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ANOTACE
Cílem bakalářské práce Politický vývoj Československé strany lidové v letech 1920-1925 je
především charakterizovat ČSL a zachytit její vznik, vývoj a působení v politickém
systému Československa v době první republiky. Nejprve je uvedena definice politické
strany a různé teoretické přístupy k ní, jelikož se jedná o stěžejní pojem této bakalářské
práce. Následuje podrobný popis vzniku a vývoje samotné ČSL, nejprve jí předcházejícím
spolkům a organizacím zakládaných v duchu křesťanství a poté již vzniku samostatné
ČSL, jejímu historickému vývoji a programu. Dále jsou popsány volby do Národního
shromáždění v roce 1920, výsledky voleb a politická situace po těchto volbách. Závěrečná
část mapuje volby do Národního shromáždění v roce 1925, výsledky voleb a povolební
postavení ČSL.
KLÍČOVÁ SLOVA
Politická strana, nábožensky orientované strany, volby, program, elektorát, ČSL.

ANNOTATION
The aim of the Bachelor’s thesis The Political Development of the Czechoslovak People’s
Party in 1920-1925 is primarily to characterize the Czechoslovak People’s Party (ČSL)
and to record its establishment, development and activity in the Czechoslovak political
system at the time of the First Republic. The first part provides a definition of a political
party and various theoretical approaches to it, as it is the fundamental concept of this
Bachelor’s thesis. It is followed by a detailed description of the establishment and
development of ČSL – firstly its predecessor associations and organizations established in
the spirit of Christianity, and later the establishment of ČSL itself, its historical
development and programme. The thesis also deals with elections into the National
Assembly in 1920, their results and the political situation following them. The final part
describes the elections into the National Assembly in 1925, their results and the postelection position of ČSL.

KEYWORDS
Political party, religiously oriented parties, elections, programme, electorate, ČSL.
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Úvod
Křesťansko-demokratické strany mají v politice velice významnou roli. Z tohoto
důvodu jsem se rozhodl ve své bakalářské práci věnovat Československé straně lidové
(ČSL). Tato strana působí v naší politické sféře již téměř sto let (dnes pod názvem KDUČSL). Během této doby byla ČSL součástí mnoha vlád. Jelikož je mým druhým oborem
dějepis, chtěl bych se v této práci pokusit o prolnutí dvou vědeckých disciplín – historie a
politologie.
V této práci se nejprve zaměřím na vymezení základních pojmů. To je důležité pro
správné pochopení a uchopení celkové práce. Hlavní část práce detailně popíše vznik ČSL,
její ideologii a cestu k prvním volbám do Národního shromáždění. Dále se detailně
zaměřím na ČSL v průběhu jednoho volebního období mezi lety 1920-1925, přičemž se
pokusím interpretovat politické dějiny strany v kontextu těch celorepublikových. Prostor
bude věnován popisu stranické ideologie a její komparaci s politickými programy
významných československých stran. Volební výsledky strany projdou analýzou, stejně
jako vnitrostranický vývoj, k čemuž bude využito současné odborné literatury
(politologické i historické) a dobových pramenů včetně stranických archivních materiálů a
stranického tisku.
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Politická strana – definice, pojmy
V této kapitole bude provedeno objasnění základních politologických pojmů, které
jsou naprosto nezbytné pro pochopení nejen této bakalářské práce, ale i pro pochopení
politických struktur, vazeb a celkovou orientaci v politice jako takové. Vysvětleny budou
jak obecné pojmy, tak i pojmy méně známé, které jsou však pro tuto práci klíčové.
Největší pozornost bude věnována obecnému vymezení termínu politická strana,
respektive politické strany. Důležitost tohoto termínu je zřejmá. Předkládaná bakalářská
práce se zabývá jednou z politických stran, a je tedy třeba pojem přesně a vědecky
vymezit, a to nejen z důvodu, že je důležitý pro samotnou bakalářskou práci, nýbrž i proto,
že pojem politická strana je v dnešní době často používán – v televizi, tisku či na internetu.
Média často staví své posluchače před tento termín, aniž by ho správně vysvětlila, což
může vést k jeho zobecnění a zkreslení. První část této kapitoly se bude zabývat samotnou
definicí termínu politická strana v rámci jednotlivých vědeckých slovníků. Dále bude
pozornost věnována politickým stranám z pohledu politologie. Poté bude provedena
analýza termínu politická strana a bude vystižena jeho etymologie. Závěrečná část kapitoly
se poté bude věnovat systematickému vysvětlení teorie, klasifikace, třídění a dělení
politických stran.

Vymezení pojmu politická strana
Tato podkapitola je v práci zahrnuta z důvodu pochopení termínu politická strana
napříč jednotlivými obory. Každý vědecký slovník nabízí jinou definici zmíněného pojmu.
Budou zde proto uvedeny tři různé definice ze třech různých vědeckých slovníků. K nim
bude následně připojen komentář, který zhodnotí jejich srozumitelnost.
1. Politologický slovník (Žaloudek, 1996, s. 322): „Politická strana, organizovaná
velká skupina lidí, dobrovolně se sdružujících za účelem získání politické (státní)
moci. Politické strany vznikaly původně jako zájmové skupiny uvnitř mocenské
elity, které začaly vytvářet místní skupiny (politické kluby) a postupně se
organizovaly do politických stran. Pro politické strany jsou charakteristické: a)
stabilní organizace zahrnující celou zemi, resp. region, b) stabilní ztotožnění se
členů s organizací (na základě ideologickém nebo pragmatickém).“
V Politologickém slovníku je pojem „politická strana“ vymezen velice výstižně,
nezachází však do širších souvislostí. Charakterizuje vznik, vývoj, cíl a účel stran, a dále
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charakteristické rysy politických stran. Toto vymezení je snadno pochopitelné i přes
poměrnou stručnost, která je typická pro heslovité encyklopedie.
2. Sociologický slovník (Jandourek, 2001, s. 204): „Strana politická – organizovaná
skupina, která nominuje kandidáty do voleb a soutěží ve volbách s cílem dosáhnout
vítězství a ovlivnit v rámci zákona veřejnou politiku v duchu svého programu. Jde o
organizaci lidí s podobnými zájmy a postoji. Co je v reálné politice považováno za
vítězství a na kolik jde skutečně o prosazení proklamovaného programu, je sporné.
S. p. se může časem změnit ve stranu pragmatickou, usilující především o moc,
nebo mít charakter strany ideologické.“
Sociologický slovník nahlíží na problematiku politické strany (strany politické) také
spíše povrchově. Definice je to přesto jasná a dobře srozumitelná. Vzhledem k tomu, že se
jedná o sociologický slovník, je toto vymezení zaměřeno na samotné lidi, tedy na to, proč a
za jakým účelem se sdružují a jak se může politická strana vyvíjet.
3. Ottova všeobecná encyklopedie (Bulisová, 2009, s. 239): „Základní forma

moderního politického sdružení; uskupení občanů se společnými zájmy a názory,
které v politické soutěži usiluje o získání podpory pro prosazování svých politických
cílů a způsobů řešení polit., hos., soc. aj. otázek. Politické strany jsou klíčovými
institucemi působícími v rámci stranicko-politického systému pluralitních dem.
států; předkládají veřejnosti své volební programy, vstupují s nimi do voleb a na
zákl. svého volebního výsledku buď získávají potřebný počet mandátů v
zákonodárném sboru, a mohou tak působit jako vládní strany (v. t. exekutiva), nebo
v případě volebního neúspěchu tvoří opozici. Pro pluralitní dem. státy je typická
existence systému více p. s. (v. t. bipartismus, multipartismus) a volné politické
soutěže. Pro moder. autokratické režimy, diktatury či totalitární státy je zpravidla
typická existence jediné p. s. (tzv. monopol jedné pol. strany); důsledkem je
pohlcení státu touto stranou (vznik tzv. státostrany) a splynutí vlády a politického
režimu. Podle způsobu organizace lze p. s. dělit na centralizované s relativně
volným členstvím, resp. tzv. volební; podle počtu členů na masové elitní. Z hlediska
ideol. zaměření se tradičně rozlišují obecné typy stran: konzervativní, liberální,
soc., dem., resp. socialistické, lidové (křesťanskodem. či křesťanskost.); zvl. typem
p. s. jsou strany extremistického zaměření (komunistické, nacionalistické,
fašistické apod.); ve druhé pol. 20. stol. se počaly formovat p. s. zaměřené na
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ochranu životního prostředí; po pádu komunismu ve stř. a vých. Evropě se většina
býv. kom. stran transformovala do stran social. či soc. dem. typu (někdy
označovány jako strany postkomunistické).“
Tato definice se může jevit jako komplikovaná, avšak vystihuje pojem politická strana
mnohem přesněji než obě předchozí definice. Toto vymezení se nezabývá pouze základní a
obecnou charakteristikou, nýbrž vysvětluje celou cestu od zvolení společného programu po
vítězství (nebo porážku) ve volbách. Dále popisuje systém a typy jednotlivých politických
stran a stručně mapuje vývoj evropských politických stran ve 20. století.

Etymologie
Etymologie politologického termínu politická strana není zcela jednoznačná.
Z tohoto důvodu zde bude nejprve vysvětlen pojem politika. Ten má své kořeny v antice.
Je odvozován od slova polis (obec). Už Aristoteles označil člověka jako zóon politikon
(tvor společenský) a napsal též spis Politika. Nelze tedy pochybovat o tom, že původ
tohoto slova je již v antice. V antické době politika neexistovala jako samostatná věda, ale
její problémy se řešily v rámci filosofie. (srov. Fiala, 1998, s. 16)
Pojem politická strana je u většiny evropských zemí odvozen z latiny, kořenovým
slovem se stává latinské substantivum pars, což znamená část, díl, podíl nebo stranu. Tento
latinský základ termínu politická strana se vyskytuje v mnoha evropských zemích – ve
Španělsku je to pojem partido, v Německu Partei, ve Francii parti, v Itálii partito. V
českém jazyce návaznost na latinské slovo pars nenalezneme. Etymologie českého termínu
politická strana patrně souvisí s praslovanským slovem stor, jehož význam je spojen se
slovem stříti odvozeného od pravoslavného ster, to však může mít vztah k latinskému
infinitivu sternere, které znamená prostírat či rozkládat. Původ českého slova strana je tedy
spíše prostor či prostranství. V běžné řeči však můžeme narazit na obtíže spojené se
samostatným používáním pojmu strana v politickém významu bez použití přídavného
jména politická. V českém jazyce není obvyklé používat pouze slovo strana pro vyjádření
termínu politická strana. V jiných zemích však toto obvyklé je – např. v Německu stačí k
vyjádření pouze termín die Partei a posluchači je zřejmé, že je myšlena politická strana.
(srov. Fiala, 1998, s. 16)
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Definice politických stran
Při vymezení obecné definice politických stran narážíme na určité obtíže charakteru
nikoli banálního či marginálního, ale vskutku závažného. Každý člověk si dokáže pod
pojmem politická strana představit zcela konkrétní věc, má tedy do jisté míry představu, co
tento termín vyjadřuje. Na problém narazíme ve chvíli, kdy se budeme snažit vytvořit
obecně platnou definici, jež by vystihovala všechny typy politických stran a všechny
konkrétní názory na politické strany. Další problém vytváří časovost a geografické
umístění politických stran, nelze totiž nalézt takovou definici, která by svým obecným
výměrem současně vyhovovala dnešním politickým stranám stejně jako historickým
politickým stranám třeba v 18. století. Též je nesnadné formulovat adekvátní obecnou
definici pro politické strany, které se vyvíjely v různých zemích či dokonce na různých
kontinentech.
Z výše uvedených důvodů můžeme nalézt různá pojetí obecné definice politických
stran. Prvním typem je klasická definice, která vznikla v šedesátých letech a svým pojetím
definovala politické strany jako organizované spojení osob snažících se získat politickou
moc, prosadit svůj zájem nebo svou představu o obecném dobru. Vzhledem k tomu, že od
vzniku této definice uplynulo bezmála půl století, toto pojetí politických stran není zcela
aktuální. Druhým typem je minimální definice, která svoji obecnost omezila na
charakteristiku strany, jež svým výměrem zabírá všechny politické strany, tímto však
samozřejmě nastávají komplikace v tom smyslu, že dochází k redukci specifických
případů. Jako příklad minimální definice je zde uvedena Sartoriho (1976, s. 64n.)
minimální charakteristika strany jako „politické skupiny, jež se účastní voleb a jež je jejich
prostřednictvím schopna své kandidáty umístit do veřejných úřadů.“ Dalším typem je
speciální definice, která je nejpřirozenější, pozbývá však obecnosti. Nejčastěji dochází k
redukci geografické, tedy k vymezení definice pouze na určité území, dále k redukci
časové a obsahové, kdy se definice vztahuje např. pouze na demokratické politické
systémy. (srov. Fiala, 1998, s. 30n.) Nalézt tedy adekvátní obecnou definici politické
strany činí nemalé obtíže, které jsou spojeny s přijetím faktu, že politologie nemá fakticky
k dispozici jednu obecnou teorii politických stran.
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Funkce politických stran
V moderním demokratickém systému plní politické strany mnoho funkcí, které jsou
(měly by být) prospěšné pro společnost. Autor knihy Politologie Roman David (srov.
David, 2003, s. 72) uvádí šest nejpodstatnějších funkcí politických stran. První z nich je
zprostředkovatelská funkce, která umožňuje občanům ovlivňovat politická rozhodnutí
vlády či parlamentu. Zpravidla se jedná o propojení mezi občany a vládou prostřednictvím
členství v politické straně nebo hlasování pro danou politickou stranu. Druhá je funkce
interaktivní. Politická strana sjednocuje politické zájmy nebo je integruje do širších koalic.
Třetí je socializační funkce. Socializací je zde myšlena politická socializace, jež se týká
členů konkrétní strany či jejích přívrženců. Strany učí své členy, jak se chovat v určitých
politických rolích, jak se správně vyjadřovat, vystupovat na veřejnosti, organizovat veřejné
shromáždění apod. Další je mobilizační funkce. Ta apeluje na voliče k účasti ve volbách.
Snaží se zejména oslovit pasivní občany a občany neprojevující o volby zájem a přimět je,
aby šli volit (nejlépe ve prospěch jejich strany). Prostřednictvím rekrutivní funkce každá
politická strana vybírá ze svých členů politické lídry. Tato funkce také určuje, který
kandidát bude umístěn na předních příčkách kandidátní listiny. Poslední funkcí je funkce
ústavní (politicko-organizační), kdy má politická strana v parlamentním systému určitou
roli při sestavování vlády, při získání nadpoloviční většiny nabývá možnosti vyslovit vládě
nedůvěru.

Klasifikace
V politologii neexistují striktně daná dělení, klasifikace či typologie politických
stran, která by měla normativní charakter. Přístupů k členění politických stran existuje
velké množství stejně jako postupů a možností, jakým způsobem dělení provádět, v jakém
pořadí postupovat či jak nazývat jednotlivé složky. Zde bude provedeno rozdělení
stranicko-politických subjektů podle různých hledisek. Z hlediska sociodemografického
můžeme politické strany rozdělit na zájmové a všelidové. Zájmové politické strany jsou ty,
které reprezentují zájmy pouze své specifické společenské skupiny. Všelidové strany se
naopak snaží reprezentovat všechny společenské skupiny obyvatelstva. Všelidové strany se
dále rozdělují na několik typů podle jejich politické orientace a konkrétních politických
cílů, a to na konzervativní, liberální, křesťansko-demokratické, sociálně demokratické,
nacionalistické, fašistické, environmentální (zelení) a komunistické. (Zubíková, 2008,
s. 38)
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Následujícím hlediskem pro třídění politických stran je hledisko cílů a charakteru
utváření. Prvním typem jsou patronáže, kde dochází k orientaci na materiální zájmy členů
na úkor programu. Vedle patronáže také existují třídní strany, které samozřejmě prosazují
zájmy své společenské třídy. Třetím typem jsou světonázorové strany, jež se striktně
orientují na světonázorovou problematiku, ať už ideologicky či religiózně. Protipól ke
stranám světonázorovým tvoří strany programové, které se orientují pouze na politiku a
neberou ohled na jakoukoliv ideologii. Strany, které se v tomto dělení vyskytují na
posledním místě, jsou nazývány platformní a vyznačují se krátkými a akčními programy.
Tyto strany většinou nemají dlouhodobý program. (Zubíková, 2008, s. 38n)
Z hlediska sociálních aspektů organizační struktury mohou být politické strany
rozděleny do čtyř skupin – honorační, masové, kádrové a tzv. party machine. Honorační
jsou strany vytvářené a zastupované honorací (tedy nejváženější částí společnosti). Masové
politické strany jsou spojeny se vznikem masové společnosti, zejména koncem 19. století a
ve 20. století. Pokud hovoříme o kádrových stranách, potom se jedná o revoluční strany,
které stojí na principu demokratického centralismu. Tzv. pojem party machine označuje
starší typ politických stran, jejichž cílem je zajistit jisté výhody svým členům. (Zubíková,
2008, s. 38n)
Další hledisko pro dělení politických stran tvoří charakter členství. Podle
charakteru členství třídíme strany do třech skupin - na masové, kádrové a strany oddaných.
Masové strany se vyznačují tím, že je členství strany otevřené každému. Kádrové strany
jsou velice silně centralizované, své členy prověřují a následně odměňují. Příkladem
kádrových stran mohou být strany komunistické. Ke stranám oddaných se v minulosti
počítaly například strany nacistického typu, vyznačují se až fanatickým podporováním
svého vůdce. V dnešní době bychom tento typ našli převážně v rozvojových zemích.
Z hlediska šířky spektra se politické strany dělí na dva typy. Prvním typ zaujímají
strany ideologicky úzké, zde se jedná o strany, jež oslovují pouze úzkou skupinu občanů.
Konkrétně hovoříme o katolických, agrárních či marxistických stranách. Druhý typ
reprezentují catch – all strany, které se naopak snaží oslovit co největší část společnosti,
většinou se jedná o dominantní politické strany.
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Pravice a levice

Na pravici, levici a střed jsou rozdělovány politické strany z hlediska jejich místa v
politickém spektru. V dnešní době toto členění reprezentuje různý přístup stran k získávání
bohatství a jeho rozdělování ve společnosti. Pravicové strany preferují soukromé formy
vlastnictví jakožto hlavní formu vlastnictví, podporují podnikatelské aktivity, stát by měl
dle jejich přístupu do chodu ekonomiky zasahovat co nejméně. Naopak levicové strany
vyzdvihují silný stát, který by měl ekonomiku regulovat co nejvíce. Nejlepšími formami
vlastnictví jsou pro ně společné formy, naopak eliminují soukromé vlastnictví. Strany
středu zaujímají mezi pravicovými a levicovými stranami mnohdy klíčové postavení, jež se
vyznačuje zejména silným koaličním potenciálem.

Opozice

V politologii se jedná o velice důležitý pojem. Původ tohoto slova pochází z
oppositus, což znamená naproti stojící. Opozice je politická strana, hnutí nebo skupina
nesouhlasící s vládní politikou. (srov. Žaloudek, 1996, s. 296) Organizovaná opozice se
prakticky vyskytuje pouze v demokraciích. V režimech, kde figuruje pouze jedna
dominantní strana, se opozice většinou nevyskytuje (pro dominantní stranu není žádoucí).
Opoziční strany se snaží zaujmout místo vládnoucích politických stran, dále vytvářejí
kontrolu vládních stran potažmo vládní koalice. Opoziční a vládní se dohromady označují
jako strany parlamentní. Miroslav Novák ve své publikaci (srov. Novák, 1997, s. 223)
hovoří o tzv. široké a politické opozici. Opozicí v širokém slova smyslu se míní každá
činnost či postoj namířený od jakéhokoli subjektu všemi prostředky proti existující moci.
V režimech, kde vše podléhá jedné straně, se většinou vyskytuje pouze takováto opozice.
Politická opozice je naopak reprezentována přímo jednou či více politickými stranami,
které se snaží získat své voliče, aby následně mohli vyjadřovat vůli svrchovaného lidu.
Politická opozice musí být vždy institucionalizovaná, uznaná a legitimizovaná. Mezi její
funkce se počítá kritika stávající vlády, její zákonodárné činnosti a jejích hodnot. Takováto
opozice se vyskytuje ve všech demokratických uskupeních, je žádoucí a prospěšná
společnosti.
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Koalice

Koalice politických stran je určitý druh spojenectví uzavřený z určitého
konkrétního důvodu. Podle konkrétního důvodu rozlišujeme několik typů koalic. Volební
koalice vznikají zpravidla před volbami kvůli lepší možnosti zvolení do parlamentu, a to
spojením několika menších stran. Vládní koalice se snaží získat důvěru parlamentu pro
svoji vládu. Posledním druhem koalice je koalice opozičních stran za účelem společného
postupu v parlamentu. Tvorba koalic je přirozená v systému poměrného zastoupení
kandidátních listin. Největší nevýhodou pro voliče je, že před volbou zpravidla neví, jaké
strany spolu uzavřou koalici, a nemůže tomu tedy přizpůsobit své rozhodnutí. Formováním
koalic se zabývá tzv. koaliční teorie, která se nejčastěji věnuje tématu, jaké politické strany
spolu vytvoří budoucí koalici, zda to budou strany s podobnou ideologií, které k sobě mají
„blízko“ či jiné, které se spojí z čistě pragmatických důvodů. (srov. Novák, 1997, s. 223n)

Politické strany první republiky
V této kapitole bude uveden výčet nejvýznamnějších politických stran
meziválečného období, ke každé straně bude uvedena krátká charakteristika, elektorát a
významné osobnosti strany.
Jednou z nejvýznamnějších politických stran prvorepublikového období je
bezesporu Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (zkrácený název
je Agrární strana, Republikánská strana nebo RSZML). Jak již z názvu vyplývá, strana
hájila zájmy drobných zemědělců a venkovského lidu. Organizace Agrární strany patřila k
nejpropracovanějším ze všech politických stran u nás. Téměř v každé české a moravské
obci se nacházela organizační buňka strany. Vliv této politické strany sahal až na
Slovensko a Podkarpatskou Rus. Hlavním představitelem strany a zároveň předsedou
(1909-1933) byl Antonín Švehla. Švehla byl jedním z nejvýznamnějších politiků celé první
Československé republiky. V letech 1918-1920 byl ve funkci ministra vnitra. Dále zastával
úřad předsedy vlády hned ve třech československých vládách (mezi lety 1922-1929). K
dalším významným členům Agrární strany patřili František Udržal, Jan Malypetr, Milan
Hodža či Rudolf Beran, kteří byli také předsedy různých československých vlád.
.
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Další velice významnou politickou stranou je Československá sociálně
demokratická strana dělnická (ČSDSD). ČSDSD je v českých zemích jednou z
nejstarších a nejvýznamnějších stran, jejíž počátky můžeme nalézt na konci sedmdesátých
let devatenáctého století. Tato politická strana hájila zájmy dělnické a střední vrstvy
obyvatelstva (učitelé, úředníci, státní zaměstnanci apod.). K hlavním představitelům strany
patřili Vlastimil Tusar (předseda vlády 1919-1920), František Soukup (jeden z pěti mužů
28. října, ministr spravedlnosti 1918-1919, senátor Národního shromáždění 1920-1939),
Lev Winter (ministr sociální péče 1918-1920 a 1925-1926), Antonín Hampl (předseda
ČSDSD 1925-1938) a další.
Mezi významné osobnosti ČSDSD patřil také Bohumír Šmeral, který však stranu
spolu s radikálním levicovým křídlem v roce 1920 opustil. Toto hnutí se o rok později
transformovalo v nově založenou Komunistickou stranu Československa (KSČ). Jejími
voliči byli všichni, kdo byli zaujati myšlenou třídního boje, především však lidé z nižších
sociálních skupin. K významným osobnostem KSČ patřili výše zmiňovaný Bohumír
Šmeral (zakladatel strany a její předseda až do roku 1929), Klement Gottwald (1921-1926
redaktor komunistického tisku na Slovensku, 1929-1953 předseda KSČ, 1948-1953
prezident Československa).
Další politickou stranou, kterou je zde potřeba uvést, je Československá strana
národně socialistická (ČSNS). Tato strana měla velmi blízko jak k sociální demokracii,
tak i k presidentu Masarykovi. Úzká spolupráce s ČSDSD otevřela prostor pro jednání o
sloučení těchto dvou stran, ke kterému však kvůli programovým rozdílům a vnitřním
sporům nedošlo. Významnými osobnostmi ČSNS byli Edvard Beneš (1921-1922 předseda
československé vlády, 1918-1935 ministr zahraničí, 1935-1938 president Československa),
Václav Klofáč (1918-1920 ministr národní obrany, 1926 předseda Senátu Národního
shromáždění, 1899-1938 předseda ČSNS), Jiří Stříbrný (jeden z mužů 28. října, 1918-1919
československý ministr pošt a telegrafů, 1919-1925 ve třech různých vládách ministr
železnic, 1925-1926 ministr národní obrany), Emil Franke (1919-1925 ve dvou různých
vládách ministr železnic, 1922-925 ministr pro zásobování lidu Československa,
1924-1936 ve dvou různých vládách ministr pošt a telegrafů, 1936-1938 ministr školství a
národní osvěty, 1936-1937 dvakrát ministr financí), či Petr Zenkl (od roku 1919 starosta
města Karlína, od 1922 starosta tzv. Velké Prahy, 1937-1939 primátor Prahy).
Další stranou, o níž je třeba se zmínit, je Československá národní demokracie
(ČSND). Tato strana vznikla na konci 1. světové války sloučením několika měšťanských
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stran. Šlo o konzervativní stranu se silnými nacionálními prvky. Hlavní postavou této
strany byl ideový oponent T. G. Masaryka a E. Beneše Karel Kramář, jenž byl vůbec
prvním předsedou československé vlády (1918-1919). Karel Kramář dále zastával funkci
poslance Národního shromáždění, a to od roku 1920 až do své smrti v roce 1937.
Poslední českou politickou stranu, kterou zde uvedu, je Československá
živnostensko-obchodnická strana středostavovská (ŽOS), která podporovala střední
vrstvu obyvatel, obchodníků a živnostníků. Tyto vrstvy obyvatel zároveň tvořily skupinu
podporovatelů strany. Významnými osobnostmi této strany byli Rudolf Mlčoch (ministr
veřejných prací 1925-1926, ministr železnic 1929-1932 a ministr průmyslu, obchodu a
živnosti v letech 1937-1938) a Josef Václav Najman (ministr železnic 1926-1929 a ministr
průmyslu, obchodu a živnosti v letech 1935-1937).

Na Slovensku do roku 1922 působila Slovenská národní a rolnická strana
(SnaRS). Ta se ovšem spojila s dalšími slovenskými agrárními stranami a nakonec i s
českou

větví

a

vytvořili

dohromady

Republikánskou

stranu

zemědělského

a

malorolnického lidu (RSZML).
Další významnou stranou na Slovensku je Slovenská ľudová strana, později
Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS). Tato strana byla výrazně pravicová se silným
katolickým vlivem. Původním cílem této politické strany byla autonomie Slovenska. Tato
strana požadovala větší autonomii pro Slovensko, později se však přiklonila k fašismu.
Nejvýznamnější osobností této strany byl bezpochyby její zakladatel Andrej Hlinka, který
stál v jejím čele od roku 1913 až do roku 1938. Mezi další významné osobnosti HSĽS
patřili Vojtěch Tuka (zastával funkce ministra zahraničí a předsedy vlády první Slovenské
republiky) a Jozef Tiso (1939-1945 prezident první Slovenské republiky).
Na Slovensku měla velice silné postavení také Maďarsko-německá křesťanskosociální strana a Maďarsko-německá sociálně demokratická strana. Tyto strany
reprezentovaly maďarské zájmy na Slovensku. Požadovaly rovnoprávnost maďarského
obyvatelstva a autonomii Slovenska.
.
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Posledními stranami, kterým se v této kapitole budu věnovat, jsou německé
politické strany, které díky velkému počtu německého obyvatelstva v Československu byly
velice významné.
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR (německy Deutsche
sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik), zkráceně
DSAP, byla stranou prosazující práva německého (německy mluvícího) obyvatelstva v
Československu. Jejími voliči byli převážně dělníci z oblasti pohraničí /Sudet.
Významnými osobnostmi byli Josef Seliger (v letech 1907-1920 předseda strany) a
Ludwig Czech (předseda DSAP 1920-1938, ministr sociální péče 1929-1934, ministr
veřejných prací 1934-1935, ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 1935-1938).
Dalšími německými stranami byly Německá nacionální strana (německy
Deutsche Nationalpartei – zkratka DNP) a Německá národně socialistická strana
dělnická (německy Deutsche nationalsozialistiche Arbeiterpartei – zkratka DNSAP). Tato
strana později úzce spolupracovala s Hitlerovou NSDAP. DNP a DNSAP spolu v roce
1920 vytvořily Německou volební pospolitost 1920.
Poslední německou stranu, kterou zde zmíním, je Německý svaz zemědělců a
venkovských živností (německy Bund der Landwirte und des ländischen Gewerbes –
zkratka BdL). Toto byla sudetoněmecká agrární strana. Jejím předsedou byl od roku 1918
Franz Křepek.
V tomto výčtu chybí Československá strana lidová, která byla vynechána
záměrně, neboť jí je věnována celá následující kapitola.
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Vznik a vývoj ČSL
Počátky
Prvními organizacemi (ještě ne politickými stranami) českého politického
katolicismu se staly katolické jednoty. Ty byly zakládány v Čechách i na Moravě podle
německých a rakouských předloh zhruba od 40. let 19. století. Nejvýznamnější katolický
týdeník Blahověst na tyto snahy reagoval následovně: „U nás jsou v podstatě ty samé
potřeby… Bodejž bychom tedy i my, Čechové, Moravané a Slováci dali světu důkaz, jak je
nám drahá víra naše a kterak usilujeme sjednocenou silou o zdar církve.“ (Archiv
KDU-ČSL, s. 138)
Tyto katolické jednoty nabízely kromě náboženských účelů svým členům i mnoho
dalších aktivit týkajících se charity, vzdělání a politického života. Vzdělání a osvětu
zaměřovaly především na venkovský lid, jenž se jim zdál nepřipravený na změny, které
s sebou přinesla revoluce.1 Jejich cílem bylo hájit pozice katolíků a pomocí petičních akcí
tlačit na vládu. (Marek, 2008, s. 14-15)
Tento systém fungoval až do 70. let 19. století, kdy se k moci začali dostávat jak
socialisté, tak i liberálové. Katoličtí předáci zjistili, že jejich politické opory (především
Staročeši) je zklamaly a pozice, které si během let vytvořily, jsou ztraceny. (tamtéž, s. 19)
Český politický katolicismus se následně vydal dvěma odlišnými směry a rozdělil se na
katolicismus konzervativní a lidový. Zpočátku se větší podpory dostávalo konzervativnímu
proudu. Ten sympatizoval s ideami federalismu a odmítal vídeňský centralismus. (Archiv
KDU-ČSL, s. 284) Na druhou stranu však konzervativní proud odmítal jakékoliv změny,
které by oslabovaly pozice šlechty a chtěly měnit status quo. Lidový katolický proud je
spojen s prvními organizačními kroky dělnictva, jež se ocitlo ve složité sociální situaci
v důsledku rozvoje kapitalistického výrobního systému. Rozvíjí se zhruba o desetiletí
později než proud konzervativní a svým cílením na dělnictvo získává silný sociální nádech.
Jak ve své knize uvádí Pavel Marek, oba dva směry spojovalo konzervativní vidění světa,
avšak rozdíly mezi oběma proudy se neustále zvětšovaly, což nakonec vedlo ve
zformování dvou katolických politických stran. Následující kapitoly se budou zabývat
politickými stranami, jejichž spojením později vznikla Československá strana lidová.

1 Revoluce v roce 1848.
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Křesťansko-sociální strana v Čechách
Na vytvoření Křesťansko-sociální strany v Čechách se nejvíce podíleli kněží Tomáš
Škrdle a Rudolf Horský a s nimi bývalý sociální demokrat Tomáš Josef Jiroušek. Oni jako
první koncipovali programovou vizi katolického dělnictva a připravili širokou agitační
kampaň v tisku.2 Dále pořádali dělnické schůze a nakonec také zakládali i křesťanskosociální politické spolky.3 Za jejich nejvýznamnější úspěch je považováno zorganizování
1. sjezdu delegátů katolického dělnictva československého z Čech, Moravy, Slezska a
Dolního Rakouska v Litomyšli ve dnech 8. a 9. září 1894 (Marek, 2008, s. 25). Na tomto
sjezdu došlo ke schválení základních programových tezí politického křesťansko-sociálního
hnutí. Dále zde bylo dohodnuto vytvoření tří samostatných a na sobě nezávislých
zemských výborů pro Čechy, Moravu a Slezsko. Netečnost Výboru pro realizaci usnesení
sjezdu, což vedla k tomu, že dobově byl za ustavující sjezd křesťansko-sociální strany
v Čechách považován až v pořadí druhý sjezd, a to v roce 1898 v Praze. Liknavost Výboru
pro realizaci sjezdu Pavel Marek ve své knize připisuje dvěma důvodům. Prvním
z důvodů, které uvádí, je nástup „mladých“ křesťanských socialistů, kteří usilovali o
prohloubení a dotvoření sociálně-politických aktivit. Pod vedením především Viléma
Koleše začala tato skupina vnášet do katolické politiky ideu křesťanské demokracie.
Křesťanští demokraté jako samostatný směr vystoupili poprvé v roce 1895 v souvislosti se
snahou o vydávání čtrnáctideníku „Bojovník“. Podle Viléma Koleše chtěli „…tímto činem
ve své prostotě vlíti kapku balzámu na jeremiády Čecha4 a zacpati ústa sociálním
demokratům, že není inteligentních katolických dělníků a že jen kněží naše listy zakládají a
vedou.“ (Marek, 2008, s 26)5 I přes neúspěch Bojovníka frakce křesťanských demokratů
rostla, zvlášť po příchodu Emila Dlouhého-Pokorného a Václava Myslivce, kteří na sebe
strhli vedení celé skupiny a jasně definovali a formulovali své představy o novém
programu. Vlivem těchto událostí Litomyšlský výbor znejistěl a obával se, že frakce
křesťanských demokratů převezme vedení celé strany. Pavel Marek jako druhý důvod
chabé aktivity Litomyšlského výboru uvádí odmítavý postoj katolických konzervativních
kruhů. Ty si chtěly v rámci českého politického katolicismu udržet vůdčí postavení.
2 Nedělní dělnická příloha Čecha a Dělnické noviny.
3 Politický klub křesťanského dělnictva pro království České.
4 Název velice významného katolického tiskového orgánu.
5

Převzato z Koleš, Vilém: Z dob našeho probuzení. Archiv KDU-ČSL
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Nejprve se všemožnými prostředky snažily brzdit sociální demokraty, a když toto nebylo
účinné, přišly s nabídkou spolupráce směřující k vytvoření jednotné katolické
konzervativní strany (politické), ve které by však hrály hlavní roli právě ony. Tyto snahy
nakonec nebyly úspěšné.
Národní strana katolická
Konzervativní katolický proud v Čechách měl velice silné zastoupení jak ve vysoké
šlechtě, tak i v církvi. Jeho základní programové heslo bylo: „Pro Boha, vlast a krále“.
V březnu roku 1891 skupina kněží kolem Klementa Borového předložila první návrh na
vytvoření samostatné katolické konzervativní strany. Tento návrh však nebyl přijat. Po
neúspěšném pokusu ovládnout nově vzniklou Křesťansko-sociální stranu v Čechách se
konzervativní katolický proud rozhodl založit stranu vlastní. Na jaře roku 1897 proto byla
založena Národní strana katolická v království Českém. Vznik strany byl tak poznamenám
střetem s křesťansko-sociálním proudem. Neúspěšný pokus o ovládnutí tohoto proudu měl
za následek absenci širší členské základny, kterou vystihuje dobové novinářské
konstatování, že se jedná o „generalitu bez vojska“. (Marek, 2008, s. 27-29)
Národní strana katolická na Moravě
Proces formování Katolické strany národní na Moravě je jednodušší než v Čechách.
Hlavním rozdílem bylo, že centrum „boje“ se přeneslo na půdu Staročeské strany.
Katolické křídlo v Národní straně na Moravě reprezentovalo poměrně silnou skupinu
opírající se o katolickou šlechtu a církev. Hlavním problémem se tedy stalo, jak budou
slábnoucí Staročeši reagovat na sílící liberální vlivy. Staročeši tak měli dvě volby,
spolehnout se na tradičního partnera (katolíky) nebo se spojit s Mladočechy. Tato krize
vyvrcholila v roce 1896, kdy čtyři staročeští poslanci vstoupili do mladočeského
poslaneckého klubu na vídeňské říšské radě. Tento akt byl pro katolíky signálem
k rozchodu a impulsem k založení vlastní strany. První sjezd Katolické strany národní na
Moravě se konal 14. září v Přerově, kde bylo schváleno založení strany, přijetí jejího
programu a zvolení vedení strany. (Marek, 2008, s. 52-53)
Křesťansko-sociální strana na Moravě a ve Slezsku
Na Moravě měli křesťanští sociálové v porovnání s Čechy značný náskok. To bylo
způsobeno působením tzv. Sušilovy družiny. Tak je označována skupina osvícených kněží,
kteří rozvíjeli spolkovou činnost zaměřující se primárně na vzdělávání a charitu. I přestože
na její činnost od konce 80. let nikdo nenavázal, byla pozice křesťanských socialistů na
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Moravě uspokojivá. Proto nikdo nepociťoval potřebu vyhranit se proti konzervativnímu
katolickému proudu. V roce 1894 se zúčastnili sjezdu v Litomyšli, jeho závěry akceptovali,
ale zemský výbor nevytvořili. V roce 1896 se proto Křesťanští socialisté připojili ke
Katolicko-národní straně. Svou činnost zaměřovali především na rozvíjení spolkových
aktivit v jednotlivých místech. Chtěli katolickou Moravu zorganizovat prostřednictvím
charitativních, vzdělávacích, náboženských, družstevních, odborových a kulturních
sdružení. Tato sdružení měla za úkol ve svých členech upevňovat víru, vytvářet pozitivní
vztah k církvi, ale také přispívat k jejich vlastnímu sociálnímu vzestupu a k řešení
sociálních problémů. Tento program realizovala nová generace mladých kaplanů, mj. i Jan
Šrámek. Pod vlivem těchto duchovních se začalo katolické hnutí přiklánět ke „Katolické
moderně“, která prosazovala ideu renesance katolicismu a duchovní obrody českého
národa. Pod vlivem této nové generace došlo ke sjezdu ve Vyškově,6 kde byly položeny
základy pro vytvoření Moravsko-slezské křesťansko-sociální strany na Moravě. Na tomto
sjezdu byl dále zvolen ústřední výbor složený hlavně ze zástupců olomouckého a
brněnského sdružení. Dále byla dohodnuta spolupráce s českými křesťanskými socialisty,
která byla demonstrována heslem „dvou sborů jedné armády katolíků“. Tyto závěry pak
schválil 1. pracovní zemský sjezd strany, konaný 3. a 4. září 1899 na Velehradě, který je
považován za zakládající shromáždění strany. Hlavní postavou těchto sjezdů byl
novojičínský kaplan Jan Šrámek, jenž byl zvolen předsedou strany. (tamtéž, s. 52-55)

Vznik ČSL
Vznik Československé strany lidové byl výsledkem spojení několika katolických
politických stran a hnutí. Toto nejlépe vystihuje následující schéma, které bylo převzato
z knihy Pavla Marka Počátky Českého politického katolicismu v letech 1848-1918.

6 4. dubna 1899
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Toto spojení bylo nutné z mnoha důvodů, z nichž tím nejdůležitějším bylo oslabení
církevního vlivu.
První světová válka a její hrůzy přispěly k silné morální krizi, která oslabila
náboženskou víru lidí a tím také postavení církví. Dalším důležitým faktorem bylo národní
hnutí proti Rakousko-Uhersku. Lidé si spojovali nadvládu katolické církve s bývalou
monarchií a hledali způsoby, jak se této nadvlády zbavit. K těmto protikatolickým náladám
přispěl i náš zahraniční odboj, tím že již za války byl koncipován nejen protirakousky, ale
do jisté míry i protikatolicky. Hned první vystoupení T. G. Masaryka proti
Rakousko-Uhersku7 ve Švýcarsku bylo spojeno s výročím upálení Jana Husa. Pod
Masarykovým vlivem přijímaly československé legie v Rusku husitské symboly a názvy.
Původní dva československé pluky nesly jména sv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje.
V prosinci 1917 však došlo k přejmenování. V tu dobu se celá divize,
skládající

se

už

ze

čtyř

pluků

a

dělostřelecké

7 4. až 6. července 1915.
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brigády,

začala

nazývat

1. československá divize „Husitská“ a jednotlivé pluky nesly jména Jana Husa, Jana Žižky
z Trocnova, Prokopa Holého a Jiřího z Poděbrad. (Trapl, 2008, s. 177)
V českých zemích byl tak tradiční liberalismus a příklon k husitství umocněn
propojením s protihabsburským národním hnutím. Představitelé těchto stran a hnutí
využívali oslabení vlivu katolicismu na společenský a kulturní život a využívali jej jako
důležitý prvek československé nezávislosti.
Další významnou politickou silou byla různá levicová hnutí, která se s ohledem na
ruskou Říjnovou revoluci a vznik ruského sovětského státu velmi sílila. Bolševická
revoluce se zaměřovala na boj proti celému kapitalistickému systému, jehož součástí byla
také veškerá církevní uspořádání. Revoluční síly se vymezovaly proti římskokatolické
církvi jakožto důležité složce kapitalistického řádů a jako instituci, která vlastnila a
shromažďovala vlastní majetek. Z těchto, ale i mnoha dalších důvodů, tak patřila levice (u
nás sociální demokracie) k rozhodujícím odpůrcům římskokatolické hierarchie i
politického katolicismu. (tamtéž, s. 178-179)
Tuto obtížnou situaci se zástupci katolických hnutí snažili vyřešit sjednocením se a
zavedením jasných pravidel a pevnou organizací strany. K volnému sjednocení početných
katolických stran v Čechách došlo již v roce 1916. Na Moravě bylo v květnu 1918
dohodnuto sloučení Katolicko-národní a Křesťansko-sociální strany, v září toho roku došlo
k upravení a upřesnění podmínek a po velké diskusi byl přijat nový název strany,
Moravsko-slezská strana lidová. Tento název byl přijat na návrh F. Světlíka a byl převzat
od Slovinské lidové strany (Slovenska ljudska strana). Konzervativnější členové sice
vyžadovali, aby v názvu strany bylo slovo katolická, či křesťanská, avšak s tímto
požadavkem neuspěli. (tamtéž, s. 183-185)
V Čechách byla situace po vzniku Československé strany lidové (dále jen ČSL) poněkud
složitější. Hnutí bylo zcela rozvráceno a mnozí činitelé navrhovali stranu rozpustit. V
tomto stavu se organizování strany ujal bývalý plzeňský kaplan Bohumil Stašek. Ten
svými organizačními kroky straně opět navrátil konkurenceschopnost a řád.
První sjezd jednotné české zemské organizace spojené katolické strany se konal 3. ledna
1919 v Praze a byl na něm, stejně jako na Moravě, přijat název Československá strana
lidová. Na tomto sjezdu byl zvolen Zemský výkonný výbor ČSL v Čechách a jeho
předsedou byl ustanoven rolník František Šabata, místopředsedou byl potom zvolen hlavní
organizátor hnutí Bohumil Stašek. Dosavadní vedení strany neuneslo změnu poměrů a z
ČSL odstoupilo. (Trapl, 2008, s. 183-184)
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Moravskoslezská zemská organizace konala sjezd 26. ledna 1919 v Brně. Na tomto
sjezdu byl potvrzen název Československá strana lidová a byl zvolen Zemský výkonný
výbor pro Moravu a Slezsko. Do čela strany byl jmenován Jan Šrámek.
Obě zemské organizace fungovaly zcela samostatně a jejich jednotu zajišťoval Poslanecký
klub lidové strany, jemuž předsedal právě J. Šrámek. Ústřední výkonný výbor ČSL vznikl
až v roce 1922. (tamtéž)

Předvolební období
Politický program strany představovaly lidem pomocí obšírných manifestů, někdy
velice rozsáhlých. Zde je výňatek prohlášení Strany lidové:
„Půldruhého roku trvá naše republika. Co jsme vytěžili z hřivny nám
svěřené? Kde je ta naše říše blahobytu, pokoje, pokroku, svobody a
spravedlnosti?
Po krátké vládě všenárodního spříseženstva, za níž se zdálo, že sny naše se
splní, uchvátily veškerou moc státní dvě kasty, sobecké obě, třídní obě, aby
pro své stranické cíle urvaly ve vzrušené době a nejistotě, co urvat je
možno. A tak dnes místo poctivosti vládne v republice lichva, lichva
předměty, lichva prací. Úcta ke státu, k zákonům i k vládě klesla, neboť
strany, které mají své zástupce v ministerstvech a které jsou zastoupeny
dvěma třetinami ve vládě, hrozí přece ještě převratem státním, sabotáží,
pasivní rezistencí při placení daní a vynucují neustálými výhrůžkami
povolnost zákonodárných i správních sborů. Proč se nevede republice
dobře? Vláda republiky je řízena duchem třídního liberalismu a třídního
socialismu. Oba směry dávno se odtrhly od mravních zásad křesťanských,
na nichž jedině může být vybudován spořádaný stát.
Liberální názor, který odtrhl člověka od mravouky křesťanské, naučil
korupci, bezohlednosti a tvrdosti srdce. Vytvořil ohromné boháče, kteří
svých nadměrných příjmů zneužívali k prostopášnostem, vytvořil vrstvy
lakotné a po mamonu jen dychtící a zasel semeno závisti a nenávisti do srdcí
vysávaných vrstev lidových…
Svoboda jednotlivců, jedno z nejvyšších práv lidských, má být obětována
socialistickému státu, vlastnictví výrobních prostředků má být zrušeno.
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Člověk má být vtěsnán do klece, jejíž dvířka jsou v rukou demagogů,
oligarchů, tyranů, kteří, využivše stádových instinktů davu, do popředí se
dostali. Má vládnout nikoli právo, nýbrž vůle poštvaných davů. Republika
zahyne, zvítězí-li v ní některý z obou těchto směrů. Liberalismus dává
volnost špatným pudům lidským, materialistický socialismus znásilňuje
přirozenost lidskou vůbec. Nikoli v třídním boji, nikoli v egoistickém
liberalismu, nýbrž na mravních zásadách křesťanských, které hlásají
solidaritu všech lidí, může být vybudována vzorná Československá
republika. Každému jednotlivci musí být ponechána úplná svoboda v rámci
mravních zásad, pokud užívání její neporušuje nebo neomezuje právo vyšší,
blaho celé společnosti lidské. Nesmí být poroučeno rolníku na jeho půdě,
ani řemeslníku v dílně…
Morálce křesťanské nebrání, aby dělníci se domáhali podílu na zisku v
továrnách a na získávání spolumajetnictví. Tak se nejlépe odstraní propast
mezi kapitalistou a dělníkem, který bude spoluvlastníkem a bude pracovat
pro sebe. Námezdní poměr není nijak zřízením božským a může
hospodářským vývojem být překonán tak, aby dělník byl nejenom zúčastněn
na zisku a vedení, nýbrž aby se stal spoluvlastníkem podniku, v němž
pracuje…
Stát, který má jednotlivce v jeho dobrém snažení podporovat, nikoli v jeho
přirozená práva zasahovat, nesmí sám a proti vůli rodičů určovat výchovu
dětí. Proto rodičům nechť je dána možnost se vyjádřit, jaké školy pro své
děti žádají, zda náboženské neb jiné, a podle toho jejich přání buďtež školy
a výchova v nich zřízeny.“ (Peroutka, 1991, s. 1084-1085)
Z obsahu tohoto manifestu je patrné, že ČSL cílila na voliče především z nižších
vrstev. První tři odstavce jsou velmi kritické, působí velice silně na emoce lidí a kladou jim
otázku, proč se republice nevede tak dobře. Zároveň těmto lidem nastiňují i jasnou
odpověď – za současný špatný stav republiky může dosavadní vláda. Ta se odklonila od
„správného, křesťanského a morálního“ směru a proto se v republice nachází množství
lakotných boháčů a závistivců, kteří dychtí pouze po mamonu a vykořisťují obyčejný lid.
V dalším odstavci nalezneme kritiku jak socialismu, kterému manifest vyčítá omezování
lidských svobod, tak i liberalismu, na kterém naopak kritizuje přílišnou volnost, která
povede k uvolnění „špatných pudů lidských“. Cílem následující části je čtenáři ukázat, že
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křesťanství nebrání pokroku, obchodu ani podnikání, ale je nutné k zajištění solidarity,
odstranění propasti mezi bohatými a chudými a zajištění přirozených práv.
Až do vzniku československé republiky bylo katolické hnutí velice roztříštěné.
Výše zmíněný protikatolický boj také přispěl nemalou měrou ke slučování jednotlivých
katolických stran. Katolíci si uvědomovali, že je třeba jediná, jednotná a silná katolická
strana, která se postaví nelehkým úkolům. Touto stranou se měla stát ČSL. Jednotu obou
zemských organizací (česká a moravská) zastupoval jediný společný poslanecký klub,
který byl zároveň také vedením strany. Jednotný Ústřední výkonný výbor byl zřízen až
roku 1922. (Trapl, 2008, s. 184) Přestože vedení ČSL bylo jednotné, můžeme v celém
meziválečném období sledovat názorové odlišnosti mezi jednotlivými zemskými
organizacemi, které se velmi významně promítly i do společného programu strany. Na
celostátní úrovni sice ČSL působila jako jeden celek, ale její organizace byla značně
decentralizovaná. Strana se skládala ze čtyř autonomních zemských stran. V Čechách a na
Moravě se tyto zemské strany organizovaly již od vzniku ČSR, na Slovensku byla zřízena
v roce 1925 Československá strana ľudová a ve stejném roce pod názvem
Christijanskonarodna partija Podkarpatskoj Rusi rozšířila ČSL působnost i na
Podkarpatskou Rus. Toto zemské členění se projevovalo i v programu, jelikož každá větev
strany vydávala vlastní program. Na Slovensku a na Podkarpatské Rusi byla působnost
strany ve srovnání s českými zeměmi spíše marginální, proto se práce bude zabývat pouze
programy české a moravské větve.
S ohledem na fakt, že si každá zemská organizace vydávala vlastní program, není
překvapující, že v některých bodech jednotlivých programů můžeme nalézt odlišnosti.
Hlavní programový dokument, jejž vydala Česká zemská organizace v roce 1920, se
jmenoval Obnova lidské společnosti. Moravská organizace svůj program vytvořila a
schválila až v květnu roku 1921. Moravský program rozlišoval politické, kulturní, sociální,
hospodářské a mezinárodní otázky. Český program měl pět částí: rodina, obec, stavy, stát a
společnost mezinárodní. (Trapl, 2008 s. 197) Díky tomu, že na Moravě měli katolíci
silnější pozici než v Čechách, moravské křídlo strany mělo o mnoho lepší zázemí než
křídlo české. Moravská členská i voličská základna zde byla větší, což je bezesporu dáno
větší religiozitou moravského obyvatelstva, především na venkově. (tamtéž, s. 19) Z této
skutečnosti vyplývá fakt, že i na celostátní úrovni mělo moravské vedení silnější pozice.
ČSL se snažila svým programem zaujmout všechny společenské třídy a vrstvy. Každý stav
měl ale odlišné potřeby a zájmy, a proto byly na Moravě vydány ještě speciální programy
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pro každý stav. Tyto programy se od sebe nejen výrazně lišily, ale v některých bodech si
dokonce odporovaly. Rozpory v některých hospodářských, ale i národnostních otázkách
vedly k mnoha sporům mezi českou a moravskou sekcí strany. (tamtéž, s. 14) V zásadních
cílech však strana byla jednotná, zejména v oblasti kulturní a školské. Nejvýznamnějším
cílem a završením všech snah ČSL mělo být pokřesťanštění celé společnosti. Na
moravském zemském sjezdu bylo prohlášeno:
„… za hlavní a nezměnitelný cíl politiky strany pokřesťanštění veřejného života
národního a státního v Československé republice a plně schvaluje, že za tímto velkým
cílem strana jde pevně cestou politiky státotvorné a stát zachraňující, cestou kladné účasti a
radostné spolupráce na všem, co pro československý národ a národní náš stát v politickém,
sociálním a hospodářském zákonodárství se podniká, aby tak zákonodárná práce
obsahovala všecky prvky křesťanské národní kultury a křesťanské solidarity, ať už
parlamentní většiny se mění dle nezbytných časových potřeb.“ (ročenka ČSL, 1928 s. 3132)
Za neotřesitelný a společný základ všech programů katolických organizací můžeme
považovat katolickou víru, obranu církve, křesťanský solidarismus, úsilí přenést
křesťanskou morálku do soukromého i veřejného života a důraz na demokratickou ČSR.
Programy ČSL se zabývaly různými problémy společnosti a státu, uváděly stranické
zásady, ale nenalezneme v nich žádné prostředky, kterými by ČSL chtěla tyto problémy
řešit.
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Volby 1920
Nezbytným předpokladem pro konání řádných voleb je jejich ukotvení v zákoně.
Československá vláda proto přijala 29. února 1920 „Řád volení do poslanecké
sněmovny“ pod číslem 123/1920 Sbírky zákonů a nařízení. Tento řád se samozřejmě liší od
řádu, který máme v České republice dnes, avšak některé prvky přetrvaly. Zde uvádím
několik bodů, v nichž je tento řád totožný s dnešním, nebo alespoň velmi podobný.
•

Uplatňována byla zásada rovného a přímého volebního práva, hlasování bylo tajné,

•

stanovený počet mandátů byl stranám rozdělován poměrným systémem,
přidělování mandátů v 1. skrutiniu probíhalo vždy na úrovni jednotlivých volebních
krajů,

•

kandidátní listiny a údaje z nich byly rozmnožovány ve formě hlasovacích lístků,
pro odevzdání hlasu volební komise vydávala voličům ve volební místnosti úřední
obálku,

•

hlasování a sčítání hlasů řídila, respektive prováděla, v každé volební místnosti
volební komise, která o výsledku hlasování vyhotovila zápis,

•

výsledky voleb (rozdělení mandátů) prováděla krajská volební komise (1.
skrutinium) a ústřední volební komise (2. a 3. skrutinium).
Největším rozdílem oproti dnešní volební praxi je, že zákon taxativně vymezoval

počty poslanců volených v jednotlivých volebních krajích a odvozoval je od počtu
obyvatel daného kraje. Tato skutečnost však vytvářela potřebu před každými dalšími
volbami vydat novelu zákona, která by počet „krajských“ mandátů aktualizovala.
Dalším důležitým faktem bylo, že zákon dával rovné volební právo mužům i
ženám. V té době nebylo zcela běžné, aby ženy směly volit. Československo bylo jednou z
prvních zemí na světě, které ženám toto právo poskytlo. Volební právo žen bylo v naší
zemi uzákoněno dokonce dříve než USA, Kanadě, Švédsku či Francii.
Aktivní volební právo měli občané Československé republiky od dovršení věku 21
let8 a pasivní volební právo od dovršení věku 30 let9. Tyto údaje se týkají pouze volby do

8 V dnešní době je hranice 18 let.
9 V dnešní době je hranice 30 let.
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Poslanecké sněmovny. Pro volby do Senátu či pro současnou volbu prezidenta se pravidla
liší, jimi se zde však nebudu zabývat.
Zajímavostí voleb v roce 1920 byl i fakt, že volby byly povinné, tj. každý volič byl
povinen se voleb zúčastnit. Volební řád však zároveň uváděl pět důvodů, ze kterých se
volič volby účastnit nemusel. Jsou to:
•

věk nad 70 let

•

zdravotní indispozice

•

neodkladné pracovní povinnosti

•

vzdálenost od obce více než 100 kilometrů

•

překážky v dopravě
Zákon stanovil pro vykonání a řízení voleb celkem tři stupně volebních

komisí – obvodní, krajskou a ústřední, plus takzvanou místní komisi, která dohlížela na
přípravu voleb a voličských seznamů. Do jednotlivých volebních komisí byli jmenováni
zástupci kandidujících stran a zástupci dohlížecích (politických) úřadů. Pokud bylo ve
volebních seznamech jednoho volebního obvodu zapsáno více než tisíc voličů, povoloval
zákon provést hlasování ve více místnostech.
Kandidátní listiny jednotlivých stran měly velmi podobné náležitosti jako v
současnosti a pro jejich podání a opravy případných nedostatků v nich byly určené
obdobné termíny jako dnes. Strana mohla uvést až o jednu třetinu větší počet kandidátů,
než kolik mandátů bylo danému volebnímu kraji přiděleno. Strany se pod hrozbou sankcí
odvolání jejich kandidátní listiny z voleb musely podílet na krytí nákladů na tisk svých
hlasovacích lístků a na krytí nákladů spojených s jejich dodáním voličům. Náklady na
distribuci hlasovacích lístků však mohly strany omezit tím, že distribuci svých hlasovacích
lístků voličům zajistily samy.
Všechny konkrétní náležitosti voleb, např. místo, přesný čas začátku a počet
kandidujících stran v daném místě, sdělovala voličům vyhláška, která byla na daných
místech vyvěšena nejpozději 8 dnů před volbami. Pro identifikaci voličů v obcích, kde
toho bylo třeba (tzn. tam, kde se lidé vzájemně neznali), byl používán tzv. legitimační
lístek, který se vydával voličům na základě předložení úřední listiny, jež osvědčovala
totožnost voliče. Před samotnou volbou měla obvodní volební komise za povinnost
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zkontrolovat, zda má volič všechny úředně doručované hlasovací lístky a zda na nich
nejsou některá jména škrtána, nebo nejsou jinak označené. Pokud je volič neměl, vydala
mu jiné. Obvodní volební komise voliči také vydávala úřední obálku, do které volič v
odděleném prostoru vložil vybraný hlasovací lístek a poté tuto obálku vhodil do volební
urny.
Zákon obsahoval i ustanovení o zákazu prodeje, čepování nebo podávání
alkoholických nápojů jeden den před volbou a v den voleb, a ustanovení o trestním postihu
za porušení paragrafů volebního zákona.
Zákon určoval jen datum voleb a hodinu začátku hlasování. Čas ukončení hlasování
byl ponechán na rozhodnutí dohlížejícího politického úřadu. Údaje obsažené v zápisu
obvodní volební komise o výsledku volby měly obdobný rozsah, jaký známe z dnešní
praxe. Počet hlasujících voličů byl rozdělen na počet mužů a počet žen. V obcích s více
volebními místnostmi prováděly sumarizaci výsledků za příslušné volební obvody obce
místní komise a tyto souhrny spolu s jednotlivými zápisy byly předány krajské volební
komisi.
Po sečtení hlasů v obvodní volební komisi a předání dvou vyhotovení zápisů
krajské volební komisi začalo první skrutinium. V něm se mandáty jednotlivým stranám
přidělovaly na úrovni volebního kraje s využitím Hareovy metody – volební číslo tedy
bylo vypočteno jako podíl celkového počtu platných hlasů ve volebním kraji a počtu
mandátů určených tomuto kraji k rozdělení. Volebním číslem se pak dělil počet hlasů
odevzdaných pro jednotlivé strany v rámci volebního kraje a byl jim přidělen takový počet
mandátů, jaký tvořila celá část tohoto podílu. Zbytky hlasů jednotlivých stran ze všech
volebních krajů byly dále zpracovány v ústřední volební komisi ve druhém a třetím
skrutiniu. V těchto skrutiniích se na celorepublikové úrovni přidělovaly mandáty, které
nebylo možné obsadit v prvním skrutiniu.
Ve druhém skrutiniu byly přidělovány mandáty pouze těm stranám, které alespoň v
jednom volebním kraji získaly více než 20 tisíc hlasů, nebo v některém volebním kraji
dosáhly volebního čísla, bylo-li nižší než 20 tisíc. Pro druhé skrutinium podávaly strany
nové kandidátní listiny, jež byly sestaveny z kandidátů, kteří kandidovali v některém
volebním kraji a neuspěli v prvním skrutiniu.
Volební číslo se vypočítalo s využitím Hagenbach-Bischoffovy metody jako celá
část podílu součtu zbytků hlasů všech stran, které postoupily do druhého skrutinia (ze
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všech volebních krajů), počtem zbývajících – nerozdělených – mandátů, zvětšeným o
jednu. Takto vzniklým volebním číslem se dělily součty zbytků hlasů jednotlivých stran.
Strany pak dostaly tolik mandátů, kolikrát bylo volební číslo beze zbytku obsaženo v tomto
součtu. Ve třetím skrutiniu se přidělovaly ještě případně nerozdělené mandáty postupně
těm stranám, které vykázaly největší zbytek z dělení ve druhém skrutiniu.

Výsledky voleb
V předchozí kapitole jsem se zabýval volbami v roce 1920, jejich specifikací a
právními úpravami vztahujícími se k nim. V této kapitole se budu zabývat výhradně
výsledky voleb. Tato část práce neslouží jako rozbor dopadu výsledků jednotlivých stran,
pouze zde zhodnotím samotný výsledek voleb. V následující kapitole se zaměřím na
hodnocení volebních výsledků na území současné České republiky – tedy v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku.
Území Čech, Moravy a Slezska bylo rozděleno na 14 volebních krajů, přičemž v krajích č.
2-14 se volilo 8-17 poslanců, ve volebním kraji č. 1 se sídlem v Praze se vzhledem k jeho
územnímu rozsahu volilo 45 poslanců. Volební kraje byly vymezeny výčtem soudních
okresů. Pod volební kraj č. 1 patřila i řada soudních okresů od Prahy značně vzdálených –
v současné době tyto celky spadají územně do jiných krajů. Jde např. o okres Kutná Hora
ze Středočeského kraje, okres Tábor z Jihočeského kraje nebo okresy Havlíčkův Brod a
Pelhřimov z kraje Vysočina. Další zajímavostí v územním vymezení volebních krajů je
například to, že obvod soudního okresu se sídlem v nynějším územně členěném
statutárním městě Ústí nad Labem tehdy patřil pod volební kraj č. 5 se sídlem v České Lípě
a obvod soudního okresu se sídlem v Liberci patřil pod volební kraj č. 4 sídlící v Mladé
Boleslavi. Zlín nebyl sídlem volebního kraje ani sídlem politického nebo soudního okresu.
Žádný z tehdejších 14 volebních krajů se svým územním vymezením nedá ztotožnit
s nynějšími 14 vyššími samosprávnými územními celky, které zároveň fungují jako
volební kraje pro volby do PS PČR. Pravděpodobně nejblíže ke shodě jsou tehdejší volební
kraj č. 8 – Plzeň s nynějším krajem Plzeňským a tehdejší volební kraj č. 7 – Karlovy Vary s
nynějším krajem Karlovarským.
Ve volbách kandidovalo celkem 17 stran, z nichž pouze 5 podalo kandidátní listiny ve
všech volebních krajích. Byly to:
•

Československá národní demokracie (ČSND)

•

Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD)
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•

Československá strana socialistická (národně sociální – ČSNS)

•

Sozialdemokratische Arbeitpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSDAP)

•

Židovská strana (SdrŽStr).
V jednotlivých volebních krajích kandidoval různý počet stran, nejmenší počet

devíti stran v kraji č. 13 – Uherské Hradiště, největší počet pak představovalo 15 stran v
kraji č. 8 – Plzeň. Nejčastější počet byl 10, 13 a 14 stran, vždy ve třech krajích. Z ostatních
stran nejčastěji kandidovaly Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
(RSZML) a Československá strana lidová (ČSL), a to ve 13 volebních krajích,
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská (ČSŽOSS) a Deutsche
Demokratische Freiheitpartei (DDFP) pak ve 12 volebních krajích.
Všechny celoplošně kandidující strany také získaly hlasy ve všech volebních
krajích, přestože rozložení zisků je velmi nerovnoměrné. Např. porovnání počtu hlasů pro
tyto strany celkem za Čechy a celkem za Moravu a Slezsko ukazuje výrazný rozdíl mezi
oběma celky u strany ČSNS (Čechy 11,2 %, Morava a Slezsko 6,2 %) a u strany DSDAP
(Čechy 16,2 %, Morava a Slezsko 9,5 %). Ještě výraznější jsou rozdíly mezi jednotlivými
kraji a nejzřetelnější jsou v případě volebních krajů Česká Lípa a Karlovy Vary. Zde s
naprostou převahou nejvíce získala DSDAP (44,1 %, resp. 49,9 %) a ostatní čtyři
celoplošně kandidující strany získaly pouhých 10,1 %, resp. 3,7 %.10
Výsledek voleb je podrobně uveden v následujících tabulkách.
První tabulka znázorňuje výsledky jednotlivých politických stran v rámci všech volebních
krajů v Čechách, na Moravě a Slezsku. Čísla v tabulkách jsou přesné počty hlasů
získaných jednotlivými stranami.

10

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k03.pdf/8a05c66b-c6334e2a-a9a4-622838993b2c?version=1.0
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Tabulka 111

V následující tabulce můžeme vidět stejná data, pouze pro lepší přehlednost
převedená na procenta.
Tabulka 212

11

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k03.pdf/8a05c66b-c6334e2a-a9a4-622838993b2c?version=1.0
12

tamtéž
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První dvě tabulky jsou velmi zajímavé, avšak nejdůležitější je třetí tabulka. V té
můžeme vidět zisk mandátů všech politických stran, a to jak v absolutních číslech, tak i
v procentech.

Tabulka 313

Analýza volebních výsledků z pohledu ČSL
Jak je patrné z předchozích tabulek, Československá strana lidová získala 33
mandátů. Zisk hlasů nebyl vůbec rovnoměrný. V Čechách dostala pouze 8,5 % českých
hlasů, na tradičně katolické Moravě však 27 % hlasů. Oproti předchozím volbám získala
strana sice méně hlasů, vzhledem k nově zavedenému systému přepočítávání hlasů14 však
získala více mandátů a její postavení v parlamentu se tak výrazně zlepšilo. Ač strana
samotná nebyla u moci, jejích 33 mandátů bylo obrovskou silou, se kterou bylo třeba
počítat. Strana tak často mohla rozhodovat o vítězství jednoho či druhého bloku, podle
toho, ke komu se přidala. (Peroutka, 1991, s. 1094-1095)

13

tamtéž

14 Poměrným systémem.
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Situace po volbách
Po prvních parlamentních volbách došlo k novému rozložení politických sil.
Nejsilnější stranou se stala Československá sociální demokracie, ta však měla
vnitrostranické problémy. V její členské základně se začínalo formovat radikální
(komunistické) křídlo, které vedl zkušený politik Bohumír Šmeral. V důsledku těchto
vnitrostranických problémů byla pozice strany oslabena, což se negativně promítlo už do
vyjednávání o nové vládní koalici. Prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk se ještě
před volbami připravoval na dva případné koncepty povolebního vývoje. První možností
mělo být jmenování poloúřednického vládního kabinetu, jenž by se opíral o
předpokládanou parlamentní většinu stran dosavadní rudozelené koalice. 15 Kvůli
nejasnému vývoji uvnitř sociální demokracie připravil prezident Masaryk i druhý koncept.
Tato druhá možnost počítala s rozšířením stávající vládní koalice o Československou
národní demokracii, jež by dodala potřebné poslanecké hlasy. V souvislosti s tímto krokem
však odmítal, aby se do výkonné moci vrátily nejvýraznější osobnosti národně
demokratické strany – Karel Kramář a Alois Rašín, před nímž Masaryk preferoval Karla
Engliše coby možného nominanta na funkci ministra financí. Nutno připomenout
skutečnost, že právě Karel Engliš patřil uvnitř národní demokracie ke křídlu podporujícímu
politiku prezidenta Masaryka. (Klimek, 1996, s. 113-114) Sám Karel Kramář v této době
prohlásil, že existují pouze dvě státní funkce, které by přijal. Jednalo se o úřad prezidenta
nebo ministerského předsedy. Odmítl nabídku stát se předsedou horní komory Národního
shromáždění. Agrárníci se původně snažili iniciovat obnovení vlády fungující na principu
tzv. všenárodní koalice. S tím ovšem nesouhlasili sociální demokraté ani prezident
Masaryk. Ten dva dny po sečtení výsledků voleb do senátu, tj. 27. dubna 1920, pověřil
dosavadního ministerského předsedu Vlastimila Tusara sestavením nové vlády.
Historik Antonín Klimek k tomu píše: „Pověřil proto příslušníka nejsilnější strany,
dosavadního premiéra V. Tusara 27. dubna poněkud neurčitě proměnou kabinetu, po
případě sestavením nového kabinetu.“ (tamtéž, s. 115) Sestavování nové vlády nebylo
jednoduchou záležitostí, čelní představitelé politických stran pracovali na vytvoření
konsenzu téměř měsíc. Nová vláda vznikla nakonec ve spěchu, protože se považovalo za

15 Spojení pravicové agrární strany (zelené) a levicových sociálních demokratů a národních
socialistů (rudá).
37

nutné sestavit ji ještě před nadcházející volbou prezidenta republiky, přičemž nebylo úplně
jisté, zda parlament novému zákonodárnému sboru vysloví důvěru. (tamtéž, s. 115)
Druhá vláda Vlastimila Tusara (květen – září 1920)
Dne 25. května jmenoval prezident Masaryk do funkcí ministry nové Tusarovy
vlády. Ta prakticky kopírovala půdorys předešlé vlády, tedy byla založena na koalici
sociálních demokratů, agrárníků a národních socialistů.
Vlastimil Tusar získal kromě funkce předsedy vlády funkci správce ministerstva
národní obrany. Toto vykonával až do 16. července 1920, kdy byl ministrem národní
obrany jmenován Ivan Markovič. Ministrem školství a národní osvěty se stal Gustav
Habrman. Funkce ministra sociální péče byla svěřena Lvu Winterovi. Ministerstvo
spravedlnosti získal Alfréd Meissner, ministerstvo pro zásobování lidu Václav Johanis a
ministerstvo pro správu Slovenska získal Ivan Dérer. Československá sociálně
demokratická strana dělnická tak jako vítěz voleb získala sedm z celkového počtu osmnácti
ministerských postů.
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu získala čtyři
ministerstva: ministerstvo vnitra – Antonín Švehla, ministerstvo průmyslu, obchodu a
živnosti – Kuneš Sonntág, ministerstvo pošt a telegrafů – František Staňek, a ministerstvo
zemědělství – Karel Prášek.
Dvě ministerská křesla získala Československá strana socialistická. Ministerstvo
železnic získal Jiří Stříbrný a ministerstvo veřejných prací Bohuslav Vrbenský.
Zbývajících pět ministerstev bylo obsazeno nestranickými ministry. Edvard Beneš
dostal ministerstvo zahraničních věcí, Karel Engliš ministerstvo financí, Vavro Šrobár
ministerstvo unifikací16 a také ministerstvo zdravotnictví17 a Rudolf Hotowetz obdržel post
ministra pro zahraniční obchod.
Přestože Československá strana lidová získala ve volbách třiatřicet mandátů a stala
se tak druhou nejsilnější stranou, žádný ministerský úřad jí v Tusarově vládě svěřen nebyl.
Stejný osud potkal i Československou národní demokracii s jejími devatenácti mandáty.

16 Ministerstvo pro sjednocení zákonů a organizace správy Československa.
17 Ministerstvo veřejného zdraví a tělesné výchovy.
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Podle Ferdinanda Peroutky toto byl jediný způsob, jak mohla sociální demokracie na čas
„uchlácholit“ levé křídlo své strany. Ti nejzarytější zastánci levice získali zadostiučinění v
tom, že ti nejvyslovenější zástupci buržoazie zůstali pokořeni.
Němečtí socialisté, ač třetí nejsilnější strana (31 mandátů), také nebyli přizváni k
vládě, i když jednání s nimi probíhala. Spory mezi Čechy a Němci byly příliš velké a
pohled na zahraniční politiku18 se natolik různil, že nebylo možno s německými socialisty
uzavřít koalici. Bylo zapotřebí několika let, než tyto spory a křivdy utichly a bylo možno
vytvoření vlády spolu s německými socialisty.19
Období druhé vlády Vlastimila Tusara nebylo nikterak dlouhé. Kabinet skončil v
důsledku rozporů uvnitř sociální demokracie, které mělo na svědomí radikální křídlo, z
něhož se v květnu roku 1921 zformovala Komunistická strana Československa. Patrně
nejvýznamnější událostí spojenou s touto vládou byla první volba prezidenta republiky
podle nové ústavy. Do úřadu hlavy státu byl znovu zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, který
obdržel i hlasy národně demokratických zákonodárců. V následujících letech se strana
stavěla spíše do opozice vůči takzvané politice Hradu formující se kolem prezidenta
Masaryka a ministra zahraničních věcí Beneše. To bylo mimo jiné důsledkem sporů hlavy
státu s předsedou národních demokratů Karlem Kramářem. Ten se totiž netajil ambicí v
budoucnu nahradit Masaryka. Demisi vlády z rukou Vlastimila Tusara přijal prezident
republiky dne 15. září roku 1920.
Úřednická vláda Jana Černého (září 1920 – září 1921)
Den po odstoupení Tusarovy vlády, tj. 16. září roku 1920, jmenoval prezident
Masaryk novou vládu. Poprvé v dějinách Československa se jednalo o vládu úřednickou,
jejíž členové byli jmenováni na základě statutu odborníka, nikoliv na základě stranické
příslušnosti, jak tomu při sestavování koaličních vlád zpravidla bývá. Kromě Edvarda
Beneše zůstali v Černého vládě také ministři Karel Engliš a Rudolf Hotowetz, kteří však
ve vládních pozicích působili stejně jako ve vládě Vlastimila Tusara z titulu nestranických
odborníků. Členství Engliše v národně demokratické straně, resp. Hotowetzova blízkost k
téže straně, na to neměly žádný vliv.

18 Státy Dohody x Centrální mocnosti.
19 Až v roce 1926.
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Složení vlády Jana Černého:
Ministerský předseda a zároveň ministr vnitra: Jan Černý
Ministr zahraničních věcí: Edvard Beneš
Ministr financí: Karel Engliš20
Ministr školství a národní osvěty: Josef Šusta
Ministr národní obrany: Otakar Husák
Ministr spravedlnosti: Augustin Popelka
Ministr průmyslu, obchodu a živnosti: Rudolf Hotowetz
Ministr železnic: Václav Burger
Ministr veřejných prací: František Kovářík
Ministr zemědělství: Vladislav Brdlík
Ministr sociální péče: Josef Gruber
Ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy: Ladislav Prokop Procházka
Ministr pošt a telegrafů: Maxmilián Fatka
Ministr unifikací: Vladimír Fajnor
Ministr pro správu Slovenska: Martin Mičura
Mistr pro zásobování lidu: Leopold Průša21
Ministr pro zahraniční obchod: Rudolf Hotowetz
Předseda národních demokratů Karel Kramář ve svém parlamentním projevu
„pravil, že největším neštěstím bylo opuštění myšlenky národní koalice, která, hnána
nutností, se teď zase blíží. Pravil, že úřednickou vládu je možno považovat přímo za spásu
20 Dne 22. března 1921 byl nahrazen Vladimírem Hanačíkem.
21 Dne 24. ledna 1921 byl nahrazen Vladislavem Brdlíkem, ten funkci vykonával
do 25. dubna 1921, kdy byl nahrazen Ladislavem Prokopem Procházkou.
40

demokracie, poněvadž strany nyní mají čas přemýšlet o svých chybách.“ (Peroutka, 1991,
s. 1242) Těmito slovy Kramář navazoval na svou předešlou kritiku stran tzv. rudozelené
koalice. Vzor své vlády z let 1918-1919 fungující na všenárodním principu považoval za
nejlepší možné řešení pro stabilní budování nového státu. Navíc pád Tusarovy vlády
znamenal odchod socialistů od výkonné moci, což bylo národními demokraty vnímáno
pozitivně. Vůdčí osobnost moravského křídla uvnitř ČSND Jaroslav Stránský o úřednické
vládě řekl, že „taková vláda musí umět nejen administrovat, nýbrž i politicky vést, právě
jako parlamentní vláda musí umět nejen politizovat, nýbrž i administrovat. Narazil také na
povážlivou stránku úřednických vlád, této i příští, právě, že tu sedí ministři a dívají se do
sněmovny, ve které šéfové poslaneckých klubů jsou jejich bývalými i budoucími šéfy.“
(tamtéž) Hlavním cílem vlády Jana Černého byla stabilizace státu, jehož hospodářství se v
této celoevropsky složité době stále formovalo a jenž zároveň stále čelil reálným
politickým hrozbám z levého i pravého okraje politického spektra. Největší hrozbu pro
československou demokracii představovala dělnická generální stávka svolaná 10. prosince
roku 1920 radikální levicí, do níž se zapojil téměř milion dělníků. Centrem odboje se stalo
Kladno. Úřednická vláda dokázala riziko eliminovat a zemi po politické i hospodářské
stránce stabilizovat. (Olivová, 2012, s. 121) Velikost dělnické stávky však jen dokazuje
popularitu socialistických myšlenek v raně poválečné době. Československá národní
demokracie tak svým liberálně ekonomickým programem stála v opozici vůči
nejpopulárnějším společensky žádaným trendům. Vzhledem k tomu, že její členové měli
mezi lety 1918-1920 velmi blízko k ekonomickým resortům (Rašín, Stránský, Engliš,
Hotowetz), stala se i jakýmsi symbolem deflační a liberální hospodářské politiky, která
však u velké části občanů nenacházela podporu. Právě národní demokraté se v očích
veřejnosti mohli jevit jako ti, kteří nesou největší tíhu zodpovědnosti za hospodářský vývoj
republiky a za jeho aktuální stav. (tamtéž, s. 132)
V období vlády Jana Černého vznikla také tzv. Pětka. Jednalo se o neformální,
mimoparlamentní

a

mimoústavní

uskupení

představitelů

pětice

nejsilnějších

československých politických stran, tj. sociálních demokratů, agrárníků, lidovců,
národních socialistů a národních demokratů. Na první schůzce se sešli Rudolf Bechyně,
Antonín Švehla, Jan Šrámek, Jiří Stříbrný a Alois Rašín, přičemž pouze Švehla a Šrámek
byli předsedy svých stran. Zbylí tři politici zastávali ve svých stranách čelní funkce a
platili za vlivné zákulisní politiky a dobré vyjednavače. Primárním úkolem Pětky bylo
udržení stability a demokracie uvnitř parlamentní republiky, jakou Československo
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představovalo. Její činnost se ukázala jako velmi efektivní, neboť zástupci jednotlivých
stran se dokázali domluvit na klíčových politických otázkách, čímž fakticky rostla jejich
moc. Postupem času se proto Pětka stala terčem kritiky prezidenta Masaryka, ministra
Beneše nebo také novináře Ferdinanda Peroutky. Na základě intervence prezidenta
republiky Pětka v roce 1926 zanikla. Paradoxem je, že to byl právě Masaryk, kdo se v roce
1920 uvnitř uskupení aktivně angažoval. (tamtéž, s. 116) Na jaře roku 1921 prezident
Tomáš Garrigue Masaryk těžce onemocněl, díky čemuž se začala vést politická debata o
jménech, která by ho mohla nahradit. Sám Masaryk označil za svého vhodného nástupce
mladého ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše, dlouholetého spolupracovníka ze
zahraničního odboje a svého politického spojence. To s sebou však přineslo vyostření
vztahů mezi hradním křídlem, reprezentovaným právě Masarykem a Benešem, a národně
demokratickou stranou. Jak již bylo uvedeno, předseda ČSND Karel Kramář se totiž netajil
tím, že jsou pro něho přijatelné pouze dvě státní funkce, premiérská či prezidentská.
Odmítal jak ministerská křesla, tak pozici předsedy senátu. Stav, kdy by úřad po
Masarykovi převzal Beneš a nikoliv on sám, byl pro něj nepřijatelný. Neustále si zakládal
na svých historických zásluhách z domácího odboje. Na základě výše uvedeného rozpoutal
Kramář v národně demokratickém tisku antikampaň proti Benešovi s cílem zdiskreditovat
jej ve veřejném mínění. (Olivová, 2012, s. 128)
Podúřednická vláda Edvarda Beneše (září 1921 – říjen 1922)
Když vláda Jana Černého splnila své úkoly, respektive když se jí podařilo splnit
nepopulární úkoly, jež jí byly zadány stranami Pětky, domluvili se zástupci stran na
budoucím směřování. (Klimek, 1996, s. 181) Nová exekutiva měla vládnout na principu
všenárodní koalice a měla mít status podúřednického kabinetu.
Do čela vlády byl prezidentem jmenován Edvard Beneš, který paralelně vykonával
i funkci ministra zahraničních věcí. Ministrem vnitra zůstal předešlý předseda vlády Jan
Černý. Ministrem financí byl jmenován Augustin Novák a ministrem pro správu Slovenska
Martin Mičura. Tato ministerstva byla obsazena nestranickými ministry. Zbylá
ministerstva si rozdělily strany Pětky tímto způsobem:
Československá sociálně demokratická strana dělnická dostala ministerstvo sociální
péče – Gustav Habrman, ministerstvo pošt a telegrafů – Antonín Srba, ministerstvo
unifikací – Ivan Dérer a ministerstvo pro zásobování lidu, které spravoval Antonín Srba.
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Československá strana lidová získala ministerstva dvě: ministerstvo spravedlnosti,
které řídil Josef Dolanský, a ministerstvo železnic, které měl na starosti Jan Šrámek. ČSL
tak získala dva ministerské resorty, přestože v původní Tusarově vládě neměla žádné. V
této chvíli se ukazuje silný koaliční potenciál ČSL. Zisk těchto ministerstev je také jakési
zadostiučinění za skvělý výsledek ve volbách.
Republikánská strana československého venkova měla na starosti ministerstvo
školství a národní osvěty – Vavro Šrobár, ministerstvo národní obrany – František Udržal,
a ministerstvo zemědělství – František Staněk.
Dvě ministerstva připadla Československé straně socialistické – ministerstvo
veřejných prací, které řídil Alois Tučný, a ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy, které měl na starosti Bohuslav Vrbenský.
Československá národní demokracie dostala ministerstvo průmyslu, obchodu a
živnosti a ministerstvo pro zahraniční obchod22. Obě tato ministerstva vedl Ladislav
Novák.
Jmenování Edvarda Beneše zpočátku nebylo prioritou. Prezident podle historika
Antonína Klimka uvažoval nad znovujmenováním Vlastimila Tusara, dále pak také nad
jmény jako Antonín Švehla či Karel Engliš. Poslední jmenovaný měl společně s
Bohuslavem Frantou (předseda senátorského klubu ČSND) navštívit Antonína Švehlu a
jednat s ním o možnosti sloučení národní demokracie se stranou agrární. Švehla údajně
připustil, že v případě sloučení stran by byl ochoten přenechat předsednické křeslo Karlu
Kramářovi. Vzhledem k tomu, že vliv Engliše ani Franty nebyl uvnitř strany ve srovnání s
Kramářem ani Rašínem nikterak veliký, lze tuto jejich snahu zařadit mezi teoretické.
Prezident Masaryk se však snažil Karla Engliše dlouhodobě podporovat, očekával od něho
„jakési zkrocení národní demokracie“. (Klimek, 1996, s. 182) Co se týče politické činnosti,
„Beneš stál v čele vlády relativně krátkou dobu, … nemůžeme zde vypisovat, co dobrého
či méně správného jeho kabinet vykonal; vcelku se měl málo za co stydět, avšak nic
přespříliš pronikavého pro vnitřní život státu také neudělal.“ (tamtéž, s. 195-196) Premiér
Beneš se však snažil oslabit vliv Pětky, s jejímiž zástupci se dostával do sporů. Hlavní
mocenskou oporou mu byl prezident Masaryk, kritické hlasy na jeho adresu naopak

22 Toto ministerstvo bylo zrušeno 19. ledna 1922.
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zaznívaly z řad agrární strany či národní demokracie, kde se pozice hlasitého kritika ujal
nacionalistický politik a spisovatel Viktor Dyk. (tamtéž, s. 195) Benešova podúřednická
vláda vládla více než rok, skončila v říjnu roku 1922. Hlavním důvodem demise byla
skutečnost, že Edvard Beneš zvládal jen s obtížemi vykonávat paralelně dvě časově
náročné funkce – předsedu vlády a ministra zahraničních věcí.
Vláda Antonína Švehly (říjen 1922 – prosinec 1925)
Po Benešově demisi musela politická reprezentace v čele s prezidentem řešit opět
důležitou otázku, a sice kdo bude uveden do čela vlády. Vážným kandidátem na
premiérskou funkci byl Přemysl Šámal, prezidentský kancléř, dále pak znovu Vlastimil
Tusar, Antonín Švehla, Karel Engliš nebo dokonce i Alois Rašín. Nad národním
demokratem Rašínem údajně Masaryk uvažoval velmi vážně, respektoval ho jako
schopného politika a od posílení jeho pozice si sliboval příznivější přístup Československé
národní demokracie k politice Hradu. Rašína by prezident viděl nejraději také v pozici
předsedy strany. (tamtéž, s. 205) Předsedou vlády byl nakonec po jednáních Pětky
jmenován Antonín Švehla coby předseda nejsilnější vládní strany. Stejně jako předešlá
podúřednická vláda Edvarda Beneše, existoval i tento kabinet na principu všenárodní
koalice, resp. na dohodě stran Pětky. Ministerská místa však znovu obsadili politici.
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu získala kromě funkce
ministerského předsedy (Antonín Švehla) další tři ministerstva. Ministerstvo vnitra obsadil
Jan Malypetr, ministerstvo národní obrany František Udržal a ministerstvo zemědělství
Milan Hodža.
Československé sociálně demokratické straně dělnické připadla čtyři ministerstva.
Ministerstvo školství a národní osvěty vedl Rudolf Bechyně23. Ministerstvo veřejných
prací řídil Antonín Srba. Ministerstvo sociální péče měl na starosti Gustav Habrman24 a
ministerstvo unifikací vedl Ivan Markovič.
Československé straně lidové opět jako v předchozí vládě připadla dvě
ministerstva. Josef Dolanský nadále řídil ministerstvo spravedlnosti a Jan Šrámek získal
post ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

23 3. října 1924 byl nahrazen Ivanem Markovičem.
24 28. března 1925 byl nahrazen Lvem Wintrem.
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Československá strana socialistická získala stejně jako sociální demokraté čtyři
ministerstva. Ministerstvo zahraničních věcí nadále vedl Edvard Beneš. Ministerstvo
železnic řídil Jiří Stříbrný25. Ministerstvo pošt a telegrafů měl na starosti Alois Tučný26 a
ministerstvo pro zásobování lidu řídil Emil Franke.
Československá národní demokracie dostala stejně jako ČSL dvě ministerstva:
ministerstvo financí, které vedl Alois Rašín,27 a ministerstvo průmyslu, obchodu a živnosti,
které řídil Ladislav Novák.
Ministerstvo pro správu Slovenska získal z titulu nestranického ministra Jozef
Kállay.
Národní listy v den jmenování vlády, tj. 7. října roku 1922, píší o nové vládě jako o
tzv. vládě národní solidarity, která vznikla proto, aby dala zemi stabilitu a sblížila politické
strany ve společné práci v zájmu budování republiky. Uvádí, že novou vládu nečeká již
budování revoluční, ale budování konsolidační. Zastavuje se primárně u ekonomické
politiky. „Ale nová vláda je tu přece silnější, než byly předchozí, poněvadž se může již
opírati o jistou tradici v našich financích. Je to tradice malá, ale pevná a osvědčená.
Finance republiky bude spravovat dobrý hospodář, jehož jméno je navždy spojeno se
zásadou, že nesmíme tisknout nekrytých bankovek, zásadou, které nesporně náleží
svrchovaně čestné místo mezi základními zákony republiky.“ (Národní listy č. 275 s. 1)
Hospodářské politice a staronovému ministrovi financí je v daném článku věnována
největší pozornost. Národní listy se vyjadřují v tom smyslu, že deflační politika prosazená
po vzniku republiky Rašínem se ukázala jako správná a jeho osoba by tak měla být
vnímána navzdory dřívějším kontroverzím pozitivně. (tamtéž) Z atmosféry stranického
tisku je cítit spokojenost ve vedení národních demokratů s novým vládním uspořádáním.
Všenárodní koaliční princip strana prosazovala již od svého vzniku, navíc nyní mohla
svými členy obsadit dvě vlivná ekonomická ministerstva. Nová vláda se také zavázala
pokračovat v doposud prosazované deflační hospodářské politice. Národní demokraty tak

25 20. července 1925 byl nahrazen Emilem Frankem.
26 18. února 1924 byl nahrazen Emilem Frankem.
27 23. února 1923 byl nahrazen Bohdanem Bečkou.
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lze označit za úspěšné vyjednávače, kteří si navzdory velikosti své voličské základny28
dokázali prosadit zásadní programové priority. Národně demokratickou politiku můžeme
označit za konzistentní, protože se od svého vzniku strana nevzdálila ideovému programu
schválenému v roce 1919. Naopak, podařilo se jí obsadit významné resorty ve vládě
všenárodní koalice a prosazovat svůj ekonomický program.

28 Nejhorší volební výsledek ze stran Pětky.
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Volby 1925
15. října 1925 byl vydán zákon č. 205 Sbírky zákonů a nařízení, který upravoval
„Řád volení“ z roku 1920 a zejména nově vymezoval území některých volebních krajů.
Tyto změny byly důsledkem Trianonské dohody, která ČSR přiřkla některá dříve sporná
území (jednalo se hlavně o Těšínsko a Valticko). Stanovil také nové počty poslanců, kteří
budou voleni v jednotlivých volebních krajích.
Kandidátní listiny musely být v každém volebním kraji doloženy podpisy nejméně
100 voličů, kteří byli zapsáni ve volebních seznamech daného kraje. Na kandidátní listině
mohlo být uvedeno jen tolik kandidátů, kolik se ve volebním kraji mělo rozdělovat
mandátů. Čísla kandidátních listin byla určována losem a kandidátní listiny týchž
politických stran měly ve všech volebních krajích stejné označení.
Změna nastala u skládání záloh na tisk a dodání hlasovacích lístků voličům. Strany
se musely podílet na těchto nákladech uhrazením jedné poloviny. Strany, jež v daném kraji
neobdržely žádný mandát, musely tyto náklady hradit zcela. Ručili za ně kandidáti a voliči,
kteří podepsali kandidátní listinu. Strany se také mohly rozhodnout, ve kterých politických
okresech doručí hlasovací lístky samy a ve kterých je nechají doručit úředně.
Volební kraj Praha se pro první skrutinium rozdělil na dva dílčí kraje, Praha A a
Praha B tak, že každý z nich byl tvořen určenými částmi hl. m. Prahy a dalšími
22 soudními okresy volebního kraje (seskupených přibližně ve skupině „západ“ a
„východ“). V rámci těchto dílčích krajů bylo rozdělováno vždy 24 mandátů (celkem jich
měl volební kraj Praha přiděleno 48).29
Změnil se i algoritmus rozdělování mandátů ve druhém skrutiniu. V něm se
přidělovaly mandáty jen těm stranám, které alespoň v jednom volebním kraji získaly
nejméně jeden mandát a podaly kandidátní listinu pro druhé skrutinium. Součet všech
zbytků hlasů těchto stran se vydělil prostým průměrem volebních čísel ze všech volebních
krajů z prvního skrutinia. Výsledkem byl počet mandátů k rozdělení ve druhém skrutiniu.
Pokud byl stejný, nebo vyšší než počet mandátů v prvním skrutiniu neobsazených,
odpadalo třetí skrutinium. K přidělování mandátů stranám v rámci druhého skrutinia bylo
využito opět Hagenbach-Bischoffovy metody s případným dodatečným rozdělením

29

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k05.pdf/528f84b9-73f5-496c8fa5-b409ccf20419?version=1.0
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mandátů stranám podle výše zbytků dělení počtu zbylých hlasů strany volebním číslem.
Pokud byl počet mandátů k rozdělení ve druhém skrutiniu menší než počet mandátů v
prvním skrutiniu neobsazených, prováděla ústřední volební komise třetí skrutinium.
Třetí skrutinium se oproti volbám v roce 1920 změnilo velice významně. Složitým
postupem se přiděloval počet mandátů nerozdělených v prvním ani ve druhém skrutiniu.
Ústřední volební komise v něm rozdělila strany, které postoupily do druhého skrutinia, na
dvě skupiny. Jednu skupinu (I.) tvořily strany, které měly na svých kandidátních listinách
nadpoloviční většinu kandidátů jedné nebo více národnostních menšin (německé, polské,
maďarské). Druhou skupinu (II.) tvořily ostatní strany. Podle stejných zásad byly rozdělené
na skupinu A a B strany, které do druhého skrutinia nepostoupily. Do skupiny A se
započítávaly jen takové strany, s nimiž národnostně stejné strany byly zařazeny ve skupině
stran I. Ostatní strany se započítávaly do skupiny B.
Volební číslo bylo vypočteno Hareovou metodou ze souhrnu všech platných hlasů
všech stran zařazených ve skupině A nebo B za všechny volební kraje. Podle tohoto čísla
se pak vypočítal příděl mandátů skupině stran I. nebo II. a následně i počet mandátů
přidělených jednotlivým stranám v těchto skupinách na základě počtu všech platných hlasů
pro stranu za všechny volební kraje (viz § 53 zákona 205/1925).
Stanovil také nové počty poslanců, kteří se budou volit v jednotlivých volebních
krajích. Na jednotlivé kraje připadalo 8 až 19 mandátů, ve volebním kraji č. 1 se sídlem v
Praze se vzhledem k jeho mimořádnému územnímu rozsahu volilo 48 poslanců. Volební
kraje byly vymezeny výčtem soudních okresů, volební kraj č. 1 byl vymezen v podstatě
shodně s rokem 1920. Ve volbách kandidovalo celkem 21 stran, z nichž 10 podalo
kandidátní listiny ve všech volebních krajích. Byly to:
• Bund der Landwirte (BdL)
• Československá národní demokracie (ČSND)
• Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD)
• Československá strana lidová (ČSL)
• Československá strana socialistická s Karpatoruskou stranou trudovou (ČSSaKT)
• Deutsche Christsoziale Volkspartei (DCV)
• Deutsche Nationalpartei (DNP)
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• Komunistická strana Československa (KSČ)
• Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (RSZML)
• Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSDAP)
V jednotlivých volebních krajích kandidoval různý počet stran, nejméně 13 v kraji
č. 7 Karlovy Vary a nejvíce 18 v kraji č. 10 Jihlava. Z dalších stran nejčastěji kandidovaly
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská (ČSŽOSS) a Národní
strana práce (NSP) ve 13 volebních krajích.30

Výsledky voleb
Předchozí kapitola byla zaměřena na změny, které se objevily ve volebním zákoně
od roku 1920. Tato kapitola se bude věnovat výsledkům voleb.
Tabulka 4 zobrazuje celkové přesné počty hlasů, které získaly všechny politické
strany, jež se zúčastnily voleb.
Tabulka 431

30

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k05.pdf/528f84b9-73f5-496c8fa5-b409ccf20419?version=1.0
31

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k08.pdf/12b1de36-5a8a4d62-aa6c-2e4ce4a9afbd?version=1.0
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V páté tabulce můžeme vidět stejné hodnoty převedené na procenta.
Tabulka 532

Poslední tabulka je pro zhodnocení výsledku voleb nejdůležitější. Zobrazuje zisk
mandátů, a to jak procentuální, tak i absolutní.

32

tamtéž
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Tabulka 633

Analýza volebních výsledků z pohledu ČSL
Československá strana lidová skončila v těchto volbách na třetím místě.
Procentuální zisk voličů byl téměř stejný jako ve volbách předešlých, proto i počet
mandátů byl podobný34. Vítězem voleb se stali se ziskem 15 % agrárníci, na druhém místě
skončila se ziskem 13,7 % nově vzniklá Komunistická strana Československa. Sociální
demokracie skončila až na čtvrtém místě, nepochybně odlivem voličů ke Komunistické
straně.
Československá strana lidová však na rozdíl od předchozích voleb získala
ministerská křesla hned v první vládě, která po volbách vznikla35. Bylo to ministerstvo pošt
a telegrafů, které vedl Jan Šrámek, dále ministerstvo pro zásobování lidu, řízené Josefem
Dolanským, a ministerstvo vnitra, které dostal na starost František Nosek. Zajímavé je, že
ačkoliv si ČSL ve volbách mírně pohoršila, získala ve vládách více ministerských postů
než po předchozích volbách. ČSL se tak stala silnou a stabilní stranou, se kterou se
počítalo do každé vlády první republiky36.

33

tamtéž

34 V roce 1920 11,7 % a 33 mandátů.
35 Druhá vláda Antonína Švehly.
36 Výjimku tvoří druhá úřednická vláda Jana Černého.
51

52

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo popsat politický vývoj Československé strany
lidové se zaměřením na vznik této strany a její počátky v prvních vládách Československa.
Na začátku práce byly jasně vymezeny základní pojmy, bez jejichž správného
pochopení se nelze v této problematice správně orientovat. Hlavní část práce byla
věnována vzniku ČSL a jejímu politickému vývoji až do roku 1925 včetně.
Počátek první republiky je z politického hlediska velice nestálým obdobím. Toto
období je charakteristické vznikáním, zanikáním a slučováním politických stran. Politická
nestabilita se také projevuje častým střídáním vlád. ČSL se po volbách v roce 1920 nejprve
nedostala do vlády, avšak v polovině volebního období (po pádu úřednické vlády Jana
Černého) již získala dvě ministerstva, nejprve ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo
železnic, později ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo zdravotnictví. ČSL tak využila
svůj obrovský koaliční potenciál díky své nevyhraněnosti v souboji socialistů
s nesocialisty.
Volby v roce 1925 ukázaly stabilitu voličské základny ČSL, když strana získala
téměř stejný počet hlasů jako ve volbách předchozích. V nově vzniklé vládě získala ČSL
dokonce tři ministerská křesla (ministerstvo pošt a telegrafů, ministerstvo vnitra,
ministerstvo zásobování lidu), která si udržela až do nových voleb (s výjimkou
úřednického kabinetu Jana Černého, který trval cca 6 měsíců).
Tyto úspěchy ukazují, že ačkoliv tato strana není výrazná v ohledu názorového
vyhranění, jedná se o silnou stranu, se kterou je třeba počítat a která díky silnému mandátu
může často rozhodovat o úspěchu či neúspěchu vlády.
Pro napsání této práce byly využity jak prameny (archiv KDU-ČSL, Statistický
úřad), tak i odborná literatura. Stěžejní část práce byla napsána s využitím knihy
Ferdinanda Peroutky Budování státu a Miloše Trapla a kol. Český politický katolicismus
v letech 1848-2005. Problém s množstvím odborných publikací zde nebyl. Na toto téma
existuje mnoho svazků odborné literatury. Jediný potenciální problém představoval výběr
adekvátních zdrojů informací z velkého množství dostupných pramenů literatury.
Tato práce může být využita i ve výuce. Stojí na pomezí mezi předměty základy
společenských věd a dějepis, proto může být částečně využita v obou těchto předmětech.
První část práce, kde jsou vysvětleny politologické pojmy, může být využita v ZSV
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v rámci výuky politologie. Část o vzniku Československé strany lidové a volbách pak
může být využita v dějepisu v rámci rozšíření znalostí o politické situaci první republiky.
Vzhledem k úzkému zaměření lze tuto práci doporučit studentům gymnázii či vysokých
škol, případně učitelům gymnázií.
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