to, že MěstNV musel 

doplnit počty členů okrskových komisí, aby volby vůbec mohly proběhnout, díky tomu, že tak 

neučinily některé politické strany a hnutí ve městě. Přitom, ač si stěžovalo právě písecké OF, 

že tímto rozhodnutím došlo k porušení parity, mělo toto, jak konstatoval okresní prokurátor, 

v každé okrskové komisi dva až tři členy.62  

 

Příprava voleb měla ještě svou utajenou kapitolu v podobě materiálu „Nařízení pro spojení“ 

platnou pro krajské volební komise.63 Šlo o společný materiál Ministerstva vnitra a spojů 

ČSFR, ve kterém byl popsán jednotný systém telefonního spojení jednotlivých volebních 

orgánů. Resort ministerstva vnitra také zajišťoval náhradní telefonní spojení volebních komisí 

prostřednictvím poboček příslušných ATÚ (automatizovaných telefonních ústředen) MV 

(směrem od okrskových k ústřední) a dále VKV radiové spojení pro doprovod vozidel kurýrní 

služby NV.64 

 

Dle nově schválených volebních zákonů65 mohl být na jihočeských kandidátkách politických 

stran a hnutí maximální počet 12 kandidátů pro Sněmovnu lidu FS66, 9 pro Sněmovnu národů 

FS67 a 20 pro Českou národní radu68 – tedy o něco více než při volbách v roce 1986. Ale co 

více – celkový počet kandidátů Národní fronty se vůbec nedal srovnat s celkovým počtem 

                                                 
61 Tamtéž. 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž.  
64 Jde o podrobný materiál, metodický návod pro volební komise. Byly zde podrobně vypracované postupy pro 
radiové spojení včetně jednotlivých volacích znaků či pokyny pro provoz na linkových sítích MV. Tamtéž.   
65 Zákon ze dne 27. února 1990 o volbách do Federálního shromáždění a zákon České národní rady ze dne 6. 
března 1990 o volbách do České národní rady. 
66 Pro ostatní kraje byla čísla následující: hlavní město Praha 20, Středočeský kraj 19, Západočeský 15, 
Severočeský 19, Východočeský 20, Jihomoravský 34, Severomoravský 32, Bratislava 7, Západoslovenský 27, 
Středoslovenský 25 a Východoslovenský 24.  
67 Pro ostatní kraje byla čísla následující: hlavní město Praha 15, Středočeský kraj 14, Západočeský 10, 
Severočeský 15, Východočeský 15, Jihomoravský 25, Severomoravský 24, Bratislava 10, Západoslovenský 42, 
Středoslovenský 39 a Východoslovenský 35. 
68 Pro ostatní kraje byla čísla následující: hlavní město Praha 36, Středočeský kraj 31, Západočeský 25, 
Severočeský 35, Východočeský 36, Jihomoravský 60, Severomoravský 55. 
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téměř 300 osob kandidujících za všechny volební subjekty v roce 1990. Všichni měli 

teoretickou šanci stát se poslanci; jak se samozřejmě brzy ukázalo, pro drtivou většinu z nich 

zůstalo – a i do budoucna mělo zůstat – pouze u té teorie.  

 

Nebudeme na tomto místě hodnotit předvolební kampaň jednotlivých stran a hnutí, jejich 

prezentaci v předvolebních spotech ve veřejných sdělovacích prostředcích, jakož i besedy 

jejich předáků. Prezentace nesly s sebou na jedné straně prvky amatérismu, začátečnického 

tápání a z dnešního pohledu úsměvných a až absurdních nápadů, na straně druhé vypočítavou 

úskočnost, podpásové jednání a na první pohled propagaci s pomocí zahraničních poradců či 

agentur, jejichž zkušenost samozřejmě dávala příslušným stranám komparativní výhody.69  

 

Pro první polistopadové volby bylo v Jihočeském kraji vytvořeno původně70 celkem 1 430 

volebních okrsků71. K 31. 12. 1989 žilo na jihu Čech 699 564 obyvatel v celkem 351 obci (z 

toho 40 měst), z toho na okrese České Budějovice 172 901 obyvatel72 v 51 obci (z toho 9 

měst), na okrese Český Krumlov 57 677 obyvatel73 v 35 obcích (3 města), na okrese 

Jindřichův Hradec 93 587 obyvatel74 v 40 obcích (5 měst), na okrese Pelhřimov 75 314 

obyvatel75 v 51 obci (6 měst), na okrese Písek 73 541 obyvatel76 v 43 obcích (3 města), na 

okrese Prachatice 51 258 obyvatel77 v 38 obcích (4 města), na okrese Strakonice 71 831 

obyvatel78 v 49 obcích (4 města) a na okrese Tábor 103 455 obyvatel79 v 44 obcích (6 měst). 

                                                 
69 Nicméně za vzpomenutí stojí tři momenty, které možná ovlivnily hodnocení Občanského fóra mezi občany. 
V prvním případě se jedná o diskutabilní amnestii presidenta Václava Havla vyhlášenou v novoročním projevu 
1990. Za druhé veřejnost vnímala dosti rozporuplně tah ministra vnitra Jana Rumla, který na poslední chvíli, 
v okamžiku, kdy končila volební kampaň, rozšířil informaci o údajné spolupráci Josefa Bartončíka, tehdejšího 
předsedy Československé strany lidové, se státní bezpečností před rokem 1989. Na dokreslení atmosféry stačí 
též připomenout, jak se mezi lidmi začala vykládat zkratka OF – „očekávám funkci“.  
70 Slovo původně je zde namístě – zatímco tento materiál předpokládá výsledný počet volebních okrsků 
v Jihočeském kraji 1 430, jiný materiál – Volby do zastupitelských orgánů (viz níže) – hovoří o tom, že celkový 
počet volebních okrsků v Jihočeském kraji byl o dva menší – 1 428. Pravděpodobně tedy došlo ke sloučení 
několika volebních okrsků, nebylo však specifikováno, kde. Viz SOA Třeboň, fond JčKNV, Volby do 
zastupitelských orgánů – volby do ČNR 1990, inv. č. 1322, sign. 78, č. kart. 725. 
71 V okrese České Budějovice bylo vytvořeno celkem 286 volebních okrsků, v okrese Český Krumlov 78, 
v okrese Jindřichův Hradec 221, v okrese Pelhřimov 193, v okrese Písek 153, v okrese Prachatice 97, v okrese 
Strakonice 208 a v okrese Tábor 194. Státní oblastní archiv Třeboň, fond JčKNV, Zápisy krajské volební 
komise, Organizačně technické zabezpečení voleb a volebních dnů po linii národních výborů (projednáváno i 
radou JčKNV v Českých Budějovicích dne 15. 5. 1990), inv. č. 1328, sign. 78, č. kart. 727.  
72 Z toho ve městě České Budějovice 98 761 obyvatel. 
73 Z toho ve městě Český Krumlov 13 860 obyvatel. 
74 Z toho ve městě Jindřichův Hradec 21 755 obyvatel. 
75 Z toho ve městě Pelhřimov 19 981 obyvatel. 
76 Z toho ve městě Písek 29 617 obyvatel. 
77 Z toho ve městě Prachatice 11 787 obyvatel. 
78 Z toho ve městě Strakonice 24 963 obyvatel. 
79 Z toho ve městě Tábor 35 942 obyvatel.  
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 Krajská volební komise se sešla na svém závěrečném jednání dne 14. června 1990, aby 

zhodnotila a ukončila svou činnost. Stručně lze shrnout závěry následovně: v průběhu volební 

kampaně řešila komise jednu stížnost na složení okrskových komisí (v Písku – viz výše) a dvě 

stížnosti na způsob vedení předvolební kampaně (blíže nespecifikováno). V žádném případě 

neshledala oprávněnost stížností.  

 

Ve dnech 8. až 11. června zasedala komise nepřetržitě, sledovala průběh voleb v jednotlivých 

okrscích, jakož i situaci ve veřejném pořádku, v okolí volebních místností. Ve dnech 10. a 11. 

června projednávala volební výsledky a konstatovala, že vše proběhlo v pořádku dle platných 

směrnic a zákonů. Konečně 13. června předala Krajská volební komise kompletní výsledky 

České a Ústřední volební komisi – výsledky byly schváleny80. 

 

Výsledky voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Jihočeský kraj81: 

  3 Československá strana socialistická   10 030     2 828 28, 20% 

  4 Hnutí za občanskou svobodu     1 355        382 28, 19% 

  6 Svobodný blok     4 867     1 371 28, 17% 

  7 Občanské fórum 293 111 150 731 51, 42% 

  8 Všelidová dem. str., Sdružení pro republiku     4 601        912   19, 82% 

  9 Volební seskupení zájmových svazů v ČR     4 946        409    8, 27% 

10 Komunistická strana Československa   68 703   17 119 24, 92% 

11 Spojenectví zemědělců a venkova   32 931     7 762 23, 57% 

12 E. S. W. S. Maďarské křesťanskodem. hnutie        426          51 11, 97% 

13 Československé demokratické fórum     1 936        232 11, 98% 

18 Strana zelených   16 403     4 696 28, 63% 

19 Hnutí československého porozumění         619        109 17, 61% 

20 Hn. za sam. dem., spol. pro Moravu a Slezsko     4 179        314   7, 51% 

21 Sociální demokracie   19 000     4 403 23, 17% 

23 Křesťanská a demokratická unie   44 313   11 618 26, 22%  

 

Počet přednostních platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty a jejich podíl 

z počtu voličů politické strany, kteří využili právo přednostního hlasu (původní pořadí na 

kandidátce)82: 

                                                 
80 Státní oblastní archiv Třeboň, fond JčKNV, Zápisy krajské volební komise, inv. č. 1328, sign. 78, č. kart. 727. 
81 V prvním sloupečku název politické strany, ve druhém počet platných hlasů odevzdaných pro kandidátní 
listinu dané strany, ve třetím počet voličů politické strany, kteří využili právo přednostního hlasu, a ve čtvrtém 
procento přednostních hlasů z platných hlasů pro danou politickou stranu. SOA Třeboň, fond JčKNV, Volby do 
zastupitelských orgánů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 725. 



30 
 

Občanské fórum: 

Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Vladimír Dlouhý 137 829 91, 44% 

  2. Jiří Pospíšil   40 878 27, 12% 

  3. Zdeněk Malina   22 647 15, 02% 

  4. Radomil Ropek     9 908   6, 57% 

  5. Jan Vidim   41 468 27, 51% 

  6. Miroslav Hule   15 803 10, 48% 

  7. Jiří Horák   19 399   12, 87% 

  8. Rút Šormová   20 202 13, 40% 

  9. Vladimír Chodura     8 870   5, 88% 

10. František Lebeda   12 095   8, 02% 

11. Julius Kunsch     6 211   4, 12% 

12. Helena Bendová   13 721   9, 10% 

 
Komunistická strana Československa: 
Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. JUDr. Vojtěch Filip 9 471 55, 32% 

  2. Jaroslav Jenerál 7 099   41, 47% 

  3. Miroslav Kaifer 6 423   37, 52% 

  4. Marie Čechová 8 451     49, 37% 

  5. Rudolf Dret 5 399   31, 54% 

  6. Václav Bach 4 022   23, 49% 

 
Křesťanská a demokratická unie: 
Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. MVDr. Josef Novák 4 674 40, 23% 

  2. Miroslav Třeštík 2 459   21, 17% 

  3. Ing. Bohumil Vácha 4 191   36, 07% 

  4. Adolf Rázek 1 322     11, 38%   

  5. Vojtěch Talíř 2 030   17, 47% 

  6. Ing. Miroslav Král, CSc. 2 542   21, 88% 

  7.  Antonín Dvořák 1 701   14, 64% 

  8. MUDr. Vladimír Pavelka 3 200   27, 54% 

  9. Jaroslav Kučírek 1 835 15, 79%   

10. Ing. Pavel Šmíd 1 429   12, 30%   

11. Josef Hadáček    963    8, 29% 

12. Ing. Jiří Žižka 1 488   12, 81% 

                                                                                                                                                         
82 Uvádíme zde pouze pro první tři strany s největším počtem obdržených hlasů za Jihočeský kraj. Blíže viz SOA 
Třeboň, fond JčKNV, Volby do zastupitelských orgánů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 725. 
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Výsledky voleb do Sněmovny národů Federálního shromáždění83 za Jihočeský kraj84: 

  3 Československá strana socialistická   12 293     3 332     27, 10% 

  4 Hnutí za občanskou svobodu     1 716            532        31% 

  6 Svobodný blok     6 495         1 797     27, 67% 

  7 Občanské fórum 268 841 124 681 46, 38% 

  8 Všelidová dem. str., Sdružení pro republiku        559          93       16, 6% 

  9 Volební seskupení zájmových svazů v ČR     5 367          754 14, 05% 

10 Komunistická strana Československa   69 409     16 036  23, 10% 

11 Spojenectví zemědělců a venkova   36 453     8 206 22, 51% 

12 E. S. W. S. Maďarské křesťanskodem.  hnutie     1 649               65 3, 94% 

18 Strana zelených   20 653      6 192   29, 98% 

19 Hnutí československého porozumění         741        102 13, 77% 

20 Hn. za sam. dem., spol. pro Moravu a Slezsko     4 321        296    6, 85% 

21 Sociální demokracie   22 730     5 126 22, 55%  

23 Křesťanská a demokratická unie   50 406   14 379   28, 53% 

 

Počet přednostních platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty a jejich podíl 

z počtu voličů politické strany, kteří využili právo přednostního hlasu (původní pořadí na 

kandidátce)85: 

Občanské fórum: 

Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Jan Štern 43 408 34, 82% 

  2. Vlasta Parkanová 49 779   39, 93% 

  3. František Houška 12 235   9, 81% 

  4. Jaroslav Selner 19 686 15, 79% 

  5. Pavel Bobek 43 398   34, 81% 

  6. Marta Skarlandtová86 83 610 67, 06% 

  7. Jiří Filla 26 832   21, 52% 

  8. Lubor Kinšt 22 524 18, 07% 

  9. Miroslav Gebr 10 604   8, 50% 

 

                                                 
83 Počet osob zapsaných do seznamu voličů v Jihočeském kraji: 523 938, počet odevzdaných úředních obálek 
510 791, počet platných hlasů celkem: 506 666. SOA Třeboň, fond JčKNV, Volby do zastupitelských orgánů, 
inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 725. 
84 V prvním sloupečku název politické strany, ve druhém počet platných hlasů odevzdaných pro kandidátní 
listinu dané strany, ve třetím počet voličů politické strany, kteří využili právo přednostního hlasu, a ve čtvrtém 
procento přednostních hlasů z platných hlasů pro danou politickou stranu. SOA Třeboň, fond JčKNV, Volby do 
zastupitelských orgánů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 725. 
85 Uvádíme zde pouze pro první tři strany s největším počtem obdržených hlasů za Jihočeský kraj. Blíže viz SOA 
Třeboň, fond JčKNV, Volby do zastupitelských orgánů, inv. č. 1317, sign. 78, č. kart. 725. 
86 Díky takto velkému počtu preferenčních hlasů se známá televizní hlasatelka dostala na prvé místo v 
kandidátce OF za Jihočeský kraj. 
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Komunistická strana Československa: 

Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Ing. Libor Kostya 9 407 58, 66% 

  2. Stanislav Klíma 6 466   40, 32% 

  3. Ing. Zdeněk Voráček 7 365 45, 93% 

  4. Ing. Vladimír Beránek 6 101     38, 05% 

  5. Josef Rotter 6 695   41, 75% 

 
Křesťanská a demokratická unie: 
Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Marie Kaplanová 4 224 29, 38% 

  2. Jiří Netík87 7 603   52, 88% 

  3. Ing. Jan Beneš 3 815   26, 53% 

  4. PhMr. Milena Komrsková 3 825     26, 60%   

  5. Ing. Pavel Kercl 2 537   17, 64% 

  6. Ing. Petr Břicháček 2 154   14, 98% 

  7.  Ing. Jan Zasadil 4 497   31, 27% 

  8. Jan Mitáš 1 618   11, 25% 

  9. Ladislav Švancar 1 464 10, 18%   

 
Voleb do České národní rady se na jihu Čech aktivně zúčastnilo 510 593 voličů z celkového 
počtu zapsaných 523 740. Počet platných hlasů byl celkem 505 709.  
 
Výsledky byly následující88: 
  3 Československá strana socialistická   11 033     3 434     31, 12% 

  6 Svobodný blok     6 090         1 822 29, 92% 

  7 Občanské fórum 274 176 138 596 50, 55% 

  8 Všelidová dem. str., Sdružení pro republiku     4 800            1 064 22, 17% 

  9 Volební seskupení zájmových svazů v ČR     5 893            863 14, 64% 

10 Komunistická strana Československa   68 789     19 950  29, 00% 

11 Spojenectví zemědělců a venkova   36 262     9 711 26, 78% 

13 Československé demokratické fórum     1 486          62   4, 17% 

18 Strana zelených   19 651       6 341 32, 27% 

20 Hn. za sam. dem., spol. pro Moravu a Slezsko     4 147          292         7, 04% 

21 Sociální demokracie   19 950     4 798 24, 05%  

22 Strana přátel piva     5 984        906 15, 14% 

23 Křesťanská a demokratická unie   47 448     14 209 29, 95% 

                                                 
87 Díky preferenčním hlasům se dostal na prvé místo v kandidátce KDU za Jihočeský kraj. 
88 V prvním sloupečku název politické strany, ve druhém počet platných hlasů odevzdaných pro kandidátní 
listinu dané strany, ve třetím počet voličů politické strany, kteří využili právo přednostního hlasu, a ve čtvrtém 
procento přednostních hlasů z platných hlasů pro danou politickou stranu. SOA Třeboň, fond JčKNV, Volby do 
zastupitelských orgánů – volby do ČNR, inv. č. 1322, sign. 78, č. kart. 725. 
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Počet přednostních platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty a jejich podíl 

z počtu voličů politické strany, kteří využili právo přednostního hlasu (původní pořadí na 

kandidátce)89:  

Občanské fórum: 

Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Vlasta Štěpová 112 706 81, 32% 

  2. Jiří Vlach   38 733 27, 95% 

  3. Jan Litomiský   16 693   12, 04% 

  4. Jan Květ   16 425 11, 85% 

  5. Eva Kantůrková   55 781 40, 25% 

  6. František Matějka   13 077     9, 44% 

  7. Karel Pecháček     9 940   7, 17% 

  8. Mojmír Prokop     7 854     5, 67% 

  9. Ivan Mašek     2 490   1, 80% 

10. Zbyněk Máca     4 091     2, 95% 

11. Jan Růžička     4 177   3, 01% 

12. Zdeněk Pouch   10 439   7, 53% 

13. Václav Bedřich   11 692   8, 44% 

14. Lumír Zenkl     5 985   4, 32% 

15. Jaroslav Zvěřina   12 357   8, 92% 

16. Vasil Horník     5 172   3, 73% 

17. František Němec   32 726 23, 61% 

18. Václav Chlanda     4 252   3, 07% 

19.  Jaroslav Kalmus     1 200   0, 87% 

20. Karel Škácha     5 839   4, 21% 

 

Komunistická strana Československa: 

Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Stanislava Bumbová 5 556 27, 85% 

  2. JUDr. Jiří Hájek 7 693   38, 56% 

  3. Ing. Václav Křivanec 4 418   22, 15% 

  4. PaedDr. Jaroslav Pangl 3 573   17, 91% 

  5. Ing. Josef Musil 3 533   17, 71% 

  6. Hana Kappierová 3 984   19, 97% 

  7. Václav Šimeček 4 308     21, 59% 

  8. JUDr. Rudolf Hrubý 4 511 22, 61% 

                                                 
89 Uvádíme zde pouze pro první tři strany s největším počtem obdržených hlasů za Jihočeský kraj. SOA Třeboň, 
fond JčKNV, Volby do zastupitelských orgánů – volby do ČNR, inv. č. 1322, sign. 78, č. kart. 725. 
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  9. Ing. Petr Kroupa 2 267     11, 36% 

10. Ing. Radek Trtilek 4 222     21, 16% 

11. Ing. Václav Štěpán  2 659     13, 33% 

 

Křesťanská a demokratická unie:      

Poř. č. Kandidát Poč. hlasů % 

  1. Václav Cibuzar 3 229 22, 73% 

  2. Ing. Josef Kalbáč 2 321 16, 33% 

  3. JUDr. Josef Čech 2 613 18, 39% 

  4. MUDr. Zdeněk Hotař 3 256   22, 92% 

  5. Ing. Bohuslav Viktora 1 614   11, 36% 

  6. Ing. Václav Dvořák 1 639   11, 53% 

  7. MUDr. Stanislav Ryčovský 2 001 14, 08% 

  8. Ing. Jiří Blažek 2 468 17, 37% 

  9. Pavel Trpák 1 152       8, 11% 

10. Ing. Jan Jelínek 1 423     10, 01% 

11. Adolf Vondrášek    594    4, 18% 

12. Ing. František Peroutka 1 431   10, 07% 

13. Karel Pešek 1 790 12, 60% 

14. MUDr. Libor Válek 2 092 14, 72% 

15. Jan Novotný    761     5, 36% 

16. Jiří Vykypěl 1 016   7, 15% 

17. MUDr. Miloš Beutl 1 214   8, 54% 

18. Vladimír Jílek    522       3, 67% 

19.  Jana Kubíková 1 321   9, 30% 

20. PhDr. Stanislav Malík 1 884     13, 26% 

 

 

Závěr 

Předkládaná studie zahrnuje období mezi roky 1986 a 1990. První uvedený letopočet je 

svázán s posledními volbami období reálného socialismu. Spíše než volbami by šlo tento akt 

nazvat lidovým hlasováním. Nebyla totiž možná alternativa mezi kandidáty, jednalo se o 

společnou, jednotnou kandidátku Národní fronty. Pojem „lidové“ si však přesto ono hlasování 

zaslouží – to podle procentuální účasti voličů, které se blížilo absolutní stovce procent. Další 

důležitý fakt: ze složení kandidátů – zejména do národních výborů všech stupňů a České 

národní rady – je patrné, že zvolení kandidáti tvořili reprezentativní spektrum společnosti – co 

se týká genderového složení, i sociální skladby. Na druhou stranu se ukazuje, jak byla tato 
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„lidová demokracie“ doslova „zašpuntována“ mocenskými elitami (a to nejenom 

komunistickými), které seděly na těch rozhodujících postech Federálního shromáždění a ve 

vrcholných strukturách České národní rady a opět i národních výborů všech stupňů.   

 

Období let 1988 – 1989 lze nazvat obdobím experimentu, který ovšem nedostal čas se 

rozvinout a skončil vlastně dříve, než pořádně započal. Konaly se jednak volby ředitelů 

státních podniků, kdy jejich osazenstvo volilo mezi dvěma kandidáty, jednak v doplňovacích 

volbách do zastupitelských orgánů po odstoupivších poslancích (např. z důvodu nemoci, 

přestěhování se do jiného bydliště mimo místo daného volebního obvodu apod.). Jistou 

atraktivitu této – a to lze již říci – volby srážel fakt, že dva kandidáti, mezi kterými si mohli 

voliči vybrat, prošli pečlivým sítem příslušných orgánů KSČ a Národní fronty. O oddanosti 

myšlenkám reálného socialismu nebylo pochyb. Tomuto experimentu, jakkoliv o něm 

můžeme pochybovat, však bylo dopřáno pouze minimum času. Proto se můžeme jenom 

dohadovat, jakou další cestou by se vydal.  

 

Po listopadových událostech roku 1989 následovalo další intermezzo, a to v podobě – 

můžeme říci – ani ne demokratických a ani ne voleb; totiž proces složení mandátu těch 

poslanců, co v revolučních dnech „pozbyli důvěry lidu, občanů, společnosti“ a proto museli 

být nahrazeni novými lidmi z Občanského fóra, nezávislých struktur, ale i ze strany lidové a 

socialistické, jejichž elity náhle „prozřely“ a začaly komunisty označovat za své oponenty a 

ty, kteří jsou představiteli zla. Těmito doplňovacími volbami se dostali do „struktur“ lidé, 

kteří ještě před nedávnem „nebyli ničím, aby zítra byli vším“. Z nich se pak generovaly nové 

politické elity na všech stupních.  

 

A v červnu 1990 následovala konečně kvalitativně nová etapa voleb coby soutěž politických 

stran, mnohdy dokonce i idejí a občas i myšlenek, ale také soutěž marketingových agentur. 

V této soutěži si mohl a může volič vybrat mezi mnohonásobně větším počtem kandidátů, a to 

z různých stran. Nejde již o jednotnou kandidátku Národní fronty. Většina – alespoň z těch 

hlavních a velkých stran – zastupuje zpravidla každá jiný myšlenkový proud, oslovuje jiného 

voliče – a za každou stranou stojí jiné vlivové a lobbistické skupiny (vyjma těch největších 

kapitálových skupin, které mnohdy podporují velké strany napříč politickým spektrem). 

Jedinou věc, kterou si volič vybrat nemůže, je politický a ekonomický systém, ve kterém by 

chtěl žít. Ten je daný. A opět jsme svědky toho, že nižší stupně místních samospráv jsou 
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vrcholně demokratické – a opět jsou „zašpuntovány“ politickými elitami, které mají svá 

vlastní pravidla. 
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2 PARLAMENTNÍ VOLBY 1990 A STRAKONICE 1 
 

Požadavek svobodných voleb, prvních od roku 1946, byl jedním z ústředních hesel Sametové 

revoluce. A jejich konání tak také významným mezníkem, který na celostátní úrovni ukončil 

bezprostředně revoluční období, definitivně odstřihl od moci představitele KSČ a umožnil 

nově zvoleným politickým elitám ukázat přednosti demokratické politiky. 

 

Volby do zákonodárných zastupitelských sborů v roce 1990 mají v českých polistopadových 

dějinách zvláštní místo. Mimo jiné proto, že vlastně nešlo o klasické volby. Volby do obou 

komor Federálního shromáždění a České (resp. Slovenské) národní rady byly spíše 

celostátním referendem o tom, zda radikální změny a sama revoluce v listopadu 1989, která 

znamenala pád dosavadního komunistického režimu a pokus o restauraci demokracie, mají či 

nemají souhlas a podporu české a slovenské veřejnosti. Šlo tedy také o jistou prosbu nové, 

polistopadové politické elity, aby ji a její počínání tehdejší veřejnost legitimizovala, potvrdila. 

A s tím i polistopadový režim jako takový. 

 

Tomuto pojetí voleb nahrávala mimo jiné i kampaň nejsilnějšího politického subjektu a 

budoucího vítěze voleb – Občanského fóra. Přestože cílem voleb, resp. celého dosavadního 

vývoje byla obnova politické plurality v tehdejším Československu, včetně obnovy zaniklých 

a vzniku nových politických stran, Občanské fórum se s blížícími se volbami samo pasovalo 

do role nejen nejvýznamnějšího, ale jediného politického subjektu, který vstupuje do 

politického boje s představitelkou totalitního režimu KSČ jako symbol demokracie a 

polistopadových změn: „Podle zákona strana, která získá méně než 5% hlasů, nebude mít ve 

Federálním shromáždění zastoupení. Zvolíme-li tedy malou stranu, která se do parlamentu 

nedostane, je to jako bychom na misku vah na straně demokracie nepoložili nic. 

NEZAPOMEŇ! Volební váhy mají jen dvě misky, jednu s nápisem demokracie, druhou 

s nápisem totalita. Nepřipusťme, aby ta druhá převážila. Položme proto svůj hlas na misku 

první.“2 Těmto prohlášením nahrávala i předvolební hesla OF, která zdůrazňovala jak pojetí 

voleb coby referenda o demokracii, ve kterém mají voliči šanci rozhodnou jen mezi dobrem a 

zlem („Kdo nevolí OF. Volí komunisty.“), tak i sebepojetí fóra jako jediné a stmelující 

celospolečenské síly, která na rozdíl od dílčích politických stran reprezentuje zájmy celé 

                                                 
1 Tato studie je dílčím výstupem z projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě, podpořeného finančně Grantovou agenturou České republiky. Číslo projektu: 13-
15049S. 
2 KC OF: Do voleb zbývá už jen 8 dnů! Astra 31. 5. 1990, s. 6. 
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veřejnosti („Strany jsou pro straníky, OF je pro všechny.“) (viz Bureš, Charvát, Just, Štefek 

2012, s. 109). 

 

Přitom Občanské fórum zpočátku ani zdaleka nebylo takovým favoritem voleb, jak se 

nakonec zdálo z volebních výsledků. Ještě v dubnu by si na to, že OF překoná ve volbách 

hranici 50% a získá nadpoloviční většinu hlasů, téměř nikdo nesázel. Dalším významným 

specifickým rysem těchto voleb totiž byla rychlá a progresivní změna voličských nálad jen 

několik týdnů před jejich konáním.  Když Institut pro výzkum veřejného mínění publikoval na 

přelomu dubna a května výsledky svého dubnového šetření, vypadaly stranické preference 

následovně: OF a VPN sice vedly, ale jen s 25%. Pouze s relativně malým odstupem skončily 

křesťanskodemokraticky orientované formace – v českých zemích Křesťanská a demokratická 

unie a na Slovensku Křesťanskodemokratické hnutí. Preferovalo je 17% občanů. Třetí KSČ 

12%, Stranu zelených 11% a Československou stranu socialistickou spolu se sociální 

demokracií se chystalo podpořit 5% voličů. V dalším průzkumu, jenž se uskutečnil v týdnu od 

11. do 17. května a který byl zveřejněn 24. května, už byla patrná zatím malá, nicméně co do 

tendencí významná změna. Obě hlavní síly revoluce - OF a VPN – si polepšily na 32% (plus 

7%). Mírný nárůst zaznamenali také komunisté – o 1% (13%) – a Spojenectví zemědělců a 

venkova (v dubnu 3%, v květnu 4%). Stejně i slovenští nacionalisté (Slovenská národní 

strana) a moravští stoupenci zemského uspořádání (Hnutí za samosprávnou demokracii – 

Společnost pro Moravu a Slezsko), kteří startovali z bodu 0 a za necelý měsíc získali již 2%.3 

Naopak křesťanskodemokratickým stranám podpora mírně poklesla na 16% (-1%). A pokles 

zaznamenala rovněž Strana zelených (8%, -3%) a Československá strana socialistická spolu 

se sociální demokracií, které si shodně pohoršily o 2% (z předchozích 5 na 3%). Vysoká byla 

volatilita voličů – plná třetina uvedla, že se jejich preference mohou ještě změnit. Spolu se 

změnami preferencí rostl také počet lidí, kteří se k volbám chystali. Zatímco v dubnovém 

šetření svou účast potvrdilo 61% oprávněných voličů, v polovině května to už bylo 72%, 

přičemž ještě dalších 26% voličů se zatím nerozhodlo a pouhá 2% jasně deklarovala, že 

k volbám nepřijdou.4 

                                                 
3 Slovenská národní strana byla zaregistrována až v březnu 1990, Hnutí za samosprávnou demokracii – 
Společnost pro Moravu a Slezsko vzniklo až 1. dubna 1990 a zaregistrováno bylo u ministerstva vnitra 5. dubna 
(Malíř, Marek a kol. 2005: 1616). Svou roli ale sehrála i změna metodiky výzkumu. Zatímco respondenti 
dubnového výzkum IVVM odpovídali na otázku po svých stranických preferencích „z hlavy“, tedy preferovali ty 
strany, na které si vzpomněli, respondenti květnového průzkumu již vybírali z kompletního seznamu všech 
zaregistrovaných stran a hnutí. 
4 OF jde do trháku. Práce z 25. 5. 1990, s. 3. 
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Tyto trendy potvrdil i poslední předvolební průzkum, realizovaný v závěru května a 

zveřejněný přesně týden před volbami. Podle údajů Institutu pro výzkum veřejného mínění 

platných pro celé území federace se náskok OF a VPN zvýšil na 42% bodů (o deset proti 

předchozímu průzkumu). Dále posilovaly i Slovenská národní strana a Hnutí za 

samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezska (u obou stran ze 2 na 4%). 

Mírně si polepšila i sociální demokracie (ze 3% na 4%). Všechny ostatní subjekty 

zaznamenaly pokles – křesťanští demokraté o 1% na 15%, komunisté o 3% na 10%, Zelení o 

4% na 4%, Československá strana socialistická o 1% na 2%. Stejnou míru podpory ve výši 

4% si uchovalo jen Spojenectví zemědělců a venkova. Jak je patrné, vzhledem k existenci 5% 

kvóty měly podle průzkumu reálnou šanci dostat se do některého ze zákonodárných sborů jen 

3 subjekty – OF, komunisté a křesťanští demokraté. V reálných volbách pak ještě uspěly dva 

subjekty, které v průzkumech stabilně vykazovaly nejvyšší dynamiku a které nejsilněji 

reprezentovaly nacionální, resp. regionální (moravistické) tendence v tehdejším 

Československu – Slovenská národní strana a Hnutí za samosprávnou demokracii – 

Společnost pro Moravu a Slezsko (přestože uspělo jen v Severomoravském a Jihomoravském 

kraji).5  

 

Jak se ukázalo, otázka slovenské národní emancipace a moravského, resp. moravsko-

slezského zemského patriotismu, které silně rezonovaly již v roce 1968, se staly hned druhým 

nejvýznamnějším impulsem pro voličské preference – hned po zmiňovaném plebiscitu 

demokracie (budoucnost) versus „totalita“ (minulost). I díky tomu ve volbách nakonec 

neuspěly strany, které reprezentovaly různé profesní a sociální zájmy, ačkoliv v regionálním 

měřítku často 5% klauzuli s přehledem překonaly. Šlo především o reprezentanty venkova, 

resp. jeho družstevní podoby (Spojenectví zemědělců a venkova), kteří v celostátním měřítku 

oscilovali kolem 4%, zatímco například právě v Jihočeském kraji bez problémů překonali i 

7%. Právě tomuto uskupení výrazně chyběly hlasy, které oba velké a tradičně zemědělské 

moravské kraje daly moravistům. Podobným případem byla Strana zelených, která ale – jak je 

patrno z výše zmiňovaných výzkumů – rychle klesala pod hranici volitelnosti.   

 

Ještě výrazněji se náskok OF projevil ve volebních preferencích občanů České republiky. Při 

volbách v českých zemích by OF podle IVVM získalo 49% hlasů, KDU 10 a komunistická 

strana jen 7% (to byl také asi největší omyl celého výzkumu, alespoň co se trendu týče). 

                                                 
5 Resp. tři subjekty – na Slovensku uspělo ještě politické uskupení maďarské menšiny Spolužitie. 
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Naopak teprve v tomto průzkumu předstihla VPN (27%) konkurenční Křesťansko- 

demokratické hnutí (23%). Třetí i na Slovensku skončili komunisté s 15%. Už v těchto 

volbách se tedy plně projevily rozdílné politické preference v české a slovenské části 

federace, jež pak v následujících volbách vedly k dohodě o zániku Československa. Výrazně 

se opět zvýšila i ochota lidí přijít k volbám (v polovině května 61%, na jeho konci už 83%), 

snížil se počet nerozhodnutých (16%) i pevně rozhodnutých k volbám nejít (1%).6 Z výzkumu 

je patrné, jak s blížícími se volbami zrychlila dynamika voličského rozhodování. I když volby 

nakonec skončily s jistými odchylkami (ještě vyšší preference pro OF, ale i KSČ a výrazně 

vyšší podpora pro moravisty, stranu maďarské menšiny a Slovenskou národní stranu), vlastně 

jen posílily trendy, které výzkumy veřejného mínění prokazatelně ukázaly. Podobné volební 

chování – poměrně pozdní a rychlé rozhodnutí velké části voličů před volbami, které ale 

průzkumy zveřejněné těsně před volbami naznačovaly, se objevilo i ve volbách v roce 2010 a 

2013. „Urychlovačem“ volebního chování těchto voleb, zdrojem výrazně vyšší volatility 

voličské přízně a vysokého podílu lidí, kteří se rozhodovali na poslední chvíli, byla při těchto 

volbách výrazná nespokojenost s dosavadní, již dvacet let demokratickou politikou a 

v neposlední řadě i důsledky světové hospodářské krize. Nicméně společným rysem všech tří 

voleb byla mimořádná sociální dynamika období, v němž se konaly, bez ohledu na konkrétní 

příčiny (revoluce a změna režimu, deziluze, hospodářská krize), které tuto dynamiku 

zapříčinily. To ale není zdaleka jediný znak těchto voleb, s nímž se potkáme i v některých 

volbách následujících. 

 

Velmi nemilým, ale bohužel hojně používaným prostředkem voleb bylo a je záměrné 

vyvolávání strachu a obav, což má jednak „mobilizovat“ voliče pro podporu daného 

politického subjektu (OF, později především jeho nástupnická organizace ODS), ale 

především diskreditovat „nepřátelskou“ volební stranu, a tím ji buď zcela zlikvidovat, nebo 

alespoň významně omezit její voličskou přízeň. Tyto kroky, vyvolávající atmosféru strachu, 

nedůvěry, osočování apod. jsou navíc podnikány těsně před volbami – často v době, kdy už 

zákon standardní předvolební agitaci zakazuje. Tedy v okamžiku, kdy se obviněný už nemůže 

efektivně bránit. A navíc zpravidla jen formou osočení bez předložení věcných a věrohodných 

důkazů. 

 

                                                 
6 Za sedm dní se ukáže. Práce 1. 6. 1990, s. 2. 
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Příkladem takovéto diskreditace politického protivníka těsně před volbami 1990 byla tzv. 

aféra Bartončík. Jak jsme již konstatovali, těsně před volbami se zdálo, že pouze tři subjekty 

mají šanci na to překonat 5% hranici. OF, KSČ a křesťanští demokraté. OF, jak už víme, 

vedlo předvolební kampaň jako referendum - demokracie versus totalita, my, nebo oni. Do 

tohoto schématu se ale příliš nehodila poměrně silná pozice další demokratické síly  - 

Křesťanské a demokratická unie, složené z Československé strany lidové a Křesťansko-

demokratické strany. Proto bylo třeba najít nějaký kaz, který by tuto stranu v očích veřejnosti 

zdiskreditoval. Obětním beránkem se stal předseda lidovců, populární předseda Sněmovny 

lidu JUDr. Josef Bartončík, jenž byl bez jakýchkoliv důkazů osočen z dlouholeté spolupráce 

s nenáviděnou komunistickou Státní bezpečnostní. 

 

Pouhé 2 dny před volbami vydal náměstek federálního ministra vnitra (ministr byl shodou 

okolností člen lidové strany JUDr. Richard Sacher) za OF Jan Ruml ostře formulované 

prohlášení pro Československou tiskovou kancelář, ve kterém oznámil, že: „Se mu v těchto 

dnech dostaly do rukou závažné informace, které „jednoznačně svědčí“ o tom, že předseda 

ČSL nemůže nadále působit v žádné státní funkci. Je to „bezcharakterní člověk“, neboť 5. 

června, poté co byla prokazatelně odhalena jeho temná minulost, slíbil, že se stáhne 

z veřejného života (ale neučinil tak). Veden „morální povinností“, vyjádřil náměstek Ruml 

ochotu předložit důkazy, jež má v ruce, příslušným státním orgánům.“ (Suk 2003, s. 378)7.  

Je příznačné – pro tuto kauzu i pro všechny ostatní – že žádné věrohodné důkazy předloženy 

nebyly. Sama Ústřední volební komise, která měla bdít nad zákonností a korektností voleb, po 

skončení voleb „označila vystoupení Jana Rumla v těsně předvolební době za „hrubé 

porušení“ volebního zákona a poškození Čs. strany lidové“. (Bureš 2007, s. 244). To už ale 

nebylo podstatné. Cíle bylo dosaženo. Džin pomluvy byl vypuštěn z pomyslné lahve a splnil 

svůj úkol. Křesťanští demokraté, kteří měli reálnou šanci na minimálně 12 - 14% volební 

výsledek, klesli na úroveň necelých 9%.  

 

Podobnou roli sehrála v předvolebním klání v roce 2006 tzv. Kubiceho zpráva. V pondělí 29. 

května 2006 vystoupil před poslanci branného výboru Sněmovny se svou „tajnou“ zprávou 

tehdejší velitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiří Kubice. Jeho 

zpráva obsahovala řadu lží a polopravd, jež měly diskreditovat především tehdejšího předsedu 

                                                 
7 Plný text Rumlova prohlášení přinesly druhý den všechny hlavní deníky. Viz např. Jak je to s J. Bartončíkem? 
Práce 7. 6. 1990, s. 2. Ještě ten den – 6. 6. 1990 – jej z ČTK převzala i Československá televize, jejíž tehdejší 
ředitel Kantůrek zároveň nedovolil zástupcům ČSL reagovat přímo na televizních obrazovkách. In Komu záleží 
na vině? Práce 8. 6. 1990, s. 2.  
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sociální demokracie Jiřího Paroubka a celou sociální demokracii, a připravit jí tak o vítězství 

ve volbách. Mimo jiné ukazovala na údajné prorůstání ruské mafie do sociální demokracie, 

podíl lidí blízkých Paroubkovi na smrti kmotra pražského podsvětí Františka Mrázka či 

údajné Paroubkovy sexuální hrátky s nezletilou dívkou. „Tajnou“ zprávu „náhodou“ vynesli 

poslanci ODS, která z ní politicky nejvíce profitovala (stejně jako v roce 1990 její předchůdce 

OF). Opět se ale ukázalo, že jde o ničím nepodložená tvrzení. I reportér MF Dnes Jaroslav 

Kmenta, který se otázkám organizovaného zločinu v Česku dlouhodobě věnuje, v roce 2006 

konstatoval, že: „Všechny informace v politickém kontextu jsou jen sbírkou tipů „od lidí 

z podsvětí“ nebo nepodložené výpovědi několika podnikatelů a úředníků.“ 8 Sociálním 

demokratům k vítězství chybělo jen jedno křeslo v Poslanecké sněmovně (resp. 5 000 hlasů), 

aby mohli sestavit menšinovou vládu s podporou KSČM. Kubiceho zpráva je reálně připravila 

právě o rozhodující 2 – 3% hlasů, a to za naprosto stejných podmínek jako v roce 1990 

(nemožnost reálné obrany proti nepodloženým nařčením). 

 

Včetně významného politického faulu, který bezprostředně před začátkem voleb významně 

ovlivní jejich výsledek – aféra Bartončík, Kubiceho zpráva. Dá se tedy říci, že přes unikátnost 

těchto voleb, které sehrály primárně roli onoho referenda, se do značné míry jednalo už i o 

volby „klasické“, které předznamenaly řadu tendencí, jež v nové české demokracii naplno 

„rozkvetly“. A že tento nový režim, který tyto volby legitimizovaly, nebude ani zdaleka 

režimem, kde pravda a láska zvítězily. Naopak. 

 

Tyto předvolební „fauly“ ale nemusely být jen projevem „prohnilosti“ tehdejší české politiky.  

Zásadní roli zde možná sehrála nejistota představitelů Občanského fóra stran výsledku voleb 

– a to navzdory předpovědím sociologických průzkumů. Ještě před volbami se totiž objevila 

řada náznaků, jež dominanci OF v české politice ohrožovaly. 

 

Nešlo přitom „jen“ o vnitřní problémy fóra, které se mimo jiné projevovaly jako spory o 

budoucí průběh ekonomické reformy,9 ale také spory o jeho strukturu, napětí mezi názory 

                                                 
8 Kmenta, J. Kubiceho zpráva: výbušná směs pravdy a drbů http://zpravy.idnes.cz/kubiceho-zprava-vybusna-
smes-pravdy-a-drbu-f22-/domaci.aspx?c=A060611_210623_domaci_ad. Stav k 10. 2. 2015. 
9 Pouhý den před volbami – 8. června 1990 -  svolali dva hlavní ekonomičtí ministři federální vlády – 
místopředseda vlády Valtr Komárek a ministr financí Václav Klaus, kteří personifikovali různé pohledy na 
ekonomickou reformu, paralelně probíhající tiskové konference. Na své tiskovce mimo jiné profesor Komárek 
řekl novinářům, že „vzniká všeobecný dojem, že v Československu jde nyní o dvě principálně odlišné koncepce 
ekonomické reformy“. Obě tiskové konference tento „dojem“ jen dále prohloubily. Zatímco Klaus byl 
přívržencem tzv. šokové a skokové radikální reformy, která počítala s okamžitou nápravou cen, masovou 
privatizací a okamžitým zavedením tržních principů i bez ohledu na momentální sociální dopady, Komárek se 
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Koordinačního centra v Praze a koordinačních center v regionech. Nebo prudce se rozhořivší 

česko-slovenský spor, který odstartovala nešťastná snaha prezidenta (a ikony revoluce) 

Václava Havla o přejmenování státu (tzv. pomlčková válka). Deziluzi z dosavadního vývoje 

motivovalo také nedořešení trestního vypořádání s minulým režimem a jeho konkrétními 

představiteli (viz výstražná stávka zaměstnanců podniku ČKD Polovodiče 12. dubna 1990), 

včetně otázky majetku komunistické strany a jejích spřízněných organizací. 

 

20. května zveřejnily české deníky výsledky rozsáhlého sociologického průzkumu, který na 

celém území tehdejšího Československa prováděla Skupina pro nezávislou sociální analýzu. 

Výzkum probíhal ve dnech 28. dubna – 11. května na reprezentativním vzorku 2 710 občanů a 

navazoval na podobný průzkum veřejného mínění, realizovaný toutéž agenturou, v lednu 

1990. A právě na rozdíl od názorové situace v lednu byla silně znát skepse a rozčarování, 

které dosavadní vývoj v československé společnosti vyvolal – a to především v její slovenské 

části: „Celková spokojenost veřejnosti s politickou situací a vývojem oproti lednu jasně 

poklesla. Velmi spokojeno nebo spíše spokojeno je 66% občanů (leden 86%). Spokojenost 

poklesla více na Slovensku. Pokud jde o celkové hodnocení výsledků listopadové revoluce, 

45% občanů soudí, že „ze začátku to šlo dobře, ale v poslední době se to nějak pokazilo“, 

spokojenost vyjádřilo 26%, výhrady 25%. Stále však pouhá 4% dotázaných uvádějí, že jde o 

v zásadě špatný vývoj. Lednová velmi optimistická očekávání do budoucnosti byla vystřídána 

realističtějšími postoji, a to zejména na Slovensku. Třináct procent občanů udává, že půjde 

pouze o střídání lidí u moci, ale jinak se mnoho nezmění, velmi komplikovaný vývoj očekává 

39%, dlouhý vývoj se soustavným a viditelným pokrokem směrem k trvalé demokracii 

očekává 43% občanů, rychlý a bezproblémový vývoj pouze 5% občanů.“10 Zajímavé byly i 

tehdejší názory respondentů na ekonomické perspektivy země: „Oproti lednu došlo ke 

značnému posunu v postojích občanů k našemu ekonomickému vývoji. V lednu by „tvrdší“ a 

rychlejší variantu „utažení opasků“ vybralo 43% občanů, v květnu jejich podíl stoupl na 58%. 

Současně se však také zvýšily obavy z budoucnosti, strach z neznámého.“11 

 

Tyto obavy z budoucnosti, včetně strachu z nezaměstnanosti a zhoršení ekonomické situace, 

přitom nebyly jen teoretickým či pocitovým problémem. Československá federální vláda již 

                                                                                                                                                         
hlásil k tzv. graducionalistické reformě, která by více vycházela ze skutečného stavu ekonomiky a zaváděla by 
jednotlivé reformní kroky postupně. Tak, aby se ekonomika mohla dobře adaptovat na nové podmínky. Dva 
kováři - ve vládě. V. Komárek a V. Klaus se různí v názorech na reformu. Práce 9. června 1990, s. 2. 
10 Květnový výzkum názorů. Práce 21. 5. 1990, s. 1 a 3. 
11 Květnový výzkum názorů. Práce 21. 5. 1990, s. 3. 
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24. května 1990 rozhodla o odstranění státních dotací k maloobchodním cenám potravin (tzv. 

zrušení záporné daně z obratu u potravin). Vlastní fakt zdražení měl nastat až po volbách, 

konkrétně 9. července, přesto šlo z politického hlediska o odvážné rozhodnutí, které také 

mohlo negativně ovlivnit předvolební rozhodování voličů v neprospěch OF. Celková výše 

úspory státních financí, která se přenesla na bedra občanů, činila totiž 27 miliard korun. Vláda 

sice přislíbila částečnou finanční kompenzaci ve výši 140 korun pro každého (tzv. státní 

vyrovnávací příspěvek).12 Tato kompenzace ale ani zdaleka neznamenala pokrytí celkového 

nárůstu životních nákladů. Ceny potravin se zvýšily od července o plných 25% Suk (2003): 

498) a toto zvýšení se týkalo celkem 30 000 položek.13 Ještě výraznější cenový skok se 

chystal v oblasti osobní železniční dopravy, jejíž cena se měla zvednout dokonce o 100%.14 

 

Přes tyto varovné signály ale ekonomické a sociální otázky nehrály ještě tak podstatnou roli, 

jako ve standardních volbách. Lidem se materiálně dařilo relativně dobře a byli přesvědčeni (a 

přesvědčováni), že v brzkém horizontu (cca 5 – 10 let) se Československo opět stane 

standardní a prosperující západní zemí – stejně jako sousední Rakousko či Německo. A to 

jaksi automaticky – s odkazem na vyspělost československého národního hospodářství před 

nástupem komunistů k moci, na šikovnost zdejších obyvatel apod. Prioritou bylo dokončit 

etablování demokratického politického systému a zvolit nové demokratické elity. Konkrétní 

otázky dalšího vývoje ještě nebyly tolik aktuální, což se odrazilo i ve velmi všeobecných a 

prakticky totožných programech politických stran. Ty všechny požadovaly svobodné volby, 

obnovu standardní demokracie, potrestání zločinů minulosti, rozchod s komunistickým 

režimem a v neposlední řadě i „návrat do Evropy“, tedy znovuzačlenění Československa do 

společenství západních demokratických států. Hesly předvolebních plakátů prakticky všech 

stran byly: svoboda, demokracie, pluralita, humanita. Klatovský kronikář v této souvislosti 

výstižně napsal: „Do jisté míry černobílé politické spektrum se veřejnosti představovalo 

podobným programem jednotlivých stran a hnutí. Ve většině prohlášení, projevů a programů 

je nejvíce místa věnováno politickým představám stran, méně se v této době sledují 

ekonomické a sociální problémy.“15 

 

Symbolickou startovní čarou pro předvolební klání v českých regionech byly kooptace 

nových poslanců městských a okresních národních výborů a zvolení jejich nového vedení, a 

                                                 
12 Potraviny od 9. července zdraží. Vláda kousla do kyselého jablíčka. Práce 25. 5. 1990, s. 1 a 2. 
13 Tamtéž. 
14 Zdražení nic nevyřeší. Práce 7. 6. 1990, s. 2. 
15 Kronika města Klatov 1990, s. 58. 
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to podle dohod politických stran u kulatého stolu. Strakonice nebyly výjimkou. Na 21. 

zasedání pléna Městského národního výboru ve Strakonicích bylo podle ústavního zákona č. 

14 /1990 Sb. o kooptacích16 nově kooptováno 25 poslanců tohoto 85 členného orgánu, a to 

veřejným hlasováním. Jejich jména a nové politické složení bylo domluveno na schůzce 

politických strana a Občanského fóra již 13. března.17  Kdo by čekal radikální, skutečně 

revoluční změny, byl by ale na omylu. Dohody respektovaly Komunistickou stranu 

Československa jako relevantního politického partnera, který si uchoval významné a 

nezanedbatelné postavení jak v plénu, tak i v radě města. Zvolený klíč zastoupení politických 

subjektů v novém zastupitelstvu byl následující: Nejsilnější relativní pozici zastávala i nadále 

KSČ s 29 poslanci (34, 1% podíl). Obě dvě dosavadní politické strany – socialisté a lidovci – 

získaly shodně po 5 poslancích (5, 9%). Zástupci Občanského fóra zaujali 19 poslaneckých 

křesel (22, 3%). A poslední kategorií, která rovněž posílila, byli nezávislí poslanci (resp. 

poslanci bez politické příslušnosti). Jejich počet stoupl na 27 zástupců (31, 8%), přičemž 4 

poslanci byli bývalí členové KSČ, kteří na své členství rezignovali. (Kronika Strakonice 

1990: 12). Nicméně přesto šlo o významný pokrok. V předchozím plénu ONV mělo 

stranickou legitimaci KSČ 61 % poslanců, což byl jakýsi „předepsaný standard“ plén 

národních výborů.18 Nešlo přitom vždy o poslance přímo nominované KSČ, ale i její členy 

v jiných organizacích Národní fronty. Více než 60% pak zaručovalo KSČ jednoznačnou 

mocenskou dominanci.  

 

Kooptace ale byla jen předznamenáním ještě důležitějšího aktu – totiž volby nového vedení 

města. Novým a také posledním předsedou Městského národního výboru ve Strakonicích byl 

28. března zvolen Ing. arch. Ivan Čech z OF, místopředsedy Mgr. Jana Dostálová (OF) a 

Karel Šnobr (KSČ), tajemnicí potom Ing. Vlasta Pacourková (KSČ). Rada města měla nově 

následující politické složení: Z jejích 15 členů bylo 5 za KSČ, 3 nestraníci, 3 členové OF 

(Ivan Čech, Jana Dostálová, Eduard Roučka) a po dvou za stranu lidovou a socialistickou 

(Kronika Strakonic 1990, s. 12).19 Jak je tedy patrno, i v nejužším vedení města si KSČ 

zachovala silnou pozici. Porevoluční konsensus tak dostal přednost před vyřizováním účtů. 

 

                                                 
16 Oficiální název zákona, který přijalo na své schůzi Federální shromáždění dne 23. ledna 1990, zněl „Zákon o 
odvolávání poslanců zastupitelských sborů a o volbě nových poslanců národních výborů.“  
17 Dohody od kulatého stolu. In Budovatel 1990, 5. 4., příloha OF, s. 2. 
18 Viz blíže Valeš 2004, Valeš 2005, Valeš 2007. 
19 Kooptace poslanců. In Budovatel 1990, 5. 4., s. 1. 
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Jestliže jsme definitivní změny ve složení orgánů Městského národního výboru označili za 

symbolický „výstřel“ k předvolebnímu boji, není to zcela přesné. Již od počátku roku 

vznikaly ve Strakonicích jako houby po dešti organizace nových politických stran – od Strany 

zelených, přes obnovenou agrární stranu, Československé demokratické fórum, 

Československou stranu zemědělskou až po Romskou občanskou iniciativu. Snažily se i 

zavedené politické strany, které prezentovaly své nové politické programy, a úspěšně se 

snažily o vznik nových místních organizací. Zejména v březnu se pak v rychlém sledu konaly 

okresní konference Československé strany lidové, socialistické i KSČ. Posledně jmenovaná 

přitom deklarovala svou snahu o očistu od reliktů minulosti (o totéž se ale pokoušeli i lidovci 

a socialisté) a demokratickou transformaci. Všechny politické subjekty – nové i staré – tak 

prošly vnitřní konsolidací a byly tak organizačně připraveny na přípravu a realizaci 

předvolební kampaně. 

 

V ní ale jednoznačně dominoval zcela jiný, „nestranický“ subjekt – Občanské fórum. To od 

počátku jasně deklarovalo svou touhu po vítězství. Zcela v jeho režii se také odehrály dvě 

hlavní strakonické akce, které během předvolebního klání proběhly. Šlo především o 

květnové oslavy osvobození města americkou armádou a návštěvu prezidenta Václava Havla, 

ikony revoluce a zakladatele Občanského fóra, ve Strakonicích 29. 5. 1990. Občanské fórum 

pojalo obě akce jako „své“, jak po organizační stránce, tak i jako integrální součást své 

předvolební kampaně a také jako příležitost k prezentaci svých kandidátů (v podstatně menší 

míře programu) právě ve světle obou významných událostí a osobností, jež byly jejich 

viditelnými tvářemi. Vedle Václava Havla to byla především tehdejší populární americká 

velvyslankyně Shirley Temple-Black, bývalá filmová hvězda 40. let. 

 

Velký a pro obyvatele západních a jižních Čech přímo zásadní symbolický význam měly 

právě ony květnové oslavy osvobození americkou armádou. Ty se ve všech městech, kudy 

postupovala k demarkační linii americká armáda v roce 1945, konaly oficiálně poprvé od roku 

1947. Naopak po celé období komunistického režimu se i na tomto území, jehož obyvatelé si 

dobře na své osvoboditele pamatovali, slavilo oficiální květnové vítězství Rudé armády, 

nehledě na historickou realitu. Šlo tedy o skutečně symbolický akt, a to z mnoha důvodů – 

jednak tím byla vzpomenuta minulost, na kterou se mělo zapomenout. Jednak tím byl 

odsouzen minulý komunistický režim a zároveň šlo o symbolické vyjádření revolučních 

ideálů, volajících po návratu do Evropy, do civilizovaného západního světa, jehož byly USA 
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hlavním představitelem. Šlo tedy o jakési navázání na komunisty přetrženou minulost a její 

normální kontinuitu.20 

 

Hlavním dnem oslav byla sobota 5. května, kdy se na prostranství před strakonickým hradem 

shromáždily tisíce občanů, aby přivítaly americkou velvyslankyni, která zde měla odhalit 

pamětní desku. O politickém, ale též silně emocionálním významu tohoto aktu svědčí 

následující kronikářský záznam: „Před 14 hodinou jsme opět po létech napochodovali 

v krojích a se skautskou vlajkou před Palác k místu odhalení pamětní desky, kde již stáli 

členové Sokola, a nějak jsme všichni cítili, jak dojetím vlhnou oči. Ing. Jan Rampich (OF) 

nejprve seznámil občany s programem oslav 45. výročí osvobození, které připravilo Občanské 

fórum spolu s MěstNV, Svazem přátel USA a dalšími. Poté představil přítomným poslance 

FS dr. Zdeňka Malinu a kandidáty OF do FS ing. Fr. Lebedu a ČNR dr. Z. Poucha.“ (Kronika 

Strakonic 1990: 45).21 

 

Jak už jsme konstatovali, druhou předvolební „megaakcí“, která měla výrazně ovlivnit 

předvolební boj ve prospěch OF, byla květnová návštěva prezidenta republiky Václava Havla 

ve Strakonicích. O ní se spekulovalo již v souvislosti s oslavami osvobození. Nakonec Václav 

Havel navštívil Strakonice v souvislosti s plánovanou pracovní návštěvou jižních Čech 29. 

května a právě strakonický okres byl na jeho cestě první zastávkou. O atmosféře, která 

prezidentovu návštěvu provázela, nejlépe svědčí titulek okresních novin: „Velkolepé přivítání 

prezidenta republiky“ a mezititulky: „Svátek okresního města“ a „Bouřlivé ovace 

prezidentu“.22 „Mohutné špalíry jásajících občanů po obou stranách silnice a v ulicích 

okresního města zdravily hlavu našeho státu. Další zastávkou prezidenta s doprovodem byl 

největší strojírenský závod v kraji ČZ, kde je čekalo velkolepé uvítání dudáckou kapelou.“23 

Ačkoliv by se na první pohled zdálo, že jde o pracovní cestu prezidenta po jednotlivých 

regionech Československa, předvolební načasování akce, ale i personální složení jeho 

doprovodu jasně ukazují na její zásadní předvolební význam. V prezidentově delegaci se tak 

„náhodou“ objevil Ing. Vladimír Dlouhý, tehdy místopředseda federální vlády a předseda 

Státní plánovací komise, který „shodou okolností“ kandidoval jako lídr za OF do Sněmovny 
                                                 
20 Blíže viz Valeš 2005, Valeš 2007. 
21 Viz též Pocta našim osvoboditelům. In: Astra 1990, 10. 5., s. 1. O oslavách v dalších centrech strakonického 
kraje viz též Přinesli nám svobodu. In: Astra 1990, 17. 5., s. 1. Právě tento článek je uvozen slovy, která 
v tehdejší radostné atmosféře rozhodně nebyla frází: „Občané našeho okresu prokázali v četných obcích vděk 
americké armádě za osvobození. V jejich myslích trvale zůstávají vzpomínky na setkání s prvními americkými 
vojáky.“ 
22 Astra 1990, 7. 6., s. 1. 
23 Velkolepé uvítání prezidenta republiky. In Astra 1990, 7. 6., s. 1. 
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lidu Federálního shromáždění právě v jižních Čechách.24 Dále potom ministryně obchodu 

české vlády Ing. Vlasta Štěpová, která zase byla jihočeskou jedničkou OF do České národní 

rady.25 A nesmíme zapomenout ani na lidi z nejbližšího okruhu prezidenta – spisovatelku Evu 

Kantůrkovou, jež byla kooptovanou poslankyní za Jihočeský kraj a znovu kandidovala na 

jihočeské kandidátce OF rovněž do ČNR, a to na volitelném 5. místě. Nebo zpěváka Pavla 

Bobka, jehož oficiálním úkolem bylo „vystupovat s kulturním programem před mítinky“. 

Nicméně i on tímto způsobem zvyšoval své možnosti získat poslanecký mandát, neboť 

figuroval na 5. místě jihočeské kandidátky OF pro volby do Sněmovny národů Federálního 

shromáždění.26 „Předvolebně marketingový“ význam akce byl navíc ještě umocněn faktem, 

že vydání okresního týdeníku Astra, které na první straně obsáhle informovalo o prezidentově 

návštěvě, včetně jmen a projevů z řad jeho doprovodu (ovšem bez jakékoliv zmínky, že právě 

tito lidé v jižních Čechách také kandidují a že tedy šlo o součást předvolební kampaně), navíc 

vyšlo pouhý den před vlastním konáním voleb a mělo tedy zásadní význam mimo jiné pro 

nerozhodnuté voliče. Můžeme tedy shrnout, že zatímco oslavy osvobození města americkou 

armádou byly využity k propagaci místních kandidátů OF, aureola Václava Havla zase 

zaštítila celostátní představitele tohoto hnutí.27 A to bez ohledu na to, že sám Havel žádnou 

stranu přímo nedoporučil a na mítinku, konaném po jeho návštěvě v závodu ČZ, pouze vyzval 

přítomné, aby „zvolili v parlamentních volbách nejlepší představitele, k nimž mají důvěru.“ 

Nicméně vzápětí poté následovaly projevy „členů jeho doprovodu“: „Když místopředseda 

vlády Vladimír Dlouhý uvedl, že nemůže slíbit nic jiného, než práci, práci a práci, reagovali 

přítomní skandováním: „Nevadí, nevadí!“. Místopředseda vlády pak slíbil, že celou dobu, 

pokud dostane dále důvěru, budou veřejně seznamovat se vším, co chtějí udělat, jako to 

udělali s úpravou cen.“28 

 

A tak pouhý jeden den poté, co vyšla tato slova o prezidentské návštěvě v týdeníku Astra, 

otevřely se volební místnosti. První svobodné volby v Československu od roku 1946 mohly 

začít. Jejich výsledky na úrovni České republiky, Jihočeského kraje, strakonického okresu i 

vlastního okresního města přinášejí následující tabulky: 

 
                                                 
24 http://volby.cz/pls/sl1990/u321?xpl=0&xtr=2&xvstrana=07&xkraj=33. Stav k 15. 3. 2015. 
25 http://volby.cz/pls/cnr1990/u321?xpl=0&xtr=2&xvstrana=07&xkraj=33. Stav k 15. 3. 2015. 
26 Jediný Pavel Bobek se také kýženého mandátu nedočkal. Mimo jiné jej díky vyšším preferencím přeskočila ze 
šestého místa moderátorka a konferenciérka České televize Marta Skarlantová. Viz 
http://volby.cz/pls/sn1990/u321?xpl=0&xtr=2&xvstrana=07&xkraj=33. Stav k 15. 3. 2015. 
27 Ale také místního politika a toho času poslance Sněmovny lidu Zdeňka Malinu, který znovu kandidoval a 
který na zmíněném „prezidentském“ mítinku rovněž promluvil. 
28Velkolepé uvítání prezidenta republiky. In Astra 1990, 7. 6., s. 1.  
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Výsledky voleb do Federálního shromáždění a České národní rady ve Strakonicích29 

 Sněmovna lidu FS Sněmovna národů FS Česká národní rada 
Občanské fórum 66, 06% 60, 98% 61, 76 % 
KSČ 13, 7% 13, 26% 12, 98 % 
KDU 5,01% 5, 98% 5, 56% 
Sociální demokracie 3, 86% 4, 93% 4, 56% 
Strana zelených 3, 66% 4, 56% 4, 24% 
Spojenectví zemědělců 
a venkova 

2, 55% 3, 11% 3, 32% 

Čs. strana socialistická 1, 74% 2, 4% 1, 89% 
 
Výsledky voleb do Federálního shromáždění a České národní rady na okrese Strakonice30 
 Sněmovna lidu FS Sněmovna národů FS Česká národní rada 
Občanské fórum 61, 5% 56 % 56, 9 % 
KSČ 12 % 11, 9 % 12, 1 % 
KDU 8, 3 % 9, 5 % 9, 4 % 

Spojenectví zemědělců 
a venkova 

6, 9 % 8, 3 % 7, 7 % 

Sociální demokracie 3, 2% 4, 1 % 3, 6 % 
Strana zelených 3, 1% 3, 9 % 3, 6 % 
Čs. strana socialistická 1, 7 % 2, 2 % 1, 9 % 
Svobodný blok 0, 8 %31 1, 2 % 1, 4 % 
Strana přátel piva Nekandidovala nekandidovala 1, 2 % 
Volební seskupení 
zájmových svazů 

0, 8 %32 0, 9 %33 1 % 

Všelidová dem. strana – 
Sdružení pro rep. 

0, 7 %34 0, 9 %35 1 % 

 
Výsledky voleb ve dnech 8. a 9. června 1990 do Federálního shromáždění a České národní 
rady na území České republiky a Jihočeského kraje36 

                                                 
29 Uvedeny jsou jen strany, které přesáhly 1, 74% hlasů (zisk Československé strany socialistické ve volbách do 
Sněmovny lidu Federálního shromáždění – nejnižší zisk této strany v těchto volbách). K této hranici se ve 
Strakonicích přiblížil rovněž Svobodný blok při volbách do ČNR s 1, 7%. Zdroj: Údaje o hlasování do SL FS:  
http://volby.cz/pls/sl1990/u53112?xkraj=33&xokres=7&xobec=550787. Stav k 1. 1. 2015. Údaje o hlasování do 
SN FS: http://volby.cz/pls/sn1990/u53112?xkraj=33&xokres=7&xobec=550787. Stav k 1. 1. 2015. Údaje o 
hlasování do ČNR: http://volby.cz/pls/cnr1990/u53112?xkraj=33&xokres=7&xobec=550787. Stav k 1. 1. 2015. 
30 Uvedeny jsou jen strany, které alespoň v jednom případě přesáhly 1 % hlasů (to se týká především voleb do 
České národní rady). Zdroj: Volili jsme demokracii. In Astra 1990, 14. 6., s. 1.  
31 http://volby.cz/pls/sl1990/u5312?xkraj=33&xokres=7. Stav k 10. 2. 2015.  
32 http://volby.cz/pls/sl1990/u5312?xkraj=33&xokres=7. Stav k 10. 2. 2015. 
33 http://volby.cz/pls/sn1990/u5312?xkraj=33&xokres=7. Stav k 10. 2. 2015. 
34 http://volby.cz/pls/sl1990/u5312?xkraj=33&xokres=7. Stav k 10. 2. 2015. 
35 http://volby.cz/pls/sn1990/u5312?xkraj=33&xokres=7. Stav k 10. 2. 2015. 
36 Zachyceny jsou pouze výsledky stran, které přesáhly 2%. 
37 http://volby.cz/pls/sl1990/u4 
38 http://volby.cz/pls/sl1990/u5 
39 http://volby.cz/pls/sn1990/u4 
40 http://volby.cz/pls/sn1990/u5 
41 http://volby.cz/pls/cnr1990/u4 
42 http://volby.cz/pls/cnr1990/u532?xkraj=33 

Politický subjekt  Sněmovna lidu FS Sněmovna národů FS Česká národní rada 

ČR37 JČK38 ČR39 JČK40 ČR41 JČK42 
Občanské fórum 53, 15 57, 76 49, 96 53, 06 49, 50 54, 22 

KSČ 13, 48 13, 54 13, 80 13, 70 13, 24 13, 60 

KDU 8, 69 8, 73 8, 75 9, 95 8, 42 9, 38 
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Jak je patrné, výsledek ve Strakonicích a na Strakonicku se od celostátních výsledků lišil 

především podporou dvou politických subjektů, které zde měly své přirozeně silnější zázemí, 

vyplývající z agrárního, resp. silněji religiózního charakteru okresu Strakonice, resp. celých 

jižních Čech ve srovnání s ostatními regiony republiky. Silná pozice zemědělství se projevila 

podstatně větším počtem hlasů pro Spojenectví zemědělství a venkova. Jižní Čechy obecně 

patřily a dodnes patří k významným agrárním oblastem České republiky. Symbolickým 

důkazem je mimo jiné fakt, že právě na Strakonicku – konkrétně v obci Hoštice u Volyně – 

vznikala oblíbená série komedií režiséra a zdejšího rodáka Zdeňka Trošky Slunce, seno. 

Nešlo přitom „jen“ o zábavné komedie. V těchto filmech hraje důležitou roli právě venkov, 

jeho jihočeský svéráz, ale v neposlední řadě i modernizace venkova a zemědělství v 70. a 80. 

letech, zavádění nových postupů a moderní techniky, byť v tomto případě demonstrovaná 

aplikací tzv. Pláničkovy metody.43 Mimochodem, třetí pokračování této série – Slunce, seno, 

erotika – začal Troška natáčet již krátce po volbách – 2. července.44 Sám režisér se přitom 

voleb v Hošticích nezúčastnil, zato ve volební komisi v Hošticích zasedla jeho maminka 

Růžena Trošková.45 Silnější mandát na Strakonicku a obecně také v jižních Čechách získala 

také KDU, a to kvůli výše zmíněné vyšší religiozitě místních obyvatel, jež je opět spojena 

s venkovským způsobem života i historickými tradicemi jižních Čech.  

 

Jen velmi mírně se lišily také údaje o volební účasti, která na úrovni celé ČR dosahovala 96, 

76%, na úrovni Jihočeského kraje 97, 58%, okresu Strakonice 98, 04% a města Strakonice 97, 

71%. Takto vysoká čísla se dnes zdají téměř neuvěřitelná a jsou dokladem toho, jak si tehdejší 

voliči cenili možnosti většinou poprvé v životě volit skutečně svobodně. A také, jak rychle a 

niterně se rehabilitovalo demokratické občanství. Velká část voličů přitom odvolila již první 

den – v pátek. Abychom se alespoň na chvilku přenesli do skutečně radostné a přitom 

slavnostní atmosféry voleb v roce 1990, dejme prostor dobovému tisku, který nás zavede do 
                                                 
43 K této otázce viz blíže Valeš 2014a. 
44 Nicméně scénář se začal připravovat ještě před Sametovou revolucí. Na předpremiéře svého filmu Slunce, 
seno a pár facek, která proběhla v neděli 28. května 1989 ve strakonickém kině Oko, o tom hovořil sám režisér 
Troška. Viz článek Nový film hoštického rodáka Zdeňka Trošky. In Budovatel 1989, 15. 6., s. 3. 
45 Volili jsme budoucnost. In Astra 1990, 14. 6., s. 2. 

Sociální demokracie 3, 84 3, 74 4, 17 4, 49 4, 11 3, 94 

Strana zelených 3, 10 3, 23 3, 44 4, 08 4, 10 3, 89 

Spojenectví zemědělců a 
venkova 

3, 77 6, 49 3, 99 7, 19 4, 11 7, 17 

Čs. strana socialistická 2, 75 1, 98 2, 89 2, 43 2, 68 2, 18 

Hnutí za samosprávnou 
demokracii - SMS 

7, 89 0, 82 9, 10 0, 85 8,42 0, 82 
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jednoho z malebných strakonických městeček – do Blatné. To zase proslavil jiný rodák 

strakonického regionu – režisér Zdeněk Podskalský,46  a to ve svém skvělém filmu Bílá paní 

z roku 1965, jenž se točil na blatenském zámku. „Ve městě růží, Blatné, byly volební 

místnosti bohatě vyzdobeny květinami… Dvě plenty umožnily urychlit průběh volebních 

aktů. Rovněž přenosná urna byla připravena… Městský rozhlas vyhrával lidové písničky. 

K zahájení voleb jsme se přesunuli do místnosti „Na vinici“. Již jsme potkávali rodiny s dětmi 

svátečně oblečené. V tomto volební obvodu č. 51 byli rovně dobře připraveni. Na čelném 

místě byl portrét prezidenta Václava Havla. Již před 14 hodinou se vytvořil početný zástup 

čekajících voličů. Po odvolení členů volební komise byl prvním voličem 39letý Jiří Krtička, 

který nám k tomu řekl: „Účast na volbách považuji za svoji povinnost.“47 Ještě dodejme, že 

v pátek volili občané ve dvou velkých vlnách – bezprostředně po otevření volebních místností 

ve 14 hodin, a poté po skončení televizního přenosu z mistrovství světa v Itálii, tedy po 20 

hodině. 

 

Závěr  

Parlamentní volby v roce 1990 představují na jedné straně unikátní dějinný okamžik, který 

sehrál specifickou roli při cestě české a československé společnosti od nedemokratického 

k demokratickému režimu. Šlo svého druhu o referendum, ve kterém celá společnost potvrdila 

svou vůli a odhodlání budovat demokracii a naopak dát sbohem předchozímu 

nedemokratickému režimu. Na druhé straně i zde se ukázala celá řada momentů a trendů, 

které provázely a provází českou politiku dodnes. Nejde tedy ani zdaleka o izolovaný prvek, 

který stojí a padá s průběhem Sametové revoluce a české tranzice – a to jak na celostátní, tak i 

místní úrovni. I proto stojí za to, připomenout si 25 let, jež od těchto voleb v letošním roce 

uplynou. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Režisér Podskalský pocházel z Malenic nad Volyňkou, vísky necelých 5 kilometrů vzdálené od Volyně.  
47 Volili jsme budoucnost. In Astra 1990, 14. 6., s. 1. 
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3 VOLBY ROKU 1990 NA JINDŘICHOHRADECKU 1 
 
V listopadu roku 1989 se čas komunistického režimu v tehdejším Československu po více než 

čtyřiceti letech existence naplnil. Brutálním a nesmyslným rozehnáním studentské 

demonstrace na Národní třídě v Praze 17. 11. 1989 začala tzv. Sametová revoluce. Ideově 

zcela vyprázdněný režim jedné strany se během několika dnů vnitřně zcela rozložil a vzdal se 

moci. Symbolickým vyvrcholením Sametové revoluce bylo zvolení Václava Havla 

prezidentem 29. 12. 1989.  

 

Na konci listopadu a v prosinci 1989 proběhly důležité politické změny na nejvyšší úrovni 

(vyškrtnutí ústavního článku o vedoucí úloze KSČ, jmenování nové vlády), které byly 

bezprostředně nezbytné pro přechod Československa k demokracii. Komunistický režim byl 

tedy svržen a základní obrysy nového režimu již byly nakresleny. K vybudování 

plnohodnotné demokratické společnosti to však ještě nestačilo, což si uvědomovali i mnozí 

aktéři politických změn. I když si velká část populace neuměla po desetiletích života 

v nedemokratickém politickém systému představit, co obnáší život v demokratické 

společnosti, většina obyvatelstva i nově se formujících politických elit návrat demokracie 

otevřeně podporovaly. Bylo jasné, že politický režim v Československu se bude muset od 

základů změnit, přičemž jedním z předpokladů této transformace byla i výměna politických 

elit.2 

 

V prosinci 1989 se přikročilo k výměnám nejvíce zprofanovaných poslanců z řad KSČ a 

povolených stran Národní fronty v obou komorách (Sněmovně lidu a Sněmovně národů) 

Federálního shromáždění a v únoru 1990 i v obou národních poslaneckých sněmovnách 

České a Slovenské národní radě.3 Na jejich místa byli Občanským fórem a slovenskou 

Verejností proti násilí kooptováni náhradníci, kteří měli zajistit, aby složení všech 

zastupitelských sborů více odpovídalo momentálnímu rozložení politických sil, a usnadnit tak 

cestu k politickým, sociálním a hospodářským reformám. Prvním krokem bylo 28. 12. 1990 

                                                 
1 Tato studie je dílčím výstupem z projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě, podpořeného finančně Grantovou agenturou České republiky. Číslo projektu: 13-
15049S. 
2 K dějinám Sametové revoluce a následným politickým změnám srovnej například KŘEN, J. Dvě století střední 
Evropy. Argo, Praha 2005, s. 974-985; SUK, J. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické 
krize (od listopadu 1989 do června 1990). Prostor, Praha 2003.  
3 Polistopadovými kooptacemi poslanců do Federálního shromáždění se dosud nejdůkladněji zabýval Petr 
Roubal. Viz ROUBAL, P. Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního a vytváření polistopadové politické 
kultury. Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i., Praha 2013. K tomu také SUK, J. Labyrintem revoluce, s. 219-220, 
239, 249-250.  
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přijetí ústavního zákona č. 183/1989 Sb. o volbě nových poslanců zákonodárných sborů, tzv. 

„kooptační zákon“, podle kterého se v případě, kdy dojde k uprázdnění místa poslance FS, 

ČNR a SNR, nekonají doplňovací volby, ale nové poslance volí sama zákonodárná 

shromáždění.4   

 

Možnost, jak se zbavit poslanců nadmíru spjatých s minulým režimem, se podstatně rozšířila 

přijetím Ústavního zákona č. 14/1990 Sb. z 23. 1. 1990 o odvolávání poslanců zastupitelských 

sborů a volbě nových poslanců národních výborů.5 Nyní se již nemuselo čekat na to, až ti 

nejvíce zdiskreditovaní sami podají rezignaci nebo je nutit k odchodu obrovským nátlakem.  

Podle nového zákona bylo poslance, „kteří v zájmu vyrovnání rozložení politických sil nebo 

vzhledem k svému dosavadnímu působení neskýtají záruky rozvoje politické demokracie“, 

možné odvolat přímo. Učinit tak mohla strana, jejímž byl členem, nebo která jej na mandát 

nominovala. Nestraníky mohl odvolat příslušný orgán Národní fronty po dohodě s 

Občanským fórem v České socialistické republice a s hnutím Veřejnost proti násilí ve 

Slovenské socialistické republice. Důležité bylo, že se zákon netýkal jen nejvyšších 

zákonodárných sborů, ale rozšířil kooptace i na nižší úrovně státní správy, na krajské, okresní, 

místní a městské národní výbory. Ty mohly počet svých členů doplnit volbou na návrh 

Občanského fóra, respektive VPN a po vzájemné dohodě politických stran a Národní fronty. 

Všechny výměny musely být provedeny do posledního března 1990, kdy zákon ztratil 

platnost.6 Rekonstrukce, jak se poslanecké výměny dobově nazývaly, obou komor FS 

proběhly na schůzích 29. (Sněmovna národů) a 30. (Sněmovna lidu) ledna.7  Rekonstrukce 

ČNR na schůzi 6. února 1990.8 Výměny poslanců v obou komorách FS však pokračovaly 

ještě do konce února.9 Do konce března proběhly výměny poslanců až po úroveň MNV a 

MěNVve všech krajích a okresech tehdejšího Československa.  

                                                 
4 183/1989 Sb., Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů. Sbírka zákonů, částka 37/1989, 
vydána 28. 12. 1989. Dostupný z http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb37-89.pdf.  Zákon platil do 
nejbližších voleb, respektive do 31. 12. 1990.  
5 K lednovým odchodům poslanců a přípravám a schvalování zákona srovnej ROUBAL, P. Starý pes, nové 
kousky, s. 33-50; SUK, J. Labyrintem revoluce, s. 283-290. 
6 14/1990 Sb., Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních 
výborů z 23. 1. 1990. Sbírka zákonů, částka 4/1990, vydána 23. 1. 1990. Dostupný z 
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb004-90.pdf.   
7 Archiv poslanecké sněmovny parlamentu ČR, f. FS V, 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990, 8. Schůze SN, 29. ledna 1990. 
Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1986fs/sl/stenprot/006schuz/s006001.htm. 6. Schůze SL, 30. ledna 1990. 
Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1986fs/sl/stenprot/006schuz/s006001.htm. K rekonstrukci FS ROUBAL, P. 
Starý pes, nové kousky, s. 51- 62.                                                                     
8 Archiv poslanecké sněmovny parlamentu ČR, f. ČNR V, 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990, 20. Schůze ČNR, 6. února 
1990. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/020schuz/s020001.htm.  
9 K tomu srovnej Archiv poslanecké sněmovny parlamentu ČR, f. FS V, 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990.  Další poslanci, 
celkem 7, byli do SL kooptováni 22. 2. 1990. Zároveň byli 4 poslanci odvoláni. Viz 
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Samozřejmým atributem demokratické společnosti je právo vybírat si své zástupce ve 

svobodné politické soutěži, ta však v Československu v té době neexistovala. Do jisté míry 

paradoxně se to týkalo i polistopadových kooptací. Ty sice byly v daný okamžik nezbytné, ve 

své podstatě však byly stejně nedemokratické jako „volební“ praktiky uplatňované v letech 

1948-1989. Poslanci dosazení vládnoucí stranou byli vystřídáni osobami, které na jejich místa 

dosadily jiné politické subjekty, případně i jejich vlastní strana. Kooptace tedy byly 

mimořádným řešením v mimořádné době. Aby se politická situace co nejdříve stabilizovala a 

složení zákonodárných sborů odpovídalo rozložení politických sil, bylo nutné v co nejkratší 

době uspořádat svobodné volby.10 

 

Z těchto důvodů byl Federálním shromážděním 27. 2. 1990 schválen Ústavní zákon o 

zkrácení volebního období zákonodárných sborů (platil od 1. 3. 1990), který zkrátil volební 

období Federálního shromáždění a České a Slovenské národní rady z roku 1986 o 1 rok. 

Současně pak v § 2 stanovil, že FS zvolené v roce 1990 bude mít volební období zkrácené na 

dva roky. 11 Téhož dne FS přijalo Ústavní zákon č. 46/1990, který zavedl volný mandát, 

neslučitelnost poslaneckého mandátu s některými místy ve státní správě (soudce, prokurátor, 

voják z povolání, příslušník SNB s SNV), snížil počet poslanců ve Sněmovně lidu na 150 a 

zavedl nový poslanecký slib12 a Zákon č. 47/1990 Sb. o volbách do dvoukomorového 

Federálního shromáždění (platnost od 1. 3. 1990).13 Pro obě komory stanovoval listinný 

volební systém poměrného zastoupení s vázanými stranickými kandidátními listinami 

(Československo se k tomu to systému vrátilo po 36 letech), pětiprocentní omezovací klauzuli 

s možností preferenčního hlasování. Volební obvody odpovídaly jednotlivým tehdejším 

krajům. Pro volby do Sněmovny národů bylo stanoveno, že česká i slovenská část budou mít 

shodný počet pětasedmdesáti poslanců. Pro Sněmovnu lidu se počet poslanců za každou 

z republik odvozoval od počtu občanů, zjištěného k 1. lednu roku, ve kterém měly proběhnout 

                                                                                                                                                         
http://psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0260_00.htm. O týden později, 27. 2. byl v SN vznesen návrh na kooptaci 
dalších 5 poslanců. Viz http://psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0261_00.htm.  
10 K tomu srovnej CHARVÁT, J. Jak jsme chystali první postkomunistické volby. In Listy 2010, č. 3. Dostupné 
z http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=103&clanek=031021.  
11 45/1990 Sb. Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů ze dne 27. 2. 1990. Sbírka 
zákonů, částka 11/90. Vydána 1. 3. 1990. Dostupný z http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb011-
90.pdf. Viz SUK, J. Labyrintem revoluce, s. 269-282. 
12 46/1990 Sb. Ústavní zákon ze dne 27. 2. 1990, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 
Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.  
Sbírka zákonů, částka 11/90. Vydána 1. 3. 1990. Dostupný z 
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb011-90.pdf. K tomu také CHYTILEK, R., ŠEDO, J., 
LEBEDA, T., ČALOUD, D. Volební systémy. Portál, Praha 2009, s. 292. 
13 47/1990 Sb. Zákon ze dne 27. 2. 1990 o volbách do Federálního shromáždění. Sbírka zákonů, částka 11/90. 
Vydána 1. 3. 1990. Dostupný z http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb011-90.pdf. 
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volby. Pro první svobodné volby bylo takto stanoveno, že se v České republice přidělovalo 

sto jedna poslaneckých mandátů, zatímco na Slovensku pouze čtyřicet devět. Při volbách do 

obou komor Federálního shromáždění – Sněmovny lidu i Sněmovny národů v České 

republice, stejně jako při volbách do České národní rady, se volilo v osmi vícemandátových 

obvodech, na Slovensku pak ve čtyřech vícemandátových obvodech. Počet mandátů na 

volební kraj odpovídal jeho velikosti, respektive voličské účasti – rozhodující byl celkový 

počet odevzdaných platných voličských hlasů v obvodu. Zákon upravoval i volební kampaň. 

Všechny politické strany a subjekty, jež se účastnily voleb, měly nárok na stejný prostor 

v médiích, jednalo se o čtyři vysílací hodiny na každou stranu.14 Co bylo důležité, FS 

zmocnilo obě národní rady, že pro řešení svých záležitostí mohly přijímat vlastní ústavní 

zákony.15 Česká národní rada svůj zákon o volbách č. 54/1990 Sb. schválila 6. 3. 1990 

(Slovenská národní rada zákonem SNR č. 80/1990 Sb.). Zákon ČNR platil od toho dne a až na 

celkový počet poslanců byl totožný se zákonem o volbách do FS.16 

 

Volby do všech tří komor, respektive do čtyř i se Slovenskem proběhly ve dnech 8. a 9. 6. 

1990. První demokratické volby od roku 1946 se vyznačovaly několika rysy. Především byly 

faktickým plebiscitem, kdy většina obyvatelstva vyjádřila svůj negativní postoj ke 

komunistům a jejich nedávno skončivší vládě. To se odrazilo i na mimořádně vysoké volební 

účasti, která již poté nikdy nebyla tak vysoká. Jejich jednoznačným vítězem byly v Čechách a 

na Moravě OF a na Slovensku VPN.  

 

Politické změny, kterými Československo od prosince 1989 do červnových voleb v roce 1990 

procházelo, se přirozeně nevyhnuly ani regionům. To byl případ i bývalého okresu Jindřichův 

Hradec, který se rozkládal na jihovýchodě Čech a jehož součástí bylo i relativně velké území, 

které historicky patřilo k Moravě. Okres Jindřichův Hradec vznikl v roce 1960 a rozlohou 1. 

944 kilometrů čtverečních patřil mezi největší okresy v bývalé ČSSR. Z velké části se 

rozkládal v příhraničí, délka hranice okresu s Rakouskem tvořila cca 100 kilometrů. Na 

západě sousedil s okresem České Budějovice, na severozápadě s okresem Tábor, na severu 

s okresem Pelhřimov, na severovýchodě s okresem Jihlava a na východě s okresy Třebíč a 

                                                 
14 CHYTILEK, R., ŠEDO, J., LEBEDA, T., ČALOUD, D. Volební systémy, s. 293, 296. K tomu více v 
samotném zákonu č. 47/1990 Sb.  
15 Viz HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J., DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007, s. 473. 
16 54/1990 Sb. Zákon České národní rady zde dne 6. března 1990 o volbách do České národní rady. Sbírka 
zákonů, částka 13/90. Vydána 1. 3. 1990. Dostupný z http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb013-
90.pdf. CHYTILEK, R., ŠEDO, J., LEBEDA, T., ČALOUD, D. Volební systémy, s. 296. 
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Znojmo. Příhraničí s Rakouskem bylo ve srovnání s vnitrozemskými částmi okresu jen málo 

zalidněné. Byl to důsledek státní politiky, do pohraničních oblastí se příliš neinvestovalo a tak 

většina lidí odsud odcházela do větších center ve vnitrozemí (Jindřichův Hradec, Dačice, 

Třeboň), které nabízely více pracovních možností a na tehdejší poměry i lepší služby, školy, 

apod. Otevření hranic s Rakouskem v prosinci 1989 sice místním obyvatelům nabídlo řadu 

možností, v prvé polovině roku 1990 však bylo ještě příliš brzy na to, aby se nějaké změny ve 

větší míře projevily.  

 

Ve druhé polovině osmdesátých let počet obyvatel okresu trvale klesal a na nejnižší úroveň se 

dostal v roce 1987. Zlepšení přinesla až léta 1988 a 1989. Ke konci tohoto roku žilo v okrese 

93 581 obyvatel, k 30. 6. 1990 se jejich počet odhadoval na 93 820 obyvatel. Mírně 

nadpoloviční většina 52, 7%, což bylo 49 551 obyvatelstva, žila v šesti městech (Jindřichův 

Hradec, Třeboň, Dačice, Slavonice, Nová Bystřice, České Velenice). Nejvíce lidí, 21 760 žilo 

v okresním městě Jindřichově Hradci. Okres měl průmyslově zemědělský charakter. Nejvíce 

lidí bylo zaměstnáno v potravinářství, textilnictví, strojírenství, sklářství, aj.17  

 

Vývoj politické situace v okrese Jindřichův Hradec od prosince 1989 s mírným zpožděním 

kopíroval politický vývoj v Praze a dalších velkých městech. Podobně jako po celé zemi tak i 

v okrese Jindřichův Hradec byly listopadové a prosincové revoluční týdny naplněné mítinky a 

demonstracemi, na kterých se požadovalo odstraňování nejviditelnějších symbolů 

komunistické moci a vlády18 a v této fázi ne vždy úspěšně odchod těch nejvýraznějších 

představitelů minulého režimu.19  

 

Ani přímo v okrese se situace nevyvíjela rovnoměrně. Největší aktivity ve prospěch nově 

budované demokracie byly vyvíjeny v okresním městě a v dalších dvou největších městech 

okresu, Třeboni a Dačicích. Obě města byla až do vzniku „velkého okresu“ Jindřichův Hradec 

                                                 
17 Kolektiv pracovníků OO ČSÚ Jindř. Hradec pod vedením Marty Zajícové: Obce v číslech. Okres Jindřichův 
Hradec. Okresní oddělení České statistického úřadu v Jindřichově Hradci pod č. j. 93/90. Jindřichův Hradec 
1990, s. 7, 8-9. 
18 Například v  Jindřichově Hradci byl 22. 12. 1989 na návrh Rady MěstNV a OF odstraněn památník 
Internacionalismu, který byl nákladem 320 000 korun otevřen 5. 9. 1971 jako projev vděku za osvobození 
sovětskou armádou a za „internacionální pomoc“ při potlačení kontrarevoluce v roce 1968. Viz Štít, Týdeník 
ONV v Jindřichově Hradci, č. 1, roč. XVIII, 5. 1. 1990. 
19  Na veřejném zasedání OF na Střelnici 5. 12. 1989 byla fakticky vyslovena nedůvěra předsedovi ONV Ing. 
Jiřímu Maryškovi. Když se jej novináři z okresních novin Štít po necelém měsíci přímo zeptali, jaké z toho 
vyvodí důsledky a zda sám odstoupí, odpověděl, že bývá zvykem odcházet v 60 letech a on tento věk dovrší až 
24. 4. 1990. Viz „Zeptali jsme se za Vás“ In Štít. Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 1, roč. XVIII, 5. 1. 
1990. 
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v roce 1960 sídly samostatných okresů. Zatímco Třeboň byla tradičním centrem kulturně a 

historicky svébytného regionu, Dačice byly po celou svou historii až do připojení k okresu 

Jindřichův Hradec nedílnou součástí Moravy. Již záhy po sametové revoluci se v městě a jeho 

okolí začali formovat stoupenci odtržení Dačic a Dačicka od jindřichohradeckého okresu a 

jejich návratu na Moravu a „moravské“ strany se staly trvalou součástí politického života 

východní poloviny bývalého jindřichohradeckého okresu.20 

 

V porovnání s těmito centry zbytek okresu zaostával a situace na venkově, kde se OF začala 

zakládat až v lednu 1990, se podstatně lišila od situace ve městech.21 Specifická situace byla 

v příhraničních městech Slavonice, Nová Bystřice, České Velenice a jejich okolí, kde si i přes 

dočasnou dobovou nepřízeň udrželi značnou podporu komunisté.22  

 

K základním legislativním změnám, které měly vést k transformaci politického systému a celé 

společnosti, se přikročilo až na přelomu prosince a ledna 1989/1990. Integrální součástí 

tohoto procesu byly rozsáhlé personální změny na různých pozicích. Týkaly se osob, které 

svými politickými a společenskými aktivitami v nedávné minulosti neskýtaly záruku, že 

budou dostatečně podporovat přechod společnosti k demokracii. Na nejexponovanějších 

místech začali být tito lidé nahrazováni již v prosinci 1989, teprve od ledna 1990 se tento 

proces začal lavinovitě šířit do regionů a do různých institucí, podniků, škol, apod. Personální 

obměny pokračovaly po většinu roku 1990.  

 

V okrese Jindřichův Hradec se o nutných personálních změnách na vedoucích i poslaneckých 

místech začalo jednat hned po Novém roce. Část odcházejících brzy naznala, že se na 

politických změnách nemohou s čistým svědomím podílet, a začala houfně podávat demise, 

část pochopila, že pro ně již není místo, mnozí sice odešli „dobrovolně“, ovšem pod 

mimořádným nátlakem doprovázeným tvrdou a v některých případech i nevybíravou a 

nespravedlivou kritikou. V Jindřichově Hradci se jako jedna z prvních řešila tristní situace 

v kultuře, kde byli nelítostné kritice podrobeni neschopný ředitel okresního muzea Jan 

                                                 
20 Prakticky ihned poté, co se uvolnily politické poměry, se na veřejnosti objevila otázka příslušnosti Dačic 
k Moravě. K tomu srovnej například článek otištěný v březnu 1990 v Dačickém zpravodaji. Viz KALÁB, J. 
Dačice na Moravu? In Dačický zpravodaj. Vydává MěKS a MěNV Dačicích, nositel státního vyznamenání „Za 
zásluhy o výstavbu“. Březen 1990, č. 2 (106), s. 1-2. I když článek vyšel v březnu 1990, byl podle datace 
v závěru napsán již 26. 1.1990.  
21 Občanská fóra na vesnici. In Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 4, roč. XVIII, 26. 1. 1990. 
22 Na sněmu mluvčích OF, který se konal v Jindřichově Hradci 25. 1. 1990, si domácí stěžovali, že na venkově 
má stále silný vliv KSČ a PS VB. Viz „Sněm mluvčích Občanských fór“. In Štít, Týdeník ONV v Jindřichově 
Hradci, č. 5, roč. XVIII, 2. 2. 1990. 
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Širůček a vedoucí Odboru kultury ONV PhDr. Martin Sedláček. Na shromáždění, které 

svolalo OF na čtvrtek 11. 1. 1990, byla zástupci okresního kulturního střediska a okresní 

knihovny vyjádřena nedůvěra vedoucímu kultury ONV PhDr. Martinu Sedláčkovi, inspektoru 

Odboru kultury ONV Karlu Pechouškovi, řediteli okresního muzea Janu Širůčkovi, ředitelce 

knihovny Janě Havlínové a řediteli okresního kulturního střediska Zdeňku Bulantovi. Všichni 

čtyři podle drtivé většiny zúčastněných nesplňovali záruku dobrého řízení kultury v okrese a 

své funkce měli nabídnout k dispozici.23 V dalších shromážděních svolávaných OF v lednu a 

únoru 1990 se řešily otázky životního prostředí, zdravotnictví, sociální péče, ad. Část 

vedoucích a poslanců však odmítala na svá místa rezignovat a tak museli být ze svých míst a 

mandátů odvoláni.  

 

Ve druhé polovině ledna 1990 přišly na řadu změny ve vedení a zastupitelstvech krajů a 

okresů a také v nejvyšších zastupitelských orgánech. Poslední volby před rokem 1989 

proběhly v okrese Jindřichův Hradec, stejně jako po celé bývalé ČSSR, v roce 1986, volební 

období tedy mělo končit v roce 1991. V lednu 1990 chyběl ještě rok a půl do konce 

stávajícího volebního období.  

 

Do Sněmovny lidu Federálního shromáždění bylo na území bývalého jihočeského kraje devět 

volebních obvodů č. 32-40 a do Sněmovny národů bylo obvodů pět, č. 18-22. Při volbách do 

Sněmovny lidu tvořil okres Jindřichův Hradec jako celek samostatný volební obvod č. 35. 

V roce 1986 ho ve Sněmovně lidu zastupoval člen Československé strany socialistické Ing. 

Jiří Bezecný. Pro volby do Sněmovny národů byl okres Jindřichův Hradec spojen okresem 

Pelhřimov v jeden obvod č. 20 a zastupoval jej poslanec Božík Macek. Oba poslanci si své 

mandáty udrželi až do červnových voleb.   

 

Pro volby do České národní rady byl okres Jindřichův Hradec rozdělen na dva volební 

obvody. Volební obvod č. 51 se rozkládal v celé východní části okresu s centrem v Dačicích a 

sahal až skoro k okresnímu městu, které obepínal ze severu a severozápadu. Na západě byl 

ohraničen obcemi Číměř, Horní Pěna, Blažejov, Rodvínov, Jarošov nad Nežárkou, Horní 

Radouň, Deštná, Pluhův Žďár, Kardašova Řečice. Součástí tohoto obvodu byla města Nová 

Bystřice, Slavonice i městečka a větší obce Kunžak, Strmilov, Studená, Nová Včelnice, 

Deštná, Kardašova Řečice. V roce 1986 zde byla zvolena Eliška Dvořáková.  

                                                 
23 Z diskusního fóra o kultuře v J. Hradci. Nedůvěra vedoucím pracovníkům. In Štít, Týdeník ONV v Jindřichově 
Hradci, č. 3, roč. XVIII, 19. 1. 1990. 
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Druhý volební obvod č. 52 zabíral okresní město a celou západní část okresu. Na východě byl 

vymezen obcemi Hatín, Lodhéřov, Lásenice, Stráž nad Nežárkou. Součástí tohoto obvodu 

byla města Třeboň, České Velenice a Lomnice nad Lužnicí. V roce 1986 ho v ČNR 

zastupoval ministr školství vlády České socialistické republiky Doc. Milan Vondruška.24  

 

Zatímco Eliška Dvořáková si svůj mandát udržela až do voleb, Doc. Vondruška 26. 1. 1990 

rezignoval a byl nahrazen primářem dětského oddělení jindřichohradecké nemocnice MUDr. 

Rudolfem Stříteckým, který přísahu poslance složil 6. 2. 1990 na 20. schůzi ČNR. 25  

 

V roce 1986 se však nevolilo jen do poslaneckých sněmoven, ale i do plén a zastupitelstev 

krajských, okresních a místních orgánů. Z poslanců plén se pak vybírali členové rad KNV, 

ONV, MěNV a MNV. Do pléna jihočeského Krajského národního výboru bylo v roce 1986  

voleno 118 poslanců, přičemž bývalý okres Jindřichův Hradec pokrývaly obvody č. 38 

(Jindřichův Hradec-západ, poslankyně Růžena Mertlová),26 č. 39 (Jindřichův Hradec-sever, 

poslanec JUDr. Stanislav Poláček),27 č. 40 (Jindřichův Hradec-jih, poslanec Ing. Jiří 

Maryška),28 č. 41 (Jindřichův Hradec-východ, poslanec František Staněk),29 č. 42 (České 

Velenice, poslanec Jan Hamerník),30 č. 43 (Dačice-východ, poslanec František Dohnal),31  

                                                 
24 Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 
(1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
25 Archiv poslanecké sněmovny parlamentu ČR, f. ČNR V, 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990, 20. Schůze, 6. února 1990. 
Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/020schuz/s020001.htm. Viz také Česká národní rada ve 
volebním období 1986-1990. Vydala Česká národní rada. Praha 1986. Interní tisk ČNR.  
26 Obvod tvořily městské čtvrti Jindřichův Hradec I a IV. Přilehlé osady, které v té době byly součástí 
Jindřichova Hradce, Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Políkno, Radouňka, 
Velký Ratmírov a obce Hatín, Lásenice a  Lodhéřov. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský 
národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 
725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
27 Obvodem byla čtvrť Jindřichův Hradec II. Plukovník JUDr. Stanislav Poláček byl náčelníkem Správy VB KS 
SNB ČB. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 
1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-
1990. 
28 Součástí obvodu byly část čtvrtě Jindřichův Hradec III. (sídliště V. I. Lenina, Jitka) a Otín. Ing. Jiří Maryška 
byl předseda ONV. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice 
(1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském 
kraji 1986-1990. 
29 Obvod zahrnoval část čtvrtě Jindřichův Hradec III. (Pod Vrchy, Piketa, Zborov) a obce Blažejov, Horní Pěna, 
Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Popelín, Rodvínov. František Staněk byl poslancem za ČSL. Státní oblastní 
archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová 
manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
30 Obvod tvořilo pouze město České Velenice.  Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní 
výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, 
Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
31 Patřily tam místní části Bílkov, Borek, Dačice I, Dačice II., Dačice III., Dačice IV., Dobrohošť, Chlumec, 
Hradišťko, Malý Pěčín, Toužín, Velký Pěčín a obce Budeč, Budíškovice, Hříšice, Staré Hobzí. Státní oblastní 
archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová 
manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
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č. 44 (Dačice-západ, poslanec Miroslav Vastl),32 č. 45 (Chlum u Třeboně, poslankyně 

Bohuslava Jonáčková),33 č. 46 (Kardašova Řečice, poslanec Jan Štekl),34 č. 47 (Kunžak, 

poslankyně Miroslava Brunnerová),35 č. 48 (Lomnice nad Lužnicí, poslankyně Věra 

Míchalová),36 č. 49 (Nová Bystřice, poslanec Jan Mareš),37 č. 50 (Nová Včelnice, poslanec 

Ing. Jaroslav Sedlák),38 č. 51 (Slavonice, poslanec Ladislav Šich),39 č. 52 (Studená, poslanec 

Rudolf Popelínský), 40 č. 53 (Suchdol nad Lužnicí, poslanec Jiří Tomášek),41 č. 54 (Třeboň, 

poslanec Ing. Jiří Kosina),42 č. 55 (Třeboň-střed, poslankyně Růžena Šimánková).43  

 

V souvislosti se změnami, které v rámci tzv. Přestavby připravovalo československé stranické 

a státní vedení v letech 1988 a 1989 proběhly 7. 4. 1989 ve volebním obvodě č. 52 (Studená) 

doplňovací volby, poslankyně Anna Rynešová ze svého mandátu odstoupila, protože se 

přestěhovala mimo jihočeský kraj. Volba byla svým způsobem unikátní, oproti svým kolegům 

                                                 
32 Část čtvrtě Dačice IV., Dolní Němčice, Hostkovice, Kostelní Vydří, Prostřední Vydří, obce Cizkrajov, Český 
Rudolec, Markvarec. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice 
(1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském 
kraji 1986-1990. 
33 Obvod zahrnoval Chlum u Třeboně, Majdalenu, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec. Státní oblastní archiv Třeboň, 
fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 
1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
34 Kardašova Řečice a Pluhův Žďár, Deštná. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor 
České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební 
obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
35 Kunžak, Člunek a Strmilov. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České 
Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody 
v jihočeském kraji 1986-1990. 
36 Lomnice nad Lužnicí a Novosedly nad Nežárkou. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský 
národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 
725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
37 Obvod tvořily město Nová Bystřice a obec Číměř. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský 
národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 
725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
38 Nová Včelnice a Horní Radouň. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České 
Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody 
v jihočeském kraji 1986-1990. 
39 Město Slavonice, obce Deštná, Písečná a Staré Město pod Landštejnem. Státní oblastní archiv Třeboň, fond 
Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 
1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
40 Studená a Volfířov. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice 
(1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském 
kraji 1986-1990. 
41 Pouze Suchdol nad Lužnicí. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České 
Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody 
v jihočeském kraji 1986-1990. 
42 Čtvrti Třeboň i a část čtvrti Třeboň II (místní část Na Kopečku, Petr a Pavel) a místní části Branná, Břilice, 
Domanín, Dunajovice, Holičky, Hrachoviště, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína. Státní oblastní archiv Třeboň, 
fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 
1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody v jihočeském kraji 1986-1990. 
43 Zbytek městské části Třeboň II. Státní oblastní archiv Třeboň, fond Jihočeský krajský národní výbor České 
Budějovice (1932) 1960 – 1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990.  Karton 725, Volební obvody 
v jihočeském kraji 1986-1990. 
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a paní Rynešové, kteří v roce 1986 kandidovali za úplně jiných podmínek, a o nějaké soutěži 

se nedalo vůbec mluvit, o uvolněný mandát soutěžili dva kandidáti, Miloš Šicner (921 hlasů, 

34, 69%) a Rudolf Popelínský (1704 hlasů, 63, 77%). Ze zapsaných 2 862 voličů přišlo volit 

2672, tj. 94, 5%.44 

 

Na XVIII. plenárním zasedání KNV, které se konalo 14. 3. 1990, došlo k obměně 10 mandátů 

pléna JčKNV z 10 volebních obvodů ležících v okrese Jindřichův Hradec.45  

 

Pro volby do pléna ONV byl okres Jindřichův Hradec rozdělen na 97 obvodů, plénum ONV, 

ze kterého vzešla rada ONV a komise, mělo 97 poslanců. Pozornost se nejprve zaměřila na 

orgány a pléna ONV. Již počátkem ledna roku 1990 se konalo rozšířené zasedání OF ONV, 

kam byli pozváni všichni zaměstnanci ONV včetně vedení. Jako pozorovatelé se schůze 

účastnili i zástupci okresního koordinačního centra OF s jeho mluvčím Ivanem Emrem. 

Zasedání řídil mluvčí OF na ONV Ing. Jiří Němec.  

 

Hlavní body jednání byly: činnost aparátu ONV a chování a postoje jeho zaměstnanců a 

především poslanců, kteří, což zdůrazňovali zástupci koordinačního centra OF, ztratili poté, 

co byla zrušena vedoucí úloha KSČ, jako poslanci důvěru a nikoho tak již tito lidé 

nezastupovali. Celou věc však komplikovalo to, že v době, kdy se zasedání konalo, ještě na 

ONV existovala ZO KSČ, jež byla zrušena až 8. 1. 1990.  

 

Diskuse trvala skoro tři hodiny a netýkala se jen volených zástupců, ale fungování celého 

aparátu ONV včetně jednotlivých odborů, které byly za své postoje i nedostatky kritizováni 

zástupci OF. Nakonec však převládl názor, že chystané a očekávané změny nesmějí ohrozit 

fungování ONV, a byl vysloven požadavek, aby ve vedoucích funkcích byli morálně pevní a 

odvážní lidé. 

 

                                                 
44Státní oblastní archiv Třeboň, Fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 1990 
(1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990. Karton 777, složka Anna Rynešová. 
45 Byly to volební obvody č. 38 (Otto Pačínek, ČSS), č. 39 (Ing. Karel Bajer, ČSL), č. 40 (JUDr. Jiří Hájek, 
KSČ), č. 42 (Miloslav Benda, ČSS), č. 44 (Ing. Jana Bartošová, OF), č. 47 (MUDr. Miloslav Buchal, ČSS), č. 48 
(PaeDr. Lukáš Mikulecký, OF), č. 50 (MUDr. Mojmír Pelikán, OF), č. 51 (Ing. Jaroslav Babouček, OF), č. 53 
(PaeDr. Miroslav Luczka, OF). Viz Fond Jihočeský krajský národní výbor České Budějovice (1932) 1960 – 
1990 (1997).  Spisová manipulace z let 1984 – 1990. Karton 737, XVIII. plenární zasedání JčKNV dne 14. 3. 
1990.  Seznam nově zvolených poslanců projednala Rada KNV na V. schůzi 6. 3. 1990. K tomu také srovnej 
Kooptovaní noví poslanci. In Štít. Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 13, roč. XVIII, 30. 3. 1990. 
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Bylo dohodnuto, že se do příštího plenárního zasedání sejdou u „Kulatého stolu“ zástupci 

politických stran a OF a rozhodnou o dočasném obsazení nejdůležitějších funkcí ve vedení 

ONV lidmi, kteří budou schopni dovést okres k volbám.  „Kulatý stůl“ měl proběhnout i 

v případě, kdy se jednalo o vedoucích jednotlivých odborů ONV. Tomu však měly předcházet 

schůze na odborech a vyslovení důvěry či nedůvěry ze strany zaměstnanců.46  

 

Ve středu 17. 1. 1990 se konal kulatý stůl, kterého se účastnili zástupci všech politických 

stran a zástupci OF a ONV, na kterém byla uzavřena dohoda o rekonstrukci ONV. Účastníci 

kulatého stolu si byli vědomi toho, že se jedná o změny dočasné, které budou platné pouze 

několik měsíců do svobodných voleb.47 Na předsedu ONV byl u kulatého stolu OF navržen 

PaedDr. Lukáš Mikulecký, který pracoval v s. p. Jitka Jindřichův Hradec jako správce 

rekreačního zařízení Kunžak. Dalšími kandidáty byli právnička OOR JUDr. Věra Valná, také 

za OF, pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody PhDr. 

Vladimír Špidla za ČSSD a Marie Čechová, dosavadní poslankyně pléna ONV a 

místopředsedkyně ONV, za KSČ. Kandidáti se poprvé veřejně představili ve čtvrtek 18. 1. 

1990 na Zimním stadionu za účasti 1 800 diváků.48 

 

V době, kdy probíhalo jednání u kulatého stolu, již bylo známo, že v souvislosti s politickými 

změnami rezignovali k 31. 1. 1990 ze svých poslaneckých míst a funkcí předseda ONV Ing. 

Jiří Maryška za volební obvod č. 12, dipl. technik Stanislav Skořepa za volební obvod č. 91, 

MUDr. Marie Mátlová za volební obvod č. 13, JUDr. Petr Švec za č. 60. Poslanec ONV Petr 

Lojka podal písemnou žádost na odvolání z Rady ONV. Rada ONV vzala všechny tyto 

rezignace na vědomí o den dříve, 24. 1. 1990, a současně stanovila, aby XX. plenární zasedání 

ONV projednalo žádosti poslanců Ing. Jiřího Maryšky, Ing. Pavla Nováka (obvod 21), 

místopředsedy ONV Vladimíra Pazoura (43) a dipl. tech. Stanislava Skořepy o uvolnění 

z vedoucích funkcí a v Radě ONV. 49 

 

Rozhodujícím momentem, který otevřel cestu ke změnám v radě, plénu a vedení ONV, bylo 

XX. plenární zasedání ONV, které se konalo ve čtvrtek 25. 1. 1990. Účastnili se ho vedle 

                                                 
46 Jednalo rozšířené Občanské fórum na ONV. Odstoupili z vedoucích funkcí. In Štít, Týdeník ONV 
v Jindřichově Hradci, č. 2, roč. XVIII, 12. 1. 1990. 
47Některé politické strany nebyly údajně seznámeny s výsledkem jednání u „kulatého stolu“. Viz SOkA 
Jindřichův Hradec, f. ONV, XX. Plenární zasedání ONV 25. 1. 1990. 
48 Po jednání u kulatého stolu v Jindřichově Hradci. Změny ve vedoucích funkcích ONV. In Štít, Týdeník ONV 
v Jindřichově Hradci, č. 4, roč. XVIII, 26. 1. 1990. 
49 Viz http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=103&clanek=031021, XX. Plenární zasedání ONV 25. 1. 1990. 
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poslanců ONV (68 z 97) a JčKNV (obvody 38-53) i předsedové městských a místních 

národních výborů, vedoucí odborů ONV, zástupci OF a NF, ředitelé podniků řízených ONV 

(OSS JH, OSP JH, OÚNZ JH, Průmyslový kombinát Dačice), poslanec Sněmovny lidu 

poslanecké sněmovny Ing. Jiří Bezecný a zástupce JčKNV Josef Paule.50 

 

Hlavním cílem plenárního zasedání byla rekonstrukce ONV. Místo poslanců, kteří v minulých 

dnech odstoupili, byli zvoleni poslanci noví. PaedDr. Lukáš Mikulecký za volební obvod č. 

12 (MěstNV Jindřichův Hradec), který obdržel 57 hlasů z 68 přítomných (1 se zdržel, 10 bylo 

proti), JUDr. Věru Valnou za volební obvod č. 13 (MěstNV Jindřichův Hradec), která získala 

51 hlasů (16 se zdrželo, 1 proti). Pro Ing. Karla Zibu, který kandidoval za volební obvod č. 

91, (MěstNV Třeboň) hlasovalo 64 poslanců a 4 se zdrželi. Pro PhDr. Vladimíra Špidlu, 

volební obvod č. 60 (MNV Strmilov), hlasovalo 41 přítomných, 26 se zdrželo, 1 byl proti.  

 

Po doplňovacích volbách proběhly i volby nejvyšších funkcionářů ONV. Nadpoloviční 

většinou (37 pro, 10 proti, 21 se zdrželo) byl členem rady a předsedou ONV s nástupem 1. 2. 

1990 zvolen PaedDr. Lukáš Mikulecký, JUDr. Věra Valná členkou Rady a tajemnicí ONV 

(47 hlasů, 21 se zdrželo), Ing. Karel Ziba členem Rady a místopředsedou ONV (60 hlasů, 8 se 

zdrželo), PhDr. Vladimír Špidla členem Rady a místopředsedou ONV (42 pro, 4 proti, 22 se 

zdrželo hlasování). Zvolen za člena Rady byl stávající poslanec ONV Vladimír Dušek, jenž 

nahradil odstoupivšího Lojku. Získal 67 hlasů, 0 proti, 1 se zdržel. Důvěra byla vyslovena 

dosavadním členům Rady ONV Marii Čechové, Heleně Füllsackové, Zdeňce Bohuslavové, 

Janu Hutařovi, Vojtěchu Leštinovi, Jiřímu Zimmerhanslovi, Jiřině Novákové a dalším.51 

 

Podle zápisu i podle článku v jindřichohradeckém okresním listu Štít, proběhlo plenární 

zasedání v relativním poklidu a s hlasy pro vybrané kandidáty nebyl problém. Dochovalo se 

však ojedinělé svědectví, které průběh doplňovacích voleb postavilo do poněkud jiného 

světla. Především Věra Valná nebyla napoprvé zvolena členkou rady a tajemnicí. Plenární 

zasedání se proto muselo přerušit, aby se zástupci politických stran, OF a někteří vedoucí 

funkcionáři ONV mohli sejít a poradit se co dál. Podle některých tvrzení si nebyli vůbec jistí, 

jakým způsobem se mají vlastně volby provádět. Šlo o hlavně o to, z jakého počtu poslanců se 

                                                 
50 Zasedání bylo přítomno 141 osob, 68 poslanců ONV, 7 poslanců JčKNV, 16 vedoucích odborů ONV, 20 
předsedů NV, 4 ředitelé závodů a další hosté.  
SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV, XX. plenární zasedání ONV 25. 1. 1990. 
51 Jednalo plenární zasedání ONV. Poslanci zvolili nové vedení ONV. In Štít. Týdeník ONV v Jindřichově 
Hradci, č. 5, roč. XVIII, 2. 2. 1990. 
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má při volbě vycházet. Jestli z počtu všech nebo jen přítomných. Na názor tajemníka ONV 

Nováka, že za základ by se měl brát zákon o NV, mu bylo zástupci OF údajně odpovězeno, že 

tomu tak ve smyslu zákona FS z 23. 1. 1990 není.52 

 

Velkou kauzou byla neregulérní volba nových nejvyšších funkcionářů ONV, která proběhla 

na výše zmíněném XX. plenárním zasedání ONV. Oficiální zdůvodnění znělo, že volby 

konané jen dva dny poté, co nový zákon schválilo FS, nebyly provedeny správně pro 

neujasněnost zákona a tudíž ani jeden z nových funkcionářů včetně Mikulecké a Špidly nebyl 

právoplatně zvolen. Dálnopis z Prahy o schválení zákona přišel teprve den před schůzí (24. 1.) 

a nebyl z něho jasný postup. Neplatně zvolený předseda ONV Mikulecký svedl vše na 

bývalého tajemníka ONV Nováka, Marii Čechovou, která zasedání řídila, a na organizační 

odbor.  Mikulecký uvedl, že zákon o NV v té době ještě zřejmě platil, a nepřímo tak přiznal, 

že bývalý tajemník ONV Novák měl pravdu, když požadoval, aby volby proběhly podle 

zákona NV.53  

 

To však byl teprve začátek. Rekonstrukce celého pléna ONV se začala ve skutečnosti řešit a 

provádět až v únoru a v březnu 1990, protože na základě Ústavního zákona z 23. 1. 1990 

musely být rekonstrukce plén ONV ukončeny do 31. 3. 1990. Na čtvrtek 8. 2. 1990 bylo proto 

svoláno další jednání u kulatého stolu. Přítomní zástupci tří politických stran, koordinačního 

centra OF, OV NF a vedení ONV řešili, jak budou při rekonstrukci poslaneckého sboru ONV 

postupovat a jaké bude v obrozeném plénu ONV paritní zastoupení jednotlivých politických 

subjektů. Závěrečná dohoda zněla, že meze horní hranice OF bude 45, KSČ 45, ČSS 10, ČSL 

10 mandátů.54 Druhé zasedání kulatého stolu, na kterém již zazněla konkrétní jména, se 

                                                 
52 Bývalý předseda ONV Ing. Jiří Maryška a bývalý tajemník ONV Ing. Pavel Novák poslali své připomínky 
k zápisu XX. schůze ONV. Reagovali tak na žádost nové tajemnice ONV JUDr. Věry Valné, která je 16. 2. 1990 
požádala o podepsání zápisu ze zasedání. Jako důvod uvedla, že dotyční byli v té době ještě ve funkcích. 
Maryška s Novákem se rozhodli, že podepíší jen pod podmínkou, že k zápisu bude připojeno jejich vyjádření. 
V něm se uvádí, že oba si jsou vědomi, že v době, kdy podepisovali zápis z pléna (22. 2. 1990), již nebyli členy 
ONV. Podle Maryšky oficiální zápis neodpovídal úplně skutečnosti, a tak „pro dokreslení atmosféry“ mimo jiné 
uvedl, že OF ještě před zahájením jednání prostřednictvím rozhlasu vyzývalo stávkové výbory, aby v případě,  
kdy by nedošlo k plánované rekonstrukci rady ONV podle představ OF, vyhlásily stávkovou pohotovost.  Za této 
atmosféry byla volby Věry Valné opakována. Dokument je přiložen k zápisu. Viz SOkA Jindřichův Hradec, f. 
ONV, XX. plenární zasedání ONV 25. 1. 1990. 
53 Zápis z jednání u kulatého stolu zástupců tří politických stran, okresního koordinačního centra OF a OV NF, 
konaného dne 22. února 1990 od 13.00 v malé zasedací síni ONV přiložený k zápisu z XXI. Plenárního zasedání 
ONV. Viz SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV, XXI. plenární zasedání ONV 22. 3. 1990. 
54 O novém složení poslanců ONV. In: Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 7, roč. XVIII, 16. 2. 1990. 
Podle některých pramenů se na rozdělení mandátů mezi jednotlivé politické strany a hnutí dohodly 15. 2. 1990. 
Viz „Zápis z jednání u kulatého stolu zástupců tří politických stran, okresního koordinačního centra OF a OV 
NF, konaného dne 22. února 1990 od 13.00 v malé zasedací síni ONV“ byl přiložen k zápisu z XXI. plenárního 
zasedání ONV. Viz SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV, XXI. plenární zasedání ONV 22. 3. 1990. 
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konalo 22. 2. 1990 a o necelý týden později bylo upřesněno, že k obměně dojde u jedné 

třetiny všech poslanců.55 Do XXI. plenárního zasedání ONV, které bylo svoláno na 22. 3. 

1990, mělo být odvoláno nebo rezignovat 36 poslanců. Do podzimních voleb tak měla mít 

KSČ v plénu ONV 36, OF 25, NF 16, ČSS 10 a ČSL 10 mandátů.56 

 

Mezitím probíhaly dobrovolné i nedobrovolné odchody poslanců. Na své mandáty rezignovali 

Jiří Karafiát (č. 6, Jindřichův Hradec), Zdeněk Picka (č. 17, Jindřichův Hradec), Vladimír 

Pazour (č. 17, Chlum u Třeboně), Jana Šrajová (č. 44, Chlum u Třeboně), Vladimír Kecek (č. 

46, Chlum, Majdalena), Ladislav Šenkýř (č. 49, Stříbřec), Vladimír Fejt (č. 52, Kardašova 

Řečice), Růžena Dvořáková (č. 80, Studená). KSČ na základě dohod u kulatého stolu 

odvolala i ty, kteří původně sami rezignovali. 57  Ne všude se odvolání a vynucené odchody 

poslanců setkaly s příznivou odezvou. To byl případ nejstaršího poslance pléna ONV Štěpána 

Prýgla z Dešné na Dačicku. Jeho volební obvod č. 76 byl předán lidovcům a namísto něho byl 

kooptován  MUDr. Tomáš Vraspír ze Slavonic. V obcích, které do obvodu patřily, vyvolalo 

Prýglovo odvolání pozdvižení a místní dokonce sepsali protestní petici, ve které vyjadřovali 

nesouhlas s jeho odchodem.  U kulatého stolu se zase veřejně hovořilo o situaci v Českých 

Velenicích, kde byl na některé poslance vyvíjen nátlak, aby sami odstoupili.58 

 

Vše se vyřešilo na XXI. plenárním zasedání ONV, které proběhlo 22. 3. 1990. Z 97 poslanců 

se jich dostavilo 90, z toho ovšem 30 bylo na základě Ústavního zákona č. 14/90 odvolaných 

nebo rezignovalo. Dalších 7, se kterými se již nepočítalo, se na schůzi nedostavilo. 

Kooptováno bylo nakonec místo původních 36 o jednoho poslance víc, 37. Zvoleni byli znovu 

                                                 
55 Zápis z jednání u kulatého stolu zástupců tří politických stran, okresního koordinačního centra OF a OV NF, 
konaného dne 22. února 1990 od 13.00 v malé zasedací síni ONV byl přiložen k zápisu z XXI. plenárního 
zasedání ONV. Viz SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV, XXI. plenární zasedání ONV 22. 3. 1990. 
56 Kulatý stůl o poslancích ONV. In: Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 9, roč. XVIII, 2. 3. 1990; č. 10, 
roč. XVIII, 9. 3. 1990. Rada ONV vzala tyto rezignace a návrhy na odvolání na vědomí na schůzi dne 21. 2. 
1990 usnesením č. 70 a 7. 3. 1990 usnesením č. 79. 
57V souladu s Ústavním zákonem č. 14, č. I, odst. 1 odvolala KSČ v Jindřichově Hradci poslance Jána Babice (č. 
11, Jindřichův Hradec), Michaelu Fukovou (č. 15, Jindřichův Hradec, pozn. rez.), Ing. Pavla Nováka (č. 21, 
Jarošov nad Nežárkou), Jana Hofbauear (č. 24, České Velenice, pozn. rez.), Blaženu Harazimovou  (č. 25, České 
Velenice, pozn. rez.), Ladislava Šíleného (č. 27, České Velenice, pozn. rez. t. č. bezp.), Ing. Jaroslava Doláka (č. 
32, Budíškovice), Martu Pejclovou (č. 37, Dačice, rez. ), Jaroslava Másílka (č. 50, Kardašova Řečice, rez.), 
Milana Kličku (č. 61, Lomnice nad Lužnicí), Marii Hájkovou (č. 65, Nová Bystřice, rez.), Karla Senara (č. 70, 
Nová Včelnice, rez. t. č. bezp.), Štěpána Prýgla (č. 76, Dešná), Josef Juru (č. 78, Staré Město pod Landštejnem), 
Václava Jíchu (č. 84, Suchdol nad Lužnicí, rez.), Josefa Duška (č. 86, Suchdol nad Lužnicí, rez.). Viz Zpráva 
Akčního výboru KSČ Radě ONV z 6. 3. 1990 o rekonstrukci pléna ONV připojená k zápisu z XXI. plenární 
zasedání ONV 22. 3. 1990.  
58 Zápis z jednání u kulatého stolu zástupců tří politických stran, okresního koordinačního centra OF a OV NF, 
konaného dne 22. února 1990 od 13.00 v malé zasedací síni ONV přiložený k zápisu z XXI. plenárního zasedání 
ONV. Viz SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV, XXI. plenární zasedání ONV 22. 3. 1990. 
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i vedoucí funkcionáři ONV. Současně však bylo dáno na vědomí, že dotyční tyto funkce 

zastávají již od 1. 2. 1990.59   

 

Platnost ústavního zákona o odvolávání a volbě nových poslanců skončila v sobotu 31. 3. 

1990. Zákona využili ve všech obcích v okrese, i když někde odkládali rekonstrukci pléna až 

na poslední chvíli (Lodhéřov, Hospříz). Došlo také k obměnám uvolněných funkcionářů 

(Dačice – předseda MěstNV JUDr. Vasil Horník, Slavonice – předseda MNV Luboš 

Kryzánek a tajemník Ing. Milan Souček, Kardašova Řečice – tajemník MNV Karel Staněk, 

Jindřichův Hradec – místopředseda MěstNV Jiří Beníšek místo Karla Zimy, který šel do 

starobního důchodu).60 

 

Jedním ze dvou nepochybných politických vrcholů roku 1990 byly červnové parlamentní 

volby (tím druhým byly volby do krajů, okresů a volby komunální na podzim téhož roku).  

Jednalo se o první svobodné volby po více než čtyřiceti letech a i proto jim byla věnována 

obrovská pozornost. Na konci dubna proběhly v Jindřichově Hradci, Třeboni a Dačicích 

porady funkcionářů NV k přípravě voleb do zákonodárných sborů. Dne 9. 5. vypršela lhůta 30 

dnů před volbami, do které měly MNV předložit seznamy voličů. Ve stejném termínu měly 

kandidující strany a hnutí zaregistrované do voleb, jmenovat jednoho člena a jednoho 

náhradníka do volební komise. V okrese se zaregistrovalo 16 politických stran a hnutí,61 své 

zástupce okresní volební komisi však do zákonem stanovené třicetidenní lhůty delegovalo jen 

10 z nich. 

 

                                                 
59 SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV, XXI. plenární zasedání ONV 22. 3. 1990; Kooptovaní noví poslanci. In 
Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 13, roč. XVIII, 30. 3. 1990. 
60 Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 14, roč. XVIII, 6. 4. 1990. 
61 Byly to Československá strana socialistická. Kandidátka č. 1., Hnutí za občanskou svobodu (kandidovalo jen 
do SL a SN FS). Kandidátka č. 4. Svobodný blok (Strana ústavní demokracie, Strana svobodných demokratů, 
Strana Československé neutrality, Republikánská unie). Kandidátka č. 6. Občanské fórum, Kandidátka č. 7. 
Koalice všelidové demokratické strany a Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa, 
kandidátka č. 8. Volební seskupení zájmových svazů v České republice, kandidátka č. 9. Komunistická strana 
Československa, kandidátka č. 10. Spojenectví zemědělců a venkova (Politické hnuté členů JZD, 
Československá strana zemědělská, Republikánská strana československého venkova, Strana moravského 
venkova, Československá strana integrace, Celostátní aktiv občanů, Hnutí důchodců za životní jistoty, Hnutí za 
rovnoprávné postavení žen v Čechách a na Moravě, Strana slobodných demokratov), kandidátka č. 11. 
Együtellés – Spolužitie – Wspólnota – Soužití, Maďarské krestiansko-demokratické hnutie. (Volí jen do SL a SN 
FS), kandidátka č. 12. Československé demokratické fórum, Kandidátka č. 13. Strana zelených, kandidátka č. 18. 
Hnutí československého porozumění, (Volí jen do SL a SN FS), Kandidátka č. 19. Hnutí za samosprávnou 
demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, kandidátka č. 20. Sociální demokracie, kandidátka č. 21. Strana 
přátel piva, (kandidovala jen do ČNR), kandidátka č. 22. Křesťanská a demokratická unie (Československá 
strana lidová, Křesťanskodemokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie), kandidátka č. 23. Štít, Týdeník 
ONV v Jindřichově Hradci, č. 18, roč. XVIII, 11. 5. 1990.   
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První zasedání okresní volební komise se konalo ve dnech 10. - 11. 5. 1990. Předsedou byl 

v tajném losování ustaven Vladimír Šámal (KDU), místopředsedou Jan Kalina (Hnutí 

československého porozumění), zapisovatelkou volební komise byla tajemnicí ONV JUDr. 

Věrou Valnou ustanovena Jiřina Cechová z Odboru vnitřních věcí ONV. Na prvním zasedání 

také byla jednomyslně zamítnuta opožděná žádost Československého demokratického fóra o 

kandidaturu v okresní volební komisi. Pod kontrolou volební komise pracovala na ONV 

sumarizační skupina o počtu 50 lidí. Tvořili jí pracovníci OO ČSÚ, Podniku výpočetní 

techniky Praha, výpočetního pracoviště Jindřichův Hradec a ONV. Okres byl rozdělen na 221 

volebních okrsků, první zasedání okrskových volebních komisí proběhlo 11. 5. 1990, a byli 

určeni zapisovatelé. V působnosti Jindřichova Hradce bylo 25 volebních okrsků, přímo ve 

městě jich bylo 12.62  

 

Rozbouřená atmosféra doprovázející přípravu prvních demokratických voleb se ani na 

Jindřichohradecku neobešla bez vydírání, pomluv a napadání a osočování politických 

soupeřů. Kupříkladu v Klikově údajně místní zastupitelé tlačili na ONV, že jim buď zařídí 

v obci vodovod, nebo rezignují. Sice se zde neobjevila aféra formátu předsedy KDU 

Bartončíka, útoky na některé politiky byly i v Jindřichově Hradci velmi tvrdé a osobní. 

Jednou z obětí byl i novopečený předseda ONV Mikulecký.  Dne 8. 5. 1990 muselo 

Koordinační centrum OF v Jindřichově Hradci řešit hanobení předsedy ONV, který byl 

nejprve označován za zloděje, alkoholika a sukničkáře, ve druhé fázi pak za totalitáře, 

kariéristu a prospěcháře, jenž si zadarmo jezdí do Rakouska a prostředky ONV a služebního 

řidiče využívá k soukromým účelům, zařizuje si vlastní podnikání, apod.63   

 

O hlasy voličů se v červnu 1990 v okrese ucházelo celkem 42 kandidátek, 14 do Sněmovny 

lidu, 15 do Sněmovny národů, 13 do České národní rady.  

 

Z okresu kandidovali do Sněmovny lidu FS středoškolský profesor z Jindřichova Hradce 

Jaroslav Břicháček a programátor Otto Pačínek za ČSS, za OF zemědělský inženýr a 

spisovatel Ing. Miroslav Hule z Lužnice, za Všelidovou demokratickou stranu/Sdružení pro 

republiku – Republikánská strana Československa kandidoval Ing. Josef Bícha, ekonom JZD 

Stráž nad Nežárkou, za KSČ místopředsedkyně ONV Marie Čechová. Agronom Ing. 

                                                 
62 Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 19, 18. 5. 1990; č. 24, 15. 6. 1990.  
63 „Předvolební guláš“. In Štít, Týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 19, roč. XVIII, 18. 5. 1990. Celý článek je 
Mikuleckého obranou. 
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Blahomír Lojka kandidoval za Spojenectví zemědělců a venkova ČSSZ), náměstek STS 

Jindřichův Hradec Ing. František Holát za Stranu zelených. Za Hnutí za samosprávnou 

demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko MVDr. Ludvík Fabeš, vedoucí veterinárního 

střediska, Dačice, za ČSSD Jaroslav Fiedler, vedoucí útvaru BTK, Jindřichův Hradec a za 

Křesťanskou a demokratickou unii veterinární lékař MVDr. Josef Novák ze Studené. 

 

Do Sněmovny národů FS kandidovali za ČSS vedoucí obchodního úseku Lásenice, Rudolf 

Hronza, za Svobodný blok stavební technik z Dačic Jan Škoda, za OF MUDr. Lubor Kinšt z 

Nové Včelnice, za KSČ Vlastimil Beránek ze Stráže nad Nežárkou a za Stranu zelených 

dělník Ladislav Zeman z Jindřichova Hradce.64  

 

Jediní poslanci z okresu však byli zvoleni za ČNR, a to JUDr. Jiří Hájek z Jindřichova Hradce 

za KSČ a Jan Květ z Třeboně za OF.  

 

Pro volby do Sněmovny lidu FS bylo do seznamu voličů zapsáno 69 183, do Sněmovny 

národů FS 69 125, do ČNR 69 085 voličů. Vydáno bylo 2 246 volebních průkazů (nejvíce 

v Jindřichově Hradci).  

 

Volební účast byla procentuelně velmi vysoká a svými čísly se blížila předlistopadovým 

hodnotám.  Pro volby do SL FS bylo vydáno 67 632 úředních obálek, pro SN FS 67 754 a pro 

ČNR 67 534. Odevzdáno bylo pro SL FS 67 599, SN FS 67 541 a pro ČNR 67 501 úředních 

obálek. Počet platných odevzdaných hlasů pro SL FS byl 67 089, SN FS 67 015, ČNR 

66 824.  

 

Do SL FS získalo nejvíce hlasů OF (52, 9%, 35 447), za ním se umístily KSČ (14, 5%/, 

9715), Spojenectví zemědělců a venkova (8, 9%, 5 981), Křesťanská a demokratická unie (8, 

1%, 5463), Sociální demokracie (4, 2%, 2 832), Strana zelených (3 %, 2 004), Hnutí za 

samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko (2, 7%, 1 797), ČSS (2 %, 1368). 

Do SN FS OF (49, 2%, 32 974), KSČ (14, 5%/, 9 685), Spojenectví zemědělců a venkova (9, 

9%, 6 654), Křesťanská a demokratická unie (8, 9%, 5 963), Sociální demokracie (4, 9%, 3 

295), Strana zelených (3, 7 %, 2501), Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro 

Moravu a Slezsko (2, 5%, 1 652), ČSS (2, 2 %, 1 457).  

                                                 
64 Štít, týdeník ONV v Jindřichově Hradci, č. 20, roč. XVIII, 25. 5. 1990. 



70 
 

Ve volbách do ČNR voliči nejvíce podpořili opět OF (49, 7%, 33 236), KSČ (14, 3%, 9 575), 

Spojenectví zemědělců a venkova (10, 2%, 6 827), Křesťanská a demokratická unie (8, 7%, 5 

787), Sociální demokracie (4, 3%, 2 898), Strana zelených (3, 6 %, 2 428), Hnutí za 

samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko (2, 4%, 1 584), ČSS (1, 9 % 

1245).65 

 

Stejně jako jinde v republice, i v okrese Jindřichův Hradec bylo jednoznačným vítězem voleb 

OF, na Slovensku samozřejmě VPN. Pro mnohé bylo nemilým překvapením druhé místo 

KSČ, které fakticky také potvrzovalo celostátní výsledky.  

 

Můžeme tedy konstatovat, že volební výsledky v okrese Jindřichův Hradec nijak 

nevybočovaly z výsledků v jiných regionech.  
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4 PÍSEK V OBDOBÍ OD LISTOPADU 1989 DO ČERVNOVÝCH 
VOLEB 1990, VZNIK ZDEJŠÍHO OB ČANSKÉHO FÓRA  
A JEHO PŮSOBENÍ (ANEB VZNIK OF V PÍSKU A PRVNÍ 
SVOBODNÉ VOLBY V ČERVNU 1990)1 
 
Cílem mého příspěvku je stručně a přehledně zmapovat a rámcově analyzovat průběh událostí 

v Písku od listopadu roku 1989 a přiblížit proběhlé revoluční změny spojené se vznikem 

zdejšího Občanského fóra (OF), a jeho působení, ke kterým došlo ve městě Písek a 

v píseckém okrese do prvních demokratických voleb v červnu 1990.2  

 

Výchozí situace na sklonku roku 1989 

Je nutné nezapomínat a je nezbytné neustále si připomínat, jak veškeré dění v tehdejším 

socialistickém Československu (ČSSR) do listopadu 1989 probíhalo, a že to bylo pod 

taktovkou tehdy vládnoucí a všemocné Komunistické strany Československa (KSČ). A bylo 

to vždy také v přímé spojitosti a v návaznosti na další státy střední a východní Evropy, na 

země tzv. sovětského bloku.3  

 

Jižní Čechy, resp. Jihočeský kraj (1960-1990, do kterého spadalo 8 okresů: České Budějovice, 

Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek,4 Prachatice, Tábor, Strakonice), se od 

                                                 
1 Tato studie je dílčím výstupem z projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě, podpořeného finančně Grantovou agenturou České republiky. Číslo projektu: 13-
15049S. 
2 DOSTÁL, J., PROKOP, J. (1975). 30 let budování píseckého okresu nositele Řádu práce, Písek: Okresní výbor 
KSČ; DOUBEK, F. (1985). 40 let budování okresu Písek nositele Řádu práce, Písek: Okresní výbor KSČ; 
Kolektiv regionálních dějin (1971). Vývojové etapy revolučního dělnického hnutí na Písecku. Díl I. Období let 
1870-1945, Písek: Oblastní muzeum: Okresní kulturní středisko; kolektiv (1973). Vítězný únor 1948 na Písecku, 
Písek: Okresní výbor KSČ. 
3 Kromě SSSR a ČSSR sem patřila: Bulharská lidová republika (BLR), Maďarská lidová republika (MLR), 
Německá demokratická republika (NDR, či DDR), Polská lidová republika (PLR), Rumunská socialistická 
republika (RSR). Tyto státy tvořily tzv. Varšavský pakt (Varšavskou smlouvu 1955-1991) a Radu vzájemné 
hospodářské pomoci (RVHP). A nesmíme zapomenout i na události celosvětové, kdy tento časový úsek je 
nerozlučně spojen s obdobím tzv. přestavby, jinak „perestrojky“ a „glasnosti“, ke které došlo v r. 1985 po 
nástupu M. S. Gorbačova do čela Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS), a k začátku stále sílících 
proměn v Sovětském svazu (SSSR), které se postupně zase přenesly i do ostatních tzv. satelitních států 
sovětského bloku. Srov. LUŇÁK, P. (1997). Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha: 
Libri; VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M. (2000). Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 
1944-1989, Praha: Libri. 
4 Písecko (a větší část Strakonicka) = jádro dřívějšího historického Prácheňska = představovalo tradiční region, 
charakterizovaný v historickém vývoji 19. století jako národnostně nejuvědomělejší část celých jižních (případně 
i jihozápadních) Čech, který byl typickou zemědělskou obilnářskou oblastí. Pouze největší města, Písek a 
Strakonice, poskytovala jinou, nezemědělskou pracovní příležitost, zejména v malých řemeslných dílnách, v 
průmyslu textilním, později i strojírenském a kovozpracujícím. Značná část lidí, které nemohla uživit drobná, ale 
hospodářsky převážně nesoběstačná hospodářství, nalézala svou každodenní obživu také v malých cihelnách a 
lomech, o tzv. domácké výrobě nemluvě. Srov. KOLÁŘ, O. (1991). Prácheňská otázka a Písek. Tři kapitoly z 
dějin prácheňského regionalismu a snah o obnovení Prácheňského kraje, Písek, s. 3-25, (Materiály byly již jako 
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ostatních tehdejších krajů v politickém pohledu nijak podstatně neodlišoval.5 Také zde se 

komunisté dlouhodobě přesvědčovali tím, že po roce 19456 úspěšně zlikvidovali pozice 

dřívější vedoucí politické síly - agrární strany,7 která správně uměla zapojit většinu 

meziválečných zemědělců, obyvatel venkova, do své politiky vedené v duchu hesla: „Venkov 

jedna rodina“.8 KSČ dále vždy zdůrazňovala, že, aby se zajistila zaměstnanost obyvatel 

Písecka,9 začala výstavba podniku Jitex Písek a také potom došlo k zřízení podniku Závody 

pro výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ) v Milevsku.10 Podobně tomu bylo i ve 

zbylých okresech Jihočeského kraje, resp. celého Československa.11  

 

Je třeba připomenout důležitý fakt, že jihočeský venkov byl od 19. století postižen 

depopulačním problémem, který ovšem nespočíval v malé natalitě zdejšího obyvatelstva, ale 

v jeho vystěhovalectví, které pokračovalo i v době meziválečné a kdy nakonec toto 

dlouhodobé dočasné vystěhovalectví přerůstalo v trvalé vystěhování se, což vedlo k usazení 

Jihočechů na jiných místech a v jiných regionech.12 Vedoucí elita KSČ spoléhala jak ve státě, 

krajích, okresech, ve městech i na venkově na to, že lidé na tyto její zásluhy nezapomenou a 

                                                                                                                                                         
články otištěny v časopise Výběr z prací členů historického 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). Dále: Státní oblastní archiv 
Třeboň (dále SOA Třeboň), fond Národohospodářský sbor jihočeský - Praha 1925-1941 (dále NSJ), inv. č. 40-
45, sign. I B 1 a - I B 2 b, kart. č. 12-13, (Venkovské odbory, 1. krajské, 2. okresní, 1924-1941); dále: inv. 54-56, 
sign. II A 3a - II A 3 c, kart. č. 15-17, (Regionální hospodářství - všeobecně, hospodářsko-politické plánování, 
požadavky politických okresů, abecedně, 1925-1941); SOA Třeboň, fond OŽK ČB 1850-1950, sign. 18 A, kart. 
č. 215. 
5 SOA Třeboň, Fond Jihočeský krajský výbor KSČ; SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond Okresní výbor KSČ Písek 
(1945-1989), inventář zpracoval Mgr. Jiří Pešta, Písek 2009; SOA Třeboň, SOkA Písek, Za nový život, roč. I -X., 
Písek 1950-1959; SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond Okresní výbor KSČ Písek (1945-1989). 
6 BÍLEK, J. (2010). Utváření politického systému na Písecku 1945-1948. 
7 ŠOUŠA, J. (1986). K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19. a 20. století; PÁTEK, J. (1975). České 
zemědělství v období imperialismu; ZÁLOHA, J. (1996). Jihočeské zemědělství mezi dvěma světovými válkami 
a v období okupace; PETRÁŇ, J. a KOL. (1985). Dějiny hmotné kultury I/1; (1995) Dějiny hmotné kultury II/1; 
PETRÁŇOVI, J. a L. (2000). Rolník v evropské tradiční kultuře. 
8 ROKOSKÝ, J. (2011). Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. 
JECH, K. (2008). Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy; VÁCLAV Ů, A., JECH, K. (1999). Ke sporům o 
zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu. 
9 ŠINDELÁŘ, J. (ed.). (1981). 60 let práce KSČ na Písecku 1921-1981. 
10 Kolektiv (1973). Vítězný únor 1948 na Písecku; LANGHAMMEROVÁ, J. (1986). Kroje jižních a západních 
Čech, Strakonice 1986; TÁŽ (2001). Jižní Čechy, kraj a lidé; TÁŽ (2004). Lidové zvyky. Výroční obyčeje 
z Čech, Moravy a Slezska; TÁŽ (2004). Lidové kroje z České republiky; (2011). Jižní Čechy – kraj, lidé, tradice. 
11 NECHVÁTAL, M. (2002). 15.5.1921 založení KSČ: ve službách Kominterny; RUPNIK, J. (2002). Dějiny 
Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci.  
12 ROBEK, A., VAŘEKA, J. a kol. (1987). Jihočeská vlastivěda, s. 197. „Trvalý nedostatek pracovních 
příležitostí v jižních Čechách, nemožnost obživy v rodném kraji nutila početné skupiny zejména zemědělských 
dělníků a nádeníků opouštět jižní Čechy trvale a hledat práci v jiných oblastech, mimo hranice země, státu a 
v mnoha případech i v zámoří. V době nuceného odchodu z vlasti měla sice řada vystěhovalců v úmyslu vrátit se 
domů, zejména v případech, neodcházela-li celá rodina. Vesměs však zůstalo pouze u tohoto úmyslu. Region se 
vylidňoval.“ 
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zůstanou jí dlouhodobě oporou v její činnosti.13 Ovšem dlouhodobě se postupně začala 

většina bezpartijních obyvatel státu, zejména po letech tuhé tzv. normalizace v 70. letech 20. 

století, 14 a po neschopnosti vedení ÚV KSČ úspěšně realizovat ve změněné době 80. let 20. 

století odpovídající proměnu stylu práce a vedoucí úlohy KSČ v celé československé 

společnosti, odvracet.15  

 
Na čem tzv. „stavěla“ KSČ a její představitelé 

KSČ celostátně, a ani město Písek a okres Písek nebyly žádnou výjimkou, stavěla na své 

tehdejší pevné pozici a monopolu moci v rámci Národní fronty Čechů a Slováků (NF). 

Ukázalo se, že dobová situace v nižších orgánech KSČ, na úrovni obcí, měst, okresů a krajů, 

v továrnách, v jednotných zemědělských družstvech (JZD), a také ve státních statcích, 16  

vycházela z tzv. „upravených hodnocení“, která často neodpovídala reálné situaci 

hodnocených! Obecně se také vycházelo z toho, že komunisté měli jednoznačně určující a 

vedoucí pozice v rámci tehdejších mocenských opor stranické a státní moci, tedy v podobě 

silových a bezpečnostních sborů, představovaných jednak Československou lidovou armádou 

(ČSLA),17 jejíž jednotky byly v Písku umístěné v kasárnách a připravené k zásahu dle předem 

a dlouhodobě připravených a nacvičovaných (a také dobře nacvičených) dispozic a rozkazů, a 

jednak útvarů Státní bezpečnosti (StB),18 které měly mít a také měly největší znalost 

konkrétní situace na všech potřebných úrovních, dále jednak jednotek Sboru národní 

bezpečnosti (SNB), zejména Veřejné bezpečnosti (VB), a její části složené z angažovaných 

obyvatel ČSSR v podobě Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti (PS VB),19 a také, a na to se 

nesmí v žádném případě zapomínat, ve svých vlastních stranických vojenských silách, v tzv. 

                                                 
13 ŠINDELÁŘ, J. (ed.). (1981). 60 let práce KSČ na Písecku 1921-1981. 
14 VANĚK, M. (ed.). (2006). Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. 
Interpretační studie životopisných interview.  
15 VANĚK, M., URBÁŠEK, P. (2005). Vítězové? Poražení?; SUK, J. (2013). Politika jako absurdní drama. 
Václav Havel v letech 1975 – 1989.  
16 JECH, K. (2008). Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 
17 PROCHÁZKA, Z., PIKOUS, J., KOŽNAR, V., FRANZ, R., HAVLÍ ČEK, M. (1987). Československá lidová 
armáda. Třetí přepracované a doplněné vydání; ŠTĚPÁNEK, K., MINAŘÍK, P. (2007). Československá lidová 
armáda na Rýnu; ŠMÍDRKAL, V. (2009). Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951-1999. 
Srov. http://www.csla.cz/armada/vliterature/index.htm. 
18 KOUDELKA, F. (1993). Státní bezpečnost 1954-1968; ŽÁČEK, P. (2001). Přísně tajné. Státní bezpečnost za 
normalizace.  Srov. https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost. 
19 Členové PS VB pomáhali při udržování veřejného pořádku a organizaci dopravy při prvomájových průvodech, 
na civilním obleku měli pásku s touto zkratkou. Lidově se zkratce PS VB říkalo: „Pitomec stojí vedle blbce.“ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%A1_str%C3%A1%C5%BE_Ve%C5%99ejn%C3%A9_bezpe%C4%
8Dnosti. 
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„ozbrojené pěsti KSČ“, v podobě činnosti, výcviku a připravenosti jednotek Lidových milicí 

(LM), které přímo podléhaly stranickému aparátu a vedení KSČ.20  

 

Důležitou otázkou při bádání ohledně procesu vzniku, utváření a práce Občanského fóra (OF) 

v Písku je třeba ukázat, jak se postupně formoval proces vytváření místních opozičních 

struktur. A právě vznik těchto místních, okresních a krajských Občanských fór je mimořádně 

důležitý, a to zejména v tom, že během deseti dnů dokázala přivést československou, resp. 

jihočeskou a píseckou společnost k významné, nikoliv již jen pouze manifestační akci.21  

 

S tím vším je spojen i průběh generální stávky v pondělí 27. listopadu 1989 a zapojení 

místních podniků, škol, institucí a jejich zaměstnanců do ní. Důležitou pozornost si zasluhují 

zejména otázky vybudování nového demokratického politického systému, který byl spojen 

s významnou personální obměnou na úrovni tehdejších národních výborů (NV)22 všech 

stupňů – místních, městských, okresních a krajských (MNV, MěNV, ONV, KNV).23 Svou 

nezanedbatelnou a nepřehlédnutelnou roli sehrávalo i jednání mezi představiteli moci 

v regionech a zástupci opozice, proces vzniku a utváření nových a reforma dosavadních 

politických stran a probíhající jednání u kulatého stolu mezi představiteli KSČ a OF. Zde se 

jedná především o materiály uložené ve Státním oblastním archivu v Třeboni, které 

představuje fond Jihočeský krajský výbor Komunistické strany Československa (Jč. KV 

KSČ).24 

 

Velkou pravdu vyjádřil Jiří Prášek ve své knize z roku 1999, která nese název Písecké XX. 

století, kde doslova uvádí: „Hodnotit, ale i popisovat události závěru tohoto desetiletí (jedná 

se o roky 1980-1989) v Písku je velmi těžké. Doba k tomu je nejméně příznivá. Z některého 

hlediska je to příliš brzy, z jiného zase příliš dlouho. Ponechme toto významné období našich 

národních dějin - tzv. sametovou revoluci - zkoumání a zhodnocení historikům, kteří budou 

                                                 
20 BAŠTA, J. (2008). Lidové milice – nelegální armáda KSČ, s. 99–109. Srov. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_milice. 
Kolektiv (1973). Vítězný únor 1948 na Písecku; OTÁHAL, M., VANĚK, M. (1999). Sto studentských revolucí; 
VANĚK, M. 2004, VANĚK, M. a kol. 2003; VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H. 2007; VANĚK, M. 
(ed.). 2006; VANĚK, M., URBÁŠEK, P. 2005. 
21 SUK, J. 1997; SUK, J. 2013. 
22 MIKULE, 2004, s. 846–850. 
23 RATAJOVÁ, RATAJ. 2002. s. 183–195. 
24 SOA Třeboň, Fond Jihočeský krajský výbor KSČ. 
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mít možnost opatřit dostatečné podklady a budou oproštěni od zachovávání ochrany práv 

tehdy žijících osobností, a omezme se na několik údajů.“  25  

 

Opravdu, některé věci a události historie jsou stále živé, a také je třeba pečlivě dodržovat 

ochranu práv tehdy žijících osobností, zatímco některé věci, události a lidé, bohužel, upadají 

do rychle postupujícího procesu zapomínání. J. Prášek správně napsal, že zkoumání a 

zhodnocení tohoto významného období našich národních dějin, tzv. sametové revoluce, máme 

ponechat historikům, kteří budou mít možnost opatřit dostatečné podklady. Předpokládá, že se 

jejich budoucí bádání bude plně opírat o možnost využití všech dostupných a dochovaných 

pramenných archivních materiálů. To je velice důležité a zásadní. Cílem výzkumu je získat a 

pokud možno i přinést nové pohledy na rok 1989, tedy zejména ukázat, jak tento proces 

vnímali lidé mimo hlavní centrum dění, kterým byla Prahu.26  

 

„Jak ale vypadala tzv. Sametová revoluce v průměrném českém městě?“  

Přitom stále platí teze, že průběh „sametové revoluce“ je na celostátní úrovni již relativně 

dobře znám a potřebně zmapován a zpracován.27 Základní otázkou proto je i nadále: „Jak ale 

vypadala tzv. Sametová revoluce v průměrném českém městě?“ A navazuje další přehršel 

otázek: „A jak se lišila od průběhu revoluce v Praze?“, „V čem to spočívalo?“, „Jaké 

osobnosti se podíleli na jejím úspěšném průběhu?“, „Co jim revoluce dala a co jim zase 

tzv. vzala?“. Důležité je, že ale tato zásadní otázka tak není jen a jen pouhým zdůvodněním 

práce regionálního historika. Na druhé straně ovšem poctivé zachycení těchto událostí má 

svůj evidentní a zcela nepopiratelný, velký význam pro historii každého města nebo obce.28 

O úspěchu či neúspěchu tzv. sametové listopadové revoluce 1989 totiž mimo jiné aspekty 

rozhodoval právě ten zásadní a určující fakt, zda se ji nakonec podaří úspěšně rozšířit i mimo 

hlavní město ČSSR.29 Významnou roli sehrály také zprávy rozhlasové stanice Svobodná 

Evropa, vysílané ze 17. na 18. listopadu 1989. Teprve posun revoluce z centra do regionů 

totiž znemožnil komunistickému režimu její likvidaci a ve svých dopadech vedl k jeho 

konci.30 Výzkum Listopadu 89 v regionech, městech a obcích tak představuje významný úkol 

                                                 
25 PRÁŠEK, 1999: s. 152. 
26 MOŽNÝ, 1993; KREJČÍ, 1994. 
27 SUK, 2003 a 2009. 
28 SMETANA, HÁJKOVÁ, KUČERA, SUK, ŠRÁMEK, TŮMA, 2013. 
29 OTÁHAL, 1994. 
30 BROD a kol., 1999. 
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českých soudobých dějin,31 který má svůj zásadní význam pro poznání revoluce jako takové, 

včetně zhodnocení podílu studentů na zhroucení komunistického totalitního režimu.32  

 

Po pátečních událostech 17. listopadu 1989 se bezprostředně mísily obecné názory na 

možnost jisté změny. Stále platí, že lze celkem snad již oprávněně říci, že tehdy převážná 

většina obyvatel, zejména těch tzv. bezpartijních anebo tzv. „mlčící většina“, pod dojmem 

událostí roku 1968 ani nepředpokládala, že by se politická situace v Československu měla 

změnit tak dramaticky a radikálně, jak se nakonec přece jen změnila. Nikdo zdaleka 

neočekával, že bezprostřední reakce, vyvolané zákrokem pohotovostních jednotek Veřejné 

bezpečnosti na Národní třídě a následnou reakcí československé veřejnosti a opozičních sil, že 

dojde k úplnému konci vlády jedné strany. Převážná většina obyvatel tehdejšího 

Československa celkem důvodně očekávala změnu především v rámci vedení KSČ.33  

 

Většinou se považovalo za možné a za reálné, že časem jistě dojde k uvolnění režimu, snad 

něco jako začátkem 60. let 20. století, když se prvnímu tajemníku ÚV KSČ a prezidentu 

ČSSR Antonínu Novotnému zhroutila 3. pětiletka (1961-1965), že se bude více cestovat do 

zahraničí, včetně tzv. kapitalistických zemí, že se budou moci provozovat drobné živnosti, že 

se postupně obnoví normální fungování občanských spolků. A jen málokdo očekával, že se 

dosavadní vedoucí úloha KSČ tak rychle, úspěšně a zcela zlikviduje. O tom, jak to bude dál a 

co se bude dít, panovala ovšem jen velmi mlhavá a možno říci spíše pesimisticko-realistická 

představa.34 Nikdo přesně nevěděl, co se všechno stane. Začalo se opět věřit, že už to tu 

nebude napořád – „na věčné časy“, ale nikdo neočekával úplný obrat o 180 stupňů, jak se 

nakonec přeci jen stalo. Všichni také netrpělivě čekali na vývoj v tehdejším SSSR. Proto se 

spíše očekával jen pomalý evoluční proces, který měl trvat několik let.35  

 

Nikdo přitom neviděl, že to všechno povede k pádu režimu. Důležitým faktem bylo, že tento 

přístup zaznívá jednoznačně od všech narátorů – ať již od těch tzv. „obyčejných“, kteří neměli 

žádné bližší kontakty na disent ani na Prahu, tak také i od těch tzv. „zasvěcených“, kteří se 

dlouhodobě angažovali v protirežimních aktivitách a měli již své příslušné konexe.  

                                                 
31 DURMAN, 1996. 
32 GJURIČOVÁ, KOPEČEK, ROUBAL, SUK, ZAHRADNÍČEK, 2011. 
33 HOPPE, SUK, 2008. 
34 Kolektiv, 1990. 
35 VANĚK, 2002. 
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Prokazatelně v prvním týdnu panovala i v Písku, podobně jako i v jiných československých 

městech, značná nejistota, obavy a strach, vše ale současně smíšené se špetkami naděje, že se 

něco podstatného stane. Rozhodující pro veškerý další vývoj bylo to, že se přesto nakonec 

nalezli lidé, kteří se vůbec nenechali zastrašit, a jelikož už měli své zkušenosti 

s komunistickou represivní mocí a byli ochotni „vynést svou kůži na trh“ a podstoupit tak ono 

možné a dosti reálné riziko neúspěchu a případných následných persekucí. Ovšem tato 

okolnost byla právě pro nastartování „revoluce“, a také její další možný průběh, rozhodující a 

klíčovou podmínkou.36 

 

Důležitým informačním zdrojem je i dochovaný dobový tisk, je zde uložen materiál 

(stranických) novin Zítřek – roč. XI.-XLII. Písek 1960-1990.37 Pro rychle narůstající aparát 

OV KSČ musela být v Písku postavena v ulici Na Výstavišti v polovině 80. let 20. století 

moderní, leč silně předimenzovaná budova, píseckými obyvateli pak nazývána zkratkou 

KOKOS = Komunistický kostel, která prý patřila k těm největším sekretariátům OV KSČ 

v ČSSR. V této budově, uvedené do provozu r. 1987, se také 9. prosince 1989 uskutečnila 

poslední schůze nového OV KSČ, při níž bylo zvoleno nové sedmičlenné předsednictvo, 

vedoucí tajemník Jiří Lejčar, tajemník Jan Tománek a předseda Okresní kontrolní a revizní 

komise KSČ (OKRK) František Kabele. 

 

Nesmíme také zapomenout na následný vývoj, který vyústil v proces osamostatňování obcí 

v podobě dezintegrace bývalých tzv. „střediskových obcí“, na průběh parlamentních voleb a 

na jejich výsledky, ani na postupný rozpad do té doby patřičně jednotného 

protikomunistického tábora a na spory, které probíhaly v táboře demokratických politických 

sil, na proces příprav ekonomické reformy, která nakonec dostala podobu tzv. „malé 

privatizace“. A na úplný závěr bude třeba také adekvátně zařadit všechno ohledně 

komunálních voleb, jejich přípravu, průběh a dosažené výsledky, a nevynechat ani vznik 

okresních úřadů (OÚ) a proces rozpadu OF, a to zejména na místní a regionální úrovni, 

podchytit i sociální souvislosti politických změn apod.38 

 

 

 

                                                 
36 MĚCHÝŘ, 1999. 
37 SOA Třeboň, SOkA Písek, Za nový život, roč. I.-X., Písek 1950-1959. 
38 SOA Třeboň, SOkA Písek, Fond Okresní výbor KSČ Písek (1945-1989). 
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Vznik OF v Písku 

Bezprostředně pro dějiny města Písku je velkým přínosem možnost využití kroniky města 

Písku za zkoumané období, která nese název Kronika města Písku 1986-1990 a která byla 

sepsaná v roce 1991.39 Dalším zajímavým a velmi přínosným zdrojem je Zápis kroniky 

Městského úřadu v Písku za rok 1989 (příloha č. 1).40 

 

Ke vzniku OF v Písku jsem využil laskavých odpovědí jednoho jeho člena na můj dotazník 

(odpovídal pan V. M.), některé jeho odpovědi zde uvádím: Věděl jste, že někteří Češi a 

Slováci pracovali v tzv. třetím (protikomunistickém) odboji? (to znamená v období před 

listopadem 1989): „Uvedení do situace: Rodiče – opatrný přístup, ode všeho odfiltrovat, 

nesetkávání se s ničím, co by ohrozilo, dokonalé utajení, ve škole to bylo to samé, pracuji až 

v PO a to až v sedmé třídě. SSM – Gymnázium v Písku. 1. září na začátku školy oznámení, že 

všichni jsou v SSM = přihláška, tím to bylo všechno vyřízeno. Já jsem potom ještě s pár lidma 

= hnutí Brontosaurus až na konci gymnázia a na vejšce, skloubení, že jsme měli SSM – vlastní 

organizaci napojenou na hnutí Brontosaurus = jezdili do přírody, na akce B., drželi jsme se 

v jižních Čechách.“ Co jste si o nich myslel? Zradili svou vlast nebo jen v ČSSR nenašli 

adekvátní uplatnění či jen hledali lépe placenou práci? „V ůbec jsem se tím pojmem nesetkal 

ani ve škole ani doma ani v zaměstnání.“ Co se vám vybaví, když se řekne 17. listopad 1989? 

„Sametová revoluce. = „Jednoznačně. To byl z pohledu vývoje úplný vznět. My jsme o pátku 

17. listopadu … nic se nevědělo, byl mrtvo, až 21. listopadu (úterý) jsme jeli do Prahy na 

Václavské náměstí, tam už byla velká demonstrace = dostala se mi do ruky videokazeta 

z Národní třídy = úplný vpád do reality = z inkubátoru do reality – věděl jsem, co se vlastně 

děje, najednou jsem zjistil, že plno věcí je úplně jinak. Pro mne bylo důležité, zde v Písku bylo 

ticho, televize nic neoznámila. Ten rok jsem učil jako externista na gymnáziu = to bylo 

zajímavé, to byli středoškolští studenti, hned ve středu 22. listopadu 1989 zorganizoval OV 

KSČ = beseda se studenty středních škol, od té středy si zvali středoškoláky. Tím, že jsem byl 

učitel, byl jsem na besedě, která vypadala v podstatě, že cíleně vybraní lidé vyprávěli, že 

v Praze se nic neděje = naprostá desinformace = cíleně KSČ lže, konfrontace s realitou, 

kterou jsem zažil. To vzbudilo jistý odpor k ostudným lžím, navíc působí i ty videokazety, další 

den přišel kamarád Michal Horažďovský, který studoval Pedagogickou fakultu v Českých 

                                                 
39 Kronika města Písku 1986-1990, Písek: Kronika města Písku 1986-1990. 
40 JÍŠA, Z. (1990). Zápis kroniky Městského úřadu v Písku za rok 1989, Písek: Městský úřad v Písku, s. 1-3. 
Zápis provedl kronikář města Písku Zdeněk Jíša a v čistopise obsahuje 58 stran, zápis byl schválen letopiseckou 
komisí v Písku 1990, podpis předsedy nečitelný, za Městský národní výbor v Písku podepsal jeho předseda 
Václav Volf. 
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Budějovicích. Ten mne pozval na zakládající setkání Občanského fóra (dále OF) – v těchto 

dnech se scházeli lidé před divadlem na parkovišti = domluvilo se pár lidí, zde se začalo něco 

dít, ale nepamatuji, kdy přesně. Zpočátku jen 40 lidí, lidí dvojnásobně přibývalo, bylo to 

obrovské vzrušení a nadšení. Díky tomu, že Michal cestoval mezi Prahou a Českými 

Budějovicemi, a do Písku občas zavezl leták a jiné informace. Tito lidé se organizují také do 

OF v Písku, skupina, kde jsem byl já, Ivan Úlehla, Tom Zajíček, Tomáš Franců, paní 

Křivánková, Jan Mintuch, MUDr. Skřivánková = lidé na plakátech OF šli ale do politiky až 

později. Podstatné bylo, že zázemí poskytla Československá církev evangelická, vikář Petr 

Chamrád, ač nebyl v OF, tak zajišťoval materiální zázemí pro jednání OF. Příprava v 10-15 

lidech, veřejná setkání stále před divadlem, to vše před generální stávkou. Chtěli jsme udělat 

prezentaci o tom, co bylo na Národní třídě = už jsme měli možnost promítání videokazety = 

na faře, nechalo se kazetu kolovat po lidech, co měli doma video – tak i další lidé zajímající 

se o dění věděli, oč jde. Asi pátek 24. až neděle 26. listopadu 1989, bylo to HEKTICKÉ! 

Nezávisle na naší skupině začala vznikat další skupina OF v Jitexu = hlavně vliv ve fabrikách 

= největší fabrika, kde byla velká skupina lidí proto zde brzy OF, byli jsme ve vzájemném 

kontaktu, ve fabrice ale jednali oni = Ždimera, Písecký. = tito vedoucí, v kontaktu a 

informováni, 25. a 26.11.1989 = sobota a neděle = příprava stávky na pondělí 27.11.1989 = 

stávka na dnešním Velkém náměstí, bylo plné lidí = „narváno“ = situace již byla taková, že 

situace byla přímo nadšená = velká euforie, zpěv a nadšení. Muzikant Jirka Smrž = písničky, 

na Avii bylo improvizované pódium, z toho mluvili: politický vězeň Sekyrka a zástupci OF. 

Žádali o slovo i lidé z KSČ, řečnil z MěV KSČ, ale byl vypískán, tlačili se tam též relativně 

zcela neznámí jedinci, provokatéři = ale nikdo už nebyl puštěn! Snaha KSČ nabourat akci = 

jednoznačně = po generální stávce = zlom v KSČ, „zmírnili“ p řístup = vyjednán prostor pro 

OF v budově, kde dnes sídlí Městská policie, tehdy zde OF. V této době už byla třístranná 

jednání = OF – KSČ – MěNV, taková jako tripartita jednání o předávání moci = kooptace 

lidí z OF do MěNV = do řízení a chodu města. Co jsem ještě neřekl, v těch dnech formování 

OF – celou dobu zde probíhala informační kampaň – roznášely se letáky = distribuce mezi 

lidi, desítky lidí, co bylo třeba, ihned roznášeli letáky, roznášeli to dál = aby to co nejvíce lidí 

vidělo a vědělo! Ve dnech 28. až 30. listopadu 1989 už jednání, KSČ – zlom, strach, rozvrat = 

vyjednávání, někteří se jako připojili = situace pro mne byla nepřehledná, jednalo se již o 

politiku, přidávají se další lidé, kteří přejímají pozice = bylo vidět, že někteří lidé, jako já, 

začali tzv. ústup od dění, bylo mi 27 let, tak nebylo zkušeností, pro mne to byla vzdálená 

oblast, přicházeli lidé tzv. zkušenější, po sv. Mikuláši se objevil konfident StB = „nalepil se na 

mne“ – čekal na mne, co dělám, jak pracuji, byl jsem sledován již od 23.11.1989, ale 
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pokračovalo to i v prosinci 1989, přešel dokonce na pokus o přátelství, že dokonce sežene 

zbraně = vyložená provokace = snaha StB zkompromitovat OF, nevím, zda ostatní měli 

podobné zkušenosti, o tom jsme se nikdy nebavili. Další jejich snaha = byla posílat lidi do 

OF, kteří měli nabourávat spolupráci uvnitř OF, přinášeli zejména nápady na odvedení 

hlavní linie na vedlejší kolej, snaha tu rozhodně byla. „Cítil jsem, že tu není něco v pořádku, 

že to nesouhlasí, nicméně si myslím, že jsme se s tím vypořádali správně.“ StB to na mne 

zkoušela nejen do Vánoc, ale ještě i v lednu 1990 = i když si to úplně přesně nepamatuji, ale 

po volbách to končí.“ Jak se vám jevila skutečnost, že prakticky ihned na akci v Praze na 

Národní třídě reagovala cizina? Poslouchal jste cizí rozhlas či sledoval cizí televizi? Nebo jste 

měl i jiné možnosti? A jaké? „Nesledoval jsem cizí rozhlas ani televizi. O reakcích v cizině 

jsem nepřemýšlel.“ Co byste řekl o činnosti komunistické strany a komunistů na Vašem 

pracovišti? „Naše pracoviště mělo asi 15 zaměstnanců, z toho možná 2-3 byli v komunistické 

straně a na pracovišti se nijak výrazně neprojevovali.“ Jakým způsobem a kdy jste se dostal 

s komunisty do sporu či jiného kontaktu v období po 17. listopadu 1989? Případně jakým 

způsobem jste se s tím vyrovnával? „Dne 22. 11. na besedě se středoškolskými studenty – 

zástupci KSČ přesvědčovali studenty, že se v Praze nic neděje. Při generální stávce na 

Velkém náměstí v Písku – domáhali se vstupu na pódium Později při vyjednávání s vedením 

města jako zástupce OF“ Jaké jste měl pocity, když jste se dozvěděl, že 17. listopad 1989 

proběhla akce SNB v Praze na Národní třídě? „Byl jsem rozzlobený, jak je něco takového 

možné.“ Co vám dala analogie se 17. listopadem 1989 a s údajnou smrtí studenta M. Šmída? 

„Ne, nic!“ Jak jste se dovídal o činnosti StB ve vašem městě, obci, okrese, kraji atd.? „Spíše 

z osobních zkušeností, když mě sledoval důvěrník StB a později mě dokonce kontaktoval jako 

provokatér. Snaha o zkompromitování mé osoby i OF.“ Jak probíhal proces „Vašeho 

vyrovnání se s touto novou realitou“, jaké bylo Vaše očekávání, naděje, jaký jste měl strach, 

obavy z dalšího vývoje v ČSSR? „Neměl jsem strach, ani nepřemýšlel příliš do budoucnosti. 

Řešili jsme aktuální věci, které přicházely každý den nové.“ Cestoval jste do Prahy na velké 

manifestace, jaké věci a vybavení jste si s sebou bral? „Byl jsem jednou, nebral jsem si 

s sebou nic neobvyklého. V úterý 21.11.1989, použito osobní auto.“  Jaká byla atmosféra při 

odjezdu na nádraží vlakové, autobusové, soukromými auty? Jak probíhalo rozloučení s vašimi 

blízkými? „Jeli jsme soukromým autem.“ Jak probíhala Vaše cesta do Prahy? Jak dlouho 

trvala tam a zpět? „Tam a zpět celkem asi 3 hodiny.“ Co jste pociťoval během cesty? O čem 

jste přemýšlel? Zkoušel jste se nějak odreagovat? (např. četba, rozhovor, karty apod.): 

„Nepamatuji se.“ Jaké byly vaše první dojmy po příjezdu na místo určení v Praze (či jiného 

města revoluce 1989)? „Velké nadšení. Euforie a nezapomenutelná atmosféra. Mluvil Václav 
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Havel.“ Jak vypadala vaše práce po návratu z Prahy domů? (Co jste vykonával a jakým 

způsobem, jak jste prosazoval v každodenní práci myšlenky tvořících se OF?): „Zapojil jsem 

se do vznikajícího OF v Písku.“ Jak dlouho trvala vaše pracovní doba? Jak náročná byla vaše 

práce? „Kvalitní, 8 hodin denně práce v zaměstnání. V rámci OF jsem dával veškerý volný 

čas, dlouho do noci, někdy až do rána.“ Setkal jste se někdy s protikomunistickými letáky? 

Pomáhal jste někdy s jejich distribucí, s materiály Charty 77 atd.? „Ne.“ Jak jste viděl a 

chápal postupné proměny v ČSSR během měsíců listopadu a prosince 1989? „Aktivní účast 

v Písku.“ Účastnil jste se generální stávky v pondělí 27.11.1989, kdy a kde, co vám to tzv. 

„dalo“, jaký jste měl pocit? „Ano, v Písku jako organizátor. – Nadšení z akce!!“ Jak jste 

viděl a chápal reakce komunistů a KSČ v procesu revoluce? Zažil jste jejich tzv. „nátlak“ či 

jiné směřování, co jste si o nich myslel? „Zpočátku lhali a zastrašovali, později zřejmě dostali 

strach a začali vyjednávat (doslova snaha o kompromitaci).“ Jak jste se zapojil do práce OF 

ve vašem podniku, ulici, bydlišti atd. Na jaké problémy jste zde narazil? „V podniku to přímo 

nebylo – málo zaměstnanců.“ Co jste udělal pro volbu Václava Havla prezidentem ČSSR? „V 

rámci činnosti OF Písek se diskutovalo s lidma – kampaň v Písku zajišťovalo OF tímto 

způsobem ano!“ Jak nyní, s odstupem 25 let hodnotíte průběh, výsledky a dopady listopadové 

revoluce 1989? Co Vy osobně považujete za to nejcennější z jejích výdobytků a co se dle 

vašich tehdejší představ a přání nepovedlo, co se asi udělalo tzv. špatně? „Maximáln ě 

pozitivně = „Naprosto jasně!“ – Zásadní = odbourávání vlády jedné strany a celkové 

nesvobody ve společnosti = Tehdy se otevřel prostor pro demokracii! Otázka – Jak se to 

důsledně využilo – „Prostor byl otevřen!“  – Dále již záleželo na každém občanu ČSFR, jak 

s tímto kapitálem naložil!“ Co říkáte dnešní naší a vaší situaci jako občana ČR? A co nám 

podle vás dala/vzala EU? „Pokud to srovnám s tehdejší situací, samozřejmě moje hodnota 

jako občana je dnes mnohem větší, což tehdy vůbec nebylo! – Určitě svoboda pohybu, 

vyznání, podnikání = věci, které dříve byly nemyslitelné – možností je neúměrně více – jde o 

to, že to klade nároky na člověka a jeho rozhodování, zvýšila se zodpovědnost každého 

občana (už není veden „tzv. za ručičku“) – a proto se dělají chyby, ale vždy je to otázka 

správného rozhodnutí.“ „Uvědomuji si, že jsme malá země, že musíme být součástí většího 

celku = což je v pořádku, proto se nesmíme vytrhávat z kontextu ostatních. Druhá strana 

mince – díky tomu může docházet i k potlačování tzv. „národní identity“ – je to nutné zlo, 

nelze to pominout a nese to s sebou i některá negativa!“  Jaké dlouhodobé stopy ve vás 

(dodnes) zanechala listopadová revoluce r. 1989, na které tehdejší osobnosti vašeho města, 

okresu atd. si vzpomenete, co nyní můžete o nich říci? „Ten silný dojem – vzpomínka 

z tehdejší doby je, že prostě se najednou otevřela přátelskost mezi lidma, na ulici mne 
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potkávali zcela neznámí lidé, vyjadřovali mé osobě i OF své sympatie a podporu, bylo to moc 

potřebné a milé. Obecně vládla zcela jiná atmosféra = přátelskost a vzájemná pomoc, 

podpora, bylo to každodenně vidět na ulicích Písku. Osobnosti – to, co jsem už nakous trošku, 

pro mne to byli ti nejbližší spolupracovníci – MUDr. Ivan Úlehla, Tom Zajíček, jeho 

manželka Saša Zajíčková, Petr Chamrád, Michal Horažďovský, paní Křivánková, paní 

Skřivánková, Tomáš Franců, - bohužel už si nepamatuji všechny, tito byli se mnou v kontaktu 

-  paní Saša Zajíčková, Tomáš Franců – oni si pamatují více!“ „Jitex – klíčová fabrika – 

zmapovat situaci – Písecký svět organizace setkání.“ Děkuji Vám moc za Váš čas, ochotu a 

zajímavé, a pro mne jako historika velice potřebné informace. 

 

První svobodné volby r. 1990 

KSČ se pokusila před volbami tzv. popasovat se svou minulostí, ať již vyloučením některých 

bývalých čelných představitelů, tak i se svou historií, ale nebylo to, bohužel, vždy důsledné a 

zásadní přehodnocení. „Jménem statisíců poctivých komunistů KSČ již odsoudila bývalý 

nedemokratický systém vlády jedné strany, který ve svých důsledcích vedl k monopolu moci 

úzké skupinky stranických a státních byrokratů, k manipulování lidmi, zneužívání funkcí a 

korupci.“ (Příloha č. 2). První svobodné volby proběhly v Československu v červnu 1990. 

Porovnání výsledků voleb do zákonodárných sborů v červnu 1990 a do zastupitelských 

orgánů v listopadu 1990:41 

Strany a pol. seskupení   volby červen 1990  volby listopad 1990 

ČSL + KDS      9,6 %    18,2 % 

ČSS       2,3    1,8 

KSČ       13,8    18,2 

Zájmové svazy     1,1    1,8 

OF       54,0    28,1 

Soc. dem.      4,2    3,3 

Zemědělské strany     7,1    5,9 

Strana zelených     3,8    1,5 

Republikánská unie     1,5    1,3 

Ostatní strany       4,1    2,0 

Nezávislí kandidáti     ----    18,3 

                                                 
41 JÍŠA, Z. (1991). Rok 1990. Zápis kroniky Městského úřadu v Písku za rok 1990, Písek: Kronika města Písku 
1986-1990, s. 28. Zápis v čistopise obsahuje celkem 64 stran. Schváleno letopiseckou komisí Městského úřadu 
v Písku 17.2.1992. Podepsala MVDr. Věnceslava Skřivánková, předsedkyně Městského NV v Písku. 
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V okrese Písek byli registrováni kandidáti z 18 stran a hnutí.42 Podle novin Zítřek43 volby 

v červnu 1990 do Sněmovny lidu FS ČSFR přinesly na okrese Písek následující výsledky: 

KSČS (označení z jara 1990) obdržela 7.650 hlasů, OF 31.328 hlasů. OF získalo drtivé a 

přesvědčivé volební vítězství, zejména v červnových volbách. 

 

V listopadu 1990 se na celorepublikovém sjezdu KSČS přetvořila na dva nově založené 

subjekty – Komunistická strana Čech a Moravy /KSČM/ a Komunistická strana Slovenska 

/KSS/ (později Strana demokratické levice – SDL). Federální KSČS definitivně zanikla 7. 

dubna 1992, v Česku se její nástupkyní stala KSČM. 

 

Závěrem je možno zatím konstatovat, že na základě zatím mnou prostudovaných a přečtených 

archivních pramenů, novin, kronik a dostupných vzpomínek, včetně využití metody Oral 

History, tedy rozhovorů s dobovými aktéry, se obecný vývoj v období od listopadu 1989 do 

června 1990 v Písku a v okrese Písek nijak podstatněji neodlišoval od ostatních zkoumaných a 

zpracovaných míst v bývalém Československu, resp. v Jihočeském kraji. 

 

Tato studie vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh tzv. Sametové revoluce ve 

vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, podpořeného Grantovou 

agenturou České republiky, reg. č.: 13-15049S. 

 

Příloha č. 1 

Kronika m ěsta Písku 

Rok 1989 

„Citace vzpomínky Ivana Úlehly“ 

Vznik a začátky Občanského fóra v roce 1989 

Po víkendu prožitém v rušných pražských událostech a demonstracích jsem v neděli 19. 11. 

přivezl výzvu studentů DAMU a výzvu divadelníků k protestní stávce, v níž byla výzva ke 

generální stávce 27. 11. 1989. Tuto výzvu jsem rozepsal a vyvěsil na budovu stálé divadelní 

scény v Písku. Do rána byla stržena a divadlo přestalo hrát, nikoli, že by se připojilo ke stávce 

divadel, ale proto že bylo na příkaz ONV – OV KSČ uzavřeno pro veřejnost. 

                                                 
42 Podrobnosti k volbám do obecních zastupitelstev v listopadu 1990 přináší publikace vydaná Okresním 
oddělením Českého statistického úřadu v Písku. Dále PRÁŠEK, J. (1999): Písecké XX. století, Písek: J & M, s. 
153-155. 
43 Zítřek, č. 24 / XLII, 14.6.1990, s. 1. Volby 1990 do Sněmovny lidu FS ČSFR. 
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V úterý 21. listopadu paní inženýrka Zuzana Najmanová přivezla z Prahy Provolání o 

ustavení Občanského fóra a na druhý den se začalo v Písku organizovat první veřejné setkání. 

Původně se mělo uskutečnit v prostorách Církve českobratrské evangelické na Fügnerově 

náměstí, ale na poslední chvíli z toho sešlo, takže první shromáždění píseckých občanů na 

podporu Občanského fóra, svobody a demokracie se sešlo u uzavřeného divadla ve středu 

vpodvečer. Provolání přečetl pan Tom Zajíček a podepsalo se 294 občanů. Tyto podpisy byly 

ihned odeslány spojkou do Prahy.  

 

Druhý den ve čtvrtek se opět u divadla sešli občané. Pan Zdeněk Dovole začal organizovat 

založení Občanského fóra v Písku, přijeli studenti z Plzně, mezi jinými i syn pana primáře 

Oškery a dcera paní doktorky Kořánové. V prostorách Církve československé bratrské se 

začaly utvářet první buňky OF. Přišli sem zájemci o práci v OF a také se zde usadil „výsadek“ 

studentů, z nichž si pamatuji zejména pana Horažďovského. 

 

Následujícího pátečního setkání u divadla se zúčastnil m. j. pan Mrkvička z pražských divadel 

a na píseckém náměstí se slavilo, že padl Milouš Jakeš ve funkci generálního tajemníka ÚV 

KSČ. 

 

V sobotu 25. jsem se účastnil demonstrace v Praze na Letné a zařizoval spolu se svojí ženou 

účast herců Realistického divadla na demonstraci svolané v Písku na neděli 26. listopadu 

1989. 

 

V rychlém sledu událostí měla tato demonstrace rozhodující význam, protože to byla chvíle, 

kdy se v Písku projevila skutečná moc a touha po svobodě a svržení totality a kdy byli její 

představitelé nuceni tuto skutečnost připustit a kapitulovali alespoň ve své povýšenecké roli 

mocipánů. Demonstrace se zúčastnili pan Žák a Vlasák z Realistického divadla v Praze, spolu 

se dvěma dalšími hosty. Za Písecké vystupovala paní ing. Najmanová. Na demonstraci přišli 

vysocí důstojníci armády s hesly podporujícími socialismus a vystoupil také tajemník OV 

KSČ soudruh Lami. Všichni byli konfrontováni se zaplněným náměstím, které je nechtělo a 

oni to museli pochopit. 

 

Úspěch nedělní demonstrace zaručil, že vyhlášení generální stávky se zúčastnily všechny 

písecké podniky a závody, mnohé školy a organizace. Všude byla založena místní či 
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podniková Občanská fóra nebo stávkové výbory a v poledne dne 27. listopadu 1989 bylo 

náměstí v Písku zcela zaplněné lidmi podporujícími generální stávku. 

 

Stávka proběhla zcela nerušeně. Nikdo se nepokoušel narušit její průběh a prosocialistické 

síly se stáhly. Na této stávce bylo čteno prohlášení OF „Co chceme“.  

 

V dalším rychlém sledu událostí vystupují především jednání s ONV dne 1. 12. 89, na němž 

OF skrze mluvčí (pány: Dovole, Moroz a Úlehla) vzneslo prvních jedenáct požadavků, včetně 

znovuotevření divadelní scény, přístupu k vysílání městského rozhlasu, zrušení VÚMLu, 

kádrování a nomenklatur. 

 

Uskutečňují se mnohá veřejná setkání, na která se podařilo získat nejrůznější hosty z OF. 

Prvními byli manželé Kantůrkovi, přijeli herci z Vinohradského divadla a v sále „Družba“ i 

v divadle hovořili s občany města. Přijela paní Dvorská, pražská agentura uspořádala koncert 

na podporu OF, přijeli herci z Činoherního klubu v Praze s panem Nárožným, který vystoupil 

v divadle 10. 11. [!] 89 v poslední den divadelní stávky, a Písek tak konečně ožil a zažil 

rozhovory přes rampu, které se vedly jinak ve všech divadlech. 

 

OF mezitím od MěNV získalo prostory v Komenského ulici č. 85, kde si zřídilo kancelář, 

v níž především většinu času pracoval pan Dovole, pan Slabý, který dělal spojku pro Prahu. 

Mluvčími OF v Písku byli pánové: Zdeněk Dovole, Miloslav Gebr, Vladimír Moroz, Václav 

Procházka a Ivan Úlehla. 

 

Občanské fórum dále jednalo s ONV a NF ve dnech 18. a 20. prosince 1989. Veřejná 

bezpečnost navázala spolupráci na nové úrovni a začala skládat účty kulatému stolu 

politických stran. Zatímco ONV se pokouší obstrukcemi a kličkami vyhnout spolupráci 

(zvláště se o to zasloužil taj. ONV Souhrada), sílí podpora volby pana Havla prezidentem 

republiky. K tomu jsou pořádány nejen podpisové akce, ale i veřejná setkání na náměstí 

v Písku.  

 

V rámci přípravy rekonstrukce Federálního shromáždění jsou jako možní kandidáti navrženi 

pánové Gebr, Horažďovský, Úlehla a Zajíček.  
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Dne 25. prosince 1989 je uspořádáno Občanské korzo v rámci svátků vánočních. Konec 

měsíce i roku jsme oslavili na náměstí. V prosinci také začalo vycházet „Občanské fórum“ 

jako informační bulletin OF v Písku, jehož jsem byl hlavním a jediným vydavatelem. Při 

přípravě mi pomáhali především paní Eva Pechánková a pan Pintýř. 

V Písku 21. 5. 1991 

Ivan Úlehla“. 

Kronika města Písku 1986-1990, s. 12-14.  

 

Příloha č. 2 

Výkonný výbor ÚV KSČ k únoru 48 (1990)  

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČ zveřejněné v Rudém právu 2. 2. 1990  

Únorové události v roce 1948 si Komunistická strana Československa letos připomene ve 

zcela změněných společenských podmínkách vytvořených revolučním pohybem širokých 

vrstev našeho lidu. Jménem statisíců poctivých komunistů KSČ již odsoudila bývalý 

nedemokratický systém vlády jedné strany, který ve svých důsledcích vedl k monopolu moci 

úzké skupinky stranických a státních byrokratů, k manipulování lidmi, zneužívání funkcí a 

korupci. Vytvořit do budoucna spolehlivě fungující politický systém zabezpečující všechna 

práva jednotlivců, názorovou svobodu a politickou pluralitu nebude pro nás, ale ani pro naše 

partnery snadné. 

 

Při hledání své nové identity se bude muset strana rozejít s celou řadou neživotných schémat a 

názorů. Nově se budeme muset zamyslet i nad vlastní historií. Jen z jejího pravdivého 

zobrazení a pochopení můžeme čerpat skutečné poučení pro naši současnou i budoucí 

politiku. 

 

Právě v této souvislosti chceme zdůraznit, že únorové události v Československu před 42 lety 

byly neoddělitelnou součástí složitého poválečného vývoje v Evropě. Po krátkém období 

vzájemné spolupráce vítězných mocností protihitlerovské koalice, kdy znovuobnovené 

Československo mohlo představovat skutečný most mezi Východem a Západem, se 

v mezinárodních vztazích prosadil tvrdý, konfrontační kurs. V jednotlivých zemích východní 

Evropy byly za přímé pomoci Sovětského svazu provedeny lidově demokratické revoluce a k 

moci se dostaly revolučně radikální strany. Jen v poválečném Československu dokázala KSČ 

ve svobodných a demokratických volbách v roce 1946 získat téměř 40 procent hlasů a její 

předseda Klement Gottwald se stal předsedou vlády. Právě z této skutečnosti vycházela celá 
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strategie i taktika KSČ, která v mezinárodně určených souvislostech rozvíjela především 

politickými prostředky revoluční proces. 

 

V konkrétních československých podmínkách se komunistická strana pokusila dokonce o 

vlastní národní přístup k socialistické revoluci, jejímž dobově podmíněným obsahem bylo 

dobytí politické moci a nastolení diktatury proletariátu. Šlo samozřejmě o politicky 

motivovaný zápas o moc, který pokračoval i v průběhu roku 1947, kdy se prudce zhoršila 

mezinárodní situace a jakékoliv odchylky od jediného, sovětského modelu socialistické 

revoluce byly fakticky znemožněny. To ve svých důsledcích vedlo k posílení stalinistického 

pojetí socialismu, jehož výrazem se stalo i vytvoření Informačního byra komunistických a 

dělnických stran v září 1947 a celá jeho další politika. 

 

Přes všechny tyto ideologické problémy a určující mezinárodně politické souvislosti proběhl 

československý Únor v roce 1948 jako vyvrcholení politického zápasu o moc. Tehdejší 

vedení KSČ v něm dokázalo získat na svoji stranu velkou většinu pracujících, dělníků, 

rolníků, drobných živnostníků, umělců, vědeckých pracovníků, učitelů, dalších příslušníků 

inteligence a mladých lidí. Jsme přesvědčeni, že jim, až na výjimky, šlo všem především o 

společenský pokrok a nejupřímnější snahu vybudovat v Československu socialismus jako 

historicky spravedlivější a svobodnější společnost, než byla ta, v níž dosud žili. 

 

Právě v této souvislosti se však dnes chceme co nejrozhodněji distancovat od 

nedemokratického upevňování stalinistického modelu socialismu po únoru 1946 a všech 

pozdějších deformací způsobených monopolem moci jedné strany. Na základě trpkých 

poučení z minulosti bychom se, podle přání naprosté většiny členů strany, kteří únor 1948 

vlastně nezažili, chtěli podílet na vytváření skutečně demokratické pluralitní, sociálně 

spravedlivé společnosti v naší vlasti. K tomuto závěru došel i mimořádný sjezd KSČ v závěru 

loňského roku.44 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Viz též: http://www.janbures.cz/User_Data/Images/V%C3%BDkonn%C3%BD%20v%C3%BDbor%20% 
C3%9AV%20KS%C4%8C%20k%20%C3%BAnoru%201948%20(1990).pdf. Stav k 10. 3. 2015. 
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5 TÁBOR VE VOLEBNÍM ROCE 1990 1 
 
 
Tábor vstoupil do nového roku 1990 s nezměněným složením MěNV a ONV. Změny 

v obsazení národních výboru město teprve čekaly. V lednu se začalo uvažovat o přejmenování 

některých ulic a náměstí. MěNV zadal Muzeu husitského revolučního hnutí, aby vypracovalo 

návrh na nová pojmenování ulic a náměstí a vyzvalo také občany, aby přicházeli se svými 

nápady.2 Návrhy veřejnosti předkládal MěNV, Občanské fórum i okresní archiv. Názvy ulic 

a náměstí zohledňovaly zejména historická pojmenování. Táborští občané se směli ke 

změnám názvů vyjádřit do 15. února.3 Táborští ochotníci navíc prosazovali změnu názvu 

Divadla Ivana Olbrachta na Divadlo Oskara Nedbala. Ivan Olbracht neměl k Táboru žádné 

vazby, naopak Oskar Nedbal byl zdejší rodák. Změny názvů některých ulic a náměstí 

schválilo 26. plenární zasedání MěNV 26. března 1990.4 

 

Na konci ledna 1990 navrhlo táborské Občanské fórum pro doplnění zastupitelských sborů 

Federálního shromáždění tři kandidáty za volební obvod číslo 40. Okresní rada OF se 

rozhodla pro Jaroslava Chobota z podniku Kovosvit Sezimovo Ústí, PhDr. Milana 

Nakonečného z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Vlastu Parkanovou 

z Plemenářského podniku Ústrašice. Mandát nových poslanců trval pět měsíců až do 

červnových voleb. Vlasta Parkanová složila poslanecký slib v úterý 30. ledna při zasedání 

Sněmovny lidu.5 

 

V táborské restauraci Beseda na Žižkově náměstí se 2. února 1990 sešli zástupci 

Československé strany socialistické (ČSS), Československé strany lidové (ČSL), 

Komunistické strany Československa (KSČ) a Občanského fóra (OF), aby se dohodli na 

rekonstrukci Okresního národního výboru v Táboře. Přítomní se rozhodli, že každá strana 

získá v radě ONV tři poslance a posledních šest míst zaujmou nezávislí kandidáti. Podle 

stejného klíče došlo k rozdělení pěti míst ve vedení ONV. V plénu ONV získaly jednotlivé 

                                                 
1Tato studie je dílčím výstupem z projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v 
komparativní perspektivě, podpořeného finančně Grantovou agenturou České republiky. Číslo projektu: 13-
15049S.  
2Ropek, R. Také v Táboře nové názvy ulic a náměstí. Palcát, roč. XXXII., číslo 4, 24. 1. 1990, s. 1. 
3 Fiala, J. Návrh na změnu ulic a míst v Táboře. Palcát, roč. XXXII., č. 6, 7. 2. 1990, s. 4. 
4 Státní okresní archiv Tábor, fond Městský národní výbor Tábor, přírůstkové číslo 3/1996, 26. plenární zasedání 
MěNV 26. 3. 1990. 
5 Noví poslanci Federálního shromáždění? Palcát, roč. XXXII., č. 5, 31. 1. 1990, s. 4; Otava, B. Jediná žena 
z nově volených poslanců do Sněmovny lidu. Rozhovor s JUDr. V. Parkanovou, Palcát, roč. XXXII., č. 6, 
7. 2. 1990, s. 3. 
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strany zastoupení: 35% členů KSČ, 10% členů ČSS, 10% členů ČSL a 45% ostatní včetně 

OF. V plénu ONV zasedalo celkem 105 poslanců. Rekonstrukce ONV měla skončit 

k 28. únoru 1990. Dohodu potvrdili představitelé stran a hnutí Josef Smrčina za ČSS, 

Ing. Bohuslav Viktora za ČSL, Zdeněk Elleder za KSČ a MVDr. Jiří Návara za OF.6 

 

Bohumil Smrčka z OF zorganizoval setkání s herečkou Zdenou Hadrbolcovou a Ing. Petrem 

Uhlem, ředitelem ČTK, ve čtvrtek 15. února 1990 v hotelu Palcát. Zdena Hadrbolcová se do 

Tábora vrátila po několika měsících, neboť tu vystoupila na demonstracích v listopadu 1989. 

Tématem besedy byla problematika svobody veřejného projevu. Petr Uhl uvedl ve svém 

vystoupení, že není pro absolutizování viny v hodnocení funkcionářů KSČ. Podle něj by se na 

každého mělo nahlížet objektivně. Součástí besedy byl také koncert Evy Olmerové 

doprovázené skupinou S-band.7 

 

Po revoluci aktuální téma ochrany životního prostředí se dostalo na prkna táborského Divadla 

Ivana Olbrachta. V malém sále uspořádalo táborské OF Ekologické fórum, na kterém 

vystoupil okresní hygienik MUDr. Karel Žatecký. V jeho projevu zaznělo, že 50% území 

Táborska má narušenou čistotu ovzduší, půdy, vody a lesů. Narušení ekologické rovnováhy 

bylo kritické už na počátku osmdesátých let. Největší problém představovalo znečištění 

podzemní vody. Samotné město Tábor trpělo zejména zvýšenou hlučností na silnici E 55, jež 

procházela skrz město a hlučnost tu dosahovala o polovinu vyšších hodnot decibelů, než bylo 

přípustné. Požadavkem Ekologického fóra se stalo budování čistíren odpadních vod 

a plynofikace průmyslových i obytných částí města.8 

 

MUDr. Žatecký informoval o stavu životního prostředí také Radu MěNV na jejím 2. zasedání 

1. února 1990. Největším problémem Tábora byla nekvalitní pitná voda, která se dala podle 

tehdejších kritérií označit pouze jako zdravotně nezávadná. Největšími znečišťovateli řeky 

Lužnice a rybníku Jordán, odkud se čistila voda, byly podniky Silon Planá nad Lužnicí, 

Masokombinát Planá nad Lužnicí, Madeta Planá nad Lužnicí, Kovosvit Sezimovo Ústí 

a Elektroisola Tábor. Jediným možným řešením, jak mít ve městě kvalitní pitnou vodu, bylo 

                                                 
6 Státní okresní archiv Tábor, fond Městský národní výbor Tábor (1867) 1945–1990 (1991), Kronika obce Tábor 
1989–1990, s. 90; Komuniké k otázce rekonstrukce ONV Tábor, Palcát, roč. XXXII., č. 7, 14. 2. 1990, s. 1. 
7 Kronika obce Tábor 1989-1990, s. 91; Smrčka, B.: Kulturní zážitek, politická akce. Petr Uhl v Táboře. Palcát, 
roč. XXXII., č. 9, 28. 2. 1990, s. 1.; Jednalo Občanské fórum. Palcát, roč. XXXII., č. 13, 28. 3. 1990, s. 1. 
8 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 91; Ekofórum. Palcát, roč. XXXII., č. 6, 7. 2. 1990, s. 3. 
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podle MUDr. Žateckého zbudování přivaděče pitné vody z Římovské nádrže,9 což se 

uskutečnilo v průběhu devadesátých let. 

 

Dne 28. února proběhlo 25. plenární zasedání MěNV, na němž došlo k jeho rekonstrukci. 

Plenární zasedání se sešlo v krytu CO (civilní obrany) pod náměstím Prokopa Holého, protože 

v tento den nebylo možné sehnat jiný prostor k zasedání.10 K rekonstrukci MěNV došlo na 

základě ústavního zákona č. 14/1990 Sb. z 23. ledna 1990. Podle tohoto zákona mělo být 

v národních výborech zastoupení: 45% členů OF, 35% členů KSČ, 10% členů ČSL a 

10% členů ČSS. Platnost zákona vypršela k 31. březnu 1990.11 

 

Během zasedání řada poslanců MěNV rezignovala či byla odvolána a byli kooptováni noví 

poslanci z řad ČSL, ČSS a OF. Na základě ústavního zákona č. 183 ze dne 28. prosince 1989 

byli odvoláni z důvodu vyrovnání politických sil v poslaneckém sboru MěNV Tábor poslanci: 

Dušková Jana, Kořínková Jana, Schovancová Jaroslava, Pexová Margita, Oulický Stanislav, 

Vavrek František, Vojtek Valentin, Faconová Jana, Votýpková Dagmar, Urban Bohumil, 

Váňa Ladislav, Koblic Josef, Lexová Eva, Linhart Jiří, Kolářová Jiřina a Loudová Vlasta. 

 

Na své poslanecké funkce rezignovali ve dnech 15. a 27. února Bláha Jiří (předseda MěNV), 

Ing. Míka Jan, Bican Karel, Růžička Jaroslav (místopředseda MěNV), Fiala Jiří (tajemník 

MěNV), Ing. Mudra Jaroslav, RSDr. Candra Miroslav, Břesková Vlasta, Volovecká Vlasta, 

Palková Věra, Petiková Ivana, Přibyl Václav, Laštovka Luděk, Balounová Jana, Solmošiová 

Dagmar, Ing. Novák Milan, Jindrová Aranka a Kytýr Karel (až 15. března). 

 

Plenární zasedání kooptovalo podle ústavního zákona č. 183 poslance za ČSS Pazourka 

Josefa, Ing. Volného Miroslava12, Eckharta Alfréda, Novotného Antonína, Melichara 

Jindřicha, Gucko Aleše, Dalihoda Ivana a Doudovou Marii; za ČSL MUDr. Koželuhovou 

Alenu, Čejku Miloše, MVDr. Jílka Vladislava13, Lorence Františka, Váchovou Marii 

a Novotného Pavla; za OF Švarce Miloše, Ing. Čápa Josefa, Ing. Kozákovou Evu, Smrčku 

Bohumila, Chobota Jaroslava, Kosíka Stanislava, Bozadžievovou Věru, MUDr. Koláře 

                                                 
9 Státní okresní archiv Tábor, fond Městský národní výbor Tábor, přírůstkové číslo 3/1996, 2. zasedání Rady 
MěNV 1. února 1990. 
10 25. plenární zasedání MěNV 28. února 1990. 
11 Upozornění. In Palcát, roč. XXXII., č. 12, 21. 3. 1990, s. 1. 
12 Kandidoval za ČSS do České národní rady. Pracoval jako vedoucí odboru v OÚNZ (Okresní ústřední 
nemocniční zařízení) a předseda okresní revizní komise. 
13 Kandidoval za ČSL do České národní rady. V roce 1990 byl již důchodcem. 
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Josefa, Ing. Tůmu Miloše, Ing. Mimru Stanislava, MUDr. Vilímka Petra, Ing. Lutovského 

Karla, Rukavičku Jana, Ing. arch. Hubičku Jana, Bartáčka Jiřího, Prokopa Miloslava, 

MUDr. Charouzka Jindřicha, Ing. Pivokovského Václava a za KSČ Ing. Hořejšího Jana.14 

V březnu byli do pléna MěNV ještě kooptováni Veronika Erwerthová a Karel Janovský za 

SZ.15 Z celkového počtu 97 poslanců MěNV jich bylo 35 (36,1%) vyměněno na základě 

kooptačního zákona. Poslanecký mandát nebyl vázán na bydliště v místě volebního obvodu, 

do něhož byl poslanec kooptován.16 

 

Poslanci zvolili předsedou MěNV Miloše Švarce z OF, tajemníkem Ing. Josefa Čápa z OF, 

 místopředsedou pro kulturu, tělesnou výchovu a byty Ladislava Stránského z ROH 

a místopředsedou pro plán a rozpočet Ing. Jana Hořejšího z KSČ. V radě MěNV nově zasedli 

MUDr. Alena Koželuhová, Miloš Čejka a Jan Kos za ČSL, Josef Smrčina17, MVDr. Jan 

Jelšík18 a Josef Pazourek za ČSS, Božena Mikešová, JUDr. Miluše Stehlíková a Ing. Jan 

Hořejší za KSČ a Ing. Josef Čáp, Bohumil Smrčka, Jaroslav Chobot, Stanislav Kosík za OF.19  

Nově obsazený MěNV si vytkl několik úkolů: 

• příprava a provedení svobodných voleb, 

• zabezpečení správného chodu aparátu národního výboru, 

• snížení rozestavěnosti stavebních akcí, 

• rozšíření obchodního domu Prior, 

• dořešení přejmenování některých ulic a náměstí, 

• dostavba čistírny odpadních vod,20 

• urychlení rozvodu plynu, 

• dokončení mostu přes Jordán a obchvatu kolem Tábora, 

                                                 
14 25. plenární zasedání MěNV 28. února 1990. 
15 26. plenární zasedání MěNV 26. března 1990. 
16 Ke kooptacím poslanců. Palcát, roč. XXXII., č. 16, 19. 4. 1990, s. 1. 
17 Kandidoval za ČSS do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Pracoval jako předseda okresního výboru 
a technický náměstek Masokombinátu Planá nad Lužnicí. 
18 Kandidoval za ČSS do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Pracoval ve veterinárním středisku 
Masokombinátu Planá nad Lužnicí. Do ČSS vstoupil ještě před rokem 1989. 
19 25. plenární zasedání MěNV 28. února 1990; Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 93; Rekonstrukce orgánů. 
Palcát, roč. XXXII. č. 10, 7. 3. 1990, s. 1. 
20 Jednalo se o rozestavěnou čistírnu odpadních vod na řece Lužnici mezi Sídlištěm Nad Lužnicí a Táborem. 
Stavba čistírny začala roku 1985. Nová čistírna měla být uvedena do provozu už roku 1989, ale stavba se dostala 
do skluzu, především kvůli dodavatelům technologií. První linka čistírny začala pracovat na konci roku 1990 
a druhá v roce 1992. Nová čistírna obsluhovala Planou nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Sídliště nad Lužnicí a část 
Tábora (Nové město, Ústecké předměstí, Blanické předměstí). Zbytek odpadních vod z Tábora proudil do 
čistírny odpadních vod pod Klokoty. Viz Lužnice žaluje. In Palcát, roč. XXXII., č.7, 14. 2. 1990, s. 1–2. 
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• zahájení prací na podchodu pro chodce na křižovatce u hotelu Jordán (dnešní 

Křižíkovo náměstí), 

• rozvoj soukromého podnikání, zejména při zřizování obchodů, malých dílen atd., 

• zlepšit služby pro obyvatelstvo.21 

Odstupující členové MěNV předseda Jiří Bláha, tajemník Jiří Fiala a místopředseda Jaroslav 

Růžička se neobtěžovali předat svá pracoviště svým nástupcům, kteří museli sami pronikat do 

problematiky práce na národním výboru.22 

 

Na 6. schůzi Rady MěNV 5. dubna informovali Ing. arch. Otakar Jankovec a pan Černý 

o přípravě nadcházejících voleb do zákonodárných orgánů. Příprava se dělila do tří 

tematických etap: 

• I. etapa (administrativní) – určení volebních obvodů, zpracování seznamu voličů 

a příprava hlasovacích a voličských lístků 

• II. etapa (politická) – vlastní volební akt 

• III. etapa (materiálně technická) – příprava volebních místností, hlasovacích boxů, 

zařízení, výzdoby atd. 

 

Příprava voleb se prováděla na základě publikovaného volebního zákona, kterému zatím 

chyběly prováděcí předpisy. Dále se používaly údaje o správním rozdělení města a evidence 

obyvatel a aktualizovaná mapa. Rada schválila 32 volebních okrsků, v nichž mělo volit cca 

26 tisíc táborských občanů. Volební místnosti se nacházely převážně ve školách a kulturních 

zařízeních. Čtyři volební místnosti byly umístěny v zařízeních veřejného stravování. Pro 

volby se nechalo zhotovit 98 hlasovacích boxů – kovová konstrukce s plátěnými stěnami. Pro 

přípravu voleb byly stěžejními daty: 8. května 1990 – vyhlášení volebních okrsků a místností; 

22. května – vylepení volebních vyhlášek a 5. června – doručení volebních lístků. Usnesením 

č. 43/90 Rada MěNV schválila volební okrsky a místnosti v Táboře.23 

 

Na 8. schůzi Rady MěNV 3. května 1990 informoval JUDr. František Menhart (vedoucí 

odboru organizačního a vnitřních věcí) radu o přípravách na červnové volby. Rada 

odsouhlasila svým usnesením č. 50/90 pracovníky a funkcionáře MěNV za zapisovatele 

okrskových volebních komisí, počet volebních okrsků stanovila na 33, určila volební 
                                                 
21 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 93; Langer, Jaroslav: Čeká nás nemálo starostí a práce. Hovoříme s novým 
předsedou MěstNV v Táboře M. Švarcem, Palcát, roč. XXXII., č. 10, 7. 3. 1990, s. 1. 
22 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 93; Začali s čistým stolem. Palcát, roč. XXXII., č. 11, 14. 3. 1990, s. 1. 
23 6. schůze Rady MěNV z 5. 4. 1990. 
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místnosti pro konání červnových voleb, počet plent pro volby – celkem 90 kusů, a vzala na 

vědomí termín prvního shromáždění okrskových volebních komisí a zapisovatelů dne 10. 

května 1990 od 16.00 hodin v městském kulturním středisku na Pražském sídlišti. Z Kanady 

přišla zásilka osmi milionů kusů obálek na červnové volby.24 

 

Na jednání u kulatého stolu se dohodli zástupci OF, ČSS, ČSL, KSČ, SZ, ČSSZ 

(Československá strana zemědělská), Politického hnutí a JZD, že každá strana nahlásí 

nejpozději 30 dní před volbami jednoho člena a jednoho náhradníka do volebních komisí. 

Všechny strany a hnutí dostaly k dispozici pro svoji volební kampaň stejný prostor 

v regionálním tisku a rozhlase. Organizace oslav 1. května byla v rukou jednotlivých stran 

a hnutí a o jejich průběhu měly informovat tisk a rozhlas.25 

 

Předvolební kampaň k parlamentním volbám odstartovala 29. dubna 1990. První máj se 

poprvé po několika desetiletích obešel bez „tradičních“ prvomájových průvodů. Politické 

strany a hnutí využily sváteční den k uspořádání meetingů, kde představily svůj program. 

Československá strana socialistická pozvala své příznivce na Husovo náměstí, kde představila 

své kandidáty na poslance Federálního shromáždění a program. Na shromáždění v Husově 

parku vystoupili ještě dva sportovci z Estonska, kteří se vydali jako poslové míru a přátelství 

na trasu měřící 2 100 km Lvov-Praha-Kiel. Na své zastávce v Táboře pozdravili přítomné 

občany. 

 

Na bývalém Leninově náměstí, tehdy již přejmenovaném na Masarykovo náměstí, se sešli 

příznivci OF. S projevem vystoupil místopředseda federální vlády Ing. Vladimír Dlouhý 

a poslankyně za Jihočeský kraj a spisovatelka Eva Kantůrková. Oslavy na Masarykově 

náměstí organizoval ONV, MěNV a KC (Koordinační centrum) OF. Na shromáždění se 

představili kandidáti do Federálního shromáždění Ing. Radomil Ropek (kandidát do 

Sněmovny lidu, důchodce), Ruth Šormová (kandidátka do Sněmovny lidu, logopedka, 

signatářka Charty 77), MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (kandidát do České národní rady, 

vědecký pracovník) a JUDr. Vlasta Parkanová (kandidátka do Sněmovny národů, 

advokátka).26 

 

                                                 
24 8. schůze Rady MěNV z 3. 5. 1990. 
25 Jednání u kulatého stolu. In: Palcát, roč. XXXII., č. 16, 19. 4. 1990, s. 1. 
26 Oslavy Svátku práce. Palcát, roč. XXXII., č. 17, 25. 4. 1990, s. 1. 
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Park u divadla obsadila Strana zelených. U muzea na Žižkově náměstí mělo svůj meeting 

hnutí Spojenectví zemědělců a venkova. Na závěr proběhla společná manifestace na náměstí 

Tomáše G. Masaryka za nové politické a hospodářské uspořádání společnosti.27 

 

Československá strana lidová se obracela ve svém programu zejména na křesťansky 

smýšlející občany, kteří chtěli pomáhat rozvoji demokracie, morálky a humanismu. Svým 

programem navázala strana na své tradice. 

 

Pro československé prostředí neznámá Strana zelených navázala na obdobné strany v západní 

Evropě. Jejím cílem bylo zdravé životní prostředí, boj proti devastaci půdy, lesů, znečištění 

vod a ovzduší. 

 

Československá strana socialistická prosazovala upevnění jednoty všech demokratických 

a vlasteneckých sil, aby nepřipustily návrat totality. Podpořila požadavky na vytvoření státu 

založeného na ústavním pořádku, tržním hospodářství, rovném přístupu ke vzdělání, názorové 

a náboženské svobodě. Podpořila kandidaturu Václava Havla na prezidenta republiky.28 

Řada stran a hnutí se shodla ve svých názorech na vytvoření demokracie, svobod, upevnění 

národní suverenity nejen pro Čechy a Slováky, ale i pro všechny národnostní menšiny 

v táborském okrese, zejména pro Romy, důsledné řešení demokratizace školství, 

zdravotnictví, ekologie, soukromého podnikání apod. 

 
Do předvolební kampaně se na Táborsku zapojilo šestnáct politických stran a hnutí:29 
číslo název politického uskupení 
3. Československá strana socialistická 
4. Hnutí za občanskou svobodu 
6. Svobodný blok 
7. Občanské fórum 
8. Všelidová demokratická strana 
9. Volební seskupení zájmových svazů v Čechách 
10. Komunistická strana Československa 
11. Spojenectví zemědělců a venkova 
12. Együttélés–Spolužitie–Wspólnota–Soužití–Maďar. křesťanskodemokratické hnutí 
13. Československé demokratické fórum 
18. Strana zelených 
19. Hnutí československého porozumění 
20. Hnutí za samosprávnou demokracii – společnost pro Moravu a Slezsko 

                                                 
27 Májový svátek. Palcát, roč. XXXII., č. 19, 10. 5. 1990, s. 1–2; Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 95 –96. 
28 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 96–97. 
29 Koho budete volit. In Palcát, roč. XXXII., č. 20, 16. 5. 1990, s. 1. 
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21. Sociální demokracie 
22. Strana přátel piva 
23. Křesťansko-demokratická unie 

 
Ještě než se voliči vydali k volebním urnám, přijel v úterý 29. května do Tábora prezident 

Václav Havel. Na Žižkově náměstí přivítali prezidenta zástupci ONV, MěNV a zástupci 

politických stran a hnutí. Na náměstí přišlo na 15 000 lidí. Úvodní projev pronesl předseda 

MěNV Miloš Švarc, následovaly projevy předsedy ONV JUDr. Jana Šperla, místopředsedy 

federální vlády Ing. Vladimíra Dlouhého, ministryně obchodu Vlasty Štěpové, poslankyně 

Federálního shromáždění JUDr. Vlasty Parkanové, signatářky Charty 77 Ruth Šormové 

a dalších. Poté vystoupil Václav Havel. Upozornil na nutnost bránit dosažené demokratické 

principy. Slovy táborského kronikáře Karla Kroutila: „Tábor charakterizoval (Václav Havel) 

jako symbol ideálů pravdy a boje za ní.“30 Shromáždění na Žižkově náměstí zakončil 

symbolicky chorál Ktož jsú boží bojovníci. 

 

V pátek a v sobotu 8. a 9. června 1990 proběhly po několika desetiletích první svobodné 

volby do parlamentu31. Organizaci a veškerou administrativní agendu zajišťovaly národní 

výbory. V okrese Tábor bylo registrováno 78 772 voličů ve 194 volebních okrscích. Ve 

volebních komisích v okrese Tábor zasedlo celkem 1 562 zástupců politických stran a hnutí. 

Každý volič v táborském okrese obdržel 42 hlasovacích lístků, z toho bylo 14 do Sněmovny 

lidu Federálního shromáždění označených červeným pruhem, 15 pro volby do Sněmovny 

národů Federálního shromáždění označených modrým pruhem a 13 lístků do České národní 

rady bez označení. Každý volič vybíral po jednom hlasovacím lístku pro jednotlivé 

zákonodárné orgány a ještě mohl upřednostnit čtyři kandidáty zakroužkováním jejich 

pořadového čísla.32 

 

K volbám přišlo 76 845 voličů (97,6%). Stoprocentní účast zaznamenali ve 27 okrscích. 

Nejvíce voličů bylo zapsáno ve městech, z celkového počtu se jednalo o 53 135 (67,5%) 

občanů, ve střediskových obcích 9 879 (12,5%) občanů a v ostatních obcích 15 758 (20%) 

občanů.33 

                                                 
30 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 99. 
31 Výsledky parlamentních voleb jsou vloženy v příloze 1. na konci. 
32 Šperl, J. Než půjdeme k volbám. Palcát, roč. XXXII., č. 18, 4. 5: 1990, s. 1; Informace o volbách. Palcát, 
roč. XXXII., č. 23, 6. 6. 1990, s. 1; Volby 1990 z pohledu statistiky. Palcát, roč. XXXII., č. 25, 20. 6. 1990, s. 2. 
33 Souhrnné výsledky hlasování ve volbách do zákonodárných sborů v okrese Tábor. In Palcát, roč. XXXII., 
č. 24, 13. 6. 1990, s. 1; Volby 1990 z pohledu statistiky. Palcát, roč. XXXII., č. 25, 20. 6. 1990, s. 2; Kronika 
obce Tábor 1989–1990, s. 100–101. 
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Už na konci července začaly přípravy na podzimní komunální volby. Občanské fórum 

vyzvalo voliče, aby vybrali vhodné kandidáty do zastupitelstev měst a obcí. Podporovalo ve 

svém programu občanskou iniciativu, podnikání, sociální jistoty a celkový rozvoj obcí. 

Československá sociální demokracie prosazovala v programu pomoc spravedlnosti a sociálně 

nejslabším občanům. Strana chtěla být důstojným konkurentem OF. Nepřála si monopol stran 

a hnutí.34 

 

Občanské fórum uspořádalo 15. září v Táboře sněm za přítomnosti poslanců Federálního 

shromáždění Ruth Šormové a Ing. Radomila Ropka. Přítomní zhodnotili dosavadní činnost 

OF a také se zaměřili na přípravu komunálních voleb. Na sněmu byli představeni kandidáti do 

zastupitelských sborů měst a obcí na Táborsku. Do komunálních voleb vstoupilo OF v koalici 

s Klubem angažovaných nestraníků (KAN), Liberálně demokratickou stranou (LDS) 

a Sdružením podnikatelů (SD). Jako hlavní úkol si OF vytklo kontakt s voliči a jejich 

seznámení s volebním programem.35 

 

Na 13. schůzi Rady MěNV seznámil JUDr. Menhart přítomné poslance s tím, že do 15. září  

musí být stanoven počet členů obecního zastupitelstva, počet volebních okrsků a volebních 

místností. Rada rozhodla podle § 7 a 8 zákona České národní rady z 5. září 1990 o volbách do 

zastupitelstev obcí. Na základě tohoto zákona se táborské zastupitelstvo mělo skládat ze 

30 členů. Město bylo pro obecní volby rozděleno na 35 volebních okrsků.36 

 

JUDr. Menhart seznámil Radu MěNV na mimořádném zasedání 1. října s průběhem příprav 

obecních voleb. Zapisovatelkou místní volební komise se stala paní Ondráčková. Registrace 

stran, hnutí a koalic se měly odevzdat do půlnoci 30. září.37 Datum odevzdání registrace se 

málem vymstil republikánům, neboť svoji kandidátní listinu poslali poštou v sobotu 29. září 

na adresu zapisovatelky místní volební komise. Kandidátka republikánů se dostala na stůl 

zapisovatelky až v pondělí dopoledne. Proto právníci KSČ a OF žádali o nezařazení 

republikánů do obecních voleb. Místní volební komise jejich požadavek schválila, ale okresní 

volební komise rozhodnutí zrušila po nemalém úsilí republikánů.38 

 

                                                 
34 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 108. 
35 Kronika obce Tábor 1989–1990, s. 109. 
36 13. schůze Rady MěNV 13. 9. 1990, usnesení č. 79/90. 
37 Mimořádná schůze Rady MěNV 1. 10. 1990, usnesení č. 93/90. 
38 Cícha, I. KSČ a OF chtěly vyřadit republikány z voleb. Palcát, roč. XXXII., č. 41, 17. 10. 1990, s. 3. 
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Na mimořádné schůzi Rady MěNV 23. října byl stanoven počet volebních okrsků ve městě 

na 36. Volební okrsek mohl mít maximálně 1 100 voličů. Volební komise měly 10 členů z řad 

stran, hnutí a zaměstnanců MěNV. 39 

 

Na poslední mimořádné schůzi Rady MěNV před obecními volbami 14. listopadu oznámil 

tajemník Ing. Čáp, že ke dni 24. listopadu zanikne MěNV a od 25. listopadu vznikne Městský 

úřad Tábor. Funkční období poslanců MěNV skončí k 30. listopadu 1990.40 

 

Ke dni 24. listopadu 1990 zaniklo na okrese Tábor 44 národních výborů a nahradilo je 

99 zastupitelských orgánů s 1 044 členy obecních zastupitelstev. Nejpočetnější zastupitelstvo 

se volilo v Táboře – celkem 30 zastupitelů, v Soběslavi a Plané nad Lužnicí 25, ve Veselí nad 

Lužnicí, Mladé Vožici a Sezimově Ústí 21 zastupitelů. V ostatních obcích okresu se počet 

členů zastupitelstva pohyboval mezi 7–15. V okrese Tábor bylo celkem 205 volebních 

okrsků. O přízeň 75 440 voličů se ucházelo 2 360 kandidátů. Výsledky komunálních voleb 

zpracovávalo okresní oddělení Československého statistického úřadu. 

 

Na kandidátních listinách pro komunální volby v Táboře figurovalo celkem 154 jmen, z nichž 

voliči vybírali 30 nových zastupitelů. Pro získání jednoho mandátu v Táboře bylo zapotřebí 

864 hlasů od voličů. Komunální volby proběhly v sobotu 24. listopadu. Svého volebního 

práva využilo v táborském okrese 60 949 občanů, tedy 80,7 % voličů.41 

 

V šesti největších městech v okrese (Tábor, Soběslav, Planá nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, 

Sezimovo Ústí a Mladá Vožice) s počtem obyvatel nad 3 000 bylo registrováno celkem 

48 772 voličů, z toho 76,97 % využilo svého volebního práva. Na jeden zastupitelský mandát 

připadalo v průměru 366,7 hlasů. Obyvatelé těchto měst volili nejčastěji OF, ze 133 členů 

zastupitelstev získalo OF 48 mandátů (36,1%). Následovala KSČM s 29 mandáty (21,8%), 

ČSL se 13 mandáty (9,8%), ČSSZ s devíti mandáty (6,8%), ČSSD se sedmi mandáty (5,3%), 

NSS a Hnutí za rovnoprávné postavení žen shodně po pěti mandátech, po čtyřech mandátech 

získaly SZ a sdružení nezávislých kandidátů, po dvou mandátech republikáni a Volební 

sdružení čs. podnikatelů v ČR, jeden mandát ČSS, LDS, Podnikatelsko-živnostenská strana, 

                                                 
39 Mimořádná schůze Rady MěNV 23. 10. 1990, usnesení č. 98/90. 
40 Mimořádná schůze Rady MěNV 14. 11. 1990. 
41 Volby se blíží. Palcát, roč. XXXII., č. 43, 31. 10. 1990, s. 1–2; Komunální volby 1990. Palcát, roč. XXXII., 
č. 47, 28. 11. 1990, s. 1. 
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KAN a Politické hnutí členů ZD. Ve velkých městech nezískaly žádný mandát Křesťansko-

demokratická strana, Romská iniciativa v ČSFR a nezávislí kandidáti. 

 

V obcích s počtem obyvatel mezi 1 000–2 999 připadlo na jeden mandát 87,4 hlasů. V těchto 

obcích bylo zapsáno 8 742 oprávněných voličů, z nichž 84,5% přišlo k volbám. Z voleb 

vzešlo 100 zastupitelů. Také zde získalo nejvíce mandátů OF, celkem 44 (42%), KSČM 

skončila na druhém místě s 23 mandáty, poté následovaly ČSL se 13 mandáty, sdružení 

nezávislých kandidátů s 12 mandáty, po třech mandátech získaly ČSS a SZ, dva mandáty 

Politické hnutí členů ZD, po jednom mandátu ČSSZ a Hnutí za rovnoprávné postavení žen. 

Nezávislí kandidáti nezískali žádný mandát. 

 

V obcích s počtem obyvatel od 300 do 999 se volilo 365 členů obecních zastupitelstev. 

V těchto obcích bylo zapsáno 11 018 voličů, z nichž 88,4% přišlo odevzdat svůj hlas. Pro 

získání jednoho mandátu stačilo 30,2 hlasu. Nejvíce mandátu získali nezávislí kandidáti, 

celkem 113 (31%). 

 

V nejmenších obcích do 300 obyvatel volili jejich obyvatelé 446 zastupitelů. Oprávněných 

voličů bylo zapsáno 6 908, z toho 91% využilo svého volebního práva. K zisku jednoho 

mandátu stačilo 15,5 hlasu. Nejvíce mandátů obdrželo sdružení nezávislých kandidátů, 

celkem 217 mandátů (48,7%), za ním skončilo OF s 97 mandáty (21,8%), KSČM 

s 44 mandáty (9,9%), ČSL s 26 mandáty (5,8%), ČSSZ s 19 mandáty, Politické hnutí členů 

ZD se 17 mandáty, po deseti mandátech mělo Hnutí za rovnoprávné postavení žen a nezávislí 

kandidáti, pět mandátů Křesťanskodemokratická strana a jeden mandát NSS. 

 

Průměrný věk zvolených zastupitelů byl 42 let. Z celkového počtu 1 044 zastupitelů obsadily 

ženy pouze 152 mandátů (14,6%). Ze statistických údajů vyplývá, že obyvatelé nejmenších 

obcí měli větší zájem o obecní volby než obyvatelstvo měst a větších obcí. V několika obcích 

přišli k volbám všichni oprávnění voliči: Balkova Lhota, Bečice, Čenkov u Bechyně, 

Hodonice, Nasavrky, Radimovice u Mladé Vožice. Volební účast pod 80% zaznamenaly 

volební komise v Bechyni (76,5%), v Plané nad Lužnicí (79,9%), v Táboře (75,6%). Vůbec 

nejnižší volební účast byla v Přehořově 74,1%.42 

 
 

                                                 
42 Holenda, P. Komunální volby ´90 na Táborsku. Palcát, roč. XXXII., č. 48, 5. 12. 1990, s. 2. 
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Volební výsledky do táborského zastupitelstva:43 
politické uskupení počet křesel procentuální zastoupení 
Občanské fórum, KAN, LDS, SP 9 34,4 
Komunistická strana  7 21,7 
Strana zelených 3 10,5 
Blok demokratických stran44 3 7,6 
Československá strana lidová 2 7,3 
Sdružení pro republiku45 2 5,9 
Hnutí za rovnoprávné postavení46 2 5 
Sdružení nezávislých kandidátů 
sport 

1 1,6 

 

Po volbách se ještě jednou sešla Rada MěNV 30. listopadu v zasedací místnosti MěNV 

v čp. 7 na Žižkově náměstí. JUDr. Menhart přečetl radě pověření pro předání úřadu 

funkcionářů, kteří setrvají ve funkci až do 31. prosince 1990. Pověření se týkalo pouze 

předsedy Miloše Švarce. JUDr. Menhart navrhl radě, aby RNDr. Jiří Bumerl jakožto nejstarší 

člen nově zvoleného zastupitelstva organizoval a řídil průběh volby nového starosty a jeho 

zástupců na zasedání 6. prosince v Městském kulturním středisku na Pražském sídlišti 

v Táboře.47 

 

Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo ustavující zasedání městského zastupitelstva, na němž došlo 

k volbě starosty a jeho náměstků. Na ustavující zasedání se přišlo podívat téměř 200 lidí, 

protože bylo veřejné, ale nesměli do něj zasahovat. Mandátová komise na úvod prověřila 

platnost mandátů zvolených členů táborského zastupitelstva. Ing. Tůma (mluvčí mandátové 

komise) předstoupil s připomínkou, že mandáty MVDr. Františka Rytíře, JUDr. Františka 

Menharta a MUDr. Marie Rybářové jsou podle názoru mandátové komise neplatné, neboť 

podle zákona České národní rady č. 368/90 Sb. by se funkce člena zastupitelstva neměla 

slučovat s funkcí ve výkonu státní správy. Okresní prokurátor JUDr. Josef Podrázký 

konstatoval, že je třeba počkat na výklad zákona a zvolené poslance ponechat ve funkci. 

S tímto návrhem zastupitelstvo souhlasilo.48 

 

                                                 
43 Složení táborského městského zastupitelstva je v příloze 2. na konci textu. 
44  Blok demokratických stran se skládal z koalice Národně sociální strany, Československé sociální demokracie, 
Československé strany socialistické a Československé strany zemědělské. 
45 Sdružení pro republiku – republikánská strana československá se v Táboře ustavila v červnu 1990 a do 
obecních voleb vstoupila v koalici s Konfederací politických vězňů. 
46 Hnutí za rovnoprávné postavení žen v Čechách a na Moravě. 
47  Mimořádné zasedání MěNV 30. 11. 1990. 
48 Státní okresní archiv Tábor, fond Městský úřad Tábor, př. č. 52/2013, Ustavující zasedání městského 
zastupitelstva 6. 12. 1990; Zvoleni noví starostové. Palcát, roč. XXXII., č. 49, 12. 12. 1990, s. 1. 
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Ing. Tůma navrhl na starostu za koalici OF MVDr. Jiřího Návaru a MUDr. Marie Rybářová 

za koalici NSS, SZ, ČSL, ČSZ, RSČ-SPR (republikáni), HZRPŽ a nezávislé kandidáty RNDr. 

Jiřího Vaníčka, CSc. Ing. Libor Kostya (KSČ) tvrdil, že MVDr. Návara bude zvýhodněn. 

Předsedající RNDr. Jiří Bumerl nechal hlasovat o volbě RNDr. Vaníčka. Pro jeho volbu bylo 

20 zastupitelů a 10 proti. Předsedající rozhodl, že hlasování o druhém kandidátovi je 

bezpředmětné. Starostou města se stal RNDr. Jiří Vaníček, CSc. za Blok demokratických 

stran. Starostovými náměstky zastupitelé zvolili MVDr. Jiřího Návaru (29 hlasů) za OF 

a Miroslava Pána (22 hlasů) za Konfederaci politických vězňů. Do šestičlenné rady města se 

dostali MUDr. Marie Rybářová (29 hlasů) za ČSL, MUDr. Václav Pavlíček (28 hlasů) za SZ, 

Ing. Ladislav Kostrůnek (28 hlasů) za Blok demokratických stran, MUDr. Jiří Karlovský 

(26 hlasů), Ing. Jiří Fišer (28 hlasů) a Ing. Ivan Martin (27 hlasů) za OF. Ing. Kostya byl  

zklamán, že se do rady nedostal žádný zastupitel za KSČ. Do rady města byl navrhován za 

KSČ Karel Bican, ale dostal pouze sedm hlasů, což mu ke zvolení nestačilo. Ustavující schůzi 

ukončil projev starosty Vaníčka. Zdůraznil v něm, aby byla každému ponechána svoboda 

myšlení, aby každý zapomněl na svou politickou příslušnost a byl platným členem obecního 

zastupitelstva.49 

 

Rada městského zastupitelstva se poprvé sešla 19. prosince 1990. JUDr. František Menhart 

oznámil v dopise svou rezignaci na post zastupitele, neboť jeho nová funkce zástupce 

přednosty Okresního úřadu nebyla slučitelná s výkonem funkce městského zastupitele. Rada 

vzala rezignaci na vědomí a dosadila do funkce prvního náhradníka za Blok demokratických 

stran Josefa Trejbala. Jelikož byl Trejbal přítomen na jednání, ihned složil slib člena 

městského zastupitelstva do rukou starosty města. 

 

Po volbách si stěžoval zástupce Romské iniciativy (ROI)50 Törkel Gejza, že do zastupitelstva 

nebyl zvolen žádný zástupce Romů. ROI se chtěla podílet na sociálním a kulturním programu 

města, neboť stávající doba dávala všem stejná práva a šance. ROI argumentovala tím, že 

Romové byli více než čtyřicet let odstrkováni a prakticky neměli žádná práva ani možnost se 

                                                 
49 Ustavující zasedání městského zastupitelstva 6. 12. 1990; Kronika Tábor, s. 112-114; Zvoleni noví starostové. 
Palcát, roč. XXXII., č. 49, 12. 12. 1990, s. 1. 
50 V táborském okrese se ROI ustavila 19. ledna 1990. Viz Bartoš, A. Táborsko má Romskou občanskou 
iniciativu. Palcát, roč. XXXII., č. 5, 31. 1. 1991, s. 1. 
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ozvat. Romská iniciativa obdržela v obecních volbách v celém okrese pouze 1 476 hlasů, což 

jí nestačilo k získání žádného mandátu.51 

 

První řádné zasedání městského zastupitelstva svolal starosta Vaníček na 10. ledna 1991 do 

zasedací místnosti Městského úřadu na Žižkově náměstí od 13.00 hodin. Starosta seznámil 

zastupitelstvo s odpovědí České volební komise ohledně slučitelnosti funkcí MUDr. Rybářové 

a MVDr. Rytíře. Funkce MUDR. Rybářové byla slučitelná s výkonem funkce členky 

městského zastupitelstva, ale u MVDr. Rytíře nebyla. Přímo na jednání podal MVDr. Rytíř 

ústní rezignaci na svůj zastupitelský mandát. Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení členů 

zastupitelstva JUDr. Františka Menharta a MVDr. Františka Rytíře. Na jejich místa nastoupili 

náhradníci Josef Trejbal a Miloš Švarc, který byl prvním náhradníkem za koalici OF, KAN, 

LDS a SP. Městské zastupitelstvo zvolilo na zasedání tajemníkem Městského úřadu Ing. 

Jiřího Slabého z OF.52 

 

Na 2. zasedání rady Městského úřadu 24. ledna 1991 rezignovala na funkci členky rady MÚ 

MUDr. Alena Koželuhová, protože byla jmenována do funkce vedoucí referátu zdravotnictví 

a sociálních věcí Okresního úřadu v Táboře. Rada vzala její rozhodnutí na vědomí 

a jmenovala novým členem zastupitelstva a rady Jana Kosa.53 

 

ZÁVĚR 
 
Občanské fórum a další nekomunistické strany (ČSS, ČSL, SZ) se do MěNV a ONV Tábor 

dostaly až na základě kooptačního zákona č. 14/1990 Sb. OF mělo v Táboře velmi silnou 

pozici, dokázalo obsadit úřad předsedy a tajemníka MěNV a největší počet míst v radě MěNV 

z nově kooptovaných stran. Výsledky parlamentních i obecních voleb potvrdily dominantní 

postavení OF ve městě. Přestože získalo v obecních volbách nejvíce mandátů, místo starosty 

neobsadilo, ale získalo většinový podíl v radě MÚ a jednoho místostarostu. Starosta RNDr. 

Vaníček byl stoupencem OF, v listopadu 1989 se stal jedním z prvních aktivistů OF 

v podniku Silon Planá nad Lužnicí, kde pracoval jako vědecký pracovník. Jelikož podporoval 

pluralitní demokratický systém, vystoupil z OF a vstoupil do Národně sociální strany. Volby 

do zákonodárných orgánů se u voličů setkaly s velkým ohlasem, který už bohužel nepotvrdily 

                                                 
51 Kronika obce Tábor 1989-1990, s. 123; Holenda, P. Komunální volby 1990. Palcát, roč. XXXII., č. 47, 
28. 11. 1990, s. 1. 
52 Státní okresní archiv Tábor, fond Městský úřad Tábor, př. č. 52/2013, 1. zasedání městského zastupitelstva 
10. 1. 1991. 
53 Státní okresní archiv v Táboře, fond Městský úřad Tábor, př. č. 52/2013, 2. zasedání městské rady 24. 1. 1991. 
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volby do obecních zastupitelstev. K obecním volbám na Táborsku přišlo o téměř 16 000 

voličů méně než k parlamentním volbám. Obecní volby znamenaly vítězství OF v Táboře i 

v okrese, ale na druhém místě skončila KSČ. Ve volebních výsledcích se promítlo 

rozčarování voličů se stávající politickou situací. 

 
 
Příloha 1. Výsledky parlamentních voleb v červnu 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo politické uskupení SL SN ČNR

3. Československá strana socialistická 2,2 3,2 2,8

4. Hnutí za občanskou svobodu 0,2 0,3

6. Svobodný blok 0,8 1 1

7. Občanské fórum 57,9 53,2 53,6

8. Všelidová demokratická strana - Sdružení pro republiku 1 1,1 1

9. Volební seskupení zájmových svazů ČR 1,5 1,1 1,5

10. Komunistická strana 14,7 15,2 14,9

11. Spojenctví zemědělců a venkova 6,6 7,75 7,6

12. E-S-W-S, Maďarská křesťanskodemokratická unie 0,1

13. Československé demokratické fórum 0,4 0,3 0,3

15. Organizace nezávislých Rumunů

18. Strana zelených 3,1 4,1 3,9

19. Hnutí československého porozumění 0,1 0,1

20. Hnutí za samostatnou dem. společnost pro Moravu a Slezsko 0,6 0,7 0,7

21. Sociální demokracie 3,2 3,7 3,4

22. Strana přátel piva 1,2

23. Křesťansko demokratická unie 7,5 8,4 8
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Příloha 2. Táborské městské zastupitelstvo po komunálních volbách v listopadu 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. kandidáta jméno příjmení titul v ěk příslušnost
2 Marie Rybářová MUDr. 38 ČSL

3 Alena Koželuhová MUDr. 52 ČSL

2 Karel Bican 47 KSČ

22 Libor Kostya Ing. 44 KSČ

1 Tomáš Zdeněk 41 KSČ

13 Miloslav Hána 39 KSČ

9 Naďa Kořínková 42 KSČ

5 Jaroslav Odehnal 29 KSČ

3 Nataša Volčková Ing. 28 KSČ

10 Václav Pavlíček MUDr. 46 SZ

11 Dagmar Chadimová MUDr. 37 SZ

12 Vlasta Slabá MUDr. 37 SZ

2 Miroslav Pán 42 KPV

5 Ivan Cícha Ing. 28 SPR-RSČ

1 František Mennhart JUDr. 44 Blok dem. s.

10 Jiří Vaníček, CSc. RNDr. 46 Blok dem. s.

6 Ladislav Kostrůnek Ing. 31 Blok dem. s.

2 Jiří Strážnický 39 SNK

6 Jiří Karlovský MUDr. 47 OF

13 Josef Drs 44 OF

2 Jiří Fišer Ing. 37 OF

11 Jíří Bumerl RNDr. 65 OF

9 Jana Jeřábková Ing. 36 OF

4 Jiří Návara MVDr. 33 OF

21 František Rytíř MVDr. 61 OF

23 Bohumil Smrčka 47 OF

3 Miloš Tůma Ing. 34 OF

12 Ivan Martin Ing. 42 OF

1 Dagmar Pastuchová 37 HZRPŹ

3 Ludmila Brožková MVDr. 57 HZRPŽ
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6 PROMĚNA HODNOT A TRANSFORMACE SPOLE ČNOSTI 
NA PŘÍKLADU OKRESU M ĚLNÍK V ROCE 1990 
 

Úvod 

Předmětem studie je zamyšlení nad tím, jak v blízkém okolí Prahy byly reflektovány některé 

hodnoty (ekologie, ekonomika, historie, velkým tématem tady ovšem nebyla např. církev a 

obnova jejích práv1 ani přítomnost a odchod sovětských vojsk2), k jejichž radikální proměně 

od roku 1990 docházelo a to na základě rozboru okresních regionálních novin a některých 

dokumentů úřední provenience. Zkrátka jak lidé vnímali současnost a prožívali naděje do 

budoucna a jak si budoucnost města a společnosti představovali. 

 

Na Mělnicku, tak jako na celém českém venkově, byť ležícím v bezprostřední blízkosti Prahy, 

probíhala revoluce opožděně a první větší shromáždění se uskutečnilo až v době, kdy  v Praze 

bylo více méně rozhodnuto, 27. listopadu 1989 u příležitosti dvouhodinové generální stávky.3 

Naší úlohou je také si vyjasnit, zda opožděnost v začátku vývoje měla rozhodující vliv na celý 

následný proces nebo ten byl nebo nebyl odlišný od jiných regionů z jiných důvodů, např. 

v odvislosti, zda se jednalo o převážně zemědělské nebo průmyslové oblasti bez 

akcelerujících vrstev společnosti, tehdy především studentů a umělců, kteří se koncentrovali 

v Praze a velkých městech.4 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Výjimkou je snad jen článek známého faráře z Obříství d.p. Aloise V. Kubýho o jeho záměru vybudovat 
v Neratovicích dům pro seniory. Mělnicko. Týdeník, 20. 12. 1990, s. 1, „Věřícím i nevěřícím“. A dále článek 
Bedřicha Marjánka o situaci církve s přihlédnutím k neobsazení místa mělnického probošta. Nové Mělnicko, 20. 
4. 1990, s. 2, „Před návštěvou papeže“. A přivítání navrátivšího se faráře Jana Birky ze švýcarského exilu do 
Všetat. Mělnicko. Týdeník, 20. 9. 1990, s. 1, „Vrátil se domů“.  
2 Nové Mělnicko, 8. 3. 1990, s. 1, „Kdy jim zamáváme?“ Samozřejmě i tady je vyslovena naděje v jejich brzký 
odchod nejen z Neratovic, o nichž článek pojednává. 
3 Prohlášení Občanského fóra (OF), v němž rekapituluje události. OF na Mělníku vzniklo 26. 11. 1989 a jeho 
první akcí byla manifestace na náměstí. Rukopisný dokument vznikl v lednu 1990, a bylo v něm dále 
konstatováno, že některým lidem už se činnost OF nelíbí, protože změny se týkají nejen politických špiček, ale 
každého.  Státní okresní archiv (SOkA) Mělník, Soudobá dokumentace. 
4 Velmi případně k tomu BOŠTÍK, M. (2009): Sametová revoluce v Litomyšli. Příspěvek k politickým dějinám 
okresu Svitavy v letech 1989-1991, s. 43:  „Litomyšl žila v druhé polovině 80. let poklidným životem bývalého 
okresního města, již jen nostalgicky vzpomínající na svou někdejší slávu a významnou úlohu, jež hrála v našich 
dějinách. Byla spravována městským národním výborem, v němž zastávali vedoucí úlohu, stejně jako v celé 
společnosti, normalizační představitelé komunistické stany.“ 
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Metodika a cíl 

Byl to takový zvláštní, přípravný rok ten rok devadesátý. Některé tehdy přijaté zásadní 

zákony začaly platit až od příštího roku.5 Byla to doba, kdy staré koexistovalo s novým. Bylo 

v tom všem mnoho idealismu a nedocenění budoucího vývoje, který mnohé naděje učinil 

efemérními. Proto jsme se spíše než na události a jevy, které nebyly v Mělníku odlišné od 

zbytku země, zaměřili na něco, co bychom mohli nazvat mentalitou toho roku, jak aspoň by 

se dala vysledovat z novin a některých úředních dokumentů.6 

 

Jednání orgánů národních výborů se ještě částečně řídí plány z minulých let, doznívají různé 

minulé aktivity jako soutěže o vzorné obce, občanské výbory, JZD. Interpelace poslanců 

okresního národního výboru byly zvláště zaměřeny na životní prostředí a běžné provozní věci, 

hlavně otázku dopravy, údržbu ulic, silnic apod.7 Život se ve své praxi ani přes bouřlivé 

změny nemohl zcela zastavit a s novým, mnohdy důrazným akcentem byly řešeny otázky 

„komunální“ politiky, jak již plynulo z náplně práce národních výborů.   

 

Mělník byl tichý nenápadný okres, tak jako skoro celý „venkov“ a z pravidelných zpráv, 

hlášení a plánů práce okresního oddělení StB v době normalizace to vyplývá, kdy jediným 

vzrušením bylo v období srpnových výročí kontrolovat především bývalé příslušníky KANu 

ve Spolaně Neratovice.  Trochu nadsazený je názor z listopadu r. 1990: „Mělník byl svým 

způsobem více sledovaný složkou StB než většina okresů kraje, zejména pro konkrétní osoby 

zapojené v občanských iniciativách a také pro den, kdy občané přicházeli vyjádřit svou poctu 

Janu Palachovi. V seznamu akcí StB nás tedy nepřekvapila často se objevující jména 

                                                 
5 MĚCHÝŘ 1999: 208 nn. Zákon č. 403 z října 1990 o zmírnění následků některých majetkových křivd, tzv. 
restituční zákon a zákon č. 427 z 25. 10. 1990 o převodech některých věcí z vlastnictví státu do vlastnictví 
fyzických nebo právnických osob, známý jako „malá privatizace“, začal platit až od 26. ledna 1991. 
6Průběh roku 1990 byl na Mělníku podobný jako jinde. Obecné a celostátní akce a impulsy a proměny jsou 
známé. Mnoho komparativního a návodného obsahují dějiny měst z edice Lidových novin. Mělník je v nich 
v tomto období zpracován na rozdíl např. od Klatov nebo Litomyšle ovšem poměrně povrchně.  
7 Snad pro zajímavost stojí za uvedení, že rada MěstNV Mělník schválila 15. 5. 1990 návrh na obnovení tradice 
z let 1945 - 1948 spočívající v darování koše mělnického vína manželce prezidenta republiky a bylo rozhodnuto 
o darování tohoto koše paní Olze Havlové. SOkA Mělník, fond MěstNV Mělník, zápisy jednání rady 1990. 
Kromě běžného programu docházelo také k osamostatnění dříve „nedobrovolně“ sloučených obcí. Při těchto 
jednáních vyplouvaly na povrch mnohé dřívější úkornosti, jako v případě dosavadní místní části Neratovic 
Libiše. Při jednání o odtržení padala silná slova přirovnávající dokonce situaci k současné vnitropolitické situaci 
s tím, že stížnosti „Libišáků“ připomínají „současnou válku“ mezi Čechy a Slováky. Libiš měla velmi výhodnou 
výchozí pozici, protože většina státního podniku Spolana se nacházela na katastrálním území Libiše, nikoliv 
Neratovic a dislokační daň byla velmi zajímavá.  Pro odluku hlasovalo 58 zastupitelů, 8 se zdrželo, proti nikdo. 
SOkA Mělník, f. MNV Neratovice, zápis pléna městského národního výboru 4. 9. 1990. K celé záležitosti 
poměrně objektivně o pesimismu Neratovic a optimismu Libiše ještě Mělnicko. Týdeník, 20. 9. 1990, s. 1, 
„Rozvod?… Rozvod!“ 
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sledovaných osob Jana Duse, Jiřího Pavlíčka a Heřmana Chromého.“8 Skutečností je, že tito 

lidé byli opravdu angažovaní a sehráli, na Mělnicku zejména H. Chromý, svou roli také v roce 

1990. Možná bychom ovšem chtěli moc a tři disidenti na „okrese na severu“ odpovídali 

dobovému standardu. 

 

Martin Boštík si stanovil následnou chronologii: Od ledna do parlamentních voleb, změny na 

MNV v Litomyšli, vzpomínka na Jana Palacha, přejmenování ulic a náměstí, volby a od 

parlamentních voleb do komunálních voleb.9 Chronologie, jak ji použil pro Litomyšl, je jistě 

použitelná i na jevové stránky v Mělníku. Proběhly kulaté stoly mezi Občanským fórem (OF) 

a ostatními politickými stranami a KSČ k doplnění a rekonstrukci národních výborů- ONV a 

MěstNV. Konaly se četné mítinky OF s občany nejen na Mělníku, v Kralupech a 

Neratovicích, ale i v menších městech a obcích. V lednu 1990 se konaly dialogy OF 

v mělnickém kulturním domě, někdy za účasti poslanců Federálního shromáždění (FS) a 

České národní rady (ČNR) zejména o ekologii, které kritizovaly hlavní znečišťovatele 

ovzduší, Elektrárnu Mělník, neratovickou Spolanu a její skládky chemického odpadu u Tišic a 

Tuhaně. Veřejnost vzrušoval osud budovy sekretariátu OV KSČ a dalším tématem byl návrat 

vyřazených knih ze státní vědecké knihovny do okresní knihovny v Mělníku. Konaly se 

mítinky, hlavně předvolební, za účasti špičkových pražských politiků OF. Netradiční byly 

oslavy svátku práce. První máj na hlavním mělnickém náměstí proběhl neformálně jako 

lidová veselice. Na náměstí Míru hrála hudba, lidé se bavili po svém. Před parlamentními 

volbami se 17. 5. 1990 konala manifestace na náměstí Míru, na níž byl hlavním řečníkem 

Miloš Zeman. Stovky lidí vyslechly projev a „mnohokrát potleskem projevily souhlas 

s obsahem projevu“. V podloubí se zdarma podávala drštková polévka s rohlíkem. 

V Masarykově kulturním domě (MKD) se v tu dobu také konalo shromáždění 

Československé strany socialistické (ČSS), ale ani bývalý představitel předúnorové politiky 

Josef Lesák nezměnil nic na nezájmu o tuto stranu, účast byla velmi slabá a to již 

předznamenalo krach tohoto tradičního subjektu české politické scény.  Naproti tomu 29. 5. 

1990 Waltr Komárek přednášel v přeplněném sále MKD. Vrcholem pak byla 19. 9. 1990 

návštěva Václava Klause v MKD, který byl naprosto přeplněn, a lidé byli doslova všude.10 

 

                                                 
8 Mělnicko.  Týdeník, 8. 11. 1990, s. 1, „Veřejná bezpečnost pod lupou“ o občanských komisích  pro očistu 
Sboru národní bezpečnosti.  
9 BOŠTÍK, 2009: Obsah. Moment oslav Jana Palacha měl na Mělnicku, protože žil ve Všetatech a chodil na 
gymnázium na Mělníku, zcela mimořádný význam.  
10 SOkA Mělník, Kronika Mělníka za r. 1990. 
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Restrukturalizace národních výborů 

Lidé si představovali a přáli si, aby se vše rychle změnilo, hlavně aby odešli nepopulární 

představitelé staré moci, a aby proběhla rekonstrukce orgánů moci, tedy nejen vlád a 

tehdejších nejvyšších zastupitelských orgánů (Federálního shromáždění a České národní 

rady), ale i národních výborů. Nešlo to tak rychle a nejednalo se ani o příliš demokratický 

proces, ale spíše o revoluční postup.11   Lidé z okresního centra OF si stěžovali, že vše dělají 

ve svém volném čase a nemají jiné spolupracovníky.  „Zatím jsme neudělali žádné velké 

revoluční a radikální změny (a to nám někteří mají za zlé), ale je připravena situace tyto 

změny nyní provést zákonnou cestou. Opět ale narážíme na malou zainteresovanost občanů. 

Na výzvu k předložení kandidátů pro kooptaci do národních výborů se nám vrátilo ze všech 

podniků jen osm odpovědí.“12 Na základě ústavního zákona Federálního shromáždění ČSSR z 

23. ledna o odvolání poslanců a volbě nových do zastupitelských sborů a národních výborů po 

projednání u kulatého stolu se zástupci politických stran a OF  bylo poslancům doporučeno 

zvolit na uvolněná místa nové poslance. Také byly dohodnuty změny ve složení rady.13 Někde 

ovšem byli lidé postaveni před realitu, když v některých obcích odstoupili zastupitelé za KSČ, 

jako ve Vojkovicích a Úžicích, aniž by jim byla vyslovena nedůvěra, a tím měla být 

ochromena práce MNV. „Radní“ za KSČ se domnívali, že jsou nenahraditelní, ale nebyli. 

Díky OF a aktivitě občanů došlo k reorganizaci a „vše jde dále“.14 

 

První změny ve složení ONV proběhly na jeho mimořádném zasedání dne 1. 2. 1990 a to na 

základě setkání u kulatého stolu 11. 1. 1990 za účasti všech politických stran a všech „fór“ 

v okrese.  Bylo navrženo 9 nových poslanců, vesměs aktivistů OF a z funkce členů rady ONV 

8 poslanců a předsedkyně výboru lidové kontroly, kterou nahradil Heřman Chromý.15 Od té 

doby do 28. 3. 1990, kdy se konalo další plénum, rezignovalo 14 poslanců a po dalších 

dohodách OV KSČ odvolal dalších 5 poslanců a Okresní výbor Národní fronty 6, a tak došlo 

k uvolnění 25 poslanců. U kulatého stolu bylo dohodnuto nové složení pléna ONV – 46 

poslanců politických stran, z toho 36 KSČ, 6 ČSS,  4 z Československé strany lidové (ČSL) a 

45 bylo bez politické příslušnosti.16  

 

                                                 
11 Nové Mělnicko, 15. 2. 1990, s. 2, „K volbě nových poslanců“ od H. Chromého.  
12 SOkA Mělník, Soudobá dokumentace, dokument OF z ledna 1990. 
13 Nové Mělnicko, 8. 2. 1990, s. 1, „Plénum ONV zasedalo“. BOŠTÍK 2009: s.168 a nn. 
14 Nové Mělnicko, 22. 3. 1990,  s. 2,  „Setkání Kralupska“ . 
15 SOkA Mělník, f. MěstNV Mělník, zápis pléna 1. 2. 1990. 
16 Nové Mělnicko, 5. 4. 1990, s. 1, „Noví poslanci ONV zvoleni“. 
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Lidé si přáli odvolání starých „národněfrontovských“ poslanců a jejich nahrazení jinými, 

ovšem jako mnohde jinde, lidé nebyli zřejmě zpočátku příliš ochotni se o tyto funkce ucházet 

a přijímat je.  Přetrvávala buď nedůvěra k veřejnému angažování a veřejnému prostoru nebo 

běžná ostýchavost, nedůvěra v osobní schopnosti, pohodlnost apod. „Práce na národních 

výborech je v dnešní době neradostná. Nejsou byty, pozemky pro drobnou bytovou výstavbu, 

nezbytné prostory k podnikání patří převážně soukromým majitelům, obce nemají peníze na 

kanalizaci, osvětlení, údržbu ulic, na místní policii... U nás v Kralupech jsme neměli na 

vybranou. Nového předsedu i tajemnici se nám nepodařilo získat. Někoho odvolat z funkce je 

jen polovina úkolu. Dosadit vhodného nástupce musí následovat. Nejsme obcí, kde postaví do 

roka stěží malou autobusovou zastávku. Tam mohli měnit funkcionáře třikrát týdně. Nikdo 

nechtěl odejít od svého povolání na několik měsíců ke zcela neznámému dílu. Jen funkci 

místopředsedy zastává důchodce - a to ještě na poloviční  úvazek...“17  

 

Nechuť k veřejnému angažmá vystihl jeden nový poslanec: „Když jsem se uvolil stát se 

poslancem, stalo se tak poté, co v celých Neratovicích nebylo dost ochotných lidí, kteří by se 

zapojili do činnosti města a nahradili část mnohdy aktivních, nicméně se starým systémem 

spojených poslanců.“ Že diskutuje se svými jemu přidělenými voliči – asi v rámci občanského 

výboru a že se lidé svěřují s „nahromaděnými problémy, které dlouho nikdo neřešil“ a doufají 

v novou dobu a společnost. Nesmíme být lhostejní k vyřizování podnětů občanů, jak tomu 

pořád je, že se musíme spojit proti znečišťovatelům ovzduší a prostředí a že musíme 

podporovat soukromý sektor, protože ten jediný je schopen vytvářet konkurencí tlak „na 

zkostnatělé struktury státních podniků.“ Bojí se, že je málo čestných a pracovitých lidí 

schopných něco pro město udělat, „aniž by v tom hledali své osobní ambice“18 Reálnou 

situaci vystihl předseda MěstNV v Neratovicích, který na otázku, jak se mu jeví současný 

aparát MNV odpověděl – „Co bych Vám k tomu řekl...., funguje, a doufám, že předešlí i nové 

obsazení našlo cestu ke spolupráci.“19 

 

Článek s emotivním titulkem  „Co nacvičují chapadla?“ o kralupské radnici brojí proti 

tamějším poměrům, kdy se „totalitní struktury“ údajně snažily o udržení vlivu, je nutno 

                                                 
17Mělnicko. Týdeník, 11. 10. 1990, s. 2, „Ještě jednou kralupská chapadla“. Podobně skepticky hodnotila před 
obecními volbami situaci členka OF Mělník Alena Boušová, když napsala, že „většina obyvatel měst a obcí je 
stále svázána velkou pasivitou a nezájmem účastnit se věcí veřejných. Je to těžké dědictví minulosti, kdy „do 
toho tady“ nesměl člověk mluvit, kdy směl pouze souhlasit.“ Mělnicko. Týdeník, 4. 10. 1990, s. 1, „O funkce 
není zájem“.  
18 SOkA Mělník, f. MNV Neratovice, zápis plenárního zasedání MěstNV Neratovice ze 4. 9. 1990. 
19 Nové Mělnicko, 21. 6. 1990, s. 1, „Zeptali jsme se MUDr. Tomáše Roitha…“ 
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chápat také v širších souvislostech nedostatku odborníků a úředníků z řad občanské 

společnosti a současně jako snahu aparátu nadále působit i v nových podmínkách a to mnohdy 

korektně, arci důvody mohly být pro to různé. „Kdo jste  navštívili tuto radnici koncem 

šedesátých let a nyní, spatříte mnoho stejných tváří.  Ti, kdo v dobách našeho největšího 

ponížení, kdy většina z nás plakala studem, ronili slzy dojetí nad bratrskou pomocí  

Sovětského svazu, sedí dodnes na svých židlích. Dnes však již nemluví o normalizaci. Ale 

jsou to stále stejní lidé používající stejných praktik. Radnice se tak stává uzavřenou 

společností, jakousi pevností pro úzký okruh lidí, kdo se nehodí, je vyhozen. Mnozí jednici se 

i nadále považují za nepostradatelné. Jak by ne, vždyť mají dvacetileté zkušenosti z 

normalizace, takže si troufají zvládnout i tu demokratizaci.“20 

 

Kritika starých struktur 

Mnozí lidé se nejen na začátku roku 1990 domnívali, že ještě „není vyhráno“, obávali se 

násilného zvratu a tedy návratu bývalé moci ať již domácím nebo zahraničně politickým 

tlakem. Tato obava se mísí s kritikou jejich současného působení v ekonomické sféře – kdy 

naopak akceptovali nový režim a akcentovali jeho výhody, a tudíž se vlastně do nového 

systému zapojili a nebyli pro demokratický vývoj v pravém smyslu nikterak nebezpeční. 

Nicméně idealismus a možná i závist ve společnosti ještě stále přetrvávaly. Zkrátka aktivity 

bývalých příslušníků nomenklatury nebo jen bývalých vedoucích provozoven a zařízení, 

zajišťujících prodej nebo opravu úzkoprofilového zboží a komodit a poskytování určitých 

služeb, v ekonomické sféře, se zdály nepřijatelné, podezřelé a nekalé. Po oživeném zájmu o 

dílo Jaroslava Foglara byli tito lidé a jejich „klany“ nazývány „bratrstvem kočičí pracky“ jako 

v případě Drobných provozoven Mělník, kdy je socialistické podnikání nazýváno 

rozkrádáním. Vedení podniku se rozhodlo podnikat, a jak v podstatě podvodně získalo za 

státní peníze nákladní automobil, který se různě převáděl, aby jej mohli odkoupit, protože se 

prodal přes další podnik do autobazaru. Taktéž také bývalý ředitel Městského podniku 

služeb se stal podnikatelem a prý si chce otevřít boutique („kolikátý butik  to už jen v Mělníku 

bude?“). Navíc na místo prodejny s textilem a galanterií, který tím mlazičtí občané budou dost 

citlivě postrádat. Článek vyjadřuje pocity části veřejnosti přesně a výstižně: „Peníze k 

podnikání mají jen ti, kteří byli komunistickými mocipány, dosazenými do výhodných pozic. 

Nejde tu z naší strany o závist ani o novodobé kádrování. Jde jen o to, že musíme rozbít staré 

ekonomické klany založené na vzájemných, leckdy i ne příliš legálních protislužbách, na 

                                                 
20 Mělnicko. Týdeník, 20.  9. 1990, s. 2. 
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známostech z dob vlády nomenklaturních kádrů, mezi nimiž by obyčejný začínající 

podnikatel neměl šanci. Musíme začít stavět nově pojaté hospodářství na čisté louce s čistým 

stolem i rukama. I když by to třeba „mafiáni“ zvládli zpočátku rychleji.“21 Pregnantně tehdejší 

pocity vyjádřil antropolog L. Holý: „Ti, kdo za socialismu „poctivě pracovali“ se cítili 

diskriminováni, protože nikdy nemohli nashromáždit kapitál, který by jim umožnil, aby se 

stali podnikateli.“22 Celá věc byla ale ještě sofistikovanější, protože Ivo Možný ve své skvělé 

eseji právě touhou po legalizaci a stabilizaci postavení nomenklatury prostřednictvím nejen 

postavení, ale především peněz a tedy soukromého vlastnictví přesvědčivě odůvodňuje klidný 

přechod od socialismu ke kapitalismu.23 

 

Nicméně na druhé straně byl s povděkem kvitován pokles členské základny KSČ.24 „U těch, 

kteří po listopadu KSČ opustili, není, myslím, důležité hledat důvod jejich vstupu. Důležitější 

je, že když si mohli opravdu svobodně vybrat nebo když konečně prohlédli, červenou knížku 

vrátili. I oni tím svou troškou přispěli k volebnímu vítězství demokratických sil a snížili 

nebezpečí návratu rudé totality. V drtivé většině je k tomu nevedl kariérismus (i když i ten se 

samozřejmě vyskytuje – lidi jsou lidi), ale svobodná vůle zbavená strachu z „vedoucí 

úlohy“.“25 

 

Časté jsou články o minulých nebo současných poměrech „na pracovištích“ a nejde ani tak o 

konkrétní záležitosti, mnohdy osobní povahy, jako spíše o kritiku praktik a provázanosti   „s 

různými městskými, okresními, ale i podnikovými kamarádíčky, kteří se umí navzájem 

podržet“, a proto nevěří, že by se za starého vedení něco mohlo změnit. Objevuje se i kritika 

„měkkosti“ OF, ale není nikterak převládající.26 

 

                                                 
21Mělnicko. Týdeník, 4. 10. 1990, s. 1, „Kdo a jak podniká“.  Relace v Mělnicko. Týdeník, 1. 11. 1990, s. 1-2, 
„Jak a kdo podniká – ohlasy.“S nadhledem zobecňuje tuto situaci MĚCHÝŘ, J. Velký převrat či snad revoluce 
sametová, s. 217-218.  „Většina z nich (rozuměj příslušníky nomenklatury – pozn. DS) získala prostředky pro 
úspěšné soukromé podnikání a hlavně si udržela výnosná místa v nejrůznějších podnicích a institucích. Také 
socialističtí zbohatlíci, vedoucí autoservisů, zelináři, taxikáři, řezníci, veksláci si našli nové či staronové zdroje 
příjmů i v novém režimu. Pouze to, co bylo kdysi trestné, získalo posvěcení legálního podnikání.“  
22 HOLÝ, L. (2010) Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace 
společnosti. Praha, s. 162. 
23 MOŽNÝ, 2009: s. 105 nn. V jejich zájmu bylo rozpustit slepenec ekonomie, správy, politiky a donucování a 
přesunout se od brutální silové dominance k dominaci jemné, ekonomické. 
24 Nové Mělnicko, 15. 2. 1990, s. 3, „Nové struktury ZO KSČ“. 7. února se konalo zasedání OV KSČ, které 
konstatovalo přechod ze závodů do místa bydliště, a členství kleslo z předlistopadových více než 10 tisíc na 
2055 členů. Celostátně od začátku roku do 30. června 1990 počet členů KSČ klesl z 1 701 085 na 756 120. Tento 
údaj přejímám podle Francoise MAYER, 2009: s. 84. 
25Mělnicko. Týdeník, 28. 6. 1990, s. 1, „Co je důležité“. 
26Mělnicko. Týdeník, 11. 10. 1990, s. 2, „Causa Dvořák a ti druzí“. 



116 
 

Ekonomie. Práce. Výkonnost 

Téměř všichni chtěli a očekávali změny v řízení národního hospodářství, ale koncepce 

radikální ekonomické reformy teprve vznikala, resp. nebyla obecně známa a do té doby spolu 

soupeřilo více ekonomických „škol“.27 Jedním z představitelů umírněného proudu byl Věněk 

Šilhán, který normalizační léta trávil na chalupě v Kokořínském údolí v katastru obce Kanina 

na Mělnicku. Zavítal také na Mělník.  Zdůraznil potřebu, aby se soukromé podnikání dostalo 

na úroveň státního a družstevního. „I když uvítal zájem o spolupodílnictví od zahraničních 

účastníků, varoval před neuváženým přijímáním každé nabídky, protože náš stát nemá zájem 

na výprodeji národního bohatství nebo zneužití naší poměrně laciné pracovní síly.“28 

 

Hluboce zakořeněný smysl pro sociální rovnost si uvědomovali i samotní tvůrci ekonomické 

reformy a viděli v tom pro její zdárný průběh nebezpečí. A odtud plyne nabádání, aby byli 

lidé odpovědni sami za sebe a nespoléhali jako dosud na stát, což je doložitelné četnými 

novinovými články právě z počátku 90. let a to nejen na celostátní úrovni.29 Heřman Chromý, 

již zmíněný disident a nyní mj. volební zmocněnec OF ve volbách 1990, kooptovaný a 

později zvolený člen České národní rady, neztrácel kontakt s Mělníkem a plnil do jisté míry 

roli K. H. Borovského z revolučních let 1848-1849, kdy občanům vysvětloval základní 

koncese a principy a pojmy „revoluční“ politiky a nové občanské společnosti v intencích 

doby.30 H. Chromý psal také o ekonomické reformě a připravoval občany na její dopady a 

vybízel je ke změně hodnotové orientace. „Jde také o to, aby odbory v této fázi neorientovaly 

svou pozornost jednostranně na zajištění sociálních jistot, jejichž umělá garance státem nás 

přivedla tam, kam nás přivedla, ale vytvářely tlak na vedení podniků, aby se zabývaly 

ekonomickou analýzou  výroby. Na základě této analýzy aby se rozhodovaly pro náhradní 

výrobní programy neb předložily svým zaměstnancům jasnou perspektivu dalšího fungování 

či nefungování podniku.“31  

                                                 
27 HOLÝ, 2010, s. 150nn. Ekonomická transformace měla politické konotace, „návrat do Evropy“. Obnovení 
příslušnosti k „západu“ mohlo proběhnout jen prostřednictvím svobodného trhu.  
28Nové Mělnicko, 8. 2. 1990, s. 1, „Demokracie pro všechny. Třetí celoměstský mítink OF v Kralupech nad 
Vltavou“. 
29 HOLÝ, 2010, 162. 
30Mělnicko. Týdeník, 16. 8. 1990, s. 2, „Antikomunismus nebo demokracie?“ je zajímavou polemikou H. 
Chromého o trestním oznámení na KSČ s dvěma radikálními mělnickými občany.  
31Mělnicko. Týdeník, 29. 11. 1990, s. 1, „Priority uvést v život“. Podobně Mělnicko. Týdeník, 22. 11. 1990, s. 1, 
„Naše budoucnost v otaznících minulosti“, kde opět H. Chromý vytyčuje smělý boj „poklidnému stereotypnímu 
nedramatickému životu a nízké životní úrovně“ i za cenu sociální nerovnosti apod. K tomu také MĚCHÝŘ, J. 
1999, s. 218. Od počátku někteří politici a žurnalisté zdůrazňovali, „že prosperitu společnosti zajistí nikoli 
sociální a existenční jistoty, ale právě pocit existenční nejistoty, který každého jedince nutí, aby pracoval 
s vypětím všech sil.“   
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 V souvislosti s tím se také objevil nový fenomén. Nezaměstnanost. Novináři se zajímali, jak 

se s ní lidé vyrovnávají. „Nemáte dojem, že shánět si práci je pro lidi ponižující? Spíše 

nezvyklé. My děláme všechno pro to,aby k nám s tímto pocitem pokory nepřistupovali...“ Ale 

lidi reagují různě,  v některých případech chtěli použít i násilí, když nedostali hned místo. 

„Ale těžko se domluvíme například s občany Mělníka, kteří odmítají odjíždět kamkoliv, 

neumíme ani zřídit fabriky pro úzkoprofilové profese, což bylo požadavkem jedné z 

uchazeček.“32 

  

Zásobování. Zdražování 

 V přechodné době, kdy se pozvolna rozsypával starý systém a nový ještě nevznikl, docházelo 

k dočasnému, ale někdy citelnému zhoršení např. v zásobování. Tyto výpadky byly ještě 

umocněny pravdivými fámami o chystané úpravě cen, zdražování, liberalizaci cen, což mělo 

za následek několik vln nákupních horeček a podivnou snahou jakéhosi předzásobení.33 

Přitom liberalizace cen většiny zboží byla nastartována až od 1. 1. 1991.34 

 

„Nejen že nás potraviny stojí o něco více, ale ještě řada z nich není. Navíc se po okrese 

rozletěla fáma, že velkosklad je prý plný, ale „staré struktury“ bojkotují zásobování – či 

naopak, že ve skladech nic není.“ Nebyla to ale údajně, aspoň na Mělnicku, pravda, 

velkosklad byl v „normálním stavu“, ale mnohé ovlivnily i mezinárodní vztahy. Překvapivá je 

stížnost na absenci citronů a „grepů“ z Kuby. To ale nebylo nejdůležitější: „Problémy jsou 

také s rostlinnými tuky. Po zdražení másla jich lidí nakupují daleko víc než dřív...“ Navíc 

chyběl ocet, „na to už jsme si pomalu v sezoně zavařování zvykli (bohužel). Obchod navíc 

počítal s tím, že plíseň okurková část úrody zdecimuje – stejně jako v letech předchozích. Leč 

nestalo se a objednávky octa tedy byly nepostačující.“ Nedostatek hovězího masa byl  

celostátním problémem. „Stejné důvody – špatný odhad poptávky po zdražení.  Z toho 

plynoucí malá objednávka a pak prázdné regály. Mohou hrát svou roli u nedostatku dalšího 

zboží, které přitom běžně ve skladu či u výrobce je.“ V té době byl dokonce nastolen jakýsi 

                                                 
32Mělnicko. Týdeník, 20. 12. 1990, s. 1, „Kam pro práci“. Úřad práce začínal v budově Okresního úřadu a k  
tomuto datu evidoval 953 volná místa a 327 neumístěných uchazečů. 
33„Poklidnou atmosféru prázdnin narušila jen v červenci nákupní horečka, kupovaly se hlavně potraviny a 
drogistické zboží. Před očekávaným zdražením se zvýšil nákup mouky, cukru, fronty na benzín. Na podzim, kdy 
se očekávalo další zdražení, se situace opakovala.“ Kronika Mělníka za r. 1990. MĚCHÝŘ, 1999, s. 208. Brzy 
po parlamentních volbách pocítili občané i rub svobody. Nová vláda zvýšila ceny potravin i jiných komodit o 
26%. Následovala ovšem částečná finanční kompenzace  k platům a důchodům. Od 1. 7. se zvýšily ceny benzinu 
a nafty. 
34 MĚCHÝŘ, 1999, s. 220. 
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přídělový systém: „Na ONV jsem se také dověděla, že na Mělnicku je vyhlášena regulace 

prodeje u tohoto zboží: Sůl -1 kg na osobu, cukr – 2 kg, kuře – 2 ks, prací prášky 2 malé nebo 

1 velké balení.“ Nicméně je poučné východisko a poučení, které by si veřejnost z tohoto stavu 

měla odnést: „Za současnou situaci nemohou noví lidé, ale ti, kteří nás 40 let nutili budovat 

socialismus. Minulí představitelé okresu a kraje se nejspíše domnívali,  že nás nasytí 

chemický a energetický průmysl – a ne mlékárna, masokombinát atd., které v okolí chybějí. 

Až se zase budeme v obchodě rozčilovat, že to či ono není – najděme také správného adresáta 

své kritiky.“35 

 

Složitost odběratelsko-dodavatelských vztahů mezi producenty masa, na Mělnicku především 

státními statky a jatkami, komplikovaly dodávky hovězího masa. „Cena masa, jeho nabídka, 

kvalita. To jsou dnes zákazníkem velmi často diskutované pojmy. Maso je nekřesťansky drahé 

a ještě ho je málo, slýcháme před řeznictvím výtky, často padající na hlavu zemědělcům.“ Ti 

se hájili tím, že býky mají, ale masný průmysl je od nich nechce kupovat. Nabízela se jim 

možnost prodávat na západ to nejkvalitnější maso, ale za směšnou cenu a domácímu trhu 

dodávat „brakové krávy, tedy maso horší kvality, to není tím nejlepším řešením“.36 

 

Nyní už si těžko umíme představit atmosféru doby, která ještě byla kontaminována 

socialistickým nedostatkem, který se paradoxně během roku 1990 občas v některých 

komoditách prohloubil: „Nákupní horečka - člověk sálá, ba hoří touhou po nákupu. Čím více, 

tím lépe. Vždyť co je doma, to se počítá. Tak nějak se dá shrnout situace v prodejnách s 

potravinami v poslední době. Jsme svědky, někdy účastníky čehosi, co lze nazvat 

„syslováním“. Naše komůrky, spižírny i sklepy se vesele plní, cukru, mouky, těstovin, či 

všeho, co vydrží, přibývá. Pak průzkum prodejen ukázal, že někde zboží mají, jinde ne.“37 

  

Historie. Přejmenování ulic 

Často se říká, že česká společnost je „nemocná“ historií v tom smyslu, že historický diskurs, 

resp. jeho redefinice, hraje velkou roli při definici přítomnosti a budoucnosti. Idealizace 

minulosti měla vést k lepší budoucnosti. Vzpomeňme jen spor o smysl českých dějin. 

Historická paměť vyplývá ze snahy státu rozvíjet určitou „politiku oficiálního převyprávění 

minulosti, která se podílí na symbolickém procesu legitimizace moci.“ Vedle toho ještě 

                                                 
35 Mělnicko. Týdeník, 6. 9. 1990, s. 1, „Co a proč není v obchodech“. 
36 Mělnicko. Týdeník, 23. 8. 1990, s. 1, „Neprodáváme, ale zbavujeme se“. 
37 Nové Mělnicko, 14. 6. 1990, s. 1, „Bolesti vstupu do Evropy“. 
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existuje „živá paměť“, která může být na základě prožitků odlišná.38 Komunisté se po druhé 

světové válce nechovali jinak, přihlásili se k určitým revolučním tradicím (husitství)39 se 

samozřejmým zdůrazněním dělnického hnutí a především protifašistického odboje, v němž 

klíčovou emblematickou roli sehrála ikona Julia Fučíka. Není tedy překvapivé, že útok proti 

němu vedený brzy po listopadu 1989, byl namířen vlastně k zpochybnění celého minulého 

ideového systému.40 Kupodivu tato celostátní kauza měla velký ohlas a možná i samostatné 

zdroje na Mělníku, kde žil bývalý pracovník Památníku Terezín, který předložil jakési 

dokumenty zpochybňující úlohu J. Fučíka v odboji. Během několika měsíců následovala řada 

vesměs negativních článků k jeho osudu a hlavně využití jeho postavy v minulém režimu 

s tímto poučením:  „Je nutné, aby veřejnost věděla o negativní úloze komunismu při expanzi 

německého nacismu, zbytečně vyprovokovaném povstání na Slovensku, záměrném masakru 

našich vojáků na Dukle apod. Nebyli jsme nikdy proti Fučíkovi jako tragické postavě, ale 

proti těm, kteří zfalšovali historii a udělali z něj modlu.“41 Vskutku podivný názor na dějiny. 

 

„Boj o minulost“ se projevoval možná nejviditelněji přejmenováním ulic, náměstí, objektů 

apod. Mnohdy se ještě komunisté pokoušeli obhajovat staré názvy, resp. osoby a osobnosti, 

jejichž jména měla být nyní odstraněna z veřejného prostoru.  Ale bez nároku na úspěch, jak 

poznal i M. Mišner, nový vedoucí tajemník OV KSČ v Mělníku, který vystoupil proti 

poměrům v meziválečném Československu, o nezaměstnanosti, krutých životních 

podmínkách dělníků, kteří, když se ozvali, „byli nemilosrdně rozstřílení… Ale o těchto 

formách demokracie se dnes mlčí. I my v Mělníku máme dost dokumentů o tom, jak se lidem 

žilo v době první republiky, jakou demokracii měli zemědělci v Polabí, dělníci v košíkárně, 

beřkovickém a mělnickém cukrovaru a podobně.“ A jak to bylo u těchto lidí obvyklé, varuje, 

aby se neopakovaly chyby minulosti.42 V Neratovicích se sice dohodli o změně názvů, ale na 

jednání MěstNV došlo k obstrukcím. Noví poslanci namítali, že František Palacký a Tomáš G. 

Masaryk mají k národu blíž než Marx a Engels.43  

                                                 
38 MAYER, 2009, s. 37. 
39 NEJEDLÝ, 1947. 
40 HOLÝ, 2010, s. 134 a násl. Stojí za povšimnutí, že autor kritické výtky vůči autorství a originalitě reportáže 
nepřijímá. 
41 Mělnicko. Týdeník, 6. 9. 1990, s. 1, „Konečné slovo o Fučíkovi“. Několik měsíců před tím vycházely takřka 
na pokračování jednotlivé články pod shrnujícím názvem „Aby nám dějiny nepletly hlavu“. 
42 Nové Mělnicko, 1. 2. 1990, s. 3, „Čím se provinili?“ Samozřejmě se na to objevily vzápětí záporné a 
rozhořčené reakce. Nové Mělnicko, 15. 2. 1990, s. 4, „My nesouhlasíme, pane Mišnere!“ 
43 Nové Mělnicko, 15. 3. 1990, s. 3, „Kdo maří dohody?“ SOkA Mělník, f. MNV Neratovice, Zápis pléna 
MěstNV v Neratovicích z 27. 3. 1990. Jeden z diskutujících členů rozhořčeně vytkl svým oponentům: „Co 
přinesl Marx českému a slovenskému národu? V podstatě jen slzy a utrpení“. K tomu se přidružily názory, že se 
nové názvy stejně neuplatní, že se vždy říkalo ulicím „po staru“. 
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Podobných případů bylo nespočet, tak pro ukázku ještě jeden z Kralup:  „Diskuse byla velmi 

živá. Tentokrát probíhala bez emotivních projevů dřívější osobní příkoří, ale ne vždy vyzněla 

v demokratickém duchu.“ Nedemokraticky však bylo přijato vstoupení jednoho člena KSČ, 

který se pozastavoval nad návrhem Středního odborného učiliště Kaučuk, aby již nemuselo 

nést jméno prezidenta A. Zápotockého. To, že byl téměř ukřičen, nesvědčilo o uplatňování 

svobody projevu a demokracie pro všechny.“44 

 

Ve stejné době, tedy na jaře 1990 docházelo k odstraňování soch a symbolů starého režimu.45 

Trvalými pomníky ovšem zůstaly mnohé stavby i v samotném centru Mělníka, kde došlo 

k necitlivému zásahu do organismu města. „A tak z Karlova náměstí zmizela historická část 

města a vyrostly tam hrůzostrašné stavby, které svou dlouhodobou rozestavěností, ale i 

konečným vzhledem devastovaly střed města“.46 Ale to se již dostáváme k další kapitole. 

  

Ekologie. Estetika 

Mělník sice býval a možná dosud je asociován s vínem a Mělnicko se zelinářstvím a vůbec 

zemědělstvím, ale ve skutečnosti se proměnil socialistickou industrializací spíše 

v zemědělskoprůmyslový region, na jehož teritoriu se nacházely dvě velké chemické továrny, 

Kaučuk Kralupy a Spolana Neratovice, nedaleko Mělníka pak Elektrárna Mělník s třemi 

bloky, k tomu ještě kafilérie v Tišicích a na zátěži na životním prostředí se podílela i nedaleká 

papírna ve Štětí, byť již ležela na území jiného okresu a severočeského kraje. Stav ovzduší byl 

neuspokojivý. Exhalace, popílek, smrad. To všechno znepříjemňovalo život nad soutokem a 

není divu, že ekologie byla na Mělnicku významným tématem. V novinách se od konce roku 

1989 objevuje monitoring exhalací a stavu ovzduší a každodenně byla tato hlášení 

vyvěšována na nástěnce Okresní hygienické a epidemiologické stanice. 47 O životním 

prostředí se psalo často, bylo to téma a ekologická komise okresní rady OF vyzývala k 

monitorování po ekologických problémech.48 Navrhla zlepšit životního prostředí snížením  

kumulace průmyslu, hlavně těžké chemie, a zabránit dalšímu rozšiřování těchto podniků. Pro 

                                                 
44 Nové Mělnicko, 8. 2. 1990, s. 1, „Demokracie pro všechny. Třetí celoměstský mítink OF v Kralupech nad 
Vltavou“. 
45 Na Mělníku dlouho zůstal na podstavci co pomník tank T-34 a k jeho odstranění došlo až v polovině 90. let. 
Dodnes zůstaly památníky na polské osvoboditele. 
46 Nové Mělnicko, 7. 6. 1990, s. 1, „Co s pomníky totality?“  
47 HOLÝ, 2010, s. 167 nn. o ekologii, s. 169-170 o významu ekologie v předvečer revoluce.  Vedení státu 
nemohlo totiž zhoršení životního prostředí popřít. „Vedoucí úloha komunistické strany zakotvená v ústavě jí 
dávala nejen monopol moci, ale také monopol odpovědnosti […] Skutečnost, že ekologický diskurs figuroval 
především jako hmatatelný symbol obecnějších neduhů socialistického systému, dokládá vývoj ekologického 
hnutí po listopadu 1989“. 
48 Nové Mělnicko, 22. 3. 1990, s. 2, „Okresní rada OF informuje“.  
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Elektrárnu Mělník požadovala uhlí s nízkým obsahem síry, vystoupila proti skládce Spolany a 

vytýčila program šetření energie, což nebylo aspoň ve verbální rovině tak nové. Dalším 

problémem bylo zlepšení kvality pitné vody a zajištění monitoringu čistoty ovzduší a 

poplachového systému v případě úniku škodlivin, čistění odpadních vod atd.49 

 

To vše padalo na úrodnou půdu, protože to vyvěralo z potřeb a tužeb občanů. Tak např. OF v 

Horních Počaplech 25. 1. 1990 uspořádalo diskusní večer s občany a zástupci MNV a OF 

Mělník, na němž zazněla kritika špatného zásobování a hlavně ekologie, ozvaly se hlasy proti 

výstavbě odkaliště, protože by došlo k záboru zemědělské půdy a zhoršení životního 

prostředí, a také proti vojenským cvičením v blízkosti obce.50  

 

Od ekologie nebylo daleko k přírodě, estetice životního prostředí. Na mítinku v Kralupech 

 24. 2. 1990 se ozvaly názory, že ke znečišťování ovzduší také přispívají občané a vytápění 

jejich domů. „Zaznělo tu také přání, aby naše město v blízké budoucnosti vypadalo stejně tak 

úhledně a čistě, jako města v Rakousku, která nám jsou svou kulturou a způsobem života 

nejblíže. Staří domorodci zavzpomínali na Kralupy před padesáti lety – kdy to bylo město 

zeleně, čisté, upravené, ale zároveň mělo osm městských policajtů, kteří město chránili před 

vandaly a pobudy.“51 

 

Časté byly stížnosti občanů na komunální, městské prostředí, které bezděčně a mimoděk 

odhalují mnoho z podstaty fungování předchozího režimu, kdy se jednalo o imanentní projevy 

režimu.  Jsou to povětšinou dopisy čtenářů, kteří vnášejí tento kritický individuální pohled. 

Obyvatelé mělnického sídliště „Sportovní“, které už nebylo „nejnovější“ (pocházelo 

z počátku 70. let), a např. chodníky a silnice podléhaly zubu času, si stěžovali na laxní přístup 

nejen k údržbě, ale i na zanedbávání běžného úklidu: „Ulice se neuklízejí, všude vrstvy 

                                                 
49
Často vycházely články s nápisem „Ekoprogram“, které se touto tématikou zabývaly a dávaly prostor „druhé“ 

straně, tedy vedoucím pracovníkům průmyslových podniků. Např. Nové Mělnicko, 8. 3. 1990, s. 1, Nové 
Mělnicko, 7. 6. 1990, s. 2, aj.  Otázkám výroby a celkové situaci zvláště ve Spolaně Neratovice a Kaučuku 
Kralupy, byla věnována opravdu značná veřejná pozornost. Konec konců, vždyť se jednalo o státní podniky… 
K tomu též Nové Mělnicko, 22. 2. 1990, s. 1, „Ekologie, aneb co s životním prostředím?“, v němž se praví, že 
slovo ekologie je „v současnosti asi nejvíce používané. Problémy spojené s životním prostředím jsou 
v posledním období velmi diskutované, samozřejmě oprávněně. Podmínky, ve kterých žijeme, jsou velmi 
žalostné.  Jak k tomu vůbec mohlo dojít? Jak se z této situace rychle dostat, je zatím problém.“ Představitelé 
elektrárny Mělník se hájili, že dodávají světlo, teplo a pracovní místa…  
50SOkA Mělník, Soudobá dokumentace. 
51Nové Mělnicko, 22. 3. 1990, s. 2, „Zájem o mítink“. 
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prachu a bláta – a všude tam žijí lidé a hrají si děti.“  K zhoršení přispívaly další stavební 

aktivity.52 

 

Připojuje se také pochopitelná kritika chátrání města, zámku, přestavby dolního náměstí 

(Karla IV.), které nesrostlo s okolím, neřešená dopravní situace, nekvalitní komunikace, 

rozlehlé nezastavěné plochy, které slouží podnikům jako „skladiště čehokoliv nebo jsou na 

pospas osudu. Po desítky roků připomínají demoliční pásmo… Městská velkovýstavba bytů 

se také zrovna architektonickými zásadami neřídí.“53 Symptomatický byl článek o 

Nelahozevsi kritizující, že vilková čtvrť byla upravená jen za ploty, ale to, co je „veřejné“, 

občany nezajímá a využívají tento prostor jako skladiště, k parkování apod.54 Tady byl ovšem 

odkrytý až hlubinný problém společnosti reálného socialismu, na nějž upozornil Ladislav 

Holý, a sice jako doklad oddělení soukromé a veřejné sféry, k němuž musel za normalizace 

takřka zákonitě dojít, jako prostředku sebezáchovy individua a uchování jeho částečné 

svobody a životního prostoru. Doklad toho byl ovšem patrný na tváři našich měst a přírody.55 

 

Podobně byla pociťována nedostatečnost veřejného prostoru a společenského vyžití, která 

plynula, byť možná neuvědoměle, ze stejných zdrojů: „Kam se poděly ty malé útulné 

vinárničky, které známe již jen z vyprávění, kde jsou oblíbená taneční odpoledne, kdo nechal 

zpustnout kuželníky?“ Známou dominantou města je zámek nad soutokem a občané se 

zamýšleli nad jeho stavem a projevovali snahu o jeho důstojnější využití a úpravy, a jak 

skloubit tradici s požadavky doby a že na to jsou starousedlíci citliví. „Otázka dalšího 

částečně i komerčního využití mělnického zámku je  především pro starousedlíky záležitostí 

velmi citlivou.“56 Netušili, že již snad příští rok jejich starosti převezeme někdo jiný, a sice 

restituent Jiří Lobkowicz.57 

 

K rehabilitaci veřejného prostoru měla sloužit konkurence soukromníků, řemeslníků a 

podnikatelů. „Chybí tu barevnost a nápaditost, nevkusná šeď lidi traumatizuje a uspává k 

                                                 
52 Nové Mělnicko, 29. 3. 1990, s. 3, dopis čtenáře „Sídliště stárne“. 
53 Nové Mělnicko, 29. 3. 1990, s. 3, dopis čtenáře „Škoda mnoha planých let“. 
54 Nové Mělnicko, 29. 3. 1990, s. 3, dopis čtenáře „Záleží především na nás“. 
55  HOLÝ, 2010, s. 29 oddělení veřejné a soukromé sféry za socialismu, což bylo svým způsobem nutné pro 
zachování určité svobody, mělo za následek např. „kontrast mezi zanedbaností veřejného prostoru a čistotou a 
upraveností soukromých bytů“. Nové Mělnicko, 12. 4. 1990, s. 1, „Jak dlouho ještě?“  Článek přináší konkrétní 
kritiku okrajových čtvrtí a nevyužitých ploch Mělníka. 
56 Nové Mělnicko 21. 6. 1990, s. 3, „Historie versus ekonomika? Jaká budoucnost čeká státní zámek v Mělníku? 
Zvítězí komerce nebo zdravý kompromis?“  
57 Nové Mělnicko, 12. 4. 1990, s. 1, „O. Lobkowicz v Mělníku“, nepatrná noticka o návštěvě posledního majitele 
Mělníka s rodinou. 



123 
 

nečinnosti. Města se nutně musí emancipovat, každé by mělo mít jakousi svou specifičnost. 

Zatím znamenaly pro každého Neratovice spíše mnoho chemie, barevný déšť a zápach.  Až 

tato nechvalná závislost z jejich publicity zmizí... chtěli bychom vždy vítat návštěvníky spíše 

množstvím zeleně, dobrými službami a hezkým, moderním a čistým prostředím.“58 

 

Volby 

Parlamentní volby byly jistým vyvrcholením první poloviny roku 1990.59  V okrese Mělník ve 

volbách zvítězilo OF, které získalo téměř o 10 procent více, než byl republikový průměr. 

Nejvíce v Neratovicích – 68% a nejméně na Mšensku. KSČ byla nejsilnější v oblasti Mělník – 

15,5%  a nejméně získala ve Mšeně – 9,6%. Její volební úspěch byl do jisté míry 

překvapením a zůstala i na Mělnicku na svém republikovém průměru 13-14%. Křesťansko- 

demokratická unie (KDU) získala nejvíce ve Mšeně 8,4%, nejméně v Neratovicích – 3,3%. 

„Zelení“ nejvíce v Kralupech – 4%, nejméně ve Mšeně – 2,5. Československá strana sociálně 

demokratická (ČSSD) nejvíce v Kralupech - 5,5%, nejméně ve spojené obci  Byšice -Liblice-

2,6%, Spojenectví zemědělců bylo nejsilnější v oblasti  Mšeno – 13,5%, nejslabší v Kostelci 

nad Labem – 1,8%. Československá strana socialistická (ČSS) získala nejvíce v Kostelci - 

3,8%, nejméně, i když to je relativní, ve Mšeně - 2,2%. 60 

 

Podle výsledků voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, získalo OF nejvíce hlasů v 

Konětopech 72%, nad 70% také v některých obvodech Neratovice, Mělník, Malý Újezd. 

Lhota. Nejméně v Kadlíně – 27%, v Kopči a Horní Vidimi. Podle autorky Sylvy Šporkové 

„objevuje se tu jednoznačná polarita města a venkova“. KSČ nejvíce „zabodovala“ v 

Brozánkách – 34%, úspěch oslavila také v Tupadlech, Vraňanech, Všestudech. Nejméně pak v 

Křivenicích 4,2%, Nosálově, Zálezlicích a Konětopech - cca 5%. Křesťanská a demokratická 

unie na tom byla nejlépe v Kadlíně – 22%, Stránce – 17%, tedy v okolí Mšena, ale o pár 

kilometrů dále v Kanině nezískala ani jeden hlas  a 0,8% ve Všestudech a Starých 

Ouholicících. Zelení měli úspěch tam, kde byla špatná ekologická situace, v Kralupech, 

Neratovicích a v Mělníku – 5 – 7%, a v Tišicích, ani jeden hlas nezískali v Kopči, 

Jenišovicích a Křenku. Velký úspěch oslavilo Spojenectví zemědělců a venkova v Netřebě s 

37% a  nad 20%  získalo ještě ve Velkém Újezdě, Kokoříně, Kopči, Kadlíně, Sedlci a 

                                                 
58 Nové Mělnicko, 21. 6. 1990, s. 3, rozhovor s předsedou MěstNV v Neratovicích dr. Tomášem Roithem 
„Zeptali jsme se“.  
59 MĚCHÝŘ, 1999, s. 208, Volby 8. - 9. 6. nebyly podle něj v pravém slova smyslu volbami, ale plebiscitem o 
nový systém. 
60  Nové Mělnicko, 14. 6. 1990, s. 1, „Jak jsme volili“. 
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Chorušicích. Jsou to ovšem malé obce, a ve městech zůstalo pod 1 procentem. ČSSD získala 

nejvíce hlasů v Kanině - 17%, v Tišicích a Chvatěrubech kolem 8%, někde ale také nezískala 

tato staronová strana ani jeden hlas – jako v Kadlíně, Netřebě, Korycanech, Mělnické Vrutici 

a  Vraňanech. Socialisté v některých obcích dosáhli na pověstnou pětiprocentní hranici – v 

Tišicích, Skuhrově, Borku, Mělnické Vrutici.61 

 

Druhá polovina roku byla ve znamení komunálních voleb, jejichž dnem byla ukončena 

činnost národních výborů a vznikly obecní či městské úřady a ONV byl nahrazen nevoleným 

Okresním úřadem.  Volilo se ve všech 67 obcí okresu.  Celkem bylo rozděleno 782 mandáty, 

z toho OF získalo 275, Sdružení nezávislých kandidátů 137, KSČ jako třetí nejúspěšnější 

subjekt 116 zastupitelů. Ostatní strany spíše paběrkovaly. 

 

Na mělnickou radnici se volilo 30 členů a nadpoloviční, 16, počet mandátů získalo OF,  

demokratický blok složený  z  ČSS, ČSL (Československá strana lidová), ČSSD a Strana 

zelených  získala 8 mandátů a KSČ šest. Sdružení nezávislých kandidátů zcela zvítězilo v 

šesti obcích, v mnoha získali velmi silné pozice, v sedmi nadpoloviční většinu, někde se 

neprosadili vůbec. OF získala nadpoloviční většinu v 19 a ve dvou zvítězila úplně (Ovčáry a 

Ledčice). V obcích s jednobarevným zastupitelstvem byla postavena vždy jen jedna 

kandidátka. Leckde také docházelo k vytváření ad hoc volebních seskupení. Za pozoruhodné 

můžeme považovat seskupení „Za demokratický Nosálov“, protože v této malé obci se na 

jediné kandidátce sešlo 8 osob hlásících se k OF a jeden komunista. KSČ v mnoha obcích 

„uhrála“ slušný výsledek, ve 23 obcích nezískala ani jeden mandát. ČSS opět neuspěla, na 

rozdíl od lepších výsledků ČSL. V některých obcích „bodovaly“ okrajové strany jako 

Republikánská unie a v Kralupech získal pět mandátů Klub angažovaných nestraníků 

(KAN).62 Zajímavý je názor zasvěceného pozorovatele komentátora, historika Měchýře:  

„Výsledky obecních voleb 1990 podávají mnohem pravdivější obraz společnosti než volby 

parlamentní. V obecném povědomí se přijímal názor, že komunistická strana je zločineckou 

organizací, ale v mnoha jednotlivých obcích, zejména v těch menších, se dosavadní 

funkcionář národního výboru neposuzoval podle stranické legitimace, ale jako soused, podle 

toho, jak se stará o obec.“ Naopak obecné proklamace mnoha stran se přijímaly se sympatií, 

                                                 
61 Mělnicko. Týdeník, 28. 6. 1990, s. 1, „Volby v číslech“. 
62 Mělnicko. Týdeník, 29. 11. 1990, „OF opět vítězně“. 
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„ale jejich představitelé v komunitách si svou konkrétní drobnou prací při zvelebování obcí 

většinou nezískali důvěru.“63  

 

Závěr 

Rok 1990 byl přechodný, mohli bychom říci, že jsme sledovali, jak se v lůně starého rodilo 

nové s mnoha iluzemi a retrospektivně naivními představami, že bude více méně zachován 

ekonomický stav jen s jistými korekturami, a byl tak nedoceněn nástup nových vlastnických 

vztahů.  Jednalo se o to, že některé objektivní skutečnosti se prosazují jako tendence 

společenského vývoje, jak vědí především sociologové, když již ne historici, a konfrontace s 

těmito principy (jako systémová přeměna nomenklatury apod.) přiváděla část společnosti do 

rozpaků a vedla k pochybnostem o smyslu a ideálech revoluce. Snad jsme tedy doložili, jak 

celostátní problémy rezonovaly s regionálními, v tomto případě „mělnickými“, a naopak. 
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63 MĚCHÝŘ, 1999, s. 202. Na druhé straně si trochu oponuje, když tvrdí, že „ve skutečnosti však nikoho příliš 
nevzrušily“, což dokládá pětadvacetiprocentní volební neúčastí.  Tamtéž, s. 214. 
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7 VOLBY V ROCE 1990 A OBNOVA PLURALITNÍHO 
POLITICKÉHO ŽIVOTA NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI  
SE ZAMĚŘENÍM NA OKRES NÁCHOD 
 
Československé parlamentní i komunální volby z roku 1990 byly v mnoha ohledech 

mimořádné. Šlo o první soutěživé volby po mnoha desítkách let (obyvatelé většiny obcí 

vybírali zastupitele přímo a z více kandidátů naposledy v třicátých letech 20. století). Ve 

volbách do zákonodárných sborů v červnu 1990 i místních samospráv v listopadu 1990 se 

silné podpoře těšila politická hnutí Občanské fórum a Veřejnost proti násilí. 

 

Cílem statě je přiblížit zejména volby do orgánů místních samospráv. Výzkum hledá 

odpovědi na následující otázky: Kolik lidí se ucházelo o mandáty v obecních zastupitelstvech 

v listopadu 1990? Jaký byl počet kandidátů v porovnání s obsazovanými křesly? Kandidovali 

lidé kooptovaní do vedení národních výborů na počátku roku 1990? Jak časté byly 

předvolební koalice? Preferovali voliči při hlasování celé volební strany nebo jednotlivé 

kandidáty? Jakou podporu mělo Občanské fórum (OF), Komunistická strana Československa 

(KSČ) a další volební strany? Jaké byly výsledky koaličních vyjednávání v obcích? 

 

České země i Slovensko jsou charakteristické poměrně velkým počtem samosprávných obcí. 

K datu voleb v listopadu 1990 (resp. k 1. lednu 1991) bylo v České republice 5 749 

municipalit a v 5 690 z nich bylo zvoleno zastupitelstvo (dále byla zvolena zastupitelstva 127 

městských částí a městských obvodů).1 Je tak prakticky nemožné obsáhnout všechny obce. 

Výzkumný vzorek jsme proto zúžili na obce jednoho okresu, konkrétně okresu Náchod. 

Určitá data se však pro všechny obce okresu ukázala jako prakticky nezískatelná (povolební 

koalice, lidé kooptovaní do národních výborů). U nich jsme proto byli nuceni výzkumný 

vzorek zúžit podruhé - a to na města okresu Náchod. Správní území okresu bylo stanoveno při 

územní reorganizaci Československa v roce 1960. K území, jež do té doby spravoval okresní 

národní výbor (ONV) v Náchodě, byly připojeny větší části rušených okresů Broumov a 

Jaroměř a část rovněž rušeného okresu Dobruška (prakticky bývalý soudní okres Nové Město 

                                                 
1 Důvodem nezvolení zastupitelstva v 59 obcích bylo nejčastěji nepodání žádných kandidátních listin, v několika 
případech byly zastaveny přípravy voleb vyšším volebním orgánem v důsledku procedurálních nedostatků 
v místní volební komisi, případně byly zrušeny již proběhlé volby na základě soudního rozhodnutí. VOLBY DO 
ZASTUPITELSTEV OBCÍ 24. listopadu 1990. (2007). Praha: Český statistický úřad, s. 9; Volby v ČR 1990-1999. 
(2001). Praha: Český statistický úřad, s. 40-41. 
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nad Metují).2 K 1. lednu 1991 tvořilo okres Náchod 76 obcí, zastupitelstvo bylo 24. listopadu 

1990 úspěšně zvoleno ve všech.3 K datu sčítání lidu v roce 1991 žilo v náchodském okrese 

111 939 obyvatel. Z celkového počtu 76 obcí bylo 9 měst (před 24. listopadem 1990 je 

spravoval městský národní výbor). Řazeno podle počtu obyvatel z roku 1991 šlo o Náchod 

(20 712 lidí), Jaroměř (12 557), Nové Město nad Metují (10 220), Červený Kostelec (8 598), 

Broumov (8 076), Hronov (6 653), Českou Skalici (5 594), Polici nad Metují (4 480) a 

Teplice nad Metují (1 906).4 

 

Při analýze komunálních voleb z roku 1990 mnohdy narážíme na problém při získávání dat. 

Statistický úřad tyto volby pokrývá jen velice omezeně a archivní data jsou poměrně 

rozptýlená a obtížně dohledatelná. Stěžejní námi využitou technikou sběru dat je studium 

dokumentů. Jde zejména o archivní fondy uložené ve Státním okresním archivu (SOkA) 

Náchod, konkrétně fondy ONV Náchod a národních výborů jednotlivých obcí. Dále byly 

využity kroniky obcí. Cenným zdrojem je rovněž týdeník náchodského okresu Nový čas (od 

června 1990 Náš čas, v roce 1990 vydáván ONV v Náchodě a později Okresním úřadem 

v Náchodě). Doplňkově byly využity předvolební materiály a dotazování. 

 

Parlamentní volby 

Komunálním volbám v listopadu 1990 předcházely červnové volby parlamentní. Výsledky 

hlasování v náchodském okrese se příliš nelišily od celostátních (resp. v ČR jako jedné z částí 

československého státu). Vyšší procentní zisk oproti celé ČR zaznamenalo OF a Křesťanská a 

demokratická unie (lidová strana). Podprůměrný počet hlasů zaznamenala KSČ. V tabulce 

jsou uvedeny výsledky hlasování do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (dolní komora 

československého parlamentu). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 K prozatím poslední územní změně došlo v roce 1972, kdy byly obce Litíč a Vilantice spadající původně 
k náchodskému okresu připojeny k okresu Trutnov. NÁCHOD obce okresu v číslech. (1976). Náchod: ONV 
v Náchodě a Český statistický úřad, s. 10.   
3 SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (volby 1990, STATISTICKÉ INFORMACE okresu Náchod 
VOLEBNÍ VÝSLEDKY do obecních zastupitelstev 1990). 
4 Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, I. (2006). Praha: Český statistický úřad, s. 480-489. 
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Výsledky voleb do Sněmovny lidu FS ČSFR (8. - 9. června 1990) (v %) 
volební strana okres Náchod Východoč. kraj Česká republika 
OF 56,94  52,73  53,15  
KDU (lidová strana) 15,57  12,14  8,69  
KSČ 9,86  13,03  13,48  
ČSSD 4,38  5,35  3,84  
Spojenectví zemědělců a venkova 3,90  6,31  3,77  
Strana zelených 2,52  3,73  3,10  
Československá strana socialistická 2,46  2,72  2,75  
HSD-Společnost pro Moravu a Slezsko -  -  7,89  
Ostatní 4,37  3,99  3,33  
volební účast (v %) 97,73  97,80  96,79  

Zdroj: volební server ČSU (www.volby.cz). 
 
Dosažené volební výsledky lze minimálně částečně vysvětlit historickými souvislostmi. 

Strana lidová je ve východních Čechách tradičně silná. V okrese Nové Město nad Metují 

(dnes součást okresu Náchod) kupříkladu zvítězila ve volbách v květnu 1946. Slušné výsledky 

dosáhla i na Náchodsku. Komunisté z podobných příčin v porovnání s celostátním průměrem 

o něco zaostali.5 Nadmíru vysoká byla volební účast. Přišlo větší procento voličů nežli 

k prvním parlamentním volbám v meziválečné ČSR. A to byla volební účast v první 

československé republice povinná.6  

 

Komunální volby – kandidátní listiny 

Pro první volební období po listopadu 1989 byly charakteristické poměrně početné obecní 

samosprávy. Do zastupitelstev 76 obcí okresu Náchod bylo v listopadu 1990 zvoleno 921 lidí. 

Ve volbách v letech 1994 a 1998 bylo již v celém okrese zvoleno „pouze“ 766, resp. 767 

obecních zastupitelů a zastupitelek. A to přes skutečnost, že byly obsazovány samosprávy 78 

obcí (dvě obce v náchodském okrese se osamostatnily až po roce 1990, resp. k 1. lednu 1991). 

Podobně v okrese Tábor, kde bylo v letech 1990, 1994, 1998 zvoleno 1 044, 960 a 989 

zastupitelek a zastupitelů. Na Táborsku se v roce 1990 volilo do samospráv 99 obcí, o čtyři a 

osm let později již do zastupitelstev 111 municipalit.7 Lze spatřovat minimálně dva důvody 

                                                 
5 Ve volbách 1946 získali komunisté v tehdejším správním okrese Náchod 11 839 hlasů, lidovci 9 537, sociální 
demokraté 4 789 a národní socialisté 9 355 hlasů. Ve správním okrese Nové Město nad Metují získali lidovci 
4 033 hlasů, komunisté 3 052, národní socialisté 2 839 a sociální demokraté 1 114 hlasů. Ve správním okrese 
Broumov získali komunisté bezmála 50 % hlasů (7 826 z 15 915), jedná se však o z valné většiny po válce nově 
osídlené území Sudet. Ve správním okrese Jaroměř získali komunisté 7 752 hlasů, národní socialisté 6 006, 
sociální demokraté 3 737 a lidovci 3 231 hlasů. VOLBY DO ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO 
SHROMÁŽDĚNÍ v květnu 1946. Zprávy Státního úřadu statistického, ročník XXVII (1946), řada B, číslo 1-25. 
(1946). Praha: Státní úřad statistický, s. 228-232.   
6 K volbám v dubnu 1920 přišlo v Zemi české 90,4 % voličů, ve volebním kraji Hradec Králové 90,6 %. VOLBY 
DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ v dubnu roku 1920 a VŠEOBECNÉ VOLBY DO OBECNÍCH 
ZASTUPITELSTEV v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919. Československá statistika – svazek 
1. (1922). Praha: Státní úřad statistický, s. 13.   
7 Volby v ČR 1990-1999, s. 48-49. 
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početnějších zastupitelstev z roku 1990. Vedle zvýšeného zájmu o veřejné dění, který souvisel 

s politickými změnami, hrála roli i skutečnost, že podle volebního zákona stanovila počet 

členů budoucího obecního zastupitelstva rada národního výboru příslušné obce.8 Zákon 

stanovil určitá rozpětí členů zastupitelstev podle počtu obyvatel. Členové rad se často rozhodli 

pro vyšší počty, nakonec pléna národních výborů byla v sedmdesátých a osmdesátých letech 

20. století také početná. Ve dvacetitisícovém Náchodě bylo v roce 1986 zvoleno 77 členné 

plénum9, v desetitisícovém Novém Městě nad Metují bylo ve stejném roce zvoleno 71 členů 

pléna městského národního výboru (MěNV)10 a v Bohuslavicích (okres Náchod, zhruba 1 000 

obyvatel) 31 členné plénum.11 

 

Poměrně překvapivá je skutečnost, že své pasivní volební právo využilo v roce 1990 relativně 

málo lidí. Na kandidátních listinách do obecních zastupitelstev v ČR (bez městských částí a 

městských obvodů) nalezneme 146 739 osob.12 V roce 1994 kandidovalo 145 575 lidí a o 

čtyři roky později 165 186. Do voleb v roce 2014 se již zaregistrovalo 211 278 kandidátů (vše 

opět bez městských částí a obvodů).13 Pro úplnost dodejme, že v roce 2014 bylo v ČR zvoleno 

6 235 zastupitelstev a v roce 1990 pak 5 690. Další otázkou je míra soutěživosti ve volbách, 

tj. počet kandidátních listin. Zde si už nevystačíme se statistickými souhrny a musíme se 

podívat na jednotlivé kandidátní listiny. Ze 76 obcí okresu Náchod byla pouze v jediné 

zaregistrována jedna kandidátní listina (obec Hořenice, 125 voličů, 9 kandidátů do stejně 

početného zastupitelstva). Ve všech ostatních bylo podáno listin více. O 921 zastupitelských 

křesel se v náchodském okrese ucházelo 2 109 kandidátů. Pro porovnání dodejme, že v roce 

1994 kandidovalo 1 842 osob a 2 696 v roce 2014. Poměrně časté byly v roce 1990 neúplné 

kandidátky. Kupříkladu v obci Božanov (192 voličů) se o devět mandátů ucházelo 14 

kandidátů na 7 kandidátních listinách (OF, ČSL, KSČ, hasiči, sokol a dva samostatní NK), ve 

Chvalkovicích kandidovalo do sedmičlenného zastupitelstva 13 lidí na sedmi listinách (Hasiči 

Chvalkovice, Hasiči Miskolezy, sokol, český zahrádkářský svaz, Čs. červený kříž, družstevní 

jednota, místní SNK). Poměrně časté byly rovněž předvolební koalice. V Novém Městě nad 

Metují byly tři ze šesti volebních stran předvolebními koalicemi. Samostatně kandidovali 

pouze komunisté, samostatný nezávislý kandidát a Sdružení pro republiku-Republikánská 

strana Československa (s jedinou ženou na kandidátce). Bez velkého překvapení je rovněž 

                                                 
8 Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, § 5.  
9 Pamětní kniha města Náchoda XIX. 1986-1990, s. 9 – 11 (uložena SOkA Náchod).  
10 Novoměstský zpravodaj, květen 1986. 
11 Kronika obce Bohuslavice nad Metují (uložena na obecním úřadě). 
12 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 24. listopadu 1990, s. 10. 
13 Volební server ČSU (www.volby.cz). 
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zjištění, že OF kandidovalo ve všech devíti městech okresu a ve většině neměstských obcí (ve 

44 z 67). Komunisté kandidovali v 28 neměstských obcích a opět ve všech devíti městech.14 

Důležitým aspektem komunálních voleb z listopadu 1990 je kandidatura lidí kooptovaných do 

vedení národních výborů na počátku roku 1990. Z devíti měst okresu Náchod byli po 

dohodách u kulatých stolů noví předsedové MěNV zvoleni v sedmi (Česká Skalice, Červený 

Kostelec, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují a Police nad Metují). 

V Teplicích nad Metují byl zvolen nový místopředseda MěNV a v Broumově došlo ke 

změnám v radě MěNV.15 Ze sedmi nových předsedů MěNV se ve volbách o místo 

v zastupitelstvu ucházelo pět (města Česká Skalice, Červený Kostelec, Hronov, Jaroměř a 

Náchod). Předseda MěNV Police nad Metují ve volbách do zastupitelstva města 

nekandidoval, stejně jako předseda národního výboru v Novém Městě nad Metují, ten se 

ovšem v listopadu 1990 stal přednostou nového Okresního úřadu v Náchodě.16     

 

Komunální volby – výsledky 

Stejně jako v červnových volbách do Federálního shromáždění a České národní rady zvítězilo 

v okrese Náchod Občanské fórum. Počty jsou poněkud složitější, protože ne každá strana 

kandidovala ve všech obcích okresu a mnohé rovněž kandidovaly v různých předvolebních 

koalicích. Pokud se dosažené hlasy pro koalice „rozeberou“ na jednotlivé volební či politické 

strany, zjistíme, že OF získalo v celém okrese 40,5 % hlasů a 34,2 % mandátů (315). Na 

druhém místě se umístila ČSL s 16,9 % hlasů a 15,2 % mandátů (140). Třetí KSČ získala 

9,6 % hlasů a 7 % mandátů (65). Z hlediska počtu mandátů patří stříbrná příčka místním 

sdružením nezávislých kandidátů (počítaje v to kandidátky místních hasičů, sokola, 

zahrádkářů, chovatelů, apod.), ty dohromady získaly 286 míst v obecních zastupitelstvech. 

Samostatní nezávislí dosáhli 43 mandátů (někteří ovšem byli součástí různých koalic). 

Z významnějších subjektů získaly 20 mandátů Československá strana zemědělská (ČSZ), 18 

Československá strana socialistická (ČSS) a 16 Československá sociální demokracie (ČSSD). 

                                                 
14 SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (volby 1990), údaje za roky 1994, 1998 a 2014 volební server 
ČSU (www.volby.cz). 
15 SOkA Náchod, fondy: MěNV Broumov, inv. č. 35, k. 9 (zápisy z jednání pléna z roku 1990), MěNV Česká 
Skalice, inv. č. 44, kn. 44 (zápisy z jednání pléna z roku 1990), MěNV Jaroměř, inv. č. 42, k. 16 (zápisy 
z jednání pléna z roku 1990), MěNV Hronov, inv. č. 36, kn. 36 (zápisy z jednání pléna z roku 1990), MěNV 
Teplice nad Metují, inv. č. 43, k. 7 (zápisy z jednání pléna z roku 1990); Pamětní kniha města Náchoda XIX. 
1986-1990, s. 275-276 (uložena SOkA Náchod); Kronika Nového Města nad Metují (1990), s. 1-5 (uložena 
SOkA Náchod); Kronika města Police nad Metují, díl 6 (1990-1999), s. 21-22; ČÍŽEK, J. 2010. Městský národní 
výbor Červený Kostelec 1945-1990, archivní pomůcka SOkA Náchod, s. III.      
16 SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (volby 1990); Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, 
č. 48, 28. 11. 1990, s. 1.  



131 
 

Pro volby v roce 1990 byly charakteristické časté posuny kandidátů. Důvodem byla vedle 

oblíbenosti či neoblíbenosti jednotlivých osob skutečnost, že v roce 1990 neplatila žádná 

omezení posunů v rámci listin (zákon ještě neobsahoval hranici minimálně 110 % získaných 

hlasů v porovnání s průměrem kandidátní listiny).17 

Pro rady byly ve městech okresu Náchod v roce 1990 charakteristické široké koalice. Volební 

výsledky a povolební uspořádání ve městech okresu Náchod zachycují následující tabulky. 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Broumově (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
koalice ČSL a SPR-RSČ (17 kandidátů)      14 948               20,0          5  
Občanské fórum (22 kandidátů)      24 314               32,5          7  
koalice ČSS a Čs. strana zemědělská (10 kandidátů)        6 441                 8,6          2  
NK PhDr. Jan Meier        1 736                 2,3          1  
NK Ing. Jan Neumann           844                 1,1          0  
NK Pavel Staněk        1 588                 2,1          0  
KSČ (18 kandidátů)      12 092               16,2          4   
ČSSD (14 kandidátů)      11 715               15,6          4  
Romská občanská iniciativa v ČSFR (7 kandidátů)           983                 1,3          0  
celkem (91 kandidátů)      74 661             100,0        23  
volební účast v % 
Broumov ČR Východočeský kraj okres Náchod 
4 354 voličů z 5 768, tj. 75,5 %          73,5              80,9    82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 
Starostou Broumova byl zvolen 58 letý Tomáš Kočička (OF) a místostarostou Jan Světlík 

(ČSS). V celkově sedmičlenné městské radě (vč. starosty a místostarosty) obsadilo OF tři 

místa, ČSL dvě a ČSS a ČSSD po jednom. Radniční koalice disponovala 18 křesly. V opozici 

zůstala pouze KSČ a samostatný nezávislý kandidát (celkově 5 míst v zastupitelstvu).18      

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Červeném Kostelci (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
KSČ (5 kandidátů)        2 585               2,5          1  
Liberálně demokratická strana (6 kandidátů)        3 635               3,5          1  
koalice Strany zelených a ČSSD (3 kandidátů)        2 571               2,4          1  
koalice OF a Národně-sociální strany (25 
kandidátů) 

     49 211             47,5        11  

koalice ČSL a KDS (25 kandidátů)      40 742             39,3        10  
místní SNK (4 kandidáti)        4 765               4,6          1  
celkem (68 kandidátů)    103 509           100,0        25  
volební účast v % 
Červený Kostelec ČR Východočeský kraj okres Náchod 
5 430 voličů z 6 333, tj. 85,7 %          73,5            80,9    82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 

                                                 
17 SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (volby 1990). 
18 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 2. (Volební leporelo). 
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Starostou Červeného Kostelce byl zvolen 42 letý Jiří Hanuš (ČSL) a místostarostou 

kooptovaný předseda MěNV Čeněk Hubka (NSS - koalice OF a NSS). V celkově 

sedmičlenné městské radě obsadila koalice OF a NSS čtyři místa, ČSL dvě a Liberálně 

demokratická strana jedno. Radniční koalice disponovala 22 křesly. V opozici zůstali pouze 

komunisté, sociální demokraté a místní nezávislí s celkem třemi místy v zastupitelstvu.19 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v České Skalici (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
ČSL (12 kandidátů)     11 162           17,6            5  
ČSS (8 kandidátů)       2 876             4,5            1  
KSČ (20 kandidátů)       7 657           12,1            3  
SNK Zájezd (27 kandidátů)       8 912           14,0            4  
koalice OF, Svobodného bloku a NK (27 
kandidátů) 

    32 682           51,6          14  

celkem (94 kandidátů)     63 289         100,0          27  
volební účast v % 
Česká Skalice ČR Východočeský kraj okres Náchod 
3 242 voličů z 3 950, tj. 82,0 %         73,5          80,9      82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 
Starostou České Skalice byl zvolen 31 letý Petr Fejfar (OF) a místostarostkou Libuše 

Matějková (ČSL). Petr Fejfar byl v únoru 1990 kooptován do MěNV a stal se jeho předsedou. 

V celkově devítičlenné radě města obsadila předvolební koalice OF, Svobodného bloku a NK 

6 míst, ČSL dvě a jedno místní SNK Zájezd. Radniční koalice disponovala 23 křesly. Mimo 

radu zůstali pouze komunisté a českoslovenští socialisté s celkem čtyřmi místy zastupitelů).20 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Hronově (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
ČSL (24 kandidátů)   26 601    31,2    9  
KSČ (12 kandidátů)     3 739      4,3    1  
OF (27 kandidátů)   37 763    44,3    12  
koalice ČSS a ČSSD (6 kandidátů)      5 666      6,6    2  
Republik. unie-Svob. blok a NK (12 kandidátů)     7 041      8,2    2  
NK Ivo Křička        933      1,1     0   
místní SNK (5 kandidátů)     3 444      4,0    1  
celkem (87 kandidátů)   85 187  100,0   27  
volební účast v % 
Hronov ČR Východočeský kraj okres Náchod 
4 218 voličů ze 4 998, tj. 84,3 %   73,5   80,9   82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 
Starostou Hronova byl zvolen 61 letý Miroslav Houštěk (OF) a místostarostou Adolf 

Jandáček (ČSL). Do vedení ani rady města nebyli zvoleni kooptovaní předseda a 

místopředseda MěNV Jiří Horina a Jiří Gentrt. A to přes skutečnost, že oba kandidovali a byli 

                                                 
19 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 2. (Volební leporelo). 
20 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 1-2. (Volební leporelo). 
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zvoleni do městského zastupitelstva (Horina byl na druhém místě kandidátní listiny OF, 

Gentrt na prvním místě listiny ČSL). Jiří Gentrt kandidoval na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva na úřad starosty. Získal však pouze 11 hlasů oproti 16 pro Miroslava Houšťka. 

V celkově sedmičlenné radě města obsadilo OF tři místa, ČSL dvě, po jednom ČSS a 

Republikánská unie-SB. Strany zastoupené v radě města disponovaly 25 křesly. Mimo radu 

zůstali pouze komunisté a místní nezávislí (obsadili po jednom mandátu).21 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Jaroměři (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
KSČ (27 kandidátů)   23 780    16,5    4  
koalice ČSS, ČSZ, SZ, ČSSD (27 kandidátů)   29 466    20,5    6  
koalice OF, KDS, ČSL (27 kandidátů)   65 926    45,9   12  
místní SNK (27 kandidátů)   24 457    17,0    5  
celkem (108 kandidátů) 143 629  100,0   27  
volební účast v % 
Jaroměř ČR Východočeský kraj okres Náchod 
6 599 voličů z 8 914, tj. 74,0 %   73,5   80,9   82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 
Starostou Jaroměře byl zvolen 38 letý Pavel Mertlík (OF) a místostarostou Miloslav Müller 

(KDS, koalice OF, KDS, ČSL). Pavel Mertlík byl kooptovaný předseda MěNV. V celkově 

devítičlenné radě města obsadila předvolební koalice OF, KDS a ČSL pět míst, koalice ČSS, 

Československá strana zemědělská (ČSZ), SZ, ČSSD dvě a místní sdružení nezávislých 

kandidátů rovněž dvě. Radniční koalice disponovala 23 křesly. Mimo radu zůstali pouze 

komunisté se čtyřmi zastupiteli.22 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Náchodě (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
ČSS (6 kandidátů)     6 345      2,3     1  
KSČ (20 kandidátů)   24 647      9,0     3  
OF (30 kandidátů) 126 441    46,2    13  
ČSSD (30 kandidátů)   48 617    17,8     5  
SPR-RSČ (6 kandidátů)     5 161      1,8     1   
koalice ČSL, KDS a NK (30 kandidátů)   61 972    22,6     7  
celkem (122 kandidátů) 273 183    100,0   30  
volební účast v % 
Náchod ČR Východočeský kraj okres Náchod 
12 082 voličů z 15 282, tj. 79,0 %   73,5   80,9   82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 

                                                 
21 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 1. (Volební leporelo); Nový čas – 
týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 14, 4. 4. 1990, s. 1 (Kooptace vyvrcholily v řadě obcí); OLŠAR, 
Bohumil: Vývoj místní samosprávy v obci Hronov, s. 56-57 (Diplomová práce obhájená v roce 2014 na České 
zemědělské univerzitě).  
22 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 2. (Volební leporelo). 
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Starostou Náchoda byl zvolen 46 letý Miloslav Čermák (OF) a místostarostou Václav Hozák 

(ČSL, resp. nezávislý za ČSL). Miloslav Čermák byl předsedou MěNV již od 1. 3. 1990, 

místopředsedou MěNV se stal Tomáš Vašina (po volbách 1990 radní za ODS). V celkově 

devítičlenné radě města obsadilo OF pět míst, ČSL tři a ČSSD jedno. Strany zastoupené 

v radě města disponovaly 25 křesly. Mimo radu zůstali pouze komunisté, ČSS a SPR-RSČ 

s celkem pěti zastupiteli.23 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Novém Městě nad Metují (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
Koalice OF, ČSS (21 kandidátů)   51 259     46,1   10  
Koalice KDS, ČSL, NK (21 kandidátů)   34 697     31,2    7  
KSČ (21 kandidátů)   11 709     10,5    2  
Koalice ČSSD, SZ, NSS, NK (11 kandidátů)   10 666      9,6    2  
Nezávislý kandidát Jaroslav Šimek     2 111      1,9    0  
SPR-RSČ (1 kandidátka)        702      0,7    0  
celkem (76 kandidátů) 111 144  100,0   21  
volební účast v % 
Nové Město nad Metují ČR Východočeský kraj okres Náchod 
6 296 voličů ze 7 330, tj. 85,9 % 73,5 80,9 82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 
Starostou Nového Města nad Metují byl zvolen 50 letý Pavel Vašina (OF) a místostarostou 

Ivan Nitka (ČSL). Starosta ani místostarosta v MěNV nebyli. V celkově sedmičlenné radě 

města obsadilo OF čtyři místa a ČSL tři. Strany zastoupené v radě města disponovaly 17 

křesly.24 

 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Polici nad Metují (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
KSČ (6 kandidátů)     1 778      4,6     1  
OF (20 kandidátů)   25 684    67,6    13  
koalice ČSL a NK (9 kandidátů)     6 153    16,1     3  
místní SNK I. (3 kandidáti)     1 488      3,9     1  
místní SNK Spartak (3 kandidáti)     2 891      7,6     2   
celkem (41 kandidátů)   37 994    100,0    20  
volební účast v % 
Police nad Metují ČR Východočeský kraj okres Náchod 
2 685 voličů z 3 217, tj. 83,4 %   73,5   80,9   82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 
Starostou Police nad Metují byl zvolen 57 letý Karel Šnábl (OF) a místostarostou 22 letý 

Milan Rotter (OF). Starosta byl do voleb kooptovaným místopředsedou MěNV. V celkově 

                                                 
23 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 1. (Volební leporelo); Nový čas – 
týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 10, 7. 3. 1990, s. 1 (MěstNV nově). 
24 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 1. (Volební leporelo); Kronika 
Nového Města nad Metují (1990), s. 1-5 (uložena SOkA Náchod). 



135 
 

pětičlenné radě města obsadilo OF tři místa a po jednom ČSL a místní SNK Spartak. Strany 

zastoupené v radě města disponovaly 18 křesly.25 

 
 
 
Výsledky voleb do městského zastupitelstva v Teplicích nad Metují (1990) 
volební strana platné hlasy % platných hlasů poč. mandátů 
KSČ (9 kandidátů)   2 080    22,7    3  
OF a nezávislí kandidáti (15 kandidátů)   6 543    71,6   11  
Jiří Malík      504      5,5    1  
celkem (25 kandidátů)   9 127  100,0   15  
volební účast v % 
Teplice nad Metují ČR Východočeský kraj okres Náchod 
971 voličů z 1 330, tj. 73,0 %   73,5   80,9   82,3 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990). 
 

Starostou Teplic nad Metují byl zvolen 27 letý Radek Myška (OF) a místostarostou 22 letý 

Jaroslav Krtička (OF). V celkově pětičlenné radě města obsadilo OF všechna místa. Mimo 

radu zůstali komunisté a samostatný nezávislý kandidát.26 

 
Závěr 
 
Stať je drobným náhledem na parlamentní a komunální volby v roce 1990. Je zaměřena na 

vybraný region – okres Náchod. Mnohá zjištění jsou v souladu s očekáváním. Velice silnou 

voličskou podporu mělo OF, což se odrazilo v obsazení funkcí starostů. V osmi z devíti měst 

v okrese byl starostou zvolen kandidát OF a v jednom městě lidovec. Tři z devíti starostů měst 

náchodského okresu byli posledními předsedy národních výborů, do funkcí byli kooptováni 

na počátku roku 1990. Mnozí starostové a místostarostové z roku 1990 dosáhli i na politické 

funkce na vyšších úrovních politické vertikály. Miloslav Müller (Jaroměř) a Petr Fejfar 

(Česká Skalice) zasedli za obvod 47 – Náchod v Senátu Parlamentu ČR. Jiří Hanuš (Červený 

Kostelec) byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR. Do jisté míry překvapením je relativně 

nízká pasivní volební účast, netýkala se však jen okresu Náchod. S jedinou výjimkou však ve 

všech obcích okresu zaznamenáváme vyšší počet kandidátů, než byl počet míst v příslušných 

samosprávách. Poměrně početné byly předvolební koalice. Často se rovněž setkáváme 

s neúplnými kandidátními listinami, které při přepočtu mandátů příslušnou volební stranu 

znevýhodňují. To je možné připočíst skutečnosti, že volební zákon byl využit poprvé. Časté 

bylo rovněž posunování osob na jednotlivých kandidátních listinách. Rok 1990 byl ovšem 

jediný, kdy nebyla při řádných komunálních volbách uplatňována hranice 110 % pro posun 

                                                 
25 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 1. (Volební leporelo). 
26 Náš čas – týdeník náchodského okresu, ročník 31, č. 50, 12. 12. 1990, s. 2. (Volební leporelo). 
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kandidáta na vyšší pozici (od roku 1994 už ano). Ve všech devíti městech okresu Náchod byly 

po volbách 1990 ustaveny široké koalice. Mimo rady zůstali prakticky pouze zastupitelé za 

komunistickou stranu a málo významné volební strany (jeden či dva získané mandáty). Nezdá 

se však, že by všechny povolební koalice byly výsledkem povolebních dohod. V některých 

městech došlo k jakýmsi soutěživým volbám starostů, místostarostů a členů rad. 
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Příloha – voliči a kandidáti v neměstských obcích okresu Náchod (volby 1990) 
obec počet 

zastupitelů 
počet 
voličů 

odvolilo počet 
kandidátů 

počet k. 
listin 

poznámka 

Adršpach 8 359 288 17 3 OF (samostatně) všichni 
kandidáti z části obce 
Horní Adršpach, místní 
SNK všichni kandidáti 
Dolní Adršpach 

Bezděkov  
nad Met. 

9 346 311 22 4 OF, KSČ. ČSL, Čs. 
červený kříž 

Bohuslavice 11 676 604 39 4 OF, ČSL, KSČ, místní 
SNK při ZD 
Bohuslavice 

Borová 9 163 149 12 2 OF, ČSL 
Božanov 9 192 153 14 7 OF, ČSL, KSČ, hasiči, 

sokol, dva samostatní 
NK 

Brzice 7 163 155 14 3 ČSL, KSČ, místní SNK 
Bukovice 9 306 278 21 3 ČSL, hasiči, 

tělovýchovná jednota 
Černčice 9 317 276 16 2 dvě místní SNK 
Červená Hora 15 130 126 24 2 hasiči, Čs. červený kříž  
Česká Čermná 11 303 281 20 2 OF, ČSL 
Česká Metuje 9 249 220 22 3 OF, dvě místní SNK 
Dolany 9 473 417 18 2 OF. KSČ 
Dolní Radechová 15 502 425 21 3 OF, koalice ČSL a 

sdružení podnikatelů, 
hasiči 

Hejtmánkovice 15 412 358 31 3 OF, KSČ, místní SNK 
Heřmanice 10 291 227 15 2 koalice OF a 

živnostenská strana, 
KSČ 

Heřmánkovice 15 332 259 38 3 OF, KSČ, místní SNK 
Horní Radechová 9 327 295 18 5 OF, KSČ, ČSL, místní 

SNK, NK 
Hořenice 9 125 93 9 1 OF (jedna kandidátka) 
Hořičky 9 339 308 17 2 OF, ČSL 
Chvalkovice 7 456 380 13 7 Hasiči Chvalkovice, 

Hasiči Miskolezy, sokol, 
český zahrádkářský 
svaz, Čs. červený kříž, 
družstevní jednota, 
místní SNK  

Jasenná 15 499 458 40 5 koalice OF a ČSL, 
hasiči, Český 
zahrádkářský svaz, 
chovatelé, NK  

Jestřebí 7 110 106 12 2 Český zahrádkářský 
svaz, ČSL 

Jetřichov 9 329 277 17 3 OF, KSČ, místní SNK 
Kramolna 9 584 543 22 3 OF, dvě místní SNK 
Křinice 15 277 223 40 4 ČSL, KSČ, ČSSD, Čs. 

strana zemědělská 
Lhota pod 
Hořičkami 

7 198 181 14 4 ČSL, KSČ, Čs. strana 
zemědělská, místní SNK 

Libchyně 7 56 56 12 2 OF, ČSL 
Litoboř 7 74 73 13 3 ČSL, Čs. strana 

zemědělská, místní SNK  
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Machov 15 819 744 28 4 OF, ČSL, místní SNK, 
NK (odstoupil) 

Martínkovice 9 388 344 30 4 OF, ČSL, KSČ, Čs. 
strana zemědělská 

Mezilečí 7 96 92 15 4 OF, ČSL, Čs. strana 
zemědělská, místní SNK 

Mezilesí 9 153 145 15 2 OF, ČSL 
Meziměstí 23 2 260 1 766 43 2 koalice OF a ČSS, KSČ 
Nahořany 11 381 346 16 2 ČSL, místní SNK 
Nový Hrádek 11 519 465 21 3 OF, ČSL, KSČ 
Nový Ples 9 220 195 14 3 OF, ČSL, KSČ 
Otovice 9 256 214 14 3 OF, Místní SNK, NK 
Provodov-Šonov 15 697 611 23 5 OF, místní SNK 

Provodov, místní SNK 
Kleny, TJ Šonov, NK 

Přibyslav 9 106 98 16 2 dvě místní SNK 
Rasošky 15 393 325 21 6 OF, KSČ, zahrádkáři, 

chovatelé, hasiči, sokol 
Rožnov 9 281 253 12 2 dvě místní SNK 
Rychnovek 9 414 348 23 3 OF, místní SNK, koalice 

hasiči a svaz žen  
Sendraž 7 65 63 12 2 zahrádkáři, místní SNK 

Pro Sendraž 
Slatina nad Úpou 7 235 218 17 4 OF, ČSL, KSČ, místní 

SNK 
Slavětín 9 171 160 18 4 OF, ČSL, KSČ, 

zahrádkáři 
Slavoňov 9 182 172 12 2 ČSL, místní SNK 
Stárkov 15 616 476 37 4 OF, KSČ, ČSL, sokol 
Studnice 15 654 613 45 4 koalice OF a ČSL, 

místní SNK Starkoč, 
koalice ČSS, ČSSD a 
Čs. strana zemědělská, 
KSČ 

Suchý Důl 9 254 232 12 2 OF, ČSL 
Šestajovice 15 128 121 19 2 dvě místní SNK 
Šonov u Broumova 7 217 203 21 3 OF, KSČ, Čs. strana 

zemědělská 
Velichovky 15 496 429 36 5 OF, KSČ, KDS, SNK 

Nezávislé sdružení 
venkova, SNK 
Spojenectví zemědělců a 
venkova 

Velká Jesenice 9 537 449 20 5 OF, ČSL, KSČ, sokol, 
hasiči 

Velké Petrovice 9 266 234 18 3 OF, Čs. strana 
zemědělská, místní SNK 

Velké Poříčí 15 1 736 1 484 42 3 OF, ČSL, ČSS 
Velký Třebešov 9 240 199 12 2 OF, ČSL 
Vernéřovice 7 271 230 17 3 OF, ČSL, KSČ 
Vestec 7 54 51 9 2 místní SNK, ČSL 
Vlkov 15 258 220 26 3 koalice OF, ČSL a Čs. 

strana zemědělská, 
koalice KSČ a volební 
seskupení zájmových 
svazů, místní SNK  

Vršovka 9 85 81 16 2 dvě místní SNK 
Vysoká Srbská 15 200 185 22 3 Sokol, Požárníci Zlíčko, 

Požárníci Vysoká Srbská 
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Vysokov 9 274 252 29 4 Sdružení zemědělců, 
KSČ, místní SNK 
Vysokov, Nezávislé 
sdružení žen 

Zábrodí 9 304 268 18 2 OF, ČSL 
Zaloňov 11 265 231 19 4 Čs. strana zemědělská, 

KSČ, Český svaz žen, 
hasiči 

Žďár nad Metují 9 330 297 17 3 místní SNK, ČSS, KSČ 
Žďárky 11 379 345 14 3 koalice OF a ČSL, svaz 

žen, požárníci  
Žernov 15 150 139 27 2 sokol, hasiči 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: ONV Náchod, k. 2404 (obecní volby 1990).
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8 SVOBODNÉ VOLBY V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU; 
SROVNÁVACÍ SONDA DO POLITICKÉHO PROFILU  
A TRADIC JEDNOHO ZÁPADOMORAVSKÉHO REGIONU 
 

 

Úvod 

Teprve podruhé od roku 1945 občané Československa dostali možnost jít ke svobodným 

volbám a poprvé i vybírat z neomezené nabídky politických stran a hnutí. Z  předcházejících 

hlasování vypadly zrušené krajské národní výbory a také okresní národní výbory, jež se 

přeměnily na okresní úřady a shromáždění. Červnové volby do zákonodárných sborů a 

listopadové do samospráv zásadně překreslily politické mapy uplynulých čtyř desetiletí dané 

jednotnou kandidátní listinou Národní fronty s převahou kandidátů Komunistické strany 

Československa (KSČ), s vybranými nestraníky a v českých zemích omezeně s kandidáty 

Československé strany lidové (ČSL) a Československé strany socialistické (ČSS).  

 

Z celostátního výsledku však prosvítají též regionální specifika nebo tehdy aktuální postoje, 

jež byly před 25 lety příznačné právě pro moravské oblasti – jednak obnovou tradiční voličské 

základny ČSL a fenoménem myšlenky moravské samosprávy. Žďárský okres i přes vítězství 

Občanského fóra (OF) představuje vliv obojího, zejména pak u lidové strany, jejíž postavení 

odrážející se ve výrazném úspěchu při volbách 1946 nezmizelo ani po více než 40 letech.   

 

Cíl, materiál, metodika 

Cílem příspěvku je představení výsledku dvojice porevolučních voleb v roce 1990 v okrese 

Žďár nad Sázavou ve vzájemné komparaci obou hlasování, s celostátními výsledky a také s  

tradicemi v minulosti i vývojem po roce 1990 (formou textovou i obrazovou). Regionální 

analýza voleb 1990 současně otevírá několik souvisejících otázek: 

- míru tradičního religiózního smýšlení vázaného na ČSL v první republice a ve volbách 1946 

- nástup stabilní přízně politickým stranám nebo výsledek daný neopakovatelnou euforií? 

- „objektivní“ míru podpory KSČ ve svobodném hlasování 

- postoj k  revizi otázky územně správního uspořádání státu 

- dezintegraci obcí a obnovu samospráv jako orgánů řízení a správy obce 

Předkládaná sonda si nečiní nárok na vyčerpávající zpracování tématu, ale na základě 

původního výzkumu (Státní okresní archiv Žďár n.S., dobový tisk, Český statistický úřad), 

přispívá do mozaiky výsledků a hodnocení porevolučních voleb v mimopražských regionech. 
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1. Volby do zákonodárných sborů v červnu 1990 v okrese Žďár nad Sázavou 

Příprava prvních polistopadových voleb si vyžádala legislativní změny k  ustavení 

demokratického volebního systému včetně zkrácení pětiletého období zákonodárných sborů, 

zvolených v roce 1986 (ústavní zákon č.45/1990 Sb., zákony č.47/1990 Sb. a č.54/1990 Sb.) a 

předsednictva Federálního shromáždění (FS) a České národní rady (ČNR) vyhlásila volby do 

zákonodárných sborů na pátek 8. června a sobotu 9. června 1990. 

 

Očekávání byla značná a profesor Oskar Krejčí, někdejší poradce dvou předsedů 

československé federální vlády, v Nové knize o volbách mj. konstatuje: „… Byla to doba 

velkých nadějí a malých šancí: … Nebyla zde vyzrálá občanská společnost a ekonomické 

změny byly v zárodku. Pro mnohé začínající politiky hrály ideově politické doktríny pouze roli 

nástroje k získání výchozí pozice a nebyly odrazem zájmů skupin. Většina nových politických 

vůdců neměla z pochopitelných důvodů ani potřebné zkušenosti… Chyběla i masová sociální 

zkušenost s novými poměry, které samy teprve začínaly hledat svoji tvářnost. A tak většina 

vznikajících stran a hnutí neměla ani vyhraněnou volební základnu, ani politické programy, a 

často ani vybudovanou strukturu. To vše se přirozeně postupem času měnilo, stranický systém 

se začal stabilizovat – ale až po volbách roku 1990.“1  

 

Za půl roku vzniklo v Československu 66 stran a politických hnutí a do červnových voleb 

podalo kandidátní listiny 23 stran, hnutí a koalic. Kvorum pro postup do prvního skrutinia 

bylo pět procent všech odevzdaných hlasů alespoň v jedné z republik - v porovnání s volbami 

v První republice omezení (výjimkou 3% do SNR). Do FS se volilo 150 poslanců sněmovny 

lidu (101 z České republiky, 49 ze Slovenské republiky) a 150 poslanců sněmovny národů, 

kde byl podíl mandátů mezi národy 75 : 75.  Republikové parlamenty čítaly v případě ČNR 

200 mandátů a u SNR (Slovenské národní rady) 150 mandátů. Narozdíl od předcházející 

praxe volebních obvodů napříč okresy byly vytvořeny volební kraje. Kandidáti ze žďárského 

okresu kandidovali za Jihomoravský kraj v rámci následujících uskupení (řazeno ČNR–

SNFS–SLFS): KDU (4–2–2), SZV (3–2–1), KSČ (3–1–0), ČSS (2–1–1), Svobodný blok (0–

1–1), ČSD(1–0–1), SZ a HSD–SMS po  kandidátovi do ČNR, Volební seskupení zájmových 

svazů a Hnutí čs.porozumění  po  kandidátovi do SLFS a OF jednoho kandidáta do SNFS.2  

                                                 
1 KREJČÍ, 2006, s. 1. 
2 Z dominance kandidátů za lidovce a zemědělce jako by prosvítala prvorepubliková tradice nejsilnějších 
regionálních stran – ČSL a Republikánské strany (agrárníků).  
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Výsledek hlasování v okrese Žďár nad Sázavou sice většinou korespondoval s celostátním 

pořadím, ale vedle prohození pořadí třetího a čtvrtého volebního subjektu se zásadněji lišilo 

procento získaných hlasů (tab. 1). Úspěch OF není tak dominantní, ačkoliv před druhou KDU 

(koalice křesťanských subjektů včetně ČSL) stále výrazný. Druhé místo „lidovců“ 

odpovídá lokální tradicí věřících a v obcích východní části okresu dosáhlo viditelného 

úspěchu Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko. Regionálně 

zaznamenalo ohlas SZV (Spojenectví zemědělců a venkova), jež ve srovnání s celostátním 

výsledkem přesáhlo 5% a narozdíl od ČSS zde zjevně sehráli vliv i lokální kandidáti.  

 
Tabulka 1: Celostátní 3 a regionální výsledek voleb do ČNR a FS  
(výběr osmi nejúspěšnějších subjektů, překročení 5% hranice podbarveno) 
 

 

FS 
ČNR 

SL SN 

   OF 
celostátně  53,15  49,96  49,50 

okres Žďár 34,8 36,1  37,8 

   KSČ 
celostátně  13,48  13,80  13,24 

okres Žďár 12,1 12,8 13,0 

   KDU 
celostátně    8,69    8,75    8,42 

okres Žďár 21,2 20,5 19,4 

   HSD – SMS 
celostátně    7,89    9,10  10,03 

okres Žďár 14,5 15,4 15,4 

   ČSSD 
celostátně    3,84    4,17    4,11 

okres Žďár  3,7  2,5  2,1 

   SZV 
celostátně    3,77    3,99    4,11 

okres Žďár  6,6  5,9  5,6 

   SZ 
celostátně    3,10    3,44    4,10 

okres Žďár  2,3  2,1  2,8 

   ČSS 
celostátně    2,75    2,89    2,68 

okres Žďár  2,2  1,7  1,5 

 

Hodnotíme-li výsledky hlasování v jednotlivých obcích, srovnání s volbami 1946 narušuje 

jiné vymezení okresů a integrace obcí. Jestliže se v roce 1946 volební okrsky ztotožňovaly 

téměř se všemi obcemi (s výjimkou osad byly i malé vesnice samosprávné), po integracích 

                                                 
3 KREJČÍ, 2006, s. 269 a 272. 
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byla situace nepřehlednější. Některé původně samosprávné obce netvořily samostatný okrsek 

a jejich hlasy se sčítaly ve střediskové obci nebo v nejbližším okrsku pro ně určeném. Podle 

volebních zákonů totiž volební okrsky a volební místnost pro každý okrsek stanovila rada 

národního výboru nejpozději 30 dnů před konáním voleb a okrsek se vytvářel tak, aby 

zahrnoval zpravidla 1000 voličů, při tom pro vzdálené části obce bylo možno vytvořit 

samostatné okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů. Zvláštní volební okrsky mohly vzniknout 

v sociálních a zdravotnických zařízeních (na Žďársku Léčebna na Buchtově kopci). Samotný 

Žďár nad Sázavou byl rozdělen do 18 okrsků a další měl v obcích pod svým MěstNV 

integrovaných. Okrskem se tak paradoxně staly Mělkovice (odvolilo 47 občanů), jež neměly 

samosprávu ani za První republiky stejně jako u Bystřice nad Pernštejnem Dvořiště.  Naopak 

lze doložit dříve samosprávné obce, jejichž hlasy se sečetly v  územně širším okrsku. 

 
Tabulka 2: Srovnání regionálních výsledků parlamentních voleb v letech 1946, 1990, 1992, 
2002 a 2013 na příkladu stran Národní fronty a vybraných stran a hnutí 
(vzhledem k jinému územně-správnímu uspořádání je pro rok 1946 použit dvojúdaj okresů Nové Město 
na Moravě a Velké Meziříčí, jejichž převážná část se později stala základem velkého okresu Žďár n.S.) 
 
kandidující 
subjekty jsou 
uvedeny pod 
zkratkou názvů 
z roku 1990 

ÚNS 26.5.1946 4 
ČNR  8.–
9.6. 1990 

ČNR * 
5.–6.6. 
1992 5 

PS ** 
14.–15.6. 
2002 

PS *** 
25.–26.10. 
2013 

   OF ---- 37,8 --- --- --- 

   HSD – SMS  ---- 15,4 10,3 0,20 --- 

   ODS ---- --- 21,1 16,92 6,45 

   ANO ---- --- --- --- 15,57 

   KSČ 
okres NMnM 29,9 

13,0 13,9 17,74 15,40 
okres V. Mez. 32,9 

   KDU (ČSL) 
okres NMnM 41,5 

19,4 16,8 19,63 13,75 
okres V. Mez. 42,9 

   ČSSD 
okres NMnM 9,8 

2,1 4,7 32,97 23,67 
okres V. Mez. 8,8 

   ČSS 
okres NMnM 17,4 

1,5 0,1 0,27 0,04 
okres V. Mez. 14,9 

* ve volbách v roce 1992 kandidovala ODS v koalici s KDS, lidovci jako KDU-ČSL, KSČM v rámci koalice Levý 
blok a někdejší ČSS jako ČSNS; ** v roce 2002 místo někdejší HSD-SMS kandidovala Moravská demokratická 
strana,   KDU-ČSL kandidovalo v koalici s US-DeU, u někdejší ČSS je použit údaj výsledku České strany 
národně sociální; *** u voleb v roce 2013 je místo někdejší ČSS použit údaj výsledku LEV21-Národní socialisté 

                                                 
4 ŠIKULA, 2014b, s.148–182. 
5 Výsledky voleb v našem okrese. Vysočina, č. 24, 11. 6. 1992, s. 3. 
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Kronikář z Dobré Vody k prvním porevolučním volbám zaznamenal: „Občanské fórum 

nebylo rozpuštěno, jak prohlašovali jeho představitelé. Šlo do voleb jako volební strana pod 

heslem: „Stanovy jsou pro straníky, OF je pro všechny.“6  Dobrá Voda ovšem patřila k těm 

volebním okrskům, kde zvítězila KDU. Ačkoliv vítězství OF v rámci celého okresu bylo 

jednoznačné, z celkového počtu 257 volebních okrsků zvítězila Křesťanská a demokratická 

unie celkem v osmdesáti a ve třech získala stejný počet hlasů s Občanským fórem.7  

 

Tabulka 3:  Kandidáti a z volení poslanci do zákonodárných sborů8: 
(1. číslo udává celkový počet kandidátů za danou stranu, 2. číslo počet zvolených poslanců) 
 

 

FS (176 českých mandátů) 
ČNR * 
(200 mandátů) SL (101 m.) SN (75 m.) 

   OF 

celostátně 154 - 68 114 - 50 264 - 127 

Jm-kraj 32 - 8 24 - 7  54 - 17  

okres Žďár --- 1 - 0 --- 

   KSČ 

celostátně 99 - 15 80 - 12 154 - 32 

Jm-kraj 15 - 3 13 - 2 25 - 5  

okres Žďár --- 1 - 0 3 - 2 

   KDU 

celostátně 168 - 9 124 - 6 285 - 19 

Jm-kraj 34 - 3 25 - 2 58 - 6  

okres Žďár 2 - 0 2 - 0 4 - 1 

   HSD – SMS 

celostátně 30 - 9 20 - 7 35 - 22 

Jm-kraj 15 - 6 11 - 4 19 - 12  

okres Žďár --- --- 1 – 1  

* Jmenovitě byli z okresu Žďár nad Sázavou zvoleni: KSČ: PhDr.Josef Kašuba, Nové Město na   
   Moravě, tajemník ÚV KSČM a Jaroslav Matějka, Žďár nad Sázavou, předseda OV KSČ  
   KDU: Ing. Jan Kasal, místopředseda žďárského ONV 
   HSD-SMS: Miroslav Havlíček, Žďár nad Sázavou, technický kontrolor 
 

Za tři ze čtyř nejúspěšnějších subjektů v okrese byli zvoleni čtyři poslanci do České národní 

rady (dva z KSČ a po jednom z KDU a HSD-SMS). Úspěch komunistických kandidátů však 

vycházel z  výhodného postavení na kandidátce (4. a 5. místo) pro celý Jihomoravský kraj. 

                                                 
6 SOkA Žďár nad Sázavou, f. MNV Dobrá Voda, kniha 40. Pamětní kniha obce Dobré Vody. 
7 Naopak KSČ i přes celkově relativní úspěch „zvítězila“ pouze v jediném volebním okrsku. V Počátkách na 
Žďársku porazila OF o pouhé dva hlasy a ze 126 odevzdaných hlasů jich obdržela 35. V Olešínkách se pak dělila 
o vítězství s OF a se Spojenectvím zemědělců a venkova. V tradičním centru své podpory ve Štěpánově nad 
Svratkou skončila ve volbě do ČNR těsným rozdílem dvou hlasů druhá se 150 hlasy za OF (podobně i do FS). 
8 Celkové počty kandidujících převzaty z přehledů ČSÚ, počty kandidátů za Jihomoravský kraj a okres Žďár 
zpracoval autor podle jednotlivých hlasovacích lístků. 



145 
 

Před 20 lety se začala psát historie novodobých demokratických voleb, a jak uvedl týdeník 

Vysočina při prezentaci výsledků, byla „Drtivá v ětšina občanů pro rodící se demokracii.“9 

Volby současně poukázaly i na přetrvávající regionální tradici lidovecké voličské základny a 

v porovnání s dnešním stavem vysokou volební účast, která dosáhla 98,6%, tj. nad celostátní 

průměr, jež činil v českých zemích 96,8%.  Předseda okresní volební komise Miloslav Straka 

k tomu mj. prohlásil: „V řadě volebních okrsků byla stoprocentní účast a musím zdůraznit, že 

zcela dobrovolná… Je zajímavé, že čím menší volební okrsek, tím pečlivěji byly volby 

připraveny. …Nutno však vyzdvihnout fakt, že volby byly zabezpečeny v celém okresu včas a 

proběhly bezproblémově a důstojně… “10 Dále vzpomněl i účast zahraničních pozorovatelů 

v Olší u Tišnova, kterými byli členové anglického parlamentu: „Vyjádřili se velice příznivě 

na adresu organizace voleb a byli překvapeni zájmem voličů.“ 11  

 

2. Volba a obnova samosprávy v listopadu 1990 

Návaznost na demokratickou volbu samospráv byla ještě vzdálenější, než v případě 

parlamentních voleb v roce 1946. První československé volby do obecních zastupitelstev 

proběhly 15. června 1919 a během první republiky se konaly ještě v letech 1923, 1927, 1931 a 

1938. Omezení představovaly tzv. vázané kandidátní listiny, jež neumožňovaly preferenci 

kandidátů a volby mohly dokonce odpadnout, pokud došlo k dohodě na obsazení 

zastupitelstva, jak se stávalo v květnu 1938 při napjaté bezpečnostní situaci. Po šestileté 

protektorátní pauze se přeměnily místní samosprávy na místní národní výbory (MNV).  

 

Na základě výsledku parlamentních voleb 1946 v jednotlivých obcích byly rozděleny 

mandáty v MNV, což byla nepřímá, ale na dalších 44 let poslední možnost alespoň částečně 

ovlivnit politické složení samospráv. Očistu akčními výbory po únoru 1948 završila 

reorganizace v roce 1950, jež navýšila počet mandátů v MNV a nejbližší obecní volby se 

konaly až v roce 1954. Ačkoliv od roku 1960 (volby 1960, 1964 a plánované 1968) došlo 

přece jen k určitému narovnání podmínek pro fungování samospráv, průběh voleb se do roku 

1989 v zásadě nelišil – voličům byla předložena jediná kandidátní listina Národní fronty 

s převahou kandidátů KSČ. Výjimku mohl představovat rok 1968, neboť volební zákon z 

podzimu 1967 mj. měnil praxi shodného počtu kandidátů se členy národních výborů ve 

prospěch výběru z většího počtu, ale po dvojím odkladu proběhlo až normalizační hlasování 

                                                 
9 Vysočina, č. 25, 21. 6. 1990. s. 3. 
10 Angličané u našich voleb. Vysočina, č. 24, 14. 6. 1990, s. 1. 
11 Tamtéž. 
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v roce 1971. V souvislosti s volbami za normalizace (1971, 1976, 1981, 1986) je třeba zmínit 

možnost označení kandidátů, kterým volič mohl zvýraznit kandidáta, jemuž nechtěl dát hlas. 

Taková možnost však byla uplatňována minimálně, neboť jít za plentu upravit hlasovací lístek 

poutalo pozornost politických orgánů očekávajících pouze manifestační průběh hlasování. 

 
Obecní volby 1990 byly očekávanou událostí z více důvodů, mj. proto, že se u řady 

integrovaných obcí ztotožnily s obnovou samosprávy. Integrace vrcholící kolem roku 1980 

měla konkrétní dopady, a zatímco některé obce ztratily pouze samosprávu, jiné přišly též o 

statut „obce.“  Změny po listopadu 1989 se staly příležitostí k narovnání stavu a tento 

požadavek zazníval z  prohlášení nejednoho místního hnutí OF. Proces dezintegrace je možno 

sledovat ve třech etapách. Menší část obcí obnovila samosprávu od 1. července 1990 ještě pod 

názvem MNV. Další vlna nastala s listopadovými volbami, ale zůstávalo nemalé procento 

obcí integrovaných pod města - část se osamostatnila až v roce 1992 a některé samosprávu 

neobnovily vůbec. K podobným snahám ostatně docházelo již v době reformního jara 1968. 

 
Při očekávání výsledku prvních obecních voleb po roce 1989 sehrály v okrese Žďár nad 

Sázavou roli aspekty regionální a také možnost postavit nepolitické kandidátky. „Lidovecký“ 

fenomén se po 44 letech znovu projevil a lze ho ostatně vnímat dodnes. Druhým aspektem je 

hraniční poloha regionu na česko-moravském pomezí. Například vznikem velkých okresů 

v roce 1960 přišla řada obcí o tradiční spádovou příslušnost k Brnu, které sice pro tyto obce 

zůstalo krajským městem, ale „na okres“ do Žďáru to bylo dále než do Tišnova či do Velké 

Bíteše. Nejedno místní uskupení – nejen na východě okresu – tak bylo zastřešeno HSD – 

SMS (Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko), jež jako celek 

spolu s dalšími subjekty kandidovalo pod hlavičkou Moravského demokratického bloku.  

 

Předvolební atmosféra se promítla i na stránkách týdeníku Vysočina. Tajemník obměněného 

ONV Ing. Jiří Šenkýř (ČSL) v článku „Jít či nejít k volbám“ uvedl: „Dvě generace nemají 

zkušenosti s volbami do místních samospráv. Často přemýšlím, podle čeho se budou lidé 

rozhodovat. Podle stran? K politickému životu mají odpor. Podle osobností? Ty možná jsou, 

ale zatím nevyrostly a nepředstavily se. Podle televize, novin? … A tak mnozí svůj problém 

vyřeší tím, že k volbám nepůjdou. Vždyť veřejné věci šly mimo nás, kdo z občanů mohl 

zásadně něco měnit… V našem povědomí je dosud představa státu, který se o nás – od kolébky 

až ke hrobu – postará. Tomu už tak nebude. V mnoha věcech bude rozhodovat místo státu 

obec.… Demokratický princip umožňuje, aby každá skupina občanů měla někoho 
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v zastupitelstvu. Bojím se, že někteří občané k volbám nepůjdou a pak budou nadávat na 

rozhodnutí radnice.“12 

 
Z  87 089 zapsaných voličů ve 157 samosprávných obcích okresu jich nakonec přišlo volit 

84,8% (pokles téměř o 14% ve srovnání s červnem) a celkem rozdali 1 173 558 hlasů. Volit 

mohli trojím způsobem – napříč kandidujícími subjekty, stranu (hlas získal počet kandidátů 

odpovídající počtu volených zastupitelů) či politickou stranu a k ní jednotlivě kandidáty z  

jiných stran. Celkovým i politickým vítězem se stala ČSL s počtem 310 060 hlasů (26,4%) a 

z 1790 mandátů v zastupitelstvech měst a obcí okresu jich získala 494 (27,6%). Následovalo 

Občanské fórum (24,6% hlasů) s 290 mandáty. V počtu mandátů (355) však byla úspěšnější 

Sdružení nezávislých kandidátů. Dále se umístily: KSČ (193mandátů), HSD-SMS (123), 

Volební seskupení zájmových svazů ČR (74), Nezávislí kandidáti-jednotlivci (69), Politické 

hnutí členů JZD (59), Československá strana zemědělská (58) a po 18 mandátech obsadila 

ČSS a SZ. Zbývající uskupení získala v okrese pod 10 mandátů nebo žádný. Obnovená 

sociální demokracie obdržela 2,1 % hlasů a pouhých šest mandátů.13 

Tabulka 4: Srovnání politického složení okresního, městských a místních národních výborů 
po prvních a posledních normalizačních volbách a po rekonstrukci na jaře 1990 
  

datace 

počet poslanců národních výborů 

Celkem bez pol. 
příslušn. 

ČSL ČSS  KSČ ostatní 
strany  

ONV  * 

NMnM 1946 
    VM 1946 

24 
20 

--- 
--- 

10 
9 

5 
3 

7 
7 

2 
1 

volby 197114 90 33 2 1 54 --- 

volby 1986 90 36 2 1 51 --- 

1.4. 1990 90 37 8 4 36 5 

MěstNV 

volby 1971 243 88 5 1 149 --- 

volby 1986 501 195 14 4 288 --- 

1.4. 1990 543 300 33 13 179 18 

MNV 

volby 197115 2666 1328 87 2 1249 --- 

volby 1986 1414 597 29 3 785 --- 

1.4. 1990 1554 885 129 12 526 2 

* pro srovnání s volbami v roce 1946, kdy byly ONV sestaveny podle výsledku parlamentních voleb v okrese, je 
nutno použít výsledky z  okresů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí, z jejichž převážné části území později 
vznikl velký okres Žďár nad Sázavou.  Budoucí ČSS kandidovala v roce 1946 pod názvem ČSNS, trojici 
českých stran z poúnorového období doplňovala již jen sociální demokracie sloučená v roce 1948 s KSČ.  

                                                 
12 Jít či nejít k volbám. Vysočina, č. 45, 15. 11. 1990, s. 1. 
13 Vysočina, č. 47, 29. 11. 1990, s. 1. 
14 SOkA Žďár n. S., f. KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart.92, POV KSČ 7. 12. 1971, f. 31-32.  
15 SOkA Žďár nad Sázavou, f. KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart.92, předsednictva OV KSČ, POV KSČ 
7.12.1971, fol.31-32.  
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Obecní volby před 20 lety vrátily obce více jejich občanům včetně možnosti podílet se na 

vlastní samosprávě a rozhodnutí voličů na mnoze zásadním způsobem přemalovalo personální 

složení radnic, o politickém nemluvě. Nelze sice srovnávat nesrovnatelné (před r. 1989 jiný 

počet samospráv, mandátů, odlišné politické podmínky), ale zůstaneme-li u procentuálního 

zastoupení bývalých stran Národní fronty, proměna městských a obecních samospráv v okrese 

proběhla za jediný rok následujícím způsobem. Tak po volbách v roce 1986 měli komunisté 

v MěstNV a MNV celkem 56%, bezpartijní 41,4%, lidovci 2,2% a socialisté 0,4%.  V roce 

1990 se nejprve po rekonstrukci stávajících orgánů k 1. dubnu 1990 zastoupení KSČ snížilo 

na 33,6% a vzrostlo na 56,5% u bezpartijních, u lidovců na 7,7% a u socialistů na 1,2%.16  

Zastoupení stran někdejší Národní fronty (kvalitativně však nesrovnatelných) vypadalo po 

listopadových volbách 1990 takto: komunisté 10,7%, lidovci 27,6%  a socialisté pouze 1%.17   

 

Politická statistika v obecních volbách, obzvláště blíže k  současnosti, je však do určité míry 

zavádějící, neboť pod hlavičkou politických stran najdeme kandidáty bez politické 

příslušnosti. Srovnáme-li současné politické zabarvení obcí okresu s rokem 1990, nadále 

prosvítá tradice kandidátek za KDU-ČSL.  Oblibě se těší nejrůznější nezávislá místní sdružení 

a v mnoha obcích dospěla situace ke kandidaturám jednotlivých Nezávislých kandidátů, kteří 

zajišťují matematicky nejprůhlednější výsledek voleb, ale s nízkým potenciálem zvolení. 

 

Jistým epilogem prvních porevolučních obecních voleb se tak v kontextu s obnovou 

samosprávy stal rok 1992, kdy k 1. lednu vzniklo ve žďárském okrese 39 nových obcí  

a 29. února 1992 do nich proběhly volby.  Únorové volby 1992 byly vyhlášeny usnesením 

předsednictva ČNR ze dne 16. 1. 1992, jež se týkalo z převážné většiny obcí nově vzniklých 

k 1.1.1992 a dále obcí, kde došlo k poklesu počtu zastupitelů pod zákonnou mez.18 V celé 

České republice se volilo do bezmála 370 obcí a z tohoto počtu byl podíl žďárského okresu 

zdaleka nejvyšší - mimo 39 nových obcí ještě do třech již existujících samospráv, v jednom 

případě naopak z důvodu sloučení a ve dvou případech pro pokles počtu členů zastupitelstva, 

což bylo dáno právě odloučením nových obcí.  

 

 

                                                 
16 Vysočina, č. 19-20, 17. 5. 1990, s. 5. 
17 Komunistická strana zvítězila počtem mandátů ve Štěpánově nad Svratkou (6 z 15), většinově v  Kuklíku (5 
z 9) a ve Vlkově (8 z 15) a v devítičlenném zastupitelstvu v Bohdalci získala s OF po třech mandátech. 
18 Předpis č. 01/c27/1992 Sb. ze dne 16. 1. 1992, Usnesení předsednictva České Národní Rady o vyhlášení 
nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů. Seznam obcí, do nichž proběhly 29. 2. 
1992 volby, je uveden v příloze i usnesení.  
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Tabulka 5: Srovnání politického složení městských a místních národních výborů a 
městských a obecních zastupitelstev v roce 1990 a výběrově z ostatních voleb 
  

datace 

počet poslanců národních výborů (zastupitelstev obcí a měst) 

celkem bez polit. 
příslušn. 

ČSL ČSS KSČ ostatní 
strany 

MěstNV a 
MNV  
celkem 

*volby 194619 NM-1787 
VM-1131 

3 
2 

774 
561 

303 
141 

553 
369 

154 
58 

volby 197120 2909 1415   92   3 1398 --- 

 volby 1986 

1. 4. 199021 

1915   792   43   7 1073 --- 

2097 1185 162 25 705 20 

Obecní a 
městská 
zastupit. 
celkem  

volby 199022 1790    424** 494 18 193 661*** 

 dodat.volby 

199223 

431    287** 77 1 8 59 

volby 199424  1791  1009** 454 --- 99 229*** 

 volby 2002, 

volby 201425 

1766    933** 364 --- 92 377*** 

1588    984** 253 --- 41 310*** 

* v roce 1946 se jednalo o přepočet mandátů na základě výsledků v parlamentních volbách V tabulce 
použity výsledky z obcí někdejších okresů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí, jejichž většina se 
stala součástí okresu Žďár n. S. Ve sloupci ostatní strany se pro rok 1946 rozumí sociální demokracie 
** jedná se o součet mandátů „nezávislý kandidát“ a „sdružení nezávislých kandid.“, místní sdruž. 
*** jedná se o součet mandátů všech ostatních kandidujících stran či hnutí.  
Volby 23 .– 24. 11. 1990 – z počtu 661 připadá:  290 mandátů OF, 123 mandátů HSD-SMS 
Volby 18. – 19.11. 1994 – z počtu 229 připadá:  124 mandátů ODS, 48 mandátů ČSSD 
Volby 1. – 2 .11. 2002 – z počtu 377 připadá:  85 mandátů ODS, 226 mandátů ČSSD 
Volby 10.–11.10. 2014 – ze 310 připadá:  28 mandátů ODS, 174 mandátů ČSSD, 26 m. hn.ANO 
 
 

Závěr 

Dvojice porevolučních voleb v roce 1990 znamenala nejen návrat svobodného rozhodování 

občanů, ale též obnovu politických tradic regionů, daných historickým vývojem a zájmy 

obyvatelstva. V obnovené demokracii se zde podařilo dlouhodobě získat přízeň voličů ČSL, 

což je dáno přetrvávajícím podílem věřících a malých obcí. Navzdory minulosti a prakticky 

minimálním tradicím v regionu vzešla z voleb úspěšně a s trvalou přízní i KSČ. Naopak 

lokální sympatie moravskému hnutí byly podmíněny dočasným parlamentním působením 

                                                 
19 ŠIKULA, 2014a, s.148–182. 
20 SOkA Žďár nad Sázavou, f. KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart.92, předsednictva OV KSČ, POV KSČ 7. 12. 
1971, fol.31-32, v širším srovnání podrobněji: ŠIKULA, M. Z odkládaných voleb první normalizační hlasování 
(1971). Sonda do příprav a průběhu manifestačního souhlasu s posttotalitní moci. In Časopis Matice moravské, 
ročník CXXXIII/2014, č. 2, s. 321–355.  
21 Skončila vláda jedné strany. Vysočina, č.19–20, 17. 5. 1990, s. 5. 
22 Vysočina, č. 47, 29. 11. 1990, s. 1. 
23 Výsledky komunálních voleb. Vysočina, č. 13, 2. 4. 1992, s. 1. 
24 Jak dopadly volby? Vysočina, č. 47, 24. 11. 1994, s. 1. 
25 ČSÚ. 
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HSD-SMS a se zánikem federace a posléze i celostátním neúspěchem hnutí podpora jeho 

nástupců prakticky zmizela. S rozpadem OF a pozdějším nárůstem ODS a ČSSD sice 

získávaly v dalších letech volební vítězství převážně tyto strany, ale nikoliv na úkor 

výraznějšího poklesu podpory ČSL a KSČ.  

 

Komunální volby zase umožnily mj. obnovu politicko společenského života tam, kde byl 

násilně přerušen rozsáhlými integracemi zejména v 70. a 80. letech. Zákon o obcích hned v §2 

odstavci druhém stanoví: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých 

občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“ . Před 25 lety byl takový cíl velmi 

aktuální a voliči mohli - střední a mladé generace poprvé v životě - svobodně rozhodnout, 

kteří zástupci budou záměry realizovat. Na rozdíl od parlamentních voleb je však ihned od 

roku 1990 patrný jednoznačný trend – převaha nezávislých kandidátů (v rámci místních 

sdružení či jednotlivě). Z pohledu počtu získaných mandátů zůstává ze zaběhnutých stran 

nejúspěšnější KDU–ČSL, i když s dlouhodobým poklesem a často s nezávislými kandidáty na 

svých kandidátních listinách.  
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9 PARLAMENTNÍ VOLBY V ČERVNU 1990 V OKRESE 
OPAVA 
 

Československým parlamentním volbám, které se konaly ve dnech 8. a 9. června 1990, náleží 

v procesu tranzice od post-totalitárního do pluralitního politického systému, tzv. Sametové 

revoluci, důležité místo. Bývají interpretovány jako mezník, který s konečnou platností 

odstranil mocenské opory komunistické strany.1 O tom, jaké byly výsledky voleb na lokální 

úrovni, však zůstává dodnes mnoho neznámého; tato mezera se týká i Opavska.2 

 

Předmětem studie jsou výsledky parlamentních voleb v roce 1990 v okrese Opava 

v komparativní analýze. Pro uchopení problematiky však muselo být provedeno určité 

tématické a metodické omezení. V případě parlamentních voleb se analýza zúžila na 

hlasování do České národní rady. V červnu 1990 totiž občané České republiky volili zástupce 

do tří legislativních orgánů; hlasování do obou komor federálního parlamentu (Sněmovny lidu 

a Sněmovny národů Federálního shromáždění) zůstává proto mimo pozornost. Autor si je 

vědom limitů toho přístupu, na stranu druhou zúžení pozornosti umožňuje provést 

přehlednější rozbor relevantních dat; výchozí podmínkou tohoto omezení je též poznání, že ač 

výsledky voleb do všech tří orgánů nebyly totožné, existovala mezi nimi afinita. Druhé 

omezení se týká politických subjektů. Jak je uvedeno níže (viz přílohu č. 1 na konci studie), 

ve volbách v okrese Opava výrazným způsobem dominovaly čtyři politické strany a hnutí, 

respektive volební koalice. Z tohoto důvodu se analýza zaměřuje právě na ně. Zbývající 

subjekty jsou podrobeny analýze pouze v těch případech, kde byla jejich podpora s výraznou 

odchylkou nadprůměrná. 

 

V rámci územní analýzy byly srovnány jednak výsledky voleb za okres Opava, jednak 

v rámci okresu Opava. V prvním ohledu se porovnávají s celkovými výsledky za Českou 

republiku a teritoriem později ustaveného Moravskoslezského kraje, v druhém jsou 

porovnány výsledky za velikostní kategorie sídel, mezi městem a venkovem a za jednotlivé 

(historické) regiony okresu. Tyto dílčí rozbory jsou současně východiskem strukturace textu a 

                                                 
1  PŠEJA, P. (2005). Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998, s. 43; SUK, J. 
(2009): Labyrintem revoluce, s. 445-452; VALEŠ, L. (2010). Od voleb k volbám. Česká místní politika mezi 
parlamentními a komunálními volbami 1990 – vybrané problémy. In KRÁKORA, P. a kol. Svobodné volby 
v Československu – Referendum o dalším směřování, s. 121-134. 
2 Dosavadní literatura o vývoji regionu v období tzv. Sametové revoluce na Opavsku se omezila pouze na 
elementární deskripci výsledků voleb. GAWRECKI, D. a kol. (2003). Dějiny českého Slezska, s. 492-493; 
MÜLLER, K., ŽÁČEK, R. a kol. (2006). Opava, 331 s. 
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detailnější metodické objasnění každého postupu je tudíž uvedeno na každém začátku 

příslušné kapitoly. 

 

Vzhledem k metodě komparace kvantitativních dat opírá se studie o statistické údaje 

z provenience Českého statistického úřadu, totiž o výsledky sčítání lidu a o publikované 

výsledky voleb.3 

 

V polovině roku 1990 odpovídala administrativní skladba okresu Opava ještě stále stavu, 

který byl výsledkem procesu plošné integrace obcí v Československu, jenž vyvrcholil na 

konci sedmdesátých let.4 V důsledku toho zůstalo do června 1990 v okrese Opava 

z původních 108 obcí okresu pouze 39 o průměrné velikosti 4 600 obyvatel. Integrace obcí 

byla velmi často prováděna administrativně,5 bez ohledu na existující sociální a ekonomické 

vazby. To současně znamenalo, že řada obcí nemohla plně odpovídat formálně deklarovaným 

atributům, především vnějškově vykazované lidnatosti; koneckonců postavení řady 

integrovaných obcí, především v oblasti podhorského Vítkovska, které byly často od 

„mateřského“ sídla vzdáleny i více než deset kilometrů, se de facto sloučením s jiným celkem 

vůbec nezměnilo. Tuto skutečnost potvrdil mohutný proces osamostatňování obcí, který 

probíhal v první polovině devadesátých let. Statistická data přitom vycházejí z výsledků 

sčítání z roku 1991, které byly převedeny podle administrativní struktury poloviny roku 1990. 

 

I. 

V průběhu druhého volebního dne, v sobotu 9. června 1990, sečetly volební komise6 

opavského okresu odevzdané hlasy do České národní rady a zjistily, že voleb se zúčastnilo 

97,5 % voličů. Výsledek jejich hlasování byl následující. 

 

S výrazným odstupem od ostatních politických stran a se ziskem 50,1 % se na první příčce 

umístilo Občanské fórum (OF). Jako druhé nejúspěšnější skončilo Hnutí za samosprávnou 

demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsku (HSD-SMS), pro které hlasovalo 18,1 % 

voličů. Dalšími byla Křesťanská a demokratická unie (KDU) se 13,2 % hlasy a Komunistická 

                                                 
3 Pro přehlednost jsou citace na zdroje uváděny průběžně. 
4  PLAČKOVÁ, M. (1980): Změny hranic obcí opavského okresu v letech 1945-1979, s. 4-7. 
5  BINAR, A. (2014): Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945 – 1989, s. 52-57; TÝŽ (2010): 
Administrativní urbanizace aneb „vytvoření“ města. Kravaře po roce 1960. In VACKOVÁ, B., 
FERENČUHOVÁ, S., GALČANOVÁ, L. (2010) (eds.). Československé město včera a dnes, s. 243-269. 
6 K právním náležitostem voleb do ČNR: Výsledky voleb 1990-2000 v okresech Moravskoslezského kraje. 
Ostrava (2002), s. 2-4. 
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strana Československa (KSČ) s 9,0 %. Pro tyto čtyři subjekty hlasovalo celkem 90,4 % 

voličů. 

 

Zástupci ostatních subjektů získali pouze nevelkou voličskou podporu. Strana zelených 

obdržela 2,5 % hlasů, Spojenectví zemědělství a venkova a Sociální demokracie pak 2,3 %, 

respektive 2,2 %. Československá strana socialistická, která se významným způsobem 

zapojila do procesu obnovy občanské společnosti na přelomu let 1989 a 1990, získala jen 

nepatrných 1,1 % hlasů. Vzhledem k míře angažovanosti strany v průběhu listopadového a 

prosincového přechodu moci se jedná o poněkud překvapivý výsledek.7 Přízeň voličů se 

nepodařilo získat ani zbývajícím čtyřem politickým stranám; jednalo se o Volební seskupení 

zájmových svazů v ČR (zisk 0,5 % hlasů), Svobodný blok (0,5 %), Všelidovou 

demokratickou stranu – Sdružení pro republiku (0,4 %) a Československé demokratické 

fórum (0,2 %).8 

 

Do jaké míry však byl výsledek v okrese Opava jedinečný a do jaké míry naopak 

odvoditelný? Odpověď na tuto otázku přináší srovnání s výsledky voleb za Českou republiku, 

respektive za severní Moravu a Slezsko do České národní rady. 

 

V České republice se voleb zúčastnilo 96,8 % voličů, přičemž Občanské fórum získalo 

49,5 % hlasů, HSD-SMS 10,0 %, KDU 8,4 % a KSČ 13,2 %; dohromady tedy tyto čtyři 

subjekty obdržely 81,1 % hlasů. Je tedy zřejmé, že zatímco voličská podpora Občanského 

fóra v okrese Opava odpovídala republikovému průměru, v případě zbývajících tří politických 

stran byly výsledky odlišné. Nadprůměrné podpoře se těšily HSD-SMS a KDU; v prvním 

případě se jednalo 1,8násobek, v druhém pak 1,6násobek republikového průměru. 

Komunistická strana pak na Opavsku získala jen asi sedm desetin průměrné podpory. 

Současně však všechny čtyři strany celkem obdržely o osminu hlasů více. Obojí lze uzavřít 

tak, že v okrese Opava zaznamenaly HSD-SMS a KDU nadprůměrné výsledky jak na úkor 

komunistické strany, tak na úkor ostatních politických stran a hnutí.9 

 

                                                 
7  BINAR, A. (2014): Sametová revoluce v okrese Opava. In VALEŠ, L., PETRÁŠ, J. a kol. Sametová revoluce 
v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté, s. 167-184. 
8 NEDĚLA, P. Jak proběhly volby v našem okrese. In Nové Opavsko, 15. 6. 1990, s. 1; 
http://www.volby.cz/pls/cnr1990/u5312?xkraj=38&xokres=6 [5. 2. 2015]. 
9 www.volby.cz/pls/cnr1990/u4 [21. 3. 2015]. 
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Jiný obraz podává srovnání se severní Moravou a Slezskem. Na teritoriu později ustaveného 

Moravskoslezského kraje byla volební účast 96,0 % a OF zde získalo podporu pouze 43,8 % 

hlasů. HSD-SMS pak obdržela 11,9 % hlasů, KDU 8,3 % a KSČ 13,3 %. Ve srovnání jsou 

tedy patrny jednak nadprůměrně zisky OF v okrese Opava (1,1násobek krajského průměru), 

jednak vysoce nadprůměrné zisky HSD-SMS (1,5násobek) a KDU (1,6násobek), které byly 

získány na úkor všech ostatních politických subjektů, včetně KSČ (asi sedm desetin krajského 

průměru).10 

 

Ve srovnání s Českou republikou a se severní Moravou a Slezskem je tedy možno uvést, že 

voliči v okrese Opava jako celek mnohem jednoznačněji a rozhodněji odmítli komunistickou 

stranu, a to z důvodu preference regionálních zájmů (HSD-SMS) a zachování tradičních 

hodnot (KDU). 

 

Celkové výsledky a míra odlišnosti svádí považovat celý okres Opava, respektive jeho 

obyvatelstvo, za stejnorodé území. Opravdu však tomu tak bylo, anebo existovaly v rámci 

okresu rozdíly v preferencích? A pokud existovaly, jaký bych jejich společný jmenovatel? 

Byly podmíněny velikostí sídel, mírou urbanizace, anebo příslušností k regionálním identitám 

na nižší, než okresní rovině? Odpověď na tyto otázky se nalézají v následujících kapitolách. 

 

II. 

V průběhu dvou volebních dnů odevzdalo 97,5 % voličů hlasovací obálky, ale část z nich byla 

neplatná. Je nicméně velmi pravděpodobné, že hlasy nebyly neplatné z důvodu neúmyslného 

pochybení voliče, ale že byly takto upraveny záměrně. V  následujícím rozboru se tedy 

pozornost soustředí na podíl platných hlasů. 

 

O tom, že o volby byl ve společnosti všeobecně patrný zájem, svědčí, že 95,9 % opavských 

voličů odevzdalo platný hlas. Vůbec nejvíce pak v Mokrých Lazcích (99,0 %), v obci, která se 

nachází v blízkosti řeky Opavy necelých deset kilometrů na východ od okresního města. 

Naopak nejnižší zájem byl patrný v obci Melči (91,5 %), asi patnáct kilometrů jihozápadně od 

Opavy v Nízkém Jeseníku. Rozdíly tedy byly pouze dílčího rázu. Platí nicméně zákonitost, že 

v obcích, kde byl počet odevzdaných platných hlasů nadprůměrně vysoký,11 tzn. tam, kde 

                                                 
10 Podle: Výsledky voleb 1990-2000 v okresech…, s. 5-7. 
11 Jednalo se o šest obcí, kde bylo odevzdáno více než 97,4 % platných hlasů. V pořadí dle volební účasti se 
jednalo o tyto obce: Mokré Lazce, Bolatice, Píšť, Otice, Litultovice a Markvartovice. 
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činila statistická odchylka od průměru více než polovinu celkového statistického rozpětí, bylo 

vítězství OF přesvědčivější (57,2 % hlasů) a naopak porážka KSČ výraznější (6,2 %). 

Současně platí přirovnání, že v těchto politicky „aktivnějších“ sídlech byly pozice HSD-SMS 

(15,0 %) vyrovnané s KDU (14,3 %). Na druhém konci tabulky pak byla situace přesně 

opačná. V sídlech, kde bylo množství platných hlasů nadprůměrně nízké,12 bylo vítězství OF 

méně výrazné (38,7 % hlasů) a naopak porážka KSČ méně zjevná (12,7 %). Současně zde 

platí i druhá tendence, totiž že v politicky „méně aktivních“ sídlech HSD-SMS (26, 4%) 

výrazně převažovala nad KDU (8,2 %). 

 

Zatímco účast ve volbách byla v obcích okresu vcelku vyrovnaná, rozdíly mezi preferencemi 

již byly výrazné. Z politických stran a hnutí, jak bylo uvedeno výše, zvítězilo 50,1 % hlasů 

Občanské fórum, které se současně ve všech obcích umístilo na prvním místě v počtu 

získaných hlasů. V tomto prvenství však existovaly odlišnosti. Zatímco v Bolaticích, lidnaté 

obci východně od Opavy, získalo fórum 77,9 % hlasů, ve Skřipově, nevelkém sídle ukrytém 

mezi kopci Nízkého Jeseníku na jih od okresního města, to bylo jen 27,6 %. Nadprůměrně 

vysokou podporu mělo OF ve čtyřech obcích.13 Fórum zde v průměru obdrželo 72, 8%. Fakt, 

že všechny obce se nacházejí na Hlučínsku, implikuje závěr, který bude rozebrán níže. Drtivé 

vítězství fóra zde znamenalo neúspěch moravskoslezského hnutí (9,6 %) a komunistů (2,8 %); 

Naopak nepříliš podprůměrné výsledky KDU (10,3 %) svědčí, že mezi touto stranou a OF 

neexistovala zásadní voličská rivalita. Na opačném konci pomyslné tabulky se nacházelo šest 

obcí, kde OF získalo podprůměrně nízkou podporu;14 OF zde v průměru obdrželo 35,1 % 

hlasů. Relativně nízká voličská podpora fóra znamenala, že HSD-SMS (24,0 %) a KSČ 

(16,0 %) zde zaznamenaly podstatné zisky. Naopak opět nepříliš podprůměrné výsledky KDU 

(9,7 %) dosvědčují absenci konkurenčního vztahu k Občanskému fóru. 

 

Druhým nejsilnějším subjektem na Opavsku, který vzešel z voleb do České národní rady, bylo 

Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko se ziskem 18,1 % 

hlasů. Nejvíce hlasů přitom obdrželo v Brumovicích (30,7 %), obci na západních hranicích 

okresu (hnutí se zde umístilo na druhém místě s nevelkým odstupem pouhého 1,4 % hlasů). 

Naopak nejmenší voličskou podporu hnutí obdrželo v Kravařích (8,9 %), sedmitisícovém 

                                                 
12 Jednalo se o dvě obce, kde bylo odevzdáno méně než 93,7 % platných hlasů. V pořadí dle volební účasti se 
jednalo o Hlučín a Jakartovice. 
13 Jednalo se o obce, kde OF získalo více než 64,0 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se jednalo o tyto 
obce: Bolatice, Dolní Benešov, Kravaře a Chuchelná. 
14 Jednalo se šest obcí, kde OF získalo méně než 38,9 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se jednalo 
o tyto obce: Háj ve Slezsku, Jakartovice, Budišov nad Budišovkou, Brumovice, Březová a Skřipov. 
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městě na východ od Opavy, kde jinak dominovalo Občanské fórum. Tento konkurenční vztah 

mezi OF a HSD-SMS podporuje rozbor výsledků voleb v pěti obcích,15 kde byla podpora 

moravskoslezskému hnutí největší; HSD-SMS zde v průměru získalo 25,6 %. Zisky OF 

(38,3 %) a KDU (8,7 %) byly podprůměrné, naopak KSČ (15,0 %) se zde dařilo. Na stranu 

druhou při pohledu do dvanácti obcí s výrazně podprůměrnou podporou16 (HSD-SMS zde 

získalo 10,8 %) je patrno, že OF (66,0 %) i KDU (15,3 %) získalo nadprůměrný počet hlasů, 

zatímco KSČ (2,7 %) výrazně podprůměrný. 

 

V celkem 24 obcích okresu Opava se HSD-SMS umístilo na druhé příčce v počtu získaných 

hlasů (viz přílohu č. 2);17 v průměru zde HSD-SMS získalo 19,4 % hlasů. Moravskoslezské 

hnutí se tak jeví jako volební subjekt, který byl na lokální (obecní) rovině hlavním soupeřem 

Občanského fóra. Přitom OF zde obdrželo 48,2 % hlasů, KDU 11,9 % a KSČ 19,5 %. Onen 

konkurenční vztah, vzhledem k velkému vzorku nikoliv výrazný, je nicméně patrný. 

 

Výše uvedený rozbor tak odhaluje konkurenční vztah jak mezi HSD-SMS a OF, tak mezi 

HSD-SMS a KDU. Na stranu druhou i to, že mezi preferencemi HSD-SMS a KSČ existovala 

pozorovatelná afinita. 

 

Na třetím místě se podle počtu hlasů umístila Křesťanská a demokratická unie. V okrese 

získala 13,4 % hlasů a stejně jako v případě HSD-SMS byly rozdíly v preferencích mezi 

jednotlivými obcemi zásadní. Nejvíce hlasů obdržela KDU ve Stěbořicích (32,4 %), obci, 

která je vzdálena asi osm kilometrů na západ od centra Opavy, nejméně pak v Brumovicích 

(3,2 %), o kterých již byla řeč. Nadprůměrné výsledky přitom zaznamenala v šesti obcích;18 

zde obdržela v průměru 26,6 % hlasů. Tato podpora šla na úkor HSD-SMS (15,3 %) a KSČ 

(3,0 %), pouze neznatelně na úkor OF (49,4 %). Opačný poměr pak platí při rozboru výsledků 

                                                 
15 Jednalo se o pět obcí, kde HSD-SMS získalo více než 24,4 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se 
jednalo o tyto obce: Brumovice, Budišov nad Budišovkou, Skřipov, Velké Heraltice a Vítkov. 
16 Jednalo se o 12 obcí, v nichž HSD-SMS získala méně než 13,5 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se 
jednalo o tyto obce: Stěbořice, Velké Hoštice, Štěpánkovice, Kobeřice, Píšť, Bohuslavice, Dolní Benešov, 
Hněvošice, Chuchelnou, Sudice, Bolatice a Kravaře. 
17 Dle počtu obdržených hlasů se jednalo o Brumovice, Budišov nad Budišovkou, Skřipov, Velké Heraltice, 
Vítkov, Březová, Melč, Jakartovice, Holasovice, Slavkov, Mokré Lazce, Hlučín, Služovice, Ludgeřovice, 
Raduň, Štítinu, Velkou Polom, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Opavu, Otice, Litultovice, Dolní Benešov 
a Bolatice. 
18 Jednalo se o šest obcí, kde KDU obdržela více než 22,9 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se jednalo 
o tyto obce: Stěbořice, Šilheřovice, Hněvošice, Píšť, Oldřišov a Markvartovice. 
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u sedmi obcí,19 kde byla naopak voličská podpora podprůměrná; KDU zde obdrželo 6,6 % 

hlasů. V těchto obcích získalo HSD-SMS 18,1 %, KSČ 9,6 % a OF 55,6 %. 

 

Je tedy patrno, že Křesťanská a demokratická unie získávala hlasy přednostně na úkor HSD-

SMS a KSČ, vůbec anebo minimálně pak na úkor OF. Potvrzuje to i analýza výsledku voleb 

ve čtrnácti obcích, ve kterých se KDU umístila na druhé příčce (viz přílohu č. 2).20 Zde KSČ 

získala pouze nevýznamných 3,4 %, HSD-SMS podprůměrných 12,6 %, zatímco OF 

nadprůměrných 58,3 % hlasů. 

 

Poslední z relevantních politických stran byla Komunistická strana Československa, pro 

kterou hlasovalo 9,0 % voličů. Nejvíce přitom v Háji ve Slezsku, obci na východ od Opavy 

v sousedství Mokrých Lazců, kde podpora strany činila více než dvojnásobek okresního 

průměru (19,0 %) a kde měla takřka stejné preference jako HSD-SMS; nejméně pak 

v nedalekých Bohuslavicích na Hlučínsku, kde strana ztratila veškeré sympatie (1,5 %). 

Nadprůměrnou podporu přitom straně vyjádřili obyvatelé sedmi obcí;21 KSČ zde získala 

16,0 %. Tyto hlasy šly na úkor OF (39,2 %) a KDU (8,5 %), ale nikoliv HSD-SMS, kterému 

se v těchto obcích dařilo (23,4 %). V případě 17 obcí,22 kde naopak byla podpora komunistům 

nejnižší (v průměru 3,0 %), byly výsledky přesně opačné; OF zde obdrželo 61,7 % hlasů, 

KDU 16,9 % a HSD-SMS 12,8 %. V pořadí podle počtu získaných hlasů dokázali komunisté 

ve třinácti případech, včetně města Opavy, „přeskočit“ KDU a umístit se na třetím místě 

v pořadí, v obci Hrabyně pak i HSD-SMS a obsadit druhou příčku (viz přílohu č. 2). 

 

Dvojí konkurence (OF a KDU vs. KSČ a HSD-SMS), stejně jako dvojí vzájemná blízkost 

voličských preferencí (OF a KDU, KSČ a HSD-SMS) je zřejmá i v tomto případě. 

                                                 
19 Jednalo se o sedm obcí, kde KDU obdržela méně než 8,3 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se 
jednalo o tyto obce: Raduň, Dolní Benešov, Budišov nad Budišovkou, Bolatice, Velké Heraltice, Jakartovice a 
Brumovice. 
20 Dle počtu obdržených hlasů se jednalo o Stěbořice, Šilheřovice, Hněvošice, Píšť, Oldřišov, Markvartovice, 
Kobeřice, Bohuslavice, Pustou Polom, Velké Hoštice, Štěpánkovice, Chuchelnou, Sudice a Kravaře. 
21 Jednalo se o sedm obcí, v nichž KSČ obdržela více než 14,0 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se 
jednalo o tyto obce: Háj ve Slezsku, Jakartovice, Brumovice, Budišov nad Budišovkou, Vítkov, Velká Polom a 
Mokré Lazce. 
22 Jednalo se o 17 obcí, v nichž KSČ obdržela méně než 5,3 % hlasů. V pořadí dle volebních preferencí se 
jednalo o tyto obce: Stěbořice, Ludgeřovice, Služovice, Sudice, Dolní Benešov, Chuchelná, Markvartovice, 
Velké Hoštice, Píšť, Oldřišov, Bolatice, Kobeřice, Kravaře, Štěpánkovice, Šilheřovice, Hněvošice a Bohuslavice. 
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Z ostatních politických stran jediné Spojenectví zemědělství a venkova získalo na lokální 

úrovni relevantní podporu a v šesti obcích překonalo pětiprocentní hranici.23 Ve všech 

případech se přitom jednalo o malé a zemědělské obce (ve skutečnosti byly ještě menší, než 

jak se jeví ve světle statistiky, která zahrnovala údaje za integrované celky; srovnej úvod 

studie). Ukazuje se přitom, že v těchto obcích spojenectví úspěšně konkurovalo křesťanské 

unii, kterou ve čtyřech případech odsunulo na pátou příčku. Pro přehlednost byly základní 

údaje za okres Opava shrnuty do následující tabulky. 

 

Tabulka 1: Základní data z výsledků voleb do České národní rady ve dnech 8. a 9. června 1990 
v okrese Opava 

Platné hlasy/strana Okresní průměr 
(v %) 

Nejvyšší hodnota 
(v %) 

Nejnižší hodnota 
(v %) 

Platné hlasy 95,9 99,0 91,5 

OF 50,1 77,9 27,6 

HSD-SMS 18,1 30,7 8,9 

KDU 13,2 32,4 3,2 

KSČ 9,0 19,0 1,5 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že ač principiálně byly preference voličů ve všech obcích 

okresu Opava totožné, tzn., že shodně byla odmítnuta komunistická minulost, mezi 

jednotlivými obcemi existovaly výrazné rozdíly. 

 

III. 

V okrese Opava, který měl v roce 1990 celkem 180 000 obyvatel, bylo možno na základě 

tehdejšího správního členění definovat šest velikostních kategorií obcí. Kategorie sídel nad 

50 000 obyvatel zahrnovala Opavu (63 464 obyv.) a kategorie nad 10 000 Hlučín (22 467 

obyv.). Ve velikostní kategorii od 5 000 do 10 000 obyvatel se nacházela tři města (Vítkov, 

Kravaře a Hradec nad Moravicí), v kategorii mezi 2 000 a 5 000 se pak nacházelo 16 obcí, 

z toho jedno město (Budišov nad Budišovkou), a v kategorii od 1 000 do 2 000 pak dalších 

15 sídel. V důsledku výše zmíněné integrace zůstaly v kategorii sídel do 1000 obyvatel pouze 

tři obce. 

 

Volební výsledky, v přepočtu dle velikostních kategorií, byly za okres Opava souhrnně 

včleněny do níže uvedené tabulky a grafu (viz přílohu č. 3). 
                                                 
23 V Jakartovicích obdrželo 10,8 % hlasů, v Brumovicích 10,0 %, v Sudicích 8,9 % a ve Velkých Heralticích 
6,9 %, přičemž ve všech čtyřech případech proniklo mezi nejsilnější čtveřici. V Březové a Melči získalo po 
7,9 %, v Budišově nad Budišovkou 7,1 %, v Litultovicích 6,1 %, v Holasovicích 5,3 % a v Hrabyni 5,1 % hlasů. 
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Tabulka 2: Výsledky voleb do České národní rady ve dnech 8. a 9. června 1990 v okrese Opava dle 
velikostních kategorií obcí 
Velikostní 
kategorie 
podle počtu 
obyvatel 

Platné hlasy 
(v %) 

Hlasy pro OF 
(v %) 

Hlasy pro 
HSD-SMS 
(v %) 

Hlasy pro 
KDU (v %) 

Hlasy pro 
KSČ (v %) 

Nad 50 000 95,8 50,4 18,4 9,6 10,9 
10 000 – 49 
999 

94,9 46,3 20,8 18,8 6,1 

5 000 – 9 999 96,4 52,7 17,6 12,3 9,4 

2 000 – 4 999 96,3 53,4 16,1 14,1 7,7 

1 000 – 1 999 96,0 43,6 19,8 16,5 9,2 

Do 1 000 95,8 46,5 17,7 16,6 8,3 

 

Z tabulky je sice zřejmé, že největší podporu získalo OF ve středně velkých obcích a že 

podpora KDU byla výraznější v obcích menších, současně však, že preference HSD-SMS a 

KSČ byly víceméně konstantní napříč velikostními kategoriemi. Tento rozbor lze uzavřít 

konstatováním, že mezi velikostními kategoriemi obcí neexistovaly ve volbách v červnu 1990 

zásadní rozdíly v preferenci politických stran. 

 

IV. 

V polovině roku 1990 mělo v okrese Opava status města (městský národní výbor) šest sídel; 

jednalo se dle počtu obyvatel o Opavu, Hlučín, Vítkov, Kravaře, Hradec nad Moravicí a 

Budišov nad Budišovkou (viz přílohu č. 4), v nichž žilo celkem 109 986 obyvatel, tj. 61,1 % 

obyvatel okresu. Výsledky voleb za kategorii měst a za kategorii ostatních sídel byly za okres 

Opava souhrnně včleněny do níže uvedené tabulky. 

 
Tabulka 3: Přehled výsledků voleb do České národní rady dne 8. a 9. června 1990 v okrese Opava 
dle statusu sídla 
 

Platné hlasy/strana Městská sídla (v %) Ostatní sídla (v %) 

Platné hlasy 95,7 96,4 

OF 49,4 51,3 

HSD-SMS 19,1 16,7 

KDU 11,9 15,3 

KSČ 9,8 7,6 

 

Z tabulky je patrno, že rozdíly mezi městskými a ostatními sídly nebyly zásadního rázu. 

Vždyť v porovnání obou kategorií se relevantní rozdíl týká pouze poměru HSD-SMS a KDU; 

lze říct, že zatímco ve městech bylo úspěšnější HSD-SMS, mimo město byly jejich pozice 
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takřka vyrovnané. Zajímavá je přitom vyšší podpora KSČ ve městech. Je však nutno zohlednit 

fakt, že toto členění bylo z velké části umělé a v řadě případů neodpovídalo skutečné míře 

urbanizace. 

 

Zvláštní, a pro následující závěry anticipující, je přitom jev, že rozdíly ve výsledku voleb byly 

ve srovnání za městské a ostatní sídelní celky mnohem menší než rozdíly mezi samotnými 

městy. Vždyť OF obdrželo nejvíce hlasů v Kravařích, celkem 72,7 %, v Opavě pak 50,4 % 

hlasů, což odpovídá okresnímu průměru, ale v ostatních městech podstatně méně; vůbec 

nejnižší počet preferencí obdrželo fórum v Budišově nad Budišovkou (35,6 %). Ještě větší 

rozdíly přitom existovaly v případě komunistické strany. Nejméně obdrželi komunisté 

v Kravařích (2,1 %), nejvíce pak v Budišově nad Budišovkou (16,0 %). 

 

V. 

Dosavadní analýza, jejímž východiskem bylo zjištění, že v rámci okresu Opava existovaly 

mezi obcemi významné preferenční rozdíly, přinesla závěr, že tyto rozdíly nevycházely 

z velikostní ani ze statusové kategorie sídel. Existovalo tedy vůbec kritérium, které by tyto 

rozdíly jednotně vysvětlovalo? Odpověď může přinést analýza za regionální celky na nižší 

než okresní rovině. 

 

Okres Opava, v rozsahu, v jakém vznikl v roce 1960 (v roce 1976 došlo pouze k nevelkým 

územním změnám), zahrnoval území tří okresů, které tímto okamžikem zanikly. Tyto tři 

okresy současně odpovídaly třem regionálním identitám. První region zahrnuje vlastní 

Opavsko, tj. území města Opavy a její okolí; zatímco vlastní město Opava bylo až do 

provedení odsunu německého obyvatelstva převážně etnicky německým městem, jeho okolí 

bylo obýváno českým obyvatelstvem. Druhý region představuje Vítkovsko, které se rozkládá 

v kopcovité oblasti Nízkého Jeseníku. Jedná se o teritorium, které až do konce druhé světové 

války obývalo německé obyvatelstvo24 a v prvních poválečných letech bylo osídleno českým 

obyvatelstvem; splňuje tedy charakteristiku českého pohraničí. Třetí region pak představuje 

Hlučínsko, území se specifickým historickým vývojem, které bylo až do roku 1920 součástí 

Německa a jehož obyvatelstvo si v důsledku této skutečnosti vytvořilo vlastní, svébytnou 

kolektivní identitu. 

 

                                                 
24 Německé obyvatelstvo podle: Obyvatelstvo Slezska a Hlučínska v několika důležitějších směrech na základě 
sčítání lidu ze dne 15. února 1927 se zvláštním ohledem na předešlá sčítání lidu. Opava (1924), s. 82-128. 
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Teritoria jednotlivých regionů jsou promítnuta do mapového zobrazení (viz přílohu č. 5). To 

vychází z administrativního členění platného v polovině roku 1990 a pojímá tudíž v sobě 

několik přesahů nevelkého rázu. Pohraniční Vítkovsko tak zahrnuje šest obcí,25 vlastní 

Opavsko, včetně Opavy, pak šestnáct26 a Hlučínsko sedmnáct obcí.27 

 

V pohraničních obcích byla podpora čtyřem politickým stranám a hnutím, které se ukázaly 

jako dominantní v okrese Opava, nejslabší a činila 87,2 %. Občanské fórum zde zvítězilo 

ziskem 39,4 % hlasů, na druhém místě skončilo HSD-SMS s 25,1 %, KSČ se zde umístila na 

třetí příčce ziskem 14,7 % a až jako poslední s 8,0 % zůstala KDU. Moravskoslezské hnutí 

zde mělo vůbec největší podporu z opavských regionů, ve všech pohraničních obcích bez 

výjimky se umístilo na druhém místě; vůbec nejvíce hlasů obdrželo v Brumovicích (30,7 %). 

Brumovice a Budišov nad Budišovkou, společně s Jakartovicemi, byly současně obcemi, kde 

nadprůměrný počet hlasů získala KSČ. Je tedy zřejmé, že HSD-SMS a KSČ získávala hlasy 

právě na úkor OF. Jak bylo uvedeno výše, pohraniční obce byly také jedinými, kde 

Spojenectví zemědělství a venkova překročilo pětiprocentní hranici. Naopak KDU zde 

propadla, na třetí příčce se dokázala umístit pouze v obci Melč (12,3 % hlasů). 

 

Těmito výsledky se pohraniční Vítkovsko odlišuje od obou zbývajících regionů. Rozdílnost se 

navíc týkala i účasti (měřeno podílem platných hlasů); v pohraničí byli voliči nejméně aktivní 

a odevzdali 94,4 % platných hlasů. Naopak na Opavsku a Hlučínsku se jednalo shodně 

o 96,1 % hlasů. 

 

Na vlastním Opavsku, včetně města Opavy, získaly sledované čtyři subjekty celkem 88,9 % 

hlasů. Občanské fórum získalo 47,5 %, HSD-SMS 18,6 %, KDU 11,4 % a KSČ 11,3 %. 

Oproti Vítkovsku se těšilo větší podpoře jak OF, tak KDU, a to na úkor obou zbývajících 

celků. Za pozornost přitom stojí, že OF získalo největší podporu v Opavě (50,4 %) a v obcích 

v okolí Opavy; konkrétně se jednalo o Otice, Raduň a Štítinu (50,4 % až 46,2 % hlasů). 

Obdobně platí opačný trend, totiž, že ve vzdálenějších obcích bylo vítězství OF méně 

přesvědčivé.28 Oproti Vítkovsku nebyla voličská podpora moravskoslezského hnutí tak 

                                                 
25 Jednalo se o Brumovice, Budišov nad Budišovkou, Jakartovice, Melč, Velké Heraltice a Vítkov. 
26 Jednalo se o Březovou, Háj ve Slezsku, Holasovice, Hrabyni, Hradec nad Moravicí, Litultovice, Mokré Lazce, 
Opavu, Otice, Pustou Polom, Raduň, Skřipov, Slavkov (u Opavy), Stěbořice, Štítinu a Velkou Polom. 
27 Jednalo se o Bohuslavice, Bolatice, Dolní Benešov, Hlučín, Hněvošice, Chuchelnou, Kobeřice, Kravaře, 
Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Služovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice a Velké Hoštice. 
28 Jednalo se o obce Skřipov, Březová a Háj ve Slezsku, kde OF získalo 27,6 % až 38,1 % hlasů. 
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výrazná, i zde se však v několika obcích dotahovalo na vítězné OF.29 Vůbec nejvíce přitom 

v obci Skřipov, kde získalo 25,5 % hlasů. Podpora KSČ se pak koncentrovala do obcí v okolí 

Háje ve Slezsku.30 V samotném Háji ve Slezsku obsadila sice KSČ třetí příčku, ale takřka 

dotáhla HSD-SMS; komunisté zde získali 19,0 % hlasů, představitelé moravskoslezského 

hnutí pak 19,7 %. 

 

Největší rozdíly ve srovnání s pohraničním Vítkovskem vykazuje Hlučínsko. Zde získaly 

čtyři politické strany, které jsou primárním předmětem této analýzy, 93,6 % všech hlasů. 

Jednoznačným vítězem voleb, výrazně předstihujícím všechny ostatní, se současně stalo 

Občanské fórum, pro které hlasovalo 56,8 % voličů. Na druhém místě se umístilo KDU se 

17,2 % hlasy, teprve poté následovalo HSD-SMS s 15,6 % a KSČ obdržela pouze nepatrných 

4,0 % hlasů. Přitom vůbec nejvíce hlasů pro OF bylo odevzdáno v obcích v blízkosti Opavy31 

a naopak nejméně, vyjma nevelkých Služovic, v obcích přiléhajících k Ostravě.32 

 

V hlučínských obcích dosáhla Křesťanská a demokratická unie na druhou příčku ve dvanácti 

ze sedmnácti obcí; nejvíce se KDU dařilo na západě a severu Hlučínska,33 v blízkosti Ostravy 

pak bodovalo Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko.34 

Naopak komunistická strana nezískala na celém Hlučínsku signifikantní podporu; v Hlučíně, 

kde obdržela 6,1 %, byly její preference stále hluboko pod okresním průměrem. 

 

Rozbor tedy objasnil existenci podstatných meziregionálních rozdílů ve volebních 

preferencích. Ve všech regionech přitom byl přitom zachován onen dvojí konkurenční vztah. 

Zatímco Hlučínsko tak můžeme považovat za region, kde mezi nejsilnějšími čtyřmi stranami 

s výraznou převahou poměrem 79,1 % ku 20,9 % dominovalo OF a KDU nad dvojici KSČ a 

HSD-SMS, na Opavsku byl poměr méně výrazný, činil 66,4 % ku 33,6 %, a nakonec na 

Vítkovsku byl takřka vyrovnaný, 54,4 % ku 45,6 %. 

 

Celkový přehled za jednotlivé regiony je uveden v samostatné příloze (viz přílohu č. 6) a 

v následující tabulce; ta kromě celkových dat zahrnuje i nejvyšší a nejnižší údaje. 
                                                 
29 Jednalo se o osm obcí, kde HSD-SMS získalo více než 20,1 % hlasů, tj. Skřipov, Březovou, Holasovice, 
Slavkov, Mokré Lazce, Raduň, Štítinu a Velkou Polom. 
30 Jednalo se o šest obcí, kde KSČ získala více než 13,1 % hlasů, tj. Háj ve Slezsku, Velkou Polom, Mokré 
Lazce, Hrabyni, Raduň a Skřipov. 
31 Jednalo se o Bolatice, Dolní Benešov a Kravaře, kde OF získalo 77,9 % až 72,7 % hlasů. 
32 Jednalo se o Markvartovice, Hlučín, Šilheřovice a Ludgeřovice, kde OF získalo 47,0 % až 45,4 % hlasů. 
33 Jednalo se o Šilheřovice, Hněvošice, Píšť a Oldřišov, kde KDU získalo 29,5 % až 24,1 % hlasů. 
34 Jednalo se o Markvartovice, Hlučín a Ludgeřovice, kde HSD-SMS získalo 21,0 % až 20,8 % hlasů. 
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Tabulka  4: Základní data z výsledků voleb do České národní rady ve dnech 8. a 9. června 1990 
v okrese Opava dle jednotlivých regionů 
 

Platné hlasy/strana 
Hlučínsko (v %) Opavsko a Opava (v %) Vítkovsko (v %) 

I II III I II III I II III 

Platné hlasy 96,1 98,3 94,9 96,1 99,0 93,9 94,4 95,3 91,5 

OF 56,8 77,9 45,4 47,5 50,4 27,6 39,4 43,5 33,1 

HSD-SMS 15,6 21,0 8,9 18,6 25,5 13,1 25,1 30,7 21,6 

KDU 17,2 29,5 6,9 11,5 32,4 7,9 8,0 12,3 3,2 

KSČ 4,0 6,1 1,5 11,3 19,0 5,0 14,7 17,3 21,6 

Legenda k tabulce. První sloupec („I“) u každého regionu uvádí celkové výsledky, druhý sloupec 
(„II“) nejvyšší dosažené výsledky v obci regionu a třetí („III“) pak nejnižší. 
 

Výše uvedenou analýzu lze zakončit konstatováním, že rozdíly, které definovaly preference 

voličů ve volbách do České národní rady v červnu 1990, vycházely z regionální příslušnosti. 

V rámci okresu Opava existovaly největší rozdíly mezi Vítkovskem a Hlučínskem; zatímco 

pohraničí se jeví jako oblast, kde bylo odmítnutí komunistické strany nejméně zásadní a kde 

byly upřednostněny regionální zájmy, hlučínští voliči volili shodně proti komunistům (pro 

OF) a pro zachování tradičních hodnot. Naopak charakteristika Opavska s městem Opavou, 

které se geograficky nacházelo mezi oběma regiony, byla taková, že konečné zisky 

jednotlivých politických stran se nacházely v rozmezí, které bylo definováno rozdíly 

v preferencích mezi Hlučínskem a Vítkovskem. 

 

Závěr 

Analýza výsledků voleb do České národní rady v červnu 1990 v okrese Opava ukazuje, že 

interpretace „prvních svobodných voleb“ ryze jako „plebiscitu“ o polistopadovém směřování 

je zjednodušením, které na lokální úrovni ztrácí svou explikativní hodnotu. Lze naopak 

prokázat, že při výběru politické strany, hnutí a koalice představoval důležitý moment 

i program subjektu. Tato skutečnost byla dokazována na odlišnosti v preferencích mezi 

jednotlivými regiony, totiž mezi Hlučínskem, vlastním Opavskem a pohraničním 

Vítkovskem. 

 

Všem regionům bylo společné odmítnutí komunistické minulosti, i když v každém s odlišnou 

intenzitou, a preference na základě dvojího konkurenčního vztahu, totiž mezi OF a KSČ a 

mezi KDU a HSD-SMS. 
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Zásadní odlišnosti přitom existovaly mezi osídleneckým Vítkovskem a Hlučínskem s jeho 

svébytným historickým vývojem. V prvém případě se jedná o region, kde Občanské fórum 

uspělo pouze s podprůměrnou podporou, ale kde naopak komunisté a představitelé 

moravského a slezského hnutí zaznamenali významné preference, zatímco obyvatelé 

Hlučínska jednohlasně a aktivně odmítli komunistickou stranu a volili Občanské fórum a 

Křesťanskou a demokratickou unii. 

 

Vysvětlení tohoto jevu je nutno hledat v odlišném historickém a kulturním vývoji 

jednotlivých regionů; analýza výsledků voleb tak současně nepřímo prokazuje, že ani po 

čtyřiceti letech komunistického režimu nebyly regionální rozdíly nivelizovány, a to ani 

v případě identit, které se nacházejí na nižší než okresní úrovni. 

 

Při bližším pohledu je nicméně zřejmé, že rozdíly v preferencích mezi jednotlivými sídly byly 

často plynulé. Regiony se tak za určité situace mohou stát pouze pojmenováním pro stupňující 

se odlišnosti v rámci okresu. Avšak množství příkladů sousedících obcí, zejména Dolního 

Benešova a Háje ve Slezsku, dokládá, že tento kulturně-historický faktor byl přesto důležitější 

než faktor geografický. 

 

Předložený závěr je limitován svým úzkým záběrem na okres Opava a na výsledky voleb do 

České národní rady v červnu 1990. Otevřenou otázkou zůstává, zda tyto regionálně-

preferenční vazby zůstaly zachovány i v následujících letech anebo alespoň ve volbách do 

obecních zastupitelstev, které se konaly v listopadu 1990. Otevřenou otázkou zůstává i to, zda 

lze obdobné metodické východisko využít i v jiných částech českých zemí. Byl okres Opava 

se svou znovuobnovenou regionální identitou jediný, anebo takových případů existovalo více? 
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Přílohy 

Příloha č. 1. Výsledky voleb ze dne 8. a 9. června 1990 v okrese Opava do České národní 
rady 

 

 

Příloha č. 2. Politické strany, které se ve volbách do České národní rady ve dnech 8. a 
9. června 1990 v obcích okresu Opava umístily dle volebních preferencí na druhém 
místě 

 
Legenda k mapě: Šedá barva označuje obec, kde se na druhé příčce umístilo HSD-SMS, žlutá KDU a červená 
pak KSČ. 
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Příloha č. 3. Výsledky voleb do ČNR ve dnech 8. – 9. června v okrese Opava za 
velikostní kategorie sídel 

 

 

Příloha č. 4. Městská sídla okresu Opava 

 
Legenda k mapě: Městská sídla (tj. obce spravované městským národním výborem) jsou podbarvena šedě. 
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Příloha č. 5. Regiony okresu Opava 

 
Legenda k mapě: Béžovou barvou je podbarveno území Opavska, zelenou území Vítkovska a modrou pak území 
Hlučínska. 

 

Příloha č. 6. Výsledky voleb do České národní rady ve dnech 8. a 9. června 1990 dle 
jednotlivých regionů okresu Opava 
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10 NENAPLNĚNÉ NADĚJE A VOLEBNÍ ZKLAMÁNÍ: 
STRANA ZELENÝCH VE VOLBÁCH V ROCE 1990 1 
 
Úvod 

První polovina roku 1990 byla obdobím zásadních politických změn v Československu. 

Obdobím, v němž měly být a do značné míry skutečně byly položeny institucionální základy 

budoucího politického systému. Vyvrcholením tohoto procesu politické transformace se staly 

volby konané v roce 1990, které se staly stvrzením reformního období a nástrojem legitimace 

těchto změn. V červnu roku 1990 proběhly volby parlamentní, tedy volby do obou komor 

Federálního shromáždění a do obou národních rad, legitimizující nové politické elity na 

centrální úrovni. Na podzim roku 1990 pak proběhly v naprosté většině obcí i volby 

komunální, legitimizující změny odehrávající se na lokální úrovni.   

 

Jednou z významných institucionálních reforem, která během této etapy československého 

polistopadového vývoje proběhla, byla re/konstrukce stranického systému (blíže 

k problematice viz Kunc, 1996a; 1996b; 2000). Předchozí politický systém s nesoutěživou 

konstelací politických stran a s ústavně zakotvenou dominancí (od roku 1960) hegemonní 

Komunistické strany Československa (KSČ) byl nahrazen svobodnou soutěží politických 

stran a stranicko-politickým pluralismem.  

 

Byly to přitom právě události první poloviny roku 1990, co mělo položit základy českého 

stranického systému. Zkoumané období proto bylo významnou etapou i pro jednotlivé 

politické strany a politická hnutí, ať již existující, obnovující se či nově vznikající. Červnové 

parlamentní a listopadové obecní volby roku 1990 totiž rozdělily politické strany a politická 

hnutí do dvou skupin: na vítěze, kteří získali parlamentní zastoupení a/nebo mandáty 

v obecních zastupitelstvech; a poražené, kteří do federálních, národních a často ani 

komunálních zastupitelských orgánů nepronikli. A jak ukázal vývoj v následujících letech, 

volby roku 1990 rovněž do značné míry ovlivnily význam a postavení jednotlivých 

politických subjektů a jejich představitelů i do budoucna.  

 

To se týkalo i Strany zelených (SZ), na analýzu jejíhož postavení v rámci nově se formujícího 

stranicko-politického prostředí v Československu v roce 1990 se zaměřuje předkládaná studie, 

                                                 
1 Text kapitoly vznikl jako dílčí výstup z výzkumného projektu „Krize politického stranictví v České republice“ 
(č. C06-35) financovaného z Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha. 
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a sice na pozadí parlamentních a komunálních voleb konaných v roce 1990 a jejich výsledků. 

Strana zelených prošla během dosavadních dvaceti pěti let své existence zajímavým, až 

převratným vývojem. Období roku 1990, tedy období prvního roku existence této nově 

vzniklé politické strany, přitom představovalo fázi velkých nadějí, že se strana stane 

relevantním aktérem české politiky. Tyto ambice se ale nakonec nepodařilo naplnit a výsledky 

parlamentních voleb konaných v roce 1990 přinesly do řad SZ hořké zklamání. Následné 

úspěšnější podzimní volby komunální již byly jen slabou „náplastí“ na rány z letních voleb 

parlamentních.  

 

S ohledem na výše řečené je předkládaný text koncipován do podoby deskriptivní případové 

studie. Analýza volebních výsledků SZ v komunálních volbách konaných dne 24. listopadu 

1990 je nicméně ztížena skutečností, že výsledky obecních voleb jsou Českým statistickým 

úřadem systematicky a souhrnně zpracovávány až od komunálních voleb konaných v roce 

1994. Na rozdíl od červnových parlamentních voleb roku 1990 tak pro podzimní komunální 

volby existuje pouze omezená souhrnná datová základna (viz např. ČSÚ, 2007), která 

znesnadňuje zejména detailnější prostorovou analýzu volebních výsledků.   

 

1. Historicko-politický kontext: politické strany a hn utí a česko(slovenská) politika 

první poloviny roku 1990 

Jakkoli je zřejmé, že formování a strukturování nového stranického systému představuje 

dlouhotrvající proces, vznik a formování jednotlivých politických subjektů se odehrál výrazně 

rychleji. K utváření nových politických subjektů začalo docházet v podstatě hned v prvních 

polistopadových dnech a týdnech; například již dne 19. listopadu 1989 bylo ustaveno 

Občanské fórum (více Bureš, 2007).  

 

Do tzv. zakladatelských voleb konaných v červnu roku 1990 tak vstupovala řada 

kandidujících politických subjektů, které lze s ohledem na jejich kořeny rozdělit do tří 

základních skupin. První skupinu představovaly politické strany, které existovaly již před 

listopadem roku 1989 a vyvíjely činnost v rámci Národní fronty (NF). V českých zemích se 

tedy jednalo o KSČ, Československou stranu socialistickou (ČSS) a Československou stranu 

lidovou (ČSL). Druhou skupinu tvořily jednak politické subjekty, které se po listopadu roku 

1989 (znovu)obnovily, a navázaly tak na tradici své dřívější, předúnorové činnosti, jako tomu 

bylo v případě Československé sociální demokracie (ČSSD); a jednak politické subjekty, jež 
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se transformovaly do podoby politických stran či hnutí z původních disidentských skupin 

působících v normalizačním Československu. To byl v české části společného státu případ 

Klubu angažovaných nestraníků (KAN), Československé demokratické iniciativy (ČSDI) či 

Hnutí za občanskou svobodu (HOS), v jehož řadách je možné hledat ideové i personální 

kořeny a základnu po listopadu roku 1989 vzniklých Občanské demokratické aliance (ODA), 

kterou tvořila skupina osobností kolem Daniela Kroupy a Pavla Bratinky, a 

Křesťanskodemokratické strany (KDS), tvořené skupinou osobností kolem Václava Bendy. 

Poslední skupinu politických subjektů představovaly nové, na „zelené louce“ vzniklé politické 

subjekty, jakými bylo například Občanské fórum (OF), Hnutí za samosprávnou demokracii – 

Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS)2, Sdružení pro republiku – Republikánská 

strana Československa (SPR-RSČ) či již zmiňovaná a pro tento text podstatná SZ (Pšeja, 

2005, 35; Bureš, 2007, 237; Bureš, Just, 2010, 41–42; Jarmara, 2010, 156; Charvát, 2012, 

233–234).  

 

Tři výše jmenované skupiny politických subjektů procházely v první polovině roku 1990 

odlišným vývojem, ačkoli všechny bez výjimky sledovaly stejný hlavní politický cíl. Tím 

byla ambice uspět v nadcházejících červnových parlamentních volbách v roce 1990 (překonat 

hranici pětiprocentní zákonem stanovené uzavírací klauzule), a tedy získat potřebnou 

demokratickou legitimitu a etablovat se jako relevantní politické subjekty v nových 

podmínkách. Příslušnost ke konkrétní skupině politických subjektů totiž do značné míry 

podmiňovala politickou strategii pro předvolební období. 

 

V pozici hlavních politických aktérů v tomto období nacházíme politické subjekty, které se 

účastnily jednání rozhodujících politických sil u kulatého stolu, tedy OF, KSČ, ČSS a ČSL. 

Tuto jejich pozici je ostatně možné doložit přechodně platným zákonem č. 15/1990 Sb., 

o politických stranách a hnutích ze dne 23. ledna 1990, který je také znám pod označením 

„malý zákon o politických stranách“. Malý zákon vyjmenovává politické strany a hnutí, jež 

jsou již podle zákona považovány za vzniklé a nemusí tak žádat o registraci. V českých 

zemích to jsou právě KSČ, ČSS a ČSL jako politické strany a OF jako hnutí.  

 

                                                 
2 HSD-SMS do značné míry navazuje na činnost Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS), původně ustavenou 
dne 20. května 1968 a obnovenou počátkem roku 1990. SMS nicméně v roce 1968 nefungovala primárně jako 
politický subjekt, ale spíše jako subjekt akcentující kulturní a historické tradice Moravy. SMS byla postavena na 
dvou ideových základech: na vývoji a udržování moravské identity a na snaze o rehabilitaci země 
moravskoslezské a obnovení zemského zřízení (podr. viz Springerová 2010, s. 39–41).  
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V souvislosti s malým zákonem o politických stranách jistě stojí za zmínku, že se jedná o 

úplně první právní normu v československých dějinách, která upravuje pojem politická strana, 

respektive poprvé právně upravuje existenci těchto politických subjektů a přiznává jim status 

právnické osoby. Podobná norma totiž poněkud paradoxně neexistovala ani v podmínkách 

první Československé republiky. A to i navzdory skutečnosti, že první republika bývá někdy 

označována jako partitokracie (tzv. stát stran). 

 

Navíc bývalé národně-frontovní strany disponovaly nezpochybnitelnou výhodou v tom, že u 

nich existovala více či méně rozvětvená vnitrostranická organizační struktura a že od počátku 

formování nové stranicko-politické soustavy disponovaly existující členskou a do jisté míry i 

voličskou základnou. V rámci OF pak místní základny vznikaly spontánně po listopadu roku 

1989. Naproti tomu ostatní politické subjekty, které nebyly považovány malým zákonem o 

politických stranách za existující, byly jednak handicapovány nutností projít procesem 

registrace u republikového ministerstva vnitra, jednak a především skutečností, že organizační 

i členská struktura jim chyběly a musely si je teprve vytvářet.  

 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím strategie jednotlivých stran a hnutí bylo, 

že v podstatě po celé období první poloviny roku 1990 bylo nade vší pochybnost zřejmé, 

že nadcházející červnové parlamentní volby budou koncipovány jako volby zakladatelské. 

Tedy jako volby, které budou mít za hlavní cíl legitimizovat nově vznikající demokratický 

režim. Ostatně v tomto duchu se, jako zřejmý lídr vývoje v prvních polistopadových měsících, 

snažilo tyto volby na veřejnosti do značné míry prezentovat i samo OF, což je patrné 

z některých jeho hesel užitých ve volební kampani či z řady vystoupení a projevů jeho 

představitelů. V důsledku této skutečnosti se tak politické strany bývalé NF ocitly v poměrně 

obtížné situaci, zejména v důsledku nutnosti hledání a nalezení vlastní identity v nových 

politických podmínkách. Tyto politické strany se totiž nutně musely vyrovnat se svou 

národně-frontovní minulostí a transformovat se v politické strany demokratické tak, aby si 

udržely relevantní pozice v české stranicko-politické soustavě a nedostaly se do politické 

izolace. 

 

2. Počáteční rozpaky a peripetie okolo vzniku Strany zelených 

První výzvy k založení politické strany zelených v Československu bylo možné, podle Pavla 

Pečínky, zaznamenat již na počátku ledna roku 1989, kdy brněnský disident Slávek Popelka 
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rozhazoval z obchodního domu na České ulici v Brně letáky. Tato iniciativa byla nicméně 

neúspěšná a aktivista Popelka byl za svou opakovanou agitaci několikrát vězněn, aniž by 

ovšem došlo ke vzniku zelené strany (Pečínka, 2005, 472). Později se ještě na začátku léta 

roku 1989 uskutečnilo setkání ekologických aktivistů ve Vimperku, na němž mimo jiné 

vystoupili známý ekolog, disident a signatář Charty 77 Ivan Dejmal nebo významný 

představitel německých zelených a tehdy už bývalý poslanec Spolkového sněmu (Bundestag) 

Milan Horáček. Dříve rozdrobené ekologické spolky a skupiny se zde domluvily na určité 

formě spolupráce a sjednotily se do Ekologického sdružení, které se mělo postupně 

transformovat v politickou stranu zelených. I tato aktivita se nicméně minula účinkem. Státní 

bezpečnosti (StB) se nakonec podařilo díky vynaložení obrovského úsilí, značných prostředků 

a pomocí zapojení řady agentů vzniku strany v druhé polovině roku 1989 zabránit (Vrána, 

2006; podr. k problematice ekologických hnutí v Československu v letech 1948 až 1989 viz 

Sarre, Jehlička, 2007, resp. v letech 1968 až 1989 viz Vaněk, 1996). 

 

Vzniku SZ ještě předcházelo podivné ustavení Československé strany zelených (ČSZ) dne 24. 

listopadu 1989, které budilo značné pochybnosti a nedůvěru. Lubomír Kopeček (2005, 1 579) 

v souvislosti s procesem ustavování ČSZ hovoří dokonce o „skandálu“. Ve vztahu k některým 

členům přípravného výboru ČSZ, zejména z Prahy, se totiž začala poměrně záhy objevovat 

podezření ze spolupráce se StB.3 Na tuto skutečnost upozorňoval ve svém textu „Sociální 

ekologické hnutí versus politické zelené strany“ ze dne 4. prosince 1989 například v té době 

již proslulý ekolog a disident Ivan Dejmal (2008), dříve známý jako editor samizdatového 

Ekologického bulletinu. Další problém budící pochybnosti spočíval v tom, že Stranu zelených 

zakládaly v Čechách a na Moravě z převážné většiny lidé, kteří před listopadovými událostmi 

roku 1989 nepůsobili v žádných legálně, ani nelegálně působících environmentálních 

uskupeních či organizacích (Jehlička, Kostelecký, 1992, 74).  

 

Podle Dejmala sice vznikaly místní organizace SZ na mnoha místech spontánně, pražský 

organizační výbor nicméně sestával z lidí, kteří se netěšili důvěře environmentálních hnutí a 

kteří se ještě nedávno aktivně podíleli na perzekuci ekologických aktivistů. Dejmal proto ve 

svém prosincovém textu vyzýval ekologické aktivisty spíše k organizaci otevřených klubů 

namísto zakládání zelených politických stran (viz Dejmal, 2008). Tento názor ostatně sdílela i 

nikoli nevýznamná část ostatních významných ekologických aktivistů. 

                                                 
3 Ostatně již dříve se StB významně zajímala o ekologická hnutí, když se například v průběhu roku 1989 snažila 
jejich prostřednictvím inkorporovat do opozičních skupin. 
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Poněkud odlišný vývoj mělo formování Strany zelených na Slovensku, kde stranu zakládali 

původně nepolitičtí ekologičtí aktivisté z předlistopadového období. Spolu s tím je ale také 

potřeba dodat, že řada respektovaných osobností, které se podílely na vzniku „zelené“ strany 

na Slovensku, současně aktivně působilo ve VPN (Jehlička, Kostelecký 1992, 74).   

 

Zástupci přípravných výborů z celé České republiky se přesto na pozvání pražského výboru 

sjeli na celorepublikové jednání konané dne 9. prosince 1989 v Praze, kde se podle všeho 

existující pochybnosti potvrdily. Ekologický aktivista a disident Stanislav Penc na prosincové 

pražské setkání zpětně v roce 2006 vzpomínal následovně: „Pozvali mě na zakládající schůzi. 

Mezi přítomnými jsem poznal dva estébáky, kteří mě předtím vyšetřovali“ (cit. podle Vrána, 

2006). Pavel Pečínka (2005, 472) připomíná, že nedůvěryhodně působil už samotný počet 

uváděných členů strany, kterých mělo být něco kolem 5 200. Některé údaje současně hovořily 

o tom, že strana disponuje počtem až 11 000 podpisů podporujících ustavení této strany 

(Jehlička, Kostelecký 1995, 154). Kritizována nicméně byla i samotná organizace pražského 

sjezdu, protože se ho nezúčastnil žádný zástupce ze Slovenska. A to i přesto, že i tam se už 

v této době začínaly ustavovat organizace SZ. Pořadatelé navíc neprojevili zájem ani o 

uzavření spolupráce či alespoň navázání kontaktů s  nevládními environmentálními 

organizacemi. Výsledkem celého procesu tak bylo, že první přípravný výbor ČSZ se nakonec 

musel po několikatýdenním bezúspěšném snažení sám rozpustit (Jehlička, Kostelecký 1992, 

74; Jehlička, Kostelecký 1995, 154; Kopeček 2005, 157; Pečínka 2005, 472; Charvát, 2011). 

 

Ačkoli se tedy SZ začala konstituovat poměrně záhy po listopadových událostech roku 1989, 

a zejména pak v průběhu měsíce prosince téhož roku, jako vůbec první z nově vznikajících 

politických stran, fakticky strana vznikla „až“ v sobotu 6. ledna 1990. Toho dne se totiž sešli 

zástupci různých skupin zelených v karlínské hospodě U Kazdů, aby se zde dohodli na 

vytvoření jednotné „zelené“ politické strany. Jedná se tak o nejstarší „zelenou“ stranu v 

postkomunistických zemích. Na českém republikovém ministerstvu vnitra byla strana 

zaregistrována o necelý měsíc později, ke dni 3. února 1990 (Kopeček, 2005, 157).  

 

Ustavující sjezd strany se konal v Brně o čtrnáct dní později, dne 17. února 1990. Prvním 

předsedou strany byl v Brně zvolen Jan Ječmínek. Na ustavujícím sjezdu došlo k dokončení 

procesu ustavování vnitrostranických struktur SZ, když se k české stranické organizaci 
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připojila Strana zelených na Slovensku (SZS)4. Na sjezdu byly zřízeny tři zemské bloky: 

český, moravský a slovenský, k nimž později přibyl blok pražský. Vytvořením federální 

struktury a celostátním (československým) působením představovala SZ spíše výjimku mezi 

existujícími politickými subjekty.  

 

S ohledem na okolnosti a peripetie vzniku strany navíc bylo na únorovém sjezdu rozhodnuto, 

že žádný z bývalých členů KSČ nebude moci být v nadcházejících parlamentních volbách 

nominován na žádné z kandidátních listin SZ, a nebude se tedy smět ucházet o zastupitelský 

mandát, ani nebude moci po dobu jednoho funkčního období zastávat žádné vrcholné 

stranické funkce. Petr Jehlička s Tomášem Kosteleckým (1992, 74; 1995, 155) nicméně 

upozorňují, že ještě na únorovém brněnském sjezdu byl pražský výbor SZ reprezentován 

zástupci v tu dobu již zdiskreditovaného původního pražského přípravného výboru. Navzdory 

značnému úsilí těchto pražských delegátů se jim však nakonec nepodařilo mezi více jak 300 

delegáty z celého Československa proniknout do stranického vedení. 

 

O nedlouho později pak bylo rozhodnutí z ustavujícího sjezdu o zákazu kandidování 

předlistopadových členů KSČ na listinách SZ ještě doplněno o ustanovení, že všichni 

nominovaní kandidáti SZ budou podrobeni kontrole, zda v minulosti nespolupracovali s StB. 

Někteří pražští kandidáti takové kontroly odmítali, pročež je jejich oponenti začali označovat 

za „zelené melouny“ ve smyslu, že jsou sice „zelení navenek“, ale ve skutečnosti „rudí 

uvnitř“ (Jehlička, Kostelecký 1995, 156).  

 

3. Slibné naděje a velké ambice: Strana zelených na cestě k parlamentním volbám 1990 

Již výše byl zmíněn jistý handicap, s nímž se musely vyrovnávat nově vznikající a 

obnovované politické subjekty. Jednotlivé politické strany a hnutí se s ním vyrovnávaly 

různě, přesto dvě nově vzniklé politické strany zvládaly, soudě podle výsledků tehdejších 

výzkumů veřejného mínění (viz níže), tuto nelehkou výchozí situaci v prvních měsících roku 

1990 lépe. Jak připomíná Pavel Pšeja (2005, 35), v první čtvrtině roku 1990 se mohlo zdát, že 

se nejlépe s touto situací budou schopny vypořádat ČSSD a SZ. Respektive podle Petra 

Jehličky a Tomáše Kosteleckého (1995, 153) se v tuto dobu mohlo zdát, že se SZ stane 

jednou z rozhodujících politických sil v tehdejším Československu.  

                                                 
4 Ustavující sjezd SZS proběhl rovněž v únoru roku 1990 v Banské Bystrici, kde byl prvním předsedou strany 
zvolen Juraj Mesík. 
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Dobové výzkumy veřejného mínění, tehdy prováděné Institutem pro výzkum veřejného 

mínění (IVVM; dnešní CVVM), totiž předpovídaly SZ podporu okolo deseti procent 

respondentů. Na začátku dubna roku 1990 se SZ dokonce těšila podpoře třinácti procent, na 

začátku května, tedy ještě pět týdnů před volbami, stranu podporovalo jedenáct procent 

respondentů. Od té doby sice začalo docházet podle průzkumů IVVM k poklesu podpory této 

strany, přesto ještě na začátku června průzkumy ukazovaly pětiprocentní podporu pro SZ. 

Teprve posledních pár dní před volbami klesla podpora SZ pod pětiprocentní hranici uzavírací 

klauzule, když podle průzkumu IVVM proklamovalo ochotu podpořit SZ ve volbách pouze 

čtyři procenta respondentů. 

 

Sebedůvěra představitelů SZ byla navíc dále posilována i proklamovanými počty stranických 

členů. Na konci ledna roku 1990 čítala podle odhadů členská základna SZ okolo 15 000 členů 

v České republice. Na brněnském sjezdu konaném v polovině února se již velikost členské 

základny strany odhadovala na 85 000 členů v celém Československu (Jehlička, Kostelecký, 

1995, 157).   

 

Zpočátku SZ těžila zejména ze skutečnosti, že politické elity v období tzv. komunistického 

režimu dlouhou dobu neřešily otázky životního prostředí a kvality života obyvatel. Krize 

československého komunistického režimu se totiž neprojevovala pouze ve stavu hospodářství, 

ale významnou roli sehrávala i skutečnost, že se Československo od poloviny sedmdesátých 

let postupně stávalo jednou z nejvíce znečištěných zemí Evropy. Centrálně plánované 

hospodářství, charakteristické extenzivní orientací na těžký průmysl, nesmyslnou exploatací a 

plýtváním nerostných zdrojů, nebralo žádné ohledy na životní prostředí. K ekologické 

devastaci současně výrazně přispěla neochota režimu investovat finanční prostředky do 

technologií, jež by alespoň částečně přispěly ke zlepšení špatného stavu životního prostředí. 

Jakkoli ochota režimu řešit problematiku stavu životního prostředí postupem času stoupala, 

omezovala se pouze na administrativně-byrokratická opatření, která se však ani zdaleka vždy 

nedařilo realizovat v praxi. Když už se režimu podařilo nějaká opatření v praxi uvést, jednalo 

se o převážně krátkodobá a do značné míry populistická opatření, která ovšem na jedné straně 

neřešila skutečné příčiny a zdroje problému, a na straně druhé ani výrazně nezmírňovala 

jejich důsledky. Asi nejznámějším takovým opatřením bylo zavedení zvláštního státního 

sociálního příspěvku v ekologicky nejvíce postižených oblastech, který nicméně tvořivá 

lidová slovesnost poměrně záhy překřtila na „pohřebné“ (více viz Vaněk, 1996; Bureš, 2012, 

16–17).  
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V důsledku tohoto vývoje dosáhla úroveň devastace životního prostředí v závěru existence 

komunistického režimu výrazně větších rozměrů, než kdykoli předtím a než kdekoli jinde 

v Evropě. V osmdesátých letech dvacátého století se tak Československo stalo zemí s nejvíce 

zdevastovaným životním prostředím v Evropě a některé regiony bylo dokonce možné označit 

za oblasti ekologické katastrofy (Jehlička, Kostelecký, 1995, 153).  

 

V průběhu osmdesátých let si navíc konečně i československá veřejnost začala stále více 

uvědomovat závažnost ekologické katastrofy a její možné zdravotní důsledky, zejména pak 

v nejvíce postižených oblastech na severu republiky, v severních Čechách a na severní 

Moravě. V důsledku toho se pak na konci osmdesátých let stala problematika ekologie a 

životního prostředí nikoli nevýznamným politickým tématem. I proto právě v této době 

vzniklo v Československu hned několik ekologických hnutí a nezávislých iniciativ 

poukazujících na existenci závažných ekologických problémů. Současně se jednotlivé 

ekologické organizace začaly aktivizovat a výrazně rovněž narostl počet ekologických 

demonstrací (Bureš, 2012, 16–17). 

 

V této souvislosti připomeňme, že otázka životního prostředí se stala součástí i nechvalně 

známého projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, proneseného dne 17. 

července 1989 v kulturním domě v plzeňské čtvrti Červený Hrádek. Jakeš zde upozornil, že 

vedení strany ví, jaká je míra znečistění a že nepotřebuje, aby to stranickým představitelům 

jakákoli ekologická hnutí sdělovala. Současně Jakeš vyzval ve svém projevu v Červeném 

Hrádku představitele těchto hnutí, aby přiložili ruku k dílu a šli třeba vyčistit potok namísto 

toho, aby pořádali demonstrace a pochody na náměstcích. I toto vystoupení generálního 

tajemníka ÚV KSČ tak může sloužit jako důkaz závažnosti celé situace, a to i z pohledu 

vedení strany a státu. Nemluvě o tom, že na potřebu důsledně řešit otázky stavu životního 

prostředí bylo v průběhu osmdesátých let ústřední vedení strany stále častěji upozorňováno 

nejen ze strany ekologických hnutí a disentu, ale rovněž od představitelů místních a okresních 

stranických sekretariátů z nejvíce poškozených oblastí republiky. 

 

Otázka řešení ekologické situace tak byla v Československu od samého počátku nutně 

vnímána i jako jedno z naléhavých témat polistopadového vývoje. Problematika životního 

prostředí se navíc v tuto dobu umisťovala na prvních místech v žebříčku důležitosti ve 

výzkumech veřejného mínění, což nahrávalo SZ. Ta totiž byla veřejností považována za 

hlavního nositele potřebné environmentální reformy (srov. Jehlička, Kostelecký, 1995, 153). 
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Straně zelených do jisté míry mohla nahrávat i skutečnost, že díky kooptacím získala 

parlamentní zastoupení (Pšeja, 2005, 36).  

 

Nakonec ale SZ (a podobně ani ČSSD) nedokázala využít svého „náskoku“ z prvních měsíců 

své existence a v parlamentních volbách konaných v roce 1990 nezískala parlamentní 

zastoupení (zatímco HSD-SMS, které v první čtvrtině roku 1990 v podstatě ještě 

neexistovalo, nakonec zastoupení ve Sněmovně lidu Federálního shromáždění – SL FS, 

Sněmovně národů Federálního shromáždění – SN FS i v České národní radě – ČNR získalo).  

 

4. Nenaplněná očekávání, volební zklamání a jeho příčiny 

Protože představitelé SZ, s ohledem na výše představený předvolební vývoj, v podstatě 

nepočítali s možností, že by jejich volební podpora klesla pod hranici pětiprocentní uzavírací 

klauzule, a naopak se již pomalu připravovali na povolební spolupráci s očekávanými vítězi 

parlamentních voleb (Jehlička, Kostelecký, 1992, 75), OF v českých zemích a VPN na 

Slovensku, znamenaly pro ně výsledky parlamentních voleb konaných ve dnech 8. a 9. června 

roku 1990 přinejmenším velmi nemilé překvapení. Ve volbách do SL FS v české části voleb 

totiž získala SZ „pouze“ 3,10 procenta, v české části voleb do SN FS 3,44 procenta a ve 

volbách do ČNR 4,10 procenta hlasů voličů (volby.cz). Strana tak zůstala bez jediného 

zastupitelského křesla v českých zemích i v obou komorách federálního parlamentu. 

Parlamentní zastoupení získala SZ „pouze“ ve SNR, kde díky nižší hranici volebním zákonem 

stanovené uzavírací klauzule stačilo i 3,49 procenta voličských hlasů na zisk šesti 

poslaneckých mandátů (z celkového počtu 150 poslanců).  

 

Detailnější analýza prostorového rozložení voličské podpory SZ v parlamentních volbách 

konaných v červnu roku 1990 odhaluje vcelku výraznou vazbu mezi „zelenými“ hlasy a 

úrovní znečištění životního prostředí (Jehlička, Kostelecký, 1992, 76). Strana zelených se 

totiž těšila v parlamentních volbách v roce 1990 v českých zemích výraznější podpoře pouze 

v průmyslových oblastech v severozápadních Čechách (na území dnešního Ústeckého kraje), 

které byly v důsledku dřívějšího vývoje nejvýrazněji zasaženy znečištěním životního 

prostředí. Nejhorších volebních výsledků naopak SZ dosáhla na jižní Moravě a podél 

slovensko-maďarských hranic na jižním Slovensku, kde se těšila jen velmi nízké volební 

podpoře.  



179 
 

Petr Jehlička s Tomášem Kosteleckým (1992, 76) dále upozorňují, že z hlediska prostorového 

rozložení voličské podpory SZ současně víceméně platilo, že podíl hlasů odevzdaných pro SZ 

narůstal spolu s tím, jak narůstala velikost populace obcí či měst. Výjimku představovaly 

pouze nejvíce znečištěné oblasti v severozápadních Čechách, kde velikosti jednotlivých měst 

a obcí nesehrávaly významnější roli ve velikosti volební podpory SZ. V těchto oblastech totiž 

nebyla ekologická témata především pouze městským fenoménem, ale ekologické problémy 

významně reflektovali i venkovští voliči.     

 

Například při volbách do ČNR volilo SZ 5,79 procenta voličů v Západočeském kraji a 7,18 

procenta voličů v Severočeském kraji (13,08 procenta voličských hlasů v okrese Chomutov a 

13,83 procenta ve městě Chomutov či 8,82 procenta hlasů voličů v okrese Děčín), zatímco na 

jižní Moravě jen 2,25 procenta voličů (méně než dvě procenta hlasů voličů získala SZ hned ve 

třech okresech z celkového počtu čtrnácti v Jihomoravském kraji, a sice v okrese Hodonín, 

kde získala 1,71 procenta hlasů voličů, v okrese Uherské Hradiště, kde obdržela 1,80 procenta 

hlasů, a v okrese Brno-venkov, kde nasbírala celkem 1,84 procenta voličských hlasů). 

V případě voleb do obou komor FS, do SL a SN, byla v roce 1990 volební podpora SZ o 

poznání nižší než v případě voleb do ČNR5 (výsledky voleb do SL FS, SN FS a ČNR 

konaných v roce 1990 viz volby.cz). 

Obrázek 1: Teritoriální distribuce hlasů SZ v parlamentních volbách v roce 1990 

    
 
Zdroj: Jehlička – Kostelecký 1992, s. 77, obr. 1. 

                                                 
5 Například při volbách do SL FS volilo SZ v roce 1990 celkem 3,85 procenta voličů a 4,89 procenta ve volbách 
do SN FS v Západočeském kraji, respektive 4,71 procenta voličů ve volbách do SL FS a 5,82 procenta ve 
volbách do SN FS v Severočeském kraji. Na úrovni vybraných úspěšných okresů a měst v Severočeském kraji se 
SZ těšila voličské podpoře 6,30 procenta ve volbách do SL FS a 7,64 procenta voličských hlasů ve volbách do 
SN FS v okrese Chomutov (přitom 6,38 procenta hlasů ve volbách do SL FS a 7,88 procenta hlasů voličů ve 
volbách do SN FS ve městě Chomutov) či 5,55 procenta hlasů voličů při volbách do SL FS a 7,52 procenta hlasů 
voličů ve volbách do SN FS v okrese Děčín (volby.cz). 
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Neuspokojivé celkové volební výsledky SZ byly zapříčiněny celou řadou faktorů. Asi 

nejvýznamnějším důvodem neúspěchu SZ v červnových parlamentních volbách byl jejich 

charakter zakladatelských voleb a jejich pojetí jako plebiscitu o předchozím režimu, do 

značné míry i díky vhodně zvolené volební strategii OF. Za těchto podmínek se, vcelku 

logicky, velká část voličů přiklonila při hlasování k OF, aby tím proklamovala svou podporu 

probíhajícímu demokratizačnímu procesu. Naopak SZ představovala, v důsledku tohoto pojetí 

voleb, pro řadu potenciálních voličů v okamžiku hlasování až druhou volbu, protože navzdory 

skutečnosti kritického stavu životního prostředí byla nakonec v zakladatelských volbách 

otázce stavu životního prostředí nadřazena otázka podpory konsolidace probíhajících 

politických změn (Jehlička, Kostelecký, 1995, 158). Navíc v této době mezi 

československými voliči jednoduše chyběly střední vrstvy preferující postmaterialistické 

hodnoty (Pečínka, 2005, 472).   

 

Svou roli navíc v této souvislosti sehrála zcela nepochybně i skutečnost, že v důsledku 

politizace problematiky životního prostředí na sklonku komunistického režimu zahrnuly 

všechny v roce 1990 kandidující politické strany a politická hnutí problematiku ekologie do 

svých volebních programů. Když pak zpětně provedli Jan Řehák s Blankou Řehákovou 

(1991) systematickou srovnávací analýzu volebních programů jednotlivých politických stran a 

hnutí kandidujících v zakladatelských volbách konaných v červnu roku 1990, došli mimo jiné 

k závěru, že volební program SZ z roku 1990 vykazoval značnou podobnost s programy 

ostatních kandidujících stran a hnutí, a to včetně OF jako nejvýznamnějšího aktéra volební 

soutěže v tomto kontextu. Výraznější volební programové rozdíly vykazovala SZ pouze při 

srovnání s národnostně zaměřenými stranami, zejména se SNS, Spolužitie–Együttélés či 

Romskou občanskou iniciativou.          

 

Dalším podstatným limitem pro SZ v zakladatelských volbách byla skutečnost, že řada 

významných předlistopadových ekologických aktivistů a disidentů nekandidovala na 

listinách SZ, ale namísto toho zamířila do ostatních politických subjektů. Mnozí čeští 

ekologové, kteří se již před Listopadem roku 1989 aktivně angažovali v různých 

environmentálních hnutích a organizacích, tak sehráli významnou roli při zakládání OF 

(například Josef Vavroušek, Ivan Dejmal, Bedřich Moldan, z mladší generace ekologických 

aktivistů například Martin Bursík). Ještě významnější roli pak sehráli ekologičtí aktivisté, 

v důsledku početní slabosti slovenského ne-křesťanského disentu, při vzniku Verejnosti proti 

násiliu (VPN), jakési sesterské organizace OF na Slovensku (Hloušek, Kopeček 2010, 91). 
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Jak připomínají Petr Jehlička a Tomáš Kostelecký (1995, 154), téměř všechny vůdčí 

osobnosti VPN pocházely z prostředí Slovenského svazu ochránců životního prostředí a 

krajiny (SSOŽPK), předlistopadového slovenského legálně působícího ekologického hnutí. 

Představitelé SZ navíc ani neučinili žádné významnější kroky k uzavření spolupráce 

s environmentálními hnutími a ekologickými nevládními organizacemi, čímž zřejmě přišli o 

voličské hlasy jejich členů (Jehlička, Kostelecký, 1995, 158). V důsledku víceméně nezájmu 

SZ o spolupráci s environmentálními organizacemi, jakožto i tím, že ekologičtí aktivisté 

raději vstoupili do ostatních politických subjektů než do SZ – podle Pavla Pečínky (2005, 

472–473) ve víře, že vstupem do více relevantních politických stran zajistí ochranu životního 

prostředí, ať už bude u moci jakýkoli z těchto subjektů –, se volebními lídry SZ stali 

kandidáti, kteří nebyli příliš známí ani v ekologické obci, natož pak širší veřejnosti. 

 

Ani volební kampaň SZ nebyla nikterak výrazná. Zejména prezentace v médiích byla 

hodnocena jako víceméně nezajímavá a jako dosti nevýrazná. A to včetně vlastního 

stranického tisku, čtrnáctideníku Zelení, který ale kvůli nedostatku finančních zdrojů přestal 

poměrně brzy, po vydání jedenáctého čísla, vycházet. Ostatně k celkové nevýraznosti volební 

kampaně pravděpodobně významně přispěla právě skutečnost nedostatku finančních 

prostředků, s nímž se SZ potýkala. Strana se navíc odmítla zařadit na pravo-levé 

jednodimenzionální politické škále a namísto toho se proklamovala jako strana pokroková, 

tedy jako strana, která se nesměřuje ani napravo, ani nalevo, ale vpřed.  

 

Současně se představitelé SZ vyhýbali jakýmkoli otevřeným výpadům vůči ostatním 

politickým stranám, pouze od KSČ se snažili z pochopitelných důvodů viditelně distancovat. 

To se jim ale nakonec příliš nepodařilo. Namísto toho se stala SZ terčem útoků ze strany 

některých dalších kandidujících politických subjektů. Navzdory snaze distancovat se od KSČ 

se nakonec SZ nepodařilo zcela zbavit nálepky strany s „estébáckou minulostí“ (Pečínka, 

2005, 472). Někteří další pak obviňovali kandidáty SZ z kryptokomunismu, jindy byla strana 

kritizována svými konkurenty pro přílišný idealismus a naivitu, zejména ze strany 

ekologických aktivistů stojících v čele VPN (Jehlička, Kostelecký, 1992, 75; Jehlička, 

Kostelecký, 1995, 157).  

 

5. Komunální volby 1990 jako konec jedné kapitoly vývoje Strany zelených 

Jedním z důsledků výsledků SZ v parlamentních volbách konaných v červnu roku 1990 byla 

proměna volební strategie SZ pro komunální volby konané dne 24. listopadu 1990. Kromě 
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volebního neúspěchu se na této proměně volební strategie podepsalo i to, že si vedoucí 

představitelé SZ uvědomili, že komunální volby konané v roce 1990 budou politickými 

elitami pojaty jako akt potvrzení předchozího volebního výsledku z června roku 1990. Tomu 

podle Stanislava Balíka (2009, 139) nasvědčovala i častá praxe vytváření širokých 

předvolebních koalic na půdorysu spolupráce OF s ČSL, ČSS a případně i dalšími politickými 

stranami a hnutími namířených proti komunistické straně. 

 

Podobnou strategii ostatně zvolila i SZ. Zatímco do parlamentních voleb vstupovala SZ jako 

samostatně kandidující politický subjekt, před podzimními komunálními volbami se SZ 

rozhodla uzavírat volební koalice se všemi politickými stranami a hnutími s výjimkou KSČ a 

SPR-RSČ v českých zemích (a s Komunistickou stranou Slovenska a Slovenskou národní 

stranou na Slovensku), samozřejmě s přihlédnutím k místním podmínkám a specifikům. 

Jestliže do podzimních komunálních voleb napříč územím České republiky vstoupilo celkem 

53 kandidujících subjektů, SZ uzavřela různé volební aliance v různých obcích a městech 

České republiky hned s 29 z nich. Nejčastěji přitom SZ uzavírala volební koalice se socialisty 

(16,2 procenta případů), se sociálními demokraty (15,8 procenta případů) a s lidovci (15,4 

procenta případů). Poměrně častá byla nicméně i volební spolupráce uzavřená s OF – v 13,9 

procentech případů (Jehlička, Kostelecký, 1995, 161).     

 

Ve srovnání s letními parlamentními volbami bylo novým (a úspěšným) prvkem ve strategii 

některých místních organizací SZ v podzimních komunálních volbách i navázání spolupráce 

s lokálními environmentálními organizacemi, zejména na severní Moravě (například členové 

hnutí Brontosaurus v některých oblastech kandidovali na listinách SZ v komunálních 

volbách). Jak připomínají Petr Jehlička a Tomáš Kostelecký, tato spolupráce měla dva 

pozitivní přínosy pro SZ: jednak tato strategie pozitivně působila na potenciální voliče SZ 

z environmentálních kruhů a současně posílila pozici SZ jako takové (Jehlička, Kostelecký 

1992, 78).  

 

V komunálních volbách konaných v roce 1990, v nichž proběhly volby v řádném termínu 

v celkem 5 690 obcí z 5 749 v té obě existujících samostatných obcí (Balík, 2009, 139), 

podpořilo svým hlasem kandidáty nominované za SZ celkem 3,2 procenta voličů v českých 

zemích. To byl sedmý nejlepší výsledek mezi navrhujícími politickými stranami a politickými 

hnutími. Tato volební podpora pak přinesla SZ celkem 1,3 procenta mandátů v obecních 

zastupitelstvech v českých zemích, což byl desátý nejvyšší podíl ze všech navrhujících 
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politických stran a hnutí, které se zúčastnily podzimních komunálních voleb (ČSÚ, 2007, 21, 

tab. A12; Balík, 2009, 140, tab. 7.2).6 

 

Z hlediska analýzy prostorového rozložení volební podpory SZ v listopadových volbách do 

zastupitelstev českých měst a obcí je možné konstatovat, že prostorové rozdělení hlasů 

kandidátům SZ v komunálních volbách v podstatě odpovídalo teritoriální distribuci hlasů 

v předchozích červnových parlamentních volbách. Výraznější změna oproti parlamentním 

volbám nastala pouze v nárůstu voličské podpory v nejvíce znečištěných oblastech 

v severozápadních Čechách. Především pak na území dnešního Ústeckého kraje, když SZ 

volilo 14,9 procenta voličů na Děčínsku (přitom v městě Děčín získala SZ čtvrtinu hlasů 

voličů) a na Chomutovsku 13,9 procenta hlasů voličů. Výše volební podpory se tak v této 

oblasti významně odlišovala od výše volební podpory SZ ve zbytku republiky. Strana navíc 

ještě získala významnou podporu i na severní Moravě a ve Slezsku (Jehlička, Kostelecký, 

1992, 78; Jehlička, Kostelecký, 1995, 162).  

 

Právě na severu Moravy získala SZ nejvyšší podíl z celkového počtu rozdělovaných 

komunálních zastupitelských mandátů, pokud budeme srovnávat získané komunální 

zastupitelské mandáty pro SZ jako navrhující politickou stranu napříč územím České 

republiky na úrovni okresů. V Ostravě – městu obsadili kandidáti nominovaní SZ celkem 15,9 

procenta mandátů. V nejúspěšnějších okresech v severozápadních Čechách se podíly 

zastupitelských mandátů získaných v komunálních volbách kandidáty nominovanými SZ 

pohybovaly v rozmezí od zhruba osmi procent do zhruba deseti procent mandátů: v okrese 

Most obsadili kandidáti nominovaní SZ celkem 10,6 procenta mandátů, v okrese Teplice pak 

8,3 procenta mandátů, v okrese Ústí nad Labem 8,2 procenta mandátů a v okrese Chomutov 

7,8 procenta komunálních zastupitelských mandátů. Co se týká dalších, z hlediska SZ 

nadprůměrných velkých měst v České republice, obsadili kandidáti nominovaní SZ 5,9 

procenta mandátů v okrese Plzeň – město nebo pět procent mandátů v okrese Brno – město 

(ČSÚ 2007, 70–79, tab. B5). Strana zelených rovněž obsadila několik postů starostů a 

                                                 
6 S ohledem na specifika obecních voleb a s ohledem na časté uzavírání různých variant volebních koalicí 
v různých obcích v komunálních volbách je pro potřeby této analýzy pracováno s daty zahrnujícími navrhující 
politické subjekty a nikoli subjekty volební, čímž je možné do analýzy reálné síly jednotlivých kandidujících 
subjektů zahrnout jednotlivé politické subjekty i tam, kde kandidovaly v různých volebních aliancích. Protože se 
nezachoval registr kandidátů z voleb do obecních zastupitelstev konaných v roce 1990 (ČSÚ 2007, s. 13), a 
nejsou tak k dispozici dílčí výsledky hlasování za navrhující politické strany a hnutí v jednotlivých obcích a 
okresech, bude v této analýze pracováno s podíly mandátů za navrhující politické subjekty. 
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místostarostů, přičemž z velkých měst se stali zástupci SZ místostarosty v severočeských 

městech Děčín a Ústí nad Labem (Jehlička, Kostelecký, 1992, 84). 

 

Obr. 2 Teritoriální distribuce hlasů SZ v komunálních volbách v roce 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jehlička – Kostelecký 1992, s. 79, obr. 2. 

 

Závěr 

Jakkoli se může na první povrchní pohled zdát, že v období trvání procesu demokratické 

tranzice neexistovaly v Československu a obecně ve střední a východní Evropě sociální a 

politické podmínky pro etablování a konsolidaci politických stran environmentálního typu, 

protože v myšlení tehdejších společností nebyly v důsledku předchozího vývoje výrazněji 

zastoupeny postmateriální hodnoty potřebné k volebnímu úspěchu zelených stran, nabízely ve 

skutečnosti červnové parlamentní a posléze i listopadové komunální volby v Československu 

poměrně výrazný prostor pro případný volební úspěch SZ. Zhoršující se úroveň životního 

prostředí a kvalita života na sklonku existence komunistického režimu, zejména 

v severozápadních Čechách a na severní Moravě, neochota či mnohem spíše neschopnost 

tehdejších politických elit vzniklou situaci řešit a v neposlední řadě politizace tohoto tématu 

poskytovaly určité šance, aby se téma životního prostředí stalo jedním z nosných témat 

prvních voleb postkomunistického období. Tomu ostatně nasvědčuje i vývoj první poloviny 

roku 1990, kdy sami občané Československa v průzkumech veřejného mínění prováděných 

IVVM řadili na přední příčky důležitosti právě problematiku životního prostředí. Současně si 
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případné řešení této problematiky do značné míry spojovali i přímo s v té době teprve 

vznikající SZ, což se odráželo i v podpoře strany v tehdejších průzkumech stranické podpory. 

Strana zelených nicméně nedokázala tento potenciál využít, což se posléze projevilo v jejím 

volebním neúspěchu. Jednak se SZ nepodařilo navázat hlubší a efektivní spolupráci 

s environmentálními hnutí a nevládními organizacemi, čímž by si strana získala potřebnou 

autoritu v těchto otázkách. Současně se SZ nepodařilo ani vytěžit potenciálu, který téma 

životního prostředí nabízelo. V důsledku nevýrazně vedené až mdlé volební kampaně, což do 

jisté míry dozajista zapříčinil i nedostatek finančních prostředků, se straně nepodařilo 

přesvědčit voliče, že „zelená politika“ je významným tématem i v prvním transformačním 

období, na což mohla potenciálně nalákat řadu voličů. Ti nakonec ale upřednostnili hlasování 

pro OF, aby tak „potvrdili souhlas“ s předchozím demokratizačním procesem.      

 

Komunální volby konané v listopadu roku 1990 pak v podstatě završily první rok stranické 

existence, který Petr Jehlička s Tomášem Kosteleckým označují jako období organizační 

aktivity, vytváření strany a její struktury a přípravy na volby (Jehlička, Kostelecký, 1992, 82–

84; Jehlička, Kostelecký, 1995, 162). Komunální volby z roku 1990 navíc současně 

odstartovaly druhé, mnohem delší období plné vnitrostranických sporů, v jejichž důsledku SZ 

začala ztrácet jak voličskou podporu, tak i členy a které vedly v podstatě až k její 

marginalizaci. 

 

Ani pro československou politickou praxi ne zcela typickou a do jisté míry výhodnou 

existující federální strukturu si SZ nedokázala zachovat po delší časové období. Již od samého 

počátku existence federalizace strany bylo možné zaznamenat spory a pnutí mezi její českou a 

slovenskou částí, které nabyly na intenzitě po parlamentních volbách konaných v roce 1990. 

Na jedné straně to bylo způsobeno tím, že SZS získala zastoupení v SNR, zatímco SZ 

v českých zemích parlamentní zastoupení nezískala v žádné z volených komor, ani na 

federální a ani na republikové úrovni. Na straně druhé, a především, po těchto volbách nabyl 

ve slovenských republikových orgánech strany převahu nacionalisticky orientovaný proud. Po 

několika dalších kolech sporů se nepodařilo nakonec federální strukturu SZ zachovat a 

v červnu roku 1991 se slovenská část SZ odtrhla a obnovila samostatnou SZS (Jehlička, 

Kostelecký, 1992, 88–89; Kopeček, 2005, 1582; Charvát, 2011, 30–31; Hloušek, Kopeček, 

2010, 94). 
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11 VYBRANÉ ASPEKTY PREFERENČNÍHO HLASOVÁNÍ 
V ČSFR VE VOLBÁCH V ROCE 1990 
 

Úvod 

Československé volby v roce 1990 byly unikátní hned z několika důvodů. Po více než čtyřech 

desítkách let mohli občané svobodně vyjádřit své politické preference prostřednictvím 

volebního aktu. Zároveň byl pro tyto volby zaveden pro většinu populace neznámý či málo 

známý systém poměrného hlasování doplněný o možnost využít až čtyři přednostní, 

politologickou teorií tedy preferenční, hlasy. Krom toho bylo pro všechny volené 

zastupitelské orgány stanoveno na středoevropské poměry nezvyklé dvouleté funkční období. 

Navíc pak určitý étos „sametové revoluce“ přivedl k volbám takřka všechny oprávněné 

voliče.1 Jak připomíná V. Srb, pro většinu voličů se navíc jednalo o první svobodné volby 

v jejich životě, neboť občané, kteří volili ještě za 1. ČSR, nyní dosahovali věku nejméně 76 

let (Srb, 2006; k problematice utváření volebního systému viz např. Charvát, 2013). 

 

Interpretace voleb z roku 1990, zejména výrazného vítězství Občanského fóra, obecně 

konstatuje, že byly faktickým úspěšným plebiscitem o dalším směřování státu směrem od 

komunistické vlády k režimu pluralitní demokracie. Úspěch moravistického subjektu (Hnutí 

za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko) pak rezonoval 

s nacionálními náladami Moravanů a Slezanů, kteří se v předchozím období cítili národnostně 

vykořeněni (Bureš et al., 2012, Suk, 2009). 

 

Předkládaný příspěvek se věnuje problematice preferenčního hlasování v těchto prvních 

demokratických volbách v Československu, konkrétně na území dnešní ČR. Téma 

preferenčního hlasování zatím nepatří v české politické vědě k často zpracovávaným, 

výjimkou zůstávají např. práce Jana Morkese a Jakuba Šeda. Zatímco Šedo (2009) se 

soustředí na komunální volby, Morkes (2008) se věnuje volbám parlamentním, nicméně 

zmiňované volby v roce 1990 považuje vzhledem k zaměření svých prací více na vliv 

preferenčního hlasování než na výstupy z voleb za poměrně abnormální. S tímto názorem se 

sice lze ztotožnit, ale vzhledem k nadstandardně vysoké účasti spojené s trojnásobným 

hlasováním lze preferenční hlasování v těchto volbách využít pro analýzu voličského chování 

v období demokratické tranzice. Hlasování do tří různých zastupitelských komor při jednom 

volebním systému pak dává možnost synchronního srovnání. 

                                                 
1 Připomeňme, že volební účast byla 96,79 %. 
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Cíl, materiál, metodika 

Cílem příspěvku je analyzovat voličské chování a srovnat vybrané aspekty preferenčního 

hlasování ve volbách v Československu v červnu 1990 do České národní rady, do Sněmovny 

lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR na území ČR. Jak připomíná 

Morkes, zkoumáme-li vlivy preferenčního hlasování na volební výsledky, pak má význam 

jeho analýza pouze u subjektů, které se účastní rozdělování mandátů (skrutinia) a musely 

překonat uzavírací klauzuli. Ovšem pro analýzu voličského chování je vhodné naopak 

zaobírat se všemi subjekty, které ve volbách na zkoumaném území kandidovaly. Příspěvek 

bude tedy zkoumat vliv preferenčního hlasování na volební výsledky a dále pak analyzovat 

rysy chování elektorátu na úrovni krajů ČSFR (což byla úroveň přidělování mandátů v prvním 

skrutiniu). 

 

Jako zdroj dat posloužil specializovaný volební server Českého statistického úřadu 

(www.volby.cz), z jehož databáze volebních výsledků byla vytvořena autorova vlastní datová 

základna obsahující data o zkoumaných volbách. Veškerá data, která jsou v textu uváděna, 

pocházejí z údajů zveřejněných na zmiňovaném volebním serveru. Přestože se (i vzhledem 

k nejrůznějším změnám a úpravám českého volebního systému) nabízí doplnit získané údaje 

modelováním dalších výsledků při změně podmínek preferenčního hlasování, nebylo toto 

zejména z důvodu omezeného rozsahu tohoto příspěvku provedeno.   

 

Proměnné, které jsou v rámci textu zkoumány, jsou převážně založeny na poměru voličských 

preferenčních hlasů a počtu hlasů pro danou kandidátní listinu strany ve volebním obvodu 

(kraji). Z pohledu synchronní analýzy se nabízí hypotéza, že ve volbách do jednotlivých 

komor za využití identického volebního systému a proběhlých ve stejnou dobu nebudou žádné 

zásadnější rozdíly. Vzhledem k tomu, že preferenční hlasování je proměnnou závislou, jež je 

bezpochyby ovlivněna charakteristikami individuálních kandidátů, lze spíše očekávat rozdíly 

ve voličském chování.  

 

První proměnnou, jež je zkoumána, je počet mandátů získaných díky preferenčním hlasům, 

tedy počet mandátů obsazených jinými kandidáty, než jak odpovídá stranou navrženému 

pořadí na kandidátní listině. Fakticky jde o počet mandátů, které získali kandidáti, kteří by bez 

preferenčních hlasů mandát nezískali.  
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Tuto proměnnou doplňuje počet mandátů získaných kandidáty mimo pořadí, kteří by však 

mandát získali i bez posunu na kandidátní listině díky preferenčním hlasům a kteří jejich 

prostřednictvím získali mandát pouze přednostně.  

 

Třetí zkoumanou proměnnou je úspěšnost lídrů kandidátních listin. Jak připomíná Morkes 

(2008), lídři kandidátek nepatří mezi kandidáty, které by preferenční hlasování ohrožovalo – i 

pokud jsou předstiženi jiným, populárnějším kandidátem, většinou získávají další z mandátů 

díky své pozici na kandidátní listině. Za neúspěšného lídra tedy považujeme takového, který 

nezískal mandát v kraji, kde jeho strana získala alespoň jeden mandát. Naopak za maximálně 

úspěšného lídra považujeme toho, který obhájil i v preferenčním hlasování svoji pozici na 

kandidátní listině. Za stále ještě úspěšného pak považujeme takového lídra, který získal 

mandát, ať již s pomocí preferenčního hlasování nebo bez ní. 

 

Síla preferenčního hlasování 

Samotné nastavení preferenčního hlasování již naznačilo, že možnost ovlivnit pořadí 

kandidátů bude poměrně obtížné. Fakticky se podařilo prostřednictvím preferenčních hlasů 

zvolit do sněmovny celkem pouze sedm veřejně známých (či populárních) kandidátů, kteří by 

jinak neuspěli. Detaily ukazuje tabulka č. 1. Byli to do Sněmovny lidu Federálního 

shromáždění herečka Jana Hlaváčová (OF) v Západočeském kraji a do Sněmovny národů 

Federálního shromáždění televizní hlasatelka Marta Skarlandtová (OF) v Jihočeském kraji, 

zpěvačka Marta Kubišová (OF) a lékař (kardiolog) Jiří Maštálka (KSČM) v Západočeském 

kraji, režisér Jiří Svoboda (KSČS) v Praze, jeden ze studentských vůdců sametové revoluce 

Šimon Pánek (OF) v Severomoravském kraji a právnička Soňa Matochová (HSD-SMS) 

v Jihomoravském kraji. Do ČNR se prostřednictvím preferenčních hlasů nedostal mimo 

pořadí žádný kandidát. Nejúspěšnější byli voliči OF, naopak voličům KDU se nepodařilo 

překonat stranický návrh ani v jednom případě. Pro úplnost ovšem dodejme, že KDU, stejně 

jako HSD-SMS, nekandidovala ve všech volebních krajích. Poslanci zvolení díky 

preferenčním hlasům za OF pak navíc velmi brzy rezignovali na své mandáty (Navrátil, 

2013). Z regionálního pohledu byli nejúspěšnější voliči ze Západočeského kraje, kteří 

prosadili celkem tři kandidáty, občané Prahy, Jihočeského, Jihomoravského a 

Severomoravského kraje pak uspěli s volbou vždy jednoho kandidáta mimo pořadí stanovené 

politickou stranou. Naopak ve Středočeském, Severočeském a Východočeském kraji žádný 

kandidát mandát mimo pořadí díky preferenčnímu hlasování nezískal.   
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Pokud jde o posuny kandidátů na kandidátní listině, nastavení systému preferenčního 

hlasování samozřejmě komplikovalo i tuto možnost, takže fakticky se ji podařilo využít pouze 

pěti kandidátům. Detaily obsahuje tabulka č. 2. Jednalo se opět o výrazné osobnosti, často 

z kulturního života. Byli to v Praze do České národní rady herečka Daniela Kolářová (OF), 

kterou voliči posunuli z 19. místa na kandidátní listině na místo 2., do Sněmovny lidu 

Federálního shromáždění novinář a disident Jiří Ruml (OF) (posun ze druhého místa na první 

pozici) a režisér Jan Kačer (OF) (z pozice č. 11 na druhé místo); ve Středočeském kraji do 

Sněmovny lidu Federálního shromáždění herec Rudolf Hrušínský (OF) (ze sedmého místa na  

druhé) a v Severomoravském kraji spisovatelka PhDr. Alena Ovčačíková (HSD-SMS)  

(z druhé pozice na první).  

 

Opět byli nejúspěšnější voliči OF, kteří prosadili svoji vůli celkem čtyřikrát, jednou uspěli 

voliči HSD-SMS. Voliči ostatních stran svoji vůli neprosadili. Pokud jde o volební kraje, 

nejvyšší úspěšnost zaznamenali voliči v Praze, kterým se podařilo posunout na kandidátní 

listině nahoru celkem tři kandidáty, voliči ve Středočeském a Severomoravském kraji pak 

uspěli vždy jedenkrát. Voliči v ostatních krajích vyšli se svými snahami převážně naprázdno, 

nepočítáme-li potvrzení lídrů kandidátních listin na jejich pozicích. 

 

Jak připomíná Morkes (2008), lídři kandidátek bývají nejčastěji preferovanými kandidáty na 

kandidátních listinách. Voliči tak vlastně schvalují lídra na jeho pozici, do níž ho nominovala 

volební strana. Tabulka č. 3 pak shrnuje úspěšnost lídrů kandidátek u volebních stran, které 

získaly mandáty v prvním skrutiniu (viz výše), a to pomocí následujícího kódování: Kódem 

„A“ je označen lídr kandidátní listiny, který získal první přidělený mandát své strany a při 

tom si udržel první pozici i v rámci voličsky úspěšného preferenčního hlasování (tedy získal i 

nejvíce využitých preferenčních hlasů v rámci listiny). Kódem „B“ je označen lídr 

kandidátky, který získal jiný než první mandát a zároveň získal více než 50 % preferenčních 

hlasů (tedy byl přestižen jiným kandidátem).  Kódem „C“ je označen lídr kandidátky, který 

pouze získal první mandát své strany, aniž by obdržel „schválení“ nadpoloviční většinou 

preferenčních hlasů. Kódem „D“ označujeme lídra, který získal jiný než první mandát a 

nezískal využitelný počet preferenčních hlasů. Konečně kódem „N“ označujeme neúspěšného 

lídra kandidátky. 
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Tabulka 1: Počet mandátů získaných díky preferenčním hlasům 

  OF KSČM HSD-SMS KDU Celkem 
kraj ČNR 0 0 0 0 0 
Praha SL FS 0 0 0 0 0 

 
SN FS 0 1 0 0 1 

Středočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Jihočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 1 0 0 0 1 

Západočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 1 0 0 0 1 
SN FS 1 1 0 0 2 

Severočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Východočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Jihomoravský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 1 0 1 

Severo-    
moravský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 1 0 0 0 1 

Celkem 
 

4 2 1 0 7 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.volby.cz. 
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Tabulka 2: Počet mandátů získaných mimo pořadí díky preferenčním hlasům 

OF KSČM HSD-SMS KDU Celkem 

kraj 
Praha 
  

ČNR 1 0 0 0 1 
SL FS 2 0 0 0 2 
SN FS 0 0 0 0 0 

Středočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 1 0 0 0 1 
SN FS 0 0 0 0 0 

Jihočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Západočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Severočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Východočeský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Jihomoravský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 0 0 0 

Severomoravský 
kraj 

ČNR 0 0 0 0 0 
SL FS 0 0 0 0 0 
SN FS 0 0 1 0 1 

Celkem   4 0 1 0 5 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.volby.cz. 
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Tabulka 3: Úspěšnost lídrů kandidátek v preferenčním hlasování a jejich podíl preferenčních hlasů 
  OF KSČM HSD-SMS KDU 
kraj 
Praha 

ČNR A / 53,12 % C / 45,21 % xxx C / 23,57 % 
SL FS D / 44,48 % A / 50,12 % xxx A / 53,54 % 

 SN FS A / 69,95 % N / 41,89% xxx xxx 
Středočeský 
kraj 

ČNR A / 56,35 % C / 33,20 % xxx C / 28,50 % 
SL FS A / 82,26 % C / 45,73 % xxx xxx 
SN FS A / 88,29 % C / 44,38 % xxx xxx 

Jihočeský 
kraj 

ČNR A / 81,31 % C / 27,84 % xxx C / 22,72 % 
SL FS A / 91,44 % A / 55,32 % xxx xxx 
SN FS D / 34,82 % A / 58,66 % xxx xxx 

Západočeský 
kraj 

ČNR C / 30,37 % C / 31,88 % xxx C / 30,93 % 
SL FS A / 92,48 % A / 66,94 % xxx C / 25,16 % 
SN FS D / 25,98% N / 34,35 % xxx xxx 

Severočeský 
kraj 

ČNR C / 45,44 % C / 25,1 % xxx C / 18,84 % 
SL FS A / 87,82 % C / 24,96 % xxx xxx 
SN FS A / 65,47 % C / 34,30 % xxx xxx 

Východočeský 
kraj 

ČNR C / 33,97 % C / 33,63 % xxx C / 23,1 % 
SL FS C / 43,65 % C / 33,13 % xxx A / 87,17 % 
SN FS A / 66,51 % A / 57,39 % xxx C / 38,49 % 

Jihomoravský 
kraj 

ČNR A / 78,20 % C / 39,29 % C / 14,71 % C / 15,94 % 
SL FS C / 18,40 % C / 22,81 % C / 40,87 % A / 55,03 % 
SN FS C / 9,63 % C / 49,50 % D / 29,82 % C / 32,88 % 

Severomoravský 
kraj 

ČNR A / 81,75 % A / 61,19 % C / 39,25 % C / 19,94 % 
SL FS A / 93,03 % C / 35,83 % C / 41,49 % C / 45,77 % 
SN FS A / 56,36 % A / 81,67 % D / 43,69 % C / 30,9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě www.volby.cz; xxx – strana nezískala v daném kraji mandát. 
 

Vidíme, že skutečně neúspěšní lídři kandidátky byli pouze dva, oba z KSČM, oba do 

Sněmovny národů Federálního shromáždění, a to v Praze a v Západočeském kraji. V obou 

těchto případech uspěli kandidáti s vyšším pořadovým číslem, kteří získali jediný mandát 

KSČM v daném volebním kraji. Lídři OF byli maximálně úspěšní celkem (kód „A“) v 15 

případech, lídři KSČM v 7 případech, lídři KDU pouze ve třech případech, zatímco lídři 

kandidátek moravistů ani v jednom případě. Tito lídři pak ovšem získali převážnou většinu 

preferenčních hlasů všech voličů, čímž do značné míry znemožnili ostatním kandidátům 

vertikální pohyb na kandidátní listině. Z hlediska celkového sestavení kandidátních listin pak 

nicméně za úspěšné musíme považovat spíše sekretariáty politických stran, protože jimi 

zvolení lídři (kódy „A“ a „C“) skutečně získali mandáty jako první, tedy v souladu s přáním 

stran. Zajímavé je, že pokud již byl lídr kandidátky „přeskočen“ jiným kandidátem, nezískal 

již nikdy využitelný počet preferenčních hlasů (kód „B“). Celkový počet lídrů, kteří „pouze“ 

získali jiný než první mandát své volební strany, tedy byli posunuti níže na kandidátní listině 

jiným kandidátem, pak byl velmi nízký, celkem se jednalo o pouhé čtyři lídry. 
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Závěr  

Synchronní srovnání „trojitých“ voleb za užití identických pravidel pro přidělování mandátů 

nabízí politologovi možnost vhledu do voličského chování (samozřejmě s přihlédnutím na 

neznalost elektorátu, pokud jde o samotné účinky volebního systému – jak mechanické, tak 

psychologické) v období demokratické tranzice. Přestože samotné nastavení podmínek by 

svádělo k domněnce, že lze očekávat na základě stejného volebního mechanismu totožné nebo 

blízce podobné výsledky, preferenční hlasování jakožto závislá proměnná ukazuje, že voliči 

v těchto volbách velmi výrazně vnímali individuální rozdíly v „kvalitách“ kandidátů. 

Nastavení volebního systému sice možnost pořadí na kandidátních listinách fakticky 

směřovalo až do blízkosti podoby přísně vázaných listin, voličům se však v několika málo 

případech podařilo prosadit konkrétní výrazné osobnosti buď přímo k zisku mandátu, nebo 

k zisku mandátu dřívějšího. V těchto situacích byli z hlediska elektorátu nejúspěšnější voliči 

OF, zatímco voliči KDU neuspěli vůbec. Z geografického hlediska pak nejvíce uspěli voli či 

v Praze a Západočeském kraji. 

 

Pokud jde o lídry kandidátek, ukázalo se, že většina voličů OF prostřednictvím preferenčního 

hlasování „zpečetila“ stranický výběr, naopak voliči KSČM ve dvou případech lídra 

kandidátky fakticky odsunuli na nevolitelné místo svojí preferencí níže na listině umístěného 

kandidáta.  
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12 ZMENA PREFERENCIÍ VOLI ČOV PRI VÝBERE 
VOLENÝCH ZÁSTUPCOV NA ÚROVNI MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY V POROVNANÍ S ROKOM 1990 (PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA) 
 
 
Úvod 

Prechod od centrálne riadenej ekonomiky k trhovému hospodárstvu po roku 1989 priniesol 

pre Slovensko mnohé zmeny vo všetkých oblastiach života. Transformačný proces zasiahol aj 

do fungovania obcí. Do roku 1990 bola samospráva integrovaná so štátnou správou a 

vytvárala verejnú správu, ktorá bola riadená v plnom rozsahu štátom. Samosprávu v tomto 

období vykonávali krajské, okresné a miestne národné výbory. Národné výbory v závislosti 

na vyššom stupni, zlúčili v sebe činnosť a funkcie miestnych samosprávnych orgánov s 

činnosťami a funkciami orgánov štátnej správy. 

 

Prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý na území Slovenska opäť zaviedol 

princíp samosprávnych orgánov v podobe obecného zriadenia a prijatím zákona č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa v novembri 1990 uskutočnili prvé voľby do 

orgánov miestnej samosprávy. 

  

Cieľ, materiál a metodika 

V súčasnosti riadia obce a mestá predstavitelia, ktorí boli zvolení v posledných komunálnych 

voľbách v roku 2014. Cieľom príspevku je zhodnotenie zmien preferencií voličov pri výbere 

volených predstaviteľov (primátora a poslancov) na príklade krajských miest v priebehu 

rokov 1990 - 2014, počas ktorých si obyvatelia mohli sedemkrát vybrať svojich volených 

predstaviteľov, s ohľadom  na skutočnosť, že už aj na miestnej úrovni sa čoraz viac dostávajú 

do vedenia miest a obcí nezávislí kandidáti.  

 

Teoretické východiská 

Komunálne voľby sú dôležitým atribútom participatívnej demokracie. Obyvatelia si každé 4 

roky môžu vyberať na miestnej úrovni svojich zástupcov – primátora/starostu a poslancov 

mestského/obecného zastupiteľstva, ktorí v konečnom dôsledku ovplyvňujú rozvoj územia.     

Keďže systém slobodnej voľby samosprávneho manažmentu s rozhodujúcou právomocou 

ovplyvňuje jeho kvalitu aj v ďalších rokoch a funkčných obdobiach, je takmer nutné, aby si 
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obyvatelia ujasnili a utriedili vlastnosti a hodnoty preferované pri výbere a voľbe 

predstaviteľov miestnych samospráv (Gecíková, 2013). 

 

V podmienkach miestnej samosprávy Slovenska je celý priebeh volieb legislatívne upravený 

v zákone SNR č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Právo voliť do 

orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej 

časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice 

trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. 

 

Za starostu obce resp. primátora mesta môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky 

vo výkone volebného práva a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku. Kandidátne 

listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická 

strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať 

kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidovať na funkciu starostu/ primátora 

môžu aj nezávislí kandidáti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia 

podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov je závislý od 

počtu obyvateľov mesta/obce (tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1: Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov 
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora) 
Počet obyvateľov obce/mesta Počet podpisov voličov na petícii 
do 50 10 
51 - 100 20 
101 - 500 40 
501 - 2 000 100 
2 001 - 20 000 200 
20 001 - 100 000 400 
nad 100 000 600 

Zdroj: zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, vlastné spracovanie. 

 

Za poslanca obecného/mestského zastupiteľstva, môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali 

prekážky vo výkone volebného práva, dosiahol vek 18 rokov v deň konania volieb a musí 

mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Kandidátne listiny pre voľby do obecného 

(mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod a 

nezávislí kandidáti. Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, 

akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Obdobne ako pri 

nezávislom kandidátovi na starostu/primátora  je súčasťou kandidátnej listiny aj petícia 
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podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru s počtom podpisov zodpovedajúcich 

veľkosti obce/ mesta (tabuľka 1).  

 

Charakter voľby poslancov možno charakterizovať ako semiproporčný systém s 

neobmedzeným hlasovaním, kde volič udeľuje toľko hlasov, koľko je mandátov vo volebnom 

obvode (Chytilek et al., 2012). Zákon SNR č. 346/1990 Zb. stanovuje možnosť tvorby viac 

ako jedného volebného obvodu len v obciach, ktoré si volia 12 a viacej poslancov. Mikuš 

(2014)  uvádza, že podiel obcí, ktoré spĺňajú uvedené kritérium je z celkového počtu obcí v 

SR iba 4,88% a celkovo sa v nich prerozdeľuje iba 12,5% mandátov, a teda podľa neho 

môžeme proces voľby poslancov takmer stotožniť s voľbou vo volebných obvodoch, tým 

pádom efektivita voľby miestnych zastupiteľstiev môže v obmedzenom zmysle predstavovať 

efektivitu samotných volebných obvodov. 

 

Výsledky 

Z obrázku 1 vyplýva, že napriek tomu, že počas obdobia rokov 1990-2014 v podmienkach SR 

každoročne narastal počet oprávnených voličov, počet zúčastnených voličov na voľbách do 

orgánov miestnej samosprávy vykazoval kolísavý trend. Najvyšší počet voličov sa zúčastnil 

volieb v roku 1990, čo je dôsledkom skutočnosti, že obyvatelia v uvedenom roku mohli 

prvýkrát slobodne rozhodovať o svojich volených zástupcoch na miestnej úrovni. V ďalších 

rokoch až na výnimku roku 1998 (nárast zúčastnených voličov o 7% v porovnaní 

s predchádzajúcimi voľbami) a roku 2002 (pokles zúčastnených voličov o 3% v porovnaní 

s predchádzajúcimi voľbami) bol počet zúčastnených voličov viac menej vyrovnaný.  

 

Obrázok 1: Vývoj počtu oprávnených voličov a zúčastnených voličov na komunálnych voľbách v SR 

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 
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Vyššie uvedený trend potvrdzuje aj obrázok 2, kedy zo všetkých volieb na miestnej úrovni, 

ktoré sa konali od roku 1990 bola práve v roku 1990 najvyššia účasť voličov (63,75%). 

V nasledujúcich rokoch však dochádza k pozvoľnému poklesu účasti voličov na miestnych 

voľbách. Ešte v rokoch 1994 a 1998 prekročila účasť 50% hranicu, avšak od roku 2002 až po 

posledné voľby na miestnej úrovni počet zúčastnených voličov neprekročil 50% hranicu. 

Z uvedeného vyplýva, že záujem občanov o riešenie vecí verejných na miestnej úrovni klesá. 

Tento trend sa neprejavuje len v našich podmienkach.  Podľa Žárskej et al. (2010) je možné 

identifikovať nasledovné príčiny poklesu záujmu slovenských občanov o riešenie vecí 

verejných: 

− nedostatočná a neskorá informovanosť o riešenom probléme zo strany samosprávy,  

− zlá skúsenosť z akcií, kde nemali občania príležitosť vyjadriť svoj názor,  

− obava z možných dôsledkov za svoj postoj, názor a komplikácie vo vzťahoch k ostatným,  

− presvedčenie, že už bolo rozhodnuté a občan sa stáva len štatistom v procese 

rozhodovania,  

− nedôvera v činnosť samosprávnych orgánov z dôvodu nedodržiavania rozhodnutí 

a sľubov, nerešpektovanie etických princípov predstaviteľmi samosprávy, ako aj vlád 

a politických strán. 

 

Nedostatočnú a neskorú informovanosť ako jednu z príčin poklesu záujmu o riešenie vecí 

verejných potvrdzujú aj Fila – Schwarczová (2014), ktorí konštatujú, že napriek tomu, že 

súčasná informačná doba priniesla so sebou aj oveľa väčšiu otvorenosť a prístup 

k informáciám rôzneho charakteru a dostupnosť informácií je vnímaná občanmi ako nástroj 

verejnej kontroly, stáva sa, že nie vždy a všetky relevantné informácie sa dostanú k občanom, 

tak aby na základe nich dokázali zhodnotiť činnosť svojich volených zástupcov. 

 

Ďalším problémom v podmienkach Slovenska je aj vysoký počet obcí a s tým súvisiaca 

roztrúsená sídelná štruktúra. Dôsledkom toho je skutočnosť, že v niektorých oblastiach 

Slovenska (predovšetkým na severovýchode Slovenska), narastá počet obcí, kde sa nekonajú 

voľby aj z dôvodu zlyhávania komunikácie medzi obyvateľmi, čoho výsledkom je 

nepostavenie kandidáta na post starostu resp. na post poslancov (Hudáková 2010). Dôvodom 

je práve nízky počet obyvateľov žijúcich v týchto obciach a pomerne vysoký priemerný vek 

obyvateľov obce.  
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Obrázok 2: Účasť voličov na komunálnych voľbách v SR (v%) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 
 

V rámci hodnotenia účasti občanov na voľbách v krajských mestách SR je možné 

konštatovať, že ani v jednom roku a ani v jednom kraji nedosiahla účasť priemer SR. 

Najvyššiu volebnú účasť s výnimkou roku 2006 vykazuje mesto Žilina. Všetky ostatné mestá 

až s výnimkou mesta Trenčín v roku 2010 a mesta Bratislavy v roku 2002 dosahujú počas 

sledovaného obdobia viac menej vyrovnanú účasť voličov. 

 

Obrázok 3: Účasť voličov na komunálnych voľbách v krajských mestách SR (v%) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 

 

Na základe výsledkov z tabuľky 2  vidieť, že aj keď v roku 1994 sa prvýkrát objavil fenomén 

nezávislých primátorov, už v nasledujúcich dvoch voľbách (v roku 1998 a 2002) ani v jednom 
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krajskom meste nezvíťazil nezávislý kandidát. Situácia sa zmenila v roku 2006, kedy 

v Prešove zvíťazil nezávislý primátor a odvtedy už v nasledujúcich voľbách sa objavujú 

nezávislí kandidáti aj v ďalších krajských mestách. Z celkového počtu uskutočnených volieb 

na úrovni samosprávy v rokoch 1990 - 2014, v 4 rokoch – 1994, 2006, 2010 a 2014 sa stali 

primátormi krajských miest nezávislí kandidáti. Zaujímavosťou je, že jedine v meste Žilina 

počas sledovaného obdobia ani raz nevyhral nezávislý kandidát na post primátora, vždy to bol 

predstaviteľ politickej strany, resp. koalície politických strán. Naopak v Trenčíne sa 3x do 

čela mesta postavil nezávislý kandidát, z toho v roku 2014 obhájil svoj post ten istý nezávislý 

kandidát ako v roku 2010. Naopak Bratislava a Banská Bystrica zažili v roku 2014 

v porovnaní s rokom 2010 zmenu, kedy síce zvíťazili nezávislí kandidáti, ale nie tí istí 

kandidáti  ako v roku 2010. 

 

Tabuľka 2: Vývoj počtu nezávislých primátorov v krajských mestách v jednotlivých rokoch konania        
komunálnych volieb  
NEZÁVISLÝ  
PRIMÁTOR 

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Bratislava 0 0 0 0 0 1 1 

Trnava 0 0 0 0 0 0 1 

Trenčín 0 1 0 0 0 1 1 

Nitra 0 1 0 0 0 0 0 

Žilina 0 0 0 0 0 0 0 

Banská Bystrica 0 0 0 0 0 1 1 

Prešov  0 0 0 0 1 1 0 

Košice 0 1 0 0 0 0 0 

Spolu 0 3 0 0 1 4 4 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení definoval počet poslancov obecného 

zastupiteľstva, ktoré  určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60 poslancov. Táto 

úprava neprihliadala na veľkostnú kategóriu obce. Novelou zákona, ktorá sa začala 

uplatňovať už pri voľbách v roku 2002 sa upravil počet poslancov v rámci poslaneckého 

zboru vo vzťahu k veľkostnej kategórie obce (tabuľka 3).  
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Tabuľka 3: Minimálny a maximálny počet poslancov obecných /mestských zastupiteľstiev  
POČET OBYVATEĽOV OBCE/MESTA POČET POSLANCOV 
do 40 obyvateľov 3 
od 41 do 500 obyvateľov 3-5 
od 501 do 1000 obyvateľov 5-7 
od 1001 do 3000 obyvateľov 7-9 
od 3001 do 5000 obyvateľov 9-11 
od 5001 do 10 000 obyvateľov 11-13 
od 10 001 do 20 000 obyvateľov 13-19 
od 20 001 do 50 000 obyvateľov 15-25 
od 50 001 do 100 000 obyvateľov 19-31 
nad 100 000 obyvateľov 23-41 

Zdroj: zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, vlastné spracovanie. 
 

Vyššie uvedená zmena legislatívy spôsobila, že počet poslancov v mestských/obecných 

zastupiteľstvách vrátane krajských miest klesol viac menej na polovicu. Pred poslednými 

voľbami, ktoré sa konali v roku 2014 aj v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov pristúpili 

niektoré obce a mestá k ďalšiemu znižovaniu počtu poslancov. V krajských mestách je však 

tento stav od roku 2002 nezmenený.   

 

Obrázok 4: Vývoj počtu poslancov mestských zastupiteľstiev v krajských mestách SR  

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 
 

Trend voľby nezávislých kandidátov sa neprejavil len na úrovni primátora, ale aj na úrovni 

mestských zastupiteľstiev. Za ostatných 20 rokov vzrástol počet nezávislých poslancov 

niekoľkonásobne. V mestách Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra a Prešov sledujeme v roku 

2002 v porovnaní s rokom 1994 pokles nezávislých poslancov, avšak už vo voľbách v roku 
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2014 v porovnaní s rokom 2002 výrazne vzrástol počet nezávislých poslancov aj v týchto 

mestách.     

 

Obrázok 5: Vývoj počtu nezávislých poslancov mestských zastupiteľstiev v krajských mestách SR  

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 
 

Najvýraznejší nárast je možné sledovať v meste Trenčín, kde v roku 1994 bol súčasťou 

mestského parlamentu iba 1 nezávislý poslanec, avšak v roku 2014 už to bolo 20 poslancov, 

čo znamená, že z celkového počtu poslancov (25) tvoria nezávislí poslanci až 80% (obrázok 

5). Iná situácia je v meste Žilina, kde aj napriek tomu, že v rokoch 2002 ani v roku 2014 

nevyhral nezávislý primátor, objavili sa v mestskom parlamente nezávislí poslanci. Kým 

v roku 2012 boli v parlamente iba 2 nezávislí poslanci, už v roku 2014 ich bolo 17 (čo 

predstavuje 54,84% z celkové počtu poslancov). Je však potrebné rozlišovať, či zvolení 

nezávislí kandidáti sú naozaj nezávislí, alebo sa dostali do mestského parlamentu síce ako 

nezávislí, ale s podporou politickej strany, alebo koalície politických strán. Rozhodovanie 

v takomto mestskom parlamente môže byť v určitých situáciách komplikované, keďže 

nezávislí poslanci pri svojom rozhodovaní nie sú viazaní politickými dohodami a viac menej 

sa rozhodujú podľa svojho svedomia (pokiaľ sa nejedná o poslancov nezávislých s podporou 

politickej strany) a tým pádom môže byť ťažko odhadnuteľný výsledok hlasovania v danej 

veci.  Okrem rozhodovania v poslaneckom zbore, môžu sa vyskytnúť problémy vo vzťahu 

primátor – poslanci, predovšetkým v prípade ak je primátorom kandidát politickej strany 

a v mestskom parlamente prevažujú nezávislí poslanci alebo naopak.   
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Obrázok 6: Podiel  nezávislých poslancov mestských zastupiteľstiev v krajských mestách SR (v %)  

 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie. 
 

 

Záver 

Aj keď priama voľba orgánov na miestnej úrovni je v podmienkach SR zakotvená legislatívne 

od roku 1990, účasť na voľbách od roku 2002 nedosiahla úroveň ani 50%. Za znižujúcim sa 

záujmom voličov je možné vidieť aj určitú nespokojnosť a frustráciu obyvateľov z toho, že sa 

na postoch primátorov/starostov miest a obcí a poslancov zastupiteľstiev objavujú tí istí ľudia, 

ktorí napriek tomu, že sa pohybujú v komunálnej politike dlhodobo, už neprinášajú z pohľadu 

obyvateľov nové impulzy do územia. Preto sa domnievame, že aj táto situácia prispela 

k tomu, že ľudia svoju túžbu po zmene preukazujú práve zvyšujúcou sa preferenciou 

nezávislých kandidátov, od ktorých očakávajú, že prinesú pozitívne zmeny do územia, ktoré 

nie sú výsledkom politického rozhodnutia, ale predovšetkým ich vlastného rozhodnutia, ktoré 

by v konečnom dôsledku malo priniesť do územia zlepšovanie kvality života obyvateľov 

žijúcich v danom území.   
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13 ZRODENIE MODERNÉHO DEMOKRATICKÉHO 
STRANÍCKEHO SYSTÉMU PO ROKU 1990 A JEHO 
KONSEKVENCIE V SÚČASNOSTI 
 
 

Úvod 

Zmeny v novembri 1989 spustili proces prechodu socialistického systému v Československej 

republike na demokraciu. Sociálno-ekonomická transformácia a postupný prechod k 

demokratizácií spoločnosti a samotného politického systému si vyžadoval zodpovedný a 

trpezlivý prístup vtedajších politických elít. Cieľom príspevku je tak analýza, z nášho 

pohľadu dobovej politickej a straníckej atmosféry v roku 1990 na území Slovenska a snaha 

nachádzať konsekvencie, ktoré jeho formovanie v našich podmienkach ovplyvnili až do 

súčasnosti. Pre potreby tejto analýzy nasmerujeme našu pozornosť na štyri kategórie 

kreovania sa moderného, demokratického straníckeho systému v podmienkach Slovenskej 

republiky. Prvá kategória jasne poukázala na potrebu začať stavať od nuly, ale na 

demokratických základoch a za vzor si nebrala žiadnu predchádzajúcu stranu či subjekt. To už 

neplatí o druhej kategórii strán historického pôvodu, ktoré svoju existenciu odvodzovali od 

kontinuity straníckych subjektov spred roku 1948. Špecifickým prvkom straníckeho systému 

sa stali široké politické hnutia, kam zaraďujeme Verejnosť proti násiliu. Logicky poslednou 

kategóriu bol odkaz socializmu v podobe postkomunistických strán, ktoré sa postupne vydali 

na sociálno-demokratickú cestu. Je potrebné poznamenať, že ČSR nebola jedinou krajinou 

postsocialistického bloku, ktorá na prelome deväťdesiatych rokov prechádzala procesom 

očisty. Tá bola podnecovaná najmä stále viac narastajúcim občianskym a politickým tlakom 

na dysfunkčný, statický a skostnatený systém socializmu, ktorý nepripúšťal zásadný odklon 

od svojich konzervatívnych štruktúr, čo ho v konečnom dôsledku priviedlo  ku kolapsu. 

Demokracia vnímaná ako fáza vzájomnej negociácie nových politických partnerov a 

etablujúcich sa politických elít a osobností v sebe skrývala proces politicko-inštitucionálnej 

premeny systému. Ako uvádza Koper: "Ak by sa moderný politický systém mal rozvíjať podľa 

modelu participatívnej demokracie, je potrebné si uvedomiť, že rovné právo na vlastný rozvoj 

sa nemôže dosiahnuť mimo účastníckeho spoločenstva, ktoré podporuje zmysel pre politickú 

účinnosť, podporuje sústredenie sa na kolektívne problémy a prispieva k formovaniu 

uvedomelého občianstva."  (Koper, 2003, 14) Prvé demokratické voľby v Československu v 

roku 1990 znamenali výzvu pre rodiacu sa demokraciu, ako aj mladé politické strany a 

subjekty, ktoré sa na základe konfliktnej línie komunizmus x antikomunizmus vyprofilovali. 
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Práve preto boli hlasy elektorátu po prvý krát odovzdané slobodne a bez ideologického či 

iného nátlaku mali možnosť zmeniť históriu a nasmerovať krajinu novým liberálnym smerom. 

Svoju pozornosť si v súčasnom straníckom systéme SR nezasluhujú len voľby samotné, ale aj 

etablovanie sa silných sociálno-demokratických, ľavicovo orientovaných politických strán s 

výraznou politickou osobnosťou - charizmatickým vodcom. Domnievame sa, že v 

slovenskom straníckom systéme "drieme" istá nešpecifikovaná cyklickosť obmeny významnej 

politickej osobnosti - štátnika, s ktorou sa národ a väčšina voličov stotožňuje, čo vysvetľujú aj 

výrazne volebné zisky týchto politických strán.  

 

Východiská  

Kolaps komunistického režimu bol postavený na sérií vzájomne nasledujúcich a 

umocňujúcich sa skutočností: 

� spoločnosť prežívala absolútny nedostatok demokracie a slobody 

� vládnuci režim neváhal s používaním prostriedkov donucovania či potláčania vplyvu 

svojich odporcov 

� intervencia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 a následný vplyv a reakcia krajín 

západnej Európy a Spojených štátov amerických  

� dynamický rozvoj kapitalizmu a liberálnej demokracie na západ od hranice socializmu  

� rozvoj informačných sietí a príchod mediálnej éry vo vyspelých demokratických 

štátoch  

� kolaps a následný rozpad Sovietskeho zväzu ako strategického zdroja legitimity 

politického režimu v Československu ale aj ostatných socialistických republikách  

 

Spoločný štát po nežnej revolúcií čelil nespočetným výzvam a jeho pretrvanie v pôvodnej 

podobe sa ukázalo z dlhodobého hľadiska nereálnym a len ťažko uskutočniteľným. Samotné 

rozdelenie Československa tak nebolo primárne ani dôsledkom emancipačných snáh, či 

prehnaného patriotizmu na tej či onej strane rieky Moravy. Rozdelenie tak nereflektovalo a s 

odstupom času si môžeme dovoliť tvrdiť, že ani nerešpektovalo prianie väčšiny obyvateľov. 

Príčiny boli v rozdielnej politickej kultúre, vnútorných problémoch republiky, ktoré 

pretrvávali od jej založenia v roku 1918 a umocňovali sa nástupom adaptačnej krízy pri 

transformačnom procese a demokratizácii. Spúšťačom procesu rozdelenia v roku 1992 sa stali 

predovšetkým osobné záujmy lídrov Hnutia za demokratické Slovensko, ktorí v samostatnosti 

videli ďalekosiahlejšie pozitívne dopady.  
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Československo bolo v minulosti postavené na mylnej fikcií o existencií "Československého 

národa". V reálnom živote fungujúce štátoprávne usporiadanie neodzrkadľovalo potrebným 

spôsobom prítomnosť dvoch národov na jednom spoločnom  štátnom území. Nedošlo tak 

potrebnej seba identifikácií Slovákov s Československom, čo v konečnom dôsledku zohralo 

jeden z kľúčových momentov, ktorý zahral v prospech rozdelenia spoločného štátu. 

Výsledkom adaptačnej krízy pri prechode k demokracií bolo okrem iného aj vytvorenie dvoch 

autonómnych straníckych systémov. Vzájomné odlúčenie a stratu koherentného prepojenia na 

seba spôsobil volebný zákon, nastavený tak aby umožnil politickej strane vstúpiť nielen do 

Národnej rady, ale aj do Federálneho zhromaždenia pokiaľ splnila potrebné kvórum pre vstup 

len v jednej z národných republík. Občania novovznikajúcich demokratických republík 

nemali dlhodobú historickú skúsenosť s demokraciou a jej možnými rannými úskaliami. 

Následný stav tak prijal formovaniu silných politických strán s výrazným líderstvom, čo v 

sebe symbolizovalo pevnú a spravodlivú mocenskú ruku, ktorá bude viesť štát v tomto 

neľahkom období.  

 

1. Demokratické voľby v roku 1990  

Transformačný proces a demokratizácia spoločnosti po roku 1989, predstavuje jednu z 

najdôležitejších etáp vo vývoji slobodnej, pluralistickej politickej spoločnosti na území 

Slovenska. "Obdobie medzi autoritárskym, resp. totalitárnym a demokratickým režimom sa 

všeobecne označuje za prechodné, tzv. tranzičné obdobie. Začiatok toho obdobia je 

poznačený rozpadom autoritárskeho, totalitného režimu, čo sa často identifikuje s prvými 

znakmi masovej mobilizácie a končí ustanovením novej formy vlády" (Kollár, 2014, 8) Vývoj 

straníckeho systému podliehal viacerým aspektom, ktoré v konečnom dôsledku kreovali šesť 

etáp jeho genézy až po súčasnosť. Porevolučný rok 1990 predstavoval prvý a základný pilier 

nového liberálno-demokratického politického systému. Následné obdobie dvoch rokov bolo 

potrebné pre vyprofilovanie sa a kryštalizáciu prvotnej demokratickej straníckej scény. 

Logickým následkom bolo narastanie najsilnejšej politickej strany, ktorá zastrešovala 

strategickú pozíciu novátorstva a demokratizácie spoločnosti. Tento fakt otvára obdobie prvej 

dominancie HZDS do roku 1994 a vznik prvých dvoch antagonistických táborov. Voľby v 

roku 1994 priniesli potvrdenie pozície Hnutia za demokratické Slovensko, a znamenali 

utvrdenie povahy a smerovania vtedajšieho režimu ako aj procesov, ktoré boli v rámci neho 

započaté. Po uplynutí štvorročného funkčného obdobia druhej Mečiarovej vlády, elektorát 

pociťoval potrebu zmeny, čoho dôkazom sú aj výsledky parlamentných volieb v roku 1998 a 

reflektujú na začiatok izolácie strany HZDS v politickom a straníckom systéme. Posledným 
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obdobím v ktorom sa snažíme nájsť istú paralelu s predošlým vývojom slovenského straníctva 

je súčasný trend alebo aktuálny stav. (Ravik, 2006) 

 

Imanentnou podmienkou širokej verejnosti po páde komunistického režimu bola snaha o 

kreovanie kompetitívneho pluralitného volebného systému, ktorý by zabezpečil 

transparentnosť slobodných  a demokratických volieb.  Samozrejme jednalo sa o iné voľby 

oprostené od rozhodovania v "reálnom socializme" a s absenciou štátostrany KSČ, ktorá by v 

nich mala automaticky monopolné postavenie. " Ako však pripomína iný politológ, profesor 

Rastislav Tóth, „také idealizované pojmy ako slobodné voľby sa už nepoužívajú ani 

v modernej americkej politológii“. Preto správnejšie bude hovoriť o prvých pluralitných 

voľbách po štyridsiatich rokoch komunistickej nadvlády." (Jancura, 2010) 

 

Vedenie predvolebnej kampane čelilo novým výzvam, ale zároveň muselo zohľadňovať aj 

existenciu starých štruktúr. Príkladom bola kontinuálna existencia dvoch vojenských aliancií 

NATO a Varšavskej zmluvy. Prvé pluralitné voľby prebehli podľa plánu v dňoch 8-9 júna 

1990, a z hľadiska volebnej účasti zožali veľký úspech občanov, ktorí markantnou 95% 

účasťou prejavili svoju potrebu a ochotu participovať na rodiacom sa novom politickom 

zriadení. Nesporným víťazom sa stala strana Verejnosť proti násiliu (VPN) s takmer 30% 

podielom na parlamentnom "koláči". V závese za ňou sa umiestnili kresťanskí demokrati so 

ziskom 20% a spolu tak vytvorili koalíciu, ktorá nedisponovala len potrebnou jednoduchou 

koaličnou väčšinou, ale na tú dobu prepotrebnou ústavnou. Zároveň dochádza k etablovaniu 

najvýznamnejšej politickej osobnosti porevolučného Slovenska a na post predsedu vlády 

zasadá Vladimír Mečiar. Označiť toto obdobie za počiatok éry "mečiarizmu" by však bolo 

veľmi odvážnym a mylným krokom, nakoľko samotná strana HZDS vznikla až v marci 1991.  

 

Špecifické postavenie pre vývoj ako aj súčasný charakter straníckeho systému na Slovensku 

má proces štiepenia politických strán, hnutí a subjektov, ktorý sa stal často lokalizovaným 

javom pri vzniku nových politických strán. Nenaznačujeme to náhodne, keďže práve HZDS 

bolo priekopníkom štiepneho procesu odchodom skupiny verných okolo V. Mečiara z VPN. 

Novovzniknutá strana HZDS veľmi rýchlo zaujala svoje dominantné postavenie a pomyslenú 

dieru na trhu voličov s aplikáciou svojho sociálne orientovaného ekonomického programu. 

Pod heslom "dôstojný život človeka" sa dostávali stále bližšie jednoduchým ľudom 

zamestnaným vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, ktorých bola markantná 

väčšina. V hre však zďaleka neboli len ekonomické či sociálne otázky, volebný program  
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zohľadňoval aj inštitucionálne potreby transformujúceho sa politického systému. Medzi 

kľúčové patrili snahy o vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska, prijatie čistej ústavy, 

ustanovujúcej post prezidenta SR, či získanie medzinárodno-právnej subjektivity. Z vyššie 

uvedeného tak cítiť jasný nesúhlas z federálnou verziou politického, ekonomického a 

sociálneho riadenia ČSR. "Argumentácia sa opierala o nesporné fakty, kde jedným z 

dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili vzájomné vzťahy a prispeli tak k rozpadu ČSFR v roku 

1992, bolo nedostatočné riešenie problémov, ktoré sa mnohokrát ukázali ako výhodné práve 

pre českú stranu. Dôkazom toho bola napríklad organizácia územnej samosprávy, 

obsadzovanie slovenských postov českými úradníkmi v období I. ČSR, ale takisto 

i asymetrický model federácie či pražský centralizmus." (Bolfová, 2013, 32) 

 

Voľby v roku 1992, boli v slovenských reáliách kľúčové, keďže sa v nich otvorene 

rozhodovalo o budúcnosti Československa. Je zrejmé, že exitovali prúdy za aj proti tomuto 

aktu no žiadna z politických strán okrem SNS nemala vo volebnom programe jasne 

definovaný bod pre vytvorenie samostatného štátu. Cieľom Vladimíra Mečiara bolo 

presadenie vyššej miery zvrchovanosti, štátnej suverenity a vyrokúvania rovnocenného 

postavenia vo federácii. Tieto často krát populistické hesla však boli negatívne vnímane 

Prahou a osobnosťou Václava Havla. Napriek tomu HZDS sa tešilo veľkej podpore a pri 

prieskumoch verejnej mienky, ktoré boli zverejnené po voľbách viac než polovica 

respondentov volila stranu práve kvôli jej charizmatickému vodcovi. Je tu preto citeľný 

atribút nielen silného vodcovstva a líderstva, ale aj akejsi potreby postsocialistického 

Slovenska opierať sa aj v demokratickom štáte o silné politické elity. V čistom ponímaní, 

Slováci potrebovali niekoho kto by im vládol, rozhodoval za nich a budoval krajinu s 

vedomím zachovania sociálnych istôt a zabezpečenia z minulého režimu. (Rychlík, 2002) 

 

Osobnosť Mečiara bola pre českých politických partnerov značne kontroverznou a bol skôr 

vnímaný ako populista a extrémny nacionalista. Tu je potrebné podotknúť, že tieto myšlienky 

sa kreovali už po rozhodnutí o budúcnosti spoločného štátu. Svedectvom týchto postojov bol   

aj prejav V. Havla krátko pred voľbami: "Žiadam vás, aby ste nepodporili tých, ktorí vám 

sľubujú, že všetko vyriešia za vás, takíto ľudia chcú, aby ste len mlčali, poslúchali a držali 

krok. Žiadam vás snažte sa, aby ste nepodporili tých, ktorí majú diktátorské sklony, príliš 

často menia názory a nie sú schopní sa dohodnúť s inými. Ponúkajú vám len rôzne 

dobrodružstvá a nepremyslené a nezodpovedné riešenia a najradšej by sa vrátili k 

centralistickému riadeniu všetkých našich spoločných vecí." (Havel, 1992, 3)  
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Voľby do Federálneho zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a Českej národnej rady sa 

uskutočnili v júni 1992. Na Slovensku strana HZDS obhájila svoju dominanciu na politickej a 

straníckej scéne so ziskom viac než 37%, za ňou nasledovali strany SDĽ a KDH. Naši českí 

bratia si 39% väčšinou hlasov zvolili do čela ČNR stranu ODS. Tieto voľby tak znamenali 

kľúčový bod pre ďalší rozvoj Československa a naznačili jeho jasné smerovanie do podoby 

dvoch samostatných, zvrchovaných štátnych útvarov. (Ravik, 2006) 

 

Neľahká otázka, ktorá bola položená obom víťazným stranám, našla po sérií ich spoločných 

rokovaní a neúspechu voľby prezidenta Václava Havla opodstatnenie v kompromisnej dohode 

o rozdelení republiky. Hneď na úvod musíme podotknúť vyššie uvedené fakty, ktoré sú 

dôkazom toho, že toto rozdelenie bolo z vôle politických elít nachádzajúcich sa v danom 

období pri moci a nereflektovalo požiadavky a vôľu československého národa. Dňa 17. júla 

1992 došlo k prijatiu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. „V tejto historickej 

chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú 

aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie." (Deklarácia SNR 

o zvrchovanosti SR 1992) Deklarácia však nemala žiadnu právne záväznú podobu a nemenila 

štátoprávne postavenie Slovenska. Zároveň proklamovala, že sa nejedná o rozdelenie ČSFR. 

Tento status však dlho nevydržal a už 28. júla 1992 bol schválený text Ústavy Slovenskej 

republiky, ktorý bol ako zákon 460/1992 Z.z. prijatý ku 1. septembru 1992. Ústava SR už 

nepočítala z existenciou ČSFR. K faktickému rozdeleniu federácie došlo rozhodnutím 

Federálneho zhromaždenia, ktoré po prvotnom váhaní podporilo ústavný zákon o rozdelení 

republík. Vladimír Mečiar, rovnako aj Václav Klaus sa nechali počuť, že ak FZ nepodporí 

rozdelenie, dokážu jeho legitimitu obísť prijatím ústavných zákonov na úrovni národných 

parlamentov. (Skaloš, 2008) 

 

2. Formovanie moderného, demokratického politického systému v SR  

Príchod nového roku 1993, znamenal vznik nových samostatných štátov - Slovenskej a 

Českej republiky. Tie čelili teraz, už každá samostatné, vnútorným politickým, ale 

predovšetkým externým ekonomickým, hospodárskym a integračným výzvam. Jednalo sa o 

obdobie silného etablovania sa Európskeho hospodárskeho spoločenstva a jeho pretvorenia na 

Európsku úniu, rovnako aj snahu nabehnúť na zefektívňovanie kooperácie so západnými 

liberálnymi demokraciami na báze slobodného trhu. Práve preto potreba stabilného, 

zodpovedného a efektívneho politického zriadenia naberala na dôležitosti, avšak rodiaci sa 

demokratický systém si musel prejsť viacerými zaťažkávajúcimi etapami a skúškami. 
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Krehkosť vládnej koalície víťaznej HZDS spolu s SNS a SDĽ sa ukázala už pri tvorbe 

koaličnej zmluvy. Po podaní demisie Ľudovíta Černáka došlo k štiepnemu procesu z 

vlastných radov HZDS a Milan Kňažko opustil svoju domovskú stranu aby založil s hŕstkou 

verných Alianciu demokratov SR. Oslabené Hnutie za demokraciu Slovenska zostavilo 

krátkotrvajúcu vládnu koalíciu so stranu SNS, avšak pri druhej vlne štiepenia, kedy stranu 

opustil minister zahraničných veci J. Moravčík a založil si vlastnú Alternatívu politického 

realizmu, museli ustáť aj ďalšiu ranu po odchode Ľ. Černáka z SNS. Následne došlo k 

vytvoreniu nového straníckeho subjektu - Národnej demokratickej strany. Obaja koaliční 

partneri neboli schopní udržať a zabezpečiť si potrebnú koaličnú väčšinu a došlo k vypísaniu 

predčasných parlamentných volieb na rok 1994.  

 

Voľby v roku 1994, podobne ako aj tie predošlé, sa vyznačovali veľmi vysokou volebnou 

účasťou, presahujúcou hranicu 75 %, avšak tento trend má v súčasnosti klesajúcu tendenciu, 

ako tvrdí Kováčová, "Fenomén klesajúcej volebnej účasti oslabuje demokraciu a predstavuje 

riziko pre jej ďalšie napredovanie a celkovú existenciu. Tento trend žiaľ neobchádza ani 

Slovenskú republiku, kde je úpadok politickej participácie čoraz viac viditeľnejší, čoho 

dôkazom je najnižšia voličská účasť vo voľbách". (Kováčova, 2014, 244)  

 

Strana HZDS na čele so staronovým premiérom V. Mečiarom dokázala obhájiť opätovné 

víťazstvo a zostavovala koalíciu s  SNS a ZRS. Slovenský stranícky systém v tomto období 

zaznamenáva veľmi silnú polarizáciu, kedy dochádza k rozdeleniu relevantných politických 

subjektov na mečiarovský a antimečiarovský tábor, ktorý do roku 1997 nebol vystavený 

žiadnej reálnej opozícií. Tento nezvyčajne silný mandát, ktorým trojkoalícia disponovala, v 

kombinácií s mladou a rodiacou sa demokraciou, ktorá ešte nestihla byť poškvrnená 

skúsenosťou so zneužívania kompetencií, politickým elitám legitímne na základe volieb 

prislúchajúcim sa tak stával náchylnou na zlyhanie, resp. neliberálne správanie. V. Mečiar 

zdôvodňoval stranícke nominácie a obsadzovanie najdôležitejších funkcií v štáte výsostne 

nominantmi HZDS, ZRS a SNS slovami, že občania v slobodných a demokratických voľbách 

rozhodli a je ich povinnosťou v tejto situácií a špecifických pomeroch mladého samostatného 

štátu uvádzať výsledky volieb do praxe. Toto prejavovanie moci je dnes klasifikované ako 

zneužívanie práva väčšiny, v politológii označované aj ako realizácia stratégie tyranii väčšiny. 

Názory politologickej obce zaraďovali mečiarizmus k demagógii v ktorej je podľa britského 

politológa Baylisa špecifickou črtou neschopnosť kompromisov, vyjednávania a hľadania 

konsenzu. Práve preto je tu možné nájsť asociácie vedúce ku komunistickým predchodcom. 
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Ako uvádza D. Olson existencia takýchto hnutí je charakteristická pre plebiscitné štádium 

transformácie. (Rychlik, 2002) 

 

Obdobie mečiarizmu tak reprezentuje nelichotivú periódu neliberálnej demokracie na našom 

území. Koncept hybridného režimu požívajúci prívlastok neliberálna demokracia použil 

americký politický analytik Fareed Zakaria. Hybridný režim je podľa neho politickým 

usporiadaním využívajúcim voľby, ale nezahrňujúcim liberálne prvky. Dochádza tak k 

manipulovaniu volebných výsledkov a straty transparentnosti z rozhodovacieho procesu a 

správy vecí verejných. Takýto režim nemá iné východiská ako bezprostredne smerovať k 

absolutizovaniu suverenity ľudu. Pre aplikáciu týchto teoretických koncepcií na politický 

režim a vládu v rokoch 1994 - 1998 na Slovensku sa nám najlepšie javí myšlienka súťaživého 

autoritarizmu amerických politológov Stevena Levitského a Lucana Wayea. V poňatí ich 

súťaživého autoritárstva v ňom existuje deľba moci a oficiálne politické inštitúcie získavajú 

legitimitu a politickú autoritu prostredníctvom volieb. Volebné výsledky a samotné víťazstvá 

vládnucej politickej elity, však nie sú dosahované cez prizmu falšovania volebnej súťaže. 

Dokonca jestvuje aj opozícia, ktorá je schopná ukrojiť si z pomyselného volebného koláča nie 

celkom zanedbateľnú časť. Avšak tu sa dostávame k bodu zlomu, keďže volebné pravidlá hry 

sú vládnou mocou často porušované. Umožňoval mu to jej predovšetkým  priamy dosah na 

štátny aparát, financie a ovplyvňovanie verenej mienky prostredníctvom masmédií. Takýto 

režim si tak z dlhodobého hľadiska neustále necháva pootvorené dvierka zmeny režimu. 

Pravoverný súťaživý autoritarizmus mal na Slovensku pomerne krátku kariéru, ktorá skončila 

voľbami v roku 1998 a nedošlo tak k jeho zakoreneniu v politickej ani spoločenskej obci. 

(Skaloš, 2008) 

 

K aktivizácií opozície dochádza na jeseň 1996, kedy sa vytvorila Modrá koalícia tvorená 

stredo-pravými politickými subjektmi. Slovenská demokratická koalícia bola tvorená 

Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH), Demokratickou úniou (DÚ), Demokratickou 

stranou (DS), Sociálnodemokratickou stranou Slovenska (SDSS), a Stranou zelených na 

Slovensku (SZS). Volebné víťazstvo slávila veľká štvorkoalícia SDK, SDĽ, SMK spolu s 

SOP. Vďaka spoločne získanej podpore od elektorátu dokázali  vytvoriť tesnú ústavnú 

väčšinu v Národnej rade so ziskom 93 mandátov. Premiérom sa stal líder strany SDK, 

Mikuláš Dzurinda. Končí sa tak obdobie neliberálnej a začína sa etapa liberálnej demokracie a 

reštartu procesu demokratickej konsolidácie na našom území. Nová vládna koalícia rozbehla 

sériu rokovaní a negociačných procesov so zahraničnými partnermi o budúcom vstupe 
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Slovenskej republiky do západoeurópskych štruktúr. S odstupom času musíme toto enormné 

úsilie hodnotiť len pozitívne, keďže na jeho základe sme sa stali členmi Organizácie 

severoatlantickej zmluvy (NATO) a plnoprávnymi členmi Európskej únie a neskôr Eurozóny. 

Ako sme v úvode naznačili, jedným z našich cieľov je poukázanie na istú cyklickosť 

výrazného líderstva v slovenskej straníckej politike. Jej prvú časť sme sa snažili podať na 

analýze situácie po roku 1990 a na pozícii Hnutia za demokratické Slovensko. Implicitne však 

od roku 2006 vnímame existenciu strany SMER-SD na čele s Róbertom Ficom. Opäť sa jedná 

o silnú PS s veľmi výrazným líderstvom a vodcovstvom charizmatickej osobnosti, ktorá sa 

stáva dôvodom pre pozitívne hlasovanie vo voľbách. „Autoritatívnosť sa konzekventne 

realizovala a možno ju pozorovať nielen vo vládnutí Mečiara, ale aj v iných prejavoch jeho 

pokračovateľov... Polarita vnímania politických strán na Slovensku nie je iba ľavicová 

a pravicová. Prejavuje sa tendencia vnímať politické strany ako zaznávané a tým sa odpúšťa 

všetko, alebo nenávidené, ktorým sa neodpúšťajú ani ich prednosti“. (Škutová, 2014, s. 334)  

Na hlbšiu analýzu vzťahu, charakteru a skutočností silného postavenia strany SMER -SD 

nemáme bohužiaľ priestor, avšak dovolíme si vysloviť akúsi paralelu. Slováci na základe 

svojej tisícročnej histórie boli zvyknutí na poslúchanie konkrétnych politických vodcov, ktorí 

sa zaviazali, že budú krajinu posúvať vpred. Na základoch tejto viery stála a ťažila strana 

HZDS, rovnako aj v súčasnosti SMER-SD. Pozícia silného vodcu, predsedu strany, je 

vnímaná ako kult osobnosti, ktorá bude za nás rozhodovať spravovať veci verejné a posúvať 

štát tým správnym smerom. Napriek tomu v tejto komparácii absentujú pre demokraciu 

ohrozujúce prvky deliberatívnosti, zneužívania verejných úradov, či potláčania občianskych a 

politických slobôd.  

 

Závery 

Vývoj slovenského politického systému po páde komunizmu bol zo všetkých okolitých 

tranzitných krajín najmenej lineárnym. Po voľbách uskutočnených v roku 1998, došlo k 

opätovnej konsolidácií demokracie, ktorá prišla s určitým stupňom integrity politických elít a 

snahou o zahraničnopolitické smerovanie štátu a rozvoj medzinárodného obchodu a otvorenej 

trhovej ekonomiky. Občania Slovenskej republiky, rovnako aj začínajúce a etablujúce sa 

politické elity, museli spoznať rozdielnosti demokracie ako procedúry a kultúry. Kultúrna 

rovina demokracie reflektuje dôveru občanov v schopnosti demokratického zriadenia a 

režimu. Prejavuje mu úctu a snaží sa ho podporovať vysokou mierou občianskej participácie 

vo všetkých druhoch volieb. Hranica skĺznutia do roviny zneužitia tohto ranného procesu 

formovania sa demokratického zriadenia cestou procedurálnej demokracie je veľmi krehká a 
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poukázala na ňu vládna koalícia HZDS, ZRS, SNS, v rokoch 1994 - 1998. Tieto skutočnosti 

poukázali na krehkosť rovnováhy v demokracii, kde počiatočne malé vychýlenie pomyselnej 

misky váh na jednu stranu môže v mladom a neskúsenom národe vyvolať protichodné 

tendencie. Pád elít reprezentujúcich konfrontačný typ politiky po roku 1998 otvoril nové cesty 

pre formovanie slovenskej liberálnej straníckej scény. Okrem iného došlo aj k uvoľneniu 

ekonomických vzťahov, po niekoľkoročnej privatizácii a prechodu štátneho majetku do 

súkromných rúk dochádza k otváraniu sa zahraničnému trhu. Postupne sme nastúpili na cestu 

prirodzeného straníckeho rozdelenia do ľavicového a pravicového priestoru v politickej scéne 

a politický vývoj smeroval ku klasickým problémom v konsolidovaných demokraciách.  
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14 VOĽBY 1990 AKO ZAVŔŠENIE TRANSFORMAČNÉHO 
PROCESU V ČESKOSLOVENSKU 
 
 
Úvod 

Prechod od nedemokratického režimu k demokratickému, prináša so sebou vždy viacero 

špecifík. Ináč tomu nebolo ani v prípade transformačného procesu v Československu, ktorý 

prebehol na rozhraní 80tych a 90tych rokov 20. storočia. O režime z pred roku 1989 nemôžme 

tvrdiť, že bol extrémne tvrdý alebo prísny. Problémy, ktoré sa počas jeho fungovania ukázali, 

a to či už v politickej, ekonomickej alebo sociálnej sfére, však ukázali, že tento systém je 

neudržateľný a skôr či neskôr príde jeho pád. Samozrejme k tomu prispelo aj dianie 

v okolitých krajinách a to ako zo „západu“ tak aj z „východu.“ Kľúčovým rokom v tomto 

dianí sa stal rok 1989, konkrétne v našich podmienkach jeho záver. V prvej kapitole našej 

práce sa preto budeme stručne venovať udalostiam, ktoré viedli ku kolapsu režimu a javom, 

ktoré ho sprevádzali. Opisom udalostí, ich analýzou a interpretáciou sa posnažíme priblížiť 

najzákladnejšie časti transformačného procesu v Československu. Jedným zo základných 

atribútov vzniku moderného politického systému sú voľby. Ide o logické zavŕšenie prechodu 

od starého režimu k novému, potvrdenie novej nastupujúcej elity v jej úlohách 

a v neposlednom rade o vyjadrenie alebo nevyjadrenie súhlasu občanov so zmenou. Práve 

preto budeme voľbám venovať druhú časť práce. Prvé slobodné voľby po 40tich rokoch so 

sebou priniesli viaceré špecifiká a ich príprava znamenala vyriešenie mnohých problémov, od 

drobných detailov až po otázky dotýkajúce sa fundamentálnych základov demokratického 

fungovania. Ich zanedbanie mohlo mať fatálne následky pre budúci vývoj spoločnosti 

a smerovanie krajiny. Fenoménom, na ktorý sa v tejto časti príspevku zameriame, budú strany 

a stranícky systém. Sloboda združovania sa občanov v politických stranách a hnutiach a voľná 

súťaž politických strán totiž patria k základným právam občanov v demokratickej spoločnosti. 

Práve tieto demokratické princípy však boli počas rokov komunistickej nadvlády výrazne 

potláčané a tak si pri ich etablovaní do nového režimu bolo treba dávať obzvlášť pozor. 

Súčasťou kapitoly samozrejme bude aj predstavenie výsledkov volieb a ich stručné 

zhodnotenie, či sa stali očakávaným nástrojom zmeny režimu.  

 

Charakter starého režimu 

Do roku 1989 fungoval v Československu úplný monopol Komunistickej strany 

Československa. Slobodná súťaž politických strán, deľba moci, slobodné voľby a ďalšie 

princípy demokratické režimu, boli odstránené najmä prijatím ústav z rokov 1948 a 1960. 
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Komunistická strana sa stala na dlhé roky hlavnou silou v štáte, ktorá určovala smerovanie 

politiky ako aj charakter režimu. Voľby boli do značnej miery nedemokratické a výsledok, že 

komunisti zvíťazia bol vždy vopred jasný. Napriek tomu, že „v oficiálnych dokumentoch 

Komunistickej strany Československa i najvyšších štátnych orgánoch sa neustále 

proklamovali úspechy.“ (Chovanec, 2013) v krajine reálne narastala spoločensko-politická 

a hospodárska kríza. Tieto plus ďalšie problémy sa začali hromadiť aj v ostatných štátoch 

východného bloku, nevynímajúc ani samotný Sovietsky zväz, a to podľa historikov viedlo 

k nevyhnutnému kolapsu. Ten sa podľa mnohých z nich začal nástupom Gorbačova k moci. 

Jeho pokus o reformovanie socialistického zriadenia otvoril cestu pre opozičné sily 

v krajinách na východ od železnej opony aby sa pokúsili presadiť svoje požiadavky. Zmeny 

sa ako prvé prejavili v Poľsku, kde už v roku 1989 vznikla po voľbách prvá nekomunistická 

vláda. Tesne po Poľsku sa začala opozícia so svojími zmenami presadzovať aj v Maďarsku. 

V Československu bol vývoj trocha pomalší. Napriek tomu, že Gorbačov od roku 1985 hlásal 

v ZSSR perestrojku a snažil sa preniesť tlak aj na komunistické strany v iných krajinách, 

vedenie strany v Československu sa tieto tendencie snažilo pomerne úspešne blokovať. 

Perestrojka v komunistickom Československu v podstate neexistovala, pretože žiadne zásadné 

zmeny sa neuskutočnili. Medzi občanmi sa však čím ďalej tým viac začala šíriť nespokojnosť. 

Prejavy nespokojnosti rástli od spontánnych prejavov do organizovaných manifestácií. Jedna 

z prvých na Slovensku bola 25. marca 1988 v Bratislave, bola však brutálne rozohnaná 

Štátnou bezpečnosťou. V nasledujúcom období sa napätie v spoločnosti ešte viac zvyšovalo. 

16. novembra 1989 sa v podvečerných hodinách stretli v Bratislave študenti na protestnej 

demonštrácii. Dav, ktorý tvorilo asi 300 ľudí spustil verejnú diskusiu o demokratických 

slobodách a zmenách, ktoré chceli zaviesť. Na druhý deň sa konalo podobné zhromaždenie aj 

v Prahe, na ktorom sa už však zúčastnilo oveľa viac ľudí. Pokojná demonštrácia však bola 

násilne rozohnaná poriadkovými zložkami. Začala sa šíriť dezinformácia, že počas zásahu 

zahynul jeden študent. To následne rozpútalo masívne protesty pobúrenej verejnosti 

a odsúdenie zo zahraničia. Tieto udalosti viedli k pádu komunistického režimu a začiatku 

transformačného procesu.  

 

Protesty a celkovo prácu opozície bolo treba koordinovať aby jej činnosť viedla k úspechu. 

19. novembra preto v Českej republike vzniklo Občianske fórum (OF) a o deň neskôr na 

Slovensku vznikla Verejnosť proti násiliu (VPN). Činnosť týchto hnutí a čoraz väčšie 

zapájanie verejnosti do protestov viedli k tomu, že udalosti nabrali rýchly spád. Vedenie 

strany síce najprv obhajovalo postup polície pri zásahu zo 17. novembra, no narazili na 
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nečakaný odpor. Nasledoval tak zásadný krok premiéra Ladislava Adamca, ktorý opustil 

ústredný výbor strany a začal jednať so zástupcami protestujúcich. Týmto došlo po 40 rokoch 

k oddeleniu straníckej a vládnej politiky. Zmeny zasiahli aj zastupiteľský zbor. Odstúpilo 

vedenie Federálneho zhromaždenia a oboch jeho komôr. Zároveň sa pod tlakom verejnosti 

vzdalo mandátu niekoľko poslancov Federálneho zhromaždenia, rovnako ako aj oboch 

národných rád. Proces pokračoval zmenami vo vláde a vyústil aj do rezignácie prezidenta G. 

Husáka. Po búrlivých debatách sa stal novým prezidentom V. Havel, jeden z lídrov OF, a jeho 

najvážnejší protikandidát, A. Dubček podporovaný najmä Slovákmi, sa stal predsedom 

Federálneho zhromaždenia. Okrem personálnych zmien, však bolo treba vykonať aj celý rad 

ústavno-právnych zmien, ktoré mali napomôcť budovaniu demokratického režimu. Jednou zo 

základných takýchto zmien bol ústavný zákon č.135/1989 Zb., ktorý zrušil článok 4 Ústavy – 

vedúcu úlohu Komunistickej strane. Po aplikovaní mnohých ďalších zmien, nič nebránilo 

tomu aby mohli byť po 40 rokoch znova vypísané slobodné voľby.  

 

Voľby ako finálna fáza prechodu k demokracii 

Prechod do starého režimu k novému prebiehal pokojne a jeho logickým vyvrcholením mali 

byť prvé slobodné voľby. Tie boli naplánované na 8. a 9. júna 1990. Niektorí politológovia 

ako napríklad R. Tóth však po čase upozornili na to, že hovoriť o slobodných voľbách je 

veľmi zidealizované. Správnejšie je teda hovoriť o prvých pluralitných voľbách po 

štyridsiatich rokoch komunistickej nadvlády. Tieto voľby boli zároveň aj plebiscitom 

o demokratických zmenách v Československu. (Jancura, 2010) 

 

Príprava volieb však v sebe zahŕňala niekoľko dôležitých otázok, ktoré bolo treba doriešiť 

a zákonov, ktoré bolo treba prijať aby sa mohli voľby uskutočniť podľa demokratických 

pravidiel a so slobodnou súťažou politických strán. Jednou z prvých otázok, ktorá sa pri 

príprave volieb núkala vyriešiť bola otázka aký volebný systém sa použije. Rozhodovalo sa 

samozrejme medzi dvoma základnými typmi volebných systémov a to medzi väčšinovým 

systémom, ktorý sa používal za čias komunizmu a bolo ním zvolené aj Federálne 

zhromaždenie z roku 1986, alebo či sa použije volebný systém pomerného zastúpenia. 

Dôležitú úlohu v tomto rozhodovaní zohralo Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu, ako 

najrelevantnejšie nastupujúce politické sily. Veľká diskusia o volebnom systéme sa rozprúdila 

najmä v OF. Veľká časť predstaviteľov tohto hnutia, na čele s V. Havlom, sa prikláňala 

k väčšinovému volebnému systému. Ich hlavným motívom bolo to, že sa snažili presadiť aby 

v novovznikajúcom systéme nedostavali strany až taký veľký priestor na rozhodovanie, ale 
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aby sa voľby orientovali skôr na schopných jednotlivcov. Podľa nich malo byť hlavným 

poslaním strany len združovať osobnosti a elity, ktoré mali byť hlavnou hybnou silou politiky 

a nenastala by tak situácia, že by sa ich potenciál zakryl straníckym rozhodovaním. Odpor 

voči stranám ako takým, vychádzal aj z toho, že predchádzajúce obdobie bolo ovplyvňované 

práve straníckou politikou jednej strany, čo bolo vnímané ako veľmi negatívny prvok. Proti 

väčšinovému volebnému systému sa však zniesla značná kritika a to z viacerých smerov. 

Prvým dôležitým bodom kritiky bolo to, že väčšinový systém vedie zvyčajne k systému 

dvoch strán. To by podľa predpokladov zainteresovaných malo za následok volebný súboj 

najmä medzi vtedy dvoma najrelevantnejšími politickými silami a to medzi OF a VPN na 

jednej strane a medzi komunistickou stranou na strane druhej. Rátalo sa aj s tým, že tento 

súboj o hlasy voličov by pravdepodobne pokračoval aj v neskorších voľbách, nie len v tých 

z roku 1990. Druhým bodom kritiky, ktorý nadväzoval na prvý, bol predpoklad, že z takéhoto 

súboja dvoch strán vznikne jednostranná vláda. Aj keď sa počítalo s víťazstvom 

demokratických síl, predstavitelia OF a VPN nechceli aby bola ich budúca vláda vnímaná len 

ako jednostranná a teda pripomínala bývalý režim jednej strany, čo by mohlo ohroziť 

budovanie demokratického režimu. Tretí bod kritiky vychádza z obavy pred vysokým 

percentom úspechu komunistickej strany. Pri väčšinovom volebnom systéme totiž viac ako 

inde zohráva dôležitú úlohu osobnosť kandidáta. Napriek aktivite OF a VPN, mnoho ich 

kandidátov nebolo dostatočne známych a nemali veľkú podporu medzi obyvateľstvom. Na 

druhej strane veľké množstvo komunistických kandidátov malo svoju popularitu a to preto, že 

ľudia ich reálne poznali a ich komunistickú príslušnosť nebrali ako veľkú prekážku. Nakoniec 

tak padlo rozhodnutie aby bol vo voľbách použitý systém pomerného zastúpenia. Pri ňom sa 

predpokladalo, že bude lepšie zobrazovať reálne rozloženie politických síl v krajine, ktoré sa 

prenesie aj do zákonodarných zborov. Samozrejme tento systém vytvára aj lepšie podmienky 

pre vznik a uplatnenie nových politických strán, čo bolo v rodiacej sa pluralistickej 

spoločnosti veľmi dôležitým prvkom. Môžeme predpokladať, že konečné rozhodnutie do 

značnej miery ovplyvnilo aj to, že niektorí predstavitelia OF a VPN si prezieravo uvedomili, 

že tieto strany môžu v ďalších voľbách stratiť svoju silu, ktorá do značnej miery vychádzala 

z ich revolučného charakteru a preto sa snažili takto zaistiť slobodnú súťaž v ktorej by potom 

mali šancu presadiť sa aj nové strany. Pri rozhodovaní o prijatí pomerného volebného 

systému netreba zabúdať ani na to ako to uvádza J. Charvát, že „stúpenci pomerného 

zastúpenia očakávali, že tento systém umožní zastúpenie širokej škály názorov a súčasne 

rozvoj a inštitucionalizáciu straníckeho život.“  (Charvát, 2010) Pri objasňovaní rozhodovania 

o volebnom systéme, treba pripomenúť aj to, že prezident Havel bol celý čas proti 
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pomernému systému a výrazne preferoval systém väčšinový. Ustúpil až po upokojení od 

kolegov, že tento systém sa im zdá byť pre danú situáciu najvhodnejší a v budúcnosti, možno 

už aj do ďalších volieb, ho budú môcť zmeniť.  

 

Výsledkom rokovaní a dohôd bol teda zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho 

zhromaždenia, ktorý bol prijatý 27. februára 1990. Pre obe komory Federálneho 

zhromaždenia ,Snemovňu ľudu a Snemovňu národov, bol určený pomerný volebný systém 

s viazanými straníckymi kandidátkami, 5% hranicou zvoliteľnosti a možnosťou 

preferenčných hlasov. Dôležitú úlohu zohrávalo aj rozdelenie volebného územia. Určilo sa, že 

volebné obvody budú totožné s jednotlivými krajmi. Išlo teda o osem viacmandátových 

obvodov na území Česka a štyri na území Slovenska. Do Snemovne národov sa volilo po 75 

poslancov za obe krajiny. Do Snemovne ľudu sa počet mandátov odvodzoval od aktuálneho 

počtu občanov, a teda pre prvé voľby platilo 101 mandátov pre Česko a len 49 pre Slovensko.  

Ďalšou veľmi významnou témou, ktorou sa pri príprave volieb bolo treba vážne zaoberať, bol 

charakter straníckeho systému. Bolo treba určiť pravidlá pre fungovanie a vznik politických 

strán a v konečnom dôsledku to, aké a ktoré konkrétne strany sa budú môcť prvých 

slobodných volieb zúčastniť. Tomu mal dopomôcť zákon pripravovaný už koncom roka 1989 

a následne prijatý 23. januára 1990 ako zákon č. 15/1990 Zb. o politických stranách 

a hnutiach. Malo ísť o komplexný a prepracovaný zákon, ktorý by sa stal pilierom pre 

slobodnú súťaž politických strán. Pri jeho formovaní sa však vyskytlo viacero problémov. 

Hneď prvým kľúčovým sa ukázalo byť financovanie politických strán. Problémom bol 

napríklad veľký majetok komunistickej strany, ktorá bola takto značne zvýhodnená oproti 

ostatným stranám. Na druhej strane ani OF nemalo v oblasti financovania čistý štít. Keďže 

boli výrazne podporovaní zo zahraničia a od súkromných investorov, nedokázali presne tento 

nadobúdaný majetok dokladovať a preto sa za okrúhlym stolom dohodlo, že pre tieto voľby 

ostane otázka financovania strán nedoriešenou. Hlavnou úlohou spomínaného zákona tak bolo 

„otvorenie možnosti realizovania jedného zo základných demokratických práv občanov- 

združovať sa v politických stranách“ (Bureš 2012, s. 59).  Strany, ktoré mohli podľa tohto 

zákona kandidovať do zákonodarných orgánov môžeme rozdeliť do dvoch skupín. V prvej 

skupine išlo o strany, ktorým bola registrácia priznaná automaticky. Takto sa napríklad 

dostala komunistická strana z právneho hľadiska medzi strany ktoré mohli pokračovať 

v svojej činnosti. Samozrejme sa to týkalo aj iných strán z bývalého režimu, ktoré pôsobili na 

v Česku aj na Slovensku. Zákon o politických stranách uznal aj novovzniknuté 

prodemokratické hnutia OF a VPN za spôsobilé kandidovať. V konkrétnom znení zákona to 
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bolo ošetrené tým, že bola zavedená kategória politického hnutia, ktoré bolo odlíšené od 

politických strán charakteristikou, že ide o právnické osoby, ktoré „môžu vznikať k volebným 

alebo iným účelom“ (Zákon č.15/1990 Zb). Pri tejto formulácii o registrácii politických hnutí 

môžeme znova vidieť nevôľu predstaviteľov OF a VPN, hlavne V. Havla, k tomu aby sa tieto 

subjekty formovali a vystupovali ako politické strany. Ako sme už spomínali, tak do istej 

miery išlo o obavy z toho, aby neboli porovnávaní s komunistickou stranou a teda vnímaní 

podľa vzorca „strana=zlo.“ Ako politické hnutia si mohli zachovať voľnosť čo sa 

organizačných štruktúr týka a teda vystupovať proti hierarchizácii v politických stranách, kde 

v konečnom dôsledku reálnou mocou disponuje úzke vedenie strany. Zákon o politických 

stranách z roku 1990 teda môžeme označiť za pomerne nedôsledný, alebo podľa J. Bureša 

veľmi liberálny. Vychádzalo to jednak z tejto skupiny strán s „automatickou registráciou“ ale 

aj z toho, že „jedinou barierou vzniku nových strán bola povinnosť zakladateľov zaistiť aspoň 

tisíc podpisov občanov, podporujúcich vznik takejto strany“ (Bureš, 2012, 60).  

 

Poslednou veľkou zmenou, ktorá sprevádzala pripravované voľby bol ústavný zákon č. 

45/1990 Zb., ktorý skrátil funkčné obdobie zákonodarných orgánov, vytvorených 

dosadzovaním nových poslancov na miesta bývalých komunistov, ktorí odstúpili alebo museli 

odstúpiť, do dňa konania volieb a zároveň tento zákon určil dĺžku volebného obdobia 

novozvolených legislatívnych orgánov, Federálneho zhromaždenia a národných rád, na 24 

mesiacov. Toto obdobie dvoch rokov malo byť len akousi skúšobnou dobou na ukotvenie 

základných demokratických princípov, etablovanie zmien, ktoré priniesla revolúcia 

a vytvorenie nového straníckeho systému s voľnou súťažou politických strán, ktorá by 

prebiehala v plnej miere v nasledujúcich voľbách. Prvé slobodné voľby sa teda uskutočnili 8. 

a 9. júna 1990. Podľa očakávaní sa stali najúspešnejšími politickými silami v krajine 

prodemokratické subjekty OF a VPN. Tieto voľby sa taktiež vyznačovali vysokou volebnou 

účasťou a to vysoko nad 90%, čo je v súčasnosti skôr utópiou. Ako sme už spomínali, tak išlo 

zároveň o plebiscit o demokratických zmenách. Výsledky volieb ukázali, že občania so 

zmenami súhlasia a preto demokratické sily vysoko zvíťazili. 
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Prehľad výsledkov volieb: 

Výsledky volieb do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia v Česku: 

STRANA PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

POČET 
MANDÁTOV 

Občianske fórum 49,96% 50 
Komunistická strana Československa 13,80% 12 
Hnutie za sam. dem. – Sp. pre 
Moravu a Sliezsko 

  9,10%   7 

Kresťanská a demokratická únia   8,75%   6 
 

Výsledky volieb do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na Slovensku:  

STRANA PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

POČET 
MANDÁTOV 

Verejnosť proti násiliu 37,28% 33 
Kresťanskodemokratické hnutie 16,66% 14 
Komunistická strana Československa 13,43% 12 
Slovenská národná strana 11,44%   9 
Spolužitie - Maďarské 
kresťanskodemokratické hnutie 

  8,49%   7 

 

Výsledky volieb do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia v Česku: 

STRANA PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

POČET 
MANDÁTOV 

Občianske fórum 53,15% 68 
Komunistická strana Československa 13,48% 15 
Kresťanská a demokratická únia   8,69%   9 
Hnutie za sam. dem. – Sp. pre 
Moravu a Sliezsko  

  7,89%   9 

 

Výsledky volieb do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na Slovensku: 

STRANA PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

POČET 
MANDÁTOV 

Verejnosť proti násiliu 32,54% 19 
Kresťanskodemokratické hnutie 18,98% 11 
Komunistická strana Československa 13,81%   8 
Slovenská národná strana 10,96%   6 
Spolužitie – Maďarské 
kresťanskodemokratické hnutie 

  8,58%   5 

 

Zároveň s voľbami do federálnych legislatívnych orgánov sa konali voľby aj do národných 

rád oboch štátov federácie. 
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Výsledky volieb do ČNR: 

STRANA PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

POČET 
MANDÁTOV 

Občianske fórum 49,50% 124 
Komunistická strana Československa 13,24%   33 
Hnutie za sam. dem. – Sp. pre 
Moravu a Sliezsko  

10,03%   23 

Kresťanská a demokratická únia   8,42%   20 
 

Výsledky volieb do SNR: 

STRANA PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

POČET 
MANDÁTOV 

Verejnosť proti násiliu 29,34% 48 
Kresťanskodemokratické hnutie 19,20% 31 
Slovenská národná strana  13,94% 22 
Komunistická strana Československa 13,35% 22 
Spolužitie – Maďarské 
kresťanskodemokratické hnutie 

  8,66% 14 

Demokratická strana   4,40%   7 
Strana zelených   3,49%   6 

(Zdroj: pri spracovaní tabuliek boli použité údaje zo stránky Slovenského štatistického úradu 

– volby.statistics.sk a Českého štatistického úradu - www.czso.cz). 

 

Ako teda môžeme na výsledkoch volieb vidieť, tak demokratické sily v oboch krajinách jasne 

porazili komunistov. V Česku došlo k očakávanému vysokému víťazstvu Občianskeho fóra. 

To značne predstihlo svojich súperov vo volebnom súboji a to z viacerých dôvodov. V prvom 

rade išlo o ich vedúcu úlohu počas revolúcie a následných rokovaniach, ktoré viedli 

k demokratickým zmenám. Na to nadväzovala aj ďalšia skutočnosť a to, že OF sa práve na 

túto svoju úlohu odvolávala počas celej svojej predvolebnej kampane. Neklamným znakom 

toho bolo, že nepoužívali tradičné marketingové nástroje modernej predvolebnej kampane, ale 

snažili sa stále pripomínať ich dominantu úlohu pri zmene režimu napríklad tým, že svoje 

mítingy viedli stále v duchu revolučnej eufórie. Pomerne prekvapivým výsledkom bolo silné 

zastúpenie komunistov, ktorí skončili v rámci Česka na druhom mieste. Oproti 

prodemokratickým subjektom však zaznamenali jasnú prehru, čím sa len potvrdilo nové 

smerovanie občanov za demokraciou.  

 

Na Slovensku môžeme taktiež hovoriť o jasnom víťazstve demokratických „spojencov“ na 

čele s VPN. Komunistická strana tu nedosiahla výsledok ako v Česku a napríklad vo voľbách 

do SNR skončila až na štvrtom mieste. V Slovenských podmienkach však zaujal iný volebný 
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súboj a to medzi Verejnosťou proti násiliu a Kresťanskodemokratickým hnutím. Na 

Slovensku sa totiž okrem eufórie z revolúcie začala prejavovať aj silná náboženská orientácia 

voliča. KDH sa tak hneď v týchto voľbách stalo politickým subjektom, s ktorým treba počítať 

a ako uvádza V. Jancura: „Jeden čas sa dokonca zdalo, že KDH voľby vyhrá. V druhej 

polovici apríla a na začiatku mája dosahovalo takmer 25 percent preferencií. Potom však 

strácalo a volebný zisk uzavrelo pod 16 percentami hlasov“ (Jancura, 2010). VPN si začala 

uvedomovať svoju stratu, ktorá sa naplno prejavila v apríli 1990, keď preferencie hnutia 

dosahovali podľa odhadov 9,6%. Podľa politológov a historikov sa pod následný nárast 

a konečne víťazstvo VPN podpísali najmä 2 faktory. Po prvé dosadenie významných 

osobností ako napr. A. Dubčeka, M. Čalfu, V. Mečiara na kandidátku a po druhé to, že sa vo 

volebnom programe VPN objavil aj národný pilier, čím sa odpútali od OF a Prahy, čo voliči 

v konečnom dôsledku zjavne privítali. (Jancura, 2010). Pri Slovenských voľbách si treba 

všimnúť ešte jeden dôležitý fakt, a to rýchle etablovanie maďarskej národnostnej strany do 

straníckeho systému a jej zvolenie do legislatívnych orgánov, čo naznačilo možnosti takéhoto 

typu menšinovej strany u nás a do istej miery ovplyvnilo aj ďalšie smerovanie slovenskej 

politiky.  

 

Záver 

Voľby 1990 splnili úlohu, ktorá sa od nich v ponovembrovej spoločnosti očakávala. Stali sa 

ukážkou demokratického pokroku a jasnou deklaráciou smerovania krajiny do budúcna. 

Zároveň splnili úlohu nástroja zmeny a upevnenia nového režimu. Ukázalo sa, že išlo o voľby 

tzv. „zakladateľské,“ čo sme mohli pozorovať napr. na tom, že poslanci boli volení len na 

obdobie dvoch rokov, a išlo teda hlavne o potvrdenie súhlasu so zmenou a prípravu ďalších 

krokov, ktoré mali nasledovať pri zapracovaní každodenných princípov demokracie do praxe. 

Samozrejme tento typ „zakladateľských“ volieb sa nemohol obísť bez niektorých problémov. 

Tie sme ilustrovali napr. v prípade zákona o politických stranách, ktorý nebol v rýchlosti 

dostatočne prepracovaný a ako sme upozornili v dostatočnej miere sa nevenoval financovaniu 

politických strán a hnutí. Rovnako rozhodovanie o volebnom systéme nesie isté známky 

„nedemokratickosti.“ V konečnom dôsledku síce išlo o kompromis, ale tento kompromis 

vznikal tak, aby vyhovoval novovznikajúcej politickej elite. V ďalšej problematike, ktorú sme 

v práci načrtli, a to strán a ich slobodnej súťaže, môžeme byť s opísaným stavom spokojní. 

V Československu sa totiž v krátkom čase dokázalo totiž veľmi rýchlo etablovať dostatočné 

množstvo strán, a to aj napriek tomu, že chýbali skúsenosti s touto dôležitou časťou 

politického života. Z tohto pohľadu by sme však mohli vytknúť dve veci pri analyzovaní 
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konkrétnych výsledkov volieb a ich vplyvu do budúcnosti. Prvý problém, na ktorý treba 

poukázať je, že v straníckom systéme, ktorý bol budovaný, chýbali strany na celoštátnej 

úrovni. OF s VPN na jednej strane a KSČ s KSS na druhej strane spektra síce tvorili svojim 

spôsobom jeden celok, avšak pri celkovom pohľade na stranícky systém vidíme, že strany sa 

orientovali skôr na pôsobenie v jednotlivých republikách federácie, čo v konečnom dôsledku 

prispelo k neskoršiemu deleniu na 2 samostatné štáty. Druhým problémom, ktorý sa ukázal, 

bola nestabilita politických strán/hnutí. OF a VPN nemali dlhú životnosť. Samozrejme dalo 

by sa argumentovať, že svoju úlohu splnili, avšak z hľadiska svojho potenciálu a pri pohľade 

na počty podporovateľov mohli ešte dlho diktovať tempo politického vývoja u nás. Pri 

konečnom sumarizovaní však môžeme tvrdiť, že proces transformácie priniesol viac pozitív 

ako negatív. Ak by sme chceli byť kritický, dalo by sa upozorniť na to, že niektoré kroky 

tohto procesu, ktoré by mali byť dávno za nami nás stále len čakajú, avšak netýkajú sa 

problematiky volieb, pri ktorej bol transformačný proces zvládnutý úspešne. 
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15 VOLBY DO NÁRODNÍCH ZASTUPITELSKÝCH SBOR Ů 
V ČSFR V ROCE 1990 A ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKÉ 
FEDERACE 
 

Úvod 

V červnu 1990 se konaly v Československu první svobodné a ničím neomezené parlamentní 

volby od konce druhé světové války. Vedle výběru poslanců nejvyššího zákonodárného sboru, 

Federálního shromáždění, vybírali čeští a slovenští voliči i poslance národních parlamentů, 

České a Slovenské národní rady, celkem bylo voleno 650 zákonodárců (Srb, Veselý, 2001). 

Základní volební pravidla byla zvolena pro všechny československé parlamenty stejná – pro 

způsob výběru poslanců byl zvolen volební systém poměrného zastoupení s Hagenbach – 

Bischoffovou metodou přepočítávání hlasů na mandáty. Díky zkušenostem ze sousedních 

transformujících se zemí, ale i díky složení Federálního shromáždění a obou národních rad 

začátkem roku 1990, s výrazně deformovanou legitimitou, a to nejen kvůli volebnímu 

systému z dob mocenského monopolu KSČ, ale i způsobu kooptací poslanců na přelomu let 

1989 a 1990, zvolili autoři prvních volebních zákonů, rozdílně od voleb v meziválečném 

Československu, i tzv. uzavírací klauzuli. Ta měla pro volby do Federálního shromáždění a 

České národní rady hodnotu 5%, pro volby do Slovenské národní rady však byla zvolena 

pouze hranice 3%. (Jak a koho volit, 1990) I tento rozdíl mezi českou a slovenskou volební 

realitou následně přispěl k ovlivnění vývoje v československé federaci. 

 

Kromě ekonomické transformace se druhým nejvýraznějším tématem povolebního 

Československa stala otázka státoprávního uspořádání a změny pravidel ve fungování 

federace. Nově zvolení poslanci, obvykle bez jakékoliv politické zkušenosti, ale častokrát i 

bez představy o tom, jak vlastně funguje demokratický parlament ve svobodném politickém 

systému, pak prakticky během dvou let rozhodli o osudu federace, ale i o osudech dalších 

politických a společenských problémů. 

 

Cíl, materiály a metodika  

Cílem příspěvku je analyzovat a zhodnotit vliv voleb do národních zastupitelských sborů 

v roce 1990 a složení z voleb vzešlých národních parlamentů na problematiku rozdělení 

československé federace. Odlišně od dosud stále přetrvávajícího stereotypního názoru, že o 

zániku československé federace rozhodly až volby 1992, se text pokusí přiblížit důvody, proč 

se domnívat, že to byly již volby v roce 1990, které způsobily zánik československé federace 
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o dva roky později. Příspěvek vychází z výzkumu, který vznikal v letech 1997 – 1998 

s podporou nadace Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, výsledky výzkumu byly 

publikovány v monografii Rozdělení Československa (autoři Vladimír Srb a Tomáš Veselý) 

z roku 2004. V tomto výzkumu jsme využili především metodu nedirektivního interview 

s aktéry československé politiky z let 1990 – 1993.  

 

1. Volby národních zastupitelských sborů v ČSFR v roce 1990 a principy federalismu 

V roce 1969 se z Československa stal federativní stát. V důsledku mocenského monopolu 

komunistické strany však nešlo prakticky federativní principy převést do politické praxe, stát 

byl federalizován z jednoho centra, ústavně byla pravidla nastavena zajímavě a s mnoha nejen 

federativními, ale i konfederativními prvky, ale v praktickém politickém životě bylo 

Československo nadále unitárním státem s jediným mocenským orgánem, Ústředním 

výborem Komunistické strany Československa. Dokonce ani samotná Komunistická strana 

Československa, přestože šlo o jedinou z povolených pěti politických stran, které působily na 

území celé federace, neměla federativní charakter, neboť v české části federace chyběl 

jakýkoliv orgán, zaštiťující české komunisty. Zároveň nevycházel ani jeden celostátní deník a 

společné nebyly ani instituce neformální opozice. To se projevilo i v listopadových dnech 

roku 1989, kdy prakticky ve stejnou dobu vzniklo v Praze Občanské fórum a v Bratislavě 

Veřejnost proti násilí. Tato souborná opoziční hnutí sice začala své aktivity postupně 

koordinovat, ale nikdy nebyl vytvořen žádný společný koordinační či organizační institut. 

(Srb, Veselý, 2004) 

 

V březnu 1990 se projevil na parlamentní půdě první polistopadový česko – slovenský 

politický konflikt, tzv. pomlčková válka. První verze ústavního zákona o názvu společného 

státu, psaná v obou částech federace odlišně, nevydržela ani měsíc a její přijímání ukázalo, že 

demokratickou politiku mnoho nových aktérů společenského života nechápe jako diskusi a 

svobodnou výměnu názorů, kterým je třeba i naslouchat. Mocenské teatrální zásahy 

prezidenta republiky Václava Havla, například známou scénu ze zámku v Lánech 

s pistolnicemi uvnitř jednací místnosti, jistě k dobrému a dlouhodobému řešení nijak 

nepřispěly (více k úřadu prezidenta ČSFR, ČR a SR – srov. Hirtlová, 2012). Bylo evidentní, 

že po prvních svobodných volbách v roce 1990 musejí zvolení reprezentanti českých i 

slovenských občanů hledat nové podoby federace tak, aby se ani jedna součást složeného 

státního celku necítila ve federaci ponížena, potlačena či ukrácena na svých právech. 

 



228 
 

Volby do národních zastupitelských sborů dopadly takto (v tabulce jsou uvedeny pouze 

subjekty, které získaly mandáty v národních zastupitelských sborech): 

 

Tabulka 1:  Výsledky voleb do České národní rady v roce 1990 

Volební strana Počet hlasů v % Počet mandátů 
Občanské fórum 49,50 127 
Komunistická strana Československa 13,24 32 
Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost 
pro Moravu a Slezsko 

10,03 22 

Křesťanská a demokratická unie 8,42 19 
Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz. 

 

Tabulka č. 2:  Výsledky voleb do Slovenské národní rady v roce 1990 

Volební strana Počet hlasů v % Počet mandátů 
Veřejnost proti násilí 29,34 48 
Křesťanskodemokratické hnutí 19,20 31 
Slovenská národní strana 13,94 22 
Komunistická strana Československa 13,34 22 
Spolužití 8,66 14 
Demokratická strana 4,39 7 
Strana zelených 3,48 6 

Zdroj: Národná rada SR, www.nrsr.sk. 

 

V českých zemích bylo od počátku zcela evidentní, že vítězem se stane Občanské fórum, 

tento trend pár hodin před hlasováním ještě umocnil nepříliš seriózní zásah do kampaně v tzv. 

kauze Bartončík (představitelé Kanceláře prezidenta republiky a OF zveřejnili krátce před 

hlasováním, že předseda ČSL Josef Bartončík byl agentem Státní bezpečnosti), díky kterému 

získalo Občanské fórum při volbách do České národní rady více než 50% mandátů. Na 

Slovensku ještě měsíc před hlasováním nebylo jasné, kdo zvítězí, neboť Veřejnost proti násilí 

podporu u voličů ztrácela, naopak, nově založené Křesťanskodemokratické hnutí bratrů 

Čarnogurských, odkazující na tradice slovenského politického katolicismu, ale i moderní 

křesťanské demokracie, prudce zvyšovalo své preference. Nakonec, především díky agitaci 

tehdy ještě na Slovensku populárního československého prezidenta, zvítězila Veřejnost proti 

násilí, ovšem s výrazně menším podílem hlasů, než tomu bylo u Občanského fóra v České 

republice. Navíc díky 3% volební uzavírací klauzuli se do Slovenské národní rady dostaly i 

subjekty, které v ČR zůstaly těsně před branami parlamentu. Bylo jasné, že zatímco v ČR 

nebude se sestavením vlády problém, na Slovensku musela probíhat široká koaliční jednání, 

jejichž výsledkem byla vládní koalice ve složení Veřejnost proti násilí, 
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Křesťanskodemokratické hnutí, Demokratická strana, která získala ve volbách 4,4% hlasů a 

Maďarská nezávislá iniciativa, kandidující v koalici s VPN. 

 

2. Exekutiva a oficiální jednání o státoprávním uspořádání 

Předsedou vlády České republiky se stal dosud úřadující premiér Petr Pithart, předsedou vlády 

Slovenské republiky pak Vladimír Mečiar, dosavadní ministr vnitra Slovenské republiky. A 

právě předseda slovenské vlády byl tou osobou, která se pokusila otevřít jednání o nové 

podobě federace. Jeho cílem byla změna kompetenčního zákona, jehož podoba měla 

odpovídat podmínkám demokratické federace. Především v souvislosti s novelou tohoto 

zákona bylo zahájeno tzv. turné po hradech a zámcích Československa, při kterém se 

setkávali politici federální s republikovými, někdy i za účasti prezidenta, jindy jen při 

vzájemném setkávání národních elit. Z doby projednávání kompetenčního zákona se dostal do 

slovníku politiků pojem „mečiarovská laťka“, chápaný v České republice negativně. Vladimír 

Mečiar totiž po přijetí kompetenčního zákona oznámil, že při jednání s českou stranou 

záměrně nadsadil slovenské požadavky tak, aby výsledný kompromis byl blíže potřebám 

Slovenské republiky. Jako politolog dnes mohu s odstupem času konstatovat, že Vladimír 

Mečiar se pouze jako první československý politik zachoval jako pragmatický leader, který 

dokázal jasně artikulovat politické zájmy skupiny, která ho zvolila v demokratických volbách 

jako svého zástupce. Naopak, pro české prostředí je velmi nepříjemné, že na české straně 

nenašel Vladimír Mečiar racionálně uvažujícího partnera. Petr Pithart nebyl jako předseda 

české vlády schopen vést jednání, která by odrážela potřeby a přání českých voličů. A právě 

neschopnost Petra Pitharta být realistickým politikem vedla k tomu, že postupem času se jeho 

vláda a jeho vyjednávací pozice dostala při řešení budoucnosti federace na vedlejší kolej, 

iniciativu postupně začala přebírat politická síla jasně a jednoduše formulující své cíle, 

Občanská demokratická strana v čele s Václavem Klausem. 

 

3. Neoficiální jednání ODS a HZSD 1992 

Vedle oficiálních jednání z let 1990 – 1992, která se vedla po hradech, zámcích a restauracích 

celého Československa a která vždy vedla k neúspěchu, se od ledna 1992 začali setkávat 

Vladimír Mečiar a Václav Klaus, případně i další politici ze slovenského Hnutí za 

demokratické Slovensko a české Občanské demokratické strany. Tyto dva subjekty, které 

podle předvolebních průzkumů předpokládaly své vítězství v národních parlamentních 

volbách v roce 1992, se v průběhu prvních měsíců roku 1992 shodly, že v případě skutečného 

volebního úspěchu, který se následně opravdu dostavil, dojde k zániku československé 
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federace. Jak mi v roce 1997 řekl bývalý místopředseda ODS Petr Čermák a následně i další 

politici z uvedeného období, po volbách již jen probíhala jednání o technickém procesu 

rozdělení státu. V důsledku neúspěchu tzv. milovské ústavní smlouvy v únoru 1992 však 

nezbývalo oběma budoucím premiérům národních vlád nic jiného než zahájit vlastní jednání a 

bylo by, myslím, krajně nezodpovědné, pokud by tato jednání začala až po vítězných volbách. 

Co je však v demokratickém státě nepřijatelné, je způsob, jakým jednání probíhala. Politici 

ODS a HZDS se scházeli na utajovaných a málo frekventovaných místech, jakými byli 

například benzínová pumpa v Hustopečích u Brna, parkoviště motorestu U Devíti křížů na 

dálnici D1 či ve vinném sklípku rodinného příslušníka jednoho z členů vyjednávacích 

delegací. (Srb, Veselý, 2004) Pokud by účelem podobných schůzek bylo jen přátelské 

posezení či výměna názorů, jistě bychom nemohli nic namítat, avšak pokud je cílem 

plánování tak zásadního rozhodnutí, jakým je zánik státu, měla by se jednání konat pod 

veřejnou kontrolou.  

 

4. Otázka legitimity 

Již mnohokrát jsem se zabýval otázkou legitimity rozdělení československé federace, která je, 

mírně řečeno, minimálně sporná. Dovolím si zopakovat hlavní argumenty, proč došlo, podle 

mého názoru, k zániku Československa nelegitimně: 

1) jednání o konci společného státu vedly dva politické subjekty, Občanská demokratická 

strana a Hnutí za demokratické Slovensko, které neměly od voličů mandát k tomuto 

kroku, a to ani po volbách v roce 1992 (ani jedna z obou stran neměla konec 

Československa ve volebním programu), a už vůbec ne po volbách 1990, kdy tyto 

subjekty ani neexistovaly, 

2) legalitu dodal zániku Československa ústavní zákon, přijatý poslanci Federálního 

shromáždění, tedy těmi zákonodárci, kteří při složení slibu skládali věrnost České a 

Slovenské federativní republice, 

3) občané neměli možnost rozhodnout o svém osudu v referendu, bez kterého se 

v demokratických státech identické kroky nekonají, a všelidové hlasování se dnes chápe 

jako nezbytnost při změně státoprávního uspořádání obdobného rozsahu (jen pro 

zajímavost dodávám, že dokonce ani Rusko neinkorporovalo v roce 2014 Krym pod svoji 

správu bez referenda a alespoň formálně tuto proceduru nechalo proběhnout). 
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Závěr 

I když tedy rozdělení Československa neproběhlo, podle mého názoru, legitimně, je otázkou, 

zda existovaly i jiné alternativy? A mnohokrát jsem se již setkal s otázkou, kdo za rozdělení 

vlastně může? Myslím, že odpovědi na obě otázky nabízejí právě výsledky voleb v roce 1990. 

V České republice postavil vítěz voleb, Občanské fórum, do čela národní vlády osobnost, 

která, jak jsem již naznačil, příliš k racionální diskusi o podobách státoprávního uspořádání 

nepřispěla. Petr Pithart navíc sám česko – slovenský dialog zkomplikoval svým známým 

pojmem „dvojdomek“, který použil bez toho, aby mu dal jasný obsah. Ani další čeští politici, 

kteří se ujali po volbách 1990 funkcí v národních, ale i federálních ústavních orgánech, příliš 

racionálně a pragmaticky nepostupovali, včetně federálního prezidenta Václava Havla. 

Z tohoto pohledu tak musíme předvolební setkávání Václava Klause a Vladimíra Mečiara, 

které inicioval v lednu 1992 předseda Federálního shromáždění Alexandr Dubček, chápat 

jako nejlepší ze všech špatných možností, které vývoj mohl přinést. První politické elity z let 

1990 – 1992 se politice a demokracii učily, důraz se kladl na kvantitu demokracie, nikoliv na 

její kvalitu, a proto se také stalo, že téměř celá vládní elita z obou republik československé 

federace volby v roce 1992 drtivě prohrála. Rozdělení Československa tak bylo důsledkem 

činnosti národních politických elit vzešlých z voleb 1990, nikoliv vítězů z voleb 1992. 
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ZÁVĚR 
 

Československé parlamentní a komunální volby v roce 1990, jejichž 25. výročí jsme si 

v letošním roce připomněli, jsou z mnoha důvodů zásadním a symbolickým aktem našich 

soudobých dějin. Svým významem přitom zcela srovnatelným s vlastním 17. listopadem. Na 

straně jedné uzavírají bezprostřední revoluční období. Československý lid jejich 

prostřednictvím legitimizoval jak nové politické elity, vzešlé z listopadové revoluce, tak i 

nový demokratický režim. Zároveň se definitivně rozhodl vykročit na nadějeplnou, ale 

v mnoha směrech nesnadnou cestu demokracie a tržního hospodářství. Právě ony jsou vstupní 

branou do nových pořádků – politických, ekonomických i sociálních, a tedy i do naší 

současnosti. 

 

I proto dodnes právem vzbuzují náš zájem. Možná tím větší, čím více potíží tento náš 

polistopadový vývoj provází. Návrat ke kořenům v tomto směru rozhodně není frází. Jak 

naznačují levicoví i pravicoví intelektuálové a političtí analytici (zmiňme například Ilonu 

Švihlíkovou, Jana Kellera, Václava Bělohradského či Petra Robejška), prožívá česká 

společnost hlubokou krizi demokratického vládnutí, která do velké míry zpochybňuje ideály, 

jež symbolicky nesly na svém štítu právě tyto volby. Průběh ekonomické transformace, jež 

vedla k rozsáhlému rozkrádání veřejného majetku a k pádu řady významných subjektů české 

ekonomiky, a definitivně poslední světová hospodářská krize ukázaly, že představa o brzkém 

ekonomickém úspěchu pro všechny, jejž Sametová revoluce slibovala, nebyla pravdivá. 

Stejně jako iluze o poctivosti a pracovitosti, které jediné vedou k hospodářskému blahobytu. 

Či o sociální spravedlnosti nového demokratického režimu. Jen slabou útěchou nám může být 

fakt, že podobnou deziluzí a problémy procházejí i podstatně vyspělejší západní ekonomiky, 

jež přitom nikdy obdobím „socialistického experimentu“ neprošly – viz například populární 

práce francouzského ekonoma Thomase Pikettiho Kapitál v 21. století či významného 

ekonomického představitele Reaganovy administrativy Paula C. Robertse (Selhání 

kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek západu). 

 

Tyto faktory spolu s dalšími exogenními jevy jako je například masová uprchlická krize do 

Evropy, hluboká morální krize českých politických elit, českého stranického systému apod. 

dále prohlubují krizi a nedůvěru v demokracii jako nejlepší ze všech špatných politických 

režimů. Politickou reakcí je v lepším případě podpora nových, radikálních stran a politických 

hnutí, v horším případě volání po vládě pevné ruky a silných politických vůdcích. Už 
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zmiňovaný Petr Robejšek přitom v řadě svých přednášek upozornil ještě na jeden rizikový 

faktor – rozdíly mezi demokratickými a autoritářskými režimy se výrazně stírají; 

demokraticky zvolené politické elity okázale ignorují vůli svých voličů, jejich rozhodování o 

to více ovlivňují finanční, lobbistické a mediální skupiny.1 

 

Tyto a řada dalších krizových fenoménů (jako například hluboká krize evropského 

integračního procesu) oprávněně vyvolávají otázky, nakolik byla naše cesta k demokracii a 

trhu úspěšná, resp. zda vůbec měla smysl. Tato kniha i její autoři se snaží ukázat, že ano. Že 

tato obtížná a dosud neskončená cesta měla a má svůj hluboký smysl. Chybou by ovšem bylo 

nedívat se na ní – dnes, i v historické perspektivě – kriticky a nepoukazovat na její stinné, 

někdy zcela černé stránky. 

 

Pro historiky, politology, ale také další odborníky společenských věd zde ovšem vyvstává 

ještě jeden úkol. Ukázat a pokusit se o analýzu počátků naší demokracie. Popsat naděje, 

ideály, ale i objektivní okolnosti, jež stály u zrodu naší moderní demokracie a jež ji v mnoha 

směrech dodnes determinují. Význam této publikace spočívá mimo jiné i v tom, že její autoři 

se snaží o toto poznání nejen na celostátní, resp. národních úrovních, ale rovněž – možná 

především – na úrovni měst a okresů České republiky. Zdá se, že proces globalizace je dnes 

za svým zenitem a právě obce, města a regiony, místní politika a ekonomika, jež jsou 

bezprostředně svázány s každodenním životem občana, budou nabývat na významu. Na tuto 

skutečnost poukazuje například česko-americký profesor ekonomie Milan Zelený v článku 

příznačně nazvaném Svět přechází od globální k lokální ekonomice: „Svět, jak ho známe, 

končí. Firmy i státy přestávají stačit globalizaci a všechny ekonomické sektory - zemědělství, 

průmysl, služby, stát - už se vyčerpaly. Začneme proto přecházet od globální k lokální 

společnosti, s níž přijde také tlak na větší samostatnost regionů.“2 Zdá se tedy, že budoucnost 

patří městům, obcím a regionům. O to větší smysl má zkoumat právě jejich soudobou historii 

a demokratický vývoj. 

Lukáš Valeš, Jiří Petráš 

                                                 
1 Viz například Robejškova (a Bělohradského) přednáška na půdě České křesťanské akademie 18. 10. 2014 (Jak 
zacházíme s demokracií? Dostupné na www: <https://youtube.com/watch?v=1WCxZAcAhoc> či jeho 
vystoupení na DVTV v červenci roku 2015: Politici neberou ohledy na lidi, ale na finanční a mediální skupiny 
(dostupné na www: <https://youtube.com/watch?v=fAlg_Qxb7m4>). 
2 Globalizace je na konci. Svět se od základu změní, míní ekonom Zelený. Dostupné na www: 
<http://ekonomika.idnes.cz/svet-prechazi-od-globalni-k-lokalni-ekonomice-rozhovor-milan-zeleny-1gm-/ 
ekonomika.aspx?c=A150902_115703_ekonomika_map1>. Stav k 3. 9. 2015. 
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