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Poslední dny
generálního tajemníka ÚV KSČ
Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989
Vrchní velitel Lidových milicí a generální tajemník ÚV KSČ
Miloš Jakeš mezi „svými“, Praha, únor 1989 Foto: Jan Bejšovec

Pav e l Ž áč e k

V průběhu 17. listopadu 1989, kdy byla zahájena poslední fáze destrukce komunistického režimu v Československu, se začaly odpočítávat poslední dny a hodiny
i pro nejvyššího stranického funkcionáře – generálního tajemníka ústředního
výboru KSČ Miloše Jakeše. Původně kompromisní kandidát, který v listopadu
1987 nahradil Gustáva Husáka, a nakonec směšný „kůl v plotě“ v klíčové fázi pádu
režimu připravil Komunistickou stranu Československa (KSČ) o poslední zbytky
autority a legitimity. Jaký byl jeho poslední týden ve funkci, co se dělo v jeho
sekretariátu a proč se zhroutilo jeho řešení krize?
1
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1	Miloš Jakeš, vlastním jménem Milouš Jakeš (nar. 12. 8. 1922), 1948–1955 člen předsednictva ÚV ČSM, 1952–1955 tajemník ÚV ČSM,
1955–1958 studium VSŠ při ÚV KSSS, 1958–1961 vedoucí odboru národních výborů ÚV KSČ, 1961–1963 vedoucí Ústředního úřadu
pro věci národních výborů, 1963–1966 první náměstek předsedy Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, 1966–1968
náměstek ministra vnitra pro civilně-správní úsek, 1966–1968 člen ÚKRK KSČ, březen 1968 – prosinec 1977 předseda ÚKRK,
prosinec 1977 – duben 1981 člen ÚV KSČ, kandidát PÚV KSČ a tajemník ÚV KSČ pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesní
a vodní hospodářství, duben 1981 – listopad 1989 člen PÚV a SÚV KSČ, tajemník ÚV KSČ pro ekonomiku, 17. 12. 1987 – 24. 11. 1989
generální tajemník ÚV KSČ, 1971–1989 poslanec SL FS ČSSR, 1981–1989 člen předsednictva FS ČSSR. Srov. JAKEŠ, Miloš: Dva roky
generálním tajemníkem. Regulus, Praha 1996; VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Životopisná interview.
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Pátek 17. 11. 1989:
Začátek konce
Jak je vidět již na událostech toho dne,
úplná a detailní rekonstrukce dějů ve
špičce komunistické nomenklatury
zatím stále není možná, dostupné prameny si navíc někdy protiřečí. Podle
jedné verze měl Jakeše asi v 8.00 hod.
ráno v jeho kanceláři bez předchozí
domluvy navštívit federální ministr
vnitra genpor. Ing. František Kincl,
který ho informoval o přípravách na
nadcházející manifestaci a oznámil
mu, že svým rozkazem nařídil zvýšit
pohotovost bezpečnostních složek,
a pokud by došlo k ohrožení majetků a životů, jsou připravována blíže
nespecifikovaná opatření. Dále Kincl
uvedl, že v případě potřeby počítají
s přehrazením vstupu do centra města.
Pamatuji si, že jsem mu řekl, že by bylo
vhodné, aby jinak pořádkové síly byly
mimo prostory manifestace studentů.
K tomu jsem ještě dodal, že půjde jenom
o přehrazení, nikoliv o zasahování. Ministr vnitra měl také Jakeše zpravit
o tom, že z Prahy odjede do Ostravy,
odkud se pravděpodobně vrátí až
v neděli pozdě večer.3
Podle druhé verze se ministr Kincl
zastavil u generálního tajemníka ÚV
KSČ kolem 9.00 hod. ve věci nějakého
zákona, přičemž mu sdělil, že odjíždí
v rodinné záležitosti do Ostravy, že by
ho v případě potřeby měl zastupovat
první náměstek genpor. Ing. Alojz
Lorenc, CSc. Ohledně studentské de
monstrace [mě] informoval, že v zájmu
veřejného pořádku nechtějí pustit účast
níky na Václavské náměstí, k čemuž jsou
určeny nějaké jednotky. Jakeš podle

Miloš Jakeš přijímá od předsedy Mezinárodního svazu studentstva Josefa Skály zlatou medaili při
příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939. Praha, 15. listopadu 1989. Foto: ČTK / Michal Kalina
svých slov Kinclovi zdůraznil, že by
v žádném případě nemělo mezi demonstranty a pořádkovými jednotkami dojít ke střetu, neboť demonstrace byla
povolena, a zejména díky politickému
významu tohoto výročí se nesmělo za
žádných okolností zakročit, jinak by to
vrhlo stín na naše vedení. Kincl s tím
souhlasil a řekl, že to tak bude. 4
Genpor. Kincl oproti tomu uvedl,
že 17. listopadu 1989 navštívil v 7.00
hod. ráno člena předsednictva Ústředního výboru (PÚV) KSČ a vedoucího
tajemníka Městského výboru (MěV)

KSČ v Praze Ing. Miroslava Štěpána,
od něhož krátce před 8 hod. odjel na
své pracoviště. Mezi osmou a devátou
hodinou měl Jakešovi podat informaci,
ale jen telefonickou, která navíc nesouvisela se studentskou demonstrací. Ani
já, ani Jakeš jsme při tomto telefonátu
nehovořili o připravované akci 17. 11.
1989 […]. Vzpomínám si, že Jakeš spěchal
na nějaké zasedání. Federální ministr
vnitra rozhodně odmítl, že by v průběhu dne navštívil budovu ÚV KSČ.
S Jakešem jsem osobně nehovořil, mluvil
jsem s ním pouze dvakrát telefonem…5

Díl II. Politické elity v období tzv. normalizace. Prostor, Praha 2005, s. 173–217; KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů
ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 70–72; SPÁČIL, Dušan – SÝS Karel a kol.:
Viděno deseti. Rozhodující události mocenského zvratu v roce 1989 očima klíčových osobností z obou stran politického spektra. Nakladatelství Antonín Boráň – BONDY – POLART – Jaroslav Polák – FUTURA, Praha 2009, s. 61–91; ŽÁČEK, Pavel (ed.): Vypovídat pravdu
a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, díl 2. Cevro – Liberální konzervativní akademie, Praha 2013, s. 152–157. Všechny citace v článku jsou z tohoto 2. dílu.
2	Srov. BLAŽEK, Petr: Vedení KSČ a protirežimní opozice v druhé polovině osmdesátých let. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.):
Dominový efekt. Opoziční hnutí a pád komunistických režimů v roce 1989. ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 153–160.
3	
NA, f. Generální prokuratura ČSR (dále jen GP), sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 20. 2. 1990, l. 443.
4	ŽÁČEK, Pavel (ed.): Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 152.
5	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Pokračování ve výslechu s Ing. Františkem Kinclem z 28. 2. 1990, l. 504–505.
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Později vypověděl, že s generálním
tajemníkem dopoledne jednal (nespecifikoval, zda po telefonu), přičemž ho
upozornil, že by účastníci manifestace
mohli jít nepovolenou trasou do Ople
talovy ulice přes Václavské náměstí,
a tudíž by mohlo dojít k nepovolenému
shromáždění na Václavském náměstí.
V zásadě potvrdil verzi, že Jakeše velmi
stručně informoval o účasti pořádkových sil, úmyslu přijmout opatření, aby
byl průvod v případě potřeby odkloněn
od centra Prahy, či o jejich eventuálním zákroku, pokud by došlo k ohrožení
života lidí či ničení majetku.6
V dopoledních hodinách se Jakeš
setkal s ministrem zahraničního obchodu Janem Štěrbou, měli probírat
stav v oblasti tohoto obchodu, a poté
diskutoval s ministrem zahraničních
věcí Jaromírem Johanesem, který mu
podal zprávu o aktuálních zahraničněpolitických otázkách a situaci v socialistických zemích. Tentýž den jsem
debatoval s některými pracovníky ÚV
KSČ a řešil další naléhavé záležitosti,
které však se 17. listopadem neměly nic
společného.7
Před 16. hod., krátce před odjezdem
do Ostravy, volal ministr Kincl generálnímu tajemníkovi. Informoval jsem
Jakeše o situaci, konstatoval jsem, že je
normální. Pro případ, že by průvod z Albertova zamířil přes Václavské náměstí
do Opletalovy ulice, což signalizovaly
získané poznatky, mělo dojít k přehra

zení přístupové cesty […]. Dotázal jsem
se Jakeše, jestli se mají lidi na Václavské
náměstí pustit. On mi odpověděl, že je
třeba je tam nepustit, jenom přehradit ces
tu a nezasahovat.8 Tuto verzi částečně
potvrdil přímo Jakeš, který uvedl, že
telefonní rozhovor proběhl před 15.45
hod., než opustil ÚV KSČ, a upřesnil
ministrova slova: …na manifestaci sice
nějaké výkřiky jsou, ale jinak je průběh
klidný, a že odjíždí do Ostravy.9
Generální tajemník Jakeš, který ne
předpokládal, že k něčemu může dojít, se
v 16.00 hod. nechal odvézt domů, kde
s rodinou slavil dvacáté narozeniny
své vnučky. O dvě hodiny později mu
do bytu volal genpor. Lorenc, který ho
podle Jakešových slov informoval, že
sice akce studentů má určitý politický
charakter,10 ale jinak žádné problémy
nejsou, leda, že se vykřikují výzvy proti
straně a vládě.11 Povolené shromáždění
na Albertově prý skončilo, aniž by se
i přes provolávání různých protikomunistických hesel zasahovalo, a průvod
pokračuje dál.12
Genpor. Lorenc měl Jakeše navíc
informovat, že na Vyšehradě usiluje
o účast na manifestaci Alexander Dubček, který byl toho dne v Praze. Oznámil, že mu v tom chtějí zabránit, neboť
by jeho přítomnost mohla působit jako
katalyzátor. Jakeš mi na to odpověděl,
že s tímto postupem souhlasí.13 Ten však
toto tvrzení rozhodně popřel: O Dubče
kovi se mnou opravdu nehovořil.14

Ve 20. hod. odjel Jakeš do rekreačního střediska ÚV KSČ na Orlíku, kam
mu asi v půl desáté opět hlásil genpor.
Lorenc, že se účastníci demonstrace
odebrali k Národnímu divadlu, kde se
to trošku zamotalo, i přes několikeré
výzvy se nerozešli, byli proto vytlačeni,
ale že už je po všem, k ničemu vážnému
nedošlo, nejsou žádná zranění. Navíc
mu oznámil, že odjíždí domů, do Bratislavy. To jsem vzal na vědomí.15
Genpor. Lorenc oproti Jakešově verzi
tvrdil, že na Orlík telefonoval ještě asi
jednou, ale to již o Dubčekovi nemluvil. I když to plně nevylučuji, je možné,
že jsem mu sdělil, že byl pan Dubček ve
večerních hodinách propuštěn.16

Víkend 18.–19. 11. 1989:
Klid před bouří
Agentura Reuters vydala v pozdních
večerních hodinách 18. listopadu
1989 zprávu o údajné smrti studenta
Matematicko-fyzikální fakulty UK
Martina Šmída na Národní třídě. 17
Podle tvrzení člena předsednictva a tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka se tato
informace na Orlík dostala od ústředního ředitele Československé tiskové
kanceláře (ČTK) PhDr. Otty Čmolíka
kolem půlnoci.18 Pravděpodobnější je
však Čmolíkovo svědectví, že se tak
stalo až dopoledne 19. listopadu 1989
před 10. hod.19 Fojtík k tomu uvedl: Vo
lal jsem hned Jakešovi a ten potvrdil, že

6	
Správní archiv Ministerstva obrany ČR (dále jen SAMO) Olomouc, f. Vyšší vojenský soud (dále jen VVS) Tábor, sp. zn. T 10/1991, sv. XXI,
Protokol o výslechu svědka Ing. Františka Kincla z 6. 9. 1991, l. 4897.
7	SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Viděno deseti, s. 63.
8	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Pokračování ve výslechu s Ing. Františkem Kinclem z 28. 2. 1990, l. 506.
9	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 152.
10	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 20. 2. 1990, l. 441.
11	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 153.
12	
SAMO Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 8/1991, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 12. 8. 1991, l. 343.
13	Tamtéž, sv. II, Protokol o výslechu obviněného genpor. SNB Ing. Alojze Lorence, CSc., z 24. 4. 1990, l. 26.
14	Tamtéž, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 12. 8. 1991, l. 344.
15	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 20. 2. 1990, l. 441; ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic
nezamlčet, s. 153.
16	
SAMO Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 8/1991, sv. II, Protokol o výslechu obviněného genpor. SNB Ing. Alojze Lorence, CSc., z 24. 4. 1990, l. 26.
17	ŽÁČEK, Pavel: Fáma o smrti Martina Šmída a její vyšetřování. Rekonstrukce vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti. Securitas Imperii,
2010, č. 16, s. 143.
18	SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Viděno deseti, s. 14, 18.
19	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 954.
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o tom ví a že zvěsti o mrtvém studentovi
a mnoha raněných si vymyslela západní
propaganda…20 Jakeš se okamžitě spojil s odpovědnými pracovníky (zřejmě
ze Státní bezpečnosti), aby zprávu
vydanou představitelem Východoevropské informační agentury (VIA)
Petrem Uhlem ověřili. A v případě, že
je ta zpráva nepravdivá, aby ji současně
v tisku, rozhlase a televizi dementovali.
Požádal také Fojtíka, aby to prověřil,
nicméně se ukázalo jako obtížné
sehnat odpovědné činitele. Ministr
zdravotnictví Jaroslav Prokopec měl
zjistit, zda je zpráva pravdivá. Jakeš
žádal o ověření i předsedu Městského
výboru KSČ v Praze. Volal jsem také
Štěpánovi, aby zjistil situaci, ale řekli mi,
že je v Lounech u matky. Zanedlouho
přišlo ujištění, že jde o dezinformaci.21
Ale v důsledku této lži se už nepodařilo
zabránit důsledkům, které způsobila ve
veřejném mínění. Podle Jakeše ji zneužila opozice a různí jednotlivci, aby
rozpoutali negativní nálady proti SNB,
KSČ a jejímu vedení i vládě. Podle něj
také řada komunistů začala kolísat.22
Vedoucí tajemník Štěpán se do Prahy vrátil mezi druhou a třetí hodinou
odpolední. Nejprve se na Městském výboru KSČ seznámil se situací v hlavním
městě a poté osobně navštívil Jakeše
v jeho bydlišti. Situaci označil za vážnou a požadoval svolání PÚV KSČ.
Z rozhovoru jsem zjistil, vzpomínal
Štěpán, že Jakeš není vůbec informován
o situaci, což protiřečilo tomu, že [tajem-

ník MěV KSČ Viktor] Pázler mi sdělil, že
telefonicky hovořil s gen. Lorencem, když
nemohl dostat spojení na Jakeše, a ten mu
měl sdělit, že Jakeš všechno ví, že on s ním
osobně hovořil. Na Štěpánův nátlak byl
nejvyšší stranický orgán svolán.23
Společnost se dala do pohybu, prohlásil Jakeš, a tak jsem nechal svolat
[…] předsednictvo ÚV KSČ.24 Zasedání
z pokynu generálního tajemníka na
18. hod. 19. listopadu 1989 organizačně
zajišťoval vedoucí všeobecného oddělení ÚV KSČ RSDr. Jaroslav Molek. Toto
zasedání, jakož i následující byly spíše
operativní porady, nebyly připraveny
žádné písemné podklady, ani přijímá
na usnesení, upřesnil Molek. A byla to
jednání vždy dost zmatená. V nejvyšším
orgánu Komunistické strany Československa panovala spíše všeobecná
deprese, neboť jako politický orgán byl
postaven před hotovou věc, když došlo
proti jeho vůli k zásahu. Své přitom
sehrála fáma o údajně mrtvém studen
tovi, sice se to pak vyvrátilo, ale své tato
fáma vykonala. Na předsednictvu jeho
členové spíše konstatovali fakta, kde
se co se děje, než aby uvažovali o závěrech a konkrétních opatřeních.25
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo
sehnat ministra Kincla, byl na zasedání přizván genpor. Lorenc, který ve
svém vystoupení charakterizoval zásah
z Národní třídy jako přiměřený, což se
ukázalo, že to nebyla tak docela pravda.26
Člen PÚV KSČ a předseda federální
vlády Ladislav Adamec na jeho referát

nijak nereagoval, přestože se zmínil, že
ho navštívily dvě studentky, které mu
vylíčily, co se na Národní třídě stalo.27
Podle Jakeše tam Štěpán referoval spíše
o všeobecných věcech, o stávkách v divadlech, pohybu mezi studenty, o různých shromážděních, opozici apod.28
Štěpán se genpor. Lorence dotázal,
zda na Národní třídě byly nasazeny
i tzv. červené barety, a dozvěděl se, že
nikoliv. Tím chci pouze dokreslit úroveň
informací, které mělo předsednictvo ÚV
KSČ od funkcionářů ministerstva vnitra.29
Předsednictvo ÚV KSČ nakonec
v poklidné atmosféře uzavřelo diskusi a na Štěpánovo doporučení přijalo
závěr, že jeho člen, místopředseda
federální vlády a předseda vlády ČSR
František Pitra, má vystoupit v Čs.
televizi s prohlášením, které ovšem
vycházelo pouze z informací poskytnutých genp or. Lorencem. 30 Proto
naše reakce nebyla odpovídající tomu,
co se skutečně stalo, vzpomíná Jakeš.
Podle něj se vedení KSČ ani on osobně
nezabývali podrobnostmi o zákrocích
SNB proti demonstrantům. Akce byla
povolena a pak bylo na bezpečnosti,
aby zajistila při ní veřejný pořádek,
anebo povolena nebyla a pak bylo na
bezpečnosti, aby akci znemožnila podle
platných zákonů, a jak a čím konkrétně
toho dosáhne, tím jsme se nezabývali.31
Zhruba ve stejnou dobu, kdy zasedalo PÚV KSČ, přijalo právě vzniklé
Občanské fórum v Činoherním klubu
své ustavující provolání, v jehož prv-

20	SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Viděno deseti, s. 19.
21	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 153.
22	SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Viděno deseti, s. 64.
23	Tamtéž, s. 244. Během jednoho z výslechů M. Jakeš prohlásil, že s M. Štěpánem neměl od 17. 11. 1989 žádný kontakt až do zasedání PÚV
KSČ ve večerních hodinách 19. 11. 1989. NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše ze dne 20. 2. 1990,
l. 441. K tomu srov. ŠTĚPÁN, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce. Grafit, Praha 1991, s. 84.
24	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 153.
25	Tamtéž, s. 252.
26	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. III, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 20. 2. 1990, l. 441.
27	Srov. MÜLLEROVÁ, Alena – HANZEL, Vladimír: Albertov 16:00. Příběhy sametové revoluce. Česká televize – Nakladatelství Lidové noviny,
Praha 2009, s. 194–195.
28	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 153.
29	Srov. ŠTĚPÁN, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce, s. 87–88.
30	K jeho obsahu srov. OTÁHAL, Milan – SLÁDEK, Zdeněk: Deset pražských dnů (17.–27. listopad 1989). Dokumentace. Academia, Praha 1990,
s. 42–43.
31	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 153, 244–245.
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ním bodě formulovalo požadavek,
aby ihned odstoupili ze svých funkcí
ti členové PÚV KSČ, kteří jsou bezpro
středně spojeni s přípravou intervence
pěti států Varšavské smlouvy z r. 1968
a kteří jsou odpovědni za mnohaletou
devastaci všech oblastí společenského
života u nás. Jmenovitě jde o Gustáva
Husáka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka,
Miroslava Zavadila, Karla Hoffmanna
a Aloise Indru. Zhoubná politika těchto
lidí, kteří po léta odmítali jakýkoli de
mokratický dialog se společností, zcela
zákonitě vyústila do hrůzných událostí
posledních dnů.32
Večer se v budově ÚV KSČ zastavil
vedoucí oddělení státní administrativy
(XIII. oddělení) ÚV KSČ RSDr. Rudolf
Hegenbart. Bez obvyklého ohlášení
jsem přímo vešel do prostorů generál
ního tajemníka. Přišel jsem pozdě. Před
chvílí skončilo zasedání předsednictva.
[…] V kanceláři s M. Jakešem celkem
spokojeně seděl tajemník Jozef Lenárt.
Sledovali televizi, nemluvili. Na otázku,
co se stalo, neodpověděli a tak jsem ode
šel. Oba byli zvláštní, tak jsem je neznal,
cosi se v nich změnilo…33

Pondělí 20. 11. 1989:
Podpora československo-sovětského přátelství
V ranních hodinách vyhlásil federální
ministr vnitra genpor. Kincl mimořádná bezpečnostní opatření, o čemž ve
smyslu zásad centrálního plánu mimořádných bezpečnostních opatření a mimořádných bezpečnostních akcí Rady
obrany státu informoval generálního

tajemníka ÚV KSČ. Vážený soudruhu,
na základě vývoje bezpečnostní situace
v ČSSR, zejména v souvislosti se zneuži
tím výročí 17. listopadu vnitřním i vnějším
protivníkem k organizování provokač
ních a nátlakových akcí, jsem vyhlásil
3. stupeň mimořádných bezpečnostních
opatření pro Sbor národní bezpečnosti,
Pohraniční stráž a vojska ministerstva
vnitra.34 S ohledem na další vývoj událostí je zajímavé, že přípis neobsahoval
požadavek na povolání příslušného
počtu příslušníků Lidových milicí, tak
jako v předchozích případech.35
Rudé právo na titulní straně kromě
prohlášení předsedy české vlády „Výzva k rozvaze a občanské odpovědnosti“ přineslo také stanovisko vyjadřující
postoj ÚV KSČ: V posledních dnech se
různé skupiny osob snaží za aktivní
podpory některých západních sdělova
cích prostředků, zejména rozhlasových
a televizních stanic, vyvolat konfrontaci
se státní mocí, destabilizovat politickou
situaci, navodit ovzduší společenského
neklidu v naší zemi. Jsou organizovány
různé tryzny, jsou vyhlašovány výzvy ke
stávkám. […] Naše společnost jde z inicia
tivy KSČ už druhý rok cestou přestavby
a demokratizace. Není to snadné. Řešíme
řadu nahromaděných problémů, usiluje
me o zásadní změny ve všech sférách naší
společnosti. Počítáme přitom se všemi po
ctivými občany naší země. S komunisty
i nekomunisty, příslušníky dalších poli
tických stran. Dále článek odkazoval
na Jakešova slova z nedávné celostátní
konference Socialistického svazu mládeže (SSM): […] jsme pro upřímný čestný
dialog se všemi, kdo chtějí na bázi ústavy

nacházet východiska a sjednocovat své
síly ke konstruktivní práci v zájmu dal
šího socialistického rozvoje naší země
[…] Jedno by však mělo být jasné: dialog
nelze vést anonymně, nebo cestou ta
kových pouličních demonstrací, jejichž
cílem je provokovat, vyvolávat napětí ve
společnosti, porušovat veřejný pořádek,
různými výzvami a za pomoci některých
západních sdělovacích prostředků útočit
na naše společenské zřízení a pod hesly
„demokratizace“ usilovat ve skutečnosti
o opuštění socialistické cesty rozvoje.
A končil požadavkem: V této chvíli je
třeba zachovat rozvahu, zdravý úsudek
a rozhodně odsoudit provokace, jejichž
cílem není zdokonalení socialismu a zlep
šení života lidí, ale společenský chaos.36
S Jakešovým podpisem byla toho
dne prvnímu tajemníkovi ÚV KSS,
vedoucím tajemníkům krajských výborů KSČ a městských výborů v Praze
a Bratislavě dálnopisem zaslána informace z provenience Státní bezpečnosti o bezpečnostní situaci v souvislosti
s akcemi nepřátelských sil v Praze ze
17. až 19. listopadu 1989.37
Velvyslanectví Spojených států
amer ických mezitím odeslalo do
Washingtonu telegram, že se o uplynulém víkendu stal především generální tajemník ÚV KSČ Jakeš terčem
demonstrantů, skandujících hesla
„Pryč s Jakešem“ anebo „Jakeše do
koše“. Intenzita a cílevědomost těchto
požadavků musí mít zničující psycho
logický dopad na tohoto funkcionáře,
který měl údajně v úmyslu odstoupit již
dříve, v krizi sebedůvěry po událostech
v NDR…38

32	KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch – ŽÁČEK, Pavel (eds.): Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR, Praha
2009, s. 97.
33	HEGENBART, Rudolf: Problémy a pád muže z Vysočiny, rkp., 1997, s. 99, kopie v držení autora.
34	ŽÁČEK, Pavel (ed.): Organizace a řízení represe v ČSSR: Operační štáby generála Lorence 1988–1989. Securitas Imperii, 1998, č. 4/III,
s. 716–721. K 3. stupni MBO srov. ŽÁČEK, Pavel: Operační štáby generála Lorence v letech 1988–1989: Krizový management FMV v akci.
Securitas Imperii, 1998, č. 4/I, s. 11.
35	Tamtéž, č. 4/III, s. 602.
36	Pokus vyvolat společenský neklid. Rudé právo, 20. 11. 1989, s. 1.
37	KOUDELKA, František – NOSKOVÁ, Alena – PREČAN, Vilém: Situační zpráva ústředního aparátu KSČ. 20. listopadu – 1. prosince 1989.
In: Mezinárodní konference. Demokratická konference v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky. Studijní mate
riály. Sešit 5–6. ČSDS – ÚSD AV ČR, Praha 1999, s. 9–18.
38	PREČAN, Vilém: Praha… Washington… Praha. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. Knihovna Václava
Havla, Praha 2004, s. 106.
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Vedoucí XIII. oddělení ÚV KSČ Hegenbart se po seznámení se se situací
na Václavském náměstí a Národní
třídě vrátil před polednem na své
pracoviště. Než se stačil podělit o své
dojmy, dostal informaci, že ho sháněl
generální tajemník.39 Zastihl jsem jej
v pilné práci, telefonoval. Zdál se krajně
nervosní. Všude kolem se telefonovalo,
pracovníci volali s představiteli různých
orgánů a organizací. Požadoval odesílání
rezolucí na podporu zásahu na Národní
třídě. Po chvíli přišel Hegenbart na
řadu a dostal následující úkoly: projednat připravený návrh stanoviska
vlády ČSSR ke střetu na Národní třídě se Štěpánem a pozvat pracovníky
ideologického úseku a sdělovacích
prostředků, zhlédnout videozáznamy z Národní třídy a vytvořit z nich
sestřih dokumentující útok demonstrantů na příslušníky SNB. 40
Po návratu z Městského výboru
KSČ se Hegenbart s dalšími pracovníky aparátu ÚV KSČ soustředil na
videozáznamy pořízené zpravodajským týmem Československé televize
(ČST) a příslušníky Státní bezpečnosti.
Jsou zajímavé. […] Zajímavý byl pohled
i na zásahy Bezpečnosti. Zpočátku roz
pačitý přístup vůči odpůrcům, který po
stupně přerůstal v potyčky. Když však
byl promítán třetí videozáznam, již to
nebylo zajímavé. Situace se opakovala.
Pochod davů, výkřiky „pryč s Jakešem,
Štěpánem, Indrou“.41 Po dvou hodinách
promítání jej to přestalo bavit. Buď nám
předložili chybné záznamy, protože na
těch, které jsem viděl, nebylo nic, co by
dokumentovalo, jak studenti či občané
napadli, a ještě k tomu krutým způsobem,
příslušníky SNB. Nechal jsem toho. O vý
sledku práce jsem informoval M. Jakeše.

Nebyl spokojen…42 Promítání dokončili
až druhý den. Nic jsme však nenašli, co
by dokumentovalo zásah demonstrujících
občanů vůči Sboru národní bezpečnosti.
A to záznamy pořizovalo i federální minis
terstvo vnitra.43 Redaktoři televize poté
jakýsi střih událostí vytvořili, ale J. Fojtík
je s tím také vyhodil.44
Mezitím se Jakeš setkal s členy předsednictva a sekretariátem ústředního
výboru Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP) a zcela mimo
politickou realitu pronesl děkovnou
řeč oslavující práci Svazu, bolševický
převrat v Rusku a samozřejmě socia
lismus a jeho výdobytky. V závěru se
vrátil do reality, když zdůraznil, že
základní podmínkou úspěchu přestavby je zachování hospodářské,
společenské a politické stability.
Jakékoli pokusy o její narušení, o vyvo
lávání chaosu a anarchie, jak se o to
pokoušejí různé síly, které se snaží v tyto
dny manipulovat s částí naší kulturní
fronty, zejména dramatických umělců
a mládeže, mohou jedině vážně ohro
zit uskutečňování potřebných změn
a zavést společnost do krize s nepřed
vídatelnými důsledky. Současná doba
vyžaduje od všech opravdovou občan
skou odpovědnost, rozum a rozvahu.
K tomu může významně přispět i Svaz
československo-sovětského přátelství.
Jitření emocí a vášní neprospívá rozvíjení
racionálního, kulturního dialogu o všech
naléhavých otázkách přestavby, rozvo
je socialismu, za který se plně stavíme
a který potřebujeme. Podle oficiální
zprávy měl také odpovědět na četné
dotazy přítomných. 45
V odpoled n ích hod i nách – asi
v 16.00 hod. – se opět sešlo PÚV KSČ.
Projednávat se měla stanoviska zá-

kladních organizací KSČ, pracovních
kolektivů, orgánů a organizací Národní fronty (NF), vyjadřující znepokojení
nad vypjatou situací posledních dnů,
zejména v Praze, a odmítající výzvy
k protestním stávkám studentů vysokých a středních škol, obdobně jako
neuvážená rozhodnutí některých divadel zrušit představení. 46 Nejvyšší
komunistické vedení probíralo, jak
čelit sílícímu společenskému napětí
a demonstracím a jak reagovat na
různé výzvy a požadavky. Podpořilo
také společnou zprávu o jednání vlád
ČSSR, ČSR a SSR k událostem kolem
17. listopadu 1989 v Praze z dopoledních hodin. 47 V reakci na hlavní požadavek veřejnosti prošetřit události
17. listopadu 1989 a potrestat viníky
diskutovali členové předsednictva,
zda mají obětovat někoho z vedení
SNB. A protože složitý systém řízení
na federální, republikové i městské
úrovni neumožňoval rychlou identifikaci zodpovědného funkcionáře, na
řešení se neshodli.
Štěpánovo stanovisko, že v reakci
na „nátlakové akce protisocialistické
opozice“ není reálné zorganizovat
v hlavním městě shromáždění komunistů, signalizovalo oslabení pozice
KSČ. Klíčovou otázkou se stal vliv na
sdělovací prostředky, zejména rozhlas
a televizi, neboť ty šířily atmosféru z Pra
hy do celé země, kde byl dosud klid, a byla
vyslovována podpora ÚV KSČ, vzpomínal
Jakeš. S podporou médií a při mobilizaci stranického aparátu bylo možné
situaci ovlivnit, tvrdil ještě.
Předsednictvo ÚV KSČ dospělo k názoru, že další zásahy Bezpečnosti jsou
vyloučeny, a zaměřilo svou pozornost
na sdělovací prostředky. Vedoucí pra

39	HEGENBART, Rudolf: Šedá eminence aneb podklad pro zpracování kusých poznámek z práce a života let nedávno minulých, únor 1992, rkp.,
s. 80–81, kopie v držení autora.
40	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 100.
41	TÝŽ: Šedá eminence…, s. 81–82.
42	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 101.
43	TÝŽ: Šedá eminence…, s. 82.
44	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 101.
45	Základ práce SČSP je v odbočkách. Soudruh M. Jakeš se setkal s funkcionáři Svazu čs.-sovětského přátelství. Rudé právo, 21. 11. 1989, s. 1.
46	Tamtéž. Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV KSČ.
47	Srov. OTÁHAL, Milan – SLÁDEK, Zdeněk: Deset pražských dnů (17.–27. listopad 1989), s. 63–64.
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covníci rozhlasu a televize sice tvrdili, že
situaci zvládnou, ale upozorňovali na to,
že jejich snahy by v televizi mohl naru
šit stávkou technický aparát. Proto bylo
doporučeno, aby pro takový případ byli
vybráni jako záloha příslušní odborníci
z armády. Diskutovalo se i o bezpečnosti
a ochraně televize i rozhlasu, líčí Jakeš.
PÚV KSČ navíc přijalo doporučení, aby
federální vláda poslala do ČST jako
vládního zmocněnce místopředsedu
vlády Mateje Lúčana. To vše se však
v praxi ukázalo jako neúčinné, neboť
někteří pracovníci televize přešli zcela
do služeb nastupující opozice. 48 Podle
oficiální zprávy se projednávala praktická opatření spojená se zajištěním
klidu a pořádku, jakož i další naléhavé
otázky. PÚV KSČ se prostřednictvím
Rudého práva obrátilo na veřejnost, studenty, učitele, vychovatele, školské pracovníky i na rodiče, aby udělali vše pro
okamžité obnovení výuky na školách.49
Podle záznamu zástupce náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky
(II. správa) SNB pplk. Ing. Miroslava
Chovance se po skončení zasedání
konala u J. Fojtíka na ÚV KSČ porada,
která mj. stanovila taktiku pro další
postup Státní bezpečnosti: reagovat
pružněji, nicméně nedělat nic, co by
situaci ještě vyhrotilo. V této souvislosti také vedení II. správy SNB získalo
od Viktora Borského z Federálního
úřadu pro tisk a informace zákulisní zprávu, že v polovině prosince na
16. zasedání ÚV KSČ50 by měli odstoupit členové vedení Jakeš, Štěpán, Fojtík, Karel Hoffmann i prezident ČSSR
Husák a generálním tajemníkem ÚV
KSČ by se měl stát Adamec. Tyto změny
měl v lednu 1990 potvrdit sjezd KSČ.51

Miloš Jakeš během projevu pro Čs. televizi, 21. listopadu 1989

Úterý 21. 11. 1989:
Pozvání Lidových milicí
Ráno panoval na pracovištích ÚV KSČ
neobvyklý ruch. Hegenbart vzpomíná:
Docházely protichůdné rezoluce. Jedny
podporovaly zásah, druhé požadovaly
potrestání organizátora. Rovněž pra
covníci zaujímali protichůdné postoje…
Podle vedoucího XIII. oddělení ÚV
KSČ začal den velkou nervozitou, a to
ještě nebyl konec. Přišla nová zpráva.
Večer v televizi bude hovořit M. Jakeš
a vyzve národ k podpoře. Nastaly však
komplikace. Od ředitele televize přišel
dopis, v němž stálo, že zaměstnanci
odmítají jeho projev vysílat. Informa
ce vzbudila rozruch. Stůj co stůj měl
být projev zveřejněn s přesvědčením,
že uklidní situaci ve společnosti. Hegenbart řešil požadavek, aby projev
vysílalo armádní studio ČST.52 Beru

Foto: ČTK / Jiří Kruliš

telefon a volám ministru Václavíkovi.
„Čeká Tě úkol. Informaci dostaneš od
příslušných pracovníků ideologického
úseku či generálního tajemníka.“ Obdobně předal informaci o úkolech
vedoucímu odboru pro Lidové milice
a náčelníkovi Hlavního štábu (HŠ)
LM plk. Ing. Miroslavu Novákovi.53
Netrpělivého ministra národní obrany
ČSSR arm. gen. Ing. Milana Václavíka,
který v průběhu odpoledne několikrát
telefonoval a žádal vydání potřebných
pokynů, odkazoval přímo na Jakeše.54
Dopoledne se generálnímu tajemníkovi ozval předseda federální vlády a informoval ho, že na Úřad vlády
ČSSR se dostavila delegace vedená
hudebníkem Michaelem Kocábem,
v níž byl přítomen i Václav Havel. Adamec se Jakeše ptal, zda ji má přijmout.
Ten mu odpověděl, aby zvážil, zda je
vyslechne osobně nebo někoho pově-

48	JAKEŠ, Miloš: Dva roky generálním tajemníkem, s. 111.
49	Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV KSČ. Rudé právo, 21. 11. 1989, s. 1.
50	Na 16. zasedání ÚV KSČ, svolaném na 14. a 15. 12. 1989, měla být projednána zpráva o činnosti KSČ po 15. zasedání ÚV KSČ a dalších
úkolech, zpráva o plnění plánu sociálního a ekonomického rozvoje v roce 1989, o návrhu plánu na rok 1990 a informace o přípravě
9. pětiletého plánu a stavu realizace přestavby hospodářského mechanismu před 1. lednem 1990 a předložen k posouzení návrh zásad
programu KSČ a návrh dokumentu „Cíle a východiska sociálně ekonomického rozvoje ČSSR pro 9. pětiletku a další období“. Viz Zpráva
ze zasedání předsednictva ÚV KSČ. Na 14. a 15. prosince svoláno 16. zasedání ústředního výboru strany. Rudé právo, 17. 11. 1989, s. 1.
51	ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. ÚPN, Bratislava 2006, s. 82–83.
52	HEGENBART, Rudolf: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 103.
53	TÝŽ: Šedá eminence…, s. 86.
54	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 102.
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ří, ale hlavně aby nepřijímal Havla.
Adamec delegaci přijal bez Havla. Tato
skutečnost svědčí o tom, že Adamec,
pravděpodobně pod vlivem poradců,
začal dělat vlastní politiku ve vztahu
k disentu, nezávisle na ÚV KSČ. Stano
visko předsednictva ÚV KSČ přikazovalo
s disentem kolem Havla nejednat, nele
galizovat tím takzvané nezávislé struk
tury, které vědomě stály mimo politický
systém Národní fronty.55 S odstupem
času také Jakeš tvrdil, že byl pro, aby
předseda federální vlády jednal s Občanským fórem. Večer na jednání PÚV
KSČ měl Adamec informovat, že před
delegací prohlásil, že nebude vyhlášen
výjimečný stav, že jejich požadavky
jsou ultimativní a neúnosné a on je
považuje za nepřijatelné.56
Odpoledne se Jakeš telefonicky
ozval Vasilu Mohoritovi, členovi sekretariátu ÚV KSČ a předsedovi ÚV
SSM, který předchozího dne vystoupil
s podporou studentů na Václavském
náměstí, a zakázal mu účast na dalších shromážděních.57
Na oddělení státní administrativy
ÚV KSČ byl mezitím předán stručný
záznam z jednání informační skupiny PÚV KSČ, která jako hlavní úkoly
stanovila zabezpečení ochrany důležitých objektů, zejména rozhlasu, televize, Rudého práva a spojů jednotkami
Lidových milicí, s cílem nepřipustit pro
niknutí opozičních skupin do prostoru
továren a úřadů.58 Podle Hegenbarta

mělo být variantně připraveno řešení
obsazení těchto objektů odborným
personálem Čs. lidové armády (ČSLA)
a FMV, mobilizováni techničtí pracovníci n. p. Tesla, zjištěny požadavky
technického personálu ČST, údajně
s cílem zajistit pouze vystoupení mi-
nist rů s odvoláním na prohlášení vlády k událostem 17. listopadu 1989.59
Jakeš mezitím přijal delegaci závodů z kladenského okresu, která
mu tlumočila plnou podporu politice
vedení komunistické strany a požadovala přijmout rázná opatření proti
silám vyvolávajícím napětí a rozvrat
ve společnosti.60
Na 16. hodinu si Jakeš k sobě pozval
Hegenbarta i s náčelníkem HŠ LM plk.
Novákem. Vyložil nám názory vedení
strany.61 Informace jednoznačná. V Pra
ze byla vypjatá situace. Předpokládal, že
různé skupiny nepřátelských sil budou
chtít obsadit vysoké školy, divadla, stu
dentům a umělcům znemožňovat práci.62
Bezpečnost by prý nemusela zvládnout udržení klidu a pořádku. Mohou
se vyskytnout i výtržnosti vůči hercům
pražských divadel i vůči studentům.63
Aby se této situaci předešlo, chtěl
Jakeš navrhnout PÚV KSČ posílení
bezpečnostních složek v Praze. Plk.
Novák byl pověřen přípravou organizačního zabezpečení příjezdu mimopražských jednotek Lidových milicí do
Prahy.64 V průběhu asi půlhodinového
rozhovoru odešel generální tajemník

dvakrát ze své kanceláře. Stále něco
konzultoval ve vedlejší místnosti. Bylo
zřejmé, že je krajně nervózní. Připravoval
si současně večerní televizní vystoupení.
Po návratu do kanceláře zopakoval
stručně své představy a pozval oba na
podvečerní jednání předsednictva.65
Hegenbart si prý nebyl jistý, co to
všechno znamená. Že by se M. Jakeš
rozhodl k velkému a rozhodujícímu kro
ku? Prostřednictvím pochodu LM Prahou
zopakovat […] Únor 1948? 66
Jednání PÚV KSČ, jehož prvním
bodem bylo povolání mimopražských
jednotek Lidových milicí k posílení
veřejného klidu a pořádku v Praze,
se od 18.00 hod. jako hosté zúčastnili federální ministr vnitra genpor.
Kincl a náčelník HŠ LM plk. Novák.67
Fojtík uvedl, že vše se odehrávalo
v atmosféře nervozity, zdali to Praha
zvládne. Z krajů přišel návrh, aby zde
byly posíleny pořádkové síly. Jakeš to
přednesl na PÚV KSČ, kde se diskutovalo o tom, že tedy pořádek v Praze by
měl být, jinak že to může skončit třeba
i vandalstvím. Štěpán na tomto Před
sednictvu nebyl, tak se to uzavřelo, že
když bude Praha (Městský výbor KSČ
v Praze – pozn. aut.) souhlasit, tak ano.
Na jednání prý bylo zdůrazněno, že
jednotky Lidových milicí nesmějí být
použity k represím.68
Po hodinové diskusi dostal plk.
Novák pokyn připravit rozkaz pro
povolání cca 5000 příslušníků Li-

55	Vzpomínka M. Jakeše je nesprávně datována počátkem listopadu 1989. SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Viděno deseti, s. 70. Srov.
ŠTĚPÁN, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce, s. 89–90.
56	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 155.
57	Tamtéž, s. 163.
58	Tamtéž, s. 187.
59	HEGENBART, Rudolf: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 103.
60	ČTK: Delegace okresu Kladno u soudruha M. Jakeše. Rudé právo, 22. 11. 1989, s. 1.
61	HEGENBART, Rudolf: Šedá eminence…, s. 86.
62	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 106.
63	TÝŽ: Šedá eminence…, s. 86.
64	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 106. Plk. Ing. M. Novák doplnil: O možném posílení SNB v Praze jsem se dozvěděl od Rudolfa Hegen
barta při cestě k M. Jakešovi před zasedáním předsednictva. Kde se mně Jakeš dotazoval, jaké síly je možné dát k posílení na výpomoc SNB.
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. IV, Protokol o výslechu svědka Ing. Miroslava Nováka z 19. 3. 1990, l. 681.
65	HEGENBART, Rudolf: Šedá eminence…, s. 86.
66	TÝŽ: Problémy a pád muže z Vysočiny, s. 106.
67	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. IV, Protokol o výslechu svědka Ing. Miroslava Nováka z 19. 3. 1990, l. 680.
68	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 176.

10

2014/04 paměť a dějiny

PD_04_2014.indb 10

15.12.14 9:27

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

dových milicí do hlavního města. Po
návratu z předsednictva jsem spolu
se spolupracovníky připravil rozkaz,
v němž bylo nařízeno, kolik který kraj
má vyslat milicionářů tak, aby v 6.30
hod. 22. 11. byli na určených místech
na okraji Prahy, kde si je převezmou
zástupci obvodních správ SNB a LM.69
Štěpán, který se kvůli zasedání pléna Městského výboru KSČ na jednání
dostavil asi o hodinu a půl později, se
tam bez dalších podrobností dozvěděl,
že bylo rozhodnuto povolat do Prahy
vybrané jednotky LM.
S návrhem pozvat Lidové milice přišel podle Jakeše plk. Novák, zdůvodnil
to tlaky zdola, s tím, že útvary SNB
i LM jsou v Praze již unaveny stálou
službou. Bylo rozhodnuto, že jednotky
LM budou pozvány, ale beze zbraně, aby
pomohly VB, a pokud se pak roznesly
fámy, že měly také obsazovat školy
a divadla, tak to jsou fámy nepodlože
né. Chybou podle Jakeše bylo, že plk.
Novák tuto záležitost včas neprojednal
s městskými stranickými orgány. Na
úterním předsednictvu byla posouzena
situace na základě těch informací, které
v té době mělo Předsednictvo k dispozici,
a závěry jsem pak tlumočil já v televiz
ním vystoupení v úterý večer.70
Ve 21. hod. vystoupil Jakeš v televizi
s projevem, v němž se v souvislosti se
závažnými události posledních dní obrátil ke „spoluobčanům, soudružkám
a soudruhům“. Naše společnost se na
chází na křižovatce svého dalšího vývoje,
zdůraznil. Vedení komunistické strany
a československého státu vynakládá ve
liké úsilí k tomu, abychom vytyčených
cílů dosáhli. […] Přestavba přirozeně
přináší rozdílnost názorů i postojů. Je
tu však hranice, kterou bychom neměli

překračovat. Vymezuje ji naše ústava
a zákony socialistického státu. […] Na
ším programem není anarchie, zmatek,
sociální napětí a společenský rozvrat.
[…] Vítáme dialog se všemi, kteří jsou
pro socialismus, i když vyjadřují kritická
stanoviska k nešvarům a nedostatkům,
s nimiž se potýkáme. […] Jak však postu
pují a jaký mají program ty skupiny, které
stojí v pozadí nynějších událostí v Praze?
Snaží se bezohledně manipulovat částí
mládeže a zneužívat její upřímný zájem
pohnout rychleji věcmi kupředu. Vliv to
hoto působení se projevil i mezi částí naší
kulturní umělecké fronty. Jakou morálku
mohou mít lidé, kteří bezostyšně rozši
řují lživé zprávy a fámy o smrti mladého
člověka jen proto, aby rozpoutali vášně
a emoce s nepředvídatelnými důsledky?
[…] Jedno je však jasné. V sázce je věc
pracujícího lidu, socialismus, se kterým
spojuje svoji budoucnost většina našeho
lidu včetně mladé generace. V závěru
vyzval dělníky, rolníky, inteligenci,
mladou generaci, všechny komunisty,
příslušníky politických stran a organizací Národní fronty, aby hájili hodnoty
socialismu vydobyté v minulých zápasech celých generací. Projevme všichni
vysokou občanskou odpovědnost, rozum
a rozvahu.71
Asi o hodinu později si Štěpán
ověřil situaci, když se snažil získat
podrobnosti o součinnosti Lidových
milicí se složkami Sboru národní
bezpečnosti. Podařilo se mu zjistit,
že náčelník správy SNB hl. m. Prahy
a Středočeského kraje plk. JUDr. Antonín Chmelíček měl prý na základě
pokynu z vedení FMV připravit do půlnoci příslušnou dokumentaci a předat
ji okresním štábům LM. Já jsem učinil
osobní dotaz u ministra vnitra Kincla,

který mi sdělil, že o ničem neví. Snažil
se telefonicky spojit s Jakešem, což se
mu nepodařilo, a proto se obrátil na
náčelníka HŠ LM.72
Někdy po 22.00 hod. Štěpán tlumočil
plk. Novákovi stanovisko obvodních
tajemníků a členů předsednictva Městského výboru KSČ, že použití Lidových
milicí v Praze je nevhodné a naopak
by mohlo zkomplikovat situaci. Situaci
jsme v našem kolektivu posoudili a od
23.00 hod. jsem se marně snažil dovolat
M. Jakeše, vypověděl Novák. Za pomoci
Správy ochrany ústavních a stranických činitelů (V. správa) SNB, odkud
plk. Novákovi zapůjčili auto s řidičem,
se proto rozjel k Jakešovi domů. Vysvětlil generálnímu tajemníkovi situaci,
zejména ho seznámil se Štěpánovými
názory, a doporučil, aby se ty jednotky Lidových milicí, které ještě z krajů
neodjely, vrátily na závody.73
Jakeš potvrdil, že ho plk. Novák asi
ve 2. hod. v noci navštívil s tím, že za
této situace je nutné akci zastavit. Po
delším uvažování, na základě informace, že některé jednotky jsou již na
cestě, hlavní velitel Lidových milicí
rozhodl, že se ráno po jejich příjezdu
situace dořeší.74 Tak tam v pyžamu
u toho telefonu přemýšlím, co dělat. Co
mám dělat za situace, když město Praha,
tedy vedoucí tajemníci obvodů, jsou proti
tomu? Jaký může mít význam jejich pří
jezd do Prahy? Tak jsem rozhodl, kdo je
na cestě, ať dojede do Prahy, kdo není na
cestě, ať do Prahy nejezdí.75 Plk. Novák
vydal po návratu na ÚV KSČ příslušné
pokyny, ale přesto v ranních hodinách
přijelo do Prahy na 4000 příslušníků
LM. Byli soustředěni ve vybraných ob
jektech na jednotlivých obvodech, aniž
by byli nasazeni.76

69	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. IV, Protokol o výslechu svědka Ing. Miroslava Nováka z 19. 3. 1990, l. 680.
70	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 153–154, 245.
71	Projevme všichni vysokou občanskou odpovědnost, rozum a rozvahu. Projev soudruha Miloše Jakeše v Československé televizi. Rudé
právo, 22. 11. 1989, s. 1 (2. vydání); OTÁHAL, Milan – SLÁDEK, Zdeněk: Deset pražských dnů (17.–27. listopad 1989), s. 139–141.
72	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 245.
73	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. IV, Protokol o výslechu svědka Ing. Miroslava Nováka z 19. 3. 1990, l. 680.
74	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 154
75	VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Životopisná interview. Díl II. Politické elity v období tzv. normalizace. Prostor,
Praha 2005, s. 213.
76	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. IV, Protokol o výslechu svědka Ing. Miroslava Nováka z 19. 3. 1990, l. 680

paměť a dějiny 2014/04

PD_04_2014.indb 11

11

15.12.14 9:27

studie a články

Středa 22. 11. 1989:
V čele Národní fronty
Toho dne ráno byl Jakeš od 9. hod. na
zasedání předsednictva ÚV Národní
fronty ČSSR ve Valdštejnském paláci.
Plk. Novák si ho nechal vyvolat a předložil mu návrh na okamžité vrácení
Lidových milicí zpět do krajů, který
generální tajemník odsouhlasil.77
Jakeš vzpomínal, jak náčelník HŠ LM
argumentoval, že jejich přítomnost má
negativní odezvu u obyvatelstva, šířily
se různé fámy, a tak rozhodl, aby se
jednotky vrátily domů.78 Vzhledem
k časové tísni nemohlo být svoláno před
sednictvo ÚV KSČ a situace vyžadovala
okamžité řešení. A tak jsem Novákovi
sdělil, aby milicionářům poděkoval
a zabezpečil jejich návrat domů. Tak
že místo demonstrace síly a vyjádření
rozhodnosti bránit socialistické zřízení
v ČSSR skončila celá akce LM v důsledku
nepochopení Prahy a špatné komunikace
a neochoty bránit socialismus nezda
rem.79 V podstatě všechny jednotky
do oběda opustily Prahu, s výjimkou
plzeňské, kterou plk. Novák více než
hodinu přesvědčoval, aby odjela.80
Generální tajemník ÚV KSČ seznámil předsednictvo ÚV NF ČSSR se
základními dokumenty, které chtěla
komunistická strana předložit do
diskuse před XVIII. sjezdem. Zároveň
předsednictvo projednalo návrh na
svolání komise KSČ a Národní fronty
pro přípravu nové ústavy a materiál
o posílení úlohy soudů při ochraně
práv občanů a podpořilo návrh na zřízení ústavního soudu ještě před přije-

tím nové ústavy. Předsednictvo ÚV NF
ČSSR zdůraznilo potřebu prohloubení
charakteru ČSSR jako socialistického
právního státu a doporučilo urychlit
přípravy nového Zákona o sdružovacím
právu, Zákona o právu shromažďovacím
a nového tiskového zákona.
Jakeš se i oficiálního výstupu z jednání špiček Národní fronty snažil
využít k prezentaci názorů vedení
KSČ: Historické i aktuální zkušenosti
potvrzují, že ke konstruktivním vý
chodiskům není možné dospět cestou
konfrontace, nátlaku a nenávisti, ústící
až ve snahu o destrukci společenského
zřízení. Události posledních dnů znovu
ukazují, že rozněcování vášní, jednání
pod vlivem emocí a nepodložených zpráv
brání výměně názorů, kterou se jedině
můžeme dobrat ke všeobecné shodě
o hlavních otázkách a směrech dalšího
socialistického rozvoje naší vlasti.81
Předsednictvo ÚV NF ČSSR se také
mělo podrobně zabývat událostmi po
skončení manifestace k 50. výročí
17. listopadu 1939. Před zasedáním Jakeš
konečně dostal k dispozici konkrétní
materiály o důsledcích zásahu na Národní třídě, včetně seznamu poškozených osob. Tím pádem pak už zmíněné
předsednictvo zaujalo jiné stanovisko
a zásah odsoudilo.82 Vyslovilo dokonce
politování nad tím, že došlo k újmě na
zdraví některých občanů. Stejně jako
vedení KSČ se i vedení Národní fronty
obrátilo na novináře, aby podpořili
všechny kroky vedoucí k uklidnění situa
ce, k vítězství rozumu ve společnosti, aby
v této situaci projevili politickou a spole
čenskou odpovědnost a rozvahu.83

Vedoucí představitelé KSČ v čele
s generálním tajemníkem se na půdě
Národní fronty setkali ještě s předsednictvem Čs. strany socialistické
(ČSS) a jeho předsedou Bohuslavem
Kučerou. Kromě posouzení vnitropolitické situace chtěli projednat otázky
dalšího rozvoje a prohloubení spojenectví obou stran.84
Podle jednoho informátora amerického velvyslanectví v Praze měl Kučera
generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ během jednání navrhnout, aby rezignoval.
Jakeš se však zdál lidovými demonstrace
mi naprosto „nedotčen“ a předsedovi ČSS
prý odpověděl, že je připraven spolehnout
se při obraně socialismu a své vlastní po
zice na bezpečnostní síly.85
Aktivní Jakeš přijal také sovětského
velvyslance v ČSSR Viktora Lomakina.
Podle stručného oficiálního výstupu
pro stranický tisk se navzájem informovali o vývoji situace v obou zemích
a posoudili perspektivy vzájemné spolupráce mezi oběma komunistickými
stranami i mezi ČSSR a SSSR.86 Ani
kolem 17. listopadu, ani po něm, uvedl
Jakeš do protokolu, nebyly dávány ze
sovětské strany žádné pokyny. Pokud
hovořil se sovětským velvyslancem,
prý se to týkalo pouze připravovaného
pléna, což on vzal na vědomí.87
Generální tajemník se ještě sešel
s ministrem obrany Maďarské lidové
republiky genplk. Ferencem Kárpátim,
s nímž si vyměnili informace o vývoji
situace v Československu a Maďarsku.
Přijetí se zúčastnili ministr národní
obrany arm. gen. Václavík a maďarský
velvyslanec Miklós Barity.88

77	Tamtéž.
78	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 245.
79	SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Viděno deseti, s. 80.
80	
NA, f. GP, sp. zn. IV/3 Vg 4/89, sv. IV, Protokol o výslechu svědka Ing. Miroslava Nováka z 19. 3. 1990, l. 680.
81	ČTK: Podpora dělné diskusi. V Praze zasedalo předsednictvo ÚV NF ČSSR. Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 1.
82	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 154.
83	ČTK: Podpora dělné diskusi, s. 1.
84	ČTK: O prohloubení spojenectví v Národní frontě. Vedoucí představitelé KSČ v čele s M. Jakešem se setkali se členy předsednictva
Čs. strany socialistické. Tamtéž, s. 1
85	PREČAN, Vilém: Praha… Washington… Praha, s. 142.
86	ČTK: Přijetí V. Lomakina. Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 1.
87	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 155.
88	ČTK: Maďarský host u M. Jakeše. Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 2.
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Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš přijal „představitele stranických, odborových a mládežnických organizací a předních dělníků státního
podniku Severočeské hnědouhelné doly, koncern Most“, Praha, 23. listopadu 1989
Foto: ČTK / Jiří Kruliš
Předsednictvo ÚV KSČ, které od
pondělí zasedalo každý den večer, se
pochopitelně zabývalo zhoršující se
vnitropolitickou situací. Jako přiznání
neschopnosti ji řešit padlo rozhodnutí svolat na pátek 24. listopadu 1989
zasedání pléna ÚV KSČ.89 Člen PÚV
KSČ a předseda Výboru pro stranickou
práci v českých zemích Karel Urbánek
dostal – zřejmě od Jakeše – za úkol navrhnout odvolání plk. Nováka.90 Podle
Štěpána byl tento krok zdůvodněn tím,
že nesplnil usnesení PÚV KSČ a vydaný
rozkaz neprojednal s územním stranickým orgánem v Praze.91 Jakeš to nazval
jeho „organizačním lapsusem“.92
Jakeš společně s členem PÚV a tajemníkem ÚV KSČ Ivanem Knotkem
ještě ten den večer přijali delegaci
pracujících Západočeského kraje,
složenou ze zástupců rozhodujících

průmyslových a zemědělských podniků, ČSLA, Pohraniční stráže, SNB
a Lidových milicí západních Čech. Její
členové tlumočili znepokojení svých
pracovních kolektivů nad současným
vývojem v Praze. Zaujali kritický
postoj ke svobodně se vyjadřujícím
sdělovacím prostředkům, které podle jejich názoru nepřímo přispívaly
k dalšímu zostřování současné situace.
Přesto ujistili vedení KSČ odhodlaně
a důrazně odmítnout jakékoliv „protisocialistické“ provokace.93

Čtvrtek 23. 11. 1989:
Zákulisní boje
Jakeš spolu s tajemníkem ÚV KSČ
Františkem Hamanem přijali delegaci
„představitelů stranických, odborových a mládežnických organizací“

státního podniku Severočeské hnědouhelné doly (SHD), koncern Most.
Vybraní zástupci pracujících je informovali, že s obavami sledují aktuální
vývoj ve společnosti a jsou připraveni
podílet se na řešení napjaté situace.
Jménem zaměstnanců prohlásili, že
podporují stanovisko tří vlád k událostem 17. listopadu 1989 a stavějí
se proti snahám vyhlásit generální
stávku. Podtrhli, že horníci a další pra
cující SHD si nepřejí hospodářský chaos
a politickou destabilizaci společnosti.
Jakeš jim poděkoval za jasná stanoviska a podporu, přičemž prohlásil,
že vedení KSČ se pokusí politickými
prostředky zastavit negativní politický vývoj. V tomto smyslu – řekl – bude
jednat zítřejší zasedání ÚV KSČ. Absolutně mimo realitu ocenil pracovní
úsilí i výsledky horníků a dalších

89	Svolán ústřední výbor KSČ. Tamtéž, s. 1.
90	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 255.
91	Tamtéž, s. 245.
92	Tamtéž, s. 154.
93	(z): Vyjádření obav. Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 1.
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pracovníků SHD a také pozornost,
kterou měli věnovat životnímu prostředí. Označil to za důležité kroky na
cestě přestavby a demokratizace v zájmu
posílení předností socialismu a zvýšení
životní úrovně lidu.94
Poslední medializovanou návštěvu
u generálního tajemníka vykonali
zástupci základních a fakultních
organizací KSČ z Českého vysokého
učení technického v Praze. V debatě
ho měli informovat o politické situaci
na jednotlivých fakultách, o názorech
studentů a činnosti stranických orgánů a organizací během posledních
dnů. Jakeš jim prý poděkoval za otevřená slova, upřímné konstruktivní
názory, připomínky a náměty. Zdůraz
nil, že je třeba vést soustavný politický
zápas za uskutečnění přestavby a de
mogratizace (sic). Ztotožnil se s jejich
názorem, že je třeba řešit vzniklou
situaci nikoliv mocenskými, ale politickými prostředky, rozhodně však
hájit přednosti socialismu a zejména je
rozvíjet praktickými činy. Jako by se nic
nedělo, slovy pozdně normalizačního
ptydepe připomenul, že úkolem strany
a všech komunistů je vést mnohem
aktivněji dialog s lidmi, včasně reagovat na oprávněné kritické připomínky
a získávat občany k široké účasti na
jejich řešení.95
Mezitím i výkonný výbor Obrody –
Klubu za socialistickou přestavbu vydal výzvu „Všem členům Komunistické
strany Československa“, ve které konstatoval, že uklidnění a smíření brání
malá skupina ve vedení KSČ – Jakeš, Foj
tík, Hoffmann, Indra, Zavadil a Husák,
která nese nemalou část zodpovědnosti
za srpnovou vojenskou intervenci proti
Pražskému jaru a jež způsobila stagnaci
a ekonomický i morální úpadek, jehož
plody dnes sklízíme.96

Ze svědectví vedoucího XIII. oddělení Hegenbarta, ale i z kusých poznámek zástupce náčelníka II. správy SNB
pplk. Chovance vyplývá, že v zákulisí
probíhal před nadcházejícím plénem
neúprosný souboj špiček komunistické
moci. Podle agenturní zprávy poradce
člena PÚV KSČ a předsedy federální
vlády Adamce, důvěrníka s krycím
jménem „Kaláb“, se již řešila varianta odstoupení generálního tajemníka,
změny ve funkci předsedy Federálního
shromáždění (FS) i prezidenta ČSSR.
Do dvou týdnů bylo plánováno prosadit nový volební zákon, který by
umožnil, aby se volby do Federálního
shromáždění konaly již v únoru 1990.
Ve vedení KSČ byly idenfitikovány tři
skupiny: 1. Jakeš + Štěpán, 2. Hegenbart
+ ministerstvo vnitra a 3. Adamec +
masy. Aktivita KSČ se měla zaměřit na
„ulici“, vrcholný dialog se měl vést ve FS
ČSSR a do konce roku měli být „zkompromitovaní“ donuceni k odchodu.97
Záznam v pracovním deníku pplk.
Chovance odkazuje na informace
z KGB, resp. od generálního tajemníka
ÚV KSSS Michaila S. Gorbačova, že
jakákoliv mocenská varianta řešení
situace (např. za pomoci armády) nepadá v úvahu. Pokud nepůjdou z funkcí
Štěpán a Jakeš, Sovětský svaz nám
přiškrtí ekonomiku.98 Když byl Jakeš
později před parlamentní komisí tázán
na eventuální možnost zásahu ČSLA
v týdnu po 17. listopadu, prohlásil,
že mu není známo, že by se o něčem
takovém jednalo, a odvedl pozornost
k Radě obrany státu (v jejímž čele stál),
která se ovšem v inkriminovaném období nesešla. Vím, že pro případ, kdyby
nastala stávka v televizi, připravovalo
se vzít odborníky z armády, aby tele
vizní techniku udrželi v provozu. Jinak
mě Václavík informoval, během čtvrtka

23. 11. 1989, o aktivu na ministerstvu
národní obrany, který vyslovil podpo
ru vedení strany a vlády.99 Se stejným
stanoviskem pak federální ministr národní obrany Milán Václavík vystoupil
i druhého dne na plénu ÚV KSČ.100

Pátek 24. 11. 1989:
Pád až na dno	
V 10. hod. dopoledne začalo v budově
Vysoké školy politické v Praze-Vokovicích klíčové mimořádné zasedání
ÚV KSČ. V. Mohorita ho označil za
tragédii. Zahájil ho Miloš Jakeš snůš
kou řečí, které jsme slyšeli již mnohokrát
předtím. Celé jednání bylo bezvýchodné
a zmatené. Pokud to mohu hodnotit, bylo
to střetnutí krajů a centra.101
Jakeš hned po uvítání formuloval
nesplnitelný cíl, aby z tohoto sálu
odešel ústřední výbor naprosto jednotný
[…] a naše strana znovu získala vážnost
a autoritu, kterou zejména v posledních
dnech ztrácela. Přiznal, že i přes hledání
jiných cest nebylo v silách PÚV KSČ přijmout takové opatření, které by odpoví
dalo této situaci (tj. opatření mocenské),
a tudíž se stalo nezbytným, aby situaci
posoudil celý ústřední výbor KSČ. Podle jeho představ to mělo vést k obnovení jednoty a akceschopnosti strany.
Otevřeně je třeba říci, že naše země se
nachází na osudové křižovatce. […] Uka
zuje se také, že jsme podcenili působení
našeho protivníka, vnitřních i vnějších
protisocialistických sil. Nedocenili jsme
zcela procesy v Polské lidové republice,
Maďarské lidové republice a zejména pak
v poslední době v Německé demokratické
republice a jejich působení a vliv na naši
společnost. Situaci označil za vážnou,
nikoliv však bezvýchodnou: …je řešitel
ná, ale za podmínky, že strana přejde do
protiofenzívy, prokáže schopnost získat

94	ČTK: Horníci SHD proti rozvratu. Soudruh Miloš Jakeš se setkal s představiteli Severočeských uhelných dolů. Rudé právo, 24. 11. 1989, s. 1.
95	ČTK: M. Jakeš přijal zástupce ČVUT. Vzniklou situaci je třeba řešit politickými prostředky. Tamtéž.
96	KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOKOŠKA, Stanislav: Obroda. Klub za socialistickou přestavbu. ÚSD AV ČR – Maxdorf, Praha 1996, s. 170.
97	ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB, s. 110.
98	Tamtéž, s. 112–113.
99	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Třídní boj po 17. listopadu 1989 v dokumentech politického aparátu ČSLA. Historie a vojenství, 2005, roč. 54, č. 1, s. 108.
100	TÝŽ: Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, s. 154.
101	Tamtéž, s. 164.
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Odstupující generální tajemník Miloš Jakeš blahopřeje svému nástupci Karlu Urbánkovi. V pozadí mezi nimi šéfredaktor Rudého práva Zdeněk
Hoření, vpravo dole předseda FS ČSSR Alois Indra. Mimořádné zasedání ÚV KSČ, Praha, 24. listopadu 1989.
Foto: ČTK / Karel Mevald
seriózním a citlivým přístupem většinu
pracujících, včetně mládeže. Bude to
složitý proces, není však důvod rezig
novat a ztrácet sebevědomí. Komunis
té se mohou hlásit jak k minulosti, tak
i k současnosti.
Podle názoru vedení KSČ vznikla po
17. listopadu 1989 situace, která výrazně urychlila dlouhodobě připravovaný
přechod tzv. nezávislých seskupení
k formování politických stran. Vývoj
událostí ukázal, že domácí nepřátelé
socialistického Československa, za
výrazné podpory ze zahraničí, přešli
k frontálnímu útoku za prosazení svých
politických cílů. […] Co jiného je to než
vyhrožování pučem v naší zemi, argumentoval Jakeš. V souladu s tím jsou
organizovány nátlakové akce, zejména
ve sdělovacích prostředcích, které mají
jitřit společnost, zesilovat napětí a šířit
nejistotu. Dělali jsme vše možné a nenašli
jsme takové účinné politické prostředky
[jak] usměrnit jejich činnost a prosadit

objektivní informaci […]. Je tedy nezbyt
né, aby vláda přijala potřebná opatření
a zabránila dalšímu zneužívání státních
sdělovacích prostředků k provedení to
hoto převratu.
Jakeš zdůraznil, že špičky KSČ chtěly
klid a pořádek zajistit politickými prostředky, ovšem v rámci Ústavy ČSSR
a platných zákonů. Pokud dojde k ohro
žení zájmů socialistické společnosti,
bezpečnosti a majetku občanů, musí být
tyto zákonné prostředky využity. Uvolnit
cestu k nezákonnosti by bylo neodpo
vědné a krajně nebezpečné. Ihned po
skončení mimořádného zasedání měly
podle jeho představ stranické orgány
a organizace aktivizovat všechny členy
strany, získat na svou stranu poctivě
smýšlející pracující a další občany na
obranu socialismu, na podporu přestav
by a demokracie naší společnosti. Jeho
slova se dají vyložit více způsoby, zdá
se však, že stále ještě nevylučoval ani
nějakou omezenou formu mocenského

zásahu. Jakeš mimo jiné prohlásil, že se
v posledních dnech setkal s řadou komunistů i nestraníků. Se slzami v očích
hovořili o tom, jaká je situace v naší stra
ně a v naší zemi. Jak mnozí komunisté,
kterým dodnes věřili, do včera věřili, i ve
vedoucích funkcích na pracovištích se za
čali obracet, jak se ukázalo, že chtějí něco
jiného, než je vyhlášená politika strany.
Přesto bylo PÚV KSČ podle něj donuceno se zabývat personálními změnami
ve svém složení a diskutovat i řadu
dalších kádrových otázek týkajících
se zejména všech tří vlád, na nichž se
však jeho členové zjevně nebyli schopni shodnout, a proto chtěli odsunout
jejich projednání na příští zasedání.
Generální tajemník nicméně přednesl
návrhy na uvolnění (pochopitelně „na
vlastní žádost“) z funkce členů PÚV
KSČ Gustáva Husáka a Aloise Indry
s tím, že se to netýká jejich státních
funkcí, a člena sekretariátu ÚV KSČ
Karla Hoffmanna.102

102	Poslední hurá. Stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989. Edice Propadliště dějin. Nakladatelství
Cesty, Praha 1992, s. 6–12.
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Rozhovor studentů fakulty žurnalistiky s Milošem Jakešem 19. prosince 1989. Na první fotografii Václav Bartuška, na druhé Richard Kalup
a fotografující Petr Žižka.
Foto: Milan Fefík Podobský
Během jednání přišel za Jakešem
k předsednickému stolu genpor. Kincl
s informací o tom, že by na Václavském
náměstí měl vystoupit Alexander Dubček. Ptal se mě, co má dělat. Já mu sdělil,
aby do toho bezpečnost nezasahovala.
[…] Tím náš rozhovor se s. Kinclem ten
den skončil.103 Na dotaz z pléna generální tajemník potvrdil, že jeho předchůdce z doby Pražského jara se nachází
v Praze. Je u Černíka, bude vystupovat
na Václavském náměstí. Samozřejmě
teď je problém, aby to alespoň ta televize
nevysílala. Taková je naše skutečnost.
Tak jestli ho zatkneme, tak samozřejmě
bude proti tomu obrovská demonstrace
na Václavském náměstí. Vidíte denně,
před jaké problémy jsme postaveni. Ono
se snadno ty věci kritizují, ale meziná
rodní faktor se tady vůbec nedoceňuje,
do jakého pohybu se společnost dala.
Snad nejlépe rozpoložení Jakeše
i celého vedení KSČ charakterizuje
tento citát: Ale vždyť tady se nám to
díky sdělovacím prostředkům vymklo
z rukou, teror byl nastoupen. […] Já tu
mám stovky dopisů, dnes třeba celou
složku, jak se chovají k pracovníkům bez
pečnosti, k jejich rodinám, k jejich dětem,

jak je pronásledují. Bílý teror nastupuje.
[…] Je nástup kontrarevoluce, která je
mezinárodně řízena […] Jedině naše
jednota nám pomůže, jednota strany,
a ne že tady bude jeden proti druhému
vytahovat různé problémy. […] Co mám
tedy dělat, co mám udělat jako generální
tajemník? Co má udělat předseda vlády
jako předseda vlády v tomto momentě?
Co má udělat, poraďte.104
Nebylo divu, že v 19. hod. Jakeš oznámil „spontánní“ rezignaci svou i všech
členů předsednictva, sekretariátu i tajemníků ÚV KSČ.105 Myslím, že kroky,
které budou učiněny, aby byli zvoleni a vy
bráni noví soudruzi, přispějí k tomu, aby
proces aktivizace strany probíhal rychleji,
že tu nebudou nějaké umělé přehrady, že
bude i tímto krokem vytvořen určitý před
poklad, aby i ve stranických organizacích
dole se aktivněji přistoupilo k rozvoji stra
nické práce… O hodinu později byl jako
nový generální tajemník zvolen Karel
Urbánek. Vnitřní destrukce KSČ tak
byla završena.
V další diskusi Jakeš již jen zoufale
prohlašoval: Ano, určitě, kádrové změ
ny nebyly důsledné, dnes se to spravuje.
Ale co bude zítra, co bude pozítří? Vždyť

všechny ty původní diktáty, které nám
byly dány […], všechny byly vysoce pře
kročeny, a teď už jsou nové požadavky.
Kde se to zastaví? Já myslím, že musíme
mít sílu tedy říci, když uděláme ty změny,
tak dost. A musíme to držet a obhajovat,
a ne, že nám napíše zase nějaká organi
zace dopis a my se zase sejdeme a zase
to budeme měnit. Nesmíme se nechat ma
nipulovat menšinou, ale musí rozhodovat
kvalifikovaná většina. To je demokracie,
a ne fórum a shromáždění na Letné…106
Jakeš byl v posledních dnech své
stranické kariéry mimořádně roztěkaný a jen s obtížemi se soustřeďoval
na složitější problémy. Štěpánovi se
zdálo, že události na něj těžce doléhají, snad protože si uvědomoval
jejich katastrofické důsledky. 107 Ač
podle americké diplomacie inklinoval k zastáncům tvrdé linie, stále se
pokoušel hrát vyvažující roli a držet
PÚV KSČ alespoň zdánlivě jednotné.
Jakeš se v každém případě snaží vyhnout
tomu, aby byl z vedení odstraněn právě
v tomto okamžiku, kdy vyhlídky na jeho
další působení jsou tak nejisté…108
S odstupem času Jakeš uváděl, že
tehdejší ÚV KSČ byl už tak řečeno vyžilý,

103	SAMO Olomouc, f. VVS Tábor, sp. zn. T 8/1991, sv. XXIX, Protokol o výslechu svědka Miloše Jakeše z 12. 8. 1991, l. 343.
104	Poslední hurá, s. 55–56.
105	Srov. ŠTĚPÁN, Miroslav: Zpověď vězně sametové revoluce, s. 96–97.
106	Tamtéž, s. 107, 186–187.
107	Tamtéž, s. 90.
108	PREČAN, Vilém (ed.): Praha… Washington… Praha, s. 126–127.
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bylo v něm mnoho lidí, kteří už ztratili
své funkce a nebyli aktivní v politice,
byli s tímto stavem nespokojeni a měli
tendence k jakési pomstě. V ústředním
výboru působila skupinka „mladých“,
kteří cítili svou příležitost, dále pak
skupina konzervativců převážně z Východočeského kraje, kterým byla jakákoliv liberalizace proti mysli, atd. Byl
jsem názoru, že v takové krizové situaci
není právě dobré dělat kádrové změny,
poněvadž se při tom hlavně vyřizují účty,
jeden chce hodit kde co na jiného a hle
dají se oběti, místo soustředění se na
věcné řešení problémů.109 Ve vedení KSČ
panovala nerozhodnost a nejednotnost,
spojená s aspirací na vedoucí funkce.
Očekávat jakoukoliv podporu a pomoc
zvenčí byla jen iluze. Bláhová představa.
Zůstali jsme úplně sami.110
Pro Občanské fórum však byla demise předsednictva ÚV KSČ v čele
s Milošem Jakešem pouze prvním
a ne zcela jasným krokem vedení komunistické strany v nastalé situaci.
Následujícího dne zaslal Celostátní
koordinační stávkový výbor studentů
vysokých škol otevřený dopis Jakešovi
a dalším vysokým funkcionářům KSČ,
ve kterém je žádal, aby neprodleně
rezignovali na všechny státní i stranické funkce.
Dne 28. listopadu prezident Gustáv
Husák uvolnil Jakeše z funkce předsedy Rady obrany státu, 3. prosince přijal
ÚV Národní fronty jeho rezignaci na
funkci předsedy a 7. prosince 1989 byl
spolu se Štěpánem předsednictvem ÚV
KSČ vyloučen z komunistické strany
za hrubé politické chyby při řešení celo
společenského napětí, zejména událostí
17. listopadu 1989. 111 Tato situace,
zbavení členství ve straně, byla pro
dlouholetého komunistu životním
trestem, který mj. zhodnotil i jeho
dvouleté působení ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ.

109	ŽÁČEK, Pavel: Vypovídat pravdu a nic

Ukázka z revolučního časopisu Fámyzdat (vycházel denně od
27. 11 do 4. 12. 1989) a další projevy občanské tvořivosti,
například Miloš Jakeš jako šašek z Červeného Hrádku, listopad
a prosinec 1989
Foto: archiv Milana Fefíka Podobského

nezamlčet, s. 155–156.
110	SPÁČIL, Dušan – SÝS, Karel a kol.: Vidě
no deseti, s. 78
111	SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad – pro
sinec 1989. Díl 1. Dokumenty. Doplněk,
Brno 1998, s. 73, 76, 133.
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