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že môže zastať ich záujmy a posilniť ich postavenie i vyjednávaciu pozí-
ciu pri riešení ich požiadaviek a problémov.

Za hranice reformy

V marci 1968 už boli v plnom prúde aj nové pohyby v politickej oblasti. 
Dňa 22. marca sa v Prahe uskutočnila schôdzka bývalých členov Sociálno-de-
mokratickej strany. Dohodli sa na vytvorení prípravného výboru, ktorý mal 
zabezpečiť znovuoživenie politickej strany na ideovom základe demokratic-
kého socializmu. Na druhý deň sa konala iná schôdzka, tentoraz vo vzdiale-
ných Drážďanoch, ale s o to väčším dosahom na dianie v Československu. 
Stretli sa tu vedúci stranícki predstavitelia krajín socialistického tábora, ktorí 
rokovali o vzájomnej spolupráci, ale zároveň otvorene varovali vedenie KSČ 
pred destabilizáciou politického systému, upozorňovali na skutočnosti, ktoré, 
podľa nich, ohrozovali záujmy celého socialistického spoločenstva.

V Československu sa však už rozbiehali procesy, ktoré nebolo možné 
bez administratívnych zásahov, ktoré boli v úplnom protiklade s prokla-
movanou demokratizáciou spoločnosti, a to ešte v jej začiatkoch zasta-
viť. Čo bolo ešte dôležitejšie, ani to dosť dobre nemal kto urobiť. Si-
tuácia bola zvláštna tým, že tu akoby vládlo isté bezvládie typické pre 
obdobia, kedy sa rozrušili staré štruktúry a nové ešte nefungovali. 

Reformné sily síce disponovali veľkou podporou verejnosti, no v sku-
točnosti nemali v najvyšších štruktúrach strany jednoznačnú prevahu. 
Konzervatívci zotrvávaním vo funkciách blokovali úplné prevzatie moci, 
ktoré by dávalo reformným elitám mandát pevnejšie uchopiť opraty do 
rúk a riadiť štát. Nedohoda dvoch protichodných politických síl vo ve-
dení strany vytvorila voľný nekontrolovaný priestor aj aktivitám, ktoré 
žiadali už nie kozmetickú úpravu komunistického politického systému, 
ale skutočnú demokraciu (západného typu) a tým boli objektívne poten-
ciálne „deštruktívnymi“. Patrili k nim určite pochybnosti o opodstatne-
nosti ústavne zakotveného vedúceho postavenia KSČ, ale aj v podstate 
úplne legitímna požiadavka na pluralitný politický systém a slobodné 
voľby, ktoré by spočiatku reformnej KSČ hádam priniesli krátkodobé 
víťazstvo, no zároveň reálnu neistotu budúcej straty monopolnej moci. 
Vznikali organizácie a zoskupenia, z ktorých mohli byť ľahko vygene-
rované budúce nové politické strany. Okrem sociálnej demokracie bol 
v posledný marcový deň v Prahe založený Klub 231, osôb odsúdených 
za politické delikty po roku 1948. Dňa 5. apríla sa tiež uskutočnilo usta-
novujúce zhromaždenie k liberalistickým hodnotám sa hlásiaceho Klu-
bu angažovaných nestraníkov (KAN), ktorého členmi zas nesmeli byť 


