
 
Vyjádření Pražského Akademického Klubu 48 sdružujícího účastníky studentského pochodu za 

svobodu a demokracii z 25. února 1948 k prohlášení KSČM k letošnímu výročí února 1948 

Komunistická strana Čech a Moravy se ve svém prohlášení k únorovým událostem roku 1948 veřejně 

přihlásila k tehdejším praktikám KSČ a ocenila „generaci budovatelů první formy socialismu“. Pražský 

Akademický Klub 48 sdružující účastníky studentského pochodu za svobodu a demokracii z 25. února 

1948 cítí morální povinnost očitých svědků převratu na toto prohlášení reagovat. 

Cítíme hluboké zklamání, že po 26 letech svobody stále existuje parlamentní strana, která se veřejně 

hlásí k únorovému převratu 1948 a k nastupujícímu zločinnému, nelegitimnímu a zavrženíhodnému 

režimu. Hlásí se k nelegálnímu vyzbrojování politických milic a manifestování jejich síly v ulicích. Hlásí 

se k třídní nenávisti jako své ideologii. Hlásí se k vyloučení 10 tisíc vysokoškolských studentů 

z politických důvodů1 a jejich následné perzekuci v pracovních táborech a pomocných technických 

praporech. Hlásí se k potlačování svobodného projevu ve formě obušků a politických procesů. Právě 

toto byly praktiky oceňovaných budovatelů socialismu. 

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš označil únorový převrat 1948 za ústavní,2 a tedy legitimní převzetí 

moci. Uzurpace moci pod pohrůžkou násilí ze strany nelegálních lidových milic a mocenských 

bezpečnostních složek ovládaných komunisty v roce 1948 nalézá analogii v nacistickém převratu 

v Německu 1933, kdy se Hitler chopil moci s podporou ozbrojených hnědých košil z SA. Dolejšovo 

označení bití a následného vyhazování vysokoškoláků věrných tradici první republiky za „specifické 

procesy“3 nás hrubě uráží. Nálepkováním perzekvovaných obětí komunismu za „lidi s ideologickým 

zatměním“4 se opět vynořuje slovník politických procesů 50. let. 

Pražský Akademický Klub 48 odmítá zlehčování komunistických zločinů a urážení obětí komunistické 

totality přirovnáním k objektům „tragických deformací a nedostatků“ socialismu. Jsme přesvědčeni, 

že existence komunistické strany veřejně se hlásící k odkazu února 1948 jako počátku totality je 

neslučitelná s demokratickou společností a platnými zákony České republiky. 

 Kontakty: 

 

                                                             
1 viz přiložený dokument Přehled výsledků prověrek 
2 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1705870-komuniste-se-prihlasili-k-revolucnimu-zakladu-
unora-sly-s-nami-siroke-vrstvy 
3
 Tamtéž. 

4 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/216411000370225 
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