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Abstrakt 

Pro svou závěrečnou práci jsem zvolil téma sametová revoluce. Věnoval jsem se v ní rozpadu 

komunismu v ostatních státech Východního bloku, předchozím událostem a samotnému průběhu. 

V dalších kapitolách se dočtete i o Občanském fóru, Václavu Havlovi a o dalších osobnostech, 

které se na sametové revoluci podílely, a o průběhu sametové revoluce na Slovensku a v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Für meine Abschlussarbeit habe ich das Thema die Samtene Revolution gewählt. Zuerst habe ich 

über den Verfall des Ostblocks geschrieben. Dann habe ich über den Verlauf der Revolution,  

über Václav Havel und nächste Persönlichkeiten und über „Občanské fórum“ geschrieben. 

Nächste Kapitel heißen der Verlauf der Revolution in Olmütz und der Verlauf der Revolution in der 

Slowakei.  
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ÚVOD 

O tématu pro svou závěrečnou práci jsem dlouho uvažoval. Od začátku jsem chtěl zpracovávat 

nějaké dějepisné téma. Moje volba padla na sametovou revoluci. Pro toto téma jsem se rozhodl, 

protože se jedná o blízkou minulost a také abych měl k dispozici co největší spektrum zdrojů,  

od knížek až po vzpomínky lidí, kteří mají sametovou revoluci ještě stále v živé paměti.  

Svou práci jsem rozdělil do několika kapitol. Nejdříve jsem chtěl uvést do děje tím, že jsem 

přiblížil pád komunismu v ostatních státech Východního bloku. Další kapitolu jsem věnoval 17. 

listopadu, jednomu z nejdůležitějších dní celé revoluce a také jednomu z nejdůležitějších dní 

v české historii vůbec. V dalších kapitolách jsem šel doslova den po dni, událost po události. 

V dalších částech práce jsem se věnoval i osobnostem revoluce a především Václavu Havlovi. 

Zpracoval jsem i kapitoly o tom, jak probíhala sametová revoluce v Olomouci a na Slovensku. 

Toto téma jsem zvolil, protože mě tato zlomová kapitola českých dějin hodně zajímá a chtěl jsem 

se o ní dozvědět něco víc, což se mi podařilo. Dalším cílem bylo dostat tuhle kapitolu dějin  

do povědomí okolí, aby všichni pochopili (samozřejmě ti, kteří o tom moc nevědí), jaký význam 

sametová revoluce měla, co všechno přinesla a jaký je její odkaz.   
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1 ROZPAD VÝCHODNÍHO BLOKU 

1.1 Sovětský svaz a perestrojka 

V čele Sovětského svazu stál už skoro pět let reformní komunista Michail Sergejevič Gorbačov. 

Díky němu došlo k obratu mezi vztahy Východu a Západu. Gorbačov se hodně lišil od svých 

předchůdců. Díky němu se začala uplatňovat politika tzv. glasnosti – pravdivého informování. 

Pokusil se i o hospodářskou reformu – tzv. perestrojku (přestavbu). Perestrojka a glasnosť se 

postupně rozšířily i do dalších států Východního bloku. Toto uvolňování poměrů postupně vedlo 

k rozpadu SSSR v roce 1991. 

1.2 Polsko 

Od roku 1980 působila v Polsku organizace nezávislých odborů – Solidarita. Solidarita byla 

v průběhu osmdesátých let zakázána, ale na jaře 1989 byla opět povolena jako nová politická síla. 

V červnu 1989 se v Polsku konaly první svobodné volby, ve kterých Solidarita zvítězila, a Polsko 

nastoupilo demokratickou cestu.   

1.3 Maďarsko 

V srpnu 1987 vzniklo demokratické hnutí Maďarské demokratické fórum. V únoru 1989 byla 

povolena činnost i dalších politických stran. V květnu se otevřely hranice s Rakouskem. 

V následujícím roce se konaly volby, ve kterých zvítězilo Demokratické fórum. 

1.4 Německá demokratická republika 

Předzvěstí pádu komunismu se stal hromadný exodus východních Němců, kteří se v srpnu 

v Maďarsku a v říjnu 1989 v Praze pokusili o emigraci do NSR. V listopadu se ve východním 

Berlíně konaly demonstrace, po kterých již komunistická strana nenašla žádné východisko, a tak 

došlo ke zbourání Berlínské zdi a východní Německo nastoupilo demokratickou cestu a cestu  

ke sjednocení. 

1.5 Rumunsko  

Konec komunismu v Rumunsku byl krvavější než kde jinde. Nepokoje nejdříve vypukly ve městě 

Temešvár na východě země a později se rozšířily i do celé země. Výsledkem byla poprava 

rumunského komunistického diktátora Nicolae Ceauşesca a jeho ženy Eleny dne 25. 12. 1989. 
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Obr. 1 Mapa Východního bloku 

2 ČESKOSLOVENSKO 

2.1 Politická situace 

Československo bylo už přes 40 let satelitním státem SSSR, kde hlavní úlohu hrála Komunistická 

strana Československa. S výjimkou Pražského jara v roce 1968 bylo Československo poslušným 

státem SSSR a KSČ byla pevně u moci.  

Stejně jako do dalších států Východního bloku, tak i do Československa se dostala Gorbačovova 

perestrojka i glasnosť. Reformy nápadně připomínaly Pražské jaro. Většina občanů si už přála 

normální demokratickou a tržní společnost západního typu. S výjimkou disidentů (odpůrců režimu) 

však jen opatrně čekali na změny. Čeští občané, povzbuzeni změnami v okolních státech, nakonec  

i u nás dali dějiny do pohybu.  

2.2 Vrchní představitelé 

V čele státu stál už skoro patnáct let poslední „dělnický“ prezident Gustáv Husák. Gustáv Husák 

v letech 1969 – 1987 zastával i funkci generálního tajemníka KSČ (prakticky nejmocnějšího muže 

v zemi).  
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Další důležitou postavou tehdejší politiky byl generální tajemník KSČ Milouš Jakeš. Funkci 

generálního tajemníka strany zastával od roku 1987. Do dějin se nechvalně zapsal jeho slavný 

projev na Červeném Hrádku.  

Předsedou federální vlády byl Ladislav Adamec. 

Další postavou tehdejší politiky byl Miroslav Štěpán, který působil jako vrchní tajemník pražského 

Městského výboru KSČ. 

Předsedou Socialistického svazu mládeže byl Vasil Mohorita. 

2.3 Odpor proti režimu 

2.3.1 Palachův týden 

Velké demonstrace se konaly již od roku 1988. Nejvýraznější z nich byly demonstrace kolem tzv. 

Palachova týdne, které se uskutečnily v lednu 1989 na výročí upálení Jana Palacha. Demonstrace 

začaly na výročí smrti Jana Palacha tj. 19. ledna na Václavském náměstí v Praze. V tento den 

jednotky SNB, sbor národní bezpečnosti, tehdejší policie, demonstraci sice rozehnaly, ale 

demonstranti přišli druhý den zase znovu, a tak se to opakovalo celý týden. Byly to první velké 

demonstrace, jaké režim zažil, a staly se předzvěstí toho, co mělo následovat. 

2.3.2 Petice Několik vět 

Manifest Několik vět vyšel v červnu 1989. Z petice vyznívala ostrá kritika KSČ a byly vzneseny 

požadavky adresované přímo straně. Pod tuto listinu se podepsaly desetitisíce lidí. Nová a nová 

jména se denně četla na rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Jedním z hlavních iniciátorů byl  

i Václav Havel.  

2.3.3 Svatořečení Anežky Přemyslovny 

Dne 12. listopadu 1989 za přítomnosti československé vládní delegace a zhruba 10 000 poutníků 

z celého Československa svatořečil Jan Pavel II. ve Vatikánu Anežku Přemyslovnu. Režim to 

původně chtěl utajit, což se mu ale nepodařilo. Vynikla tak legenda, že až bude Anežka Česká 

svatořečena, příjde do Čech svoboda. 
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Obr. 2 Originální znění petice Několik vět 

3 17. LISTOPAD 

3.1 17. listopad 1939 

Příběh 17. listopadu začal nejdříve březnovou okupací v roce 1939. Proti německé okupaci se v den 

výročí vzniku ČSR (28. října) uspořádala demonstrace proti německé okupaci. Zde byl smrtelně 

zraněn student medicíny Jan Opletal. 11. listopadu svým zraněním podlehl. 15. listopadu 

uspořádaly studentské organizace pohřeb. Opletalovy ostatky nesli z patologického ústavu  

na Albertově na hlavní nádraží, odkud mělo tělo putovat na jeho rodnou Moravu. Následné 

demonstrace skončily dalšími potyčkami s pořádkovými silami. 

17. listopadu popravilo gestapo 9 studentských vůdců a další tisícovku studentů poslalo  

do koncentračního tábora. Na Hitlerův příkaz došlo k uzavření českých vysokých škol. Formálně 

měly být uzavřeny jen na tři roky, ale nakonec zůstaly uzavřeny až do konce války.  

V roce 1941 vyhlásila Mezinárodní studentská organizace v Londýně, že 17. listopad se bude 

připomínat jako Den studentstva. Je to jediný den světového významu, který má svůj původ v naší 

zemi. 
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3.2 17. listopad 1989 

 

Obr. 3 Pozvánka na studentské shromáždění 17. 11. 1989 

3.2.1 Plánování akce 

Nápad se zrodil někdy v září 1989. Na odpoledne v 16. 00 hodin byla naplánovaná pokojná 

studentská manifestace k uctění památky Jana Opletala. Akci pořádala městská vysokoškolská rada 

Socialistického svazu mládeže a byla úředně povolena.  

3.2.2 Průběh 17. listopadu 1989 

17. listopad 1989 byl docela obyčejný všední den spojený s frontami v obchodech, protože se lidé 

jako vždy chystali na chaty a chalupy. V severních Čechách dosáhlo znečištění ovzduší nejvyššího 

stupně a jižní Moravu sužovaly mrazy.  

Akce začala v 16. 00 hodin, kdy se prostorách UK před budovou patologického ústavu  

na Albertově sešlo asi patnáct tisíc studentů. Nad jejich hlavami se nesou plakáty s hesly: Kdo, ne-

li my? Kdy, ne-li teď? – Studenti! Už nikdy o nás bez nás! – Dialog se nedá vést na ulici! – 

Respektujte akademické svobody! – Přestaňte bít studenty! - Lží už bylo dost! – Svobodnou 

republiku ve svobodné Evropě! Shromáždění zahajují zpěvem studentské hymny. Potom  
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před studenty předstupují jednotliví řečníci. Akce se postupně mění v demonstraci proti režimu. 

Promluvil dokonce i účastník Opletalova pohřbu dr. Josef Šárka, který řekl na závěr svého krátkého 

projevu: „Jsem rád, že se hlásíte k myšlence svobody a demokracie, nedejte se.“ V 16. 30 prohlásil 

zástupce nezávislých studentů Martin Klíma toto: „Nechceme jen pietně vzpomínat, jde nám  

o přítomnost a ještě více o budoucnost!“ Studenti ho odměnili bouřlivým potleskem. V 16. 40 hod. 

shromáždění končí a pořadatelé vyzývají k odchodu na Vyšehrad. Celý průvod natáčí StB, Státní 

bezpečnost, tehdejší tajná policie a jeden z nejhorších nástrojů režimu. Kolem 18. hodiny 

položením kytek a zapálením svíček na hrobu Karla Hynka Máchy na Vyšehradě pietní akt končí. 

Ale bojová a rozjitřená nálada zúčastněných vede k rozhodnutí vydat se do centra.  

 

Obr. 4 Albertov 17. 11. 1989 

Na konci Vyšehradské ulice u Botanické zahrady je dav poprvé zastaven pořádkovými silami  

a dochází k prvním konfliktům. Průvod se ale obrací a míří Plaveckou ulicí na nábřeží Bedřicha 

Engelse (dnešní Rašínovo nábřeží). Kromě studentů jdou v průvodu také pedagogové, představitelé 

inteligence a pamětníci. Potom průvod směřuje k Národnímu divadlu, kde z oken mávají herci. 

Průvod skanduje: „Češi, pojďte s námi!“ Před půl osmou průvod zaplňuje Národní třídu. V tu dobu 

se tu mačká přibližně deset tisíc lidí. V tu chvíli sem přijíždějí jednotky SNB, které do 19. 45 hod. 

zablokují všechny postranní ulice, aby byl lidem v průvodu znemožněn odchod. Ti to však 

samozřejmě netuší. Před osmou hodinou se průvod střetne s policisty. Účastníci jim dávají najevo, 

že nechtějí násilí. Sedají si před ně na zem, pokládají před sebe československou vlajku a zapalují 

prskavky a svíčky. Dívky dávají policistům za plexisklové štíty květiny. Dav skanduje: „Máme 

holé ruce!“ Ve 20. 30 hod. už lidé zjistili, že všechny ulice jsou zablokované. Vypuká panika, tlak, 

lidé nemohou dýchat, hrozí ušlapání. Oddíl zvláštního určení tzv. červené barety vytahuje z davu 

lidi a zavírá je do přistavených autobusů. Potom jednotky sice začínají boční ulice uvolňovat, ale 

lidi v nich bijí obušky. Ve 20.45 hod. se čelo průvodu dává do pohybu, překračují a udupávají 

svíčky. Rozkaz pro obnovení pořádku už byl vydán a policejní jednotky už bijí všechny bez rozdílu 
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věku i pohlaví. Policisté stlačují dav, kdo z něj vystoupí, je masově zmlácen. Propuká panika a 

hysterie. Spousta lidí už to nemůže vydržet a omdlí. Někteří jsou odchyceni a odvezeni na místní 

oddělení Veřejné bezpečnosti, teče krev. Na zemi se válí transparenty, oblečení, brýle.... Po deváté 

hodině přijíždí sanitka. Ve 21. 16 hod. hlásí SNB obnovení veřejného pořádku. Dav byl mezi tím 

rozprášen. V okolních ulicích dochází k brutálním útokům na jednotlivce. Před jedenáctou se sem 

však pár lidí vrací a znovu zapalují svíčky.  

 

Obr. 5 a 6 Národní třída 17. 11. 1989 

O zásahu byl informován generální tajemník KSČ Milouš Jakeš. Všechny zaskočila brutalita 

zásahu, protože se nic takového před tím nestalo. Očití svědci vypověděli, že viděli spoustu 

zakrvácených osob a lidi v bezvědomí. Okamžitě se vyrojily spekulace o tom, kolik lidí bylo 

zraněno a jestli dokonce někdo nezemřel. Zranění studenti DAMU přicházejí do Realistického 

divadla, kde se poprvé vyrojí myšlenky o stávce.... Později bylo zjištěno: 

 zraněno celkem 600 lidí 

 ošetřeno 162 občanů 

 35 osob hospitalizováno 

 poraněno 43 nezletilých (nejmladšímu bylo 13) 

 poraněno 12 lidí mezi 61. – 83. rokem 

 nejvíce lidí utrpělo zranění do hlavy a do krku 

 7 lidí utrpělo újmu na zdraví – zhmoždění plic, zhmoždění mozku, poškození ledvin  

a zhmoždění obličejových kostí 
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4 PRŮBĚH REVOLUCE 

4.1 18. listopad 

Na protest proti brutálnímu zásahu se studenti pražské DAMU a FAMU rozhodli zahájit týdenní 

protestní stávku. Odpoledne proběhla v Realistickém divadle schůzka studentů se zástupci divadel. 

Jedním ze závěrů byla i výzva k zahájení dvouhodinové generální stávky na 27. listopad. V tento 

den se také všechna pražská divadla rozhodla připojit se ke studentům a stávkovat. 

4.1.1 Ludvík Zifčák alias Milan Růžička 

Po zásahu na Národní třídě zůstal na zemi ležet jeden mladík, který dostal ránu do týla. Byl 

v bezvědomí. Lidé kolem si vykládali, že je mrtvý. Fáma se rychle rozšířila. Ještě 17. listopadu 

pozdě večer byla na stanici Svobodná Evropa zveřejněna zpráva o úmrtí jakéhosi studenta Martina 

Šmída. Později se však ukázalo, že se jednalo o agenta StB Ludvíka Zifčáka, který pod jménem 

Milan Růžička působil jako agent v Nezávislém studentském sdružení, kde se účastnil příprav  

na akci 17. listopadu. Martin Šmíd se sice zúčastnil manifestace, ale nezemřel a s Ludvíkem 

Zifčákem neměl nic společného. Ludvík Zifčák ve skutečnosti obdržel pár ran a byl ošetřen 

v nemocnici, ze které byl hned propuštěn. 

4.2 19. listopad 

V tento den navštívili zástupci iniciativy Most (organizace založena na jaře 1989, měla 

zprostředkovávat komunikaci mezi vládou a disidentskými strukturami) Michael Kocáb a Michal 

Horáček předsedu vlády Ladislava Adamce a vyzvali ho k zahájení dialogu mezi vládou a opozicí. 

4.2.1 Založení Občanského fóra  

Odpoledne se konala demonstrace na pražském Karlově náměstí, které se zúčastnily tisíce studentů. 

Odpoledne se také dohodli zástupci nezávislých iniciativ na založení Občanského fóra, jehož první 

shromáždění se uskutečnilo tentýž den večer v Činoherním klubu. Občanské fórum sdružovalo 

zástupce nezávislých občanských iniciativ, oficiálních struktur a představitele kultury a studentů.  
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Obr. 7 Stávka v Divadle na Vinohradech 

 

 Obr. 8 Ludvík Zifčák na Národní třídě  

4.3 20. listopad 

Stávka umělců a studentů se rozšířila i mimo Prahu. Večer se na Václavském náměstí konala první 

z řady velkých demonstrací. Studenti ustanovili stávkový výbor, který byl odteď jediným 

zástupcem všech studentů. Lidé začali nosit trikolóry. Lidé se také rozhodli podpořit studenty  

i finančně. Jen 20. listopadu se na Václavském náměstí na ně vybralo přes 20 000 korun. V tento 

den se k pražským studentům připojili i studenti z Olomouce, Mostu, Teplic, Hradce Králové  

a z České Lípy. Připojily se i některé střední školy. Pražská filosofická fakulta odhlasovala 

okupační stávku s následujícími pravidly: nikdo u sebe nesmí mít nic, co by mohlo být považováno 

za zbraň; nikdo u sebe nesmí mít tiskoviny, jejichž původ by mohl být zpochybněn; nikdo nesmí 

zavdat příčinu k provokaci státní moci a trikolóry se smí nosit jen na Václavském náměstí. Večer 

se na Václavském náměstí rozléhají hesla, která by před týdnem nikdo ani nepošeptal, hoří svíčky, 

znějí klíče... Zde také promluvil Vasil Mohorita, který uvedl, že stojí pevně za stávkovými výbory. 
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Demonstrace se zúčastnilo asi sto tisíc lidí. Studenti mají strach, aby se o událostech vědělo  

i mimo Prahu, protože televize a tisk zatím pořád informují lživě. Dále je potřeba získat na svou 

stranu dělníky.  

 

Obr. 9 Založení Občanského fóra v Činoherním klubu 19. 11. 1989 

4.4  21. listopad 

Padá nápad, aby se studenti rozjeli po celé republice za účelem pravdivě informovat o událostech 

v Praze. Podobně fungují i herci, kteří jezdí do továren. Ladislav Adamec se setkal s představiteli 

studentských, uměleckých a občanských kruhů. Dochází i k setkání pedagogů s dělníky, kteří 

vyjádřili podporu studentům a připojili se ke generální stávce. Po pražských ulicích se ale 

potloukají agenti StB – provokatéři, kteří se při demonstracích snaží vyvolat konflikt, při kterém by 

muselo dojít k policejnímu zásahu, anebo se vydávají za demonstranty. Na Václavském náměstí se 

večer koná opět mnohatisícová demonstrace, kde z balkónu vydavatelství Melantrich promlouvají 

např. Václav Havel, Jiří Bartoška nebo Marta Kubišová, jejíž píseň Modlitba, která se stala 

symbolem srpnové okupace v roce 1968, se zase rozezněla Prahou. 

4.5 22. listopad 

V tento den už je po celé republice 80 000 studentů ve stávkové pohotovosti. Do Prahy byly 

povolány Lidové milice, ozbrojená složka KSČ. Sjelo se sem asi 4 000 milicionářů.  

Na Václavském náměstí se opět konají velké demonstrace. 
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4.6 23. listopad 

Na Kavčích horách protestují zaměstnanci Československé televize. Je jich asi 4800, připojili se  

i někteří komunisté. Požadují vysílat přímý přenos z Václavského náměstí a záznam z brutálního 

zásahu na Národní třídě ze 17. listopadu. Miroslava Štěpána vypískali studenti při projevu 

v pražském závodě ČKD. Několik tisíc dělníků z ČKD v čele s kovářem Petrem Millerem vběhli 

na Václavské náměstí, kde se opět konala mnohatisícová demonstrace, dunícím krokem s prapory  

a transparenty za skandování: „Čékádé je tady!“ To znamenalo obrovské vyjádření podpory 

studentům, protože se právě ke studentům přidala jedna z největších fabrik v republice.  

 

Obr. 10 Stávka na VŠUP 

 

Obr. 11 Demonstrace na Václavském náměstí 23. 11. 1989 
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4.7 24. listopad 

Koná se mimořádné plénum ÚV KSČ. V 19.00 hodin bylo oznámeno, že Milouš Jakeš a celé 

vedení KSČ rezignují a dávají své funkce k dispozici za účelem zvolení nového vedení strany.  

Ve štábu Občanského fóra se slaví. Naděje vzplála. Televize odvysílala záběry z brutálního zásahu 

na Národní třídě.  

4.8 25. listopad 

Po původním nadšení ze zprávy o pádu politbyra došlo k deziluzi. Ukázalo se, že většina pozic 

zůstala nezměněna. Do čele strany byl zvolen Karel Urbánek. V předsednictvu zasedl zase 

Miroslav Štěpán. V tento den se také chystá mše v chrámu sv. Víta u příležitosti kanonizace 

Anežky Přemyslovny. Mši sloužil kardinál František Tomášek a vysílala ji v přímém přenosu  

i televize. U této příležitosti řekl: „Já i katolická církev stojíme na straně národa.“ Federální vláda 

poprvé vyhověla myšlenkám opozice a vyslovila se o doplnění kabinetu některými politiky z řad 

jiných stran nebo nestraníky. Večer v televizi poprvé promluvil Václav Havel, který při té 

příležitosti prohlásil: „Naším cílem je, aby se tu žilo slušně, aby lidé byli k sobě laskaví, aby se 

lidsky napřímili, vymanili z té podivné ideologie, která jim dvacet let vštěpovala, že má člověk 

myslet na sebe, ne na budoucno a ne na lidi – to, že se má nechat těm nahoře.“ Na konci dne 

Miroslav Štěpán odstupuje z funkce předsedy Městského výboru KSČ.  

 

Obr. 12 Demonstrace na Letenské pláni 

4.8.1 Demonstrace na Letné 

Demonstrace se přemístily z Václavského náměstí na Letenské pláně, které nabízely mnohem větší 

prostor. V sobotu 25. listopadu se konala první. Na tribuně stáli např. Alexander Dubček, Miloš 
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Zeman, Václav Havel, ale i Ladislav Adamec. Na demonstraci přišlo kolem 800 000 lidí. 

Shromáždění bylo vysíláno přímým přenosem televizí.  

4.9 26. listopad 

V jedenáct dopoledne v Obecním domě se vládní a stranická delegace v čele s předsedou vlády 

Ladislavem Adamcem sešla se zástupci  Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Jednání bylo 

označeno za „začátek dialogu.“ Studenti se dohodli na tom, že studentská stávka, která měla 

původně trvat jen do pondělí, bude prodloužena o jeden den. Kvůli některým radikálnějším 

projevům na Letné málem došlo k distancování Studentského výboru od OF.  

4.10  27. listopad 

„Zavíráme, nezlobte se. Děkujeme,“ takhle se s úsměvem loučí zaměstnanec obchodního domu 

Kotva se zbylými zákazníky. Generální stávka pod mottem: „Konec vlády jedné strany!“ začala. 

Trvala mezi 12. a 14. hodinou a proběhla ve všech městech a obcích a ve většině továren, podniků 

a institucích. Nepřetržité provozy projevily solidaritu manifestačně. Studenti se dokonce postarali  

i o některé děti, které nemohly jít v tento den do školy. Stávky se dle průzkumů zúčastnilo 75% 

občanů.  

 

Obr. 13 Jednání mezi vládou a představiteli OF 26. 11. 1989 (ruce si podávají V. Havel a L. 

Adamec) 

4.11  28. listopad 

Probíhá druhé kolo jednání mezi OF a vládou. OF žádá mimo jiné demisi kabinetu, zrušení článku 

ústavy o vedoucí úloze KSČ a odstoupení prezidenta. Ladislav Adamec slíbil do 3. prosince 

rekonstrukci vlády. 
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4.12  29. listopad 

Téměř celé předsednictvo ÚV KSČ jednomyslně zrušilo vedoucí úlohu KSČ ve společnosti. 

Parlament ustanovil komisi, která měla za úkol přešetřit události ze 17. listopadu. 

4.13  30. listopad 

Ministerstvo školství zrušilo výuku marxismu – leninismu na českých vysokých školách. Na stanici 

Hvězda Československého rozhlasu začalo pravidelné vysílání Občanského fóra. 

4.14  3. prosinec 

Ladislav Adamec představil novou vládu, ve které bylo 15 zástupců za KSČ, zbytek byli zástupci 

jiných stran a nestraníci. Občanské fórum vládu však odmítlo, protože složení vlády podle nich 

rozhodně neodpovídalo rozložení sil v zemi. Dále uvedlo, že KSČ ztratila důvěru občanů. 

Občanské fórum vládě pohrozilo další generální stávkou.  

4.15  4. prosinec 

Ve všech velkých městech se konaly mnohatisícové demonstrace proti složení nové vlády.  

Na balkóně Melantrichu na Václavském náměstí zpívali Karel Gott a Karel Kryl českou hymnu. 

Ještě jedna důležitá věc se odehrála. Byly zrušeny výjezdní doložky nutné pro cestování  

do zahraničí. Herci a studenti stále stávkují. Poprvé za celou revoluci veřejně promluvil prezident 

Gustáv Husák.  

4.16  5. prosinec 

Ladislav Adamec vyhlásil novou vládu, ve které bylo tentokrát 8 komunistů. Vyslanci OF však 

Adamcovi dali vlastní seznam adeptů, který on ale odmítl a pohrozil, že podá demisi. Ve štábu OF 

bylo předběžně dohodnuto, že Václav Havel bude kandidátem na prezidenta. On to okomentoval 

slovy: „Já samozřejmě prezidentem být nechci. Ale pakliže se situace vyhrotí tak, že v zájmu vlasti 

bude, abych jím na krátkou chvíli byl, jsem jím schopen být.“ 

4.17  7. prosinec 

Premiér Ladislav Adamec rezignoval. Jako svého nástupce jmenoval svého místopředsedu Mariána 

Čalfu, se kterým se OF dohodlo na spolupráci. Milouš Jakeš a Miroslav Štěpán byli vyloučeni 

z KSČ.  
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4.18  10. prosinec 

Marián Čalfa sestavil „vládu národního porozumění“, ve které bylo jen 10 členů KSČ. Prezident 

Gustáv Husák abdikoval.  

4.19  29. prosinec 

Federální shromáždění (stále ještě komunistické) jednomyslně zvolilo Václava Havla prezidentem 

(byl jediný kandidát). Ještě před měsícem si to nikdo, ani on sám, nedovedl ani představit. Přesto se 

to stalo. Sametová revoluce byla dovršena. 

 

Obr. 14 Gustáv Husák sleduje svůj abdikační projev 

5 OBČANSKÉ FÓRUM 

5.1 Význam 

Občanské fórum byla rozhodující politická síla, která se postavila do čela listopadových událostí. 

V programovém vyhlášení jeho představitelé konstatovali, že OF je občanských hnutím – 

otevřeným společenstvím demokraticky smýšlejících občanů a všech lidí dobré vůle.  

5.2 Vznik 

Ve 22. 00 hod. se v sále Činoherního klubu v Praze ustanovilo Občanské fórum. Sešli se zde 

zástupci opozičních občanských iniciativ. Zde bylo přijato provolání s požadavky: odstoupení 

nejzkompromitovanějších politiků, vyšetření viníků zásahu na Národní třídě ze 17. listopadu, 

propuštění politických vězňů, odstoupení viníků okupace z r. 1968, dialog o budoucnosti země,  

podpora generální stávky a uspořádání svobodných voleb. 
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5.3 Vedoucí představitelé 

V čele OF stál Václav Havel, katolický kněz Václav Malý, herec Petr Čepek, sociální demokrat 

Rudolf Battěk, mluvčí Charty 77 Alexandr Vondra (mimo jiné autor názvu Občanského fóra)  

a scenárista Jiří Křižan. V OF se sešli jak reformní komunisté – např. bývalý místopředseda ČNR 

Zdeněk Jičínský, bývalý rozhlasový novinář Jiří Dienstbier a ekonom Věněk Šilhán, tak i zástupci 

pravicového a křesťanského smýšlení – např. filosof Daniel Kroupa, Emanuel Mandler, Václav 

Benda a Václav Klaus.  

5.4 Štáb 

Prvním štábem OF byla Laterna magika, kterou mu nabídli stávkující herci. Později se štáb OF 

přestěhoval do Špalíčku. 

5.5 Logo 

25. listopadu vyhlásilo OF soutěž mezi středními a vysokými školami o vytvoření loga Občanského 

fóra. Zvítězil návrh čtyřiadvacetiletého studenta Pavla Šťastného, který se zabýval studiem písma  

a knižní kultury. V 16. 00 hod. byla soutěž uzavřena a ve 02.00 hod. v noci bylo vyhlášeno vítězné 

logo. Od té doby se Pavel Šťastný staral o veškerou grafiku v OF.  

 

Obr. 15 Logo Občanského fóra 

5.6 Další vývoj 

V následujícím roce OF vyhrálo volby se ziskem 51% hlasů a jeho kandidáti obsadili místa  

ve vládě i v parlamentu. V únoru 1991 však došlo k rozpadu OF. OF se rozpadlo na pravicové 

křídlo ODS v čele s Václavem Klausem a středové křídlo OH v čele s Jiřím Dienstbierem.  
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6 VÁCLAV HAVEL 

6.1 Život 

Nejdůležitější a nejvýznamnější postavou celé sametové revoluce byl bezpochyby Václav Havel. 

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Kvůli svému buržoaznímu původu nesměl studovat 

své milované humanitní obory. Vyučil se chemickým laborantem, navštěvoval večerní gymnázium 

a poté studoval ČVUT. Od roku 1960 působil v Divadle Na zábradlí. Nejdříve jako technik, později 

jako kmenový autor. Jeho první hra se jmenovala Zahradní slavnost. V následujících letech se stal 

představitelem absurdního dramatu. Už v roce 1968 během Pražského jara patřil k hlavním 

kritikům režimu. Po okupaci musel z divadla odejít a začal pracovat jako dělník v trutnovském 

pivovaru. Zde vznikla jeho nejznámější hra Audience. V roce 1977 se podílel na vzniku Charty 77, 

občanské iniciativy kritizující nedodržování lidských práv v tehdejší ČSSR. Díky tomu si vysloužil 

pobyt ve vyšetřovací vazbě.  V roce 1979 byl odsouzen na pět let do vězení. V druhé polovině 80. 

let dále vystupoval proti režimu. Celkem byl třikrát vězněn.   

V roce 1964 se oženil s Olgou Šplíchalovou, která ho provázela v nejtěžších obdobích. Později 

byla jako první dáma velice oblíbená. 

6.1.1 Véčko 

K Václavu Havlovi neodmyslitelně patří jeho slavné gesto tzv. „véčko“ jako symbol vítězství. 

Během revoluce tímto gestem při demonstracích zdravil celé davy a ony ho napodobovaly. Gesto 

se tak stalo i jedním ze symbolů revoluce. Dále V. Havel používal symbol srdce, které kreslil  

za každým svým podpisem. Nesmím opomenout ani jeho slavnou větu: „Pravda a láska musí 

zvítězit nad lží a nenávistí.“ 

6.2 Prezident 

Během sametové revoluce i po ní se stal ztělesněním změn a naděje, které měly přijít. Václav 

Havel byl po 42 letech prvním nekomunistickým prezidentem. Ve svém prvním novoročním 

projevu řekl: „Naše země nevzkvétá.“ V červenci 1992 abdikoval, protože nechtěl asistovat 

rozpadu ČSFR. V lednu 1993 byl zvolen prezidentem samostatné ČR, kde vydržel celá dvě funkční 

období.  
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Václav Havel byl mezinárodně uznávanou autoritou, jak mezi politiky, tak i mezi umělci. 

V zahraničí i u nás byl velmi oblíbený a zcela jistě jej můžeme zařadit mezi největší muže naší 

historie. Zemřel 18. prosince 2011.  

 

Obr. 16 Václav Havel s manželkou zdraví lid po svém zvolení 29. 12. 1989 

7 OSOBNOSTI SAMETOVÉ REVOLUCE 

7.1 Michael Kocáb a Michal Horáček 

Hudebník, politik a jeden ze zakladatelů OF M. Kocáb spolu s publicistou a textařem M. Horáčkem 

založili na jaře 1989 iniciativu Most. Během revoluce zprostředkovávali komunikaci  

mezi představiteli vlády a OF. Michael Kocáb inicioval vznik komise pro odsun sovětské armády. 

Později se na tomto odsunu podílel. 

7.2 Valtr Komárek 

Valtr Komárek působil v době revoluce jako ředitel Prognostického ústavu Čs. akademie věd. 

Z této instituce vyšlo několik pozdějších ministrů. V prosinci 1989 se stal prvním místopředsedou 

federální vlády. Později vstoupil do ČSSD a stal se čestným předsedou.  

7.3 Alexander Dubček 

Představitel Pražského jara se po dvaceti letech opět vrátil na politickou scénu. Nejdříve vystupoval 

na demonstracích v Bratislavě a později i s Václavem Havlem v Praze. Zpočátku se chtěl stát 

prezidentem, ale nakonec ustoupil Václavu Havlovi. Od 28. prosince 1989 zastával funkci 

předsedy Federálního shromáždění. V roce 1992 tragicky zahynul při autonehodě.  
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7.4 Petr Miller 

Petr Miller pracoval jako kovář v ČKD. Přesvědčil tamější dělníky, aby se přidali ke stávkujícím 

studentům. Za stávkový výbor ČKD působil v OF. Ve vládě národního porozumění zastával funkci 

ministra práce a sociálních věci.  

 

Obr. 17 Michal Horáček a Michael Kocáb v redakci Mladého světa 

7.5 Jiří Dienstbier 

Jiří Dienstbier byl jako mluvčí Charty 77 vězněn spolu s Václavem Havlem. V době revoluce se 

stal mluvčím Koordinačního centra OF. Ve vládě potom zastával funkci ministra zahraničních věcí.  

7.6 Umělci 

Z herců a zpěváku (ale i režisérů, spisovatelů a dalších) se v sametové revoluci nejvíce angažovali: 

Marta Kubišová, Karel Kryl, Petr Čepek, Josef Kemr, Jiří Bartoška a mnoho dalších. Např. 

pomáhali studentům, organizovali demonstrace, jezdili po republice za účelem pravdivého 

informování občanů nebo obohacovali demonstrace svými vystoupeními.  

7.7 Studentští vůdci 

7.7.1 Martin Mejstřík 

Student DAMU Martin Mejstřík se stal „přirozeným lídrem“ studentského hnutí. Právě on vyhlásil 

odhodlání studentů vstoupit do stávky. Účastnil se i jednání mezi vládou a OF 26. listopadu.  

Podle něj byla sametová revoluce až „příliš sametová“ a později uvedl: „Mrzí mě, že jsme se 

nedokázali vypořádat s tou odcházející mocí. Ona se sem vrací jinými cestami. To se nám moc 

nepovedlo.“ V současné době působí jako zastupitel pro Prahu 1.  
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7.7.2 Šimon Pánek 

Tehdy jedenadvacetiletý student přírodovědecké fakulty Šimon Pánek byl spolu s Martinem 

Mejstříkem nejvýznamnějším zástupcem studentů. Oba působili také jako spolupředsedové 

koordinačního studentského výboru. Stál u zrodu humanitární společnosti Člověk v tísni, kterou 

dodnes vede. 

8 SAMETOVÁ REVOLUCE NA SLOVENSKU aneb NEŽNÁ 

REVOLÚCIA 

8.1 Průběh 

16. listopadu 1989 se v Bratislavě před Úřadem vlády SSR konala studentská demonstrace. 

Studenti se drželi za ruce a žádali zahájení dialogu. Po příchodu zpráv z Prahy o brutálním zásahu 

na Národní třídě se i v Bratislavě začaly konat demonstrace. 19. listopadu se uskutečnilo setkání 

v bratislavské Umělecké besedě. Zde se slovenští herci připojili k pražské herecké stávce a byla zde 

založena nezávislá občanská iniciativa Veřejnost proti násilí. Vysoké školy vyhlásily stávku. 

Největší demonstrace se konaly na bratislavském Hviezdoslavově náměstí a na náměstí SNP. 

Demonstrace se konaly i v dalších slovenských městech. 27. listopadu se i většina Slovenska 

zúčastnila generální stávky. 29. listopadu došlo při rozhovorech mezi OF a VPN k rozhodnutí  

o blízké spolupráci. 30. listopadu se konal společný dialog mezi KSS a VPN. Slovenská vláda byla 

zrekonstruována. 1. prosince se otevřely hranice s Rakouskem.  6. prosince vypravili studenti „vlak 

nežné revolúcie“ s 1000 studenty z Bratislavy do Košic s propagačními materiály s cílem pravdivě 

informovat občany. Studentům se rovněž podařilo vytvořit první počítačovou síť u nás. 12. 

prosince jmenovala SNR „vládu národního porozumění“ s 6 komunisty a 9 nestraníky. VPN 

podpořilo kandidaturu Václava Havla na prezidenta.  

8.2 Osobnosti 

Vedoucím představitelem celé Sametové revoluce na Slovensku byl jednoznačně herec Milan 

Kňažko, dále politik Ján Budaj, jehož slavná čepice tzv. budajka se stala jedním ze symbolů 

revoluce, a politik Fedor Gál.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

28 

 

Obr. 18 Demonstrace v Bratislavě na náměstí SNP 

 

 Obr. 19 Ján Budaj se svou slavnou „budajkou“ 

 

9 PRŮBĚH SAMETOVÉ REVOLUCE V OLOMOUCI 

9.1 19. listopad 

V 19. 00 hod. se v divadle Oldřicha Stibora (dnešní Moravské divadlo) koná shromáždění, kterého 

se účastní studenti a návštěvníci divadla. Čte se zde výzva pražských studentů k připojení ke stávce 

a prohlášení pražských divadel. Ve 21. 00 hod. se ve Šmeralově koleji schází asi 200 studentů.  

Na příští den ve 12. 00 hod. je naplánována schůze s pedagogy. 
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9.2 20. listopad 

Ve 12. 00 hod. se koná shromáždění v hale UP. Je odhlasováno, že UP půjde do stávky. Společně 

s tímto rozhodnutím je ustanoven i dvacetičlenný stávkový výbor.  

9.3 21. listopad 

Studenti se svíčkami chodí městem. Spolu s nimi je však v pohotovosti i Veřejná bezpečnost. Díky 

rektorovi však nezasáhne. 

9.4 23. listopad 

Kvůli špatné činnosti stávkového výboru v Ostravě padá rozhodnutí, že olomoučtí studenti vezmou 

na svá bedra agitaci celé severní Moravy. Dále probíhá snaha dostat na svou stranu dělníky. Ne 

všude jsou však studenti úspěšní. Například u Moravských železáren jsou fyzicky napadeni. 

9.5 Víkend 25. – 26. listopad 

V rámci akce „Vývoz mozků“ se 400 studentů rozjíždí na Ostravsko přesvědčit horníky o účasti  

na generální stávce. Ta následně probíhá v pondělí 27. listopadu 

9.6 29. listopad 

Na univerzitě byl ustanoven koordinační výbor Občanského fóra.  

9.7 30. listopad 

Dopravní podnik převzal nad studenty patronát. To znamenalo, že v případě perzekuce studentů 

vstoupí do stávky. 

9.8 11. prosinec 

Je vyhlášen tzv. „Rudý týden“. Během něho jsou po celém městě odstraňovány symboly KSČ. 

9.9 29. prosinec 

Po zvolení Václava Havla prezidentem univerzita ukončuje stávku. 
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Obr. 20 Shromáždění na tehdejším náměstí Míru (dnes Horní nám.) 
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Závěr 

Závěrem bych chtěl říct, co si o tom všem vlastně myslím. Myslím, že na to, co se před 25 lety 

odehrálo, se nesmí jen tak zapomenout. V průběhu těch listopadových a prosincových dní se 

odehrály velice důležité události, ze kterých těžíme dodnes.  Vždyť kdy jindy se v našich dějinách 

dokázalo tolik lidí spojit a pohnout dějinami pro jednu myšlenku, pro jeden sen, pro jednu 

naději...... jako právě tenkrát. Největší zásluhu na celé revoluci mají bezpochyby studenti.  Kdo si 

na revoluci pamatuje, mi potvrdil, že tenkrát byla všudypřítomná euforie a lidé k sobě měli hodně 

blízko.  I když názor, že to bylo k ničemu a že jsme tam, kde jsme byli, ovládá čím dál více lidí, 

jedno bychom si měli uvědomit. Tenkrát jsme sice znovu nabyli svobody a demokracie, ale to 

neznamená, že všechno bude úžasné a že si budeme moc dělat všechno, co chceme. Svoboda  

a demokracie nejsou zadarmo a je jen na nás, jak s nimi naložíme.  

A proč právě sametová? Tato revoluce se jako jedna z mála ve světových dějinách obešla  

bez většího krveprolití a její průběh byl poklidný a nenásilný. Prostě sametový. 

 

Obr. 21 Pamětní deska sametové revoluce na pražském Albertově 

Práce na tomto tématu mě velmi bavila. Dozvěděl jsem se spousty nových informací a také se něco 

naučil. Chtěl bych poděkovat paní učitelce Stantienové za její pomoc, ochotu a čas  

při zpracovávání. Věřím, že odevzdáním má práce nekončí a že se k ní v budoucnu budu ještě 

mnohokrát vracet.  
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci 13. června 2014 _______________________  

           podpis  
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