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Konečně sami...

Jedním z důsledků roku 1989 ve střední a východní Evropě byl zánik nadná-
rodních institucí někdejšího východního bloku, zejména Rady vzájemné hospo-
dářské pomoci a Varšavské smlouvy. Rozpadly se také všechny tři socialistické 
federace – Sovětský svaz, Jugoslávie i Československo. Touha po větší politic-
ké samostatnosti národních států a současně potřeba nového institucionálního 
zapojení rámovaly politický vývoj celého regionu.

Předkládané texty z  různých perspektiv sledují probouzení a artikulaci ná-
rodnostních identit v politických institucích i  veřejném mínění, jež provázely 
rozklad socialistických diktatur, a zejména pak zánik federálních států jako 
součást budování nových systémů ve všech třech zemích.

Výzkumy byly poprvé prezentovány na workshopu „Konečně sami: Národ-
ní stát, reprezentace a suverenita ve střední Evropě po  roce 1989“ v Brati-
slavě ve dnech 25. a 26. září 2019; uspořádal jej Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR,  v.  v.  i., ve spolupráci s Historickým ústavem Slovenské akademie věd, 
katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského a Českým cen-
trem Bratislava. Akce svedla dohromady badatele a badatelky s pamětníky 
z  řad aktérů tehdejších událostí, se studenty i  širší veřejností.

Konání konference i uspořádání tematického bloku tohoto čísla Soudobých 
dějin/CJCH podpořila Akademie věd ČR v  rámci Strategie AV21 – program 
č. 11 „Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací“.





Skrytá prostorovost československé federace
Role národních rad v  transformacích  1989–1992

Adéla Gjuričová – Tomáš Zahradníček
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Národní parlamenty někdejšího Československa představují neobyčejně přínosnou 
perspektivu, z níž lze nahlédnout některé zlomové okamžiky českých, slovenských 
a  československých dějin. Jejich ustavení, jako v  případě České národní rady, 
respektive nové pravomoci, jako u národní rady slovenské, tvořily podstatnou sou-
část federalizace Československa v roce 1968. V letech 1990 až 1992 vystupovaly 
národní orgány jako vyjednávací strany rozhovorů o další podobě Československa 
a po jeho rozdělení se proměnily v parlamenty obou samostatných států. Přesto 
je jejich historický výzkum teprve na samém počátku.1

Ostatně i  autoři tohoto článku se o  soustavnější výzkum této dvojice legis-
lativních sborů začali pokoušet teprve nedávno. V  květnu 2018, při příležitosti 
padesátého výročí ustavení České národní rady, pozvali na  konferenci „Kořeny 
a tváře národního parlamentu“2 do Poslanecké sněmovny bývalé poslance a po-
slankyně i  své akademické kolegy a  kolegyně a  podělili se o  první hypotézy. 
Adéla Gjuričová upozornila na to, že neexistuje literatura k českému parlamentu 
v  sedmdesátých a  osmdesátých letech, a  své výzkumné sondy shrnula do  vy-
světlení jeho proměny po  roce  1989: v  propracovaném systému reprezentací 
jednotlivých sociálních skupin, jak jej představovala  zastupitelská hierarchie 
socialistické federace, figurovaly národní rady jako reprezentantky českého, re-
spektive slovenského lidu, avšak „jejich genetický kód obsahoval i kontrolovaný 

1 Viz JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Vznik České národní rady v  době Pražského jara 1968 a  její půso-
bení do  podzimu 1969. Kolín nad Rýnem, Index b. r.; UHER, Ján: Slovenská národná rada 
v roku 1968. In: ŽATKULIAK, Jozef (ed.): Národná rada v kontexte slovenských dejín: 150. výročie 
vzniku prvej Slovenskej národnej rady. Zborník materiálov zo sympózia v Častej – Papierničke, 
21.–22. apríla 1998. Bratislava, Národná rada Slovenskej republiky – Slovenská historická spo-
ločnosť pri SAC 1999, s. 160–175.
2 Zpráva o konferenci: TUČKOVÁ, Michaela: Kořeny a tváře národního parlamentu: Konference 
o historii České národní rady. In: Soudobé dějiny, roč. 25, č. 1–2 (2018), s. 275–278.
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nacionalismus federalizace osmašedesátého roku, znak, který se mohl probudit 
a projevit“.3 Tomáš Zahradníček se při téže příležitosti věnoval již přímo období 
let  1989 až  1992, během nějž se Česká národní rada přeměnila z  regionálního 
zastupitelstva v  národní parlament. Rozlišil přitom tři fáze: V  první polovině 
roku 1990 dokládal výskyt prvních výzev k autonomnímu uvažování, například 
v  debatě o  rozpočtu federace a  republik, jejímiž nejvýraznějšími původci byli 
poslanci za Československou stranu socialistickou, představující rétoricky silnou 
nacionalistickou formaci, která však vzápětí ztroskotala ve  volbách. Následné 
dvouleté funkční období první svobodně zvolené České národní rady provázelo 
přejímání kompetencí federálních institucí, jejich faktické zdvojování, jež cha-
rakterizoval rozpor mezi tím, že spolu reprezentace obou republik jednaly samy, 
bez federálních orgánů, avšak s výsledky se vracely do prostředí svých domácích 
institucí s  jejich odlišnými prioritami a  bez ústavních nástrojů pro uzavírání 
politických kompromisů (jimiž disponovalo obcházené Federální shromáždění). 
Konečně v  poslední fázi, od  léta  1992, autor dokládal, že obě národní rady už 
pohlížely na  federaci jako na „cizí moc“, jako na dědice tradic pokládaných no-
vými většinami za nežádoucí – socialismu, federalismu, čechoslovakismu. Proto 
i česká návaznost na Československo byla pouze výběrová.4 Právě o onom – více 
či méně náhlém – převážení „národního“ nad „lidovým“ vypovídají ostatně také 
následující dva texty tohoto čísla Soudobých dějin/CJCH, zabývající se týmž ob-
dobím v politice Sovětského svazu a  Jugoslávie. 

V úvodní fázi výzkumu poutalo naši pozornost především to, že česká strana 
kopírovala slovenské kroky se zpožděním, pouze reagovala na  slovenský vývoj 
a  přistupovala na  slovenské představy o  vyjednávání mezi republikami. Zdálo 
se nám, že to bylo proto, že se česká politická reprezentace i  veřejnost dlouho 
primárně, či dokonce výhradně identifikovaly s federací a musely se na jiná mě-
řítka a rétoriku postupně přeorientovat. Díky studiu dalšího archivního materiálu 
a přemýšlení nad kontextem jednotlivých pramenů se nám daří uvedené posuny 
a  jejich příčiny uchopit přesněji. Nově si uvědomujeme – a  v  následujícím textu 
se to pokusíme na  několika příkladech doložit – že také v  České národní radě 
žilo vědomí nedokončené ústavní proměny. Někteří poslanci soudili, že Česká 
národní rada je federací utlačovaná a že jí jsou setrvale upírány pravomoci slíbe-
né zákonem o československé federaci úplně stejně jako národní radě slovenské. 

3 GJURIČOVÁ, Adéla: Dvojakost v genetickém kódu: Národní rady v politickém systému so-
cialistického Československa. In: GJURIČOVÁ, Adéla – ZAHRADNÍČEK, Tomáš (eds.): Kořeny 
a tváře národního parlamentu: Česká národní rada 1968–2018. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v.v.i., 2019, s. 49–58, cit. s. 57.
4 ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu: Tři fáze proměny 
České národní rady v  letech 1989–1992. In: Tamtéž, s. 59–67.
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Stejně jako Slovenská národní rada i ona fungovala v napětí a pocitu provizoria, 
neboť ani jedna z nich nedostala svou ústavu slíbenou v zákoně o československé 
federaci v roce 1968. 

Tomuto nespornému upírání ústavních práv přikládaly národní rady v jednot-
livých fázích vývoje jiný význam. Rozporu mezi národní radou a federací se vždy 
dalo rozumět buď jako konfliktu politickoideovému, nebo v kategoriích národních 
zájmů. Po celou dobu vývoje federalizovaného Československa se v každé situaci 
české i slovenské národní radě nabízely oba tyto pohledy, oba měly své zastánce 
a soupeření mezi nimi představovalo jedno z hlavních ohnisek politického napětí. 
Dynamiku těchto proměn v  posledním období vývoje československé federace 
v  letech 1989 až 1992 se pokusíme dále zachytit. 

H l a v n í  mě s t o Ž i l i n a

Na  začátku je však třeba ještě upozornit na  další významný faktor, totiž insti-
tucionální architekturu federace. Tři československé parlamenty sídlily ve dvou 
městech, dva v  Praze a  jeden v  Bratislavě. Dvojrole Prahy jako federálního i  re-
publikového centra se podílela na  tom, že ve  stínu významnějších federálních 
institucí zůstávaly české republikové orgány v pozici podřízené regionální správy. 
Toto postavení českých orgánů umocňovala skutečnost, že republiky měly od-
lišné postavení ve  struktuře vedoucí politické síly. Slovenská část disponovala 
autonomní organizační strukturou, Komunistickou stranou Slovenska, zatímco 
komunisty v českých zemích řídil úřad pro stranickou práci při Ústředním výboru 
Komunistické strany Československa.5 Disproporce vznikla jako trest za pražské 
jaro a přispívala k tomu, že v české politice platila jasná hierarchie, podle níž se 
postup z republikové do federální funkce rovnal „povýšení“.6 Slovenské republi-
kové orgány byly v odlišném postavení: jejich problém nespočíval v přítomnosti 
významnějších institucí na  stejném teritoriu, ale v  nedostatku reálných pravo-
mocí. Hlavní cíl federalizace, totiž přenést v maximální míře slovenské vládnutí 
na Slovensko, se Slovákům nesplnil. 

V  roce  1968 se žádná důkladnější debata o  institucionální podobě nového 
státu nekonala. Ve spěchu vynuceném jednak invazí a jednak slovenským tlakem 
na  to, aby se nepropáslo padesáté výročí vzniku Československa, se vlastně jen 
urychleně schválily hlavní slovenské požadavky. Přitom s tužkou v ruce nad sta-
tistikami a mapou by jistě šlo vymyslet vhodnější model než zvolené řešení. Být to 

5 Jmenoval se Byro pro řízení stranické práce v českých zemích a jeho vedoucí Karel Urbánek 
se v  listopadu 1989 stal generálním tajemníkem Komunistické strany Československa.
6 Srv. LÖBL, Karel: Naděje a omyly: Vzpomínky na onu dobu. Praha, Academia 2012, s. 466.
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kvíz pro studenty politické geografie, vyřešili by ho snadno: Patrně by oddělili 
federaci od obou hlavních měst republik a přenesli její metropoli na vhodné nové 
místo. Našlo by se na slovenské straně společné hranice, patrně v Pováží – možná 
Trenčín, Žilina? Tak by začínalo skutečně nové zakládání Československa, federál-
ního státu směřujícího k vyrovnávání politických a ekonomických nerovností pro 
společnou budoucnost. Lze právem předpokládat, že takové federaci by republiky 
nedávaly přehnané pravomoci, zvláště česká strana ne, což by vyhovovalo brati-
slavským tužbám po nevelkém federálním poklopu nad suverénním Slovenskem.

Reálná podoba federalizovaného státu žádné balancování federace nad re-
publikami tedy neumožňovala také proto, že na mapě chyběl další bod, jenž by 
reprezentoval federální úroveň, a vytvářel tak funkční institucionální síť. Ukázalo 
se to, jen co se těžiště politického života přesunulo ze stranických sekretariátů 
do  státních institucí. Nejen v  Československu, ale v  celém postkomunistickém 
regionu nastala v roce 1989 jejich zatěžkávací zkouška. Vyšlo v ní najevo, že zdě-
děná podoba příliš nevyhovuje, přičemž žádné ze tří východoevropských federací 
se nepodařilo institucionální reformu provést a všechna tři soustátí během těchto 
snah zanikla. 

Společně s koncem vlády Komunistické strany Československa v listopadu 1989 
odpadl také problém s nedokončenou federalizací vládní strany, jenž se projevoval 
absencí samosprávné stranické organizace českých komunistů. Současně se vyje-
vily markantní rozdíly v postavení obou národních rad, formálně shodných insti-
tucí, prakticky však v mnohém odlišných. Když se demonstranti v listopadu 1989 
začali obracet k  parlamentu, zamířili v  Praze k  Federálnímu shromáždění jako 
nejvyššímu zákonodárnému orgánu ve městě – a v Bratislavě ze stejného důvodu 
ke Slovenské národní radě. Už do transformačního období tak obě národní rady 
vstupovaly v odlišném rozpoložení. 

S lov en s k ý z ápa s  o   v l a s t n í  ú s t a v u 

Slovenskou národní radu probudily k  politické aktivitě již v  průběhu roku  1989 
okolnosti návrhu nové československé ústavy. Ty způsobily, že slovenský parla-
ment se stal výbušným grémiem, při jehož jednání zaznívaly otevřené projevy 
nesouhlasu s mocenským centrem. 

Nová ústava měla upozadit stranický aparát, posílit právní stát a hospodářskou 
autonomii podniků, tedy učinit řadu reformních kroků v duchu Gorbačovovy pere-
strojky.7 Tyto politicky delikátní operace se měly v podmínkách federalizovaného 

7 Poprvé se požadavek nové ústavy objevil v březnu 1986 v materiálech 17. sjezdu Komunistické 
strany Československa. Z  útržků pramenů z  let 1986–1987 shromážděných Františkem 
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státu učinit naráz, tedy fakticky tak obejít pravomoci republik a  pominout je-
jich právo na  vlastní ústavy. „Trojjediná ústava“, jak se tomuto postupu říkalo, 
měla platit pro federaci i  obě republiky, a  také být všemi třemi parlamenty při-
jata. Na podzim 1989 bylo politicky rozhodnuto o představení návrhu veřejnosti 
a o scénáři jeho projednávání v parlamentech. Hlavním schvalujícím subjektem 
měl být ovšem nejdůležitější kolektivní orgán v zemi – sjezd Komunistické strany 
Československa, který se připravoval na květen 1990.8 

Schvalovací procedura nebyla namířena proti Slovensku, ale proti předsta-
vě, že by tvorba nové ústavy, odkládaná od  roku  1968, měla mít podobu dvou 
republikových a  třetího federálního legislativního procesu. Zřejmě se to zdálo 
prostě nezvládnutelné. Cílem ústavní reformy měla být řada dalekosáhlých změn 
v politické i ekonomické sféře, jejichž společenskou podporu i důsledky bylo těžké 
odhadovat. Každopádně to byly změny převratné, uvnitř skupiny vládnoucích 
funkcionářů zdaleka ne jednoznačně podporované a  jejich prosazení i  ve  zjed-
nodušeném režimu trojjediné ústavy vyhlíželo jako náročný politický úkol.9 Jenže 
na Slovensku, připraveném přijmout podle zákona o československé federaci první 
vlastní slovenskou ústavu od doby válečné Slovenské republiky, se takové snažení 
setkalo s pochopitelným nesouhlasem, brzy pronikajícím do oficiálních jednání. 

Zpočátku se všichni tvářili, že v  prvním kroku Federální shromáždění pro-
jedná čistě technický návrh zákona o  způsobu přijetí nové ústavy,10 k  němuž se 
předtím  –  stejně jako k  jiným důležitým federálním normám – vyjádří národní 
rady. Věc se však začala komplikovat už při schůzi předsednictva Federálního 
shromáždění  23.  října  1989. Ústavní zákon o  způsobu přijetí nové ústavy byl 

Cigánkem lze s jistou opatrností soudit, že to byl původně nápad reformní části stranického 
vedení kolem předsedy federální vlády Lubomíra Štrougala. Ta prohrála boj o  nástupnic-
tví v čele komunistické strany, ale její agenda částečně zůstala součástí vládních dokumen-
tů. (Srv. CIGÁNEK, František: Předlistopadový parlament ve  světle archivní dokumentace. 
In:  MANDLER, Emanuel (ed.): Dvě desetiletí před listopadem 89: Sborník. Praha, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR – Maxdorf 1993, s. 57–86, zde s. 64–66.)
8 Srv. ŽATKULIAK, Jozef: Príprava novej ústavy v druhej polovici 80. rokov. In: BYSTRICKÝ, 
Valerián – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jan a kol.: Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 
1948–1992. Bratislava, Veda 2012, s. 334–358, zde s. 357–358.
9 Nedatovaný text pracovního návrhu nové ústavy viz GRONSKÝ, Ján (ed.): Komentované 
dokumenty k  ústavním dějinám Československa, sv. 3: 1960–1989. Praha, Karolinum 2007, 
s. 390–441. Oproti dosavadní ústavě zde chyběl článek o vedoucí úloze KSČ, nově přibyl např. 
institut celostátního i místního referenda. Z Gronského edice není jasné, zda poslední úpravy 
dokumentu v expertní skupině vznikaly před 29. listopadem 1989, kdy článek o vedoucí úloze 
z platné ústavy vyškrtlo Federální shromáždění, nebo až po něm, což je pravděpodobnější. 
10 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], Federální shromáždění 
1986–1990 (dále FS 1986–1990), Tisky, Tisk č. 185 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.
psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0185_00.htm. 
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formálně předkládán jakožto iniciativní poslanecký návrh, avšak skupina poslan-
ců, která ho jednak měla „navrhnout“ a  jednak obhajovat v  národních radách, 
se začala rozpadat. Svou roli odmítl člen předsednictva federálního parlamentu 
Jozef Šimúth, jehož přítomnost v  iniciativní skupině měla symbolizovat, že šlo 
o společný návrh širší politické reprezentace. Předseda Strany slovenské obrody 
vysvětloval, že se svým zařazením původně souhlasil, neboť se domníval, že 
půjde o skupinu pracovní, ale následně zjistil, že má jen prosazovat již hotovou 
předlohu, s jejíž podobou nesouhlasil. Žádal její přepracování a navrhl přijímání 
ústavy odložit až na další rok. 

Šimúth totiž zjistil, že návrh obsahuje nenápadnou, ale fatální změnu ústav-
ního zákona o  československé federaci, jež byla zdůvodňována formálními po-
třebami, avšak ve  svém důsledku významně snižovala pravděpodobnost, že by 
se republiky vůbec někdy dočkaly vlastní ústavy.11 To pochopitelně nepovažoval 
za  pouhý technický krok, nýbrž za  likvidaci jednoho ze slovenských výdobytků 
federalizace, jakkoli zatím prakticky nenaplněných. Šimúthův protestní odchod 
si vynutil pouze personální změny. Iniciativní poslanecká skupina byla rozšířena 
o  další osoby a  v  Bratislavě v  parlamentních výborech i  na  plénu Slovenské ná-
rodní rady nezměněný návrh předkládal – s předním legislativcem Komunistické 
strany Slovenska Karolem Lacem – povolnější Ján Pampúch za slovenskou Stranu 
svobody.12 

Tím ovšem problémy nekončily, zápletka se naopak rozvíjela a  atmosféra 
houstla. Zpravodaj, který pro interní potřeby vedení parlamentu shrnoval de-
baty ve  výborech Slovenské národní rady, konstatoval, že se debata vymykala 
kontrole, protože „procedurálna stránka o spôsobe prijatia ústavy sa spájala s ob-
sahom – s meritom veci, o ktorej návrh nehovorí. Z  toho sa dá predpokladať, že 
niektorí poslanci poznali pracovný návrh pripravovanej novej ústavy.“13 Uveďme 
příklad výboru pro národní výbory a  národnosti. Ten sice nakonec s  návrhem 
vyslovil, stejně jako všechny ostatní orgány, souhlasné stanovisko, ale předtím 

11 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, čl. 142, odst. 2 původně obsahoval první větu: 
„Spolu s přijetím ústavy Československé socialistické republiky přijmou obě republiky vlastní 
ústavy.“ Kdyby byl schválen zákon o způsobu přijímání ústavy (viz pozn. 10), zněl by příslušný 
odstavec pouze takto: „Do doby přijetí ústavy České socialistické republiky a ústavy Slovenské 
socialistické republiky řídí se ústavní poměry těchto republik tímto ústavním zákonem a ostat-
ními ústavními předpisy.“ (Tamtéž [online].)
12 Archiv Poslanecké sněmovny (Praha), Federální shromáždění – V. volební období, 
Předsednictvo, 25. schůze, 23. 10. 1989, stenozáznam.
13 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], Slovenská národná rada 
1986–1990 (dále SNR 1986–1990), Predsedníctvo, Parlamentná tlač č. 1073, Informácia o niek-
torých poznatkoch z priebehu 16. schôdze Slovenskej národnej rady, november 1989 [cit. 2021-
03-20]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=9981.
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z  úst jeho členky, poslankyně Emílie Lagové přímo zaznělo: „Navrhuje teda nič 
menej a nič viac ako zrušenie plnenia výsostne suverénneho práva republiky prijať 
vlastnú ústavu. A robí to na základe jeden a pol stránkovej dôvodovej správy, ktorá 
neobsahuje žiadne presvedčivé zargumentovanie dôvodov, prečo sa to má stať.“ 
Proč změnili názor i ti, kteří kdysi připravovali zákon o československé federaci, 
ptala se a znovu připomněla původní smysl federalizace: „Nositeľom štátnosti je 
národ a republika. Originálna kompetencia je teda u nej. Ona dobrovoľne odstu-
puje určitú časť svojej kompetencie federácii a nie naopak. Nesmie teda existovať 
nadradenosť, ale iba odvodenosť federácie od  republiky.“ Poslankyně se opřela 
i do výkladu vnucovaného poslancům na  ideově-politickém školení několik dní 
předtím: „Tri samostatné, vnútorne úzko prepojené ústavy, ako ich predpokladá 

Předseda revoluční Slovenské národní rady Rudolf Schuster se šel 
11. prosince 1989 představit do bratislavského sídla Veřejnosti proti násilí.
Zleva Rudolf Schuster, Milan Kňažko, Ladislav Snopko, Juraj Záviš a Fedor Gál 

(foto © TASR)



30Soudobé dějiny / CJCH 2021 / 1

platný ústavný zákon č.  143/1968 Zb., ktorý dnes chceme meniť, vonkoncom 
nie sú iba formálnou optickou záležitosťou, ako sa nám snažil nahovoriť výklad 
na  politickom školení poslancov. Tri ústavy sú vonkajším prejavom toho, že ide 
o dobrovoľný zväzok dvoch suverénnych národných štátov, že nositeľom štátnosti 
je národ a  jeho republika a  že sa on dobrovoľne rozhodol odstúpiť časť svojej 
kompetencie spoločnému federálnemu štátu.“14 

Ke způsobu, jímž na poslaneckém školení prezentoval záměr trojjediné ústavy 
ministr federální vlády bez portfeje Marián Čalfa, a  ke  znění norem, jež jed-
noznačně zaváděly mezi federaci a  republiky opačnou hierarchii, než jak byla 
míněna při federalizaci Československa, se v diskusích vyslovovali i mnozí další 
mluvčí. Snadno totiž rozeznali další z federálních „obchvatů“, při němž se velká 
reforma připravovala v pražském centru, změnu chystala federace, k přípravám 
republikové orgány nepouštěla, ale jakmile byl návrh hotov, požadovala rychlý 
a neproblematický souhlas: šlo přece o tak důležitou věc, o projev hlubší demo-
kratizace v  souladu s  požadavky doby. A  tak byly obě národní rady dovedeny 
k  tomu, aby bleskově, leč slavnostně, obě ve  stejný den spojený s  výročím zalo-
žení Československa, požehnaly federálnímu zákonu o způsobu přijímání ústavy. 

Když o  tři týdny později v důsledku vývoje po 17. listopadu padla dosavadní 
moc, bylo jednou z prvních starostí Slovenské národní rady odvolání tohoto sou-
hlasu. Zatímco vedení a  poslanci České národní rady několik týdnů vyčkávali, 
probíralo se již 28. listopadu v předsednictvu slovenského parlamentu svolání ple-
nární schůze, neboť druhý den měly v Praze zasednout obě komory Federálního 
shromáždění, a  jak prohlásil poslanec Ján Majer, „nemôžeme sa tváriť, že nič 
nepočujeme a  nevidíme“. Mnozí členové předsednictva připomínali nedávnou 
zkušenost s projednáváním zákona o způsobu přijímání ústavy, které se vymykalo 
jejich kontrole, očekávali, že se plénum národní rady bude chtít k  otázce vrátit, 
přitom si ale nebyli jistí, jak se k  předvídatelným protestům postavit. „Poslanci 
môžu vystúpiť s otázkami a inými názormi na tento zákon,“ varoval Daniel Futej, 
„niektorí poslanci môžu vystúpiť aj s kádrovými a  inými otázkami.“15

Schůze byla skutečně svolána hned na 30. listopad. Nejprve odstoupil Viliam 
Šalgovič, jenž sboru předsedal od roku 1975, a poslanci si do čela zvolili předsedu 
Východoslovenského krajského národního výboru Rudolfa Schustera z Košic, který 
se okamžitě ujal vedení revolučního parlamentu. Ten přijal usnesení k aktuální 

14 Tamtéž [online], SNR 1986–1990, Výbory, Výbor pre národné výbory a národnosti, Zápisnica 
z  34. schôdze, 26. 10. 1989 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/
Document?documentId=10475.
15 Tamtéž [online], SNR 1986–1990, Predsedníctvo, Zápisnica zo 44. schôdze Predsedníctva 
Slovenskej národnej rady, konanej 28. novembra 1989 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://
www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=9954.
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situaci, v  němž se připojil k  den starému prohlášení Federálního shromáždění, 
které se  tímto krokem – v  rozporu s  představou revolučních sil – deklarovalo 
jako suverén a pokusilo se přenést revoluci do parlamentu, regulovat její rychlost 
i agendu.16 Pro totéž se „ako predstaviteľka národnej zvrchovanosti a svojbytnosti 
slovenského národa v  súladu s  vôľou a  túžbou širokej verejnosti po  demokra-
cii“ vyslovila Slovenská národní rada a  ihned rovněž žádala „urýchlené pre-
dloženie návrhu novej ústav[y] na  všeľudovú diskusiu tak, aby sa plne prejavila 
pluralita názorov“.17 Na  následující schůzi o  týden později už slovenští poslanci 

16 Podrobně viz GJURIČOVÁ, Adéla – ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Návrat parlamentu: Češi 
a Slováci ve Federálním shromáždění 1989–1992. Praha, ÚSD AV ČR, v.v.i. – Argo 2018, s. 42–53.
17 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], SNR 1986–1990, Schôdza, 
Uznesenie, Uznesenie č. 121, Uznesenie Slovenskej národnej rady z 30. novembra 1989 k návrhu 
na Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii [cit. 2021-03-20]. 
Dostupné z: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=10157.

Předseda Slovenské národní rady František Mikloško (vlevo) a místopředseda 
federální vlády Pavel Rychetský na  jaře 1992 v přestávce jednání 
o budoucnosti československé federace 

(foto © ČTK)
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a poslankyně, po další vlně personálních výměn, jako první krok ve změněných 
poměrech odvolali svůj říjnový souhlas se zákonem o přijetí trojjediné ústavy.18 

Slovenská národní rada dále přijala prohlášení, jímž připomínala své právo 
schválit vlastní ústavu a aktivně se podílet na psaní ústavy federální. V předsed-
nictvu slovenského parlamentu prošel návrh s jediným komentářem – spisovatel 
Vladimír Mináč marně žádal otočit pořadí ústav v názvu usnesení, aby bylo rov-
nou jasné, že jde především o slovenskou ústavu. Další návrhy podobného raže-
ní zazněly také při projednávání v  plénu. V  konečné verzi nazvané „Vyhlásenie 
Slovenskej národnej rady k príprave novej Ústavy Československej socialistickej 
republiky a Ústavy Slovenskej socialistickej republiky“ a schválené 12. ledna 1990 
požadoval slovenský parlament zrušení dosavadních grémií pro přípravu nové 
ústavy: „Slovenská národná rada žiada Federálne zhromaždenie ČSSR a  Českú 
národnú radu, aby sa zrušila Komisia KSČ a Národného frontu ČSSR na prípravu 
novej Ústavy ČSSR, ktorej predsedom bol bývalý generálny tajomník ÚV KSČ 
Miloš Jakeš.“ Současně ohlašoval založení nové skupiny pro přípravu slovenské 
ústavy a vyslání zástupců do nové federální odborné komise, „v ktorej by český 
a  slovenský národ mal byť zastúpený paritne“.19 První pracovní návrh Ústavy 
Slovenské republiky se projednával na  půdě Slovenské národní rady ještě před 
volbami, v dubnu 1990.20 

Problém s psaním nové ústavy, či nových ústav, už zůstal trvalou součástí po-
slední fáze československé federace. Pozice Slovenské národní rady se v podstatě 
už neměnila: nepřipustila žádné další ovlivňování svých autonomních rozhodnutí 
ve věci ústavy. Po volbách v červnu 1990 se obě národní rady setkávaly a domlou-
valy, jako by žádné Československo vlastně už ani neexistovalo a  jako by bylo 
třeba je znovu vymyslet a založit, což se jim však nepodařilo. Federální politická 
reprezentace v  této věci fakticky přijala roli moderátora, když autoritativnější 

18 Tamtéž [online], Uznesenie Slovenskej národnej rady zo 6. decembra 1989 k návrhu na zru-
šenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR 
[cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=10167; 
srv. SCHUSTER, Rudolf: Ultimátum. Praha, Svoboda 1997, s. 31. O dva týdny později odvolala 
svůj souhlas s  trojjedinou ústavou také Česká národní rada (tamtéž [online], Česká národ-
ní rada 1986–1990 (dále ČNR 1986–1990), Tisky, Tisk č. 155, odůvodnění [cit. 2021-03-20]. 
Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1986cnr/tisky/t0155_00.htm).
19 Tamtéž [online], SNR 1986–1990, Schôdza, Uznesenie, Uznesenie č. 144, Uznesenie Slovenskej 
národnej rady z 12. januára 1990 k návrhu na Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k príprave 
Ústavy Slovenskej socialistickej republiky a novej Ústavy Československej socialistickej republi-
ky [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=1448.
20 Tamtéž [online], SNR 1986–1990, Predsedníctvo, Parlamentná tlač, Pracovný návrh Ústavy 
Slovenskej republiky (1. pracovná verzia) [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/
dl/Browser/Document?documentId=1301.
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pokusy o ovlivnění běhu událostí narážely na rostoucí nevoli a beztak k ničemu 
nevedly. Z mnoha peripetií výtečně popsaných jinde21 zde musíme připomenout 
alespoň jednu, totiž překvapení v pražské restauraci Vikárka u neformálního stolu 
svolaného prezidentem, když místopředseda slovenské vlády Ján Čarnogurský 
vysvětloval slovenskou představu o dalším postupu tak, že nejdříve musí obě ná-
rodní rady přijmout republikové ústavy, a nová podoba československé federace že 
pak vznikne na základě smlouvy mezi nimi. „V malej miestnosti Vikárky nastalo 
chvíli ticho,“ popsal ten okamžik, který nastal 4. února 1991, předseda Slovenské 
národní rady František Mikloško. „Zostal mi v pamäti výraz Havlovej tváre, ktorý 
v  tej chvíli akoby pochopil, že na  tomto sa bude nakoniec všetko lámať.“22

Slovenské ústavní snažení vyústilo v  přijetí ústavy  1. září  1992, následova-
né českou ústavou  16. prosince  1992. Žádnou federální ústavu se už vyjednat 
nepodařilo.23 

Tato sonda celou situaci Slovenské národní rady výstižně ilustruje, nemůže 
však nahradit soustavnější výklad slovenské parlamentní politiky v  letech  1989 
až  1992. K  němu uvádíme jen několik pracovních tezí a  otázek. Umístění fe-
derálních institucí do  Prahy znamenalo pro slovenskou politiku stálou organi-
zační zátěž, jejíž důsledky dosud nebyly dostatečně doceněny a popsány. Nutno 
tu zdůraznit jeden evidentní důsledek: slovenské politické síly usilující alespoň 
v nějaké míře o aktivní podíl na tvorbě federálních politik (třeba jen vyčleněním 
několika desítek svých schopných politiků k pracovnímu životu převážně v Praze) 
slábly proti politické konkurenci, která se na  federální úrovni nevysilovala. 
Nepraktičnost takového uspořádání dobře vyvstává ve vzpomínkách slovenských 
politiků z  této doby, například místopředsedy federální vlády Jozefa Mikloška24 
nebo člena předsednictva Slovenské národní rady Antona Hykische, který z  ti-
tulu této funkce v  Praze sledoval druhou volbu Václava Havla za  federálního 
prezidenta, což ho při nočním návratu slovenské politické elity vládním letadlem 
vedlo k hořkým úvahám ústícím ve větu: „Už nás dosť navozili na slávnosti v in-
nom meste.“ Nebyla jen důsledkem pokořujícího dojmu z pohledu na Alexandra 

21 Nestárnoucí je svědectví Erika Steina, jenž vývoj v letech 1990–1992 sledoval jako člen me-
zinárodní poradní skupiny pro přípravu československé ústavy (STEIN, Eric: Česko–Slovensko: 
Konflikt, roztržka, rozpad. Praha, Academia 2000). Viz též podrobnou kroniku rozkladu fe-
derace od  někdejšího poradce českého premiéra (RYCHLÍK, Jan: Rozdělení Československa, 
1989–1992. Praha, Vyšehrad – Ústav pro studium totalitních režimů 2012).
22 MIKLOŠKO, František: Čas stretnutí. Bratislava, Kalligram 1996, s. 57.
23 K tomu podrobně viz GJURIČOVÁ, A. – ZAHRADNÍČEK, T.: Návrat parlamentu, s. 108–113.
24 MIKLOŠKO, Jozef: Ako sme boli slobodní. Bratislava, Daco 1999.
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Dubčeka při této ceremonii, jehož by Hykisch (stejně jako mnozí další mlčenliví 
svědkové ze Slovenska) viděl ve funkci federálního prezidenta raději než Havla.25

Č e s k á c e s t a  k   z a h r a n ič n í  p ol i t ic e

O  českém osmělování vůči  národní, nefederální rétorice a  argumentaci, které 
se začalo na  půdě České národní rady objevovat od  začátku roku  1990, jsme již 
hovořili a odkazovali na naše předešlé výzkumné sondy.26 Po prvních svobodných 
volbách se předsedkyní České národní rady stala na dva roky Dagmar Burešová, 
což bylo samo o  sobě u  české politické instituce roku  1990 jasným příznakem 
její menší důležitosti: ve  federální vládě nebyla žádná žena ani mezi řadovými 
místopředsedy, Federální shromáždění nemělo žádnou místopředsedkyni ani 
žádná žena nepředsedala některému jeho výboru.27 

Potíže českého parlamentu s federací lze dále přiblížit na případu grémia, jež 
naznačovaný vývoj ztělesňovalo, na  zahraničním výboru České národní rady. 
V jeho zachovaných písemnostech můžeme podrobně sledovat jeho genezi: proces 
začínal jako praktický spor samosprávného orgánu s významnějšími institucemi, 
postupně nabíral podobu ideologického sváru s  jinak politicky profilovanými 
úřady a vyústil v konflikt chápaný jako národní emancipace. 

Zahraniční vztahy v národních radách nezačínaly od nuly. I před rokem 1989 
republikové parlamenty tu a  tam navštěvovaly delegace z ciziny, ale zahraniční 
politiku jednoznačně určovaly federální instituce a obě rady se na mezinárodní 
výměně pouze podílely. V  roce  1990 se to začalo měnit. Hned po  červnových 
volbách si Slovenská národní rada zřídila zahraniční výbor a na počátku září 1990 
dosáhla vláda v Bratislavě zřízení vlastního Ministerstva mezinárodních vztahů, 
vedeného v  prvních měsících Milanem Kňažkem. „Vzniklo určité napětí, podle 
mě ovšem pramenilo z neinformovanosti,“ vzpomínal na to později Kňažko. „Byl 
jsem velmi překvapen, že dokonce ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier zřejmě 
nevěděl, že existuje něco jako sdružení evropských regionů, které v té době mělo 

25 HYKISCH, Anton: Ako chutí politika: Spomienky a záznamy z rokov 1990–1992. Bratislava, 
Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava – Peter Rašla 2004, s. 90.
26 Viz poznámky 3 a 4.
27 CIGÁNEK, František a kol.: Kronika demokratického parlamentu, 1989–1992. Praha, Cesty 
1992, s.  132. Předsednictvo Federálního shromáždění tvořilo po  volbách pětadvacet mužů 
a  dvě ženy. V  předsednictvu Slovenské národní rady byly vedle devatenácti mužů také dvě 
ženy, přičemž Oľga Keltošová se stala jeho místopředsedkyní.
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asi sto šedesát členů. (...) Mně šlo o to, abychom zviditelnili Slovensko v Evropě, 
zapojili ho do mezinárodní regionální spolupráce.“28 

Nově ustavená česká vláda, v jejímž programovém prohlášení nebyla o budo-
vání zahraničních vztahů ani zmínka, po  jistém váhání reagovala v  říjnu  1990 
zřízením vládního výboru pro mezinárodní vztahy. V  jeho čele formálně stál 
předseda vlády, zastupován generální sekretářkou, která členkou vlády nebyla, což 
se ukázalo jako nepříliš praktické řešení, neboť v  této konstelaci chyběla osoba 
ministra jako partnera pro jiné regionální ministry. „Vládní výbor pro meziná-
rodní vztahy vznikl  15. října  1990, a  to zcela nepochybně jako reakce na  vznik 

28 KŇAŽKO, Milan – ŠTRASSER, Ján: Nosím v  sobě mnohé jizvy. Praha, Nakladatelství XYZ 
2012, s. 137.

Končící předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová čeká 29. června 1992 
na dalšího nově zvoleného poslance, který do jejích rukou složí poslanecký slib 

(foto Dagmar Hochová, bez názvu, sken z negativu obrácen softwarově do pozitivu, 
papírový pozitiv není znám. © Moravská galerie v Brně)
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slovenského Ministerstva mezinárodních vztahů a  s  jistým didaktickým cílem 
naznačit mladšímu bratrovi, že se v otázkách zahraniční politiky jeho starší bratr 
bude chovat rozumně,“ shrnovala rok a půl trvající historii výboru jeho generální 
sekretářka Viktorie Hradská.29 

Podobně jednal republikový parlament. Česká národní rada rozhodla, že stálá 
zahraniční komise při jejím předsednictvu „neodpovídá rostoucímu významu 
mezinárodních styků v práci českého parlamentu“,30 a v březnu 1991 si podobně 
jako Slováci zřídila zahraniční výbor. Měl plnit kontrolní funkci vůči české vlá-
dě, koordinovat mezinárodní styky českého parlamentu, určovat jejich koncepci 
a hlídat součinnost s dalšími orgány republik i federace. Výbor, jemuž předsedal 
Karel Štindl, rovněž schvaloval zahraniční cesty a  složení delegací a  navazoval 
kontakty s  parlamenty unitárních států nebo subfederálních jednotek federa-
cí. Je pozoruhodné, jak důsledně se v  prvních měsících vyhýbal kontaktům se 
zahraničním výborem Slovenské národní rady, který se marně snažil navázat 
spolupráci; v  té době se totiž dosud výlučně vztahoval k  federální vládě a  pre-
zidentu Václavu Havlovi. Na  jeho zasedání ostatně vedle šéfky republikového 
vládního výboru pro mezinárodní vztahy Viktorie Hradské docházel také zástupce 
Kanceláře prezidenta republiky a veškerá kontrolní aktivita výboru mířila spíše 
na federální Ministerstvo zahraničních věcí. Těžko si podobně intenzivní ladění 
s  federací představit v Bratislavě.

Záznamy z  jednání přitom dokládají, že Češi z  České národní rady měli 
s  federací strukturně podobné potíže jako slovenská strana: zapomínalo se 
na  ně. V  květnu  1991 například federální diplomacie organizovala návště-
vu Borise Jelcina, tehdy předsedy prezidia Nejvyššího sovětu Ruské federace, 
v Československu. Formálně se tak dělo na pozvání předsedy Federálního shro-
máždění Alexandra Dubčeka, avšak za celým nápadem stál prezident Havel a jeho 
touha podpořit v prvních ruských prezidentských volbách Jelcina, jenž v létě 1990 
vystoupil z komunistické strany. Havel nejenže si neuvědomil, že v rusko-sovět-
ském kontextu v Jelcinovi podporuje opak svých vlastních snah v Československu, 
kde bránil šíření nacionalismu a všemožně přál federaci. Zapomněl také, že Rusko 
je stále jen republikou Sovětského svazu – a  obě národní rady mu to důrazně 
připomněly. Jelcin měl být jejich partner. „Takto neprofesionálním zpracováním 
se problémy v  republikách eskalují,“ prohlásila v  zahraničním výboru  2.  květ-
na předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, ale vzápětí si šťastně 

29 HRADSKÁ, Viktorie: Dialog o národních zájmech. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 1992, 
s. 2.
30 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], ČNR 1990–1992, Tisky, 
Tisk č. 198, Návrh předsednictva ČNR na zřízení zahraničního výboru ČNR [cit. 2021-03-20]. 
Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0198_00.htm.
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povzdechla nad racionalitou Čechů, kteří unesou to, co by Slováci rozehráli 
ve  velký konflikt.31 Měla pravdu v  tom, že u  poslanců českého parlamentu pro-
zatím převažovalo přesvědčení o  potřebě zachovat loajalitu vůči federaci při 
mezinárodních jednáních, a  to i  v  konkrétních oblastech, na  které nepanoval 
jednotný názor, včetně například řady hospodářských reforem. Jelcin nakonec 
během své cesty Českou národní radu navštívil – z Pražského hradu to bylo pět 
minut autem – zato do Bratislavy, a tedy ani Slovenské národní rady, se nedostal.32 

Napětí nad touto otázkou se mezitím přesouvalo i dovnitř české vlády. V červ-
nu 1991 přišel obsah republikové zahraniční politiky do výboru vysvětlovat i pre-
miér Petr Pithart, a přestože důsledně odkazoval k mezím daným kompetenčním 
zákonem, připustil, že „nastal čas, kdy je třeba vytvořit ambicióznější koncepci“.33 

To se pochopitelně zpětně odráželo i  v  atmosféře v  národním parlamentu. 
V létě 1991 se zahraniční výbor České národní rady, za hlasité podpory předsed-
kyně vládního výboru Viktorie Hradské, na svých interních jednáních otevřeně 
vymezoval proti federální zahraniční politice: federální vláda podle nich postrá-
dala odvahu podpořit právě vyhlášenou nezávislost Slovinska a  Chorvatska – 
a o několik týdnů později vůli přijmout důrazné kroky vůči pučistům v Sovětském 
svazu. Nastal proto čas, tvrdili někteří členové výboru, aby se Česká národní 
rada vyslovila odlišně a  pomohla nalézt „evropsky civilizované a  demokratické 
řešení konfliktu … řešení, jaké odpovídá budoucnosti Evropy“.34 Takový byl jazyk 
oficiálního stanoviska, který umožňoval výboru organizovat společně s Hradskou 
výjezdy připravující přijímání potomků českých vystěhovalců z  krizové oblasti. 
Pro náš argument je však zajímavější, že v  danou chvíli rebelující republikový 
orgán stále ještě přikládal kritizované federální nedostatečnosti politicko-ideolo-
gický výklad: „Naše federální reprezentace akceptuje komunistickou vládu, kterou 
značná část jugoslávských voličů … nezvolila,“ vysvětloval například Alexandr 
Karych z Občanské demokratické strany.35 

Součástí dobové mozaiky české politiky po  rozpadu Občanského fóra byla 
také skutečnost, že Viktorie Hradská se v té době na krátký čas stala předsedkyní 

31 Tamtéž [online], ČNR 1990–1992, Výbory, Zahraniční výbor, Zápisy, 4. mimořádná schůze, 
30. 4. a 2. 5. 1991 [cit. 2021-0320]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/vybory/zv/
zapis/zz004.htm.
32 Viz DIENSTBIER, Jiří: Od snění k realitě: Vzpomínky z let 1989–1992. Praha, Nakladatelství 
Lidové noviny 1999, s. 204.
33 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], ČNR 1990–1992, Výbory, 
Zahraniční výbor, Zápisy, 9. schůze, 25. 6. 1991 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.
psp.cz/eknih/1990cnr/vybory/zv/zapis/zz009.htm.
34 Tamtéž [online], 10. schůze, 2. 7. 1991 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/ 
1990cnr/vybory/zv/zapis/zz010.htm.
35 Tamtéž [online].
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jedné z  malých postdisidentských politických stran – Liberálně demokratické 
strany, kam ji přizval předseda zahraničního výboru Karel Štindl a jejíž dva zá-
stupci ve Federálním shromáždění ostře vystupovali proti prezidentovi a vládě. 
Pokus postavit energickou dámu do  čela strany skončil jejím rozkolem a  záni-
kem, pro naše téma je ale důležitější, že podporoval chápání sporu mezi fede-
rálním Ministerstvem zahraničí a  republikovými orgány jako klasického sporu 
vnitropolitického.36 

Avšak to se mohlo prakticky okamžitě zvrátit v požadavek osvobození od „cizí“ 
federace, která byla podle poslanců například nepřijatelně pasivní ve svém pří-
stupu k moskevskému puči v srpnu 1991. Slova Hradské, „pokud se neozvou z fe-
derálních orgánů, jako že asi ne“, otevřeně mířila proti Havlovi s Dienstbierem, 
byla ovšem následována její výzvou: „Scénář převratu … je starý. (…) Pojďme to 
narušit a  něco praktického udělat.“ Občanský demokrat Jiří Payne, s  postupem 
času stále viditelnější a  čím dál radikálnější místopředseda výboru, pak deba-
tu 20.  srpna korunoval: „Pojďme koordinovat akci České republiky, Maďarska 
a Polska nezávisle na  federaci.“37

Pražský Ústav mezinárodních vztahů, jehož pracovníci tento vývoj zblízka 
sledovali, od podzimu 1991 zahájil cyklus diskusí o „národních zájmech“.38 Tento 
koncept, vnesený z akademického prostředí do politické debaty, přitahoval kritiky 
federální zahraniční politiky, dále pak české nacionalisty a  separatisty a  také 
zástupce republikových institucí, kteří tak dostali teoretický a  pojmový aparát. 
Sama myšlenka, že nová zahraniční politika je problematika vhodná k politické, 
odborné, či dokonce veřejné diskusi, představovala kritiku dosavadních poměrů, 
v nichž ji dva někdejší disidentští vůdci v klíčových státních úřadech, prezident 
Havel a místopředseda federální vlády a ministr zahraničí Dienstbier, provozo-
vali jako soukromou misi, založenou na jejich osobních vztazích v zahraničí, jež 
na počátku nové éry navázali jako emisaři sametové revoluce. Dienstbier později 
ve  svých pamětech vylíčil práci ministra zahraničí a  jeho kroužku nejvěrněj-
ších, mimo které mezinárodním vztahům nikdo ani nerozuměl: „Negativistické 
a  často hloupé útoky, které nás zdržovaly od  práce, jsem považoval za  nutnou 
daň minulosti a převratným dobám, ve kterých se pokoušejí uplatnit i neukojené 

36 Viz MANDLER, Emanuel: Škodolibé úsměvy svobody z  let 1955 až 1992. Praha, vlastním 
nákladem 2005, s. 169 ad.
37 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], ČNR 1990–1992, Výbory, 
Zahraniční výbor, Zápisy, 11. schůze, 20. 8. 1991 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.
psp.cz/eknih/1990cnr/vybory/zv/zapis/zz011.htm.
38 Viz reprezentativní sborník: VALENTA, Jiří a kol.: Máme národní zájmy? Praha, Ústav me-
zinárodních vztahů 1992.
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ambice neschopných, i spodina společnosti se snaží najít svoje místo na slunci.“39 
Řešil to tím, že se s  nikým moc nebavil, ani s  Federálním shromážděním ne. 
Vzhledem k tomu, že se po rozpadu Občanského fóra stal Jiří Dienstbier současně 
předsedou Občanského hnutí, se celá debata o  zahraniční politice a  národních 
zájmech zároveň stávala součástí počínající předvolební kampaně.

Volbami v červnu 1992 definitivně skončila česká loajalita vůči federaci i vůči 
neformálnímu vládnutí Václava Havla. Prezident, jenž v roce 1990 prakticky se-
stavoval vládu, již nebyl připuštěn do povolebního vyjednávání, které spolu vedly 
vítězné strany, Občanská demokratická strana a Hnutí za demokratické Slovensko. 
Vytvořily vládu, která už nebyla pražská, s pražskými Slováky, ale skutečně kom-
promisní česko-slovenská, a  jako taková málo atraktivní pro obě strany. 

39 DIENSTBIER, J.: Od snění k realitě, s. 84. 

Demonstranti před Federálním shromážděním v Praze se 3. července 1992 
marně dožadují opětovného zvolení Václava Havla federálním prezidentem 

(foto Dagmar Hochová, bez názvu, sken z negativu obrácen softwarově 
do pozitivu, papírový pozitiv není znám. © Moravská galerie v Brně)
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Zahraniční výbor nové národní rady vedl Jiří Payne a  jednoznačně mu do-
minovala výrazná pravicová většina, stejně jako nově zřízenému Ministerstvu 
mezinárodních vztahů české vlády, v  jehož  čele stál Josef Zieleniec a  náměstci 
Alexandr Vondra a Pavel Bratinka. Jazyk proklamací zahraničního výboru se zcela 
proměnil. Najednou tu figurovalo sebevědomé grémium, jež bylo již v  létě 1992 
připraveno „převzít zahraniční závazky“,40 žádalo jasnou koncepci zahraniční 
politiky, nechávalo si předkládat analýzy k zahraničněpolitickým otázkám a řešilo 
následnictví nejrůznějších institucí po nadcházejícím rozpadu Československa.

Sk r y t á  pr o s t or ov o s t  fe der ac e

Materiál z obou národních rad se ukazuje být přínosný v tom, že reformě uspořá-
dání Československa, jež bývá obvykle popisována jako přesun kompetencí a vli-
vu mezi hierarchickými úrovněmi federace a  republik, dodává dosud neviděný 
prostorový rozměr. Vrátíme-li do  hry geografii, jež se při zrodu Československa 
i  v  prvních dekádách jeho existence uplatňovala velmi výrazně, nahlédneme 
řadu nových skutečností. Federalizace v roce 1968 se začne jevit jako uspěchaná 
a  nedokončená nejen proto, že nebyla naplněna spousta příslibů obsažených 
v ústavním zákoně o československé federaci, nýbrž i proto, že si její tvůrci nesta-
čili uvědomit, jak ošidné je situovat centrum a řízení federace do hlavního města 
jedné z  republik. Odlišná vzdálenost do  hlavního města byla jedním z  faktorů 
vytváření alternativního politického života v  Bratislavě a  stala se zátěží pro ka-
ždého, kdo ze slovenské politiky usiloval o  konstruktivní politiku na  federální 
úrovni. Během listopadové revoluce už se tyto dávno zavedené principy jen jas-
něji projevovaly. Trvalo řadu dnů, než se (v Praze) potkala delegace Občanského 
fóra se svými protějšky z Veřejnosti proti násilí. Bratislavská politika už byla tou 
dobou dávno plnoprávnou scénou slovenské revoluce a Slovenská národní rada 
se svým novým předsedou jejím parlamentem, k němuž se vztahovala slovenská 
revoluční veřejnost se svými požadavky a  jenž se scházel v  rytmu kopírujícím 
Federální shromáždění. Naopak o postavení České národní rady na symbolické 
mapě Prahy svědčí vzpomínka Marka Bendy, rodilého Pražana a jednoho z vůdců 
studentské stávky v  roce  1989, že si musel instituci podle adresy najít na  mapě, 
než se tam poprvé vypravil jako delegát.41

40 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], ČNR 1992–1992, Výbory, 
Zahraniční výbor, Zápisy, 2. schůze, 13.–14. 7. 1992 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.
psp.cz/eknih/1992cnr/vybory/zav/zapis/zz002.htm.
41 „Nevěděl jsem ani, že existuje Česká národní rada. To jsem zjistil v  okamžiku, kdy jsem 
tam poprvé šel, což bylo někdy v prosinci 1989, kdy jsem byl navolený do nějaké komise pro 
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Navzdory obdobnému ústavnímu postavení obou národních rad se tedy ná-
padně odlišovala jejich skutečná pozice v republikách a jejich hlavních městech 
stejně jako dynamika jejich vývoje. Listopadová revoluce sice změnila složení 
vlád, ale federální instituce vlastně i  za  svobodnějších poměrů k  republikám 
přistupovaly stejně jako do  té doby stranické vedení: Tohle je příliš důležité, 
než abyste o  tom mohli spolurozhodovat. Nezdržujte. Každý další závažnější 
federální návrh předložený národním radám ke  stanovisku proto už napořád 
provázelo dilema, zda a  jak bránit svá ústavní práva. 

Slovenská národní rada plnila symbolickou roli národního parlamentu dříve, 
než jím skutečně byla – a zcela prakticky se v letech 1990 až 1992 stala tím nej-
bouřlivějším z československých parlamentů, zatímco Česká národní rada ještě 
žila ve stínu federálních institucí. O to překotnější bylo její národně emancipační 
probouzení v  létě 1992. 

A  zde svou závěrečnou destruktivní roli opět sehrála geografie. Půl roku 
po  volbách v  červnu  1992 dosáhla slovenská politika všech hlavních cílů: 
Slovenská národní rada přijala vlastní ústavu, slovenská vláda přebírala další 
a další pravomoci od likvidovaných, oslabených a neutralizovaných federálních 
institucí. Jejich působení buď sama řídila s právem veta (v létě 1992 vznikla první 
federální vláda s paritním zastoupením Čechů a Slováků), nebo blokovala (úřad 
prezidenta zůstal neobsazen). Tehdy se jasně ukázalo, že na  takový vývoj ne-
byla federace sídlící v  Praze stavěná. Nešlo jen o  to vytvořit federální koalici 
z vítězů voleb na Slovensku a v Česku, ale také o „vydání“ vysoce symbolických 
budov v centru Prahy, jež sloužily jako federální úřady, do rukou slovenské po-
litické reprezentace, kterou velká část české veřejnosti vnímala jako nepřátel-
skou. Politik blízký Hnutí za  demokratické Slovensko jako federální prezident 
na  Pražském hradě – to bylo nepředstavitelné bez ohledu na  osobu kandidáta, 
a  tak se o  tuto logickou metu vítězná slovenské reprezentace ani nepokoušela. 
Ani tak konsenzuální politik, jakým byl Michal Kováč, nemohl působit v  čele 
Federálního shromáždění bez potíží, jakými byly například snahy o jeho poni-
žování českými zaměstnanci federální televize.42 V  Žilině by něco podobného 
bývalo nemyslitelné. Tento vývoj otevřel České národní radě cestu k  rychlému 
a  úspěšnému převzetí role českého národního parlamentu a  k  likvidaci fede-
rálních institucí, často i s  jejich administrativním a odborným zázemím. Tento 
vývoj vyvrcholil v  lednu 1993. Proslov k občanům do nového roku a do nového 

vězeňství. Tam bylo jedno z prvních zasedání a já jsem hledal, kde ten dům je, netušil jsem, 
že vůbec existuje.“ (OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav: Sto studentských revolucí: Studenti 
v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999, 
s. 226.)
42 K tomu podrobně viz GJURIČOVÁ, A. – ZAHRADNÍČEK, T.: Návrat parlamentu, s. 195–198.
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státu pronášel na slavnostním zasedání ve Vladislavském sále Pražského hradu 
předseda České národní rady, přeměněné mezitím na  Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky.43

Pramenná sonda do dvou sfér, do historie slovenského psaní ústavy a do tvor-
by české zahraniční politiky, podle našeho názoru ukazuje nezbytnost rozšířit 
napříště historii federálních institucí, od nichž se v české historiografii dosavadní 
výklad polistopadových dějin odvíjí, o výzkum republik a postupně také místních 
samospráv. Zdá se jasné, že tam nenajdeme jen odlesky federálního vývoje, ale 
také mnoho autonomního života a  zakladatelských činů pro další směřování 
české a slovenské společnosti.

Studie vznikla v rámci Strategie AV21 – program č. 11 „Evropa a stát: 

Mezi barbarstvím a civilizací“.

A b s t r ac t

The study examines the role of the Czech National Council and the Slovak National 
Council in the political development of the Czechoslovak federation. It presents 
the two republic parliaments as hitherto overlooked institutions, where significant 
processes toward their transformation into parliaments of independent states – the 
Czech Republic and the Slovak Republic – were taking place. It emphasizes that the 
formally identical status of both National Councils was hiding different realities, 
practices and evolutionary dynamisms of the two bodies, which were a result of 
a not very fortunately chosen institutional architecture of the federation. Prague’s 
twin role as both federal and Czech capital made the Czech National Council act 
as a regional authority, while its Slovak counterpart in Bratislava was playing a key 
role in Slovakia’s political life. The two authors illustrate the situation using two 
documentary probes. The first of them concerns the Slovak struggle for their own 
constitution promised to both republics in the new constitutional order in 1968. It 
shows that a majority of the Slovak National Council adopted a requirement for 
an autonomous constitution as early as in the first weeks after the fall of the last 
Communist government and kept insisting on it until the end of the federation. The 
second probe into documentary sources indicates a different dynamism; it presents 
the formation of nuclei of the Czech foreign policy through the Foreign Committee 
of the Czech National Council, the body established only in the spring of  1991, 

43  Se vzestupem významu České národní rady se pojila skutečnost, že do jejího čela už nebyla 
zvolena žádná žena, ale (čerstvě zvolený) dramatik Milan Uhde (jeho novoroční projev viz 
UHDE, Milan: Česká republiko, dobrý den. Brno, Atlantis 1995, s. 144–147).
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which subsequently became one of the institutional pillars of Czech separatism in 
the next year and a half.
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