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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o vývoji KSČ, který vedl k podpoře španělských republikánů 

během španělské občanské války, a analyzuje zobrazení tohoto konfliktu v propagandě KSČ 

mezi lety 1936-1938. První kapitola popisuje počátek Komunistické strany Československa, 

její vývoj a politiku až do roku 1938, kdy byla zakázána. Na těchto základech se v práci 

objasňují důvody, které československé komunisty vedly k podpoře levicového bloku, a jak 

svoji pomoc komunisté řadili do politické strategie strany. Dále se kapitola věnuje politickému 

dění ve Španělsku, které bylo dovršeno občanským konfliktem. Cílem je skrze historický 

kontext vysvětlit, jak vnitrostranický vývoj Komunistické strany Španělska ovlivnil 

mezinárodní pomoc španělským republikánům. Ve druhé kapitole je popsána konkrétní pomoc 

československých komunistů levicovému bloku a její propagandistické využití na příkladu 

Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku (později přejmenovaného na Společnost přátel 

demokratického Španělska) a na náboru dobrovolníků. Poslední část práce se zabývá samotnou 

komunistickou propagandou. Zaměřuje se na rétoriku československých komunistů a metody, 

které používali ve snaze přesvědčit co největší množství lidí k podpoře španělských 

republikánů. Důraz je kladen především na Rudé právo, které bylo jedním z hlavních nástrojů 

šíření komunistické propagandy. Součástí práce je ale také ukázka dobových fotografií, letáčků 

a plakátů pro ucelenější představu, jak v této době komunistická propaganda vypadala. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the development of the Communist Party of Czechoslovakia, 

which led to the support of Spanish Republicans during the Spanish Civil War, and with the 

depiction of this conflict in the propaganda of the Communist Party of Czechoslovakia between 

1936-1938. The first chapter describes the beginning of the Communist Party of 

Czechoslovakia, its development and policy until 1938 when it was banned. On this basis, the 

work clarifies the reasons that led the Czechoslovak communists to support the left-wing bloc 

and how the Czechoslovakian communists included their help in the party’s political strategy. 

The chapter also deals with political events in Spain, which culminated in a civil conflict. The 

aim is to explain, through a historical context, how the internal party development of the 

Spanish Communist Party has affected international aid to Spanish Republicans. The second 

chapter describes the specific assistance of Czechoslovakian communists to the left-wing bloc 

and its propaganda use on the example of Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku 

[Committee for Aid to Democratic Spain] (later renamed Společnost přátel demokratického 



 

Španělska [Society of Friends of Democratic Spain]) and the recruitment of volunteers. The 

last part of the thesis deals with the communist propaganda itself. It focuses on the rhetoric of 

the Czechoslovakian communists and the methods they used to persuade as many people as 

possible to support the Spanish Republicans. Emphasis is placed primarily on Rudé právo, 

which was the main daily of the Communist Party of Czechoslovakia, therefore one of the main 

tools for spreading communist propaganda. The thesis also presents period photographs, 

leaflets, and posters for a more comprehensive idea of what communist propaganda looked like 

at that time. 
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Úvod 

Cílem této práce je zanalyzovat, jaké důvody vedly československé komunisty k podpoře 

španělských republikánů, jaký vliv na zisk této pomoci měla Komunistická strana Španělska 

a jak byla španělská občanská válka zobrazována v propagandě KSČ mezi lety 1936-1938. 

Španělská občanská válka byla nejkrvavějším evropským konfliktem třicátých let 

dvacátého století. Začala 17. července 1936 povstáním části armády proti demokraticky 

zvolené vládě. Na stranu pučistů se přidali pravicově smýšlející lidé, za republiku bojovalo 

kromě širokého levicového bloku až čtyřicet tisíc dobrovolníků z více jak šedesáti zemí světa, 

mezi které patřilo i Československo.1 

Největší podporu poskytla španělským republikánům z československých politických 

stran KSČ. Proč se jim českoslovenští komunisté rozhodli pomoci? A jaký význam na této 

podpoře měl vývoj Komunistické strany Československa a Komunistické strany Španělska? 

Odpovědět na tyto otázky se pokouším v první kapitole, ve které jsem používala zejména 

publikace českých autorů, ale upozornit bych chtěla také na dílo Dějiny Komunistické strany 

Československa: Od počátků do převzetí moci od politologa, historika a pražského rodáka 

Jacquese Rupnika a na knihu Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích 

od Petera Popáleného. Mezi publikacemi, které se věnují španělskému prostředí, musím zmínit 

práci Zdenka Maršálka, Emila Voráčka et al. s názvem Interbrigadisté, Československo 

a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské 

španělské válce ve španělsku 1936-1939.  

V druhé kapitole se věnuji konkrétním činům, kterými Komunistická strana 

Československa pomohla španělským levicovým stoupencům. Popisuji také, jak tyto skutky 

propagovala. K tomu mi posloužil mimo jiné dobový tisk a archivní materiál. 

Jak vypadala propaganda Komunistické strany Československa mezi lety 1936-1938, 

prostřednictvím které se komunisté snažili šířit prorepublikánské tendence? Tím se zabývám 

ve třetí kapitole, kde představuji základní nástroje, které komunisté ve své agitační kampani 

používali. Popisuji metody, díky kterým se snažili oslovit co největší počet lidí, kteří by 

pomohli španělským republikánům v boji proti povstalcům. Zaměřuji se především na Rudé 

právo, což byl ústřední stranický list KSČ, a tím pádem i klíčový prostředek, kterým se šířila 

komunistická propaganda. Analyzuji kromě hlavních motivů zpráv pojednávajících 

 
1 Emil Voráček, „Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války“, in Interbrigadisté, 

Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce 

ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017), 123. 
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o Španělsku i rétoriku, kterou komunisté v souvislosti s bojem na Pyrenejském poloostrově 

používali. Kromě samotného Rudého práva pracuji i s publikacemi zachycujícími výroky 

čelních komunistických představitelů. Pokouším se upozornit na nepravdivé či zavádějící 

informace, které se v tisku nacházely ve snaze ovlivnit občany ve svůj prospěch. 

K ucelenějšímu obrazu propagandy jsem do práce zakomponovala dobové fotografie doplněné 

o krátké popisky, letáčky a plakáty, demonstrující komunistické cíle té doby. V poslední 

kapitole, stejně tak jako v těch předešlých, používám jako zdroj mimo jiné i díla, která byla 

napsaná komunistickými stoupenci nebo která vznikla v době komunismu. V takových 

případech si dávám pozor, aby práce nebyla ovlivněna komunistickou ideologií, která se 

v těchto publikacích vyskytovala. 
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1. Vývoj komunistické strany v Československu a ve Španělsku 

1.1 Vývoj Komunistické strany Československa do roku 1938 

V této kapitole se pokusím shrnout evoluci Komunistické strany Československa (KSČ) 

od jejího vzniku do roku 1938, kdy byla zakázána. Od jejího ustanovení docházelo k mnoha 

změnám, na kterých měla klíčový podíl provázanost s Komunistickou internacionálou (KI). 

V závislosti na moskevském vedení se formovala politika KSČ, v důsledku čehož se 

českoslovenští komunisté podíleli i na podpoře republikánů ve španělské občanské válce. 

Do jaké míry byla tato pomoc KSČ v souladu s komunistickou politickou strategií předešlých 

let a jakým vývojem si strana prošla, než k podpoře Komunistické strany Španělska (PCE) 

došlo, bude také předmětem této kapitoly. 

Komunistické myšlenky oslovovaly nemalou část československé společnosti, a to jak 

po stránce politické a ekonomické, tak i kulturní. Nositelem marxistických myšlenek, jak je již 

v polovině 19. století formulovali Karl Marx a Bedřich Engels, byla až do počátku 20. let 

20. století v českých zemích radikální levice uvnitř sociální demokracie.2 

Extrémní názory uvnitř sociální demokracie ale zdaleka nezastávali všichni její 

stoupenci. Spory uvnitř strany vedly k jejímu štěpení, které vyústilo v odtržení radikálně 

smýšlejících členů. Ti v květnu roku 1921 vytvořili vlastní stranu, Komunistickou stranu 

Československa.3 Její ustanovení bylo potvrzeno na slučovacím sjezdu na podzim roku 1921, 

kde hlavním cílem komunistů bylo sjednocení národnostních frakcí komunistického hnutí 

v jedinou internacionální stranu na základě výzvy Kominterny.4 Na tomto sjezdu se mimo jiné 

dohodlo, že komunisté upustí od radikálního přístupu a budou podporovat strategii jednotné 

fronty, a to především proto, aby od sebe neodháněli potenciální příznivce. Ty KSČ spatřovala 

především mezi dělníky. Své snahy soustředila ale i na odbory, ve kterých chtěla získat větší 

vliv.5 

Komunistům se dosavadní strategie v podobě jednotné fronty jevila jako neúspěšná. 

Proto se na V. kongresu Kominterny konaném v roce 1924 domluvili na novém směřování 

komunistických stran, kterým byla bolševizace. 6  Tuto strategii převzala i KSČ, jakožto 

 
2 Peter Popálený, Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích (Praha: Togga, 2020), 70. 
3  Vítězslav Sommer, „Revoluce nebo spolupráce? KSČ a otázka sjednocení levice před VII. Kongresem 

Kominterny“, in Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek VI., Zdeněk Kárník 

et al. (Praha: Dokořán, 2009), 16. 
4 Václav Čada, KSČ v období 1921-1948: Strategie a taktika (Praha: Svoboda, 1988), 25. 
5 Popálený, Vznik a profilace KSČ, 104-6. 
6 Růžena Hlušičková, Cesta k vítězství dělnické třídy v Československu 1848-1949 (Praha: Práce, 1988), 160.  
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podřízená sekce Kominterny, po II. stranickém sjezdu uskutečněném v roce 1924.7 Kromě 

opětovné radikální rétoriky docházelo například k přeměně stranické struktury. Vznikaly další 

orgány, které byly pověřeny propagandou. Bolševizací došlo také k těsnějšímu připoutání 

jednotlivých sekcí komunistických stran k moskevskému vedení. Provázanost KSČ 

s Komunistickou internacionálou lze doložit skutečností, že sjezdy KSČ konané jednou ročně 

byly svolávané až po domluvě s EKI (Exekutiva Komunistické internacionály).8   

Rok 1925 se nesl ve znamení radikalizace. Kromě toho byl pro tento rok určující boj 

uvnitř sovětské komunistické strany, a to zejména mezi Lvem Trockým a Karlem Radkem 

na jedné straně a Josifem Vissarionovičem Stalinem, Grigorijem Zinověvem a Nikolajem 

Bucharinem na straně druhé. V důsledku sporů bolševici ostře vystupovali proti trockistům, 

kteří byli obviňováni z veškerých komunistických nezdarů a ze spolčování se sociálními 

demokraty.  Tento konflikt se odrážel i uvnitř KSČ, odkud byli vylučováni nepohodlní jedinci.9 

K přesvědčení, že nově nastolená cesta KSČ v podobě bolševizace byla správným 

rozhodnutím, napomohly výsledky voleb do Národního shromáždění Československé 

republiky konané v roce 1925. Komunistická strana Československa skončila na třetím místě 

se ziskem 12,1 % a poprvé se dostala do parlamentu.10 

V následujících letech došlo k růstu napětí uvnitř KSČ. O vliv mezi sebou bojovali 

příznivci Bohumila Jílka a skupina soustředěná kolem Klementa Gottwalda.11  Nakonec se 

situace vyvinula příznivěji pro Gottwalda, který na V. sjezdu KSČ konaném v roce 1929 stanul 

v čele strany společně s tzv. karlínskými kluky, podporovanými Moskvou. Jejich převzetím 

moci lze hovořit o dovršení bolševizace, která měla za cíl odvést komunistickou stranu 

od sociálně demokratické tradice a těsněji připoutat KSČ k mezinárodnímu komunistickému 

hnutí na základě požadavků Kominterny.12  

Avšak právě radikalizace strany společně s počínáním jejího nového vedení, které 

neváhalo použít čistek, aby se zbavilo nežádoucích straníků, vzbudilo rozhořčení mnoha 

 
7 Právě na II. sjezdu KSČ v roce 1924 českoslovenští komunisté poprvé proklamovali, že jejich strana je frakcí 

Kominterny. In Jiří Malíř, Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 

v letech 1861-1938 (Brno: Doplněk, 2005), 718. 
8 Popálený, Vznik a profilace KSČ, 118-124. 
9 Ibid., 124-5. 
10 „Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v roce 1925 na území České republiky“, 

Český statistický úřad, naposledy upravené 30. září 2008, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k010.pdf/17def97d-e14d-4e2e-a7b8-

f847195633ab?version=1.0. (staženo 3. března 2021). 
11 Ladislav Cabada, Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939 (Praha: ISE Institut, 2000), 

108-109. 
12 Sommer, „Revoluce nebo spolupráce?“, 23.  

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k010.pdf/17def97d-e14d-4e2e-a7b8-f847195633ab?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k010.pdf/17def97d-e14d-4e2e-a7b8-f847195633ab?version=1.0
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komunistů. K protestům proti novému směřování KSČ a jejímu naprostému podřízení Moskvě 

se přidali i komunističtí umělci a intelektuálové v tzv. Manifestu sedmi.13 

V rámci bolševizace a snahy stabilizovat vnitrostranickou situaci docházelo na přelomu 

dvacátých a třicátých let opět k tomu, že komunisté, kteří nesouhlasili s její radikalizací, byli 

zbaveni funkcí či vyloučeni ze strany často kvůli antipatiím mezi straníky nebo odlišným 

názorům, jak by se měla KSČ vyvíjet. Jako odůvodnění sloužila nařknutí z pravicových či 

levicových „úchylek“. To vše vedlo k obrovskému poklesu členské základny. 14 Toto směřování 

KSČ, v rámci kterého panovala snaha zbavit se veškerých vlivů sociální demokracie 

a prohloubit vazby s Kominternou, se na základě výsledků z voleb do Poslanecké sněmovny 

Národního shromáždění roku 1929 zdálo méně úspěšné ve srovnání s volbami z roku 1925. 

V těchto volbách komunisté získali 9,9 % hlasů a umístili se na 5. místě.15  

Do karet komunistickému hnutí hrála světová hospodářská krize, která napomohla KSČ 

k zisku téměř dvojnásobného množství členů mezi lety 1930 a 1931. V roce 1931 se komunisté 

s narůstajícím počtem straníků nadále snažili získat větší vliv v odborech a převzít hlavní roli 

v organizaci stávek. Sociální demokracie byla v tomto období Komunistickou stranou 

Československa stále napadána a její členové byli označováni za sociálfašisty na základě 

direktiv z Moskvy. Docházelo ke střetům mezi sociálními demokraty a komunisty kvůli 

odlišným názorům a snaze získat dělníky na svoji stranu.16  

V průběhu následujícího roku se část československých komunistů odklonila od politiky 

sociálfašismu a spolupracovala s některými sociálními demokraty při pořádání nejrůznějších 

demonstrací. Českoslovenští komunisté se báli vzestupu radikální pravice v zahraničí 

a odchodu dělníků k pravicovým stranám. Komunistická internacionála extrémní pravici 

ignorovala a za největší nebezpečí i nadále považovala sociální demokracii. KSČ jako 

podřízená sekce KI měla jednat v souladu se sovětskou strategií (na základě přijetí jednadvaceti 

podmínek pro vstup do Kominterny). Proto byli jednotlivci, kteří se podíleli na odchýlení KSČ 

od politiky sociálfašismu, později ze strany vyloučeni stejně jako například přední funkcionář 

 
13 Jacques Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa: Od počátků do převzetí moc (Praha: Academia, 

2002), 79-80. 
14 Ibid., 97. 
15„Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v roce 1929 na území České republiky“, 

Český statistický úřad, naposledy upravené 30.9.2008, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k012.pdf/ba282401-3da1-49b2-9274-

c1d5e5617f16?version=1.0. (staženo 3. března 2021). 
16 Popálený, Vznik a profilace KSČ, 156-7. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k012.pdf/ba282401-3da1-49b2-9274-c1d5e5617f16?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k012.pdf/ba282401-3da1-49b2-9274-c1d5e5617f16?version=1.0
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Josef Guttmann.17 Nadále však většina komunistů zastávala vyhraněný postoj vůči předním 

představitelům sociální demokracie a držela se politiky KI.18  

Rok 1933 byl naprosto zásadní. V sousedním Německu byl novým kancléřem jmenován 

Adolf Hitler. Nástup nedemokratických pravicových celků v zahraničí představoval drtivou 

ránu pro politiku Komunistické internacionály, která se zaměřila na boj proti sociální 

demokracii a podcenila nebezpečí v podobě nacismu a fašismu. Ve vypjaté situaci vystoupil 

proti politice Kominterny i do té doby loajální Klement Gottwald a vyzval moskevské vedení 

k přehodnocení postoje vůči spolupráci s II. internacionálou.19 EKI vedena stalinisty však tuto 

výzvu odmítla. Českoslovenští komunisté byli bezradní, protože nevěděli, jak se mají 

k sociálním demokratům chovat. Na jedné straně rostl strach z fašismu, který je tlačil 

ke spolupráci s levicovými stranami proti vnějšímu nebezpečí, na druhé straně se měli 

českoslovenští komunisté chovat podle pokynů Komunistické internacionály, která spolupráci 

s ostatními stranami nepodpořila.20 Situace byla navíc pro KSČ o to složitější, že mnozí její 

členové byli zatýkáni na základě československých zákonů o ochraně republiky.21 

Jasný signál, jakým směrem se komunisté budou ubírat, vyslal v roce 1934 Klement 

Gottwald při předvolebním boji o post prezidenta republiky. Po kritice ze strany moskevského 

vedení se pokorně vrátil k politice Kominterny. KSČ demonstrovala politiku ortodoxního 

bolševismu, když v rámci kampaně používala hesla typu: „Pryč s fašistickou a sociálfašistickou 

diktaturou! Ať žije proletářská diktatura!“22 Ve volbách ale Gottwald nezvítězil, namísto toho 

byl trestně stíhán za protistátní aktivity a přišel o poslaneckou imunitu. Aby se vyhnul postihu, 

utekl do Sovětského svazu.23  

V listopadu téhož roku poté, co se Gottwald i Kopecký nacházeli v SSSR, se přední 

komunistický funkcionář Jan Šverma snažil dostat KSČ z politické izolace a přesvědčit ostatní 

komunisty ke spolupráci se sociálními demokraty. Kominterna se však proti této nové strategii 

části československých komunistů ostře vymezila.24  

 
17 Jeremy Agnew a Kevin McDermott, Kominterna: Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy 

éry (Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011), 119. 
18 Popálený, Vznik a profilace KSČ, 158-160. 
19 Druhá internacionála byla socialistickou mezinárodní organizací vzniklou v roce 1889. 
20 Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa, 106-109. 
21 Popálený, Vznik a profilace KSČ, 164. 
22 Zdeněk Kárník, České země v éře První republiky, díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení 

(1930-1935) (Praha: Libri, 2002), 161. 
23  Zatykač byl vydán i na Václava Kopeckého, Josefa Krosnáře a Josefa Štětku. In Ladislav Niklíček, 

„Českoslovenští komunisté mezi Kominternou a středoevropskou demokracií“, in Soudobé dějiny, ed. Milan 

Drápala et al. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995), 250. 
24 Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa, 125. 
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V roce 1935 došlo k několika zásadním událostem, které měly velký vliv na dosavadní 

směřování KSČ. V květnu se konaly parlamentní volby. Mezi komunisty a sociálními 

demokraty nastal konkurenční boj o hlasy dělníků. KSČ v rámci příprav na toto politické klání 

organizovala demonstrace často ve znamení protifašistického boje. Jednala tak především 

ze strachu, aby nebyla zakázána jako antisystémová strana. To se jí povedlo a působit mohla 

i nadále. Kromě toho se komunistům podařilo obhájit mandáty, a to i trestně stíhaných 

poslanců. KSČ skončila na 6. místě se ziskem 8,9 % hlasů. 25  Za úspěch českoslovenští 

komunisté, vyjma znovuzískaných křesel v parlamentě, považovali i československo-sovětskou 

smlouvu o vzájemné pomoci. Československo podpisem následovalo Francii, která podepsala 

francouzsko-sovětskou smlouvu jen o dva týdny dříve.26 

Naprosto zásadní obrat pro dosavadní směřování KSČ představoval VII. sjezd 

Komunistické internacionály v létě 1935. Na něm byla představena politika lidové fronty, která 

byla v souladu s novým směřováním sovětské diplomacie. Od této chvíle nebyla úhlavním 

nepřítelem komunistů sociální demokracie, nýbrž nacismus a fašismus. A právě bojem proti 

těmto radikálním pravicovým ideologiím došlo ke sblížení komunistů a sociálních demokratů.27  

KSČ mohla dokázat, že politiku lidové fronty myslí vážně hned při prezidentských 

volbách v roce 1935. Zdravotní stav dosavadnímu prezidentu republiky T. G. Masarykovi 

neumožňoval nadále vykonávat úřad. Mezi kandidáty na post hlavy státu byl tehdejší ministr 

zahraničí dr. Edvard Beneš. Jeho šance na úspěch nebyla jistá, a tak se komunisté rozhodli 

podpořit národně socialistického Beneše výměnou za příslib amnestie pro stíhané komunistické 

představitele. TGM tak učinil, komunisté hlasovali pro Edvarda Beneše, a ten se stal druhým 

československým prezidentem. I přes společné hlasování a snahu KSČ o vládu lidové fronty 

komunisté neváhali nadále kritizovat postup sociálních demokratů a jejich účast ve vládě.28 

Po společném hlasování komunistů a sociální demokracie v prezidentských volbách se 

Komunistická internacionála zalekla, kam by tento vývoj mohl KSČ vést. Proto Klementa 

Gottwalda a Václava Kopeckého po amnestii z roku 1935 vyslala z exilu v Moskvě zpět 

do Československa, aby ihned začali s kampaní proti chybnému směřování KSČ 

a s upevňováním orientace strany na Kominternu na základě pokynů z Moskvy. V pár týdnech 

 
25„Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v roce 1935 na území České republiky“, 

Český statistický úřad, naposledy upravené 30.9.2008, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k014.pdf/0085a993-b888-41dd-ab38-

fbf69a98a918?version=1.0. (staženo 3. března 2021). 
26 Popálený, Vznik a profilace KSČ,168-9. 
27 Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa, 108, 125.  
28 Popálený, Vznik a profilace KSČ,174-5, 178. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k014.pdf/0085a993-b888-41dd-ab38-fbf69a98a918?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k014.pdf/0085a993-b888-41dd-ab38-fbf69a98a918?version=1.0
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se jim podařilo skoncovat s politikou sjednocení z roku 1935 prosazovanou Janem Švermou 

a Rudolfem Slánským.29  

„Nápravná kampaň“, jak o ní psal Jacques Rupnik, která začala na počátku roku 1936, 

dosáhla svého vrcholu v dubnu na VII. sjezdu KSČ. Právě v tento okamžik se měli 

českoslovenští komunisté seznámit s novou podobou politiky lidové fronty, která byla upravena 

Komunistickou internacionálou a dvojicí Gottwald-Kopecký. Sjezd byl potvrzením 

podřízenosti Komunistické strany Československa moskevskému vedení. 30 

Právě na tomto sjezdu mluvili Klement Gottwald a Antonín Zápotocký o dalším 

směřování strany a nutnosti bránit československý stát proti fašistickému nebezpečí, proti 

Hitlerovi. Tím demonstrovali klíčovou změnu strategie – doposud komunisté vystupovali proti 

republice. Nyní však upřednostnili boj proti fašismu před prosazováním třídního boje. Mezi 

důvody uváděli kromě obrany státu i československo-sovětskou smlouvu.31  

V roce 1936 představovala španělská občanská válka jeden z vrcholů politiky lidové 

fronty. Narůstající nebezpečí v podobě fašismu a nacismu v Evropě nenechalo klidnými ani 

řadu občanů Československa, kteří se pod vedením komunistické strany vydali bojovat daleko 

na Pyrenejský poloostrov. Odchod interbrigadistů byl však velmi problematický. Dobrovolníci 

odcházející na pomoc španělským republikánům jednali v rozporu se zákony 

i s československou zahraniční politikou. Československá ústava zapovídala československým 

občanům vstup do cizích vojsk. Navíc Československo bylo jedním ze signatářů dokumentu 

Mezinárodního výboru pro kontrolu opatření pro nevměšování do španělských záležitostí, který 

nepřipouštěl jakoukoliv angažovanost ve Španělsku. 32  KSČ, která jednala podle pokynů 

moskevského vedení, tak riskovala odmítnutí spolupráce ze strany ostatních československých 

politických celků, které byly proti zasahování do politiky zahraničních států. I přesto KSČ 

nadále ve Španělsku podporovala lidovou frontu a propagovala tuto politiku i na politické scéně 

v Československu. I na tomto případě můžeme sledovat podřízení KSČ Kominterně, která měla 

nad československými komunisty moc. Od roku 1929, kdy vedení strany převzali gottwaldovci, 

 
29 Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa, 127. 
30 Ibid., 134-5. 
31 Klement Gottwald, Lidovou frontu pro obranu míru, proti Hitlerovi, za chléb a svobodu (Praha: Fr. Nedvěd, 

1936), 4-7. 
32 Tento výbor vznikl 9. září 1936 v Londýně z podnětu Velké Británie kvůli jejímu strachu, aby nedošlo k šíření 

radikálních levicových myšlenek prosazovaných především Sovětským svazem a Kominternou. In Radim Gonda, 

„Postoj československé státní moci k rekrutování dobrovolníků do mezinárodních brigád ve Španělsku“, in 

Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti 

v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV 

ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017), 156-157. 
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mělo na rozhodování československých komunistů klíčový vliv moskevské vedení. Až 

na několik krizí uvnitř komunistické strany v Československu její vedení jednalo podle zájmů 

Moskvy.33  

Rok 1937 byl spjat s čistkami uvnitř Komunistické internacionály, které ovlivňovaly 

komunistické hnutí. Českoslovenští komunisté, ač ve vypjaté situaci, vyčkávali pokynů 

ze Sovětského svazu, protože se chtěli vyvarovat jakékoliv potenciální roztržce se sovětskými 

komunisty. V souladu s Kominternou KSČ nadále kritizovala levicové strany a jejich počínání 

ve vládě, ale rétorika sociálfašismu se již neprosazovala. Neobjevila se ani v Gottwaldově 

projevu na půdě parlamentu na podzim téhož roku. Komunisté se vyslovili pro kolektivní 

bezpečnost a v proslovu v Lucerně na konci roku zdůraznili nutnost spolupráce se zahraničím 

proti fašistickému nebezpečí. Kromě požadavku vytvořit lidovou frontu byl ve straně 

všudypřítomný strach. Pokračující čistky EKI společně s rozpuštěním polské komunistické 

sekce vedly československé komunisty k rozpakům a oslabení potenciální regionální 

spolupráce v boji proti pravicovému nebezpečí.34 

K vyhrocení vnitropolitické situace došlo v roce 1938. Jedním z důležitých bodů 

pro KSČ byl návrh agrárníků, aby do vládní koalice vstoupila Sudetoněmecká strana (SdP). 

Druhým bylo ohrožení Československa ze strany sousedního Německa. Díky těmto faktorům 

byli komunisté ochotni kooperovat s kteroukoliv demokratickou stranou na obraně republiky. 

Ke sblížení politických stran Československa přispěla i částečná mobilizace dne 

21. května 1938.35 

Podpora komunistů vzrůstala nejenom mezi československými politickými celky. 

Snahy KSČ zformovat lidovou frontu s důrazem ochránit stát společně s umírněnější rétorikou 

vedly k úspěšným obecním volbám v Praze, kde komunisté skončili druzí.36  

S postupem času komunisté demonstrovali vládě i prezidentovi stále větší podporu. 

I přes úsilí však nedokázali odvrátit pohromu pro československý stát, kterou představovala 

Mnichovská dohoda podepsaná 29. září 1938 zástupci Velké Británie, Francie, Německa 

a Itálie. V důsledku přijetí tohoto diktátu byla mimo jiné 20. října zakázána KSČ poté, co 

komunisté zamítli návrh ministerského předsedy Jana Syrového stranu rozpustit. Tímto pro 

komunisty začalo období v ilegalitě. Po 9. listopadu odletěli členové politbyra a ústředního 

 
33 Popálený, Vznik a profilace KSČ,180. 
34 Ibid., 182-7. 
35 Ibid., 188-90. 
36 Antonín Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české XIV. 1929-1938 (Litomyšl: Paseka, 2002), 576. 
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výboru KSČ společně s Gottwaldem do Sovětského svazu. V Moskvě, po souhlasu s domácími 

komunisty, převzali vedení strany. V Praze byli mezitím určeni ilegální vedoucí KSČ 

ve složení: Emanuel Klíma, Viktor Synek, Jan Zika a Eduard Urx. Správu legální části převzali 

Antonín Zápotocký, Jaromír Dolanský a Ladislav Kopřiva. Celky spolu kooperovaly. Na konci 

roku byla ale Komunistická strana Československa rozpuštěna, čímž poslanci i senátoři přišli 

o svá křesla v Národním shromáždění. Stali se terčem perzekucí společně se všemi 

organizacemi, které měly vazby na komunistickou stranu.37  

1.2 Vývoj Komunistické strany Španělska a španělská občanská 

válka  

Nejdůležitější událostí ve třicátých letech na Pyrenejském poloostrově byla španělská 

občanská válka. Za její počátek se považuje povstání části španělské armády 17. července 1936 

v dnešním Maroku na protest proti legitimní republikánské vládě. V konfliktu proti sobě stáli 

zastánci pravicových hodnot a levicový blok, který v sobě obsahoval celou řadu levicově 

smýšlejících příznivců – přes komunisty, anarchisty po zastánce republiky. A právě 

španělskému politickému vývoji s důrazem na levicový blok, konkrétně na Komunistickou 

stranu Španělska, bude věnovaná tato kapitola s přihlédnutím k roli, kterou tato strana sehrála 

v získání mezinárodní podpory pro republikány v průběhu konfliktu. 

V roce 1920 vznikla Komunistická strana Španělska, a to obdobným způsobem jako 

komunistická strana v Československu. Radikální členové sociální demokracie se odtrhli 

od zbytku strany a založili stranu novou, komunistickou (Partido Comunista Español). I uvnitř 

této partaje však byly přítomny rozdíly mezi jejími členy, kterými byli anarchisté, sociální 

demokraté, reformisté a další. Klíčové se pro stranu stalo hlasování o přijetí 21 podmínek 

pro vstup do Kominterny. Poté, co většina odmítla podmínky přijmout, odešli revolucionáři 

ze strany a v dubnu 1921 založili Španělskou komunistickou stranu dělnickou (Partido 

Comunista Obrero Español). Na naléhání Kominterny došlo v listopadu 1921 ke sloučení obou 

komunistických stran v jednu, v Komunistickou stranu Španělska (Partido Comunista 

de España, PCE).38 Nově vzniklá PCE přijala 21 podmínek pro vstup do Kominterny. A právě 

kvůli členství španělských komunistů v této mezinárodní organizaci a požadavkům jejího 

moskevského vedení pomohla KSČ jednotné frontě v průběhu španělské občanské války.  

 
37 Jarmila Bieliková et al., ed., Dějiny KSČ v datech (Praha: Svoboda, 1984), 331, 335-340. 
38 Oldřich Bělič, Dějiny Komunistické strany Španělska (Praha: SNPL, 1962), 28-33. 
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Jenomže než se Komunistická strana Španělska stala součástí lidové fronty, prošla si 

těžkým obdobím, které bych chtěla v dalších odstavcích této práce nastínit. Bez popsání 

španělského stranického a společenského vývoje od roku 1921 by bylo těžké pochopit, proč se 

PCE, která byla ze své podstaty antisystémová, stala součástí bloku sjednocujícího levicové 

stoupence.   

V roce 1923 se k moci dostal generál Primo de Rivera. Pod jeho diktaturou se Španělsku 

podařilo situaci uklidnit a stabilizovat, ačkoliv právě komunistická strana trpěla. Komunisté 

byli pronásledováni a zatýkáni. O vztahu diktátora ke komunistům vypovídá jeho výrok z roku 

1923, kdy prohlásil: „Přicházím bojovat proti komunismu.“ 39  Jeho diktatura naštěstí 

pro komunisty netrvala příliš dlouho. S prohlubováním světové hospodářské krize se Španělsko 

opět dostalo do ekonomických problémů. Okolnosti donutily Primo de Riveru k rezignaci. Pád 

diktatury vedl k oživení politického života. Byly obnoveny politické strany, řada nových 

vznikla.40  

Po volbách v roce 1931 byla vyhlášena republika. Republikáni zvítězivše ve volbách 

začali s naplňováním svého programu – s reformami. To ale zvedlo vlnu nevole občanské elity. 

Začaly další boje. Radikální republikán Manuel Azaña se proto roku 1933 vzdal své funkce 

a moci se ujali středoví radikálové a Konfederace pravicových stran (CEDA). Výhra 

pravicových stran ale rozbouřila anarchisty, kteří na počátku října 1934 zorganizovali generální 

stávku. V jejím důsledku zemřely stovky lidí, další byli zraněni. Kolem 15 000 lidí bylo 

uvězněno. Represe proti levicově smýšlejícímu obyvatelstvu posílily pozice levice, neboť tvrdý 

zásah proti rebelům budil soucit i u voličů středových a pravicových stran. Kromě toho se 

pravice potýkala s problémy uvnitř vlastního bloku. Korupce, tříštění na pravicový a levicový 

proud vedly k demisi předsedy vlády Alejandra Lerrouxe. Prezident rozpustil parlament 

a vypsal roku 1935 nové volby. Předvolební kampaně zvýšily narůstající napětí a množství 

střetů mezi zastánci pravice a levice.41 

Počátek roku 1936 představoval změnu postoje představitelů levicových stran k sobě 

samým a vzájemným sporům. Alespoň navenek se celky snažily vystupovat jednotně kvůli 

nadcházejícím volbám a nové politice Kominterny. Stejně tak jako KSČ se i PCE snažila 

 
39 Bělič, Dějiny Komunistické strany Španělska, 42. 
40 Josef Opatrný, „Španělsko, občanská válka a atlantický svět“, in Interbrigadisté, Československo a španělská 

občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, 

Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, v.v.i., 2017), 12. 
41 Opatrný, Španělsko, občanská válka a atlantický svět“, 12-16. 
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o spolupráci s ostatními levicovými stranami v rámci boje proti fašismu. Sám José Díaz, 

generální sekretář PCE, se vyjádřil k nové politice takto: „Bojujeme za diktaturu proletariátu, 

za sověty. To říkáme veřejně, protože my, jako strana proletariátu, se nezříkáme našich cílů. 

V těchto chvílích ale chápeme, že se tento boj nevede aktuálně na poli diktatury proletariátu, 

ale na poli boje demokracie proti fašismu.“ 42  A právě zde můžeme vidět jasné náznaky 

provázanosti mezi Komunistickou stranou Španělska a KI, obdobně jako mezi Komunistickou 

stranou Československa a KI. Obě komunistické strany byly podřízenými sekcemi Kominterny, 

a proto, když v následujících letech moskevské vedení rozhodlo o povinnosti pomoci 

španělským komunistům, Čechoslováci tak učinili.  

Před volbami se socialisté, komunisté, republikáni, trockisté, nacionalisté a anarchisté 

dohodli a vytvořili blok lidové fronty. A ačkoliv ve volbách zvítězili (nutno dodat, že získali 

o pouhé jedno procento víc než pravicové uskupení Národního bloku), jejich názorová 

roztříštěnost na základní otázky vedla vládu k podání demise. Ani nová vláda Manuela Azañi 

poměry v zemi neuklidnila. Nadále ve společnosti přetrvávalo napětí a propukaly nepokoje. 

Situace se vyostřovala, a to i kvůli prohlubujícím se ekonomickým problémům. Vražda 

poslance Calva Sotela v červenci 1936 byla spouštěčem povstání části armády v Melille, které 

je považováno za počátek občanské války.43 

Mezinárodní rozměr konfliktu byl zřejmý hned v jeho úvodu, když němečtí a italští 

piloti přepravovali povstalce z Maroka na španělský poloostrov. Kromě Německa a Itálie 

podpořilo armádní vzbouřence i Portugalsko diktátora Salazara, který povstalcům umožnil 

užívat španělsko-portugalskou hranici pro jejich vojenské operace a k transportu vojenského 

materiálu.44 

Co se dalších zemí týče, mnoho z nich se stalo signatáři Mezinárodního výboru 

pro kontrolu opatření pro nevměšování do španělských záležitostí a oficiálně slíbily, že 

nebudou zasahovat do španělských záležitostí (stejně tak tomu bylo i v případě Německa 

a Itálie).45 I přes své podpisy ale část účastníků slibů nedbala a podporovala jednu nebo druhou 

bojující stranu. Participanti tak jednali zejména ve snaze stanovit pro sebe ideologicky 

spřízněný režim nebo vyzkoušet svůj vojenský materiál v případě budoucí války.46  

 
42 José Díaz, Tres años de la lucha (Paris: Editions de la Librairie du Globe, 1970), 24.  
43 Opatrný, „Španělsko, občanská válka a atlantický svět“ 16-22. 
44 Ibid., 23-4. 
45 Mary Vincent a Robert A. Stradling, Svět Španělska a Portugalska (Praha: Knižní klub, 1997), 156. 
46 Opatrný, „Španělsko, občanská válka a atlantický svět“, 23-5. 
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Z rozhodnutí Stalina se v září roku 1936 do bojů proti Frankovi zapojil i Sovětský svaz 

s cílem, aby zvítězila levice a následně došlo k šíření proletářské revoluce, nad kterou by měl 

Stalin kontrolu.47 Postupoval tak také ze strachu, aby se boje nerozšířily dál do Evropy, a kvůli 

geostrategickému významu Španělska. Zapomenout bych neměla ani na motivaci vyzkoušet 

sovětské zbraně, snahu vycvičit si bojovníky a potenciálně získat větší přízeň a důvěru 

západních zemí jako byly Velká Británie či Francie.48  

Kominterna jako nedílná součást sovětských struktur byla pověřena pomoct 

republikánům (především komunistům) a aktivizovat podporu ve svých zahraničních sekcích. 

Proto ještě v témže měsíci vyzvala k formování interbrigád. A tak se stalo, že i Komunistická 

strana Československa začala šířit prorepublikánskou propagandu a organizovat akce 

na podporu španělských levicových stoupenců. Zároveň usilovala o vytvoření jednotné fronty. 

Problémem však byla počáteční nedůvěra ostatních politických celků, které nezapomněly 

na antisystémový přístup komunistů prosazovaný ještě před pár lety.49  

2. KSČ a španělská občanská válka  

Už jsem se zabývala tím, proč se českoslovenští komunisté rozhodli PCE pomoci a jaký 

stranický vývoj tomuto rozhodnutí předcházel. V této kapitole bych se ráda zaměřila 

na konkrétní skutky, kterými KSČ pomáhala španělským republikánům. Poté bych se pokusila 

zanalyzovat, jak tyto činy využívala ve své propagandě.  

Pomoci republikánům chtěli mimo jiné i Čechoslováci. Někteří se rozhodli pro odchod 

na Pyrenejský poloostrov. Další se aktivně zapojovali do přednášek, manifestací či sbírkových 

akcí. Jiní darovali nedostatkové produkty nebo pomáhali finančně. Nemalou úlohu při všech 

těchto činnostech měla i KSČ.50 

2.1 Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku 

Jedním ze známých počinů československých občanů bylo ustanovení Výboru 

pro pomoc demokratickému Španělsku (zastřešeného Mezinárodním koordinačním výborem 

 
47 Opatrný, „Španělsko, občanská válka a atlantický svět“, 26-27. 
48 John McCannon, „Soviet intervention in the spanish civil war 1936-39: A reexamination“, Russian History 22, 

č. 2 (léto 1995): 159, https://www.jstor.org/stable/24657802?seq=1 (staženo 17. března 2021). 
49 Voráček, „Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války“, 83-86. 
50  Zdenko Maršálek, „Dobrovolníci v soukolí dějin: Životní osudy československých interbrigadistů“, 

in Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti 

v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV 

ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017), 146-148. 

https://www.jstor.org/stable/24657802?seq=1
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na pomoc republikánskému Španělsku se sídlem v Paříži)51 na podzim roku 1936 Emanuelem 

Viktorem Voskou na popud KSČ. Výbor se pokoušel pomoci španělským republikánům, 

a proto organizoval akce, na kterých se pro ně vybíraly peníze, šatstvo, jídlo a medikace. Kromě 

toho jeho členové pořádali protesty, přednášky a psali do tisku.52 Komunisté se těchto činností 

také účastnili a snažili se španělským levicovým stoupencům pomoci. Psali do Rudého práva 

a jménem výboru žádali spoluobčany k větší solidaritě s lidovou frontou.53 

Po roce působení se součástí výboru stalo přes 60 organizací a mnoho veřejně známých 

osobností, zejména levicově orientovaných. Na podzim roku 1937 byl výbor legalizován a jeho 

jméno bylo změněno na Společnost přátel demokratického Španělska. Toto uskupení hrálo 

důležitou roli při budování a vybavení lazaretu Jana Amose Komenského. Ten si díky výkonům 

československého zdravotnického personálu v průběhu války vysloužil vynikající pověst, 

kterou KSČ využívala ve své agitaci.54  V Rudém právu se objevovaly zprávy o hrdinných 

činech lékařů sloužících v lazaretu. „Pevně mi utkvívá v paměti, jak po skončené své práci jsem 

přihlížel na těžký zápas šéfa českého lazaretu Komenského se smrtí, co píle a důvtipu vložil 

do své námahy, aby zachránil život těžce zraněnému fašistovi, kterého zajali vládní. […] V tu 

chvíli jsem si názorně uvědomil, jaký jest rozdíl mezi fašismem a socialismem. Československá 

veřejnost nemohla poslat lepšího a spolehlivějšího, svoji práci milujícího chirurga. 

Representuje nás vskutku čestně a vážím si ho.“55 Jindy se v tisku psalo o československém 

lazaretu ve spojitosti s cílem propagovat jednotu dělníků, lidové fronty: „Zde se v dokonalé 

solidaritě pojí krev všech dělníků z celého světa, zde vtéká krev francouzského dělníka do žil 

španělského rolníka. Zde uvidíte ležet na nosítkách vykrváceného a vedle sestru nebo soudruha. 

Jsou spojeni gumovou trubkou a život přetéká z jednoho do druhého.“56 

 
51 Stanislav Motl, Peklo pod španělským nebem: Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939 (Praha: 

Rybka Publishers, 2017), 67. 
52  František Kružík, „Boj československých dobrovolníků proti fašismu ve Španělsku 1936-1939“, 

in Dobrovolníci svobody: O boji československých dobrovolníků proti fašismu ve Španělsku v letech 1936-1939, 

ed. Jan Hořec (Praha: Naše vojsko, 1956), 34-5. 
53 „Pomáhejme, aby jiní pomohli nám“, Rudé právo, 16.5.1937, Rudé právo 16.05.1937 | Národní muzeum | 

Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 
54 Vlastimil Vávra, Na pomoc Španělské republice (Praha: Federální ústřední výbor československého svazu 

protifašistických bojovníků,1981), 7, 20-21. 
55 „Den a noc v lazaretě Komenského“, Rudé právo, 18. července 1937, Rudé právo 18.07.1937 | Národní muzeum 

| Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 
56 „Českoslovenští lékaři na frontě“, Rudé právo, 9. září 1937, Rudé právo 09.09.1937 | Národní muzeum | 

Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:a74785e4-485d-442d-b721-8619b9df7395?page=uuid:fac7e18e-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:a74785e4-485d-442d-b721-8619b9df7395?page=uuid:fac7e18e-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b07c5d2e-183f-4299-9844-637dc2130326?page=uuid:2c5ff4cb-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b07c5d2e-183f-4299-9844-637dc2130326?page=uuid:2c5ff4cb-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e5b6a52c-5c00-40ee-83ff-f9efeffb71d3?page=uuid:1c7b819f-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e5b6a52c-5c00-40ee-83ff-f9efeffb71d3?page=uuid:1c7b819f-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
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2.2 Nábor dobrovolníků 

Nezanedbatelnou pomoc pro španělské republikány představovali interbrigadisté. Byli 

to dobrovolníci organizováni Kominternou, kteří odešli do Španělska bojovat proti fašistickým 

povstalcům. Jako oficiální datum vzniku mezinárodních brigád bývá uváděn 22. říjen 1936, 

ale přípravná zasedání se konala již dříve. 57  V Československu měla nábory na starosti 

především KSČ. Verbování bylo ale v rozporu se zákony, a tak se jim snažila československá 

vláda v náboru zabránit.58 Lze předpokládat, že právě z tohoto důvodu komunisté svojí práci 

v náborech, ani odjezdy dobrovolníků nevyužívali v propagandě. Přes to, že se jednalo 

o ilegální jednání, odcházelo z Československa značné množství interbrigadistů. Ve zprávě pro 

prezidium ministerstva vnitra se psalo: „Tvrzení zdejšího úřadu, že verbování čs. příslušníků 

do španělské milice, prováděné komunistickou stranou, jest akcí, která má nejen velký rozsah, 

nýbrž i značný úspěch, jest plně potvrzeno docházejícími odpověďmi okresních a státně 

policejních úřadů na zdejší dotaz, kolik čs. příslušníků z dotyčných obvodů bylo 

naverbováno.“59 Přesný počet československých interbrigadistů není znám, podle dostupných 

informací se jako nejpravděpodobnější odhad zdá 2200-2300 jedinců.60 

Důvodů, které vedly k odjezdu stovek československých dobrovolníků, bylo 

několik – někteří toužili po dobrodružství, 61  jiní se vydali na Iberský poloostrov ve snaze 

nastolit „novou a snad spravedlivější a snesitelnější formu společenského uspořádání.“ 62 

Faktem ale zůstává, že značná část těchto bojovníků byla komunisty. Ačkoliv jejich zastoupení 

nikdy nepřekročilo 50 %, i tak se jednalo o nezanedbatelnou skupinu. 63  Lze tedy hovořit 

i o politickém přesvědčení, na který mohla mít vliv propaganda, která byla v té době rozsáhlá. 

3. Komunistická propaganda 

O španělském občanském konfliktu jsem psala již v předešlých kapitolách. Snažila jsem 

se zachytit jeho charakter, ale jeden důležitý aspekt jsem vynechala, a to ten propagandistický. 

Španělská občanská válka byla mimo jiné i válkou propagandistickou. Periodika nejenom 

 
57 Jiří Rajlich, Jan Ferák a ti druzí (Cheb: Svět křídel, 2012), 71. 
58 Radim Gonda, „Československá úloha při formování mezinárodních brigád ve Španělsku: Organizace náboru 

a vysílání dobrovolníků“, Dějiny a současnost 38, č. 8 (srpen 2016): 15, https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:200f6340-

4795-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f?page=uuid:596523a0-47b3-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f. (staženo 8. března 2021). 
59 Národní archiv, Praha, fond Ministerstvo vnitra I.- prezidium, sign. 225-1267-1, 2. hlášení z 13. prosince 1937. 
60 Voráček, „Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války“, 123.  
61 Antony Beevor, Španělská občanská válka (Plzeň: Beta-Dobrovský, 2004), 129. 
62  Jiří Chalupa, „Španělská občanská válka očima současných historiků,“ in Interbrigadisté, Československo 

a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 

1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, v.v.i., 2017), 38. 
63 Voráček, „Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války“, 124. 

https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:200f6340-4795-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f?page=uuid:596523a0-47b3-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f
https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:200f6340-4795-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f?page=uuid:596523a0-47b3-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f
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na Pyrenejském poloostrově se plnila zkreslenými informacemi ve snaze hluboce ovlivnit co 

největší počet čtenářů a přesvědčit je o své pravdě.64 Jinými slovy změnit jejich názory a postoje 

ve svůj prospěch. V československém prostředí hráli nezanedbatelnou úlohu v šíření 

prorepublikánského vlivu komunisté. A právě na prostředky, které k tomuto účelu používali, 

bych se chtěla podrobněji zaměřit v této kapitole. Společně s tím bych se pokusila popsat 

metody, díky kterým se snažili oslovit co nejvíce lidí. 

Jak už bylo zmíněno dříve, právě veřejná vystoupení, články v časopisech, plakáty nebo 

letáčky tvořily základ komunistické propagandy. Ta byla formována v souladu s politikou 

Kominterny, která od poloviny 30. let sledovala především zahraniční cíle Sovětského svazu.65 

Skrze tuto mezinárodní organizaci docházelo v mnoha zemích k podpoře lidové fronty 

ve Španělsku. 

Nelze ale opomenout ani propagační kampaň nacionalistů, která byla velmi úspěšná, 

a to zejména díky šíření strachu z komunismu. Do listopadu 1936 si díky ní povstalci získali 

veřejné mínění poukazujíce na „rudé masakry.“ To se změnilo právě na podzim 

s bombardováním civilních objektů.66  

3.1 Rudé právo 
Významnou roli v Československu v období první republiky měla stranická periodika. 

Skrze ně tamější politické strany komunikovaly se svými voliči.67 Nejednalo se o tisk nezávislý, 

který by se snažil šířit objektivní zprávy, ba naopak. Rudé právo, deník KSČ, představovalo 

jeden z hlavních nástrojů sloužící k šíření komunistické propagandy. Rudé právo se stalo, jak 

píše Zdeněk Hoření v knize Naše Rudé právo: „jejím (odkazuje na Komunistickou stranu 

Československa – poznámka autorky) oprávněným mluvčím, její ideovou zbraní, jejím prvním 

pomocníkem a bojovníkem v složitých zápasech...”68  

První číslo vyšlo 21. září 1920 ještě jako list sociální demokracie. Po odtržení 

radikálních členů bylo Rudé právo, jako ústřední orgán KSČ, vydáno poprvé v květnu 1921 

pod vedením Bohumíra Šmerala.69 Po zákazu působení Komunistické strany Československa 

nemohlo být nadále vydáváno ani Rudé právo. Proto se práce vymezuje na roli španělské 

 
64 Mary, Svět Španělska a Portugalska, 160. 
65 Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa, 126. 
66 Antony Beevor. Španělská občanská válka, 176-177. 
67 Petr Bednařík, Dějiny českých médií od počátku do současnosti (Praha: Grada, 2011), 159. 
68 Zdeněk Hoření, Naše Rudé právo (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960), 14. 
69 Bednařík, Dějiny českých médií od počátku do současnosti, 169. 
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občanské války v komunistické propagandě právě do roku 1938, kdy komunisté přešli 

do ilegality.  

V době těsně po vypuknutí španělské občanské války se titulní stránky Rudého práva 

zaplnily děním z fronty. Redaktoři si dávali pozor, aby se veškeré zprávy ze Španělska hodily 

politickým cílům strany a zároveň aby následovaly politiku Kominterny. Dbali na to, aby se 

v propagandě příliš nezdůrazňovala myšlenka proletářské revoluce. 70  

Hlavním motivem propagandy se stala antifašistická rétorika a obrana demokracie.71 

Doložit to mohu například projevem Klementa Gottwalda ze Slovanského ostrova z 13. srpna 

1936, kdy řekl: „Španělští fašisté povstali se zbraní v rukou proti demokratické republice. 

Bandita Franco sám drze prohlašuje, že jeho cílem je fašistická diktatura po vzoru Hitlera 

a Mussoliniho. Kdo se za něj staví, ten ukazuje, že je proti demokracii a pro fašistickou 

diktaturu.“72 Ve stejném projevu Gottwald dál prohlásil: „Španělští pučisté zvedli zbraně proti 

zákonité vládě, vzešlé z voleb a schválené parlamentem.“ 73  Avšak právě touto rétorikou, 

odkazujíc na povstání proti demokraticky zvolené vládě, mi přišlo, že se komunisté ocitli 

na tenkém ledě. Podíváme-li se na KSČ od svého vzniku do třicátých let, tak u ní byla zřejmá 

antisystémovost a kritika vlády, proti které také vystupovala.  

Dalším význačným prvkem komunistické propagandy byla snaha spojovat ohrožení 

demokratických sil ve Španělsku s nebezpečím v Československu. Komunisté tím chtěli přimět 

Čechoslováky k boji proti nacistickým a fašistickým silám v obou republikách. V Rudém právu 

se psalo: „Španělský lid účtuje s pučisty a zle bije přátele pana Vraného.74 Ale i my, tady, 

v Československu, se musíme vypořádat s jejich spojenci, dokud je ještě čas, nechceme-li 

procházet těžkou španělskou zkušeností. Všichni, kdo tady s upřímností mluví o demokracii, 

musí přece teď už docela jasně poznat, co to znamená, když v ústředním orgáně koaliční strany 

je agrární reakcí s takovou rozkoší mluveno o fašistickém puči proti demokracii.“75   

Téma obrany republiky se často objevovalo i v Gottwaldových výrocích. V srpnu 1936 

prohlásil: „Fašismus, který svoje panství uvnitř země udržuje permanentní válkou proti 

vlastnímu lidu, stává se nyní přímým válečným nebezpečím pro země celého světa, řádí 

 
70 R. Dan Richardson, Comintern Army: The International Brigades and the Spanish Civil War (Lexington: The 

University press of Kentucky, 1982), 8, https://core.ac.uk/download/pdf/232565992.pdf. 
71 Richardson, Comintern Army, 8. 
72 Gottwald, Deset let, 41. 
73 Ibid., 41. 
74 Josef Vraný, senátor Národního shromáždění ČSR mezi lety 1925-1937. 
75 „Příkaz ze Španělska“, Rudé právo, 24. července 1936, Rudé právo 24.07.1936 | Národní muzeum | Kramerius 

- Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b36ebf4d-d0af-4bd9-b466-1081873a12d7?page=uuid:81624c2d-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b36ebf4d-d0af-4bd9-b466-1081873a12d7?page=uuid:81624c2d-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba


19 

 

s válečnou pochodní v ruce, přechází k útoku na jiné národy. Zkrocení fašistického útočníka 

a udržení krajně ohroženého míru je proto centrálním úkolem dělnického hnutí celého světa, 

dělnických stran každé země a také úkolem strany naší.“76  

I v roce 1938 se v Rudém právu objevovaly články, ve kterých se psalo o situaci 

ve Španělsku a které nabádaly, aby se španělským republikánům pomáhalo. Na rozdíl 

od předešlých let ale zprávy pojednávaly spíše o nutnosti podpořit republikánské bojovníky 

finančně či materiálně. V Rudém právu se dočteme: „Zápas o svobodu ve Španělsku je také 

zápas o naši svobodu. U Madridu a Teruelu se bojuje za demokratické Československo. Právě 

proto je zapotřebí dopravit do demokratického Španělska celé vlaky potravin…“77 

Se vzrůstajícím ohrožením Československa sousedním Německem rostla roku 1938 

propaganda navádějící zejména k obraně Československé republiky před nacistickým 

nepřítelem. Otázka Španělska byla od podzimu téhož roku upozaďována. Kromě toho právě 

na podzim roku 1938 bylo velké množství komunistických článků podrobeno rozsáhlé cenzuře 

kvůli podvratné činnosti.78  

V průběhu španělské občanské války se mimo jiné v propagandě kladl důraz na hesla, 

která měla napomoci mobilizovat lid. Jedním z nejpoužívanějších hesel se u republikánů stalo 

„Pasaremos!“79 (Prorazíme!), „No pasarán!“80 (Neprorazí!), bavíme-li se o pučistech, nebo 

„Madrid será la tumba del fascismo“81 (Madrid se stane hrobem fašismu). V československém 

prostředí byl známý také Gottwaldův výrok: „U Madridu se bojuje za Prahu!“82, či heslo 

„Zbraně Madridu!“83 

V agitační kampani kromě toho obě strany (pravicové uskupení i to levicové) psaly 

o sporadických incidentech tak, jako by se jednalo o běžné počínání.84 Oba celky se také snažily 

získat veřejné mínění odkazy na bezmezné krutosti protivníka. V Rudém právu se proto často 

psalo i o vraždění dětí, aby tím komunisté vzbudili soucit u doposud neangažovaných 

 
76 Gottwald, Lidovou frontu pro obranu míru, proti Hitlerovi, za chléb a svobodu, 4. 
77 „Sympatie nestačí!“ Rudé právo, 16. února 1938, Rudé právo 16.02.1938 | Národní muzeum | Kramerius - 

Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 28. dubna 2021). 
78  Rudé právo, 22. září 1938, Rudé právo 22.09.1938 | Národní muzeum | Kramerius - Digital Library 

(digitalniknihovna.cz) (staženo 15. dubna 2021). 
79 Miroslav Bouček, Dějiny KSČ v obrazech (Praha: Orbis, 1961), 130. 
80 Motl, Peklo pod španělským nebem, 51. 
81 Ibid., 51. 
82 Gottwald, Deset let, 293. 
83 „Zbraně Madridu!“, Rudé právo, 1. října 1936, Rudé právo 01.10.1936 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 10. března 2021). 
84 Beevor, Španělská občanská válka, 180. 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:dd52e712-61b7-4e9a-822c-38e3d66f98b7?page=uuid:cea6b8cf-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=%C5%A1pan%C4%9Blsku
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Čechoslováků, či zvýšili pomoc od solidárních spoluobčanů.85 Doložit bych to chtěla textem 

z Rudého práva z 25. prosince 1936. „A snad právě v tom okamžiku, kdy svět bude oslavovati 

zrození „knížete pokoje“, budou se nad Madridem vznášeti těžká smrtonosná letadla, aby ničila 

krásy hlavního španělského města, aby kosila životy mužů, žen a dětí – těch nešťastných 

španělských dětí, z nichž již tolik bylo zabito s panenkou v náručí a s posledním výkřikem 

zoufalého děsu na rtech.“86 

Komunisté ve snaze získat větší přízeň lidu navíc využívali také republikánských 

úspěchů ve vlastní prospěch. Za podařený útok či nějaký odražený chválili antifašistická 

uskupení a mezinárodní solidaritu. V Rudém právu se psalo: „Asi v polovici prosince psal 

vojenský dopisovatel „Völkischer Beobachter“ z Burgosu, že všechny dosavadní zkušenosti 

potvrzují, že otevřené město není možno hájit a že i Madrid musí podlehnout. Od té doby 

uplynulo již mnoho neděl a Madrid stále vzdoruje. Přímé útoky i obkličovací plán zkrachovaly.  

[…] Bez kvalitního letectva, bez dělostřelectva a tanků, kterými disponuje nyní republikánské 

armáda, nebylo by možno uhájit dodnes Madrid. Velkou posilu znamenaly i oddíly 

Mezinárodní brigády. To byla posila nejen čistě vojenská, nýbrž i morální, a to jak pro 

španělské vojáky, tak i pro obyvatelstvo.“ 87  Komunisté také povzbuzovali bojovníky 

ve Španělsku a mluvili o nezadržitelně se blížícím vítězství levicového bloku. Tím se snažili 

čtenáře a posluchače přesvědčit o síle komunistického hnutí, ale i o správnosti jejich ideologie. 

Nabádali spoluobčany, aby pomáhali „bratrům“ ve Španělsku. 

Avšak právě tvrzení, že „[Republika] Spěje nezadržitelně k vítězství, ale platí je těžkými 

oběťmi.“88 není zcela pravdivé. V samotném počátku bojů nelze mluvit o blížícím se vítězství 

levice. Povstalci byli lépe vyzbrojeni, připraveni. Navíc vláda zaváhala v rozhodnutí, jak 

postupovat proti pučistům, čímž ztratila důležitý čas pro potenciální rychlé ukončení bojů.89 

A nepravdivých či zavádějících informací lze v Rudém právu najít víc. Další takovou je 

prohlášení, ve kterém se tvrdí, že: „V únorových volbách tohoto roku se vyslovila drtivá většina 

španělského lidu pro lidovou frontu.90 Již dříve jsem zmiňovala, že levicová koalice zvítězila 

 
85 Pouze v prvních dvou týdnech v listopadu 1936 jsem v Rudém právu našla zprávu odkazující na vraždění dětí 

sedmkrát.  
86 Jan Šverma, „Pokoj lidem dobré vůle“, Rudé právo, 25. prosince 1936, Rudé právo 25.12.1936 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 12. března 2021). 
87 „Otevřené město je možno ubránit“, Rudé právo, 28. března 1937, Rudé právo 28.03.1937 | Národní muzeum | 

Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 12. března 2021). 
88 „12 španělských „Potěmkinů“, Rudé právo, 23. července 1936, Rudé právo 23.07.1936 | Národní muzeum | 

Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 12. března 2021). 
89 Beevor, Španělská občanská válka, 53-54. 
90 „Příkaz ze Španělska“, Rudé právo, 24. července 1936, Rudé právo 24.07.1936 | Národní muzeum | Kramerius 

- Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 
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těsně. Není zcela jasné, zda měli komunisté pouze chybné informace ze Španělska, anebo 

používali nepřesné formulace ve snaze získat vliv v československém prostředí. Přihlédneme-li 

ke skutečnosti, že do války byli vysíláni dopisovatelé nikoliv podle odbornosti, ale na základě 

jejich ideového přesvědčení, nelze se příliš divit, že informace nebyly vždy objektivní a že 

novináři podléhali svým emocím.91  

Důležitý byl kromě motivu článků i jazyk, kterým byly psané. „Reakce“ (označení pro 

španělské povstalce v Rudém právu – poznámka autorky) byla vykreslovaná jako největší zlo, 

což odpovídalo nové politice Kominterny. O pučistech se Gottwald vyjadřoval jako 

o „banditech“ a „vrazích“, dokonce jako o „zvrhlém hmyzu.“ 92  Reakci popisoval jako 

„nejtemnější středověké barbarství“ a „tyranii“.93 Naopak o lidové frontě, kterou komunisté 

podporovali, psali v Rudém právu jako o uskupení bojujícím za demokracii, za zákony a práva 

lidu. O jejích členech hovořili jako o „bratrech“, o „hrdinných bojovnících“. 94  Nepsali 

o pochybeních nebo přešlapech, ani o jakýchkoliv krutostech, kterých se republikáni 

dopouštěli. Vykreslovali je v nejlepších barvách.  

Význačné bylo i zjednodušené rozdělení světa v komunistické propagandě na „my“ 

a „oni“. Kde „my“ představovalo levicově smýšlející lidi podporující lidovou frontu a „oni“ 

zastupovalo fašisty či jakékoliv osoby, které nebyly na straně republikánů. Kromě toho se první 

osoba množného čísla občas využívala i z jiného hlediska. Lze předpokládat, že se touto osobou 

v Rudém právu psalo ve snaze zdůraznit jednotu a pospolitost veškerého pracujícího lidu 

a rovnost mezi autory článků a čtenáři. Šlo tedy o aspekt ideologický.  

Co ale příliš nepomáhalo přesvědčivosti tisku byly gramatické chyby, které ve čtenářovi 

mohly vzbudit zdání, že byl článek psán narychlo a ledabyle. Kromě toho se v Rudém právu 

objevovala „bílá místa“. V několika výtiscích byl na začátku, uprostřed či na konci nějaké 

zprávy vynechán text, ve kterém se pokračovalo až o kus dál.95  Čtenářovi nejspíš došlo, že se 

jednalo o zásah cenzury, kvůli které byla sdělení neúplná. Dalším nepříliš přesvědčivým 

aspektem propagandy, byla nesystematičnost zpráv ze Španělska a fakt, že informace na sebe 

většinou příliš nenavazovaly.  

 
91 Antony Beevor, Španělská občanská válka, 180. 
92 Gottwald, Deset let, 40. 
93 Ibid., 40. 
94 „Vše pro vítězství španělské Lidové fronty“, Rudé právo, 25. července 1936, Rudé právo 25.07.1936 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 
95 „Léky pro španělský lid zadrženy policií“, Rudé právo 18. srpna 1936, Rudé právo 18.08.1936 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 19. března 2021). 
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3.2 Fotografie 

Klíčovým nástrojem propagandistické kampaně, ve snaze zvýšit působivost 

a přesvědčivost vlastních výpovědí, byly fotografie.96 Ty redaktoři doplňovali o krátký popisek, 

aby čtenářovi bylo jasné, co na snímku mohl vidět, a nedošlo k jinému výkladu, než jaký si 

komunisté přáli. Redaktoři si vybírali, jaké fotografie použijí na základě obsahu článků 

a motivů, které snímky zobrazovaly. Najdeme proto mnoho obrázků, kde jsou davy nadšených 

lidí – demonstrace jednoty a síly dělnického hnutí.  

Rudé právo 21. července 1936, Příloha č. 1 

Další zachycovaly mladé a zdravé jedince. Redaktoři nezapomínali ani na fotografie se 

ženami, aby dali najevo, že bojů proti fašistickým pučistům se zúčastnil veškerý pracující lid.  

Rudé právo 1. srpna 1936, Příloha č. 2 

 
96 Pavel Konstantinovič Kuročkin, et al., Komunistická propaganda: otázky teorie a metodiky (Praha: Svoboda, 

1977), 148. 
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Na druhou stranu právě ženy společně s dětmi byly vyobrazovány také mimo válečnou 

frontu, jak žily v bídných podmínkách a jak kvůli fašistickým vrahům trpěly. Někdy k tomuto 

účelu sloužily především popisky u fotografií, jindy to byly samotné snímky, které naháněly 

strach a hrůzu.  

Rudé právo, 11. července 1937, Příloha č. 3 

Komunisté využívali fotografií také ve snaze démonizovat nepřítele, vzbudit u publika 

pocit strachu, pomstychtivosti, nenávisti, soucitu k obětem atd. Vše prováděli s jediným cílem, 

a to prosadit komunistické zájmy. Příkladem může být výtisk Rudého práva ze dne 

11. listopadu 1936, kde byly otištěny fotografie obětí, a to dokonce dětí pro umocnění děsu. 

Dehumanizace protivníka byla v tomto čísle dovedena k dokonalosti, čteme-li: „30. října hrálo 

si na tomto hřišti 64 dětí. Z nenadání přiletělo několik fašistických letců na hitlerovských 

letadlech a shodilo své bomby – právě do středu hrajících si dětí. Ze 64 chlapců a děvčat zůstali 

na živu jen tři… Calle Fuencarral, strategicky nedůležitá čtvrť, byla bombardována proto, že to 

je čtvrť proletariátu a že fašisté chtěli zastrašit hrdinné obránce Madridu. Zavraždili proto 61 

dětí.“97  

 
97 „Krev dětí volá vás do boje proti fašismu!“, Rudé právo, 11. listopadu 1936,  Rudé právo 11.11.1936 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 22. března 2021). 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:f821ba8c-1c9c-43ed-a634-4a36eefd3214?page=uuid:85513907-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:f821ba8c-1c9c-43ed-a634-4a36eefd3214?page=uuid:85513907-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
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Rudé právo 11. listopadu 1936, Příloha č. 4 

Zmínit bych měla také snímky, které měly za cíl velebit Sovětský svaz a jeho pomoc 

španělským republikánům. Jako ukázku jsem zvolila fotografii, kde jsou zachyceny mladé 

a šťastné dívky, které měly symbolizovat a dokládat vřelé sovětsko-španělské vztahy.  

Rudé právo, 30. května 1937, Příloha č. 5 
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3.3 Manifestace 

V Rudém právu se také často objevovaly pozvánky na veřejné akce konané na podporu 

španělských republikánů či výzvy, ve kterých komunisté nabádali československé spoluobčany 

k aktivnímu zapojení do sbírkových fondů.98 Manifestace se staly důležitou součástí kampaně 

na pomoc lidové frontě. Konaly se pro širokou veřejnost a řečníky často byly významné 

osobnosti – od politiků (komunistické nevyjímaje) po odborníky, jejichž názory však byly 

v souladu s komunistickou ideologií. 99  Komunisté zvali na setkání věnující se bojům 

ve Španělsku i pomocí letáčků. Jako ukázku letáčkové tvorby jsem si vybrala pozvánku 

na veřejnou schůzi v Lucerně, která proběhla 5. října 1937. Chtěla bych poukázat zejména 

na využití různého druhu a velikosti písma. Podle toho, jak byla písmena velká a široká, lze 

určit, čemu přikládali komunisté největší váhu. Je zřejmé, že v tomto případě to byly informace 

o tom, kde a kdy se událost uskuteční a jaké bude její téma. Pro větší zaujmutí tvůrci letáčku 

otiskli i fotografii, kde je možné vidět poslance KSČ a generála republikánské armády Miaja.  

Národní archiv, Praha. Sb. Letáky - 46/1-3, Příloha č. 6 

 

Objevovaly se ale i letáčky, které na žádná veřejná shromáždění nezvaly. Byly velmi 

jednoduché, bez fotografií, obsahující pouze několik vět. I tak ale plnily svojí funkci, kterou 

bylo šíření komunistické propagandy, prorepublikánské tendence. Jako příklad poslouží letáček 

 
98 Např. Rudé právo ze dne 23. září 1936, 13. října 1936, 18. října 1936, 9. prosince 1937. 
99 „Byli jsme ve španělsku“, Rudé právo, 20. září 1936, Rudé právo 20.09.1936 | Národní muzeum | Kramerius - 

Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 25. března 2021). 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b62827b1-47ec-43f1-8db6-c25b0566b8ea?page=uuid:653465ab-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b62827b1-47ec-43f1-8db6-c25b0566b8ea?page=uuid:653465ab-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
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ÚV KSČ z roku 1936. Na něm bych mimo jiné chtěla upozornit na výběr slov. „Proletáři“, 

„reakce“, „dělnická třída“, „všichni pracující“ byly výrazy typicky užívané komunisty.  

Národní archiv, Praha. Sb. Letáky - 46/1-3, Příloha č. 7 

3.4 Plakáty  

Plakáty byly velmi účinným prostředkem šíření propagandy, obzvlášť ve Španělsku, 

kde značná část populace neuměla číst ani psát.100 Nezáleželo na tom, jestli je jejich autorem 

profesionální umělec nebo laik, ale jak jejich díla působí na čtenáře a jak odpovídají 

antifašistickým požadavkům. Mezi hlavní rysy plakátové tvorby patřilo užívání symbolů, hesel 

a pestrých barev. Mezi často zobrazované symboly patřil hákový kříž, srp a kladivo, rudá 

pěticípá hvězda či hvězda trojcípá. Hesla často obsahovala slova jako svoboda, nezávislost, 

vítězství, jednota či zvolání dodávající odvahu. Barvy byly využívány v symbolické 

rovině – odkazovaly na vlajky zúčastněných stran. Význam jejich použití lze hledat i v rovině 

psychologické. Například červená barva se vyskytovala na plakátech velmi často. Kromě toho, 

že se objevovala na vlajkách, tak se aplikovala také izolovaně. Je možné, že to bylo kvůli tomu, 

že červená představuje barvu smrti, utrpení, zla, ale i revoluce a hrdinství. Navíc červená dráždí, 

vyvolává v lidech neklid. Je výrazná a lehce upoutá pozornost čtenáře.101 

I v Československu plakáty plnily svou nezastupitelnou roli. Jako ukázku 

prorepublikánské propagandy jsem si zvolila plakát Společnosti přátel demokratického 

 
100 Jaroslav Anděl, Plakát v souboji s ideologií 1914-2014 (Praha: DOX, 2014), 106. 
101 Ivan Dylevský, „Barvy, barevné vnímání a koloroterapie“, Kontakt 7, č. 1-2 (29. června 2005): 178,  

Barvy, barevné vnímání a koloroterapie (jcu.cz) (staženo 1. dubna 2021). 

https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2005/01/35.pdf
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Španělska z roku 1937 vyzývajícího Čechoslováky, aby pomohli levicovému bloku. Na plakátu 

si lze všimnout hned několika typických znaků, které měly zvýšit účinnost propagandy.102 

Barvy byly výrazné, aby snadno zaujaly. Heslo bylo krátké a srozumitelné. Díky použití 

imperativu navíc sdělení čtenáře oslovovalo, přímo na něho naléhalo. Typické bylo i užívání 

symbolů, kterých bylo i na tomto plakátu hned několik. Kromě hákového kříže, který jasně 

odkazoval na „fašistického nepřítele“, byl symbolický již zmiňovaný výběr barev, jenž 

reprezentoval Španělsko. Podstatný byl i ideologický podtext, který prezentoval fašisty jako 

nedemokratické uskupení, proti kterému bylo potřeba zasáhnout.  

P. Hauser, Pomozte demokratickému Španělsku! Náborový plakát vydaný Společností přátel 

demokratického Španělska z roku 1937. Vojenské muzeum Praha, Příloha č. 8 

  

 
102 Aby plakáty plnily svojí funkci co možná nejlépe, měly být nápadné, úsporné a účinné. In James Aulich, 

Válečné plakáty: Zbraně hromadní komunikace (Praha: Naše vojsko, 2009), 8. 
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Další plakát, který bych ráda okomentovala je z roku 1937, převzatý československými 

komunisty z Journal de Moscou. Na plakátu se opět objevuje hákový kříž. Ten je zobrazený 

na helmě nestvůry, která představuje fašisty. Od příšery vedou zohavené ruce, které vypadají, jako 

by se chtěly pomocí nehtů vrýt do země, rozškrábat vše, co se jim připlete do cesty. Není náhoda, 

že právě v těchto místech u konečků prstů jsou názvy sousedních států Německé říše. V popisku se 

lze dočíst: „…drápy německého fašismu mohou zítra dopadnout také na Francii, Švýcarsko 

a Československo. Madridské zákopy jsou obrannou linií naší nezávislosti, naší svobody.“103 Použití 

slova „zítra“ vytváří na čtenáře dojem, že jde o akutní ohrožení. Navíc druhá citovaná věta nabádá 

k činům, k boji proti tomuto nebezpečí. Dodala bych pouze, že i v popisku se komunisté opět snažili 

zhanobit fašisty a vzbudit soucit se španělskými republikány, čteme-li: „Dobrovolníci (volontaires) 

Třetí říše zahájili již svoji ničivou činnost ve Španělsku, kde vraždí ženy a děti a boří města…“104  

Rudé právo 3. ledna 1937, Příloha č. 9 

 
103 Rudé právo, 3. ledna 1937, Rudé právo 03.01.1937 | Národní muzeum | Kramerius - Digital Library 

(digitalniknihovna.cz) (staženo 10. dubna 2021).  
104 Ibid. 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e3e95332-79e1-4f90-8d68-42acdedeb3ad?page=uuid:f6710b23-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e3e95332-79e1-4f90-8d68-42acdedeb3ad?page=uuid:f6710b23-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
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Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo zachytit vývoj KSČ, který vedl komunisty k solidaritě 

s levicově smýšlejícími lidmi na Pyrenejském poloostrově. Dalším cílem bylo předestřít evoluci 

Komunistické strany Španělska a zhodnotit vliv, jaký strana měla na zisk mezinárodní podpory 

v boji proti povstalcům. Nakonec jsem se pokusila také zanalyzovat, jak se o španělské občanské 

válce psalo v propagandě Komunistické strany Československa mezi lety 1936-1938, protože právě 

problematika zobrazení španělské občanské války v propagandě KSČ patří mezi méně probádaná 

témata. 

Snažila jsem se přiblížit význam vývoje Komunistické strany Československa zejména 

s důrazem na její provázanost s Komunistickou internacionálou, protože vliv Kominterny na KSČ 

byl naprosto zásadní. KSČ, jakožto podřízená sekce Kominterny, přebírala politiku moskevského 

vedení a jednala na základě požadavků sovětských komunistů.  Právě z toho důvodu, když byla 

na VII. sjezdu Kominterny v roce 1935 představena politika lidové fronty, převzali ji českoslovenští 

komunisté za svou, ačkoliv byla naprosto odlišná od předešlé strategie sociálfašismu. Od této chvíle 

komunisté vystupovali proti nacismu a fašismu, který byl nově považován za největší nebezpečí 

pro celé komunistické hnutí. Když v roce 1936 vypukla španělská občanská válka a proti sobě se 

postavil pravicový blok, jehož součástí byli fašisté, a levicový blok, ve kterém působili komunisté, 

Stalin se rozhodl, že podpoří tamější republikány. Pověřil Kominternu, aby vydala pokyny, 

ve kterých nabádala podřízené sekce k podpoře levicově smýšlejících bojovníků. Tak se stalo, že 

i KSČ od roku 1936 začala šířit prorepublikánskou propagandu a organizovat nábory dobrovolníků 

odhodlaných pomoci svým „bratrům“ daleko na Pyrenejském poloostrově. Jakou roli na této 

mezinárodní vlně solidarity měl vývoj Komunistické strany Španělska? Jednalo se o stranu ze své 

podstaty antisystémovou, která se ale před volbami v roce 1936 rozhodla na základě instrukcí 

z Moskvy spojit s ostatními levicovými stranami v blok lidové fronty, aby zamezila vítězství 

pravicových stran. To se jí povedlo, ale situace ve Španělsku byla mezi lidmi volící jiná uskupení 

natolik vypjatá, že když v červenci 1936 povstala část armády proti legitimní vládě, vypukly krvavé 

boje. Komunistické straně Španělska ve válce pomohly komunistické strany díky direktivám 

z Kominterny. Právě fakt, že PCE byla součástí levicového bloku a komunistického hnutí, vedlo 

frakce Kominterny k jeho podpoře.  

V druhé kapitole jsem se zaměřila na komunistickou pomoc levicově orientovaným 

Španělům v rámci Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku (později přejmenovanému 

na Společnost přátel demokratického Španělska) a při náboru dobrovolníků. Snažila jsem se 

zhodnotit, jak tyto činy využívali ve své propagandě. Došla jsem k závěru, že komunisté akce výboru 
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podporovali a zároveň je i často prezentovali v propagandě ve vlastní prospěch. Naopak nábor 

interbrigadistů se v komunistické propagandě neobjevoval pravděpodobně kvůli skutečnosti, že se 

jednalo o ilegální počínání. 

Cílem poslední kapitoly bylo objasnit, jak se o dění ve Španělsku pojednávalo v rámci 

propagandy KSČ. Pokusila jsem se představit metody a nástroje, které komunisté v agitační kampani 

používali. Jako hlavní prostředek šíření propagandy jsem si vybrala Rudé právo, ústřední tiskový 

orgán KSČ. Na základě dobového tisku a výroků čelních komunistických funkcionářů jsem se 

snažila poukázat na hlavní motivy propagandy, kterými byla antifašistická rétorika a obrana 

demokracie. Poukázala jsem také na komunistická hesla a jejich mobilizační aspekt či na snahu 

připodobňovat nebezpečí pro španělskou republiku s ohrožením Československa. Upozornila jsem 

i na nekalé praktiky komunistů, kterými bylo například uvádění zavádějících informací. Kromě 

samotných zpráv jsem také využila fotografie, plakáty a letáčky, aby byl obraz komunistické 

propagandy ucelenější.  

I přes analýzy komunistických metod, nástrojů a rétoriky nelze říct, jak byla komunistická 

kampaň na podporu španělských republikánů úspěšná. Ačkoliv máme přibližné odhady, kolik 

Čechoslováků se vydalo do Španělska bojovat, ne všichni z nich byli komunisté. A ani u komunistů 

nelze určit, zda na Iberský poloostrov odjeli právě kvůli propagandě KSČ. A tak mohu jen 

konstatovat, že propaganda byla v letech 1936-1938 využívána ve snaze šířit prorepublikánskou 

tendenci a nabádat Čechoslováky, aby pomáhali levicově smýšlejícímu lidu ve Španělsku. Také 

v úmyslu najít dobrovolníky, kteří by pomohli španělským republikánům v boji proti pučistům. 

To vše se záměrem naplnit komunistické cíle podle požadavků Kominterny.  

 

Summary 

The aim of this bachelor's thesis was to capture the development of the Communist Party of 

Czechoslovakia, which led the Czechoslovakian Communists to solidarity with left-wing people in 

Spain. At the same time, the goal was to describe the evolution of the Communist Party of Spain and 

evaluate the party’s influence on gaining international support in the struggle. The final object of this 

thesis was to analyze how the Spanish Civil War was captured in the propaganda of the Communist 

Party of Czechoslovakia between 1936 and 1938.  

In the first chapter, I described the development of the Communist Party of Czechoslovakia, 

especially the connection with the Comintern, which had a major impact on subordinate sections, 

including the Communist Party. Depending on the Moscow leadership, the Czechoslovak 

Communists took over the policy of the Comintern. Therefore, when it was decided in Moscow to 
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support the Spanish Republicans, the Communist Party acted according to the directives of the Soviet 

Communists and helped the left-wing bloc in Spain. The Communist Party of Spain, a faction of the 

Comintern, also contributed to the Communist Party's help for left-wing people fighting against the 

rebels in the Iberian Peninsula. In the second chapter, I focused on the specific actions of the 

Communist Party of Czechoslovakia, thanks to which the Communists tried to help the Spanish 

Republicans. At the same time, I tried to evaluate how they presented these deeds in their 

propaganda. I found that within Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku [Committee for 

Aid to Democratic Spain] (later renamed Společnost přátel demokratického Španělska [Society 

of Friends of Democratic Spain]), of which the Communists were a part, the actions of this 

committee were often used in the agitation campaign. On the contrary, the recruitment of volunteers, 

which was organized mainly by the Communist Party, did not appear in communist propaganda, 

apparently because it was against the law. The last chapter was devoted to communist propaganda 

and the tools used by the Communists to persuade as many people as possible to help the left-wing 

bloc in Spain fight the coup plotters. Further, I analyzed their rhetoric and the methods that served to 

promote the communist goal. I found that the most widespread way of spreading propaganda was 

writing into Rudé právo, the daily of the Communist Party of Czechoslovakia. Public events, posters 

and leaflets also played a significant role. 

  



32 

 

Použitá literatura 

Primární zdroje 

Národní archiv, Praha. fond Ministerstvo vnitra I.- prezidium, hlášení z 13. prosince 1937. 

 

Národní archiv, Praha. Letáky I. díl – Letáky ÚV KSČ 1921-1938, bývalý fond 19.  

 

Rudé právo: 

Rudé právo, 21. července 1936, Rudé právo 21.07.1936 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 13. dubna 2021). 

„12 španělských „Potěmkinů“. Rudé právo, 23. července 1936, Rudé právo 23.07.1936 | 

Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 12. března 

2021). 

 „Příkaz ze Španělska“. Rudé právo, 24. července 1936, Rudé právo 24.07.1936 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 

 „Vše pro vítězství španělské Lidové fronty“. Rudé právo, 25. července 1936, Rudé právo 

25.07.1936 | Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. 

března 2021). 

Rudé právo, 1. srpna 1936, Rudé právo 01.08.1936 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 13. dubna 2021). 

 „Léky pro španělský lid zadrženy policií“. Rudé právo 18. srpna 1936, Rudé právo 18.08.1936 

| Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 19. března 

2021). 

„Byli jsme ve španělsku“. Rudé právo, 20. září 1936, Rudé právo 20.09.1936 | Národní muzeum 

| Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 25. března 2021). 

„Zbraně Madridu!“, Rudé právo, 1. října 1936, Rudé právo 01.10.1936 | Národní muzeum | 

Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 10. března 2021). 

Rudé právo, 3. ledna 1937, Rudé právo 03.01.1937 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 10. dubna 2021). 

„Krev dětí volá vás do boje proti fašismu!“ Rudé právo, 11. listopadu 1936,  Rudé právo 

11.11.1936 | Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 22. 

března 2021). 

Jan Šverma. „Pokoj lidem dobré vůle“. Rudé právo, 25. prosince 1936, Rudé právo 25.12.1936 

| Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 12. března 

2021). 

Rudé právo, 3. ledna 1937, Rudé právo 03.01.1937 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 13. dubna 2021). 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:dab2391c-e5a2-4d5f-9e59-c1f6acf0576d?page=uuid:7dcaf445-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:dab2391c-e5a2-4d5f-9e59-c1f6acf0576d?page=uuid:7dcaf445-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:aadbab90-e58a-417d-ae45-e8c370d495de?page=uuid:813aee07-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=sp%C4%9Bje
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:aadbab90-e58a-417d-ae45-e8c370d495de?page=uuid:813aee07-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=sp%C4%9Bje
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b36ebf4d-d0af-4bd9-b466-1081873a12d7?page=uuid:81624c2d-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b36ebf4d-d0af-4bd9-b466-1081873a12d7?page=uuid:81624c2d-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:ea993298-ebf9-4639-9685-8c473e86792a?page=uuid:7f4f4a7d-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:ea993298-ebf9-4639-9685-8c473e86792a?page=uuid:7f4f4a7d-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:ffc24c47-ebe8-412d-9b64-7db0a8b41c69?page=uuid:59777bdb-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:ffc24c47-ebe8-412d-9b64-7db0a8b41c69?page=uuid:59777bdb-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b03d7715-99d7-41aa-982f-f792d4b8abc7?page=uuid:7f1798a7-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b03d7715-99d7-41aa-982f-f792d4b8abc7?page=uuid:7f1798a7-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b62827b1-47ec-43f1-8db6-c25b0566b8ea?page=uuid:653465ab-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b62827b1-47ec-43f1-8db6-c25b0566b8ea?page=uuid:653465ab-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:ce94259f-a2d3-4a88-b18f-c6fdf09819f6?page=uuid:82819eff-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:ce94259f-a2d3-4a88-b18f-c6fdf09819f6?page=uuid:82819eff-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e3e95332-79e1-4f90-8d68-42acdedeb3ad?page=uuid:f6710b23-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e3e95332-79e1-4f90-8d68-42acdedeb3ad?page=uuid:f6710b23-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:f821ba8c-1c9c-43ed-a634-4a36eefd3214?page=uuid:85513907-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:f821ba8c-1c9c-43ed-a634-4a36eefd3214?page=uuid:85513907-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e4b79bbe-6e17-4675-8d16-4bdffb2ead47?page=uuid:63c741f5-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=a%20snad%20pr%C3%A1v%C4%9B
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e4b79bbe-6e17-4675-8d16-4bdffb2ead47?page=uuid:63c741f5-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=a%20snad%20pr%C3%A1v%C4%9B
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e3e95332-79e1-4f90-8d68-42acdedeb3ad?page=uuid:f6710b23-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e3e95332-79e1-4f90-8d68-42acdedeb3ad?page=uuid:f6710b23-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba


33 

 

 

„Otevřené město je možno ubránit“. Rudé právo, 28. března 1937, Rudé právo 28.03.1937 | 

Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 12. března 

2021). 

„Pomáhejme, aby jiní pomohli nám“. Rudé právo, 16.5.1937, Rudé právo 16.05.1937 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 

„Celý svět pomáhá Španělsku“. Rudé právo, 30. května 1937, Rudé právo 30.05.1937 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 13. dubna 2021). 

Rudé právo, 11. července 1937, Rudé právo 11.07.1937 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 13. dubna 2021). 

 „Den a noc v lazaretě Komenského“. Rudé právo, 18. července 1937, Rudé právo 18.07.1937 

| Národní muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 

2021). 

 „Českoslovenští lékaři na frontě“. Rudé právo, 9. září 1937, Rudé právo 09.09.1937 | Národní 

muzeum | Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 5. března 2021). 

„Sympatie nestačí!“ Rudé právo, 16. února 1938, Rudé právo 16.02.1938 | Národní muzeum | 

Kramerius - Digital Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 28. dubna 2021). 

Rudé právo, 22. září 1938, Rudé právo 22.09.1938 | Národní muzeum | Kramerius - Digital 

Library (digitalniknihovna.cz) (staženo 15. dubna 2021). 

Sekundární zdroje 

Agnew, Jeremy a Kevin McDermott. Kominterna: Dějiny mezinárodního komunismu 

za Leninovy a Stalinovy éry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 

Anděl, Jaroslav. Plakát v souboji s ideologií 1914-2014. Praha: DOX, 2014. 

Aulich, James. Válečné plakáty: Zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009. 

Bednařík, Petr. Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 

Beevor, Antony. Španělská občanská válka. Plzeň: Beta-Dobrovský, 2004. 

Bělič, Oldřich. Dějiny Komunistické strany Španělska. Praha: SNPL, 1962. 

Bieliková, Jarmila. Dějiny Komunistické strany Československa v datech. Praha: Svoboda, 

1984. 

Bouček, Miroslav. Dějiny KSČ v obrazech. Praha: Orbis, 1961. 

http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:c12e5c39-5864-4c5e-8b2d-245e89420c27?page=uuid:0e05444c-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba&fulltext=guadalajara
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:c12e5c39-5864-4c5e-8b2d-245e89420c27?page=uuid:0e05444c-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba&fulltext=guadalajara
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:a74785e4-485d-442d-b721-8619b9df7395?page=uuid:fac7e18e-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:a74785e4-485d-442d-b721-8619b9df7395?page=uuid:fac7e18e-00eb-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:c8e88a3d-3b4b-4bb9-af3d-b2accc02af85?page=uuid:0829f068-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:c8e88a3d-3b4b-4bb9-af3d-b2accc02af85?page=uuid:0829f068-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:a1054d69-393b-48aa-8fe8-31534d1d1280?page=uuid:3f1059c8-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:a1054d69-393b-48aa-8fe8-31534d1d1280?page=uuid:3f1059c8-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b07c5d2e-183f-4299-9844-637dc2130326?page=uuid:2c5ff4cb-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:b07c5d2e-183f-4299-9844-637dc2130326?page=uuid:2c5ff4cb-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e5b6a52c-5c00-40ee-83ff-f9efeffb71d3?page=uuid:1c7b819f-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e5b6a52c-5c00-40ee-83ff-f9efeffb71d3?page=uuid:1c7b819f-00ec-11eb-95ce-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:dd52e712-61b7-4e9a-822c-38e3d66f98b7?page=uuid:cea6b8cf-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=%C5%A1pan%C4%9Blsku
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:dd52e712-61b7-4e9a-822c-38e3d66f98b7?page=uuid:cea6b8cf-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba&fulltext=%C5%A1pan%C4%9Blsku
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e9e04d72-4d49-4d44-96eb-5403a10faa98?page=uuid:d015f56f-ffcd-11ea-b4f7-001b63bd97ba
http://www.digitalniknihovna.cz/nm/view/uuid:e9e04d72-4d49-4d44-96eb-5403a10faa98?page=uuid:d015f56f-ffcd-11ea-b4f7-001b63bd97ba


34 

 

Cabada, Ladislav. Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939. Praha: ISE 

Institut, 2000. 

Čada, Václav. KSČ v období 1921-1948: Strategie a taktika. Praha: Svoboda, 1988. 

Díaz, José. Tres años de la lucha. Paris: Editions de la Librairie du Globe, 1970. 

Gonda, Radim. „Postoj československé státní moci k rekrutování dobrovolníků 

do mezinárodních brigád ve Španělsku“. In Interbrigadisté, Československo a španělská 

občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve 

Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV 

ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017), 155-194. 

Gottwald, Klement. Deset let: Sborník statí a projevů 1936-1939. Praha: Svoboda, 1947. 

Gottwald, Klement. Lidovou frontu pro obranu míru, proti Hitlerovi, za chléb a svobodu: 

Jak bránit lid a republiku proti Hitlerovi. Praha: Fr. Nedvěd, 1936. 

Hlušičková, Růžena. Cesta k vítězství dělnické třídy v Československu 1848-1949. Praha: Práce, 

1988. 

Hoření, Zdeněk. Naše Rudé právo. Praha: Rudé právo, 1980. 

Chalupa, Jiří. „Španělská občanská válka očima současných historiků“. In Interbrigadisté, 

Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti 

v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al. Praha: 

Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017, 34-76. 

Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky, díl druhý. Československo a české země 

v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. 

Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české XIV. 1929-1938. Litomyšl: Paseka, 2002. 

Kružík, František. „Boj československých dobrovolníků proti fašismu ve Španělsku 1936-

1939“. In Dobrovolníci svobody: O boji československých dobrovolníků proti fašismu 

ve Španělsku v letech 1936-1939, ed. Jaromír Hořec. Praha: Naše vojsko, 1956, 12-54. 

Kuročkin, Pavel Konstantinovič. Komunistická propaganda: Otázky teorie a metodiky. Praha: 

Svoboda, 1977.  

Malíř, Jiří. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 

v letech 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. 

Maršálek, Zdenko. „Dobrovolníci v soukolí dějin: Životní osudy československých 

interbrigadistů“. In Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: Neznámé 

kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko 



35 

 

Maršálek a Emil Voráček, et al., (Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, v.v.i., 2017), 146-154. 

Motl, Stanislav. Peklo pod španělským nebem: Čechoslováci ve španělské občanské válce 

1936-1939. Praha: Rybka Publishers, 2017. 

Niklíček, Ladislav. „Českoslovenští komunisté mezi Kominternou a středoevropskou 

demokracií“. In Soudobé dějiny, ed. Milan Drápala et al. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 1995, 237-253. 

Opatrný, Josef. „Španělsko, občanská válka a atlantický svět.“ In Interbrigadisté, 

Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti 

v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., Praha: 

Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017, 10-33. 

Popálený, Peter. Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích. Praha: 

Togga, 2020. 

Procházka, Zdeněk. Vojenské dějiny Československa. Díl 3, 1918-1939. Praha: Naše vojsko, 

1987. 

Rajlich, Jiří. Jan Ferák a ti druzí: Českoslovenští letci, interbrigadisté a letouny v občanské 

válce ve Španělsku 1936-1939. Cheb: Svět křídel, 2012. 

Rupnik, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: Od počátků do převzetí moci. 

Praha: Academia, 2002. 

Sommer, Vítězslav. „Revoluce nebo spolupráce? KSČ a otázka sjednocení levice před VII. 

Kongresem Kominterny“. In Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 

v Československu, Svazek VI., Zdeněk Kárník et al. Praha: Dokořán, 2009, 15-45.  

Vávra, Vlastimil. Na pomoc španělské republice (1936-1939). Praha: Federální ústřední výbor 

československého svazu protifašistických bojovníků, 1981. 

Vincent, Mary a Robert A. Stradling. Svět Španělska a Portugalska. Praha: Knižní klub, 1997. 

Voráček, Emil. „Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války“. 

In Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie 

československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil 

Voráček, et al. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 

2017, 77-126.  

Elektronicky publikovaná kniha 

Richardson, R. Dan. Comintern Army: The International Brigades and the Spanish Civil War. 

Lexington: The University press of Kentucky, 1982. 

https://core.ac.uk/download/pdf/232565992.pdf. 



36 

 

 

 

Článek v odborném periodiku 

Dylevský, Ivan. „Barvy, barevné vnímání a koloroterapie“. Kontakt 7, č. 1-2 (29. června 2005): 

177-181, Barvy, barevné vnímání a koloroterapie (jcu.cz) (staženo 1. dubna 2021). 

Gonda, Radim. „Československá úloha při formování mezinárodních brigád ve Španělsku: 

Organizace náboru a vysílání dobrovolníků“. Dějiny a současnost 38, č. 8 (srpen 2016): 14-16, 

https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:200f6340-4795-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f?page=uuid:596523a0-

47b3-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f (staženo 8. března 2021). 

McCannon, John. „Soviet intervention in the spanish civil war 1936-39: A reexamination“. 

Russian History 22, č. 2 (léto 1995): 154-180, https://www.jstor.org/stable/24657802?seq=1 

(staženo 17. března 2021). 

Webová stránka 

Český statistický úřad. „Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

v roce 1925 na území České republiky“. Naposledy upravené 30. září 2008. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k010.pdf/17def97d-e14d-4e2e-a7b8-

f847195633ab?version=1.0. (staženo 3. března 2021). 

Český statistický úřad. „Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

v roce 1929 na území České republiky“. Naposledy upravené 30.9.2008. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k012.pdf/ba282401-3da1-49b2-

9274-c1d5e5617f16?version=1.0. (staženo 3. března 2021). 

Český statistický úřad. „Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

v roce 1935 na území České republiky“. Naposledy upravené 30.9.2008. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k014.pdf/0085a993-b888-41dd-

ab38-fbf69a98a918?version=1.0. (staženo 3. března 2021). 

  

https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2005/01/35.pdf
https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:200f6340-4795-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f?page=uuid:596523a0-47b3-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f
https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:200f6340-4795-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f?page=uuid:596523a0-47b3-11ea-9f4a-5ef3fc9bb22f
https://www.jstor.org/stable/24657802?seq=1
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k010.pdf/17def97d-e14d-4e2e-a7b8-f847195633ab?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k010.pdf/17def97d-e14d-4e2e-a7b8-f847195633ab?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k012.pdf/ba282401-3da1-49b2-9274-c1d5e5617f16?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k012.pdf/ba282401-3da1-49b2-9274-c1d5e5617f16?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k014.pdf/0085a993-b888-41dd-ab38-fbf69a98a918?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k014.pdf/0085a993-b888-41dd-ab38-fbf69a98a918?version=1.0


37 

 

Teze bakalářské práce 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Jméno: 

Adéla Jehličková 

E-mail: 

19447002@fsv.cuni.cz 

Studijní obor: 

Mezinárodní teritoriální studia 

Semestr a školní rok zahájení práce: 

LS 2019/2020 

Semestr a školní rok ukončení práce: 

LS 2020/2021 

Vedoucí bakalářského semináře: 

Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

Vedoucí práce: 

Doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. 

Název práce: 

Komunistická strana Československa a španělská občanská válka 1936-1938 

Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Cílem této práce je shrnout, jaké důvody vedly československé komunisty k podpoře španělských 

republikánů, jaký vliv na zisk této pomoci měla Komunistická strana Španělska a jak byla španělská 

občanská válka zobrazována v propagandě KSČ mezi lety 1936-1938. Práce se proto věnuje vývoji KSČ 

od jejího vzniku do roku 1938. Důraz je kladen především na provázanost KSČ a Kominterny, která měla 

na politiku čs. komunistů zásadní vliv. Dále se tato práce zabývá tím, jak KSČ řadila svoji pomoc 

levicovému bloku ve Španělsku do své stranické strategie. Kromě toho se v práci analyzuje, jak vývoj 

Komunistické strany Španělska ovlivnil mezinárodní pomoc v boji proti povstalcům. Práce také popisuje 

konkrétní pomoc československých komunistů španělským republikánům a její propagandistické využití. 

Poslední část práce zkoumá zachycení španělské občanské války v komunistické propagandě. Důraz je 

kladen především na Rudé právo, fotografie, plakáty a letáčky. 

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max 10. řádek): 

Původním záměrem práce bylo poukázat na to, jak Komunistická strana Československa využívala podpory 

republikánů ve španělské občanské válce ve vlastní prospěch strany na poli domácí politiky. Jenže určit, 

jak toho KSČ využívala, lze velmi těžko. Proto jsem se rozhodla, že se práce i nadále bude věnovat podpoře 

levicového bloku ve Španělsku, ale s ohledem na její zobrazení a využití v propagandě KSČ mezi lety 1936 

(od počátku španělské občanské války) do roku 1938, kdy byla Komunistická strana Československa 

zakázána. Část práce se navíc bude zabývat tím, proč se českoslovenští komunisté vůbec rozhodli 

španělským republikánům pomoci v závislosti na vývoji vlastní strany. A jak důležité bylo pro obdržení 

mezinárodní podpory, že součástí levicového bloku ve Španělsku byla Komunistická strana Španělska. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

Úvod 

1. Vývoj komunistické strany v Československu a ve Španělsku 

1.1 Vývoj Komunistické strany Československa do roku 1938 

1.2 Vývoj Komunistické strany Španělska a španělská občanská válka 

2. KSČ a španělská občanská válka 

2.1 Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku 

2.2 Nábor dobrovolníků  

3. Komunistická propaganda 

3.1 Rudé právo 



38 

 

3.2 Fotografie 

3.3 Manifestace 

3.4 Plakáty 

Závěr      

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max 30. hlavních titulů) 

Rudé právo (1936-1938) 

Beevor, Antony. Španělská občanská válka. Plzeň: Beta-Dobrovský, 2004. 

Bělič, Oldřich. Dějiny Komunistické strany Španělska. Praha: SNPL, 1962. 

Gottwald, Klement. Deset let: Sborník statí a projevů 1936-1939. Praha: Svoboda, 1947. 

Gottwald, Klement. Lidovou frontu pro obranu míru, proti Hitlerovi, za chléb a svobodu: Jak bránit lid a 

republiku proti Hitlerovi. Praha: Fr. Nedvěd, 1936. 

Chalupa, Jiří. „Španělská občanská válka očima současných historiků“. In Interbrigadisté, Československo 

a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve 

Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017, 34-76. 

Opatrný, Josef. „Španělsko, občanská válka a atlantický svět“. In Interbrigadisté, Československo a 

španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve 

Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al., Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017, 10-33. 

Popálený, Peter. Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích. Praha: Togga, 2020. 

Rupnik, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: Od počátků do převzetí moci. Praha: 

Academia, 2002. 

Sommer, Vítězslav. „Revoluce nebo spolupráce? KSČ a otázka sjednocení levice před VII. Kongresem 

Kominterny“. In Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek VI., Zdeněk 

Kárník et al. Praha: Dokořán, 2009, 15-45.  

Voráček, Emil. „Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války“. In Interbrigadisté, 

Československo a španělská občanská válka: Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské 

válce ve Španělsku 1936-1939, Zdenko Maršálek a Emil Voráček, et al. Praha: Historický ústav AV ČR, 

v.v.i.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017, 77-126.  

Podpis studenta a datum 

Adéla Jehličková 3.5. 2021 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce   

Vedoucí bakalářského semináře   

Garant oboru   

 

 



39 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Demonstrace lidové fronty v Madridě (fotografie); Zdroj: Rudé právo, 

21. července 1936.  

Příloha č. 2: Španělské ženy v boji (fotografie); Zdroj: Rudé právo, 1. srpna 1936.  

Příloha č. 3: Baskické matky s dětmi v náručích prchají ze svých domů (fotografie); Zdroj: Rudé 

právo, 11. července 1937.  

Příloha č. 4: Krev dětí volá vás do boje proti fašismu! (fotografie); Zdroj: Rudé právo, 

11. listopadu 1936.  

Příloha č. 5: Celý svět pomáhá Španělsku (fotografie); Zdroj: Rudé právo, 30. května 1937.  

Příloha č. 6: Poselství Madridu (letáček); Zdroj: Národní archiv, Praha, Sb. Letáky - 46/1-3, 

kart. 8, arch. jednotka 175. 

Příloha č. 7: Proletáři! (letáček); Zdroj: Národní archiv, Praha, Sb. Letáky- 46/1-3, kart. 7, arch. 

jednotka 175. 

Příloha č. 8: P. Hauser: Pomozte demokratickému Španělsku! Náborový plakát vydaný 

Společností přátel demokratického Španělska z roku 1937 (plakát); Zdroj: Vojenské muzeum 

Praha. In Zdeněk Procházka et al., Vojenské dějiny Československa díl 3., 1918-1939 

(Praha: Naše vojsko, 1987). XXVII. 

Příloha č. 9: Drápy německého fašismu (plakát); Zdroj: Rudé právo, 3. ledna 1937. 


