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PŘEMYSL HOUDA

Z ačněme tentokrát už v roce 1955.
Až do té doby bylo rozhodnutí
o tom, kdo se stane vlastníkem au-

tomobilu, výsadou ministerstva dopravy:
přidělovalo poukázky. Pak přišel Spar-
tak, s ním první automobilová revoluce
a ministerstvo nestíhalo. Začaly rozhodo-
vat odborové organizace. Později, v roce
1962 stát zavedl jednotné pořadníky.
Čekat znamenalo nejen vyplnit žádanku,
ale například také vinkulovat 20 000 Kčs
na účtu – zaručit se, že občan na auto má.
Čekací lhůty závisely na tom, jaký model
žadatel chtěl; šlo o maximálně šest až
sedm let. Mimochodem: na trabant se
v té době v NDR čekalo i přes deset roků.
Trabant stál koncem 60. let zhruba

27 tisíc Kčs, nová Škoda 1000MB kolem
50 tisíc, luxusní funkcionářská Tatra 603
už 104 tisíc…Až na začátku 70. let se po-
ptávka s nabídkou přiblížily. Pořadníky
tehdy oficiálně skončily. Několik čísel:
v roce 1965 měl automobil každý třicátý
třetí člověk, v roce 1985 každý šestý.
Když se komunismus zhroutil, mělo 15
milionů obyvatel registrováno tři milio-
ny vozů. Nabídka se tedy nepochybně
zlepšila, problémů s ní ale bylo dost. Tře-

ba po vozech značky Lada prahlo tolik
lidí, že dovozy ze SSSR nemohly zájem
pokrýt ani z poloviny. A tak se vrátil „po-
řadníkový“ systém – jen přejmenovaný
na „záznamy“. Nyní už bez vinkulace.
Úzkoprofilovým se mohl dočasně stát

koneckonců jakýkoli typ vozu, třeba
i škodovka. A přesně to potkalo mladobo-
leslavskou novinku, slavnou Škodu Favo-

rit. Začala se prodávat v roce 1987, ale
do léta roku 1988 si ji mohly koupit jen
instituce. Až v roce 1989 nastal boom.
Už na prostý „záznam“ se stály celonoč-
ní fronty. Cena se blížila třiceti průměr-
nýmměsíčním platům a čekací doba čini-
la zhruba rok. Peníze Češi měli.
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M arián Čalfa se narodil
7. května 1946 v Trebišo-
vě na východním Sloven-

sku. V roce 1964 vstoupil do KSČ
a v letech 1964–1970 vystudoval
Právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze. Poté působil do roku
1972 v ČTK jako právník a v letech
1972–1988 pracoval na Úřadu před-
sednictva vlády ČSSR.
Dne 21. dubna 1988 se Marián

Čalfa stal ministrem bez portfeje ve
federální vládě. Ve funkci mimo
jiné připravoval návrh nové ústavy,
která by poměry v ČSSR příliš neli-
beralizovala. Od 3. prosince 1989
byl prvním místopředsedou federál-
ní vlády a 7. prosince byl pověřen je-
jím řízením.
Dne 10. prosince stanul v čele vlá-

dy ČSSR jako premiér. Usoudil, že
KSČ nemá po vypuknutí sametové
revoluce perspektivu, a proto z ní
v lednu 1990 vystoupil. Následně pů-
sobil ve Veřejnosti proti násilí. Po
volbách v červnu 1990 Čalfu do čela
vlády znovu prosadil Václav Havel,
v úřadě zůstal do 2. července 1992.
Spoluorganizoval přechod země od
totalitního socialistického systému
k pluralitní demokracii a tržnímu
hospodářství. V letech 1990–1992
byl též poslancem Sněmovny náro-
dů Federálního shromáždění. Po vol-
bách v červnu 1992 odešel z politi-
ky. Zůstal neoficiálním Havlovým
poradcem a v roce 1993 přijal české
občanství. Přešel do hospodářské sfé-
ry, kde získal značný vliv. pa

Usoudil, že KSČ
nemá perspektivu

PETR ANEV

V
ětšina obyvatel Českoslo-
venska přijala pád komu-
nistického režimu v roce
1989 se zadostiučiněním,
představitelé KSČ se

s ním ovšem vyrovnávali těžko.
Generální tajemník KSČ Miloš Jakeš

a velká většina ostatních vůdců strany zů-
stala komunistickým ideálům věrna i po
roce 1989. Mnozí čelní komunisté přešli
do hospodářské sféry, kde mohli neruše-
ně působit. Uplatnili tam své zkušenosti
a konexe a trochu paradoxně hráli nema-
lou roli v nastupujícím kapitalismu. Exis-
tovali však také komunističtí vůdci, kteří
byli po listopadu 1989 ochotni spolupra-
covat s dosavadní opozicí, nebo dokonce
přešli do demokratického tábora. V same-
tové revoluci hráli významnou roli.
Opoziční činitelé v čele s Václavem

Havlem se kvůli nedostatku zkušeností
a dalším důvodům zdráhali převzít moc,
což komunistickým politikům, kteří zača-
li spolupracovat s opozicí, umožňovalo,
aby se dostali do vysokých funkcí.
Nejdříve se zdálo, že by s opozicí mohl
najít společnou řeč federální premiér La-
dislav Adamec, který se prezentoval
jako politik gorbačovského ražení. Ob-
čanské fórum ho podporovalo, po sesta-
vení vlády z 3. prosince 1989, v níž měla
KSČ stále 15 křesel z 20, mu už ale ne-
mohlo věřit. Mezi komunistické vůdce,
kteří aktivně spolupracovali s „druhou
stranou“, patřil předseda české vlády
František Pitra. Reprezentanti opozice
na začátku prosince souhlasili s tím, aby
setrval v čele vlády, která už se skládala
většinou z nekomunistů. Umoci se ale Pi-
tra udržel jen přechodně, 6. února 1990
ve funkci skončil, když se ukázalo, že je
práce nekomunistických ministrů saboto-
vána. Pitra do demokratického tábora ne-
přestoupil, ale jistě si počínal pragmatič-
těji než Adamec.
Ve „vládě národního porozumění“

jmenované 10. prosince 1989 měla KSČ
9 z 20 křesel. K členům vlády, kteří brzy
vystoupili ze strany a přešli do demokra-
tického tábora, patřili první místopředse-
da vlády Valtr Komárek, místopředseda
kabinetu Vladimír Dlouhý a premiérMa-
rián Čalfa. První dva vzešli z Prognostic-
kého ústavu, Komárek byl jeho ředite-
lem a Dlouhý předsedou základní organi-
zace KSČ.
Čalfa byl vůbec nejvýznamnějším ko-

munistou, který přestoupil k demokra-
tům. Havel si nejdříve pletl jeho jméno,
Čalfa ale průběh revoluce zásadně ovliv-

nil, když mu pomohl získat prezident-
skou funkci. Dne 15. prosince 1989 Hav-
lovi v důvěrném rozhovoru nabídl, že se
postará, aby ho Federální shromáždění,
kde mělo OF dosud slabé zastoupení,
zvolilo prezidentem ještě v roce 1989.
Na oplátku zřejmě počítal s tím, že zůsta-
ne premiérem. Havel namítl, že ho parla-
ment ve stávajícím složení nezvolí. Čal-
fa ale správně konstatoval, že právě sou-
časné Federální shromáždění odhlasuje
všechno, co se mu předloží. Poté vyvinul
tlak na poslance a ti Havla jednomyslně
zvolili prezidentem. Čalfa Havlovi kro-
mě jiného pomohl proti skupině býva-
lých reformních komunistů, kteří na kon-
ci roku 1989 prosazovali na post prezi-
denta republiky Alexandra Dubčeka.
Mezi Slováky se nacházelo více vý-

znamných komunistů, kteří přešli k de-
mokratům. Patřil k nim například Milan
Čič, slovenský ministr spravedlnosti v le-
tech 1988–1989. Po vypuknutí revoluce
se stal 12. prosince 1989 předsedou slo-
venské vlády. Veřejnost proti násilí v ní
měla jen jednoho zástupce, vládu kontro-
lovala spíše zvenčí. Čič v čele kabinetu
vydržel do voleb v červnu 1990. Působil

ve Veřejnosti proti násilí a následně
v Hnutí za demokratické Slovensko.
Mezi bývalé vlivné komunisty patřil i Ru-
dolf Schuster, který se stal v letech
1999–2004 slovenským prezidentem.
Před rokem 1989 byl předsedou Výcho-
doslovenského krajského národního vý-
boru a v listopadu 1989 se stal předsedou
Slovenské národní rady. Po vypuknutí re-
voluce se choval vstřícně k opozici a bez
váhání opustil KSČ. V prosinci se opako-
vaně ptal slovenských revolučních vůd-
ců Milana Kňažka a Jána Budaje, kdy
má vystoupit ze strany.
Opozice po listopadu 1989 nedokáza-

la obsadit nejvyšší mocenské posty na
Slovensku, postkomunističtí činitelé
v nich zůstali až do voleb v červnu 1990
a jejich závislost na opozici se postupně
zmenšovala. Brzy začali hájit nacionalis-
tické postoje, čímž své postavení upevni-
li. Svou orientaci časem změnilo i komu-
nistické hnutí na Slovensku. V roce 1992
přešlo pod vedením Petera Weisse a dal-
ších reformních činitelů na sociálněde-
mokratické pozice, když místo něj vznik-
la Strana demokratické levice.
I v českém komunistickém hnutí, kte-

ré se v březnu 1990 transformovalo na
KSČM, se objevily určité snahy o demo-
kratizaci. Na jaře 1991 se například zfor-
movala reformní skupina Demokratická
levice v Komunistické straně Čech aMo-
ravy. Působili v ní Vasil Mohorita, před
listopadem 1989 nejmladší člen komunis-
tického vedení, a Michal Kraus, který
byl od roku 1986 poslancem České ná-
rodní rady. Poslanecký mandát v českém
parlamentu zastával nepřetržitě až do
roku 2006, přičemž v roce 1993 vstoupil
do ČSSD. Na přelomu let 1991 a 1992
skupina prosadila pořádání referenda
o změně názvu KSČM. Pro jeho zachová-
ní se v referendu vyslovilo 76 % hlasují-
cích. Mohorita, Kraus a další mezitím
stranu opustili, když si uvědomili, že ji
nelze transformovat v demokratickou
sílu. Následně organizovali některá mar-
ginální levicová uskupení.
Mohoritu a Krause lze zařadit k těm,

kteří po 17. listopadu 1989 přešli do de-
mokratického tábora, i když je pravda,
že komunistickou stranu na rozdíl od ji-
ných činitelů opustili o něco později.
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Utekl vám začátek seriálu? Předplatné si můžete
objednat na tel. 225 555 533 nebo na internetové
stránce www.lidovenoviny.cz/listopad. V ceně
předplatného je i přístup do digitálního archivu
Lidových novin, o žádný díl tak nepřijdete.

AKTÉŘI DOBY

Pá 18.10. Opoziční inciativy; So 19.10. Několik vět; Po 21.10. Od Palachova týdne po 28. Říjen.; Út 22.10. Z NDR do SRN; St 23.10. Vzpoura filharmoniků; Čt 24.10. Disidenti ve
Vratislavi; Pá 25.10. Odpor na severu; So 26.10. Svatořečení Anežky; Út 29.10. Den D; St 30.10. Stávka začíná; Čt 31.10. Zrod OF; Pá 1.11. První masové demonstrace; So 2.11.

Poprvé za společným stolem; Po 4.11. „Ať mír dál zůstává…“; Út 5.11. Dělníci vypískali Štěpána; St 6.11. „Kůl v plotě“ odchází; Čt 7.11. Víkend na Letné; Pá 8.11. Generální stávka; So 9.11. Role StB v listopadu 89;
Po 11.11. Armáda v listopadu 89; Út 12.11. Studenti v listopadu 89; St 13.11. Prognostici v listopadu 89; Čt 14.11. Ti, co přešli na druhý břeh; Pá 15.11. Revoluce na Slovensku; So 16.11. Nové slovo – pluralita;
Po 18.11. Země, která nevzkvétá; Út 19.11. Zametání stop; St 20.11. Konec vlády jedné strany; Čt 21.11. Havel for president; Pá 22.11. Svobodné volby; So 23.11. Na koho se zapomnělo

MARTA EDITH HOLEČKOVÁ

J ednou z reakcí na brutální zásah na
Národní třídě byla studentská oku-
pační stávka, vyhlášená na DAMU

20. listopadu 1989. Stávková vlna se roz-
šířila na další vysoké i střední školy.
O den později se shodou okolností ocitl
na pražském hlavním nádraží čtyřiadva-
cetiletý student obecné lingvistiky univer-
zity v Terstu Giorgio Cadorini. Doma byl
aktivním členem studentské samosprávy
a účastnil se vyjednávání s vedením uni-
verzity. Správa kolejí a menz tehdy pláno-
vala kvůli rekonstrukci na několik let uza-
vřít bez náhrady tamější koleje. O prostor
by tak kromě ubytovaných studentů při-
šly i studentské spolky. Jednání byla bez-
východná, a proto počátkem listopadu
1989 vypukla studentská stávka.
Giorgia role vyjednavače natolik vy-

čerpala, že na funkci rezignoval. Aby
uvolnil nahromaděný stres, rozhodl se
cestovat. A tak se náhodou objevil v Pra-
ze. Před nádražím spatřil průvod lidí s tri-
kolórami na klopách a domníval se, že
slaví státní svátek. Následoval dav a po-
chopil, že jde o demonstraci. Jako studen-

tovi filozofie mu přišlo logické zajít na
zdejší filozofickou fakultu a zorientovat
se. Překvapilo ho, že do budovy na dneš-
ním Palachově náměstí mohl volně vejít.
Jakýsi student ho zavedl do tiskového

střediska, kde zjistil, že probíhá student-
ská stávka a čeká se, zda vláda podá de-
misi. S českými studenty zpočátku zkou-
šel hovořit slovinsky, záhy přešel do fran-
couzštiny. Krátce poté se spojil se stávku-
jícími studenty v Terstu, kteří vyjádřili
solidaritu se svými pražskými kolegy –
toto gesto bylo vtěleno do textu prohláše-
ní ve francouzštině, který Giorgio předal
českým kolegům. Tehdy ho překvapila
jistá ostražitost zdejších studentů – čekal
vřelejší přijetí, protože přicházel ze Zápa-
du a měl zkušenost se studentskou stáv-
kou, nicméně dnes je pro něj jejich po-
stoj pochopitelný. Giorgio Cadorini byl
zřejmě jediným západoevropským stu-
dentským aktivistou alespoň symbolicky
zapojeným do zdejšího dění. Počátkem
90. let se usadil v Československu a do-
dnes učí na vysoké škole.

Autorka pracuje v Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR

Jednání zástupců OF s představiteli státní moci 26. listopadu 1989. Premiér Ladislav Adamec (sedící vlevo) stín komunistického
funkcionáře nepřekročil, zatímco Marián Čalfa (podává ruku Václavu Havlovi) přešel bez větších problémů do demokratického tábora.

Vytvořeno ve spolupráci:

MEZINÁRODNÍ KONTEXT BOUŘLIVÉHO ROKU 1989

Škoda Favorit na mezinárodním veletrhu v Brně. Snímek je z dubna 1989. FOTO ČTK

23. Ti, kdo přešli na druhý břeh
Nejvýznamnějším komunistou, který přestoupil do demokratického tábora, byl Marián Čalfa

Přijel náhodou z Itálie rovnou
mezi stávkující studenty
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JAK SE ŽILO V DOBĚ SAMETOVÉ REVOLUCE

„Na nové auto si nějaký čas počkáte“
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