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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vývojem národností politiky Komunistické strany 

Československa od jejího založení v roce 1921 až do přijetí Mnichovské smlouvy v roce 1938. 

Cílem práce je popsat jakým způsobem se národnostní politika KSČ vyvíjela a z jakých důvodů 

se vyvíjela určitým způsobem. Práce začíná popsáním pohledu na národnostní otázku dvou 

směrů, které národnostní politiku KSČ ovlivnily, pohled marxistický-leninistický a pohled 

Bohumíra Šmerala, výrazného sociálně demokratického představitele před založením KSČ a 

následně zakladatele této strany, a národnostní situace v nově vzniklé Československé 

republice. Práce dál postupuje chronologicky a analyzuje národnostní politiku strany, její 

kritiku a podněty ke změně a samotné změny v ní. Historii strany se práce věnuje jen v případě, 

kdy byla přímo nebo nepřímo ovlivněna její národnostní politika. Bakalářská práce se zabývá 

také výsledky KSČ ve volbách do poslanecké sněmovny Národního shromáždění ve volebních 

krajích podle jejich národnostního složení, a tím, jak se tyto volební výsledky měnily společně 

s proměnami v národnostní politice strany. Pro výzkum byly využívány především dokumenty 

KSČ a vyjádření jejích vedoucích představitelů. Použity jsou ovšem i dokumenty Komunistické 

internacionály, či, pro úplnější přehled, pozdější díla historiků. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on the development of the nationalities policy of the 

Communist Party of Czechoslovakia, from the foundation of the party in 1921 until the signing 

of the Munich Agreement in 1938. The objective of the thesis is to describe the ways the 

nationalities policy of the KSČ developed, and the reasons why it has developed in certain ways. 

The thesis begins with a description of views on the nationalities question of the two approaches 

that influenced the nationalities policy of the KSČ, the Marxist-Leninist view and the view of 

Bohumír Šmeral, a significant social democratic representative before the foundation of KSČ 

and subsequently a founder of this party, and the ethnic situation in the newly created 

Czechoslovak Republic. The thesis continues with a chronological analysis of the party’s 

nationalities policy, its criticisms and incentives for its change and the changes in the policy. 

The thesis covers the history of the party only during instances where its nationalities policy 

was either directly or indirectly influenced. The bachelor thesis is also concerned with the 

outcomes of KSČ parliamentary elections to the Chamber of Deputies, in electoral districts 

based on their ethnic composition, and how these electoral outcomes changed along with the 



 
 

shifts in the nationalities policy of the party. For the research, mainly the documents of the KSČ 

and statements of its leading representatives were used. Documents of the Communist 

international, or, for more complete understanding, works by historians were also used. 
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Seznam použitých zkratek 

ČSR     Československá republika 
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SĽS     Slovenská ľudová strana 

SSSR    Svaz sovětských socialistických republik 
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Úvod 

Komunistická strana Československa byla jednou z nejsilnějších stran v 

předmnichovské republice a zároveň se jedná o stranu, která byla součástí mezinárodního 

komunistického hnutí, jako členská strana Komunistické internacionály. Tato strana byla v 

opozici proti tehdejšímu československému režimu, proti systému vzniklému z Versailleské 

smlouvy a proti národnostní politice první Československé republiky. Z KSČ se po osvobození 

československého území stává strana nejsilnější a v roce 1948 se KSČ stává zcela dominantní 

a pro historii Československa se tak jedná o stranu naprosto klíčovou. Nejen tímto se KSČ liší 

od ostatních stran, které byly v opozici k tehdejší národnostní politice státu, a které sice mohli 

na nějakou dobu dosáhnout svých cílů, ale následně byly pohřbeny vítězstvím spojenců ve 

druhé světové válce. Tato práce tak nahlédne ještě do doby, kdy KSČ musela o moc zápolit s 

ostatními stranami a současně v době, ve které národnostní složení Československa bylo 

předmětem sporů nejen vnitřních, ale i mezinárodních. Národnostní politika KSČ se odrážela i 

na jejím postoji k československému státu jako takovému a na vztahu s ostatními stranami. 

Práce by měla také ukázat vliv Komunistické internacionály na KSČ. 

Cílem práce je popsat, jak se vyvíjela národnostní politika KSČ, v období od založení 

strany, tedy roku 1921, až do přijetí Mnichovské dohody v roce 1938, a z jakých důvodů se 

vyvíjela danými způsoby. Národnostní politikou strany jsou myšleny zásady a cíle formulované 

vedením strany, případně přijaté v rezolucích, tezích i usneseních strany. 

První části práce se zaměří na filozofické základy národnostní politiky KSČ, na 

národnostní politiku v teorii marxismu-leninismu. Popsána bude i národnostní politika předního 

českého marxisty Bohumíra Šmerala v dobách Rakouska-Uherska, vycházející z austro-

marxismu. Ukázání obou proudů umožní vidět kontrasty mezi nimi a umožní pozorovat jejich 

vliv na tvoření národnostní politiky KSČ. Konečně budou popsány i národnostní poměry 

v Československé republice. 

Po uvedení těchto základních vlivů, bude chronologicky popisována národnostní 

politika strany v jednotlivých obdobích, její proměny a s tím spojené podklady pro provedení 

změn. Zároveň bude nahlédnuto na výsledky komunistické strany ve volbách do poslanecké 

sněmovny Národního shromáždění v letech 1925, 1929 a 1935, aby bylo zdůrazněno, jak se 

s vývojem národnostní politiky vyvíjela voličská základna KSČ. Historii strany se bude práce 

věnovat pouze v případech, kdy je ovlivněna národnostní politika strany. Takové ovlivnění 

může být přímé, či nepřímé, skrze složení vedení strany. 
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Vzhledem k dostupné relevantní literatuře k tématu národnostní politiky KSČ v období 

první republiky bylo pro práci čerpáno často z prací vydaných během vlády komunistické 

strany, a to včetně historických prací z tohoto období. V takové literatuře může docházet 

k ideologickému zabarvení. Snahou bakalářské práce je tedy využívat především nezbytné 

informace z daných historických prací, které se dají ověřit například v pozdějších historických 

zdrojích, dokumentech strany či dobových textech. 
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1. Marxismus-leninismus - Filozofické základy národnostní 

politiky KSČ 

Tak jako v ostatních otázkách, i v otázce národností vycházeli marxisté z filozofie 

Marxe a Engelse, výchozí se stala zásada vyřčená Engelsem „Žádný národ se nemůže stát 

svobodný a přitom dál utlačovat jiné národy.“1 I přes společný filozofický základ však na 

přelomu 19. a 20. století nebyla mezi marxisty shoda jak k této otázce přistupovat. Ruská 

sociálně demokratická dělnická strana zahrnula do svého programu z roku 1903 bod o právu na 

sebeurčení pro všechny národy žijící v Rusku.2 

Vyvstává pak ovšem otázka co to právo národů na sebeurčení znamená. Vladimír I. 

Lenin ve svém díle „O právu národů na sebeurčení“, napsaném na počátku roku 1914, popisuje, 

jak studiem historicko-ekonomických kondicí národních hnutí musíme dojít k tomu, že tento 

pojem znamená právo národů odtrhnout se od cizího státního útvaru a zformovat svůj vlastní 

národní stát.3 Aby bylo možné dojít k vyostření třídního boje, musí se v dané zemi napřed plně 

rozvinout kapitalismus, k tomu je dle Lenina naprosto přirozeným jevem národní stát. Ve 

státech podrobených jsou pro rozvoj kapitalismu mnohem horší podmínky než v národních 

státech, což Lenin dokazuje na příkladu Asie, kde se kapitalismus, k první čtvrtině 20. století, 

rozvinul pouze v Japonsku a nikoliv ve státech podrobených.4 

Další otázkou je, jaký vztah má tato politika k nacionalismu. Lenin tvrdí, že stát 

v opozici proti právu na sebeurčení znamená přehlížet a ustupovat nacionalismu utlačujícího 

národa. Tento druh nacionalismu je mnohem nebezpečnější, než nacionalismus utlačovaného 

národa. Nacionalismus jakéhokoliv utlačovaného národa má v sobě totiž demokratický prvek 

boje proti národnostnímu útlaku a v tomto boji si zaslouží plnou podporu. Navíc, jak je již 

zmíněno výše v zásadě vyřčené Engelsem, národnostní útlak utlačujícího národa stojí v cestě 

ke svobodě i tohoto národa samotného. Kde se ale zájmy proletariátu a zájmy buržoazních 

nacionalistů rozcházejí, je ve vztahu k výsadám. Proletariát stojí proti jakýmkoliv výsadám a 

usiluje o rovnost, proto i když je možné podpořit nacionalisty utlačovaného národa v jejich 

snaze získat nezávislost, je nutné postavit se jim na odpor, když usilují o nějaké národnostní 

 
1 MARX, Karl a Friedrich ENGELS. Vybrané spisy v pěti svazcích. Svazek 1. 1843-1849. Praha: Svoboda, 1976, 

s. 335 
2 Programme of the Social-Democratic Workers’ Party. Marxist Internet Archive [online]. [cit. 2021-04-12]. 

Dostupné z: https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/rsdlp/1903/program.htm 
3 LENIN, V. I. O proletářském internacionalismu a národnostní otázce. Praha: Svoboda, 1976. Knižnice 

marxismu-leninismu, s. 166-167 
4 LENIN, V. I. O proletářském internacionalismu a národnostní otázce. Praha: Svoboda, 1976. Knižnice 

marxismu-leninismu, s. 169-170 
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výsady. Je tedy nutné bojovat proti tendencím utlačovaného národa utlačovat nějaké další 

skupiny. Lenin dále uvádí, že pro proletariát jsou národní požadavky vždy podřízeny třídním 

zájmům.5 

Každý národ by tedy měl mít právo na sebeurčení, právo na odtržení se. To ovšem 

automaticky neznamená, že by se měl každý národ odtrhnout, měl by však mít tuto možnost. 

Lenin se domnívá, že se národ rozhodne pro odtržení od cizího státu a vytvoří svůj vlastní stát 

pouze v případě, kdy se společný život více národů v jednom státě stane kvůli národnostnímu 

útlaku nesnesitelným, neboť si lidé jinak uvědomují výhody plynoucí z velkého trhu a velkého 

státu. Že by snad podporou pro právo na sebeurčení pobízeli ruští marxisté k separatismu, Lenin 

odmítá. Tvrdí, že je to stejné jako obviňovat ty co hájí právo na rozvod z ničení rodinných 

vazeb.6  

Jelikož je každý stát na jiném stupni vývoje, liší se i v jednotlivých státech přístup 

marxistů k národnostní otázce. Podle Lenina není v západních státech národnostní otázka, na 

rozdíl od Ruska, tolik řešena, protože již byla ve většině případů vyřešena.7 

 Lenin se věnuje i rozdílu mezi Rakouskem-Uherskem a Ruskem. Stejně jako Rusko 

bylo i Rakousko-Uhersko v této době mnohonárodnostní říší. Rakouští marxisté se však na 

rozdíl od marxistů ruských nehlásili k právu na sebeurčení, které by znamenalo také právo na 

odtržení. V národnostním programu Sociálně demokratické dělnické strany v Rakousku z roku 

1899, není ani zmínky o právu na sebeurčení, naopak se hned v prvním bodě píše: „1. Rakousko 

jest přetvořiti v demokratický, národnostní stát spolkový.“8 Lenin tento rozdíl přístupu 

vysvětluje rozdíly, které jsou ve vztazích mezi národnostmi, které žijí v Rakousku-Uhersku na 

jedné straně a vztazích mezi národnostmi, které žijí v Rusku na straně druhé. V Rakousku byly 

po prusko-rakouské válce v roce 1866 roztříštěny sny o hegemonii v Německu, Maďarské 

snahy o vlastní stát byly rozdrceny ještě dříve, v roce 1849. Jednotlivé národnosti tedy od té 

doby neusilovaly o odtržení se od Rakouska, ale o jeho zachování a získání rovných práv 

s rakouskými Němci, jako záruku jejich nezávislosti před sousedními evropskými mocnostmi. 

Tuto pozici zastával ve své době i František Palacký, který ve svém psaní do Frankfurtu z roku 

 
5 LENIN, V. I. O proletářském internacionalismu a národnostní otázce. Praha: Svoboda, 1976. Knižnice 

marxismu-leninismu, s. 180-183 
6 LENIN, V. I. O proletářském internacionalismu a národnostní otázce. Praha: Svoboda, 1976. Knižnice 

marxismu-leninismu, s. 192-193 
7 LENIN, V. I. O proletářském internacionalismu a národnostní otázce. Praha: Svoboda, 1976. Knižnice 

marxismu-leninismu, s. 175-176 
8 PROKŠ, Petr, ed. Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 

1878-1948. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. Edice politických programů. ISBN 80-85268-88-4, s. 50 
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1848 napsal „Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo již od dávna, mu- sili bychom v interessu 

Europy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.“9 Lenin se dále domnívá, že 

Rakousko, kde díky této situaci došlo k Rakousko-Uherskému vyrovnání, je na cestě 

k vyrovnání se i s národy slovanskými. Naproti Rakousku s více národními centry měla ruská 

říše vždy jen jediné národní centrum – „Velkorusko“.10 11 

Ruští marxisté byli ovšem kritičtí i k austromarxistickému přístupu k národnostní 

otázce, požadující zachování mnohonárodnostního státu a zajištění autonomie pro národnosti 

tento stát obývající, jako takovému. Josif V. Stalin jej označil za rafinovanou formu 

nacionalismu, neboť usiluje o organizování národů a udržování a rozvoj jejich národních 

zvláštností, což podle jeho výkladu odporuje a jde proti Marxovu tvrzení „Národní zvláštnosti 

a protivy národů zanikají současně s vývojem měšťáctva, s vývojem volné tržby světového trhu, 

jednotvárné průmyslové výroby a této výrobě přiměřených poměrů. Vláda proletáře vyhladí je 

úplně.“12 Tento druh nacionalismu „chráněný krunýřem socialismu“13 je obzvláště škodlivý 

z důvodu izolace národů a rozdělování dělnického hnutí i strany, což dokládá tím, že 

v Rakousku se jednotná sociálně demokratická strana skutečně rozdělila. Dle Stalina situace 

zašla tak daleko, až nyní čeští dělníci často jdou společně s českou buržoazií proti německému 

dělnictvu, samotná česká sociální demokracie potvrzuje, že k tomu alespoň do jisté míry 

dochází, i když z toho obviňuje Českou stranu národně sociální.14 15 

2. Bohumír Šmeral a národnostní otázka v Českoslovanské sociálně 

demokratické straně dělnické 

7. dubna 1878 proběhl zakládající sjezd Sociálně demokratické strany českoslovanské 

v Rakousku v Břevnově jako organizace uvnitř rakouské sociální demokracie. V  programu 

 
9 PALACKÝ, František. Idea státu rakouského. Praha: Nákl. J. Otty, 1907, s. 108 
10 LENIN, V. I. O proletářském internacionalismu a národnostní otázce. Praha: Svoboda, 1976. Knižnice 

marxismu-leninismu, s. 176-178 
11 Velkorusko bylo označení pro centrum Ruska v oblastech bývalého Moskevského knížectví. Ukrajina byla 

v této době označována jako Malorusko a Bělorusko jako Bílá Rus. 
12 STALIN, Josef V. Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Čtvrté vydání, první vydání v Družstevní 

práci. Praha: Družstevní práce, 1951, s. 34-35 
13 STALIN, Josef V. Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Čtvrté vydání, první vydání v Družstevní 

práci. Praha: Družstevní práce, 1951, s. 36 
14 STALIN, Josef V. Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Čtvrté vydání, první vydání v Družstevní 

práci. Praha: Družstevní práce, 1951, s. 37 
15 VACEK, Václav a Emanuel ŠKATULA. Kdo jsou národní dělníci? : Program národních dělníků, jich činnost 

na poli politickém a hospodářském. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. Tiskový 

výbor, 1908, s. 8-10 
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přijatém na zakládajícím sjezdu se zmiňuje i „právo svobodného sebeurčování národů“16 

V roce 1897, kdy se rakouská sociální demokracie po Vídeňském sjezdu rozdělila a z české 

sociálně demokratické strany se tak stala samostatná politická strana s názvem Českoslovanská 

sociálně demokratická strana dělnická, se čeští sociální demokraté poprvé dostali do říšské rady, 

kde odsoudili snahy odtrhnout se od Rakouska-Uherska a vytvořit národní státy.17 Tím je 

zřejmé, že česká sociální demokracie se touto dobou nehlásila k právu národů na sebeurčení, 

alespoň ne v tom významu jak ho později chápali marxisté-leninisté.  

Zde se sluší uvést, že proti vzniku samostatného českého státu se stavěli i Marx s 

Engelsem. Engels zpočátku odsoudil krvavé potlačení pražského povstání a v článku z 18. 

června 1848 odsoudil Němce za pokračování v politice útlaku okolních národností, včetně 

Čechů. Dle Engelsova názoru dovedl tento národnostní útlak Čechy blíže k reakční Ruské říši 

a potlačení pražského povstání zhatilo možnost na mírové soužití Němců a Čechů. Engels 

předpokládal, že až dojde k boji mezi revoluční západní Evropou a reakční východní Evropou 

budou Češi, vinou Němců, stát na straně reakce a budou revolucí rozdrceni.18 Po potlačení 

vídeňského povstání již Marx označil Čechy za jedny z těch, kteří stáli na straně kontrarevoluce 

a zasloužili se o udušení německých snah o svobodu ve Vídni.19  

V únoru 1849 se opět Engels vyslovuje proti nezávislému českému státu, neboť český 

národ byl historicky vždy přivázán k Německu, a pokud by došlo k jeho vzniku, byl by ve 

skutečnosti ovládán německou buržoazií a konečně ustanovení takového státu by posílilo pozici 

carského Ruska a panslavismu v Evropě. Zatímco v červnu 1848 psal Engels o útlaku, kterému 

Češi ze strany Němců čelí, v únoru 1849 odmítá existenci tohoto národnostního útlaku a Němce 

naopak chválí za civilizování Čechů. Češi vyměnili dle Engelse demokracii a revoluci za vidiny 

národní samostatnosti a stejně jako ostatní slovanské národy v Rakousku, vyjma Poláků, 

spolupracovali s Rakouskem na potlačení revoluce. Nejenže Slované byli nakonec Rakouskem 

podvedeni a vystaveni stejnému vojenskému despotismu jako Maďaři, Engels dále předpovídal, 

 
16 PROKŠ, Petr, ed. Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany 

dělnické 1878-1948. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. Edice politických programů. ISBN 80-85268-88-4, 

s. 20-21 
17 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa od počátků do převzetí moci. Praha: 

Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4, s. 27-28 
18 MARX, Karl a Friedrich ENGELS. The Revolution of 1848-49 : Articles from the Neue Rheinische Zeitung. 

New York: International Publishers, 1972. ISBN 0-7178-0339-2, s. 38-40 
19 MARX, Karl a Friedrich ENGELS. The Revolution of 1848-49 : Articles from the Neue Rheinische Zeitung. 

New York: International Publishers, 1972. ISBN 0-7178-0339-2, s. 204 
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že revoluční Němci a Maďaři jednou v zájmu revoluce krvavě potrestají tyto slovanské národy 

za jejich zradu.20 

I v pozdějších letech se Engels stavěl proti vzniku nezávislého českého státu. V roce 

1882, tedy již po proběhnutí zakládajícího sjezdu české sociální demokracie, Engels píše, že 

čeští nacionalisté jsou orientováni na carské Rusko. Pouze po kolapsu carismu a panslavismu 

bude dle něj možné Slovanům v Rakousku-Uhersku umožnit zformovat vlastní státy. V 

takovém případě by si většina Slovanů po krátkém období nezávislosti přála navrátit se do 

Rakouska-Uherska, domníval se Engels. V této době Engels vyzdvihává spolupráci českých a 

německých dělníků, což dle něj dokazuje slabý vliv panslavistických myšlenek mezi českým 

dělnictvem.21    

Jedním z významných představitelů Českoslovanské sociálně demokratické strany 

dělnické, který se snažil formulovat jistou verzi austromarxismu přizpůsobenou české sociální 

demokracii, se stal Bohumír Šmeral, jeden z budoucích zakladatelů KSČ.22 K dualismu byl 

Šmeral velmi kritický.23 Dualistické uspořádání Rakousko-Uherské říše označil za „rafinovaně 

hanebnou ústavní organizaci státu“,24 zároveň se však přihlásil k odkazu sociálně 

demokratických poslanců, kteří se postavili proti odtržení Českých zemí od Rakouska, a sám 

se proti odtržení stavěl. Rakousko byl pro Šmerala stát, ve kterém jsou Češi nuceni žít, se 

kterým musí počítat a je ostatně pro Čechy státem nepostradatelným. Šmeral citoval i výše 

zmíněnou větu Františka Palackého.25  

Na místo odtržení se od říše viděl řešení v radikální změně její ústavy, zavrhnutí 

dualismu a jeho nahrazením systémem poskytujícím každému národu plnou kulturní a 

národnostní samosprávu. Dle Šmerala byl toto dějinný úkol této říše, bez jehož splnění nebude 

moci sama dále existovat. Jako první velký krok k takovým změnám uvnitř Rakouska a Uherska 

 
20 MARX, Karl a Friedrich ENGELS. The Russian Menace to Europe. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1952, s. 

72-84 
21 MARX, Karl a Friedrich ENGELS. The Russian Menace to Europe. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1952, s. 

119-120 
22 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa od počátků do převzetí moci. Praha: 

Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4, s. 27-28 
23 Dualismem je míněno uspořádání vzniklé z rakousko-uherského vyrovnání z roku 1867, které rozdělilo 

předtím jednotné Rakouské císařství na dvě rovnoprávné části - Rakouské císařství a Uherské království. Obě 

části měli své vlastní instituce, ale spojovala je osoba panovníka a některá společná ministerstva. 
24 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 7 
25 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 23-24 
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viděl v zavedení všeobecného rovného volebního práva v Předlitavsku v roce 1907, vydobytí 

tohoto práva bylo ostatně i podle některých dalších sociálních demokratů možné jen protože o 

jeho zavedení usilovaly národy Rakouska společně.26 27 Šmeral odmítal, že by taková politika 

a strana samotná byla nevlastenecká, ba právě naopak ji považoval za „nejnárodnější, 

nejvlastenečtější“28 neboť národ se skládá z lidu a sociálně demokratická strana a její politika 

hájí zájmy lidu.29 

Šmeral měl několik důvodů, na jejichž základě se stavil proti samostatnosti českého 

státu. Samotný vznik takového státu považoval na počátku dvacátého století za téměř nemožný, 

a z projevů vrchních představitelů Národní strany svobodomyslné usuzoval, že i oni samotní 

považují odtržení se od Rakouska za možné pouze v „situaci, kterou by náhodně vyvolaly 

nějaké zahraniční události katastrofální.“30 Zároveň nepovažoval vznik samostatného českého 

státu za dobré řešení národnostní otázky, ani v případě, kdyby jeho odtržení se od Rakouska 

bylo uskutečnitelné. 

Než bude možné přejít k dalším důvodům, kvůli kterým Šmeral odmítal odloučení se 

od Rakouska, je důležité zmínit se i o tom jaké dle něho měly být hranice území, v němž by 

Češi měli svou samosprávu v rámci říše. Toto území by totiž nemělo být ohraničeno na 

historických základech, z těch podle Šmerala vychází při požadování české samostatnosti česká 

šlechta a čeští měšťáci. Právo na samosprávu území nemá plynout z historie, nýbrž z toho jaká 

národnost na daném území žije. Historické území Českých zemí by tedy nepřipadlo všechno 

Čechům, část by připadla Němcům. České právo na svobodu a samostatnost neplyne z důvodů 

historických, protože kdysi samostatní byli, ale z důvodu přirozeného práva. Proto má také 

nárok na samosprávu území plynout z práva přirozeného, nikoliv historického.31 V případě 

 
26 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 8-9 
27 VACEK, Václav a Emanuel ŠKATULA. Kdo jsou národní dělníci? : Program národních dělníků, jich činnost 

na poli politickém a hospodářském. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. Tiskový 

výbor, 1908, s. 9 
28 ŠMERAL, Bohumír. Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická 

strana dělnická. Tiskový výbor, 1906, s. 70 
29 tamtéž 
30 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 27 
31 ŠMERAL, Bohumír. Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická 

strana dělnická. Tiskový výbor, 1906, s. 72-77 
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vzniku samostatného českého státu v jeho historických hranicích by se zřekl „český národ sám 

přirozeného nároku na spojení se dvěma miliony české větve uherských Slováků“32 

 Takový stát by navíc byl také těžce udržitelný, právě kvůli početné německé menšině, 

která by stála v opozici proti českému státu a mohla by se spolehnout na spojence ve zbytku 

Rakouska a v Německé říši. Šmeral tvrdil, že i v současnosti dovedou Němci z Čech bouřit 

Němce ze zahraničí smyšlenými příběhy o tom, jak jsou utlačováni, v případě kdyby Čechové 

měli samostatný stát, by se pak tyto jejich stížnosti mohli zdát více oprávněnými, což by 

poskytlo záminku hohenzollernskému Německu pro vyvolání válečného konfliktu s 

mladým českým státem.33 Konečně musí sociální demokrati odmítnout vznik takového státu, 

neboť by tím byla porušena zásada „národnostní spravedlnosti vůči Němcům.“34 Jestliže 

chceme přistupovat k národnostní politice zásadově, pak není možné si stěžovat na 

nespravedlivé národnostní poměry v Rakousku a následně je replikovat v českém státě, akorát 

s obrácenými rolemi, domníval se Šmeral.35  

 

3. Poměry v nově vzniklém Československu 

V roce 1914 však skutečně nastala katastrofická událost, která trvala čtyři roky a otřásla 

nejen Rakouskem – první světová válka. Šmeral, jenž se během války dostává na vrchol 

v sociální demokracii, po celou dobu války odmítá přestat počítat s Rakouskem, jako se státem 

ve kterém jsou Češi nuceni žít, a i v této době vedl prorakouskou politiku.36  

Leninův předválečný dojem, že Rakousko-Uhersko směřuje k vyrovnání se Slovany, 

nesdíleli čeští liberální nacionalisté, z nichž se nejvýraznější postavou stal Tomáš Garrigue 

Masaryk. Ten v Rakousku viděl režim absolutistický a teokratický, podmaněný Pruskem a jeho 

šovinistickou ideou pangermanismu. V první světové válce pak došlo k boji mezi absolutismem 

 
32 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 28 
33 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 28-29 
34 Sociální demokracie a otázka národnostní : referát a debata o národnostní otázce na IX. sjezdu 

českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická. Tiskový výbor, [asi 1909], s. 26 
35 tamtéž 
36 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa od počátků do převzetí moci. Praha: 

Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4, s. 34 
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a teokracií a demokracií představovanou spojenci s výjimkou Ruska. Spojenci, neuznávajíc 

šovinismu, pak stáli i na straně malých států a národů.37 Masaryk se ostatně také hlásil 

k Palackému, který, když se blížilo přijetí dualistického uspořádání Rakouské říše, odporující 

jeho vidině Rakouska jako státu rovných národů a naopak podřizující Slovany Němcům a 

Maďarům, napsal: „Byli sme před Rakouskem, budeme i po něm!“38 39 Co se vztahu Masaryka 

k Rusku týče, Masaryk nebyl nakloněn ruskému carismu, ale uznával, že republikánské cítění 

mezi Čechy posílilo až po pádu carismu, do té doby respektoval možnost usednutí ruského 

kandidáta na český trůn, byť osobně preferoval možného kandidáta západní dynastie, nebo 

republikánské zřízení.40 S vítězstvím spojenců ve válce bylo Rakousko-Uhersko roztříštěno a 

části jeho bývalého území byly buďto zabrány okolními státy, nebo na nich vznikly nové státní 

útvary, mezi nimi i Československá republika. 

Šmeralovy obavy o zřeknutí se nároku na spojení se Slováky v případě vzniku 

nezávislého Českého státu v jeho historických hranicích čeští liberálové dokázali překonat. 

Zatímco v případě českých zemí byly hranice vytyčeny na podkladu historickém, v případě 

Slovenska a Podkarpatské Rusi byly hranice vytvořeny na podkladech etnických a 

geografických, na úkor historických hranic Maďarska. Nový stát nepovažoval Slováky za 

národnost odlišnou od Čechů a uznával jeden československý národ s jednotným 

československým jazykem. Oficiálně tedy nebyli Slováci etnickou menšinou, ale příslušníci 

majoritního československého národa.  

Podle prvního československého sčítání lidu ze dne 15. února 1921 žilo 6 727 408 

příslušníků československého národa v českých zemích, 2 013 729 jich žilo na Slovensku a 

19 737 v Podkarpatské Rusi. Největší etnickou menšinou byly Němci, kterých v českých 

zemích žilo 2 973 208, z toho 2 173 239 v Čechách, téměř 140 000 na Slovensku a mírně nad 

10 000 v Podkarpatské Rusi. Díky připojení Slovenska a Podkarpatské Rusi se oficiálně třetí 

největší menšinou stali Maďaři, kterých v českých zemích žilo pouze okolo 6 000, ale na 

Slovensku jich žilo 637 183 a v Podkarpatské Rusi 102 460. V Podkarpatské Rusi většinu 

obyvatelstva tvořili příslušníci ruských národností – 372 884 obyvatel z přibližně 600 000 

celkově. Slezsko bylo jedinou další zemí, kde Čechoslováci netvořili většinu obyvatelstva, 

 
37 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce. Dvacáté prvé (třetí opravené) vydání, první vydání ve 

Spisech T. G. Masaryka. Praha: ČIN, 1936, s. 437-438 
38 PALACKÝ, František. Idea státu rakouského. Praha: Nákl. J. Otty, 1907, s. 101 
39 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce. Dvacáté prvé (třetí opravené) vydání, první vydání ve 

Spisech T. G. Masaryka. Praha: ČIN, 1936, s. 510 
40 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce. Dvacáté prvé (třetí opravené) vydání, první vydání ve 

Spisech T. G. Masaryka. Praha: ČIN, 1936, s. 15-16 
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především díky německé a polské menšině, ale stále byli nejpočetnější skupinou. Toto sčítání 

však také rozdělilo československý národ na českou a slovenskou větev, příslušníků slovenské 

větve žilo v Československu 1 967 983, naprostá většina z toho na Slovensku. Slováci tedy 

neoficiálně tvořili třetí největší menšinu, po Němcích a před Maďary.41   

Dle druhého československého sčítání lidu ze dne 1. prosince 1930 byly národnostní 

poměry v ČSR podobné poměrům roku 1921. U většiny národností došlo k nárůstu, avšak počet 

maďarských občanů Československa se snížil o 7,1%. Tento úbytek byl vysvětlován postupem 

slovenského národního vědomí, jelikož počet příslušníků slovenské větve československého 

národa vzrostl o 15,98%.42  

Československo bylo státem mnohonárodnostním, podobně jako Rakousko-Uhersko 

před ním. A stejně jako v Rakousku-Uhersku nebylo soužití těchto národností 

v Československu bezproblémové. Němci Československý stát odmítali a mnoho z nich 

požadovalo autonomii a pozdější připojení k Německu nebo Rakousku.43 Na Slovensku zase 

vznikla Slovenská ľudová strana, která odmítala pojetí Slováků jako větve československého 

národa a považovala Slováky za národ rozdílný od Čechů. Tato strana ve svém počátku 

požadovala pro Slovensko autonomii, ale nepřála si odtržení Slovenska od Československa. 

„Chceme sebapovedomý, vzdelaný a bohatý a kresťanskému názoru životnému verný t. j. 

nábožný národ slovenský v silnom demokratickom československom šťáte, v československej 

republike – a nie ináč!“44 V Československé republice existovali národnostní rozpory a nedá 

se tedy říci, že by se v ní dala národnostní otázka považovat za vyřešenou. 

V československých parlamentních volbách v roce 1920 zvítězila Československá 

sociálně demokratická strana dělnická, která zformovala vládní koalici společně s agrárníky a 

národními socialisty.45 Předsedou vlády se stal sociální demokrat Vlastimil Tusar. Uvnitř 

 
41 STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. I. díl. Praha: 

Státní úřad statistický, 1924. Československá statistika – svazek 9, řada VI. (sčítání lidu, sešit 1.), část textová, s. 

60-61 
42 STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I, Růst, 

koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, 

náboženské vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 1934. Československá statistika – svazek 98, řada VI. (sčítání 

lidu, sešit 7.), část textová, s. 45-47 
43 ŘEHÁČEK, Karel. Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920). Plzeň: [Karel Řeháček], 2008. 

ISBN 978-80-254-3358-4, s. 11 
44 BUČEK, Matěj. Čo chce ľudová strana? Slovák. Ružomberok: Leo knihtlačiarsky a nakladateľský spolok úč. 

sp., 1920, č. 2, s. 1-2, s. 1 
45 tzv. Rudozelená koalice 
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sociálně demokratické strany se však vytvořila levá opozice proti spolupráci strany s buržoazií 

a ve straně nastal rozkol.46 Ten vyústil až v odtržení levé opozice a založení nové strany.47 

 

4. Vznik KSČ a období 1921-1924 

4. 1. Vznik KSČ 

Jak již bylo naznačeno, Rakousko-Uhersko nebylo jedinou říší rozvrácenou světovou 

válkou, i Rusko zažilo během této války otřesy, které vyústilo v uchopení moci ruskými 

marxisty a vytvoření Ruské sovětské federativní republiky v roce 1917. Úspěšná revoluce 

v Rusku se stala inspirací pro marxisty z celého světa a také Bohumír Šmeral v roce 1920 

podniká cestu do sovětského Ruska. Zde má rozhovor o národnostní otázce s významným 

bolševickým revolucionářem Nikolajem Bucharinem, ve kterém je vidět, že Šmeralovy názory 

nezůstávaly stejné, ale vyvíjeli se s tím, jak se měnila situace v českých zemích. Dokud byly 

české země součástí Rakouska, argumentoval Šmeral pro připojení většinově německých 

oblastí k německé části zamýšleného federativního Rakouska, po vytvoření samostatného 

Československa si ale Šmeral uvědomoval, že český socialistický stát by nemohl hospodářsky 

fungovat, kdyby se tyto oblasti odtrhly od Československa, což pro něj tvořilo dilema. Bucharin 

mu odpověděl, že Češi nemohou Němce nutit k setrvání v jednom státě a na druhou stranu 

Němci by nezískali žádnou výhodu z odtržení se od Čech, se kterými jsou ekonomicky 

většinově německé oblasti spojeny.48 To odpovídalo Leninovým názorům na tuto problematiku. 

Mezitím v Československu již ke konci roku 1919 došlo k jednání mezi zástupci 

dělnictva největších národnostních menšin, totiž dělnictva německého, slovenského a 

maďarského o společném postupu. V tom je možné spatřovat předzvěst levicové 

československé strany, nedělící se na základě národnostních linií.49 Od počátku roku 1921 se 

pak v Československu pořádalo mnoho konferencí československé levice, na nichž se zástupci 

 
46 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 148 
47 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 162 
48 ŠMERAL, Bohumír. Pravda o sovětovém Rusku. Druhé vydání. Praha: Nakladatelství politické literatury, 

1966, s. 179-180 
49 ČEREŠÁK, Bedřich. Vznik KSČ a role internacionalismu v našem dělnickém hnutí. In: ČEREŠÁK, Bedřich. 

Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. 

výročí vzniku Komunistické strany Československa. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1973, s. 15-29. Spisy 

University J. E. Purkyně v Brně. Filozofická fakulta, s. 21 
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levicových organizací vyslovovali pro přijetí 21 podmínek Kominterny.50 Jednou z těchto 

podmínek bylo právě vytvoření jednotné komunistické strany. Ke kominterně se napřed 

přihlásila levice na Slovensku a Podkarpatské Rusi, a německá levice51 

Krátce po Šmeralově návratu z Ruska se jako významný představitel české levice 

v sociální demokracii podílí na založení Komunistické strany Československa. Jeho hlavním 

cílem v této době je, aby KSČ byla stranou masovou. Proto také podle něj nebylo třeba 

pospíchat s přijetím názvu komunistická a česká levice měla na spojení s německou počkat. 

Tento zdrženlivější postup zaujal právě proto, aby nebylo mnoho lidí od marxistické levice 

odrazeno a ta tak mohla nabrat na síle a neopakovat postupy komunistů v Německu, kde byla 

komunistická revoluce potlačena.52 

14. – 16. května došlo na XIV. sjezdu Československé sociální demokracie (levice) 

k založení Komunistické strany Československa a jejímu vstupu do Kominterny. Šmeral na 

sjezdu referoval již o nutnosti vytvoření komunistické strany, ale stále zastával názor o vyčkání 

na spojení s německou marxistickou levicí. Masový charakter strany se skutečně podařilo 

udržet, KSČ se stala na počet členů třetí největší komunistickou stranou na světě po KS Ruska 

a KS Německa, relativně k počtu obyvatelstva byla dokonce největší.53  

30. října – 4. listopadu dochází k slučovacímu sjezdu KSČ, zde se sloučila německá 

sekce KSČ, jejímž výrazným členem byl Karel Kreibich, a polská a židovská marxistická 

uskupení s KSČ v jednu jednotnou stranu a vznikla tak jediná politická strana nedělící se podle 

etnických linií v Československu. Kreibich, který se stal nejvýznamnějším teoretikem v oblasti 

národnostní otázky v raném období KSČ, ještě pár měsíců před vznikem KSČ referoval na 

ustavujícím sjezdu komunistické strany německého proletariátu v Československu o 

národnostní otázce. V tomto referátu označil Československo za stát vzniklý na mocenské 

základně dohodového imperialismu a za četníka ve střední Evropě. Osud Československa je 

díky tomu pevně spojen s dohodovým imperialismem, neboť vítězství nepřátelského 

 
50 Komunistická internacionála, zvána též Třetí internacionála, byla mezinárodní organizací slučující 

komunistické strany po světě. Byla založena v roce 1919 a navazovala na rozpuštěnou Druhou internacionálu. 

Hlavní roli v internacionále zastávala Komunistická strana Sovětského svazu. 
51 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 162-163 
52 ČEREŠÁK, Bedřich. Vznik KSČ a role internacionalismu v našem dělnickém hnutí. In: ČEREŠÁK, Bedřich. 

Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. 

výročí vzniku Komunistické strany Československa. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1973, s. 15-29. Spisy 

University J. E. Purkyně v Brně. Filozofická fakulta, s. 26-27 
53 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 170-171 
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německého imperialismu by znamenalo zánik československého státu. Úspěch proletářské 

revoluce a vybudování socialistické Evropa závisí na vybudování socialistického 

Československa a úkolem pro komunisty v Československu je dosáhnout spojení českého a 

německého proletariátu pod praporem komunismu. Komunisté utlačovaného národa musí 

ukazovat, že nejsou utlačováni proletariátem utlačujícího národa, nýbrž buržoazií utlačujícího 

národa a nesmí se zabývat otázkou hranic, to by totiž bylo pro revoluci neštěstím.54 Kreibich i 

Šmeral se oba dostávají do vedení strany. Do vedoucích pozic ve straně se dostávají i Šmeralovi 

kritici z leva, např. Bohumil Jílek.55 

 

4. 2. KSČ a slovenská otázka v období 1921-1924 

 Zvláštní pozornost si v tomto období zaslouží slovenská otázka, protože ještě před 

vznikem Československé republiky Šmeral považoval Slováky za jednu z větví českého národa 

a v Československu byli Slováci oficiálně považováni za jednu větev tvořící, společně s českou 

větví, československý národ. Změnily se po vzniku Československa Šmeralovi názory? A jakou 

pozici zaujala v letech 1921-1924 KSČ, kterou Šmeral zakládal? 

 Bohumír Šmeral ani po vyhlášení samostatnosti Československa a založení KSČ 

nepovažoval v dané době Slováky a Čechy za příslušníky odlišných národů.56 Jeho názory byly 

v této oblasti totožné s oficiálním tvrzením republiky a s jeho vlastními předešlými názory. 

V komunistické straně nebyl navíc jediným, kdo považoval Čechy a Slováky za součást 

jednoho národa, také Karel Kreibich sdílel tento pohled.57 A tímto postojem k slovenské otázce 

byla ovlivněna i celková pozice strany, takže dokonce i v tezi o národnostní otázce z I. řádného 

sjezdu Komunistické strany Československa se hovořilo o národu československém.58 To 

ovšem neznamená, že by KSČ a její představitelé neviděli rozdíly mezi českými zeměmi a 

Slovenskem a tím i mezi Čechy a Slováky. A proto strana vznášela speciální požadavky týkající 

se Slovenska. 

 
54 Ustavující sjezd komunistické strany německého proletariátu v Československu. Rudé právo, Praha: [s.n.], 

1921, ročník II., č. 66, s. 3 
55 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 175-176 
56 Propast mezi lidem a vládní soustavou. : Řeč posl. Soudr. Šmerala pronesená včera v ústavním výboru o 

zákoně na ochranu republiky. Rudé právo, Praha: [s.n.], 1923, ročník IV., č. 39, s. 3-4, s. 3 
57 Kritika zahraniční politiky. Rudé právo, Praha: [s.n.], 1922, ročník III., č. 252, s. 2 
58 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 33 
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 Šmeral již v roce 1921 obvinil Československo z nakládání se Slovenskem jako 

s dobytou kolonií a za jedinou možnost překonání nedůvěry a separatismu označil co 

nejrozsáhlejší autonomii.59 Stejné obvinění o zacházení se Slovenskem jako s podrobenou 

kolonií se později objevila i v tezi o národnostní otázce z I. řádného sjezdu KSČ a objevil se 

tam požadavek urychleně vybudovat samosprávu na Slovensku a ukončit vládu vyslaných 

úředníků.60 61 Výslovně se tam ale nevyskytuje požadavek autonomie, jako se vyskytuje 

v požadavcích týkajících se Podkarpatské Rusi.62 

 KSČ ale nebyla jedinou stranou kritickou k státnímu přístupu ke Slovensku. Již zmíněná 

Slovenská ľudová strana se dožadovala autonomie pro Slovensko a vznikla dříve než KSČ. Obě 

strany spolu musely z tohoto důvodu v této oblasti soupeřit. Šmeral tvrdil, že autonomie 

formální, o kterou usilovala SĽS není dostatečným řešením slovenské otázky. Taková 

autonomie by s sebou přinesla výměnu několika osob na některých státních orgánech, téměř se 

však nedotkne slovenského lidu. Naproti tomu navrhoval ihned začít s opatřeními, která by 

umožnila Slovákům samotným řídit místní správu a poskytovat asistenci z Česka jen v naprosto 

nezbytných případech.63 KSČ nařkla SĽS že jimi požadovaná autonomie „je jen pláštěm pro 

snahu odloučit slovenský lid od kulturního společenství a od národního sjednocení s českým 

lidem, vůbec od všeho vlivu západní kultury, a tak zamezit jeho kulturnímu povznesení se 

z tisíciletého potlačování maďarskou státní mocí a římskou církví.“64 Národnostní politiku státu 

a reakční politiku držitelů moci na Slovensku pak KSČ vinila z nahánění Slováků do náruče 

SĽS.65 

 Slovenský historik Ján Mlynárik ve svém článku „Dr. Bohumír Šmeral a Slovenská 

národnostná otázka v počiatkoch komunistického hnutia“ z roku 1967 vyslovuje názor, že KSČ 

se nemohla otevřeně hlásit k autonomii Slovenska, neboť SĽS se stala „hegemónom 

 
59 MLYNÁRIK, Ján. Dr. Bohumír Šmeral a slovenská národnostná otázka v počiatkoch komunistického hnutia. 

Československý časopis historický. Praha: Academia, 1967, ročník XV, č. 5, s. 653-666, s. 657  
60 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 33 
61 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 40 
62 tamtéž 
63 MLYNÁRIK, Ján. Dr. Bohumír Šmeral a slovenská národnostná otázka v počiatkoch komunistického hnutia. 

Československý časopis historický. Praha: Academia, 1967, ročník XV, č. 5, s. 653-666, s. 660 
64 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 36 
65 tamtéž 
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slovenského národného hnutia a hlavným predbojovníkom autonomie Slovenska“66 Kdyby se 

k autonomii přihlásila i KSČ hrozilo by kopírování programu SĽS, což by nebylo politicky 

únosné.67  

Mlynárik se dále domnívá, že Šmeral považoval Slováky za samostatný národ odlišný 

od Čechů a z toho důvodu žádal o zvláštní jednání s nimi.68 Avšak jak bylo zmíněno výše, 

Šmeral označoval Slováky za jednu z větví společného národa s Čechy nejen po vzniku KSČ, 

ale i před rozpadem Rakousko-Uherské říše. Nápadná je i podobnost mezi varováním KSČ o 

snaze SĽS zabránit národnímu sjednocení Slováků s Čechy a dřívějším varováním Šmerala 

z dob Rakouska-Uherska o zřeknutí se přirozeného nároku na spojení těchto dvou skupin, 

pokud by vznikl samostatný český stát v historických hranicích. Z těchto důvodů se zdá 

Mlynárikovo tvrzení o Šmeralově rozlišování českého a slovenského národa nepravděpodobné. 

 

4. 3. Národnostní politika na I. řádném sjezdu KSČ 

Vzhledem k tomu, že na území Československa žilo mnoho národnostních menšin, 

připomínala, dle KSČ, národnostní situace v mladé Československé republice národnostní 

situaci v zaniklém Rakousku-Uhersku. Tím však podobnosti mezi zaniklým a nově vzniklým 

státním útvarem dle vrchních představitelů strany nekončily. I národnostní politika 

československého státu připomínala komunistům národnostní politiku Rakouska-Uherska, 

akorát s obrácenými rolemi, kde se Němci s Maďary nacházeli v roli utlačovaných menšin, a 

československá buržoazie se stala utlačovatelem.  Podle KSČ Československo bylo, jako jeden 

ze států vzniklých z poražených mocností v první světové válce, jedním z úkazů neschopnosti 

buržoazie řešit národnostní otázku. Zatímco některým národům se dostalo po této válce práva 

na sebeurčení, jiným národům bylo toto právo upřeno.69 

KSČ vytýkala Československu již to, že při svém vzniku, nehledalo možnosti se 

dohodnout s německým dělnictvem při osvobozování se z Habsburské monarchie a místo toho 

násilným způsobem zabralo území většinově obývané Němci. Dále z národnostní politiky státu 

 
66 MLYNÁRIK, Ján. Dr. Bohumír Šmeral a slovenská národnostná otázka v počiatkoch komunistického hnutia. 

Československý časopis historický. Praha: Academia, 1967, ročník XV, č. 5, s. 653-666, s. 662 
67 tamtéž 
68 MLYNÁRIK, Ján. Dr. Bohumír Šmeral a slovenská národnostná otázka v počiatkoch komunistického hnutia. 

Československý časopis historický. Praha: Academia, 1967, ročník XV, č. 5, s. 653-666, s. 664 
69 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 31-33 
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kritizovala omezování místní samosprávy a samosprávy ve školství, spojenou s úpravou 

školství, která měla vést k odstranění existujících nerovností mezi českým a německým 

školstvím ve většinově německých oblastech z dob Rakouska. I KSČ považovala úpravu 

školství za nutnou a chápala, že pokud má k vyrovnání stavu českého a německého školství 

v těchto oblastech skutečně dojít, musí některé kroky být provedeny na úkor německého 

školství. KSČ ale opět kritizovala neochotu státu spolupracovat s německým dělnictvem na této 

úpravě a její provádění shora. Při tomto postupu docházelo podle komunistické strany i k rušení 

německých tříd i v případech, kdy jejich rušení nebylo nutné pro vybudování českého školství 

a pokud v nějaké obci došlo k dohodě mezi německým a českým obyvatelstvem upravující 

místní školství byly tyto dohody byrokracií ignorovány a stejným způsobem se zacházelo i se 

školstvím ostatních národních menšin.70  

KSČ byla nespokojená i s mírou omezování jazykového práva státních občanů vůči 

úřadům. „Jazykové právo státních občanů vůči úřadům, jež se dá vyjádřit větou, že každý státní 

občan má mít možnost jednat s úřady ve své řeči, bylo obmezeno mnohem dále, než by to bylo 

pochopitelným i oproti menšinám úplně malým.“71 Strana vinila tehdejší byrokracii 

z neschopnosti řešení jazykové otázky a šikany menšin v takové míře v jaké k ní nepřistupovala 

ani bývalá byrokracie Rakouská.72 

Podle KSČ veškeré negativní následky národnostní politiky československého státu 

dopadaly pouze na pracující lid, nikdy na německé či maďarské kapitalisty, kteří mají možnost 

zajistit svým dětem takové vzdělání, jaké si přejí a mohou si dovolit advokáty na úředníky pro 

potřebné styky s úřady. Zároveň se stát vždy postaví za zájmy německých a maďarských 

kapitalistů proti zájmům pracujících všech národů. Tedy, dle komunistů, neměli pracující Češi 

z nadvlády české buržoazie žádný prospěch, stejně jako nadvláda německé buržoazie 

v Rakousku nepřinášela žádným prospěch pracujícím Němcům. KSČ naopak zastávala 

stanovisko, že utlačující politika české buržoazie živý mezi národy nesnášenlivost a rozeštvává 

 
70 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 32-34 
71 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata, ed. Protokol I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 2. - 5. 

února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 

s. 34 
72 tamtéž 
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je proti sobě, což má za výsledek odcizení proletářů rozdílných národů a posílení 

nacionalistických proudů jak u utlačujícího národa, tak i u utlačovaných národů.73  

Národnostní politika státu ohrožuje Československo i v oblasti zahraniční politiky. 

Národnostní menšiny žijící v Československu často náleží k početnějším národům než je národ 

československý, a které jako většinové obyvatelstvo obývají větší státy než je Československo. 

Útlak namířený proti národnostním menšinám posiluje u nich iredentistické cítění a hrozí, že 

dojde až k válečnému konfliktu o území toužící po odtržení. Nebezpečí války je ještě umocněno 

spojenectvím Československa s Francií, která jako stát imperialistický využívá Československo 

ke svým potřebám a Československo by pro své zájmy obětovala.74 „Politika české buržoazie, 

pro níž byl český proletariát získán pod heslem Tábor je náš program, může velmi rychle končit 

u Bílé hory.“75 Opět je tu tedy zmíněna hrozba katastrofických důsledků pro malý český národ, 

o kterém již dříve psal Engels i Šmeral.  

KSČ v tomto období v oblasti národnostní politiky požadovala odstranění jazykových 

nadpráví, posílení místních samospráv a s ohraničení samosprávných obvodů s ohledem na 

hospodářské a národní poměry, úpravu školství podle zásad samosprávy bez rozdělování 

proletariátu různých národů, pověřit proletářské organizace řešením sporů národnostní povahy 

a liberálnější přístup k otázce státního příslušenství. Pro Podkarpatskou Rus žádala, jak již bylo 

zmíněno, autonomii. Aby bylo možné ukončit národnostní útlak prosazením těchto požadavků 

a zajistit přežití československého národa vyvázáním Československa ze svazků 

s imperialistickými státy, musí být napřed svržena vláda buržoazie a vytvořena vláda 

dělnická.76 

KSČ užívá v této době pojem sebeurčení národů, ale zároveň se zavazuje bojovat proti 

iredentistické politice buržoazie národnostních menšin. Naopak nejedná vůbec o právu 

národnostních menšin se od státu odtrhnout. Tak jako KSČ viděla podobnost mezi národnostní 

politikou Československa a Habsburského Rakouska, tak je možné vidět určité podobnosti mezi 
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února 1923. Vydání II. (ve Svobodě I.). Praha: Svoboda, 1989. Prameny k dějinám KSČ. ISBN 80-205-0014-6, 
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národnostní politikou české sociální demokracie z dob Rakouska a KSČ. V obou dvou 

případech bylo upozorňováno na národnostní útlak a potřebu tento útlak odstranit, avšak ani 

v jednom případě nebyla vyjádřena podpora práva na sebeurčení až do odtržení.  

 

4. 4. Rozpory uvnitř KSČ a změny v oblasti národnostní politiky 

 Mezi centristickou většinou vedení strany a jejími kritiky docházelo k častým rozporům 

a boji o moc a směřování strany. K prvním takovým střetům docházelo mezi vedením KSČ a 

skupinou okolo Bohuslava Jílka označovanou za ultralevé.77 Poté co bylo, ve shodě s usnesením 

III. kongresu Komunistické internacionály zakazující vytváření frakcí uvnitř strany, ultralevým 

zamítnuto vydávat vlastní tisk „Komunista“ rozhodli se pár dní před zasedáním výboru strany 

a stranické konference šířit obvinění o vedoucích představitelích strany. To bylo považováno 

za porušení stranické kázně, a když ultraleví odmítli stáhnout tato obvinění, byli ze strany 

vyloučení.78 Exekutiva Kominterny však vyzvala KSČ k zastavení jejich vyloučení a vyzvala 

Jílka společně s dalšími ultralevými, aby svá stanoviska šli hájit na IV. kongresu Kominterny, 

čemuž KSČ vyhověla.79 IV. kongres zrušil vyloučení ultralevých, ale současně je pokáral za 

jejich jednání, zbavil je do příštího sjezdu KSČ stranických funkcí a vyzval je k plnění závazků 

a dodržování stranické kázně.80 Tím však pro vedení spory se stranickou opozicí nekončily. 

 Politiku vedení KSČ v raném období strany začali později její kritici označovat za 

„šmeralismus“. Šmeralismu byl vyčítán přístup k liberálně demokratickému Československu a 

popírání imperialistického charakteru československého státu, chápání sociálně demokratické 

strany jako druhé strany dělníků, nechápání vedoucí úlohy strany a pokulhávání za masami a 

konečně i její národnostní politika.81 Národnostní politice KSČ bylo vytýkáno, že se přes 

formální přihlášení k právu na sebeurčení nehlásila k právu na sebeurčení až do odtržení, které 

bylo vedením strany zaměňováno za iredentu.82 

 
77 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 
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78 KRÁL, Václav. Cesta k leninismu prameny k dějinám KSČ v letech 1921-1929. Praha: Academia, 1971, s. 93-
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79 KRÁL, Václav. Cesta k leninismu prameny k dějinám KSČ v letech 1921-1929. Praha: Academia, 1971, s. 91-

92 
80 KRÁL, Václav. Cesta k leninismu prameny k dějinám KSČ v letech 1921-1929. Praha: Academia, 1971, s. 94 
81 KUČERA, Bohumil. O významu tzv. „šmeralismu“ v době prvních bojů KSČ. Sborník prací Filozofické 

fakulty brněnské univerzity. Řada sociálněvedná (G). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1959, 
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 Podmět ke změně stanoviska KSČ k národnostní otázce přišel z Kominterny. Na V. 

kongresu Kominterny konaném 17. 6. až 8. 7. 1924 se, mimo jiné, řešila i národnostní otázka 

v Československu. V prvním bodě resoluce o národnostní otázce v Československu je 

konstatováno „že v Československu není jednotného česko-slovenského národa a že česko-

slovenský stát skládá se kromě české národnosti ještě z těchto národností: slovenské, německé, 

maďarské, ukrajinské a polské“83 Hned první bod tak vyslovuje nutnost opustit teorii o 

jednotném československém národě o dvou větvích a uznat slovenskou národnost za 

samostatnou a odlišnou od české národnosti. Druhý bod dává KSČ za povinnost přihlásit se 

k právu národů na sebeurčení až do odtržení, a zejména Slováky podporovat v jejich boji za 

nezávislost. Autonomie je v druhém bodě označena za buržoazní a nacionalistické heslo 

směřující k zotročení pracujícího lidu všech národností. Ve třetím bodě je zdůrazněna potřeba 

těsná spolupráce pracujících všech národností v Československu za svržení kapitalistické vlády 

a ustanovení diktatury proletariátu, pokud má být dosažení úspěchu v osvobození 

národnostních menšin.84 

 B. Šmeral přijal kritiku V. kongresu KI a označil hájení práva národů na sebeurčení až 

do odtržení za jednu z povinností českých komunistů. Zároveň zdůraznil nutnost přizpůsobit 

propagandu tohoto práva tehdejší situaci „To, co za daných poměrů řekneme českým, 

německým, slovenským a ukrajinským dělníkům závisí od konkrétní situace. Jest samozřejmé, 

že náš český proletariát nemůže neuznávati práva maďarské menšiny na sebeurčení, a tedy také 

na oddělení. Bylo by však karikaturou tohoto principu, kdybychom za nynějších poměrů, kdy 

v Maďarsku zuří Horthy, propagovali mezi maďarskými dělníky myšlenku okamžitého oddělení 

od Československa a připojení se k Maďarsku.“85 Na Šmerala zareagoval představitel III. 

internacionály Dmitrij Manuilskij. Ten upozornil, že hájit právo na sebeurčení neznamená vždy 

podporovat oddělení od státního útvaru, nýbrž podporuje právo národnostní menšiny oddělit 

se.86 

 Na pokyny V. kongresu KI reagoval II. řádný sjezd KSČ z 31. 10. – 4. 11. 1924. Zde 

promluvil i K. Kreibich, který se na V. kongresu KI stavěl proti resoluci o národnostní otázce 

v Československu. „Nebránil jsem se tam proti tomu, aby právo na sebeurčení bylo postaveno 

jako základní princip a jako východisko politiky naší strany v národnostní otázce, ale se vší 
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145-147 



23 
 

rozhodností jsem se tam postavil proti oné větě v rezoluci o Československu, která praví, že 

naše strana musí heslo práva sebeurčení až do odtržení »aktivně provádět«. Této větě jsem 

rozuměl v tom smyslu, že naše strana má dělat politiku podporování iredenty za každých 

okolností.“87 Kreibich dále nesouhlasil s rezolucí V. kongresu Kominterny, protože v ní nebyla 

zmínka o československé národní revoluci a nutnosti obrany jejích vymožeností před 

německým či dohodovým imperialismem a on se staví proti každé aktivní podpoře odtržení se 

od Československa, která by přivedla vítězství německého či dohodového imperialismu. Po 

reakci Manuilského na Šmerala a dopisech exekutivy KI si ovšem uvědomil, že Kominterna 

podporování iredenty po KSČ nežádá a rozpor tak považuje za vyřešený. Dalším sporným 

bodem pro něj byla otázka autonomie, ale i tento spor považuje Kreibich za vyřešený a tak už 

podle něj neexistovalo vážných rozporů bránících společnému vypracování národnostního 

programu KSČ.88 

 Resoluce k národnostní otázce přijatá na II. sjezdu KSČ reflektovala pokyny V. 

kongresu KI. Dosavadní národností politika strany byla touto resolucí kritizována jako 

oportunistická a v praxi pasivní. Nepřihlášení se k právu na sebeurčení až do odtržení bylo 

označeno za objektivní podporu československého imperialismu a českým komunistům bylo 

uloženo, aby ve své činnosti zdůrazňovali právo sebeurčení až do odtržení. Komunisté 

národnostních menšin měli zase při propagaci tohoto práva akcentovat nutnost spojení se 

s českými pracujícími. II. sjezd KSČ vyjádřil plný souhlas s národnostními tezemi V. kongresu 

KI a určil centrále vypracovat konkrétní směrnice v národnostní otázce.89 

 K resolucím V. kongresu KI se v KSČ plně přihlásila skupina, která zformovala 

levicový proud ve straně. Levicový proud se snažil co nejdůsledněji prosazovat resoluce V. 

kongresu KI a stranu urychleně bolševizovat. Jedním z nejvýraznějších představitelů levice byl 

v této době Josef Haken90 Na II. sjezdu KSČ sestavil jak levý proud, tak přívrženci dosavadního 

vedení své návrhy kandidátních listin do vedení strany. Aby se předešlo rozkolu, zasáhl do 

sestavování kandidátní listiny zástupce Kominterny Mauilskij a došlo k sestavení jednotné 
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kompromisní kandidátní listiny. Na této listině měl levý proud většinu kandidátů.91 Listina byla 

přijata a do vedení strany byl znovuzvolený Bohumír Šmeral a zvolen byl i Josef Haken.92 

Dosavadní přední teoretik v oblasti národnostní otázky Karel Kreibich nebyl na kandidátní 

listině. Sám požádal, aby nebyl nominován, neboť Manuilskij vyjádřil k jeho kandidatuře 

odpor.93 

 

5. KSČ v období 1925-1929 

5. 1. Bubníkova aféra a národnostní otázka na III. řádném sjezdu 

 Přes kompromisní sestavení vedení strany, nebo právě kvůli němu, neskončily 

vnitrostranické spory. Sekretář pražského kraje KSČ a zástupce pravicového křídla strany Josef 

Bubník vystoupil proti zasahování KI do záležitostí strany, jako tomu bylo při vytvoření 

kompromisní kandidátky na II. sjezdu a tlačil pravicové křídlo k roztržce.94 Bubník byl 

následovně na počátku roku 1925 z KSČ vyloučen za formování protistranické frakce. V KSČ 

došlo po jeho vyloučení ke krizi a některá krajská vedení v českých zemích se postavila proti 

vedení strany. Centristé v této krizi zaujali smířlivé stanovisko a volali po ústupcích v zájmu 

zachování jednoty strany.95 Vzešlá krize byla vyřešena zásahem KI a generálního tajemníka KS 

Sovětského svazu Stalina, ten označil pravicový proud za tehdejší největší nebezpečí pro KSČ, 

které je nutné zlikvidovat.96 Poté, co centristé uznali pravicové křídlo za největší hrozbu pro 

stranu, navrhla exekutiva KI zformování společného bloku středového a levicového proudu 

proti proudu pravicovému.97 

 V září téhož roku proběhl III. řádný sjezd KSČ. Díky spojenectví mezi středem a levicí 

bylo opět zvoleno vedení složené z obou směrů. Do vedení se vrátil ani ne po roce K. Kreibich, 
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vrátil se ale také bývalý představitel ultralevých B. Jílek, který se přidal k levici. Poprvé se do 

vedení dostává, jako představitel levice, také Klement Gottwald. 

 Oddíl týkající se národnostní otázky z rezoluce k hospodářské a politické situaci přijaté 

na III. sjezdu je poměrně stručný. Požadování autonomie nacionalistickými stranami 

národnostních menšin je zde označeno za klamání lidu „nic neříkajícími řečmi“98 Strana klade 

důraz na právo na sebeurčení, zároveň se však staví proti iredentismu. Národnostní politika 

státu je tu opět označena za přejatou z Habsburského Rakouska a za posilující nesnášenlivost 

mezi národy. KSČ se zavazuje bojovat proti národnostnímu útlaku jako je potlačování škol 

národnostních menšin.99  

 

5. 2. Volby 1924 a 1925 

 Doplňovací volby v Podkarpatské Rusi do Národního shromáždění Československé 

republiky 1924 byly prvními parlamentními volbami, kterých se KSČ účastnila a byla v nich 

mimořádně úspěšná. Komunisté zvítězili se ziskem 39,43% hlasů.100 

V následujícím roce se konaly celorepublikové volby do Národního shromáždění 

Československé republiky a KSČ dosáhla znovu velmi dobrých výsledků. Ve volbách do 

poslanecké sněmovny získala 13,14% hlasů a umístila se druhá za Republikánskou stranou 

zemědělského a malorolnického lidu. Rozdíl mezi prvními agrárníky a druhými komunisty 

navíc činil jen 0,52% hlasů. Sociální demokracie, vítězka minulých voleb, ze které se česká část 

KSČ oddělila, skončila ve volbách až na čtvrtém místě.101  

 Nejlepší výsledky měla KSČ v Podkarpatské Rusi, kde se znovu umístila první, ovšem 

s nižším podílem hlasů. V roce 1925 dostali komunisté v Podkarpatské Rusi 30,78% hlasů. 

V Českých zemích byla podpora komunistů rovnoměrněji rozdělena než u ostatních stran. KSČ 

byla zdaleka nejúspěšnější neněmeckou stranou ve většinově německých volebních krajích. Na 

rozdíl od německých stran získali komunisté vysoký počet hlasů i ve většinově českých krajích 

a rozdíly v podpoře KSČ mezi německými a českými kraji nebyly vysoké. Z volebních krajů 

 
98 ÚSTAV DĚJIN KSČ. Protokol III. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 26. - 28. září 1925. 

Vydání II., v nakladatelství Svoboda I. Praha: Svoboda, 1967. Prameny k dějinám KSČ, s. 262 
99 ÚSTAV DĚJIN KSČ. Protokol III. řádného sjezdu Komunistické strany Československa 26. - 28. září 1925. 

Vydání II., v nakladatelství Svoboda I. Praha: Svoboda, 1967. Prameny k dějinám KSČ, s. 262-263 
100 Konečně úřední zpráva o volbách v Podkarpatské Rusi. Rudé právo, Praha: [s.n.], 1924, ročník V., č. 75, s. 3  
101 FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. Volby do Národního 

shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. Praha: Federální statistický úřad, 1990, 

s. 26 



26 
 

v Českých zemích byly komunisté nejúspěšnější v Lounech, nejméně úspěšní v Plzni. Oba 

kraje měly českou většinu s početnou německou menšinou. KSČ skončila v Českých zemích 

třetí za agrárníky a Československou stranou lidovou. Na Slovensku se KSČ umístila také třetí, 

tentokrát za agrárníky a Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, která kandidovala společně 

s dalšími autonomistickými stranami v Autonomistickém bloku.102 103 

Po třech letech kritiky národnostního útlaku a domáhání se autonomie pro 

Podkarpatskou Rus a po jednom roce po přihlášení se k právu na sebeurčení až do odtržení byla 

podpora KSČ po celé republice rovnoměrně rozmístěna, s výjimkou Podkarpatské Rusi kde 

dominovala. I přes dobré výsledky komunistů v ostatních oblastech národnostních menšin se 

jim nepodařilo prolomit dominaci stran daných menšin. 

Po volbách sestavil vládu tehdejší premiér, agrárník Antonín Švehla společně 

s ostatními českými stranami. V koalici ovšem docházelo k sporům, především ohledně 

agrárních cel a Švehla podal po třech měsících demisi.104 Jeho vláda byla nahrazena úřednickou 

vládou vedenou Janem Černým. Agrárníkům se následně podařilo zajistit podporu pro agrární 

cla u HSĽS, Německého svazu zemědělců a Německé křesťansko-sociální strany lidové. České 

nesocialistické strany společně se zmíněnými německými stranami vytvořili v říjnu 1926 novou 

vládu, jejímž předsedou byl opět Švehla. V lednu 1927 se k této koalici přidala i HSĽS.105 

 

5. 3. Teorie jednotné fronty buržoazie a IV. řádný sjezd KSČ  

  Několik měsíců po volbách Gottwald označil pozici české buržoazie za natolik volbami 

oslabenou, že pro další stabilizaci kapitalistického režimu bude buďto muset nastolit otevřenou 

diktaturu, či se domluvit na spolupráci s buržoazií alespoň jednoho menšinového národa. HSĽS 

v této době představovala dle něj stranu ochotnou obětovat slovenský lid ve spolupráci s českou 

buržoazií. Jako řešení zrady národnostních zájmů slovenského národa Gottwald navrhuje 

zlomení hegemonie HSĽS v národněosvobozeneckém boji ve prospěch KSČ.106 Podobný 

 
102 FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. Volby do Národního 

shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. Praha: Federální statistický úřad, 1990, 

s. 28-30 
103 Slovenská ľudová strana přidala do svého názvu jméno zakladatele strany Andreje Hlinky 
104 H., J. Sedmá vláda odstoupila. Venkov. Praha: Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1926, č. 66, 

s. 1 
105 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 227-230 
106 GOTTWALD, Klement. Spisy I 1925-1929. Revidovaný dotisk prvního vydání. Praha: Svoboda, 1951, s. 18-

20 
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komentář učinil Kreibich o německých politických stranách a rezoluce přijatá na konferenci 

německých krajů KSČ po Kreibichově referátu je označila za zrádkyně sebeurčovacího 

práva.107 

 V roce 1926 přijala celoslovenská konference KSČ v Žilině manifest „Vypracte 

Slovensko“. Ten naznačoval, že autonomie Slovenska je řešením slovenské otázky. Za tento 

manifest byl poté na V. sjezdu KSČ kritizován významný slovenský komunista Július Verčík.108 

V pozdějších letech se ukázalo, že jeho autorem byl samotný Gottwald, který se k autorství 

nepřihlásil.109 

Vznik koalice pravicových stran různých národností pro Gottwalda představoval 

výsledek domluvy buržoazie několika národů. Tak došlo zradou národnostních programů 

politickými stranami národnostních menšin v Československu k vytvoření jednotné fronty 

buržoazie proti proletariátu všech národností, které nekomunistické levicové strany tvoří 

loajální opozici.110 

 Nebezpečí sblížení se kapitalistických stran všech národností a vzniku jednotné fronty 

buržoazie proti pracujícím bylo zmíněno už v rezolucích přijatých III. sjezdem KSČ a teorie 

jednotné fronty buržoazie se stala podstatnou součástí národnostní politiky KSČ. Kromě této 

teorie bylo pro KSČ zásadní postavení se proti jazykovým nařízením vlády z února roku 1926, 

nařizujícím jednat s úřady v českém jazyce.111 

 IV. sjezd KSČ konaný 25. – 28. 3. 1927 znamenal z hlediska organizace strany úspěch 

pro příznivce B. Jílka, kteří získali rozhodující vliv v ústředním výboru.112 Tak jako na III. jezdu 

nebyla přijatá samostatná rezoluce o národnostní otázce a národnostní otázka byla zahrnuta do 

rezoluce o politické a hospodářské situaci. Ta konstatuje, že hospodářské krize dopadají 

obzvláště těžce na příslušníky menšinových národností a zmiňuje vytvoření jednotné fronty 

buržoazie.  V rezoluci se píše též o nutnosti držení leninské linie v národnostní otázce, tedy o 

uplatňování boje proti národnostnímu útlaku a za právo na sebeurčení až do odtržení v praxi. 

 
107 Do boje proti spojené české a německé buržoasii. : Z resoluce, přijaté po referátu soudr. Kreibicha na nedělní 

konferenci německých krajů KSČ. Rudé právo, Praha: [s.n.], 1926, ročník VII., č. 226, s. 2 
108 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol V. řádného sjezdu Komunistické strany 

Československa 18. - 23. února 1929. Vydání III., v Nakladatelství Svoboda II. Praha: Svoboda, 1978. Prameny 

k dějinám KSČ, s. 197-198 
109 MLYNÁRIK, Ján. K niektorým otázkam revolučného hnutia v Československu v rokoch 1918–1938. 

Československý časopis historický. Praha: Historický ústav ČSAV, 1964, ročník XII., č. 2, s. 206-216, s. 209 
110 GOTTWALD, Klement. Spisy I 1925-1929. Revidovaný dotisk prvního vydání. Praha: Svoboda, 1951, s. 24-

25 
111 Zašlapané právo sebeurčení národů. Rudé právo, Praha: [s.n.], 1926, ročník VII., č. 32, s. 1 
112 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 240 
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Kromě národnostní otázky v Československu se IV sjezdu řešila i národnostní politika 

v zahraničí, především v Číně. KSČ vyjádřila, v souladu s právem na sebeurčení, solidaritu 

s čínskými bojovníky za národní osvobození.113 I K. Kreibich ve své závěrečné řeči promluvil 

k tématu čínského boje proti imperialismu „V čínské revoluci jsou také prvky sociální revoluce 

a musíme mít z toho ohromnou radost, ohromné potěšení, že čínský proletariát pod vedením 

Komunistické strany Číny je dnes daleko vyspělejším v národní revoluci, než byli čeští proletáři 

v národní revoluci české,“114 115 V této řeči také vyjádřil své spokojení se sjezdem „…sjezd byl 

důkazem, že jsme na nejlepší cestě k leninismu, k bolševizaci, že tímto směrem strana rychle 

postupuje.“116  

 

5. 4. Rudý den, nové rozpory v KSČ a kritika národnostní politiky 

Spokojenost s politikou KSČ nicméně nebyla všudypřítomná. Hlavní rozpory nastaly 

v reakci na události z počátku července 1928. KSČ původně plánovala uspořádat v červenci 

1928 v Praze spartakiádu, to ji ale bylo vládou zakázáno, načež KSČ naplánovala uspořádat 

demonstraci proti perzekuci nazvanou Rudý den, i tato akce byla zakázána. Vedení KSČ se 

rozhodlo jít přes zákaz a demonstraci pořádat ilegálně. Pro špatnou organizovanost skončil 

Rudý den neúspěchem a demonstrující dav čítající asi 6 000 účastníků byl potlačen policií.117 

Levicová opozice k Jílkovu vedení, jejímž nejvýznamnějším představitelem byl 

Gottwald, kritizovala mimo jiné i tehdejší národnostní politiku strany. Uznávala správnost 

teoretického přístupu, ale za nedostatečnou považovali praktické využívání hesel národnostní 

politiky a jejich popularizaci mezi lidem. Proto levá opozice označila národnostní politiku 

vedení strany za zatíženou zbytky oportunistického nazírání na národnostní politiky z období 

před II. sjezdem KSČ.118 

 
113 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol IV. řádného sjezdu Komunistické strany 

Československa 25. - 28. března 1927. Praha: Svoboda, 1984. Prameny k dějinám KSČ, s. 250-255 
114 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol IV. řádného sjezdu Komunistické strany 

Československa 25. - 28. března 1927. Praha: Svoboda, 1984. Prameny k dějinám KSČ, s. 244 
115 V Číně probíhal tou dobou boj vedený společně čínskými nacionalisty a čínskými komunisty proti klikám 

vojenským vůdců ovládajících části fragmentované země. Jen několik dní po IV. sjezdu KSČ došlo k masakru 

čínských komunistů v Šanghaji ze strany čínských nacionalistů pod vedením Čankajška. Po Šanghajském 

masakru se spojenectví čínských komunistů a nacionalistů rozpadlo a začala čínská občanská válka. 
116 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol IV. řádného sjezdu Komunistické strany 

Československa 25. - 28. března 1927. Praha: Svoboda, 1984. Prameny k dějinám KSČ, s. 240 
117 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 247-248 
118 GOTTWALD, Klement. Spisy I 1925-1929. Revidovaný dotisk prvního vydání. Praha: Svoboda, 1951, s. 119 
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Levicová opozice měla navíc silného spojence, Kominternu. Po selhání Rudého dne 

přišel z EKI otevřený list členstvu KSČ. V něm označila EKI příčiny krize ve straně za hlubší 

než pouze neúspěch Rudého dne. Přestože exekutiva vyzdvihla některé úspěchy KSČ, 

podrobila ji kritice. V otázce národnostní odsoudila nedostatečnou pozornost, kterou ji KSČ 

věnuje.119 KSČ byla listem vyzvána, aby co nejdříve přešla „Od oportunistické pasivity 

k bolševické aktivitě“120 V reakci na kritiku přijal Ústřední výbor KSČ na návrh K. Gottwalda 

rezoluci souhlasující s výtkami Kominterny.121 Spory mezi vedením a levou opozicí 

pokračovaly však až do vyvrcholení na V. sjezdu KSČ z 18. – 23. 2. 1929.  

 

6. KSČ od nástupu Klementa Gottwalda po Mnichovskou smlouvu 

- 1929-1938 

6. 1. Národnostní politika na V. řádném sjezdu 

Na V. sjezdu přišla zásadní změna ve vedení strany. Jílek již do něj nebyl zvolen, 

zvoleni však nebyli ani Kreibich a poprvé od založení strany ani Šmeral. Naopak skupina okolo 

Gottwalda získala většinu pozic v Ústředním výboru.122 123 Diskuze o národnostní otázce se 

zaměřovala především na kritiku teze z I. řádného sjezdu KSČ. Ta sice byla odsouzena již II. 

řádným sjezdem, ale Gottwald považoval za nutné ji opět důsledně odsoudit ve svém úvodním 

slově. Považoval totiž teze z I. řádného sjezdu za teoretickou základnu prakticky 

přetrvávajícího oportunismu. Některé z Gottwaldových výtek, konkrétně původní 

čechoslovakismus a nehlášení se k právu na sebeurčení až do odtržení, tak byly již samotnou 

KSČ teoreticky zpracovány v minulosti. Avšak Gottwald zašel s kritikou dále, když odmítl 

myšlenku, že Československo vzniklo jako výsledek české národní revoluce. Nepopřel sice 

určitý vliv národně osvobozeneckého revolučního hnutí na vzniku státu, hlavní a rozhodující 

vliv dle něj ale měla imperialistická válka a imperialistický mír.  

 
119 KRÁL, Václav. Cesta k leninismu prameny k dějinám KSČ v letech 1921-1929. Praha: Academia, 1971, s. 

302-303 
120 KRÁL, Václav. Cesta k leninismu prameny k dějinám KSČ v letech 1921-1929. Praha: Academia, 1971, s. 

309 
121 tamtéž 
122 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol V. řádného sjezdu Komunistické strany 

Československa 18. - 23. února 1929. Vydání III., v Nakladatelství Svoboda II. Praha: Svoboda, 1978. Prameny 

k dějinám KSČ, s. 639-640 
123 REIMAN, Pavel, ed. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961, s. 263 
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Podle této teorie je Československo imperialistickým státem, nikoliv kolonií 

dohodových mocností. Právě nahlížení na Československo jako na kolonii a na stát vzniklý 

pokrokovým bojem za národní nezávislost vedlo bývalé vedení strany k přijetí ideologie 

jednotného československého národa. Vedlo také k údajnému ospravedlňování anexe území 

národnostních menšin a ke snaze zachovat Československo jako státní útvar, i když se jedná o 

stát kapitalistický. Tedy postavit se na stranu Československého státu v případě imperialistické 

války, tak jako se sociální demokraté ve starém Rakousku postavili za Rakousko-Uhersko. 

Gottwald upozornil též na rozdíl mezi tehdejší teorií strany a prací v regionech. Podle něj se, 

zvláště v Podkarpatské Rusi, neopustilo v praxi od hesel vytyčených I. sjezdem a nepřešlo se 

k propagaci práva na sebeurčení až do odtržení kvůli nedostatečnému odmítnutí národnostní 

politiky z I. sjezdu.124 

Byť se až do II. sjezdu KSČ hlásila k teorii jednotného československého národa, původ 

přijetí této teorie v chápání Československa jako pokrokově vzniklého a utlačovaného státu 

není tak zřejmý. Zvláště pokud se vezme v potaz Šmeralovo přihlášení se k teorii jednotného 

národa ještě před vznikem Československa. Teze o národnostní otázce z I. sjezdu skutečně 

vysvětluje, že z ekonomických důvodů potřebovala ČSR k sobě připojit území obývané 

převážně menšinami, v čemž se dá vidět i obhajoba zabrání těchto oblastí v případě kdy je 

usilováno o zachování Československu. Zároveň však tato teze odsuzovala postup státu při 

zabírání daných území a nazvala jej imperialistickým. Cílem strany nebylo toliko zachování 

státu v jeho tehdejší podobě jako zachování českého národa a jeho práva na sebeurčení.125 

Ohrožení viděli ve vítězství německého imperialismu, ale i posílení dohodových mocností a 

válku, do které by mohlo být ČSR zatažena. Na druhou stranu KSČ odmítala odtržení většinově 

maďarských oblastí od liberálně demokratického Československa a jejich připojení 

k Horthyovskému Maďarsku. Snad v tom by se dala spatřovat snaha zachovat stát v stávajících 

hranicích, i když má kapitalistické zřízení, pokud německý imperialismus chápeme jako 

nepřítele tohoto práva.  

Rezoluce o situaci a úkolech strany v částech týkajících se národnostní otázky je 

v mnohém propojena s Gottwaldovým proslovem. V oddíle o národnostní situaci 

v Československu je konstatováno, že hlavní vliv na vznik státu měla imperialistická válka a 

ČSR je státem imperialistickým, kde se zájmy České buržoazie shodují se se zájmy buržoazie 

 
124 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol V. řádného sjezdu Komunistické strany 

Československa 18. - 23. února 1929. Vydání III., v Nakladatelství Svoboda II. Praha: Svoboda, 1978. Prameny 

k dějinám KSČ, s. 49-51 
125 Případně národa československého, podle tehdejší teze. 
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ostatních imperialistických států. Česká buržoazie by tak nebyl do války s SSSR vtažena, nýbrž 

sama o válku usiluje. Opět je zmíněna existence československé jednotné fronty buržoazie 

různých národů utlačující proletariát všech národů na základě společných zájmů jejích členů.126 

Za příčiny špatné národnostní politiky strany v minulosti jsou viněny sociálně demokratické 

tradice a „šmeralismus“.127  

Mezi úkoly strany v oblasti národnostní otázky vytyčené V. sjezdem patří spojení boje 

proti národnostnímu útlaku a za právo na sebeurčení „s všeobecnými hospodářskými a 

politickými požadavky pracujících vrstev potlačených národů, s všeobecným třídním bojem 

veškerého proletariátu v Československu.“128 Dále vysvětlování, že autonomie požadovaná 

stranami národnostních menšin znamená jen prodlužování národnostního útlaku při zachování 

kapitalistického Československa a jde proti zájmům pracujících příslušníků menšinových 

národů. Úkolem strany je také propagovat jednotu mezi proletáři všech národů, neboť jen tak 

může být nastolena diktatura proletariátu a pouze tehdy je možně zbavit se národnostního 

útlaku.129 V teorii národnostní politiky nepřišly s V. sjezdem změny. Ty se objevily v přístupu 

k dosavadnímu uplatňování a propagaci národnostní politiky strany v praxi. Další změnou bylo 

rozdílné vnímání charakteru ČSR, které bylo, podle V. sjezdu, ideologickým základem 

národnostní politiky. 

6. 2. Volby 1929 

Po V. sjezdu vystoupilo ze strany velké množství členů, mezi nimi i B. Jílek. Celkově 

se za rok trvání krize od selhání Rudého dne zmenšila členská základna na čtvrtinu, z přibližně 

100 000 členů na přibližně 25 000.130 Na rozdíl od Jílka, Šmeral s Kreibichem, kteří byli tou 
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k dějinám KSČ, s. 449-453 
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dobou v Moskvě a neměli příležitost na sjezdu reagovat na tvrdou kritiku, vydali z Moskvy 

prohlášení podporující linii V. sjezdu a nové vedení.131 

KSČ zaznamenala také úbytek voličů v parlamentních volbách z října 1929. 

Celorepublikově získala 10,2% hlasů, o necelá 3% méně než v roce 1925, a propadla se 

z druhého na čtvrté místo za agrárníky, sociálními demokraty a Československou stranou 

národně socialistickou.132 

Pokles odevzdaných hlasů pro KSČ byl přítomný téměř ve všech oblastech republiky. 

Nejvýrazněji se projevil v Podkarpatské Rusi, kde se počet voličů komunistů zmenšil téměř na 

polovinu oproti minulým volbám. Komunisté, předešlí vítězové voleb v Podkarpatské Rusi, 

skončili třetí za agrárníky a Československou národní demokracií. Z celého Československa 

však Podkarpatská Rus zůstala zemí, kde se komunisté těšili největší podpoře. Ve většinově 

českých oblastech a na Slovensku zaznamenala KSČ méně významný pokles v podpoře mezi 

voliči. Ke zlomení hegemonie HSĽS na Slovensku ve prospěch komunistické strany tak tedy 

nedošlo. Avšak proti klesajícímu trendu v ostatních částech republiky ve většinově německých 

oblastech podpora KSČ oproti roku 1925 mírně vzrostla. Ani zde ale nedošlo k prolomení 

hegemonie německých stran.133 

S tím jak se strana výrazněji hlásila k právu sebeurčení, až do odtržení podpora KSČ v 

parlamentních volbách v celém Československu klesá. Jedinou výjimku tvoří většinově 

německé oblasti, kde je trend opačný. Nic se nezměnilo na pozici KSČ jako jediné strany, která 

má celkem vyrovnané výsledky napříč republikou, bez ohledu na národnostní složení daných 

oblastí. 

Gottwald byl ve volbách poprvé zvolen do Národního shromáždění a ve své první 

parlamentní řeči se věnoval i národnostní otázce, když mimo jiné prohlásil „Budeme bojovat 

proti národnímu útlaku a za osvobození utlačovaných národů v tomto státě.“134 
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k dějinám KSČ, s. 655-656 
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6. 3. Národnostní politika KSČ na cestě k VII. kongresu KI 

Prvních pár let po V. sjezdu se strana držela národnostní politiky z něj vycházející. 

Gottwald odmítal, že by tato politika byla namířena proti českému národu. Naopak v 

národnostní politice státu viděl pro Čechy ohrožení. Podle něj utlačovatelská politika české 

buržoazie vede český národ ke stejnému osudu, k jakému dovedla buržoazie německá svou 

utlačovatelskou politikou národ německý v první světové válce. Proto se český lid nesmí podílet 

na potlačování ostatních národů. „K nové Bílé hoře vede český národ ne chudý lid, nýbrž čeští 

páni, česká buržoazie. Kdyby další uspořádání světa mělo být ponecháno v rukou buržoazie, 

přišla by nová, horší Bílá hora.“135 Varování před katastrofou pro český národ je tedy jedna 

z věcí, která z I. sjezdu přetrvala v národnostní politice KSČ. 

Příčinou změny národností politiky se stali události z roku 1933. Konkrétně Hitlerův 

triumf v Německu a, po zakázání nacistické Německé národně socialistické strany dělnické, 

vznik nacistické Sudetoněmecké vlastenecké fronty vedené Konrádem Henleinem, ze které se 

později stala Sudetoněmecká strana, v Československu. Změna však nebyla okamžitá.  

Už v březnu 1933 učinila Kominterna provolání k dělníkům všech zemí, ve kterém jsou 

komunisté vyzváni k vytvoření jednotné fronty proti fašismu se sociálně demokratickými 

dělníky a se sociálně demokratickými stranami. 14. března 1933 poslali Klement Gottwald a 

Antonín Zápotocký za ÚV KSČ dopis výkonným výborům socialistických stran žádající je o 

ukončení spolupráce s buržoazií podílením se na vládě a vytvoření této jednotné fronty.136 Do 

této doby KSČ vycházela z dříve přijaté teorie o „sociálfašismu“, tedy teorii považující sociální 

demokracii za jedno křídlo fašismu.137 Socialistické strany návrh na vytvoření jednotné fronty 

s komunisty odmítli. V boji proti fašismu viděli hájení demokratických institucí ČSR přednější 

než slučování levicových stran.138 V rezoluci pléna ÚV KSČ z října téhož roku je tak napsáno, 

že nebezpečí fašismu hrozí především od československé vlády, ne od Henleinovců. 

K národnostní otázce je v rezoluci sice uvedeno, že politika německých nacistů 

v Československu může dovést československé Němce pouze do područí Hitlerova, nikoliv 

k národní svobodě, komunistům ze všech částí země je však určeno pokračovat ve formování 

hnutí bojujících za právo na sebeurčení a za národní a sociální osvobození.139 

 
135 GOTTWALD, Klement. Spisy III 1931-1932. Praha: Svoboda, 1951, s. 249-250 
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S rostoucím nebezpečím vycházejícím z nacistického Německa a německých nacistů 

v Československu KSČ v roce 1934 opět přišla s výzvou o vytvoření jednotné fronty proti 

fašismu. I když do ní zvala socialistické strany jako celky, hlavním cílem zdá se bylo získání 

socialistických dělníků, kterým je vysvětlována komunistická pozice a proč je postoj vůdčích 

osobností socialistických stran chybný.140 KSČ také označuje svou národnostní politiku za 

správnou a vysvětluje, že český národ nemůže být svoboden, dokud utlačuje ostatní národy a 

upírá jim právo na sebeurčení až do odtržení. Zároveň se zavazuje aktivně bojovat proti zabrání 

československého území nejen Německem, nýbrž také Maďarskem a Polskem.141 I nadále se 

komunisté snažili navázat spolupráci se socialistickými stranami, jak třeba dokládá dopis 

německé sociální demokracii z konce ledna 1935.142 Tyto kroky ukazují faktický posun 

k akcentování ochrany československého území, a národností tyto území obývající, před 

fašismem ze zahraničí. S tím je svázaný také posun k vnímání fašistických sousedů jako hlavní 

fašistické hrozby. 

 

6. 4. Volby 1935 

Zatímco nejen národnostní politika KSČ procházela proměnami, proběhly 19. května 

1935 další volby do Národního shromáždění. Výsledky komunistů byly podobné výsledkům 

z minulých voleb, se ziskem 10,32% hlasů se znovu umístili čtvrtí, tentokrát za 

Sudetoněmeckou stranou, agrárníky a sociálními demokraty.143 I když rozdíl mezi zisky hlasů 

mezi roky 1929 a 1935 činí celorepublikově pouze 0,12%, rozdíly v jednotlivých volebních 

krajích byly větší a ukazují na změny ve voličské základně KSČ. 

Nejvýrazněji se změny projevily opět v Podkarpatské Rusi, kde se komunistům vrátilo 

jejich prvenství, nedosáhli však již takových výsledků jako v letech 1924 a 1925. K méně 

výraznému nárůstu podpory došlo také na Slovensku. Naopak ve většinově německých 

volebních krajích, ve kterých si jako jediných KSČ v roce 1929 polepšila, došlo k výraznému 

propadu komunistů. KSČ zde v roce 1935 dostala téměř jen polovinu hlasů oproti předešlým 

volbám. Volby ukázaly naprostou dominanci Henleinovi Sudetoněmecké strany v těchto 
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142 GOTTWALD, Klement. Spisy VI 1934-1935. Praha: Svoboda, 1952, s. 83-86 
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oblastech. Nic se ovšem nezměnilo na pozici KSČ jako jedině neněmecké strany, která tu má 

ne zcela zanedbatelnou podporu.144  

Ve většinově českých volebních krajích se komunistům nepodařilo obrátit klesající 

trend, podíl hlasů pro KSČ byl však jen o 0,31% nižší než v roce 1929. Existuje ovšem rozdíl 

mezi volebními kraji s větší a menší německou menšinou. V krajích kde německé obyvatelstvo 

tvořilo 30 a více procent populace podpora KSČ nadále klesala. V krajích ve kterých byla 

populace tvořena z méně jak 30 procent Němci se komunistům podařilo obrátit klesající trend 

a podpora komunistů zde naopak roste.145 

KSČ nadále zůstává jedinou československou stranou s výraznější podporou ve všech 

oblastech republiky. V době, kdy začíná upřednostňovat obranu státu před zahraničním 

fašismem, odmítat zabrání částí Československa okolními státy a s tím upozaďovat právo 

menšin odtrhnout se, ztrácí KSČ výrazně podporu ve většinově německých oblastech a naopak 

její podpora roste v oblastech obývaných jinými národnostmi a s nižším počtem Němců. 

 

6. 5. VII. kongres KI a VII. sjezd KSČ 

Na VII. kongresu KI (25. 7. – 20. 8. 1935) bylo již zcela zřejmá nutnost změnit strategii 

komunistických stran, aby reflektovala tehdejší situaci ve světě. Hlavní referent, bulharský 

komunista a oběť nacistických perzekucí, Georgi Dimitrov směrem ke vztahu komunistů 

k národu konstatoval nesmiřitelný odpor k buržoaznímu nacionalismu, zároveň však odmítl 

„národní nihilismus“.146 Souhlas s tímto pohledem na kongresu vyjádřil i K. Gottwald a projevil 

se i v přijaté rezoluci, kde byla dělnická třída prohlášena jedinou bojovnicí za národní svobodu 

a nezávislost. Komunistickým stranám byl určen úkol ukazovat na pravdivost tohoto tvrzení.147  

Vzhledem k dříve uvedenému se nedá říci, že by takový názor byl KSČ do VII. 

kongresu cizí. Českoslovenští komunisté ještě před VII. kongresem KI odmítali, že by stáli proti 

národu a hlásili se k osvobození českého lidu v souladu se zásadou vyřčenou Engelsem o 

nesvobodě národů utlačující jiné národy. Ani historicky, před přijetím leninských zásad, 
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založením KSČ i vznikem ČSR, nebyl českým marxistů vlastní národní nihilismus, vždyť právě 

Šmeral nazval politiku českých sociálních demokratů „nejnárodnější, nejvlastenečtější“148 

Kongres se zabýval též hrozbou německé invaze do ostatních států. Československo 

bylo uvedeno za případ státu, který by mohl být Německem napaden, a komunisté by v takovém 

případě měli povinnost poskytnout Československu pomoc. V přijaté rezoluci bylo uvedeno, že 

jestliže dojde k napadení slabého státu velkou imperialistickou mocností za cílem zlikvidování, 

nebo rozdělení slabého státu, může vzdor národní buržoazie daného státu proti agresorovi nabýt 

charakteru osvobozenecké války, jež musí komunisté podpořit.149 

Pro komunistické strany zůstalo cílem bojovat za právo na sebeurčení, ale zároveň 

komunistickým stranám mnohonárodnostních států ohrožených agresí bylo doporučeno 

usilovat o vytvoření demokratických federativních republik, ve které by se utlačovaným 

národům dostalo autonomie.150 Právo na sebeurčení nezmizelo, cíl komunistických stran 

některých stran se však změnil. Nedlouho po VII. kongresu Gottwald prohlásil, že komunisté 

jsou pro sovětskou demokracii, před fašismem budou nicméně hájit i liberální demokracii a 

jsou „proti potlačování národností, pro plnou národnostní svobodu, ale Hitlerovi, Horthymu a 

polskému fašismu nedáme ani jedinou vesnici.“151 

Příchozí změny neznamenaly popření, nebo odsouzení dosavadní politiky strany. Na 

VII. sjezdu KSČ z 11. - 14. 4. 1936 Gottwald vysvětloval, proč existují rozdíly mezi dřívější a 

novou politikou strany „Pozice komunistické strany ve věci ohrožení Československa 

hitlerovským fašismem je pozicí obrany Československa proti Hitlerovi, obrany Československa 

proti fašismu. Proč jsme tak nemluvili, řekněme, před čtyřmi lety a proč mluvíme dnes o obraně 

republiky proti fašismu? Inu, prostě z toho důvodu, že před čtyřmi lety Československo 

zahraničním fašismem ohroženo nebylo.“152 Gottwald upozornil také na to, že s Hitlerem není 

možné se domluvit a jakékoliv ústupky Německu by pouze navýšily jeho útočnost proti 

Československu.153 Kreibich na sjezdu opět promluvil k národnostní otázce. Národnostní 
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politiku jím formovanou a vytyčenou I. řádným sjezdem označil za nevycházející z leninismu, 

zároveň ale vyzdvihl již tehdejší boj strany proti národnostnímu útlaku a přesnost předpovědi 

varující před posílením německého imperialismu, ohrožujícího nezávislost českého národa 

pokud nedojde ke svržení kapitalismu.154 

V přijatém usnesení, přijatém k hlavní řeči Gottwalda, nazvaném „Lidovou frontu na 

obranu míru, proti Hitlerovi za chléb a svobodu“ se píše o ohrožení Československa 

imperialismem nacistického Německa, ohrožující národní nezávislost českého národa a všem 

národnostem hrozící fašistickou diktaturou a válkou. V oblasti národností otázky strana volá po 

úplném zrovnoprávnění všech národů s národem českým a v zrovnoprávnění spatřuje jedinou 

cestu k překonání šovinismu, který je živen národnostním útlakem. Konkrétně jde KSČ o 

přivedení větší podpory do oblasti národnostních menšin, podpora jejich školství, zaměstnávání 

příslušníků menšinových národů v státních a veřejných službách, zavést možnost mluvit 

s úřady v rodném jazyce a přidělení půdy rolníkům menšinových národů za odstranění jejich 

dluhů a poskytnutí ochrany před exekutory. KSČ přímo deklaruje, že se nevzdává boje za právo 

na sebeurčení. Toto právo by v případě plného zrovnoprávnění národů vedlo „jen k zesílení 

bratrského svazku národů Československa a jeho odolnosti vůči zahraničnímu fašismu.“155 

Usnesení obsahuje také varování československým Němcům. Odmítá tvrzení, že 

nacistická politika by mohla zajistit německému lidu v ČSR národní svobodu, naopak nacisté 

přinesou Němcům katastrofu ještě větší, než přinesli Hozenhollernové po první světové válce, 

českoslovenští Němci by po této katastrofě byly vystaveni „ještě brutálnějšímu útlaku“156 

z české strany. Tato předpověď se, společně s rostoucí agresí Německa v případě ustupování 

jeho požadavkům, skutečně za několik let naplnila. 

VII. sjezd určil linii strany v národnostní politice v posledních letech první republiky. 

Ještě v listopadu 1936 poslal ÚV KSČ vládě memorandum požadující rovnoprávnost 

německým občanům provedením kroků uvedených v usnesení VII. sjezdu. Argumentací bylo 

zlepšení vztahu československých Němců ke státu a prohlubování demokracie. Strana za 

situace ohrožení republiky nacismem v memorandu výslovně odmítá odtrhnutí, ale také 

federalizaci či autonomii, uvádí proto také, že splnění těchto požadavků by nebylo úplným 

 
154 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol VII. sjezdu Komunistické strany Československa 11. 

- 14. dubna 1936. Vydání II., v nakladatelství Svoboda I. Praha: Svoboda, 1967. Prameny k dějinám KSČ, s. 97 
155 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol VII. sjezdu Komunistické strany Československa 11. 

- 14. dubna 1936. Vydání II., v nakladatelství Svoboda I. Praha: Svoboda, 1967. Prameny k dějinám KSČ, s. 

518-519 
156 ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ. Protokol VII. sjezdu Komunistické strany Československa 11. 

- 14. dubna 1936. Vydání II., v nakladatelství Svoboda I. Praha: Svoboda, 1967. Prameny k dějinám KSČ, s. 512 
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řešením národnostní otázky, které není v dané chvíli možné.157 Vláda memorandum komunistů 

odmítla a vyjednávala s dominantní silou v německých oblastech, s Henleinovci. Vládou nebyl 

přijatý ani plán KSČ na výstavbu Slovenska z jara 1937. Konečně i v Podkarpatské Rusi 

komunisté podřídili právo na sebeurčení ochraně státu a žádali národní zrovnoprávnění.158 Tak 

jako v předchozích letech KSČ usiluje o formování jednotné formy pracujících všech 

národnostní, na rozdíl od předešlých let nemá tato fronta však usilovat o svržení kapitalismu, 

ale o obranu republiky a vytvořit levicovou vládu „lidové fronty“ se socialistickými stranami.159 

Změnu je možné spatřit také na přístupu ke slovenské otázce. Zatímco ještě v roce 1933 

viděla strana autonomii požadovanou ľudáky jako nedostatečnou a volala po právu Slováků na 

sebeurčení až do odtržení, v roce 1938 již odsuzovala trvání na autonomii v době ohrožení 

republiky.160 Krajské vedení KSČ na Slovensku výslovně odmítlo odtržení Slovenska od 

republiky, místo odtržení je nyní požadováno vyrovnání s Čechy uskutečněním kroků 

uvedených v usnesení VII. sjezdu. Změny v požadavcích jsou vylíčeny opět změněnou situací 

ve světě a podřízení národnostní otázky stavu třídního boje. Strana deklaruje, že postavení 

Slováků je odlišné od ostatních národnostních menšin, pro jejich blízkost Čechů. „Táto 

spojitosť už v minulosti viedla k tomu, že v odboji proti rakúskej a maďarskej  panskej nadvláde 

šli Slováci a Češi spoločne, stali sa spoločne zakladateli štátu,“161 Usnesení krajského vedení 

KSČ na Slovenku označuje Čechy a Slováky, nikoliv imperialistickou válku a imperialistický 

mír, za zakladatele státu. V tom je snad možné spatřovat změnu přístupu strany ke vzniku státu. 

Přitom V. sjezd strany označil pohled na Československo jako na stát vzniklý národní revolucí 

za chybný a za zdroj chybné národnostní politiky. Taková změna politiky se přitom nedá 

vysvětlit změněnou situací, protože ta nemá na minulost vliv, jedná se tedy o změnu přímo 

v teorii, ze které národnostní politika strany vycházela.  

 
157 GOTTWALD, Klement. Spisy VII 1936. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953, s. 241-247 
158 KOLEJKA, Josef. Národnostní otázka v programu a činnosti Komunistické strany Československa a 

Komunistické internacionály (VIII. kongres KI a VII. sjezd KSČ). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské 

univerzity. Řada historická (C). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978, ročník XXV-XXVI, č. 23/24, s. 21-40, s. 

38-39 
159 GOTTWALD, Klement. Spisy VIII 1937-1938. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953, s. 23 
160 GOTTWALD, Klement. Spisy VIII 1937-1938. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953, s. 209 
161 GOTTWALD, Klement. Spisy VIII 1937-1938. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953, s. 213-
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Závěr 

Národnostní politika KSČ ve 20. letech 20. století opouštěla sociálně demokratické 

tradice a zásady a přecházela k zásadám leninským, napřed v teorii a později v praxi. V letech 

30. zase procházela transformací v reakci na vznik hrozby představované nacistickým 

Německem. Po celé období si však národnostní politika strany udržela také některé společné 

rysy. Od vzniku strany do konce 1. republiky byla strana přesvědčená o existenci útlaku 

národnostních menšin v Československu a chtěla proti útlaku bojovat. Vždy bylo přítomné i 

přesvědčení, že buržoazie není schopna efektivně řešit národnostní otázku, schopný toho je 

pouze proletariát, nahrazením kapitalistického řádu socialistickým. Též mínění, že 

utlačovatelská národnostní politika buržoazie vede český národ ke katastrofě, zastávala strana 

ve všech obdobích. 

Mezi rozdíly ovlivňující národnostní politiku patřili především přístup ke slovenské 

otázce a k právu na sebeurčení, pohled na vznik a charakter československého státu a na hlavní 

zdroj nebezpečí fašismu. Na vývoj národnostní politiky KSČ měla velký vliv Kominterna, ze 

které často přicházely pokyny na její změnu. Výtky Kominterny byly vedením strany pokaždé 

přijímány, k úplnému naplnění pokynů Kominterny se však přihlásila vnitrostranická opozice. 

Výsledkem sporů mezi vedením a opozicí podporovanou KI byla změna vedení a s tím spojené 

změny v národnostní politice. Ale ne vždy přicházely instrukce KI s kritikou dosavadní politiky 

strany. To ukazuje VII. kongres KI, kde byla přijata nová strategie s plným souhlasem 

tehdejšího Gottwaldova vedení strany, které nebylo za svůj přístup k národnostní otázce 

kritizováno. 

 Výsledky KSČ ve volbách do poslanecké sněmovny Národního shromáždění byly ve 

všech oblastech republiky nižší v době, kdy KSČ kladla větší důraz na právo na sebeurčení až 

do odtržení. Jedinou výjimkou byly většinově německé oblasti, ve kterých dosáhla KSČ 

nejlepších výsledků, když kladla na toto právo nejvyšší důraz. Naopak poté, co do popředí 

vystoupila obrana státu před anexí jeho částí, podpora v německých oblastech výrazně klesla a 

zároveň vzrostla v ostatních částech Československa. 

Se stále rostoucím nebezpečím agrese nacistického Německa se KSČ začala vracet 

k tomu, za co bylo dříve kritizováno Šmeralovo vedení, upozaďování práva na sebeurčení až 

do odtržení, hlásání obrany státu před cizím imperialismem, získávání menšin pro stát. Volání 

po národněosvobozeneckém boji bylo nahrazeno voláním po boji proti nerovnostem za setrvání 

ve státu. Z Československé republiky se stal štít všech jejích národností před zahraniční 
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hrozbou, zaujalo tedy v očích komunistů podobnou pozici, jako mělo dříve v očích některých 

staré Rakousko. Jenže změny, podle strany, neměnili nijak teorii, jen národnostní politiku 

přizpůsobovaly okolnostem. Většina změn se tím skutečně dá vysvětlit a komunisté samotní 

uvádí, že jejich požadavky v době ohrožení republiky zahraničním fašismem nejsou úplným 

řešením národnostní otázky. Přesto umožňují KSČ zaujmout jiný vztah k Československé 

republice a ostatním politickým stranám stojícím v opozici proti Berlínu. Tvoří také 

předpoklady pro národnostní politiku strany v následujících letech, kdy se KSČ podílela na 

tvoření národnostní politiky obnoveného Československa. K proměně teorie však zjevně došlo 

v případě návratu k pohledu na československý stát jako na produkt českého a slovenského boje 

za svobodu. Nepřímo tak dal VII. sjezd strany i VII. kongres Kominterny za pravdu Karlu 

Kreibichovi, který už v první polovině 20. let mluvil o Československu jako o státě vzniklém 

národní revolucí a potřebě bránit český národ před německým imperialismem. 

 Varování Němcům, že Hitler s Henleinem je vedou ke katastrofě a varování před 

rostoucí agresivitou Německa v případě ustupování jeho požadavkům se naplnily. Stejně tak se 

naplnilo do jisté míry pár let po Mnichovské dohodě jiné, tou dobou již téměř 100 let staré 

tvrzení. Tvrzení Friedricha Engelse o válce mezi Německem a Ruskem, mezi revolucí a reakcí. 

Tato válka ovšem proběhla v obrácených rolích, než Engels předpokládal, k revoluci se hlásilo 

Rusko, potažmo Sovětský svaz a roli reakce zastávalo Německo. I výsledky války dopadli podle 

Engelsových předpovědí, stále v obrácených rolích. Revoluce zvítězila. V Českých zemích její 

vítězství ale nesmetlo národ český, nýbrž národ německý. 

 

Summary 

 The nationalities policy of the KSČ in the 1920s was in the process of abandoning the 

social democratic traditions and principles, and adopted the principles of Leninism, at first in 

theory, and later in practice. In the 1930s, it was in the process of transforming in a reaction to 

the rise of the threat that was Nazi Germany. However, during this entire period the nationalities 

policy of the party maintained some features. From the creation of the party until the end of the 

First Republic, the party was convinced that there was oppression of the ethnic minorities in 

Czechoslovakia and it wanted to fight this oppression. The conviction, that the bourgeoisie is 

unable to effectively resolve the nationalities question and that only the proletariat is capable 

of reaching an effective solution by replacing the capitalist order with a socialist order, was also 
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omnipresent. The opinion that the bourgeois policy of oppression was leading the Czech nation 

towards a catastrophe was also held by the party during those periods. 

 Among the primary differences and changes that influencing the nationalities policy 

were the approaches towards the Slovak question and the right to self-determination, the view 

on the creation and character of the Czechoslovak state and on the main source of fascist danger. 

Comintern had a great influence on the development of the nationalities policy of the KSČ and 

oftentimes instructions to make changes in the policy came from the Comintern itself. The 

leadership of the party always accepted the Comintern‘s rebukes, but the opposition inside the 

party was the force advocating for a complete fulfillment of the  Comintern’s instructions. 

Conflicts between the leadership and the opposition supported by the Comintern resulted in 

change of leadership and changes in the nationalities policy. However not all instructions from 

the Comintern were associated with criticism of the party. This was shown by the VII. Congress 

of the Comintern, where a new strategy was adopted with a full approval of the Gottwald’s 

leadership, which wasn’t criticized for its approach toward the nationalities question. 

 The percentage of votes for KSČ in the parliamentary elections to the Chamber of 

Deputies were decreasing in all regions of the Republic at times in which the KSČ emphasized 

the right to self-determination up to secession. The only exception were the regions with a 

German majority  population, where the KSČ achieved its best results when its emphasis on 

this right was strongest. Conversely, when the defense on the state from annexation of its parts 

was emphasized, the support for the party in German majority areas decreased substantially 

while it grew in other parts of Czechoslovakia. 

 With the growing danger of aggression of Nazi Germany, the KSČ began to return to 

actions for which Šmeral’s leadership was previously criticized, including sidelining the right 

to self-determination up to secession, preaching the defense of the state from foreign 

imperialism, getting the minorities for the state. Calls for a battle of national liberation were 

replaced with calls for a battle against inequality while staying inside of the state. The 

Czechoslovak Republic had become a shield of all its nationalities against a foreign threat, it 

was therefore in a similar position, old Austria used be in. However, according to the party, 

those changes weren’t changing the theory and were only accommodating the nationalities 

policy to the current situation. Most of these changes can indeed be explained in such a way, 

and communists themselves stated that their demands, which were made in a time when the 

Republic is endangered by foreign fascism, were not a complete solution of the nationalities 

question. Still these changes allowed KSČ to adopt a different relations towards the 
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Czechoslovak Republic and the other political parties that stood in opposition to Berlin. They 

also created premises for the party’s nationalities policy in the following years, when the KSČ 

took part in the formation of the nationalities policy of the restored Czechoslovakia. However 

the theory was evidently changed in the case of return to the view that the Czechoslovak state 

was a product of the Czech and Slovak struggle for freedom. The VII. Congress of the party 

and VII. Congress of the Comintern had indirectly vindicated Karel Kreibich, who already in 

the first half of 1920s spoke of Czechoslovakia as a state created through national revolution 

and, at the same time, also spoke about the need to defend the Czech nation from German 

imperialism. 

 The warning to Germans, that Hitler and Henlein were leading them towards a 

catastrophe and the warning of the increasing aggression of Germany in a case of yielding to 

its demands were fulfilled. Another, at that time almost 100 years old, statement was fulfilled 

a few years after the signing of the Munich Agreement. Friedrich Engels’s statement about a 

war between Germany and Russia, between the revolution and the reaction. This war however 

occured with reversed roles, from those anticipated by Engeles, with Russia claiming adherence 

to revolution while Germany was in the role of reaction. The war ended in the way that Engels 

anticipated, but still in reversed roles. The revolution was victorious. However its victory in the 

Czech lands didn’t sweep away the Czech nation, but it swept away the German nation. 
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Teze bakalářské práce 
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Školitel: Mgr. Jan Charvát, M. A., Ph.D. 

Název bakalářské práce: Národnostní politika KSČ v období první republiky 

Úvod  

Cílem této práce je popsat vývoj v národnostní politice Komunistické strany Československa, 

v období od založení této strany, tedy roku 1921 až do přijetí Mnichovské dohody, tedy do roku 

1938. Tato práce si klade za úkol vysvětlit, jak se vyvíjela národnostní politika KSČ v 

uvedených letech a z jakých důvodů se vyvíjela danými způsoby. Hlavní výzkumná otázka zní: 

„Jak se vyvíjela národnostní politika KSČ od založení strany po Mnichovskou dohodu?" 

 

Význam tématu 

Komunistická strana Československa byla jednou z nejsilnějších stran v předmnichovské 

republice a zároveň se jedná o stranu, která byla součástí mezinárodního komunistického hnutí, 

jako členská strana Komunistické internacionály. Tato strana byla v opozici proti tehdejšímu 

československému režimu, proti systému vzniklému z Versailleské smlouvy a proti národnostní 

politice první Československé republiky. Z KSČ se po osvobození československého území 

stává strana nejsilnější a v roce 1948 se KSČ stává zcela dominantní a pro historii 

Československa se tak jedná o stranu naprosto klíčovou. Nejen tímto se KSČ liší od ostatních 

stran, které byly v opozici k tehdejší národnostní politice státu, a které sice mohli na nějakou 

dobu dosáhnout svých cílů, ale následně byly pohřbeny vítězstvím spojenců ve druhé světové 

válce. Tato práce tak nahlédne ještě do doby, kdy KSČ musela o moc zápolit s ostatními 

stranami a současně v době kdy národnostní složení Československa bylo předmětem sporů 

nejen vnitřních, ale i mezinárodních. Národnostní politika KSČ se odrážela i na jejím postoji k 

Československému státu jako takovému a na vztahu s ostatními stranami. Práce by měla také 

ukázat vliv Komunistické internacionály na KSČ. 

 

Vztah k existující literatuře  

Existuje mnoho prací, zabývajících se historií KSČ v tomto období, například „Dějiny 

Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci“ od J. Rupnika, která se 

národnostní politice do jisté míry věnuje, ale národnostní politika není jejím hlavním tématem. 
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Existují také díla, zaměřené přímo na národnostní politiku KSČ, jako například „Národnostní 

otázka v programu a činnosti Komunistické strany Československa a Komunistické 

internacionály“ od J. Kolejky či „Dr. Bohumír Šmeral a slovenská národnostná otázka v 

počiatkoch komunistického hnutia“ od J. Mlynárika, některé z těchto prací se věnují i 

národnostní politice v celé Kominterně, tato díla se ovšem zaměřují především na popsání 

jednoho období politiky KSČ. Uvedené práce byly však napsány před delší dobou; za minulého 

režimu. Žádná z nich není zaměřena přímo na vývoj národnostní politiky KSČ v celém období 

první Československé republiky. 

 

Zásady pro vypracování 

Práce bude postavena chronologicky, a bude popisovat jednotlivé fáze vývoje národnostní 

politiky KSČ. Na začátku bude pro kontext, na základě díla „O právu národů na sebeurčení“ od 

V. I. Lenina, popsán Marx-leninský pohled na národnostní otázku, jako filozofický podklad ze 

kterého KSČ ve své politice vycházela, a také uvedení historických souvislostí. V práci budou 

využívány jak primární zdroje, například záznamy ze sjezdů KSČ, prací členů vedení KSČ, či 

článků v dobových médiích; tak zdrojů sekundárních z děl historiků. Aby bylo vidět, jaký přínos 

měla pro KSČ její národnostní politika v jednotlivých obdobích, bude nahlédnuto na výsledky 

parlamentních voleb z let 1925, 1929 a 1935 a budou porovnány výsledky v oblastech 

obývanými jednotlivými národnostmi Československé republiky. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Národnost československých státních příslušníků k 15. únoru 1921 (obrázek) 

Zdroj: STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. 

února 1921. I. díl. Praha: Státní úřad statistický, 1924. Československá statistika – svazek 9, 

řada VI. (sčítání lidu, sešit 1.), část textová s. 60 
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Příloha č. 2: Příslušníci české a slovenské větve „československého národa“ k 15. únoru 1921 

(obrázek) 

Zdroj: STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ.  Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. 

února 1921. I. díl. Praha: Státní úřad statistický, 1924. Československá statistika – svazek 9, 

řada VI. (sčítání lidu, sešit 1.), část textová s. 61 

 

 

Příloha č. 3: Národnost československých státních příslušníků podle volebních krajů a zemí k 1. 

prosinci 1930 (obrázek) 

Zdroj: STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. 

prosince 1930. Díl I, Růst, koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, 

rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 

1934. Československá statistika – svazek 98, řada VI. (sčítání lidu, sešit 7.), část tabulková, s. 

47 
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Příloha č. 4: Výsledky KSČ v Podkarpatské Rusi ve volbách do poslanecké sněmovny 

Národního shromáždění (graf – vlastní tvorba) 

Zdroje: Konečně úřední zpráva o volbách v Podkarpatské Rusi. Rudé právo, Praha: [s.n.], 1924, ročník 

V., č. 75, s. 3 

FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. Volby do 

Národního shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. Praha: 

Federální statistický úřad, 1990, s. 27-30, 36-39, 45-48 
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Příloha č. 5: Výsledky KSČ na Slovensku ve volbách do poslanecké sněmovny Národního 

shromáždění (graf – vlastní tvorba) 

Zdroj: FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu.  

Volby do Národního shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. 

Praha: Federální statistický úřad, 1990, s. 27-30, 36-39, 45-48 

 

 

Příloha č. 6: Výsledky KSČ ve většinově německých volebních krajích ve volbách do 

poslanecké sněmovny Národního shromáždění (graf – vlastní tvorba) 

Zdroj: FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. 

Volby do Národního shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. 

Praha: Federální statistický úřad, 1990, s. 27-30, 36-39, 45-48 
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Příloha č. 7: Výsledky KSČ ve většinově českých volebních krajích ve volbách do poslanecké 

sněmovny Národního shromáždění (graf – vlastní tvorba) 

Zdroj: FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. 

Volby do Národního shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. 

Praha: Federální statistický úřad, 1990, s. 27-30, 36-39, 45-48 

 

 

Příloha č. 8: Výsledky KSČ ve většinově českých volebních krajích, kde německá menšina 

tvořila více než 30% populace ve volbách do poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

(graf – vlastní tvorba) 

Zdroj: FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. 

Volby do Národního shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. 

Praha: Federální statistický úřad, 1990, s. 27-30, 36-39, 45-48 
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Příloha č. 9: Výsledky KSČ ve většinově českých volebních krajích, kde německá menšina 

tvořila méně než 30% populace ve volbách do poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

(graf – vlastní tvorba) 

Zdroj: FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva a sčítání lidu. 

Volby do Národního shromáždění: historický přehled výsledků voleb za období 1920 – 1935. 

Praha: Federální statistický úřad, 1990, s. 27-30, 36-39, 45-48 
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