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ÚVOD 

   Během jednadvaceti let, které uplynuly od sametové revoluce, byla většina učebnic, 

příruček a různých pojednání z dob komunistického režimu podrobena kritice a následně 

přepracována. S texty poplatnými tehdejší politice státu už se v každodenní praxi jen těžko 

setkáme. Přesto se zatím nikdo nepokusil o vytvoření nové monografie o jednom  

ze symbolu komunismu u nás - o Rudém právu.  

   Samostatnou knihu o tomto deníku naposledy sepsal Vojtěch Dolejší v roce 1970. 

Dolejší byl aktivní člen KSČ a dlouhá léta pracoval v redakci Rudého práva, ať už jako 

redaktor, odpovědný redaktor nebo šéfredaktor.  V případě jeho knih 40 let Rudého práva  

a Svědek a bojovník (50 let Rudého práva) nemůžeme ale vůbec hovořit o objektivitě. 

Tendenčnost těchto textů je rozpoznatelná už jenom z názvů některých kapitol - Diktátor 

Baťa dělá domovní prohlídky, Rudé právo jako zbraň strany v buržoazní republice nebo  

Za příkladem Říjnové revoluce. 

   Rudé právo vzniklo na podzim roku 1920 a přes několikery zákazy tisku ze strany 

československých úřadů nebo později fašistických představitelů moci, vycházelo, ať už 

legálně nebo ilegálně, až do roku 1995, kdy bylo přejmenováno na Právo. Ve své práci 

jsem se zaměřila na úplný počátek Rudého práva, sledovala jsem jeho vývoj ve dvacátých 

letech a skončila rokem 1929, kdy se v KSČ dovršil proces bolševizace, který ovlivnil 

nejen stranu samotnou, ale i redakci jejího ústředního listu.  

   Práce začíná kapitolou o vývoji Komunistické strany Československa, jejímž mluvčím 

bylo právě Rudé právo. KSČ a její ústřední deník byly navzájem natolik propojeny, že se 

jakákoliv zásadní změna ve straně vždy odrazila i v Rudém právu. 

   Dále jsem zařadila několik základních informací o struktuře prvorepublikového tisku. 

Aby byl obraz Rudého práva ve 20. letech kompletní, je nutné se seznámit s celkovým 

mediálním kontextem té doby.  

   Následující kapitola se věnuje vývoji samotného deníku; začíná ne zrovna 

bezproblémovým vznikem Rudého práva, sleduje zásadní redakční události 20. let a končí 

nástinem vývoje deníku ve 30. letech.  

   Na závěr práce jsem zařadila medailonky zásadních redaktorů, kteří Rudé právo  

ve 20. letech vytvářeli.  

   Celá má bakalářská práce je založena na přímé metodě. Vzhledem k jejímu tématu jsem 

zvolila materiálovou studii na kvantitativní bázi.  Veškeré staré tiskoviny, se kterými jsem 

pracovala (Rudé právo, Právo lidu, Lidové noviny), jsem studovala v oddělení časopisů 
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Knihovny Národního muzea. Vedle toho jsem také čerpala ze Společné česko-slovenské 

digitální parlamentní knihovny, kde jsem studovala protokoly vybraných zasedání 

Národního shromáždění.  

   V literatuře jsem se snažila nejvíce čerpat z polistopadových textů, ale, jak už jsem se 

zmínila výše, nejvíce materiálu o Rudém právu pochází ještě z dob komunistického 

režimu. V případě monografií od Vojtěcha Dolejšího jsem tedy musela pečlivě oddělovat 

fakta od komunistické propagandy, u Dějin československé žurnalistiky od Beránkové už 

nebyla tendenčnost textu tolik zřetelná, ale i přesto jsem s textem pracovala s určitou 

dávkou kritičnosti. 

   Rudé právo v letech 1920 až 1929 se liší od Rudého práva po roce 1948, kdy už nemělo 

žádnou konkurenci v podobě demokratických listů, a dokonce i od Rudého práva  

ze třicátých let, kdy nejen strana, ale i redakce listu prošla bolševizací.  

   Ve dvacátých letech hodně lidí věřilo, že komunismus je tou správnou cestou, kterou by 

se měla společnost vydat. A nejednalo se pouze o lidi z nižších sociálních vrstev, ale  

i o řadu intelektuálů, umělců. Z toho vyplývá i charakteristika KSČ potažmo Rudého 

práva. Ve straně bychom nenašli pouze dělníky, ale i zástupce středních vrstev, kteří tíhli  

k levicovějšímu pojetí sociální demokracie. Tehdy ještě nikdo nevěděl, jak zvrácenou 

podobu na sebe může vzít komunismus uvedený v praxi.  

   Nicméně tlak Moskvy sílil a nakonec i československý komunismus musel projít 

bolševizací a více se tak podobou přiblížit svému sovětskému protějšku.  

   Cílem mé práce je zachytit právě těch několik let na počátku KSČ i Rudého práva, kdy 

bychom mezi komunisty nenacházeli pouze povrchní a tendenční agitátory, i když i ti tam 

tehdy byli, ale také lidi, kteří v komunismus nejen věřili, ale také o něm přemýšleli.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

VÝVOJ KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA  

VE DVACÁTÝCH LETECH 

   Komunistická strana Československa (KSČ) byla od svého vzniku v roce 1921 součástí 

dvou zcela odlišných politických systémů. Na jedné straně byla mnohonárodnostní stranou, 

jež se řadila do československého systému parlamentní demokracie. Ale na straně druhé 

byla sekcí Komunistické internacionály (KI) a tak "svou účast na československých 

politických institucích chápe pouze v rámci globální revoluční strategie mezinárodního 

komunistického hnutí, jehož centrem je Kominterna v Moskvě."1 KSČ se během období 

mezi oběma světovými válkami střídavě klonila na jednu, nebo na druhou stranu. Svou roli 

v tom sehrálo nejen zázemí strany u dělnictva, ale i formální vztahy mezi ČSR a SSSR.  

   Úkolem procesu bolševizace bylo oprostit KSČ od sociálně demokratických a národních 

tradic a vytvořit z ní pevnou součást mezinárodního komunistického hnutí. Ideologie  

a systém fungování československé strany měly napodobit svůj sovětský protějšek.  

   Oficiální československá a potažmo česká historiografie zasazuje proces bolševizace 

KSČ mezi léta 1924 a 1929. Tím počátečním bodem je vyhlášení zásad bolševizace  

na V. kongresu Komunistické internacionály, který proběhl od 17. června do 18. července 

1924. Za vyvrcholení bolševizace je považován V. sjezd KSČ, kdy se do čela strany dostal 

Klement Gottwald.  

   Pokud bychom chápali ovšem termín bolševizace jako institucionalizaci podřízenosti 

KSČ vůči Kominterně, museli bychom za její počátek považovat už rok 1921, kdy strana 

vznikla. 

   Vývoj v Československu nebyl nijak ojedinělý, byl totiž součástí uplatňování ruského 

bolševického modelu na celou Kominternu. "Systém myšlení a centralistického 

autoritářského uspořádání, produkt specifických podmínek zaostalého Ruska, kde nebyly 

žádné demokratické tradice, byl povýšen na univerzálně platný model rozchodu 

 s decentralizační tradicí sociálnědemokratické Druhé internacionály."2 Komunisté začali 

nejprve u struktury a systému fungování samotné Komunistické internacionály. A poté se 

postupně zaměřili na její členské sekce.  

   Principy, které v tomto procesu uplatňovali, vycházely z 21 podmínek, které musela daná 

strana splnit, aby se mohla stát členem Kominterny. Poprvé byly předneseny Grigorijem 

Jevsejevičem Zinověvem na II. kongresu Komunistické internacionály v srpnu 1920. Plné 

                                                           
1 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.57 
2 Tamtéž, s.58 
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znění všech 21 podmínek uvádím v příloze. Na tomto místě cituji alespoň ty, které jsou 

dobře vypozorovatelné na postupu KSČ v letech 1924-1929: 

Podmínka č.2: Každá organisace, která se chce připojiti ku Komunistické Internacionále, 

musí řádně a plánovitě se všech více méně zodpovědných míst dělnického hnutí 

(organisace strany, redakce, odbory, parlamentní frakce, v odborových organisacích,  

v konsumních družstvech. ob. správy) odstraniti reformisty a stoupence středu a nahraditi 

je osvědčenými komunisty, aniž by se ohlížela na to, že zvláště z počátku na místa 

"zkušených" oportunistů přijdou prostí dělníci z davu. 

 

Podmínka č.13: Komunistické strany oněch zemí, kde komunisté pracují legálně, musí 

provésti čas od času čištění (nové registrování) členstva svých organisací, aby strana byla 

soustavně očišťována od maloměšťáckých živlů, které se do strany vetřely. 

Podmínka č.16: Všechna usnesení kongresů komunistické Internacionály stejně jako 

usnesení exekutivního komitétu jsou pro všechny strany, ke komunistické Internacionále 

přináležející závazná. Komunistická Internacionála pracující za poměrů nejostřejší 

občanské války, musí býti mnohem centralističtěji vybudována, než tomu bylo při druhé 

Internacionále. Při tom ovšem musí komunistická Internacionála a její exekutivní komitét 

při veškeré své činnosti hověti různým poměrům, v nichž jednotlivé strany mají bojovati  

a pracovati, a má přijímati usnesení všeobecně platná jen v takových otázkách, kde jsou 

podobná usnesení možná.3 

 

• Vztah mezi KSČ a Kominternou 

   Komunikace a vytváření vztahů mezi KSČ a KI probíhala různými prostředky. Ale tím 

nejpřístupnějším způsobem byl kongres Internacionály. Na těchto setkáních se vedle 

obecné strategické orientace řešily i konkrétní problémy jednotlivých komunistických 

stran. "KSČ patřila k početně silným stranám s jistým zázemím v národní realitě, které byly 

už z definice stranami problémovými."4  

                                                           
3 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna;Národní shromáždění republiky 
Československé;Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly;187.schůze;středa 6. března 1929 
4 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.59 
. 
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   Mezi jednotlivými kongresy se často scházelo rozšířené plénum exekutivního výboru 

(EKI). Nejzávažnějším zasedáním tohoto pléna, projednávající československou otázku, se 

uskutečnilo mezi 21. březnem a 6. dubnem roku 1925. O významu tohoto setkání svědčí  

i přítomnost Grigorije Jevsejeviče Zinověva, Nikolaje Ivanoviče Bucharina, Josifa 

Vissarionoviče Stalina a Dmitrije Zacharoviče Manuilského. Tito sovětští představitelé 

dali jasně najevo, že podporují tu frakci KSČ, která se drží politiky KI a že této frakci 

pomohou stranu bolševizovat.  

   Vliv Kominterny na KSČ upevňovala i stálá delegace československé strany v Moskvě. 

Vedení KSČ posílalo do SSSR své vybrané členy na školení do aparátu Kominterny nebo 

do Leninovy školy. "Tím se připravovala ideologická homogenizace Kominterny. 

Představitel, který strávil v Moskvě několik let, se vracel do vlasti zcela odříznut od nové 

domácí reality a většinou se stával vykonavatelem záměrů Kominterny v místním vedení."5 

   Zásadním prvkem kontroly komunistických stran ze strany Kominterny byl její zástupce 

v té které straně. V případě Československa to byl Polák G. Henrykovski zvaný Ziegler. 

Tento zástupce KI zasahoval do všech zásadních strategických a organizačních rozhodnutí.   

   Jacques Rupnik ve své knize Dějiny komunistické strany Československa uvádí velmi 

výstižnou citaci Stalina, jež charakterizuje vztah mezi KI a komunistickými stranami:  

 

   "Ne, soudruzi, KI se nemůže stát nadhvězdnou organizací. KI je bojovou organizací proletariátu;     

všemi kořeny svého bytí je spojena s dělnickým hnutím a nemůže přestat zasahovat do záležitostí  

různých stran, podporovat v nich revoluční složky a potírat jejich nepřátele. Samozřejmě, že mají     

svou vnitřní nezávislost, jejich sjezdy musejí být ve svých usnášeních svobodné stejně jako ÚV 

volené těmito sjezdy. Pokud si však někdo myslí, že z toho plyne, že KI nemá právo řídit a dokonce 

ani zasahovat, hraje hru nepřátel komunismu."6 

 

• Ideologická bolševizace 

   Revoluční vlna komunismu v Evropě začala záhy po svém rozmachu opadat  

a po neúspěchu Bavorské republiky rad v roce 1921 bylo čím dál jasnější, že hlavním 

centrem komunistického hnutí bude Sovětský svaz. Kominterna začala prostřednictvím 

jednotlivých komunistických stran hájit zájmy SSSR. 

                                                           
5 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.60 
6 Tamtéž, s.62 
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   A právě toto splynutí ruské strany a SSSR s Internacionálou měla v jednotlivých 

národních stranách zajistit bolševizace. "Nástup Stalina do vedoucí funkce v ruské straně   

a Zinověvovým prostřednictvím i v Komunistické internacionále bolševizaci dodal zvláštní 

obsah: Kominterna měla reorganizací členských komunistických stran a ideologickým 

monolitismem, který vyžadoval vyloučení všech opozičníků, ovládnout záležitosti 

jednotlivých sekcí."7  

   Dokonce i v samotné ruské straně se museli nejprve oprostit od trockismu. Tedy  

i bolševická strana se musela bolševizovat. Nejprve šlo o boj proti Lvu Davidoviči 

Trockému a levicové opozici (1924), v roce 1926 k nim přibyl Lev Borisovič Kameněv  

a Grigorij Jevsejevič Zinověv a od roku 1928 začal boj proti "bucharinovské pravici".    

   Proti sobě stojící frakce uvnitř ruské komunistické strany využívaly ve svých sporech 

Kominterny a touto cestou měl jejich boj vliv na vztah KI a jednotlivých národních sekcí. 

Situace v KSČ tedy nebyla nijak ojedinělá, jelikož byla součástí procesu, který probíhal  

v celé Internacionále. 

   Bolševizace zaměřená proti sociální demokracii byla ale v ČSR o to problémovější, 

protože se dotýkala vlastní podstaty KSČ. "…ve dvacátých letech [byla] KSČ stranou, kde 

austromarxistická tradice často převažovala nad nedávno importovaným leninismem; její 

začlenění do politického života země se opíralo spíše o organizaci zaměřenou  

na parlamentní činnost, na místní volenou správu a na odborové pobočky než o aparát 

profesionálních revolucionářů."8 Pokud k tomu přidáme ještě nesourodost 

mnohonárodnostní strany, vykrystalizují nám dva problémy, jež měla bolševizace vyřešit  

a zároveň dva politické směry, na jejichž utváření měla podíl i bolševizace.  

   Jedním politickým směrem byla "historická pravice", jejíž označení plyne z jejího 

sociálnědemokratického původu. Představitelé tohoto proudu zůstali ve vedení strany až  

do jara 1929. Jádrem historické pravice byl Bohumír Šmeral a okruh předválečných 

sociálních demokratů. Postoj Kominterny k této linii se měnil. Někdy ji KI napadala, jindy 

ji prohlašovala pouze za centristickou. Bylo to z toho důvodu, že Šmeralův okruh se 

Kominterně přece jenom podřizoval, zatímco otevřeně pravicová opozice šla ochotně  

do sporu. 

   Druhou frakcí byla levice, která krystalizovala od roku 1924 a sama se dělila na dva 

směry. Jednak na trockistickou opozici. Sem lze zařadit např. A. Neuratha, A.Pollaka, 

M.Michalce. A pak na stalinskou frakci, jež se jasně vyhranila až v letech 1928 a 1929. 

                                                           
7 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.63 
8 Tamtéž, s.65 
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Tehdy se její představitelé jako Klement Gottwald, Rudolf Slánský, Josef Haken, Evžen 

Fried, Pavel Reimann dostali do čela strany. 

   Na V. kongresu KI v létě 1924 bylo KSČ vytýkáno několik rysů její politiky. 

Kominterně se nezamlouval nedostatek tvrdosti KSČ v boji proti sociálně demokratickým 

vlivům ve straně. Nelíbil se jí ani nesprávný výklad taktiky jednotné fronty a hesla 

"dělnicko-rolnická vláda", jež byla předkládána jako spojenectví se sociálně 

demokratickou stranou. Problémová byla i národnostní otázka: "zatímco IV. kongres 

Komunistické internacionály v roce 1922 již přijal myšlenku ´sebeurčení až do oddělení´, 

KSČ se na svém prvním ´řádném´sjezdu v roce 1923 o národnostní otázce ani nezmínila."9  

   Zinověv viděl příčinu těchto nedostatků v absenci energického a revolučního vedení 

strany. Samotná československá delegace na kongresu nebyla jednotná v tom, jak na výtky 

reagovat. Kongres nakonec skončil dočasným kompromisem. Nicméně jeho důležitost 

spočívá v tom, že se zde poprvé střetly dvě názorové platformy KSČ.  

   Tato odlišnost v politické orientaci do jisté míry kopírovala národnostní hranici. 

Stranické organizace na Slovensku, v Sudetech a na Podkarpatské Rusi podporovaly levici, 

kdežto české země stály za vedením strany.  

   Svou roli ovšem sehrála i otázka generační. S levicí sympatizovali zejména mladí 

aktivisté, kteří vstoupili do politiky až po válce. Socialistický ideál pro ně byl totožný  

s Říjnovou revolucí. "Tato bezvýhradná víra v sovětskou stranu, později zaměřená  

na Stalinovu osobu, je jedním ze základních psychologických rysů mladé bolševické 

generace, jež se chystala převzít štafetu od věhlasných vůdců, kteří byli symbolem 

kontinuity s domácí socialistickou tradicí."10 

   Zástupci levice byli ve vedení strany nicméně stále v menšině. Proto do situace zasáhla 

Kominterna. Zinověv předložil deseti bodový plán, jenž obsahoval reorganizaci strany  

na základě stranických buněk jednotlivých podniků, založení proletářské sebeobrany  

pro boj proti fašismu, konec plnění koncepce jednotné fronty, přeměnu ÚV KSČ, který 

bude nadále tvořen složkami vycházejícími z dělnické třídy, jež jsou aktivnější, přímější, 

mají intenzivnější komunikaci s proletářskými masami a jasně se hlásí ke KI. Opět tak 

rozpohyboval bolševizaci KSČ.  

 

 

                                                           
9 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.66 
10 Tamtéž, s.68 
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• Českoslovenští komunisté 

   K naplňování desetibodového plánu došlo na II. sjezdu KSČ, kde zástupce KI Manuilskij 

prosadil do čela strany levicovou většinu. Vedení strany tedy tvořilo 14 "pravicových"  

a 18 "levicových" komunistů. Nově se v Ústředním výboru objevila jména jako Alois 

Neurath, Julius Verčík, Josef Haken, Rudolf Kohn, Anna Křenová, Július Maurer, 

Jan Šverma, Rudolf Slánský, Jan Vodička, Josef Guttmann. 

   Proti tomuto zásahu Kominterny se ohradil sekretář pražského kraje KSČ Josef Bubník. 

Byl to on, kdo poprvé uvnitř KSČ upozornil na tři zásadní problémy, které stranu 

doprovázely po zbytek její existence. Prvním problémem bylo zasahování Kominterny  

do vnitřních záležitostí KSČ, dalším potřeba rovnocenných vztahů s KI a nakonec 

kritizoval i byrokratické a materiální výsady předních členů strany. Bubník požadoval 

řešení sporů demokratickou diskuzí.  

   I přes snahu Bohumíra Šmerala a Karla Kreibicha situaci uklidnit, byl Bubník  

25. února 1925 ze strany vyloučen za "sabotáž protestních akcí proti drahotě". Bubníkovo 

vyloučení zapříčinilo první vážnou krizi uvnitř KSČ. Následně byli vyloučeni i jeho 

přívrženci, kteří posléze začali vydávat vlastní noviny Hlas pravdy a založili Nezávislou 

komunistickou stranu. Tato nová strana na podzim roku 1925 naprosto propadla u voleb a 

spojila se poté se sociální demokracií. 

   Krize zapříčiněná Bubníkovým případem byla vyřešena Stalinem a Komunistickou 

internacionálou na V. plénu exekutivy KI na přelomu března a dubna roku 1925. Byl to 

vůbec první přímý zásah Stalina do záležitostí Kominterny. Dokonce i později, kdy už byl 

Stalinův vliv v Kominterně zjevnější, raději záležitosti řídil prostřednictvím Zinověva  

a později Bucharina. Stalin na plénu předložil hlavní důvody krize KSČ: "…přechod  

od období revolučního vzepětí k období stabilizace kapitalismu vyvolává reformistické 

iluze a zvyšuje nebezpečí pravicové úchylky; toto nebezpečí je v československém případě 

ještě zvýšeno složením KSČ (70% bývalých sociálních demokratů)…"11 Kritizoval 

Šmeralovo vedení za to, že pravicovou linii místo likvidace ještě podporuje. Sovětský 

vůdce požadoval intenzivnější bolševizaci.  

   Šmeral se udržel ve vedení strany díky novému spojenectví s některými členy levice 

(Josef Haken, Alois Neurath). Ale záhy musel čelit vnitrostranické kritice za to, že ustoupil 

tlaku Kominterny. Vedle toho se objevila i kritika krajní levice, která chtěla pokračovat  

v "očištění" strany. 

                                                           
11 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.70 
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   Nedůvěra Kominterny vůči Šmeralovi pramenila už od jeho výhrad proti 21 podmínkám 

závazným pro členy Internacionály. Šmeral byl přesvědčen, že vývoj ve střední a západní 

Evropě bude jiný než v Rusku. "Ačkoli Šmeral považoval bolševickou strategii dobývání 

moci za nevhodnou pro československé podmínky, domníval se, že Sovětský svaz a jeho 

úspěchy mohou postupně pro komunismus získat obyvatelstvo kapitalistických zemí."12 

   To, že nějaký komunistický představitel pochyboval o bolševizaci a považoval SSSR 

pouze za hospodářskou velmoc a morální oporu, nemohlo zákonitě vyhovovat ruským 

komunistům, kteří prosazovali jednotný bolševický model. To, co bránilo odstranění 

Šmerala, byla důvěra a podpora ze strany dělnictva v jeho osobu. Přesto šla myšlenka 

bolševizace proti sociálně demokratickým tradicím, jež Šmeral představoval.  

   Jeho spolustraníci mu vyčítali několik "prohřešků". Jednak to, že byl zastáncem 

koncepce československého národa. Nelíbilo se jim také jeho řešení problematiky 

národnostních menšin decentralizačními reformami, které má blížeji k austromarxistické 

tradici než k sebeurčení až do oddělení, požadované Kominternou. 

   Pak ho také vinili z toho, že přeceňuje revoluční potenciál mas a podceňuje vedoucí 

úlohu strany. Šmeral byl totiž přesvědčen o tom, že se jakýkoliv revoluční záměr bez 

podpory většiny dělnické třídy může zvrhnout v pučismus.  

   Bohumír Šmeral s Karlem Kreibichem viděli v kompromisu se stalinisty jedinou 

možnost, jak zabránit skutečně velké krizi KSČ. Proto také dopustili Bubníkova vyloučení. 

Chtěli tak předejít rozkolu strany, který by dostal stalinisty do vedoucích funkcí. Krizi sice 

zažehnali, ale pouze na nějaký čas.  

   Stalinizující se Kominterna nebyla ale ochotná akceptovat komunistického činitele, který 

se řídí spíše domácími socialistickými tradicemi než jejími instrukcemi. Šmeral se mohl 

podvolit nebo odejít. Nakonec udělal oboje. V roce 1926 přijal od Kominterny odvolání  

do Moskvy, kde pracoval na sekretariátu exekutivy KI. V období vrcholu boje KSČ  

proti "šmeralismu" a "pravicovým oportunistům" byl Šmeral tedy pryč. Zbytek politického 

života strávil v Moskvě, Berlíně nebo na Blízkém a Dálném východě. Do československé 

politiky už nijak výrazněji nezasahoval. 

   "To, že v době, kdy si ho Kominterna vzala na paškál, byl Šmeral povýšen do aparátu 

Internacionály, byl ve skutečnosti prostředek, k němuž se Kominterna často uchylovala: 

příliš mocný národní vůdce byl povolán do Moskvy, aby byl odtržen od své základny."13 

 

                                                           
12 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.73 
13 Tamtéž, s.76 
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• V. sjezd KSČ (18. - 23. únor 1929) a dokončení procesu bolševizace 

   Rok 1928 byl rokem nejvážnější krize KSČ, která ukončila kontinuitu socialistické 

tradice ve straně a znamenala naprosté podrobení se Moskvě. Závěrečnou tečkou 

bolševizace byl V. sjezd KSČ v únoru 1929, kdy se vedení strany ujal Klement Gottwald. 

Jacques Rupnik ve své knize Dějiny komunistické strany Československa považuje tento 

sjezd za "nezbytnou předehru února 1948, kdy se komunisté chopili moci ve státě."14 

   "Zásadní vnitrostranickou roztržku let 1928 - 1929 lze interpretovat jako střetnutí 

levicové frakce kolem B.Jílka a a V.Bolena, která řídila KSČ, se skupinou mladých 

ultralevých moskevských exponentů vedených Klementem Gottwaldem (1896 - 1953), 

kriticky označujících politiku strany za málo revoluční a oportunistickou; Gottwaldovi 

stoupenci se proto chtěli zmocnit vedení strany a nastolit důsledně bolševickou linii."15 

Zástupcům ultralevého křídla se také říkalo 'karlínští kluci'; patřili mezi ně Rudolf 

Slánský, Jaromír Dolanský, Václav Kopecký, Pavel Reimann, Jan Šverma, bratři 

Procházkové, Josef Guttmann a další.  

   Tato skupina v čele s Gottwaldem předložila na VI. kongresu Komunistické 

internacionály pamflet s názvem Materiál k diskusi o československé otázce, kde 

poukazovali na to, že vedení KSČ neudržuje radikální program likvidace buržoazního 

Československa a že jeho postoj ke státu je realističtější a vstřícnější než tomu bylo dřív. 

   Gottwald chtěl poukázat i na neschopnost vedoucích funkcionářů jakkoliv řídit 

komunistickou stranu. A k tomu mu posloužil nepodařený Rudý den, který měl 6. července 

1928 nahradit zakázanou spartakiádu a demonstrovat sílu KSČ. "Předpokládalo účast 

nejméně 120 000 lidí, přitom však nebyla přípravě věnována náležitá pozornost, a tak stěží  

6 000 účastníků nebylo svědky 'vojenské přehlídky síly a vlivu strany', ale spíše její 

dezorganizace."16 Kominterna se postavila na stranu Gottwalda a vydala Otevřený dopis 

Exekutivy Komunistické internacionály, podle něhož mělo být vedení strany nahrazeno 

mladými revolučními dělníky. 

   Vše vyvrcholilo na únorovém sjezdu KSČ konaném od 18. do 23. února 1929. "Sjezd 

proběhl jako konspirativní akce (byl připraven v rychlosti, bez dostatečné informovanosti 

členstva), v režii 'karlínských kluků' (od podzimu 1928 v ústředním sekretariátu pracovali 

tři 'staří' a tři 'mladí') a za dohledu exponentů Kominterny (G. Henrikovského-Zieglera  

                                                           
14 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.77 
15 MALÍŘ,J.,MAREK,P.: Politické strany (Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu 1861-2004),díl I. Doplněk, Brno 2005, s.730 
16 Tamtéž, s.730-731 
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a D. Manuilského)."17 Ústředním bodem sjezdu byla řeč Klementa Gottwalda, ve které 

zkritizoval vedení KSČ, jehož byl mimochodem sám součástí. Jeho projev nezůstal pouze 

u kritiky komunistické strany; podle něj byla tehdejší situace v celé republice špatná, 

protože Československo se fašizuje, sociální demokraté jsou sociálfašisté apod. 

   Na sjezdu byl Gottwald zvolen generálním tajemníkem a v čele strany se objevila jména 

jako Evžen Fried, Josef Haken, Josef Hrubý, Čeněk Hruška, Artur Melzer, Jaroslav 

Stulík, Otto Synek, Jan Šverma nebo Antonín Zápotocký.  

   Gottwald stanul na vrcholu stranické hierarchie, ale toto vítězství nebylo dílem pouhého 

okamžiku na jednom sjezdu; bylo výsledkem dlouhodobých čistek uvnitř strany a zároveň 

k němu přispěl i rostoucí odpor členské základny proti politice stranického aparátu. Rok 

trvající krize zapříčinila odchod tří čtvrtin rozčarovaných členů. Dvanáct komunistických 

poslanců a čtrnáct komunistických senátorů odešlo za Václevem Bolenem, Bohumilem 

Jílkem a Aloisem Neurathem a založili nezávislý parlamentní klub. Situaci ve straně 

kritizovala i skupina spisovatelů kolem Ivana Olbrachta, kteří z KSČ nakonec také odešli.  

Stejně tak většina tzv. Rudých odborů, které vedl Josef Hais, nechtěla mít nic společného  

s ultralevým směřováním Gottwaldova vedení; karlínští kluci tak nakonec museli založit 

novou odborovou organizaci. Všichni, kdo s ultralevou frakcí nesouhlasili, byli označeni 

za likvidátory a byli ze strany vyloučeni. 

   Ideologická a politická bolševizace byla dotažena do konce. V čele strany stála 

stalinistická frakce, jež zavedla "monolitismus sovětského typu"18. KSČ už naprosto 

podlehla diktátu Kominterny a nepřestávala upozorňovat na vedoucí úlohu ruské strany  

v čele se Stalinem.  

   Jedním z bodů bolševizace byla změna organizačního modelu, který v KSČ dosud 

fungoval na sociálnědemokratickém principu, jenž se soustřeďoval zejména na parlamentní 

a obecní volby. Pod tlakem KI se musela ovšem tato struktura změnit. Všichni komunisté 

daného podniku se museli začít organizovat v podnikové stranické buňce. Tyto jednotlivé 

podnikové organizace musely být dále centrálně řízené podle čtvrtí, obvodů, měst.  

   Od roku 1929 nastala i změna v typu funkcionářů. Nastupují mladí lidé, podporovaní 

Moskvou a nezatížení sociálnědemokratickou minulostí. Řada z nich měla za sebou 

studijní nebo profesní neúspěch. Když se z nich stali placení funkcionáři, moc dobře si 

uvědomovali, že jakákoliv rozepře se stranou nebo s Kominternou by pro ně znamenala 

návrat k nejisté existenci. 

                                                           
17 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.731 
18 Tamtéž, s.80 
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   V důsledku bolševizace ubylo KSČ nejen členů, ale i voličů. Což se projevilo ihned  

v září téhož roku ve volbách do parlamentu. Komunisté tehdy dostali o 200 tisíc hlasů 

méně než v předchozích volbách a ztratili tak 11 mandátů. Klement Gottwald se ale 

poslancem stal a na 7. schůzi poslanecké sněmovny, která se uskutečnila 21. prosince 

1929, dal jasně najevo, jaká je Komunistická strana Československa pod jeho vedením a co 

od ní může republika očekávat:  

"… Vy říkáte, že štveme a že rušíme klid. Ano, my štveme a rušíme váš klid.  

(Odpor na pravici.)  

[Další věta byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle 

§u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]  

Zkrátka my budeme štvát a rušiti váš klid.  

(Různé výkřiky.)  

Nedáme vám ani na chvíli pokoje, abyste nemohli v klidu ztráviti to, co jste vydřeli  

z proletariátu.  

(Posl. Zeminová: Pan předseda by měl konati svou povinnost!)  

My budeme, madame Zeminová, rušiti váš klid, který znamená pro chudobného člověka 

klid žaláře nebo hrobu. My bojujeme za skutečný klid proletariátu, . . .  

(Výkřiky. - Hluk.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid.  

Posl. Gottwald (pokračuje): . . . kterého bude dosaženo teprve tehdy, až budete smeteni. 

Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum.  

(Výkřiky. Hluk.)  

Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem 

Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum 

k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid 

ještě lépe než dosud. A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším 

nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte 

co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk.  

(Výkřiky. - Veselost.)  

A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!  

(Výkřiky.)"19  

    Plné znění Gottwaldova projevu uvádím v příloze. 

                                                           
19 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna;Národní shromáždění republiky 
Československé;Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly; 7.schůze;sobota 21. prosince 1929 
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   "Bolševizace sledovala trojí cíl: nadřadit příslušnost KSČ k mezinárodnímu 

komunistickému systému jejímu začlenění do československého politického systému; 

dokonat rozchod KSČ s místní socialistickou tradicí, od níž toho při svém vzniku 

odštěpením od sociální demokracie hodně zdědila; rozejít se s pojetím československého 

státu podněcováním separatismu jednotlivých národností."20 Bolševizace těchto svých cílů 

dosáhla, ale to neznamená, že to byly záležitosti zcela uzavřené a dané. V období různých 

krizí, ať už uvnitř KSČ nebo ve vztazích s Moskvou, vždy znovu vystoupily do popředí.  

                                                           
20 RUPNIK,J.: Dějiny komunistické strany Československa. Academia, Praha 2002, s.87-88 
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(Rudé právo, 26. února 1929, č.49, s.2) 
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(Rudé právo, 6. dubna 1929, č.82, s.1) 
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PRVOREPUBLIKOVÝ TISK 

   Vznik Československa znamenal pro tištěná média nejen růst kvantitativní, ale  

i kvalitativní. "Příznivě je ovlivňovala demokratická politika ustavené republiky, otevřená 

a uvolněná duchovní atmosféra, solidní ekonomický potenciál země, sociální vzestup 

nižších středních a nižších vrstev a kulturní a intelektuální rozmach, projevující se ve vědě 

a umění."21  

   První republika byla vrcholem vývoje periodického tisku u nás a zároveň to byla doba, 

kdy novinám a časopisům začala vyvstávat konkurence v podobě rozhlasového vysílání  

a filmového zpravodajství. Ale i tak měl tisk v meziválečném Československu stále 

rozhodující mediální vliv na společnost.  

   Významným krokem na poli československé žurnalistiky se stalo založení 

Československé tiskové kanceláře, která vznikla hned 28. října 1918 a zpočátku plnila 

funkci tiskového odboru Národního výboru československého. Záhy však navázala kontakt 

se zahraničními zpravodajskými agenturami, a stala se tak důležitým mezičlánkem  

mezi zahraničím a domácími novináři.  

   Významné deníky vycházely dvakrát denně - jednak jako raníky, a pak také jako 

odpoledníky. V případě Rudého práva vycházel jako odpoledník nejprve Večerník Rudého 

práva, který se od dubna 1928 přejmenoval na Rudý večerník. 

 

 

(Večerník Rudého práva, 20. září 1920, č.1, s.1) 

                                                           
21 KONČELÍK,J.,VEČEŘA,P.,ORSÁG,P.: Dějiny českých médií 20.století. Portál, Praha 2010, s.32 
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(Rudý večerník, 2. ledna 1929, č.1, s.1) 

 

• Tisk a legislativa 

   Předmětem mé bakalářské práce je vlajková loď tehdejší komunistické žurnalistiky - 

Rudé právo. Jednou z charakteristik tohoto listu byly jeho časté útoky prakticky  

na kohokoli, kdo s komunisty nesouhlasil. Cílem byli demokratičtí politici a novináři, 

prezident, podnikatelé aj. Proto byla řada článků zcenzurována, několikrát státní orgány 

dokonce tisk Rudého práva zastavily. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné, zmínit se  

i tom, jak na tom byla republika s tiskovou legislativou.  

   Za celou dobu trvání první republiky nebyl vytvořen žádný jednotný tiskový zákon; 

státní úřady se řídily třemi zákonnými normami, které republika převzala z dob Rakouska-

Uherska. Byl to rakouský tiskový zákon z roku 1862, rakouský trestní řád pro řízení  

ve věcech tiskových z roku 1873 a uherský tiskový zákon z roku 1914.  

   Ústava z roku 1920 zajišťovala tiskovou svobodu a zakazovala předběžnou cenzuru. 

"Legislativu upřesňoval zákon o mimořádných opatřeních č.300/1920 Sb., který v případě 

války nebo vnitřního ohrožení státu předpokládal suspendování (tj. dočasné omezení) 

občanských svobod včetně svobody tiskové."22  

   Zákon, z jehož porušení byli redaktoři Rudého práva často obviňováni, byl zákon  

na ochranu republiky č.50/1923 Sb., podle kterého se mohlo obsahem tiskopisu dopustit 

zločinu zrady státního tajemství nebo přečinu nedovoleného zpravodajství. Za nedovolené 

zpravodajství bylo považováno šíření zpráv schvalujících trestné činy, výzvy k neplnění 

zákonných povinností apod. Pokud byl nějaký text označen jako nedovolené zpravodajství, 

následovala konfiskace a někdy i dočasné zastavení tisku, které se pohybovalo od jednoho 

do šesti měsíců.  

   Pak zde byl ještě zákon č. 124/1924 Sb., o změně příslušnosti trestních soudů  

                                                           
22 KONČELÍK,J.,VEČEŘA,P.,ORSÁG,P.: Dějiny českých médií 20.století. Portál, Praha 2010, s.33 
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a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti. 

Dalším zákonem z roku 1933 se ještě rozšířily pojmy "urážka", "pomluva" a "utrhání  

na cti".  

   Reakcí na zvyšující se nebezpečí ze strany německých nacistů byly tzv. malé tiskové 

zákony, zákon č. 126/1933 Sb. a zákon č. 140/1934 Sb., které upravovaly možnosti 

kolportáže, tedy přímého pouličního prodeje, a dopravu tisku ze zahraničí.  

   Celkově byla tisková legislativa Československa přísnější než-li její předobraz v době 

Předlitavska. "I v Československu se vyhrocovaly dobové politické konflikty, Velká 

hospodářská krize přinášela materiální strádání, pro část obyvatelstva se stávaly 

přitažlivými totalitaristické systémy, a také v kulturní sféře se odrážel radikalismus 

doby."23 

 

• Tisk jako mluvčí politických stran 

   Co je pro prvorepublikový tisk typické, je fakt, že většina tištěných médií byla napojená 

na politické strany, které novinám často poskytovaly finanční zázemí, což byl rys zděděný 

ještě z dob Rakousko-Uherska.   

   Tak jako měla KSČ své Rudé právo, měli národní demokraté Národní listy, agrárníci 

Venkov, lidovci Lidové listy, národní socialisté České slovo a sociální demokracie Právo 

lidu.  

   I když nebyly politické strany považovány za právní subjekty, ale pouze za dočasné 

instituce ustanovené k volbám, šlo o dlouhodobé a důležité mocenské instituce. Problém 

byl v tom, že podle zákona nemohla politická strana vlastnit žádný nemovitý majetek. Tím 

pádem ani vydavatelství nebo tiskárnu. Z tohoto důvodu vznikaly tiskové podniky,  

v jejichž čele stáli funkcionáři té dané strany. Jak se ukázalo v případě sociální 

demokracie, mohlo se takovéto řešení situace ukázat jako problematické, pokud nastala 

vnitrostranická krize. 

  Přední místo mezi stranickými tiskovými podniky zaujímal národně socialistický 

Melantrich, který byl sice největším podnikem tohoto druhu u nás, ale ne jediným. 

Agrárníci měli Novinu, pak zde byla národně demokratická Pražská akciová tiskárna, 

živnostníci vlastnili Čechii a Stříbrný vydával své bulvární tiskoviny v Tempu. Nicméně 

                                                           
23 KONČELÍK,J.,VEČEŘA,P.,ORSÁG,P.: Dějiny českých médií 20.století. Portál, Praha 2010, s.34 
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pouze Melantrich a Tempo byly ziskovými podniky. Ostatním vydavatelstvím musely 

politické strany doplácet ztráty. 

   Ne všechny významné deníky ale vycházely pod záštitou politické strany. Příkladem 

mohou být Lidové noviny, které měly na společnost značný politický vliv i bez záštity 

jedné konkrétní politické strany.  

   "Z hlediska vývoje samotného českého novinářství, jehož určujícím 'zděděným' rysem je 

politické stranictví, je snaha alespoň části českých novinářů reflektovat deziluzi, kterou 

participace na politickém životě samostatné české společnosti přinášela…Tento rozměr 

žurnalistiky dal ve 20. a 30. letech 20. století vyniknout především některým výrazným 

osobnostem, jakými byli kupříkladu Karel Čapek, Milena Jesenská či Ferdinand Peroutka, 

ale také Julius Fučík."24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 BLODIGOVÁ,A.,KÖPPLOVÁ,B.,SEKERA,M.: Dějiny českého novinářství a českých novinářských 
spolků. Státní ústřední archív (Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky), Praha 2002, s.14 
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RUDÉ PRÁVO A 20. LÉTA 

 

   Rudé právo nebylo ve 20. letech právě nejčtenějším deníkem; z velké části to bylo 

zapříčiněno tím, že dávalo velký prostor ideologii a stranické propagandě.  

   Do bolševizace KSČ, která vyvrcholila v roce 1929, bychom ale v redakci Rudého práva 

našli i řadu avantgardních básníků a spisovatelů, kteří byli posléze nuceni  

z komunistického deníku odejít. "Pro komunistický tisk tato čistka znamenala vážné 

intelektuální oslabení. Přesto Rudé právo i nadále přitahovalo přemýšlivější komunistické 

žurnalisty, kteří se ve 30. letech dostávali do konfliktu s vedením strany při obhajobě svých 

názorů (například Josef Guttmann, Záviš Kalandra, Stanislav Budín)."25 

 

• Komunistický tisk a republika 

   Vždy to bylo tak, že jakýkoliv vnitrostranický boj KSČ se promítl i do Rudého práva. 

Důsledkem byla přepolitizovanost deníku a občasné personální změny. Rudé právo tak 

nebylo považováno za seriózní zpravodajský kanál, ale za nástroj stranické propagandy. 

"Tisk KSČ byl obsahově koncipován k propagaci programu a cílů strany, své čtenáře 

podněcoval k boji proti stávajícímu kapitalistickému řádu, politickým poměrům, 

demokracii, Československé republice a všem, kteří stáli komunistům v cestě, včetně 

nepřátel ve vlastních řadách."26 Logickým důsledkem byla zvýšená pozornost ze strany 

státních orgánů, které některé výtisky cenzurovaly, konfiskovaly nebo občas zastavily  

i vydávání listu.  

   Tato perzekuce komunistického tisku přinášela KSČ velké finanční ztráty, neustálé 

soudní spory pro tiskové přečiny a výjimkou nebyli ani uvěznění redaktoři.  

   Dohled státních orgánů nad komunistickým tiskem, jehož hlavním představitelem bylo 

Rudé právo, dosáhl vrcholu v letech 1928 až 1936, kdy bylo vydávání ústředního listu 

KSČ úředně zastaveno celkem sedmkrát. V roce 1929 dokonce ministerstva zakázala 

prodej komunistických listů v trafikách, nádražních prodejnách a restauracích. 

   Vydávání Rudého práva bylo úředně zastaveno v těchto obdobích: 

• 28. října až 28. listopadu 1928 (ranní vydání) 

• 16. července až 16. srpna 1929 (ranní vydání) 
                                                           
25 KONČELÍK,J.,VEČEŘA,P.,ORSÁG,P.: Dějiny českých médií 20.století. Portál, Praha 2010, 51s.  
26 MALÍŘ,J.,MAREK,P.: Politické strany (Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu 1861-2004),díl I. Doplněk, Brno 2005, s.724 
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• 21. února až 21. března 1929 (ranní vydání) 

• 3. března až 3. dubna 1931 (večerník) 

• 3. října 1933 až 3. ledna 1934 (ranní vydání) 

• 4. listopadu 1933 až 4. února 1934 (večerník) 

• 14. února až 14. května 1934 (ranní vydání) 

   Vedení komunistické strany se snažilo státním zásahům samozřejmě různými způsoby 

čelit. "Minimalizovalo vydavatelské náklady, organizovalo peněžní sbírky na tisk, 

vyžadovalo zvýšení odběru, provádělo různé úhybné manévry prostřednictvím využívání 

spřízněných levicových titulů atd., ale především organizovalo vznik ilegálního aparátu 

pro vydávání a kolportáž jak zakázaných, tak nových titulů."27 

   Po uzavření československo-sovětské smlouvy v roce 1935 a po určitých změnách  

v politice Komunistické internacionály i KSČ se situace poněkud zklidnila.  

   Postupné zanikání některých komunistických titulů a pokles čtenosti těch, co stále ještě 

vycházely, nebylo zapříčiněno pouze perzekucemi ze strany státu. Bylo to dáno  

i nezájmem čtenářské obce. Komunistické noviny nedokázaly příliš zaujmout; psaly 

nezajímavě, častá byla teoretická pojednání, přetiskovaly se referáty ze sjezdů a schůzí, 

novináři neustále polemizovali nebo útočili na své nepřátele. Takové noviny dělníka příliš 

neoslovovaly.  

 

• Rok 1920 a dvě Práva lidu 

   Po konci první světové války se začala československá sociální demokracie 

nevyhnutelně štěpit. Zástupci levicového křídla strany chtěli vybudovat takovou sociální 

demokracii, respektive komunistickou stranu, která by se blížila ruskému vzoru a splňovala 

by podmínky III. Internacionály. S tím ale nesouhlasila řada jejich spolustraníků.  

 

"Moskevské usnesení však zní jasně. III. Internacionála odmítá sociálně demokratické strany. 

Přijímá do svého středu jen strany komunistické, t. j. takové, jež bezvýhradně přijaly program 

ruských komunistů i jejich způsob boje. Přetvoření stran sociálně demokratických v komunistické 

může se díti dle příkazů z Moskvy jedině tím způsobem, že komunisté stranu ovládnou, ať už 

jakýmikoli prostředky, že jí dají svůj program a svou taktiku a vyloučí z ní všecky jednotlivce  

                                                           
27 MALÍŘ,J.,MAREK,P.: Politické strany (Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu 1861-2004),díl I. Doplněk, Brno 2005, s.725 



25 

 

i skupiny, které se nechtějí podvolit jejich diktátu. Strany komunistické vzdávají se své 

samostatnosti, stávají se pouhými odbočkami moskevské Internacionály a jsou podřízeny slepě 

jejím příkazům. V naších poměrech znamená to nepochybně a jasně rozpoltění sociální demokracie 

československé a ochromení bojových sil proletariátu v politických bojích."28 

 

   Situace vyvrcholila na podzim roku 1920.  Tehdy padla vláda premiéra Vlastimila 

Tusara a vedení sociální demokracie se rozhodlo odložit sjezd plánovaný ve dnech  

25. - 28. září. "Proto usneslo se včerejší zastupitelstvo strany velikou většinou, aby sjezd 

strany byl odložen o tři měsíce. Otázku III. Internacionály je třeba v naší straně projednat. 

V organizacích musí být prodiskutována."29 

   Nicméně důvěrníci místních organizací sociální demokracie ve Velké Praze 

zorganizovali schůzi, na které se usnesli na tom, že odložení neuznávají a že sjezd v těchto 

dnech skutečně proběhne.  

   A právě v této době bychom mohli vysledovat i počátky Rudého práva. Na zmiňované 

schůzi důvěrníků byl totiž zvolen akční výbor, který se měl postarat o nepřerušenou práci 

podniků strany a o to, aby bez problémů vycházel ústřední list, jímž bylo Právo lidu. Ještě 

ten samý večer přišli důvěrníci v čele s Josefem Krosnářem starším do redakce Práva 

lidu a chtěli, aby bylo jejich usnesení ze schůze důvěrníků otištěno. Ale tehdejší 

šéfredaktor Josef Stivín je odmítl. Důvěrníci na to zareagovali obsazením Lidového domu 

i tiskárny, vynutili si, aby usnesení bylo zařazeno do aktuálního čísla Práva lidu a z 

tiskárny neodešli, dokud list s provoláním nevyšel.  

   Antonín Němec, předseda výkonného výboru sociální demokracie, přišel 17. září  

do redakce Práva lidu, vyklidil svou pracovnu a vyvěsil v redakci písemnou výzvu: 

"Redaktoři, kteří nesouhlasí s levicí a zůstali věrni starému vedení strany, odeberou se  

do nové redakce listu v Beaufortově tiskárně. "30  

 

                                                           
28 článek Odložený sjezd in Právo lidu.15.9.1920, č.218, s.1 
29 článek Odložený sjezd in Právo lidu.15.9.1920, č.218, s.1 
30 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.21-22 
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(Staré Právo lidu, 18. září 1920, č.221, s.1) 

 

   Druhý den tak vyšla Práva lidu dvě. Tiskárna Lidového domu v Hybernské ulici vydala 

pod vedením levice Staré Právo lidu. Přívlastek "staré" měl odkazovat na ono původní 

Právo lidu vycházející od roku 1897.  

   V Beaufortově tiskárně vyšlo ale ve stejný den druhé Právo lidu, zastupující pravici, 

uvnitř sociální demokracie. Vydavatelem byl stále předseda výkonného výboru Antonín 

Němec, který tedy akorát přenesl své noviny do jiné tiskárny. Protože s Němcem odešel  

z Lidového domu i šéfredaktor Stivín, zůstávalo Právo lidu podle práva stále ústředním 

listem strany. Pouze tiskárna byla jiná. Nicméně oba deníky měly v záhlaví, že jsou 

orgánem Československé sociálně demokratické strany dělnické. 

   Tento vývoj v tisku pouze kopíroval vývoj v samotné sociální demokracii. Stály  

proti sobě dvě skupiny a bylo stále jasnější, že se v jedné straně nedohodnou.  

 

 

(Právo lidu, 18. září 1920, č.222, s.1) 

 

    Němcovo Právo lidu začali dělníci údajně označovat jako Bílé právo. Otázkou je, do 

jaké míry toto pojmenování skutečně plynulo z přesvědčení o kontrarevolučnosti deníku, 

jak to viděli někteří tehdejší, ale i pozdější komunisté: "Bílý teror znamenal 

kontrarevoluční teror. Bílé gardy byly kontrarevoluční vojenské útvary…Dělníci tím chtěli 
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naznačit, že 'Bílé právo' stojí na straně buržoazní reakce."31 Co si tehdejší dělníci skutečně 

mysleli, už dnes těžko zjistíme.  

   Přestože právně bylo ústředním listem Právo lidu, šlo vlastně o nové noviny. Adresář 

odběratelů a kolportérů zůstal v Lidovém domě, takže podle něj bylo expedováno Staré 

Právo lidu a ne to z Beaufortovy tiskárny. I většina redakce zůstala v Hybernské ulici. 

   Ale v Lidovém domě nesídlila pouze redakce. Důležité bylo, jak zareagují zaměstnanci 

dalších stranických podniků, jako byla tiskárna, administrace, knižní nakladatelství, 

expedice apod. Řada zaměstnanců se přiklonila k levici a vytvořili závodní radu, která se 

ujala vedení podniku. Za redaktory v závodní radě seděl Ivan Olbracht, Bohuslav 

Novotný a Jan Skála.  

   Jak v Právu lidu, tak ve Starém Právu lidu vyšly ihned 18. září úvodníky, které 

vysvětlovaly, proč jsou náhle dvě redakce a dva deníky vycházející ve dvou odlišných 

tiskárnách. 

   Levicová skupina to vysvětlovala takto:  

"Změna v názvu stala se nutnou z důvodů formálních…Dělníci byli rozechvěni tím více, když se 

rozneslo, že malá skupina krajní pravice chce do příštího sjezdu, ať by se konal o vánocích nebo 

později, stranu »očistit« od všech živlů jí nepohodlných a když se stalo zjevným, že se jí jedná o to, 

aby v prvé řadě všechny podniky a majetek strany (dům, tiskárnu, »Právo lidu«) ovládla úplně  

pro sebe…Aby se to nemohlo státi, vešel akční výbor dělnictva Velké Prahy ve spojení se 

zaměstnanci ústředních podniků strany a učinil příslušná opatření. Výslovně uvádíme, že zavedena 

byla pouze klidná opatření dělnické kontroly, aby majetek strany nemohl býti před právoplatným 

rozhodnutím sjezdu odňat svému účelu, aby svolání sjezdu na den  25. září nebylo sabotováno  

a aby »Právo lidu« - do rozhodnutí sjezdu - psalo tak, jak si to dělnictvo přeje, aby oba směry 

stejně spravedlivě měly v něm místo a aby v kritikách jak proti levici, tak proti pravici byly 

zachovány meze věcnosti 

….Skutečně se objevilo, že vydavatel »Práva lidu« soudr. Ant. Němec použil svého formálního 

práva a oznámil úřadům, že list bude nadále vycházeti v pohostinství páně Beaufortově. Tím byl 

dán úplně nový obrat v celé záležitosti. Závodní rada, která původně se chtěla omeziti na střežení 

dělnického majetku, bylal donucena ho vzíti ve svou správu. Aby nerušené vycházení ústředního 

orgánu strany zajistila a učinila ho neodvislým od úředních formalit, byla závodní rada nucena 

změniti název listu."32 

 

 

                                                           
31 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.22 
32 článek Staré právo lidu in Staré Právo lidu. 18.9.1920, č.221, s.1 
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Ve stejný den vyšel v Právu lidu poněkud odlišný popis: 

 

"Komunisté však šli ještě dále. Dle osvědčených vzorů ruských a berlínských rozhodli se znásilniti 

svobodu volného mínění a znemožniti představenstvu strany a redakci 'Práva Lidu', aby mohli 

soudruhům vysvětliti a odůvodniti rozhodnutí zastupitelstva strany. Poprvé v dějinách strany došlo 

k násilnickému činu proti oprávněným institucím strany. Nejprve ze schůze 'u Zábranských' přitáhl 

zástup asi 300 osob za vedení dra Šmerala a S.K.Neumanna do redakce 'Práva Lidu' a vynutil si na 

zodpovědném redaktorovi uveřejnění prohlášení o konání vzdorosjezdu, v němž bylo pustě spíláno 

většině zastupitelstva a představenstva strany. Redakci zakázáno něco k prohlášení připomenouti, 

nebo i jen sděliti, jak se dostalo do listu. 

Šlo to však ještě dále. V podniku strany utvořena byla závodní rada, která prohlásila, že přejímá 

dozor nad podniky strany a redakci 'Práva Lidu' postavila pod censuru komunistickou...Nechtěli 

jsme vyvolati krveprolití a proto usnesli jsme se, že uchýlíme se prozatím s tiskem 'Práva Lidu'  

do soukromé tiskárny."33 

 

   I když prakticky už existovaly dvě strany se svými ústředními listy, snažily se obě 

skupiny, jak levice, tak pravice, zachovávat dojem neutrality. I z toho důvodu se nestal 

vydavatelem Starého Práva lidu žádný politický funkcionář, ale domovník Lidového domu 

Petr Petrarcha a odpovědným redaktorem byl jmenován Bohuslav Novotný.  

 

• Vznik Rudého práva 

   Ale už 19. září 1920 vyšel ve Starém Právu lidu článek Soudy a policií proti "Právu 

Lidu", kde se mimo jiné píše: "Nemůžeme-li vydávati »Právo Lidu«, vadí-li pánům  

od soudů a z policie také »Staré Právo Lidu«, budeme od pondělka nazývati ústřední orgán 

strany »Rudým Právem«."34   Staré Právo lidu tedy vyšlo pouze dvakrát, a to 18. a 19. září 

1920, jelikož na základě návrhu Antonína Němce bylo toto pojmenování listu zakázáno.    

   Levice musela tedy vymyslet nový název po svůj deník. Redaktoři chtěli jednak poukázat 

na to, že navazují na tradici Práva lidu, ale zároveň se chtěli odlišit od "bílého" Práva lidu. 

A tak vzniklo Rudé právo. "V pondělí 20. září 1920 ranní vydání jako obvykle nevyšlo. 

Večerní vydání se již jmenovalo Večerník Rudého práva a v úterý 21. září již vyšlo první 

číslo raníku pod názvem Rudé právo."35 V tiráži byste stále našli označení "Ústřední orgán 

                                                           
33 článek Soudruzi a soudružky! in Právo lidu. 18.9.1920, č.222, s.1 
34 článek Soudy a policií proti "Právu Lidu" in Staré Právo lidu. 19.9.1920,č.222, s.1-2 
35 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.29 
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Československé sociální demokratické strany dělnické", ale ve skutečnosti šlo o list 

vedený levicovou skupinou strany.  

   Toto první vydání Rudého práva vůbec není nějak výjimečné; nenajdete v něm žádná 

provolání a oslavování. Tento výtisk byl totiž považován za obyčejné řadové číslo Práva 

lidu, posléze Starého Práva lidu a nyní Rudého práva. Dokonce i názvy rubrik jako 

například Beseda nebo Nedělní kukátko zůstaly stejné. 

 

 

(Rudé právo, 21. září 1920, č.1 (223), s.1) 

 

   Šéfredaktorem se stal poslanec Bohumír Šmeral a vydavatelem František Toužil. 

Samotná redakce se od doby Práva lidu příliš nezměnila. Na místo odpovědného redaktora 

se dostal Bohuslav Novotný. Politickými redaktory byli Ivan Olbracht a Filip 

Dobrovolný, zprávy z parlamentu přinášel Václav Vacek, reportáže obstarával Antonín 

Bouček, kultuře se věnovali Antonín Macek a Josef Hora. Jako externí redaktor v Rudém 

právu působil ještě František Tománek, který se věnoval sportovnímu zpravodajství. 

Občas do listu přispívali i Jan Skála, Bedřich Vorel a další. 

   Mezi zprávami, které v prvních dnech přinášelo Rudé právo, dominovaly reakce a výzvy 

k uskutečnění sjezdu sociální demokracie, který byl dříve odvolán. Už v druhém výtisku  

z 22. září si tak můžete přečíst příspěvek Antonína Zápotockého: 

 

"Jsouce si vědomi toho, že v massách dělnictva, hlásícího se k marxistické levici strany, je 

nepopiratelná vůle, aby ideové spory byly řešeny při zachování jednoty strany. Bereme zřetel na 

stanoviska zástupců pražských továren, kteří ještě dnes v poslední chvíli se před zastupitelstvo 

strany dostavili, chtějíce podati důkaz, že jsme učinili vše, aby zodpovědnost v případě roztržky 

strany nepadala na nás. Projevujeme ochotu ústupkem odstraniti jedinou věcnou překážku, kterou 

soudruzi proti konání sjezdu uvádějí. Totiž tu, že otázka III. Internacionály není dosud dostatečně 
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prodiskutována a že mnozí delegáti mají vázané mandáty. Z toho důvodu prohlašujeme, že jsme 

ochotni přistoupit na toto smírné stanovisko: 

1. Sjezd se bude konati 25.-28.září 1920. 

2. Otázka internacionály bude na sjezdu projednána tak, že přednesen bude pouze referát a 

koreferát. Hlasování na sjezdu provedeno nebude, nýbrž věc bude přenesena do organizací. Tam, 

jakož i v tisku bude provedena dikuse a do měsíce bude otázka poměru k III. Internacionále 

rozřešena všeobecným hlasováním všech příslušníků strany v organizacích."36 

 

   Sjezd strany se nakonec skutečně realizoval, a protože se dostavilo 69% všech delegátů, 

měl právo rozhodovat jménem celé sociální demokracie. Pravice uvnitř strany ale odmítla 

usnesení tohoto sjezdu s tím, že šlo o komunistickou konferenci a ne o skutečný sjezd 

sociální demokracie.  

   To, že se sociální demokracie rozštěpí a vzniknou strany dvě, se zdálo již nevyhnutelným 

vyústěním celé této napjaté situace. 

 

                                                           
36 článek Soudruzi a soudružky! in Rudé právo. 22.9.1920, č.2(224), s.1 
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(Právo lidu, 18. září 1920, č.222, s.1) 

 



32 

 

 

 

(Staré Právo lidu, 18. září 1920, č.221, s.1) 
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(Rudé právo, 21. září 1920, č.1 (223), s.1) 
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• Rudé právo a Lidový dům 

   Vyvrcholením sporu se stal boj o Lidový dům. V Československu nebyly politické strany 

právními subjekty a tak nemohlo být vlastnické právo na Lidový dům uplatňováno 

získáním většiny ve straně, jak by si přála levice. "Rozhodnout mohl pouze zápis do listiny 

vlastníků, a ten musel znít na konkrétní osoby, jimiž byli představitelé pravice."37 Pravice 

proto podala na policejním ředitelství oznámení pro rušení držby. Policie Lidový dům  

9. prosince 1920 vyklidila a představitelé pravice tuto stranickou centrálu obsadili. Cílem 

akce nebylo ani tak získání redakce a tiskárny, i když i to bylo pro další činnost sociální 

demokracie významné, ale učinili to "Spíše s vědomím, že se doba už změnila a že sami 

stanoví pro stát, který už stačil zpevnit své aparáty, okamžik zásadního konfliktu s levicí. 

Věděli, že ta z prestižních důvodů musí odpovědět velikou akcí, se kterou se pak stát 

vypořádá."38 

   Hned den nato vyšel v tiskárně Grafia Leták Rudého práva, kde levice Československé 

sociálně demokratické strany dělnické oslovuje československé dělnictvo, popisuje boj  

o Lidový dům ("Přes prolitou krev, provázeni sty policisty a četníky, zmocnili se pravičáčtí 

vůdci Lidového domu."39) a vyzývají ke generální stávce. Následovaly rozsáhlé 

demonstrace, na které stát odpověděl takovou potlačovací akcí, jakou do té doby republika 

nepoužila. Vedení levice sice zatčeno nebylo, ale její tisk byl cenzurován a zastavován, 

stejně byla zakazována i veřejná shromáždění, krajová centra strany byla podrobována 

prohlídkám, někde byl vyhlášen výjimečný stav nebo dokonce stanné právo. Do akce se  

na stranu státu přidaly i různé organizace jako Sokol nebo Orel. Byly pozatýkány stovky 

funkcionářů a pořadatelů stávky.  

   Při zásazích došlo na obou stranách i ke ztrátám na životech. Ale k těm nejzazším 

prostředkům nesáhla ani levice, ani stát. Prezident Masaryk odmítl návrhy některých 

generálů na velkou vojenskou akci, nebyla zakázána žádná z nově vzniklých 

komunistických organizací. Vedení levice tak bylo 16. prosince nuceno generální stávku 

odvolat.  

   Revoluční socialistické hnutí se poměrně brzy vzpamatovalo a udělalo ze svých 

zatčených mučedníky a bojovníky. Důležité ale je uvědomit si, co bylo vlastně výsledkem 

                                                           
37 KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938), I.díl. Libri, Praha 2000, s.143 
38 Tamtéž, 143s. 
39 Leták Rudého práva. 9.12.1920, s.1 
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těchto akcí - "stát již nebyl ohrožován revolučně socialistickým zvratem, jeho nositel byl 

odkázán do role pouhé opozice, třeba téměř stejně halasící jako němečtí nacionalisté"40  

   Rudé právo nemohlo tyto události nekomentovat. Od 11. prosince 1920 začalo opět 

pravidelně vycházet, tentokrát v tiskárně Grafia.  

 

• Rudé právo Ústředním listem Komunistické strany Československa 

   V záhlaví Rudého práva byste až do poloviny května roku 1921 našli označení Orgán 

Československé sociálně demokratické strany (levice). Až 15. května vyšlo Rudé právo 

poprvé jako Ústřední orgán Československé strany komunistické. Na titulní stranu se dostal 

Šmeralův referát z ustanovujícího sjezdu Komunistické strany Československa, který 

proběhl ve dnech 14. -16. května v Národním domě na Vinohradech.  

   Vznik komunistické strany nebyl žádným překvapením; od prosincové generální stávky 

už se levice i pravice sociální demokracie nepokoušela o překonání sporů a o zachování 

jedné strany. Vznik KSČ tak byl logickým důsledkem vývoje uvnitř sociální demokracie.    

   Na květnovém sjezdu levice přijala nový název i 21 podmínek Komunistické 

internacionály. "V říjnu r. 1921 se pak konal slučovací sjezd, jehož se zúčastnili čeští, 

slovenští, němečtí i polští komunisté v Československu, na němž byla ustanovena jednotná 

Komunistická strana Československa (sekce III. Komunistické internacionály)."41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938), I.díl. Libri, Praha 2000, s.146 
41

 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.42 
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(Leták Rudého práva, 9. prosince 1920, s.1) 
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• Tiskárna Grafia 

   Po zabrání Lidového domu byla levice a s ní i Rudé právo nucená hledat jiné prostory  

a jiné prostředky nutné k vydávání svého listu. Už v den obsazení Lidového domu,  

9. prosince, oslovil redaktor Antonín Bouček některé své kolegy a společně se večer sešli 

v tiskárně Grafia v Myslíkově ulici, kde spolu se Šmeralem připravili vydání Letáku 

Rudého práva. Den po vydání Letáku, 11. prosince, vyšlo Rudé právo čítající dvě stránky 

opět v Grafii. Od té doby vycházelo opět pravidelně jako deník, a to jak ranní vydání, tak i 

Večerník. 

   Grafia byla "…malá družstevní tiskárna sociálně demokratických grafických dělníků,  

ve které byly uloženy peníze Unie železničních zaměstnanců (tajemník Unie Brodecký 

zastával v té době kolísavou pozici středu) a Typografické besedy."42  

   Když 9. prosince večer přišli do tiskárny redaktoři Rudého práva, nebyl v Grafii nikdo z 

vedení podniku; o vydání Letáku tak rozhodli grafici z druhé směny. To, zda zde bude 

vycházet Rudé právo pravidelně, projednávali s vedením tiskárny až dodatečně.  

   Grafia nebyla pro tisk deníku připravena ani zařízena; redaktoři neměli žádnou místnost 

pro redakci a dočasně pracovali ve sklepní místnosti, kde bývala expedice. Neměli psací 

stoly, sázecích strojů nebylo dostatečné množství, a tak se část sazby sázela ručně. Tyto 

podmínky vysvětlují i to, proč mělo Rudé právo 11. prosince pouze dvě strany. Zařízení 

tiskárny a redakce se začalo dokupovat, až když bylo rozhodnuto, že v deník bude v Grafii 

vycházet delší dobu a ne pouze přechodně.  

 

• Rudé právo a jeho vlastní tiskárna 

   KSČ plánovala od svého počátku umístit svůj sekretariát i redakci a tiskárnu Rudého 

práva do jedné budovy. Proto vzniklo družstvo Lidového domu a byl zakoupen dům  

v tehdejší Královské ulici č.13 v Karlíně. V budově tak sídlil jak sekretariát strany, tak 

redakce a tiskárna Rudého práva, ale i jiné organizace. Ústřední list KSČ proto  

od 30. května 1927 vycházel ve vlastní tiskárně.  

    Tiskárna původně nesla název Internacionála. Ale nastaly problémy s živnostenskou 

koncesí a tak byl provoz tiskárny veden pod firmou majitele tiskárenské koncese 

Jaroslava Hofmana.  

                                                           
42

 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.43 
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   Rudé právo se sice na chvíli vrátilo zpět do Grafie, a to od 18. srpna 1929 do 16. března 

1930. Ale tuto krátkou epizodu, zapříčiněnou neschopností KSČ splatit všechny účty  

za tisk Rudého práva a dalších komunistických listů, strana vyřešila tím, že na místo 

náměstka koncese a nájemce živnosti dosadila J. Olivu. Hofmanovi byla sice za 

propůjčení koncese stále vyplácena měsíční sazba, ale jinak byl odsunut do pozadí a za 

provoz tiskárny byl odpovědný právě Oliva. 

 

 

(Rudé právo, 31. května 1927, č.128, s.1) 

 

   Změna tiskárny se projevila na celkovém vzhledu Rudého práva. Komunistický list 

přešel na středoevropský formát, začaly vycházet nové přílohy, celkově se oživila do té 

doby fádní grafická úprava (titulky, fotografie, kresby apod.) 

• Rok 1929 v Rudém právu 

   V roce 1929, kdy se dovršila bolševizace Komunistické strany Československa, odešla  

z redakce Rudého práva řada levicových novinářů a umělců, kteří nesouhlasili s dalším 

směřováním strany, potažmo jejího ústředního listu. KSČ byla přesvědčena o správnosti 

svého počínání a začala tyto lidi označovat za zrádce, trockisty, reformisty nebo jiné podle 

nich zavrženíhodné typy. A tak se o nich i ve školách celých čtyřicet let učilo:  

 

"Očistná krize ve straně v r. 1928-1929 zasáhla i Rudé právo. I v redakci byli do té doby 

jednotlivci, kteří do řad strany nepatřili a museli se dostat se stranou do konfliktu. Někteří zůstali 

ještě krátkou dobu po krizi, ale brzy se zjistilo, že pro ně v redakci a ve straně místo není. Tak  
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v průběhu let musely odejít takové osoby, jako Vaněk, Kalandra, Třešňák, Vajtauer, Hais, Borin a 

jiní, z nichž se stali odporní zrádci. Strana se jich dovedla zbavit. Jejich přechodné působení  

v redakci nemůže nic změnit na čistém štítě Rudého práva. Strana neváhala vyloučit i trockistu 

Josefa Guttmanna, jakmile ukázal své skutečné ledví. S nástupem nového vedení strany po  

V. sjezdu přišli postupně do redakce i noví mladší soudruzi. Tak se vytvářela redakce, o níž říkáme, 

že byla redakcí Gottwaldovou, jindy zase Švermovou nebo Fučíkovou. Tito soudruzi vydrželi a 

neselhali ani v nejtěžších chvílích."43 

   

   Z pohledu KSČ šlo sice o " očistnou krizi", ale z hlediska kvality a úrovně Rudého práva 

šlo o strmý pád. To, že redakce přišla o některé kvalitní novináře a zejména řadu umělců, 

se muselo nutně projevit na obsahu listu. Ani před krizí nepatřilo Rudé právo se svými 

referáty ze schůzí, teoretickými polemikami a neustálými útoky na jinak smýšlející lidi  

k nejčtenějším deníkům. Ale poté, co odešli umělci jako Josef Hora, Jaroslav Seifert 

nebo později ve 30. letech novináři Záviš Kalandra, Josef Guttmann, ztratil ústřední list 

KSČ mnoho ze svých už tak dost omezených kvalit.  

   V. sjezd KSČ konaný ve dnech 18. - 23. února 1929, kdy nastoupila do čela strany 

stalinská frakce a byl dokončen proces bolševizace KSČ, neznamenal tedy pouze změny 

stranické, ale také změny redakční.  

   Po sjezdu inicioval Ivan Olbracht tzv. manifest sedmi; jednalo se o leták Spisovatelé 

komunisté komunistickým dělníkům, který podepsalo sedm levicových umělců - Ivan 

Olbracht, Helena Malířová, Stanislav Kostka Neumann, Josef Hora, Jaroslav Seifert, 

Marie Majerová a Vladislav Vančura.  

 

Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům    

 

   KSČ prožívá v poslední době krizi, jež ji hrozí zničit jako bojovnou dělnickou stranu.  

V době, kdy nápor reakce na pracující třídu se zesiluje, staly se v komunistické straně 

události, jež všechno dělnictvo a všechny příslušníky strany naplnily odůvodněnou 

roztrpčeností. Roste lhostejnost členstva strany k akcím strany, dochází k rozkolům, jež 

nejsou opodstatněny ani prospěchem strany, ani prospěchem dělnické třídy, nýbrž plynou  

z chyb, kterým propadají soudruzi, kteří v naprostém nepochopení dělnické povahy  

i celkové situace vedou československý proletariát do politiky ryze frakčního hazardu, jenž 

nemůže skončit jinak než zničením davovosti KSČ a podlomením útočné síly proletariátu  

                                                           
43 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.135-136 
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v našem státě. Žalujeme na tyto události dělnictvu, organizovanému v komunistické straně, 

pro niž pracujeme léta a léta jako literáti a žurnalisté. Nemůžeme již mlčet k sebevražedné 

politice, k politice neschopných dunivých slov a rozkolů stůj co stůj. Dnes jsou škůdci 

komunismu a proletariátu ti, kdo místo aby se starali o davovou aktivitu strany a jejím 

prostřednictvím o zlepšení osudu dělnictva a o zvýšení jeho bojové síly proti kapitalismu, 

vedou komunistickou stranu k neblahému úpadku a rozvratu, z něhož radost může mít jen 

buržoazie. Dělníci, stoupenci a členové komunistické strany, kteří u vědomí své bezmoci 

vůči frakčnímu terorismu a nezralému fanatismu, jenž z vás činí pokusné králíky 

papírového revolucionářství, pasivně nesete svoje členství anebo se stáváte lhostejnými  

z pochopitelné omrzelosti únavy; na vás je, abyste projevili svou vůli k nápravě  

v komunistické straně ke znovuobnovení její síly. Uvědomte si, že nadešla osudná hodina 

strany, jež vznikla a vyrostla, aby se stala nástrojem opravdu proletářské revoluční 

politiky. Uvědomte si, že v rozhodnou hodinu musíte, máte-li zájem o stranu, promluvit 

sami a nenechat se vléci bezvolně do slepé uličky, kam vás chce vést neschopné velikášství 

soudruhů z vedení strany, jež má s leninským učením společná jen slova, ale jemuž je 

skutečný leninský duch zhola cizí.  

   Ujměte se iniciativy, vynuťte si nápravu! Nechať je svolán mimořádný sjezd strany, 

nechať je zlikvidován ve smyslu jednoty spor o odborové organizace, nechať jsou  

do vedení strany dosazeni komunisté, kteří chtějí jednotu a davovost strany, odstraňte 

frakční terorismus a uveďte stranu ve stav, kdy dělnické masy nabudou znova víry v sebe  

a ve vedení, jež si samy zvolily. Komunistická strana je v ohrožení, soudruzi! Nikdy ještě 

nebyla ve větším. Každé její zeslabení znamená nový úspěch reakce, v níž se dusíme. 

Musíte promluvit, musíte jednat, nechcete-li, abyste jednoho dne stáli nad troskami toho, 

co jste milovali, več jste věřili a oč jste se opírali ve svém boji za jednotu dělnictva  

a za lepší zítřek proletariátu Československé republiky. Povězte nahlas, co si myslíte: že 

nejste spokojeni, že nechcete sektářství, ale jednotu, že si přejete mimořádný sjezd a že  

na něm chcete rozhodovat.44 

    

   Dělníky ovšem tato výzva neoslovila, žádný mimořádný sjezd se nekonal a všech sedm 

umělců bylo vyloučeno z KSČ a tím pádem i z redakce Rudého práva.  

   Do té doby byli pouze Ivan Olbracht, Josef Hora a Marie Majerová členy stálé redakce, 

ostatní spisovatelé byli občasnými přispěvateli a těžiště jejich tvůrčí práce bylo jinde. 

                                                           
44 Avantgarda známá a neznámá (Generační diskuse, 1929-1931),díl III. Svoboda, Praha 1970, s.47-48 
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Helena Malířová byla redaktorkou ženského časopisu Rozsévačka, Jaroslav Seifert působil 

v Komunistickém nakladatelství a v obrázkovém čtrnáctideníku Reflektor a S. K.Neumann 

s Vladislavem Vančurou pracovali jako volní spisovatelé.  

    "Zůstali někteří talentovaní, ale zároveň oddaní víře v Moskvu, Julius Fučík, Jan 

Šverma, z nichž teprve později někteří prohlédli (Karel Teige, Vladimír Clementis, Jiří 

Weil), zatímco jiní balancovali mezi ideou a jejím stalinským znetvořením. Patřili mezi ně 

Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas."45 

   Na projev "sedmi" ale nereagovala pouze politická garnitura, ale i kolegové-umělci, kteří 

zůstali loajální novému vedení strany, měli potřebu se k manifestu vyjádřit. Vzniklo tak 

Zásadní stanovisko k projevu "sedmi", na jehož konci najdeme podepsaného Karla 

Teigeho, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Viléma Závadu, Františka Halase, 

Karla Konráda, Ladislava Novomeského, Vladimíra Clementise, Bedřicha Václavka, 

Jiřího Weila, Julia Fučíka a Vojtěcha Tittelbacha.  

 

Zásadní stanovisko k projevu "sedmi"    

 

   Poslední události v Komunistické straně Československa a především vystoupení sedmi 

spisovatelů dobrého jména, organizovaných v KSČ, nutí nás, organizované  

i neorganizované pracovníky v moderní kultuře říci slovo, které nechce přesahovat meze 

naší kompetence, které však chce jasně vyznačit stanovisko, jež je pro nás samozřejmé. 

   Jsme přesvědčeni, že skutečný rozvoj moderní kultury je závislý na revolučním 

dělnickém hnutí a že její vítězství je podmíněno vítězstvím dělnické třídy. Jsme 

přesvědčeni, že je to komunistická strana, která má a jediná může být vůdcem revoluce,  

a tím i nositelkou všeho našeho kulturního snažení. Pociťovali jsme vždy jako vlastní 

oslabení každý krok, který ji sváděl z její revoluční linie. A tu dnes, právě dnes, kdy zcela 

jasně vidíme, jak stoupá její revoluční energie, dnes, kdy konečně nalézá sílu zbavit se 

všeho bezzásadového, právě dnes vystupuje sedm spisovatelů, sedm našich kamarádů,  

a staví se tam, kde nikdy neměli stát: proti revoluční dělnické organizaci. 

   Ať si jejich krok vykládáme sebelépe, ať hledáme kdekoliv důvody jejich akce, 

nemůžeme jejich projev vidět jinak než jako těžkou chybu, jako nepochopení významu 

revolučního hnutí, jako naprosté nedocenění revoluční síly dělnické třídy, a tím jako 

nebezpečí pro moderní kulturní tvorbu. 

                                                           
45 KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938), I.díl. Libri, Praha 2000, s.331 
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   Sedm spisovatelů využilo svých literárních jmen k politickému útoku proti straně, která 

pro nás znamená život a která až dosud znamenala život i pro ně. Nevybočili však pouze  

ze své kompetence, vybočili z linie, po níž musíme všichni jít, nemáme-li se zpronevěřit 

svému úkolu, a proto vystupujeme - ne abychom korigovali jejich chybu - ale abychom 

zdůraznili, že zde se naše cesty rozcházejí.46 

 

   Spolu se spisovateli opustili redakci Rudého práva i novináři Jan Kozák a Václav Havel 

a z Rudého večerníku Emanuel Vajtauer. Personální změny v ústředním listu KSČ 

nastaly ale už bezprostředně po V. sjezdu strany, kdy byl na ustanovující schůzi ústředního 

výboru KSČ zvolen nový šéfredaktor; Filipa Dobrovolného tehdy vystřídal Josef 

Guttmann. 

   Na uvolněná redakční místa přišel z ostravského Dělnického deníku Miloslav Volf,  

z Tvorby Julius Fučík a ze slovenské Pravdy Ladislav Novomeský. "Po zasedání 

Politbyra ÚV KSČ 4. dubna 1929 se stav redakce Rudého práva částečně stabilizoval: 

pracovali tu Jos. Guttmann, F. Dobrovolný, M. Volf, V. Kopecký, Vlast. Borek, J. Fučík a 

Jos. Thelen-Kastner, v Rudém večerníku Záviš Kalandra jako šéfredaktor, dále L. 

Novomeský a Fr. Němec. Tajemníkem redakce obou listů zůstal Boh. Novotný."47  

   Ale redakce v tomto složení neměla příliš dlouhého trvání. Už za pár měsíců byl Klement 

Gottwald pověřen politickým vedením Rudého práva, následovalo odvolání M. Volfa  

a fejetonisty B. Šafáře, který do redakce nastoupil v červnu 1929. Na místo šéfredaktora 

byl jmenován Záviš Kalandra a do čela Rudého večerníku se dostal Eduard Urx. 

 

(Rudý večerník, 27. března 1929, č.73, s.1) 

                                                           
46 Avantgarda známá a neznámá (Generační diskuse, 1929-1931),díl III. Svoboda, Praha 1970, s.54-55 
47 BERÁNKOVÁ,M.,KŘIVÁNKOVÁ,A.,RUTTKAY,F.: Dějiny československé žurnalistiky, III.díl. 
Novinář, Praha 1988, s.111 
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   To, jak vývoj v Komunistické straně Československa vnímala tehdejší nekomunistická 

veřejnost, dobře ilustrují příspěvky v Lidových novinách.  

 

 

(Lidové noviny, 22. února 1929, č.97, s.3) 

 

 

 

 

 

 

(Lidové noviny, 27. února 1929, č.107, s.1) 
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(Lidové noviny, 25. března 1929, č.155, s.1) 

 

 

 

(Lidové noviny, 26. března 1929, č.156, s.7) 
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(Lidové noviny, 29. března 1929, č.1160, s.1) 

 

 

 

 

(Lidové noviny, 29. března 1929, č.163, s.1) 
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(Lidové noviny, 10. dubna 1929, č.183, s.7) 

 

• Redaktoři ve 30. letech 

   Situace, jak v KSČ, tak v Rudém právu, se ale po roce 1929 neuklidnila. Další problém 

pro stranu vyvstal v roce 1932 v případě tehdejšího šéfredaktora Rudého práva a člena 

politbyra Josefa Guttmanna.  

   Guttmann totiž na 12. rozšířeném plénu Exekutivy Komunistické internacionály  

v Moskvě zkritizoval politiku Kominterny a Komunistické strany Německa, která podle 

něj se svým přístupem jednotné fronty spojence spíše ztrácela, než získávala. V důsledku 

to podle Guttmanna vedlo k podpoře Hitlerových záměrů. "Guttmannovo vystoupení bylo 

odmítnuto a bagatelizováno, přičemž Kominterna v dubnu 1933, tedy již po nástupu 

Hitlera k moci, nejenže znovu potvrdila správnost dosavadní politiky německých 

komunistů, ale dokonce našla v Hitlerově režimu v Německu pozitivní rysy: masy lidu prý 

po prvních zkušenostech s ním vystřízliví, Hitlera smetou a Německu se otevře cesta  
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k proletářské revoluci."48 

   Nejprve bylo vedení KSČ na straně svého funkcionáře, ale když Guttmann odmítl 

otisknout v Rudém právu usnesení Komunistické internacionály, které obsahovalo její 

hodnocení situace v Německu, tlak Moskvy zesílil. Vedení strany proto upustilo  

od podpory šéfredaktora svého ústředního listu. Kominterna ale požadovala daleko víc; 

vedení KSČ mělo přiznat pravicově oportunistické chyby, všichni šéfredaktoři 

komunistických novin a časopisů měli být sesazeni a samotný Guttmann měl přijet  

do Moskvy vysvětlit komunistickým vůdcům své postoje.  

   Ke konci roku 1933 poslal Guttmann vedení KSČ memorandum, kde znovu zopakoval 

své názory a zároveň se vzdal všech svých funkcí ve straně. KSČ jeho memorandum 

odmítla, rozpoutala proti němu tiskovou kampaň a 31. prosince 1933 ho vyloučila ze svých 

řad.     

   "Paradoxní na tomto případu je skutečnost, že v roce 1934 KSČ na základě vývoje 

mezinárodní situace částečně revidovala sektářské chápání politiky jednotné fronty vůči 

fašismu a počala připouštět spolupráci se socialisty, tedy vlastně akceptovala Guttmannův 

přístup."49Ale i přesto byl bývalý šéfredaktor příkře odmítnut, když v červenci 1934 

zažádal o znovupřijetí do komunistické strany.  

   Vrchol celé této situace nastal v létě 1935 po VII. kongresu KI, kdy byl přijat takový 

koncept jednotné fronty, který umožňoval spolupráci se všemi demokratickými silami. 

Tento krok šel tedy dokonce ještě dál než Guttmannovy představy. Bývalý funkcionář  

a šéfredaktor však tento koncept nikdy nepřijal. 

   Guttmann nebyl ale jediným levicovým intelektuálem, který se po roce 1929 postavil 

proti oficiálnímu myšlenkovému proudu KI. Druhá taková aféra proběhla kolem osoby 

novináře a historika Záviše Kalandry. "Paralela existuje nejen v tom, že oba sdíleli stejný 

názor na postoje W. Ulbrichta, vůdce německé komunistické strany, k fašismu a  

Z. Kalandra jako redaktor Tvorby svého kolegu obhajoval, ale zaujali totožné stanovisko  

i k tzv. moskevským procesům (se Zinověvem, Kameněvem, Radkem, Pjatakovem aj.) a oba 

posléze skončili mimo řady KSČ."50 

   Novinář Kalandra se od řady svých kolegů lišil tím, že měl svůj vlastní názor, často 

odlišný od oficiálních stanovisek KSČ, a prostřednictvím vhodně vybraných citátů z Bible 

poukazoval na chyby jak československé strany, tak i sovětských komunistů. Spolu  

                                                           
48 MALÍŘ,J.,MAREK,P.: Politické strany (Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu 1861-2004),díl I. Doplněk, Brno 2005, s.733 
49 Tamtéž, s.733-734 
50 Tamtéž, s.734 
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s Guttmannem vydal v roce 1936 brožuru Odhalené tajemství moskevského procesu, která 

rozebírala a odsuzovala stalinismus.  

   V témže roce byl Kalandra z KSČ vyloučen, ale už v roce 1937 založil spolu  

s Guttmannem a Františkem Třešňákem-Tomešem protistalinsky zamřený čtrnáctideník 

Proletář.  

   Kalandra se po konci druhé války, jejíž velkou část strávil v koncentračních táborech,  

do politiky už nezapojil. Nicméně jeho názory nebyly zapomenuty a komunisté ho v roce 

1950 v procesu s Miladou Horákovou odsoudili a popravili.  

   I když příběhy Guttmanna a Kalandry na první pohled s bolševizací a jejím vlivem  

na Rudé právo nesouvisí, opak je pravdou. Právě tito dva novináři, jejich postoje a situace 

s nimi spojené dotvářejí celkový obraz KSČ a Rudého práva dvacátých let.  

   Původ jejich sporů totiž sahá k usnesení 6. sjezdu Komunistické internacionály z roku 

1928, kde komunisté zformulovali strategii "třída proti třídě". "Tento přístup redukoval  

a zjednodušoval politickou a hospodářskou realitu na problém vztahu mezi proletariátem  

a buržoazií, viděl černě a bíle, nepřipouštěl, že reálně existují diferenciované politické 

směry a síly."51  

   V roce 1929 byli sice Kalandra i Guttmann součástí Gottwaldova proudu, který ovšem 

nebyl rozhodně jednotný. Pokud situaci trochu zjednodušíme, můžeme od sebe odlišit dvě 

skupiny. Jednak zde byli realističtější, přizpůsobivější, přemýšliví marxisté (Jan Šverma, 

Josef Guttmann, Pavel Reimann, Záviš Kalandra, Stanislav Budín) na druhou stranu 

tu ale byla i skupina nepřizpůsobivá, která bezmyšlenkovitě plnila příkazy Kominterny, 

tvořená dogmatickými, stalinistickými komunisty (Klement Gottwald, Václav Kopecký, 

Bruno Köhler, Viliam Široký, Marie Švábová-Švermová, Jan Harus, Josef Štětka, 

Josef Krosnář).  

   Kalandra s Guttmannem nezůstali jedinými novináři, kteří dělali Kominterně starosti.  

I pozdější šéfredaktor Rudého práva Jan Šverma, který vedl za Gottwaldovy emigrace  

i KSČ, zašel ve svých názorech podle některých příliš daleko. Tím, že se nakonec Moskvě 

podvolil a podstoupil hlubokou sebekritiku, nemělo jeho chování dalekosáhlé důsledky.   

   Jinak dopadl jeho kolega Stanislav Budín, vedoucí redaktor Rudého práva, který byl 

vyloučen z KSČ za své přesvědčení, že Edvard Beneš je antifašista a za to, že v rámci 

svého antifašistického tažení nepopularizoval vůdčí roli Klementa Gottwalda. 

   Je tedy důležité nevytrhovat rok 1929 a vyvrcholení procesu bolševizace v KSČ  

                                                           
51 MALÍŘ,J.,MAREK,P.: Politické strany (Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu 1861-2004),díl I. Doplněk, Brno 2005, s.734-735 
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z kontextu. Rok 1929 je pouze záchytným bodem, symbolem; byl to vrchol určitého 

procesu, který se začal rýsovat v první polovině dvacátých let a jenž měl dozvuky ještě 

hluboko v letech třicátých. 
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REDAKTOŘI RUDÉHO PRÁVA 

 

   "Komunistický novinář byl vždycky považován za funkcionáře své strany, za jejího 

odpovědného pracovníka. Každý redaktor Rudého práva byl zároveň referentem  

na stranických i veřejných schůzích, instruktorem stranických organizací, učitelem  

ve stranických kursech."52 Typickým příkladem může být Jan Šverma; začínal jako 

redaktor Večerníku Rudého práva, byl funkcionářem Komsomolu53, následně zasedal  

v ústředním výboru strany, byl součástí vedení Rudých odborů, stal se členem politického 

byra ústředního výboru i šéfredaktorem Rudého práva. 

   V ústředním deníku komunistů se vždy dával velký prostor pro vyjádření funkcionářů 

strany, kteří byli v prvé řadě politiky a ne novináři. Na stránkách Rudého práva 

meziválečného období tak najdete příspěvky Antonína Zápotockého, Josefa Hakena, 

Zdeňka Nejedlého, Václava Noska, Klementa Gottwalda a dalších.  

   Jak viděla redakce Rudého práva sebe samu na podzim roku 1920, výstižně dokládá 

článek z 31. října s názvem Redakce "Rudého Práva", kde jsou představeni všichni tehdejší 

redaktoři tohoto deníku. Miniportréty novinářů vyšly v reakci na ostré kritiky v jiných 

listech. Zabrání Lidového domu a s ním spojené roztržky totiž rozhodně nepřispěly  

ke kladnému vnímání komunistických novinářů. Dnes bychom řekli, že toto veskrze 

pozitivní vykreslení redakce Rudého práva, bylo ze strany komunistů pokusem o zlepšení 

mediálního obrazu.  

 

Bohuslav Novotný 

Vidíte člověka klidného, skromného, kuřeti neublíží. Ale  

od dělnictva, z něhož vyšel, za nic na světě by ho nevytáhli  

do panského vozu, aby odtud kašlal na pěší. Má něco, co schází 

těm, kdo nerozumovali svůj socialism: Žije to, co věří. Jako 

chefredaktor má hlavní zásadou:»Sprostoty nepřátel buďtéž nám   

                                      pobídkou, abychom psali vždy slušně.« 

 

 

 

                                                           
52 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.131 
53 Komsomol byl Komunistický svaz mládeže. Zkratka vychází z ruského pojmenování  KOMunističeskij 
SOjuz MOLoděži 
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Antonín Macek 

Když se ho ptáte, proč už nepíše veršů, říká: »Teď musíme myslet 

politicky, teď není kdy na básně.« Přece však pustí uzdu své obraznosti. 

V nedělním Kukátku. Už v době, když Tusar sedal na Hradčanech, psal 

do něho rebelantské myšlenky o ministerialismu. Znalec všemožných 

kultur. Když slyšel, že vychází u Beauforta Právo lidu, řekl jen: To sem 

nepatří! 

 

Vojtěch Lev 

Přes své jméno je dobrák od kosti. Je se svým portfejem, který se 

ovšem liší od ministerského, všude, kde se něco děje. Se svým smyslem 

pro podrobnosti přináší čtenářstvu bohatou, ale i hutnou kořist 

denních událostí. Nezná ničeho, než povinnost. Tou byl mu i varovný 

výkřik k pravici:»Nerozbíjejte stranu!« 

 

Jan Skála 

Po 15leté službě proletariátu dostal výpověď od pravičáckého výkonného 

výboru, protože chtěl z lásky k dělnictvu sjednotit stranu, kterou Bechyně 

s Tusarem rozbili. Náš Večerník od svých počátků až k dnešní jeho 

podobě je jeho dílem. Nikdy nedopustil, aby se v něm mluvilo o protivníku 

tak, jako ve »Večeru«. Stojí ale na svém jako skála. Nový náš název je 

jeho nápadem. 

 

 

Ivan Olbracht 

Jedno z nejlepších jmen české literatury. Ztělesněná touha po nových, 

živějších, lepších formách života. Trhalo to s ním, aby viděl nové 

Rusko. A protože je přímý, mluví hodně zpříma. To ovšem nesnesou 

lidé, jimž politika je chytráckou hrou s massami. 
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Bohumír Šmeral 

Snad nejvíce ostouzený člověk v Čechách. Těžké vědomí, že ti, za něž 

bojoval, ho nechali nést před veřejností své chyby, ho neučinilo méně 

věřícím v lidi. Jeho největším zločinem bylo, že nezalhával nikdy svou 

minulost politickou jako Tusar. Žije v podnájmu, miluje revoluční Rusko a 

odvažuje se nabádat jiné k této proletářské lásce. 

 

Emanuel Škatula 

Soudruh zvídavých, pohyblivých očí. Znalec zahraničního života 

socialistického. Sběhal pěšky hezký kus světa. Ale nemluví o tom 

mnoho, jako nemluví o své znalosti strany. Když na něho Tusarovci 

útočili, mávl jen rukou a to značilo: »Vždyť já vás znám! Škoda slova.« 

 

Miloš Vaněk 

Vidíte jeho zamyšlené, přivřené oči. Dvakrát míří, než spustí. Mladý, byl už 

v žaláři pro politiku a byl v Rusku. Píše o politice, ničeho se tak neleká, jako 

lesklé fráse. Vědecká methoda socialismu je jeho trápením. 

 

Josef Hora 

Píše do kulturních rubrik listu. Mladí autoři nemají ho příliš rádi, 

protože je soustavně ujišťuje, že jejich verše a prósy nestojí za mnoho. 

Sám však napsal tři knihy básní. V poslední době už tolik netvoří, 

protože po celý rok běhal po Praze, sháněje byt pro svou rodinu. Proto  

                            sympatisuje s Boučkem. 

 

Václav Vacek 

Vášnivý knihomol, cestovatel a marxista - takovou mi podal o sobě 

charakteristiku. Viděl jsem vskutku jednou jeho »Kapitál« a užasl nad 

množstvím červených záškrtů a poznámek v knize. Doma v Nových Dvorech 

za Prahou, kam běhá v noci z redakce pěšky, okopává zahrádku a zve  

k sobě celou redakci na oběd. 

 

 



53 

 

 

 

Antonín Bouček 

Kdo chce nějaké historické datum, obrátí se na soudr. Boučka. Husičtí 

komunisté jsou jeho koníčkem. Má ohromné známosti, ale nikdy od nich nic 

nechtěl. Leda pro jiné. Důkazem toho je, že, ač nedávno ženat, marně hledá 

byt. Přes to však vždycky vám poví novou anekdotu. 

 

Bedřich Vorel 

Náš nejmladší. Přišel právě, aby viděl, jak několik jednotlivců si hraje s osudem 

socialismu. Viděl je odcházet z dělnického hnutí do politiky »vyššího slohu«.  

Na rozdíl od jiných »snaživých mladých mužů« nepřivede to asi nikam, protože 

je bolševik. 

    

   Někteří novináři jako Vojtěch Lev, Emanuel Škatula nebo Miloš Vaněk z Rudého 

práva záhy odešli, jiní naopak v redakci vydrželi dlouhá léta. Někdo odešel po V. sjezdu 

KSČ v roce 1929, někdo se vydal na politickou dráhu, jiní zase pracovali jako redaktoři až  

do důchodového věku. 

   Pro Rudé právo 20. let jsou typické příspěvky levicově orientovaných umělců, kteří sice 

nebyli součástí redakce, ale jejich básně a povídky vycházely pravidelně v kulturní příloze 

Dělnická besídka. Patřil mezi ně Jiří Wolker, Jaroslav Seifert nebo Jaroslav Hašek. 

   Ale ti, co v Rudém právu zůstali i ve 30. letech, byli posléze vystřídáni mladou generací 

komunistů, jejímiž představiteli byli Jan Šverma, Záviš Kalandra, Julius Fučík, Eduard 

Urx, Jan Krejčí nebo Kurt Konrád. I když tito mladí novináři patřili ke Gottwaldově 

proudu a většinou za sebou neměli sociálně demokratickou minulost, ani oni nebyli  

ve svých názorech jednotní a často svými postoji naráželi na oficiální stanoviska KSČ  

i Komunistické internacionály. Typickými příklady pak byli Josef Guttmann nebo Záviš  

Kalandra, o nichž jsem se výše zmiňovala.  

   A aby byl obraz vývoje Rudého práva kompletní, je nezbytné představit novináře, kteří 

ve 20. letech vytvářeli jeho obsah i formu.  

 

 

 

 



 

Bohumír ŠMERAL 

(25. října 1880 - 9. května 1941)

   Bohumír Šmeral patřil mezi generaci zakladatelů Rudého práva

Československa. Do politiky se zapojil už v době studií práv. Ještě před absolvování

univerzity totiž vstoupil do 

revolucí. Dokonce v roce 1920 do Ruska odcestoval a osobně se setkal s Leninem. Jeho 

obdiv revolučního Ruska ovšem nekorespondoval s oficiálním postavením republiky. 

   Šmeral řečnil jak na zářijovém sjezdu so

na ustanovujícím sjezdu KSČ v květnu 1921, kde přednesl řeč, kterou pod titulem 

komunisty! Naše cesta a náš cíl

zabíral celých osm stran tohoto čísla.

   Přestože je Šmeral považován za

nenajdete. Místo něho je v prvních výtiscích komunistického deníku otištěno jméno 

vydavatele Františka Toužila a odpovědného redaktora Bohuslava Novotného.

jakožto přestavitel levice Rudé právo řídil politicky, ale neobstarával 

   Jak už bylo řečeno v kapitole o KSČ, v polovině 

do ústředny Internacionály a posléze jako její pracovník odjel do 

   Co se týče jeho novinářské práce, vrátil se k ní v roce 1929, kdy působil jako redaktor 

v Berlíně, později se stal součástí Informačního byra mezinárodního komunistického tisku 

v Paříži a nakonec od roku 1932 zaujal místo hlavního redaktora časopi

   Po Mnichovské dohodě poslala KSČ Šmerala do Sovětského svazu, kde později

9. května 1941, zemřel.  

 

1941) 

mezi generaci zakladatelů Rudého práva i Komunistické strany 

. Do politiky se zapojil už v době studií práv. Ještě před absolvování

vstoupil do sociální demokracie a stal se i redaktorem Práva lidu.

bylo 23 let, byl dokonce zvolen do výkonného 

výboru strany. V roce 1911 byl za sociální 

demokracii zvolen poslancem rakouského 

parlamentu. Šmeral v tomto období zaujímal 

stanovisko austromarxismu a věřil tedy, že 

pro dosažení cílů dělnictva je habsburská 

mnohonárodnostní monarchie vhodným 

prostředím. Po první světové válce

sociální demokracie štěpit, stál na straně levice. 

   Velký vliv na něj mělo Rusko se svou Říjnovou 

revolucí. Dokonce v roce 1920 do Ruska odcestoval a osobně se setkal s Leninem. Jeho 

obdiv revolučního Ruska ovšem nekorespondoval s oficiálním postavením republiky. 

Šmeral řečnil jak na zářijovém sjezdu sociální demokracie v roce 1920, tak 

na ustanovujícím sjezdu KSČ v květnu 1921, kde přednesl řeč, kterou pod titulem 

! Naše cesta a náš cíl otisklo 18. května i Rudé právo. Šmeralův referát tehdy 

zabíral celých osm stran tohoto čísla. 

považován za prvního šéfredaktora Rudého práva, v tiráži ho 

e. Místo něho je v prvních výtiscích komunistického deníku otištěno jméno 

vydavatele Františka Toužila a odpovědného redaktora Bohuslava Novotného.

jakožto přestavitel levice Rudé právo řídil politicky, ale neobstarával denní chod listu. 

Jak už bylo řečeno v kapitole o KSČ, v polovině dvacátých let byl Šmeral odvolán 

do ústředny Internacionály a posléze jako její pracovník odjel do zahraničí

Co se týče jeho novinářské práce, vrátil se k ní v roce 1929, kdy působil jako redaktor 

v Berlíně, později se stal součástí Informačního byra mezinárodního komunistického tisku 

v Paříži a nakonec od roku 1932 zaujal místo hlavního redaktora časopisu 

Po Mnichovské dohodě poslala KSČ Šmerala do Sovětského svazu, kde později
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i Komunistické strany 

. Do politiky se zapojil už v době studií práv. Ještě před absolvováním 

sociální demokracie a stal se i redaktorem Práva lidu. Když mu 

byl dokonce zvolen do výkonného 

výboru strany. V roce 1911 byl za sociální 

demokracii zvolen poslancem rakouského 

Šmeral v tomto období zaujímal 

mu a věřil tedy, že  

pro dosažení cílů dělnictva je habsburská 

mnohonárodnostní monarchie vhodným 

prostředím. Po první světové válce, kdy se začala 

sociální demokracie štěpit, stál na straně levice.  

Velký vliv na něj mělo Rusko se svou Říjnovou 

revolucí. Dokonce v roce 1920 do Ruska odcestoval a osobně se setkal s Leninem. Jeho 

obdiv revolučního Ruska ovšem nekorespondoval s oficiálním postavením republiky.  

ciální demokracie v roce 1920, tak  

na ustanovujícím sjezdu KSČ v květnu 1921, kde přednesl řeč, kterou pod titulem Jsme 

Šmeralův referát tehdy 

Rudého práva, v tiráži ho 

e. Místo něho je v prvních výtiscích komunistického deníku otištěno jméno 

vydavatele Františka Toužila a odpovědného redaktora Bohuslava Novotného. Šmeral 

denní chod listu.  

let byl Šmeral odvolán  

ičí. 

Co se týče jeho novinářské práce, vrátil se k ní v roce 1929, kdy působil jako redaktor  

v Berlíně, později se stal součástí Informačního byra mezinárodního komunistického tisku 

su Svět sovětů.  

Po Mnichovské dohodě poslala KSČ Šmerala do Sovětského svazu, kde později,  



 

 

 

(Rudé právo, 

 

 

Ivan OLBRACHT (Kamil Z

(6. ledna 1882 - 30. prosince

   "Kdybychom měli říct, který z redaktorů Práva lidu rozhodnuvších se pro levici sociální 

demokracie a s ní pro vstup do KSČ byl politicky nejvýraznější (nepočítáme

Bohumíra Šmerala), určitě bychom jmenovali Ivana Olbrachta.

práv, aby z nich ve třetím ročníku přestoupil na filosofickou fakultu na obor histori

zeměpis. Studia ale nedokončil a dal přednost práci novináře.

                                                          
54 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní 

(Rudé právo, 18. května 1921, č.114, s.1) 

Kamil ZEMAN) 

ce 1952) 

říct, který z redaktorů Práva lidu rozhodnuvších se pro levici sociální 

demokracie a s ní pro vstup do KSČ byl politicky nejvýraznější (nepočítáme

itě bychom jmenovali Ivana Olbrachta."54 Jasně o tom svědčí 

i články v prvních měsících Rudého práva. Bylo to 

období, kdy řada lidí nevěděla, zda se má přiklonit 

k sociálně demokratickým tradicím, nebo zda má dát 

přednost komunismu podle ruského vzoru. 

už tehdy dával jasně najevo své postoje, hlásil se 

ke komunismu a vzorem mu bylo Leninovo Rusko. 

   Ivan Olbracht, syn spisovatele Antala Staška, se stejně 

jako Šmeral od mládí zajímal o politické dění 

v monarchii a i on se zúčastnil bojů za všeobecné 

volební právo. Po gymnáziu se rozhodl pro studium 

v, aby z nich ve třetím ročníku přestoupil na filosofickou fakultu na obor histori

zeměpis. Studia ale nedokončil a dal přednost práci novináře. 

                   

DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960
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říct, který z redaktorů Práva lidu rozhodnuvších se pro levici sociální 

demokracie a s ní pro vstup do KSČ byl politicky nejvýraznější (nepočítáme-li sem 

Jasně o tom svědčí  

ěsících Rudého práva. Bylo to 

období, kdy řada lidí nevěděla, zda se má přiklonit  

nebo zda má dát 

přednost komunismu podle ruského vzoru. Ale Olbracht 

už tehdy dával jasně najevo své postoje, hlásil se  

ke komunismu a vzorem mu bylo Leninovo Rusko.  

Ivan Olbracht, syn spisovatele Antala Staška, se stejně 

jako Šmeral od mládí zajímal o politické dění  

v monarchii a i on se zúčastnil bojů za všeobecné 

Po gymnáziu se rozhodl pro studium 

v, aby z nich ve třetím ročníku přestoupil na filosofickou fakultu na obor historie-

Praha 1960, s.189 
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   V roce 1909 nastoupil jako redaktor do sociálně demokratických Dělnických listů  

ve Vídni, odkud byl v roce 1916 poslán do Prahy do redakce Práva lidu. A právě ve Vídni 

se seznámil se spisovatelkou a novinářkou Helenou Malířovou, jež se stala na dlouhé roky 

jeho životní partnerkou. 

   Po první světové válce, když nastal v sociální demokracii rozkol, stal Olbracht  

od samého počátku jasně na straně levice. "Pouze člen třetí Internacionály - a nikdo jiný! - 

bude míti po dokonané revoluci právo prováděti diktaturu proletariátu. Členství v třetí 

Internacionále je zároveň legitimací k diktatuře, která po převratu přijde."55 Ve svých 

názorech a postojích se ještě více utvrdil po návštěvě Ruska, kterou absolvoval v roce 

1920. Svou cestu popsal v knize Obrazy ze soudobého Ruska, jež potom po částech 

vycházela i v Rudém právu.  

   O tom, že Olbracht byl o své pravdě nanejvýš přesvědčen, svědčí jeho slovní útoky na ty, 

kterým se nějakým způsobem nelíbil komunismus jako takový, jeho postupy nebo 

prezentace jeho stoupenců. Dostal se tak do sporu nejen například s básníkem Antonínem 

Sovou, ale dokonce i s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Prezident totiž na 

podzim roku 1921  

pro list Prager Presse vyjádřil svůj názor na komunisty:  

 

" Snad věc, o niž jde, bych mohl nejjednodušeji osvětliti známou anekdotou: Vesničtí kluci 

se hádali o to, co by z nich každý dělal, kdyby byl králem; rychtářův Vašek rozhodl spor 

kategorickým prohlášením, že by stál celý den na hnojišti a práskal bičem. To znamená: 

Vašek si představuje sociální ideál dle svého obzoru a dle své mravní kvality. Velký příklad 

tohoto šaškovství, politického antropomorfismu, nám podává ruský bolševism: Neznámý, 

zkušenostmi nevyzkoušený komunistický ideál společenské organisace byl v praxi stlačen 

na úroveň negramotného ruského mužika."56  

 

   Olbrachta takový popis popudil a reagoval na něj v několika článcích, ale velká většina  

z nich byla zkonfiskována, jelikož prezident republiky byl chráněn cenzurou a články, 

které ho zřetelně napadaly, nesměly být otištěny. 

 

 

                                                           
55 OLBRACHT,I.: K diskusi o přijetí do třetí Internacionály in Právo lidu.17.9.1920, č.220, s.1 
56

 OLBRACHT,I:Prezident Masaryk a censura in Rudé právo,18.10.1921, č.244, s.1 
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(Rudé právo, 23. června 1921, č.143, s.1) 

 

   Za své, podle úřadů přespříliš revoluční, názory byl Olbracht ve dvacátých letech dvakrát 

uvězněn.  Nejprve v roce 1926 ve Slezské Opavě za řeč na táboru lidu v Karviné a poté  

v roce 1928 v Praze na Pankráci tentokrát jako redaktor Rudého práva. Mezi lety 1926  

až 1927 měl jakožto odpovědný redaktor navíc ještě zodpovědnost za celou náplň 

periodika.  

   Ale stejně jako řada jeho uměleckých kolegů i Ivan Olbracht nesouhlasil se směřováním 

strany pod Gottwaldovým vedením a v roce 1929 vznikl z jeho iniciativy tzv. manifest 

sedmi, po němž následoval odchod z KSČ i z redakce Rudého práva. 

   Za druhé světové války působil v komunistickém odboji a po jejím konci se opět vrátil 

do politického života. Od roku 1945 byl členem ÚV KSČ, stal se poslancem Národního 

shromáždění, sedm let až do roku 1952 byl vedoucím pracovníkem rozhlasového a potom  



 

i tiskového odboru ministerstva informací.

   Olbracht nebyl pouze novinářem, 

Proletářka jsou jeho literární díla umělecky na vysoké úrovni. Velkým zdrojem inspirace 

se mu stala Podkarpatská Rus

Mezi jeho nejslavnější díla patří 

Zamřížované zrcadlo, Podivné přátelství herce Jesenia

která je sice z literárního hlediska nevalné kvality, ale po 

venkovské dívky proměnivší se v uvědomělou levicovou bojovnici stal součástí povinné 

literatury a pronikl tak do podvědomí několika generací školáků.

 

 

Bohuslav NOVOTNÝ 

(10. ledna 1874 - 26. října 1956)

   Na rozdíl od Olbrachta nebo Šmerala nebyl Bohuslav Novotný studovaným člověkem. 

Původním povoláním byl košíkář. 

angažovanosti; už v devatenácti

redaktor Novotný stál před soudem za čl

republiky.  

   "Bohuslav Novotný byl všeobecně znám svou příslovečnou poctivostí. Proto byl po 

mnoho let volen za pokladníka Syndikátu čs. novinářů, organizace, ve které byli sdruženi 

i novináři vládních stran."57

                                                          
57 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury

erstva informací. 

Olbracht nebyl pouze novinářem, ale i ceněným spisovatelem. Až na román 

jsou jeho literární díla umělecky na vysoké úrovni. Velkým zdrojem inspirace 

Podkarpatská Rus. Do tamní Koločavy jezdil pravidelně už o

Mezi jeho nejslavnější díla patří Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí, 

Podivné přátelství herce Jesenia a už zmiňovaná 

která je sice z literárního hlediska nevalné kvality, ale po roce 1948 se tento příběh 

venkovské dívky proměnivší se v uvědomělou levicovou bojovnici stal součástí povinné 

literatury a pronikl tak do podvědomí několika generací školáků. 

 

října 1956) 

Na rozdíl od Olbrachta nebo Šmerala nebyl Bohuslav Novotný studovaným člověkem. 

Původním povoláním byl košíkář. Nedostatek vzdělání mu ale nebránil v politické 

; už v devatenácti letech byl aktivním členem sociální demokracie 

na Teplicku a Mostecku a stal se dopisovatelem 

Severočeského dělníka. Později přesídlil do redakce 

Práva lidu, kde působil až do roztržky v roce 1920. 

Nenásledoval tehdy šéfredaktora Stivína

jedním ze zakládajících redaktorů Rudého práva.

to také on, kdo se stal prvním odpovědným redaktorem 

tohoto komunistického deníku.    

   Funkce odpovědného redaktora s sebou ovšem nesla 

i určitou zodpovědnost za obsah Rudého práva. 

Nebylo tedy ničím mimořádným, když 

Novotný stál před soudem za článek, který nebyl zcela v souladu s právním řádem 

Bohuslav Novotný byl všeobecně znám svou příslovečnou poctivostí. Proto byl po 

mnoho let volen za pokladníka Syndikátu čs. novinářů, organizace, ve které byli sdruženi 
57   

                   

práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960
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Až na román Anna 

jsou jeho literární díla umělecky na vysoké úrovni. Velkým zdrojem inspirace 

od roku 1931.  

 Žalář nejtemnější, 

a už zmiňovaná Anna Proletářka, 

roce 1948 se tento příběh 

venkovské dívky proměnivší se v uvědomělou levicovou bojovnici stal součástí povinné 

Na rozdíl od Olbrachta nebo Šmerala nebyl Bohuslav Novotný studovaným člověkem. 

Nedostatek vzdělání mu ale nebránil v politické 

členem sociální demokracie  

stecku a stal se dopisovatelem 

. Později přesídlil do redakce 

Práva lidu, kde působil až do roztržky v roce 1920. 

šéfredaktora Stivína, a stal se tak 

jedním ze zakládajících redaktorů Rudého práva. A byl 

kdo se stal prvním odpovědným redaktorem 

Funkce odpovědného redaktora s sebou ovšem nesla 

i určitou zodpovědnost za obsah Rudého práva. 

Nebylo tedy ničím mimořádným, když odpovědný 

ánek, který nebyl zcela v souladu s právním řádem 

Bohuslav Novotný byl všeobecně znám svou příslovečnou poctivostí. Proto byl po 

mnoho let volen za pokladníka Syndikátu čs. novinářů, organizace, ve které byli sdruženi  

Praha 1960, s.193 
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   U profese novináře zůstal až do konce života. Ještě v době, kdy už byl v důchodu, psal 

do Rudého práva občasné články. Napsal i několik vzpomínkových statí o svých kolezích, 

které přežil - Šmeralovi, Boučkovi, Dobrovolném, Mackovi aj. 

 

 

 

 

 

(článek Členové redakce "Rudého práva" ku sjezdu in Rudé právo, 26. září 1920, č.6,s.5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filip DOBROVOLNÝ

(9. dubna 1880 - 16. září 1930)

   Po slučovacím sjezdu KSČ v roce 1921 byl zvolen na pozici šéfredaktora

novinář Filip Dobrovolný. Jeho redaktorská kariéra ale neza

Jako mladík se vyučil tkalcovským dělníkem a pracoval v malé Sahánkově textilce 

v Hodoníně a nakonec byl po smrti redaktora týdeníku 

pražským ústředním na jeho místo. 

   Během první světové války přispíval Dobrovolný do 

sociálně demokratický týdeník, který kolportovaly široké vrstvy obyvatel. 

 

"Dobrovolný se dovedl vyhnout úskalí cenzury a učinil z Kroniky významného bojovníka 

proti válce. Ještě dnes si pamatuji na některé povídky v Kroni

na frontě, když přechodně umlkly zbraně, setkali se vojáci obou táborů na brambořišti 

mezi frontou, kam šli nakopat brambory, nestříleli proti sobě, ale vyměnili si cigarety 

a vrátili se každý ke svým. Z dialogu mezi vojáky obou vá

nesmyslnost války, nutnost sbratření prostých vojáků, kteří nevědí, zač mají 

v imperialistické válce bojovat, a poznání, že nepřítel není prostý voják druhé strany, ale 

že nepřítel je ve vlastní zemi.

 

   Už z těchto jeho válečných komentářů se dá odvodit, k jaké ze skupin sociální 

demokracie měl na počátku republiky blíže. 

i u zrodu Rudého práva i Komunistické strany Českosl

KSČ na podzim roku 1921 dosáhl Dobrovolný té nejvyšší mety, kterou mohl 

                                                          
58 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury

Filip DOBROVOLNÝ 

16. září 1930) 

Po slučovacím sjezdu KSČ v roce 1921 byl zvolen na pozici šéfredaktora

novinář Filip Dobrovolný. Jeho redaktorská kariéra ale nezačala vysokoškolskými studii. 

Jako mladík se vyučil tkalcovským dělníkem a pracoval v malé Sahánkově textilce 

v Borové u Německého Brodu.  A právě tehdy vstoupil 

do sociální demokracie a mezi odborově organizované 

dělníky.  

   V té době také začal posílat své postřehy o životě 

na Vysočině do redakcí různých časopisů. Neunikl 

tehdy pozornosti novinářského světa a v roce 1909 ho 

zemské ústředí sociální demokracie v Brně vyzvalo, aby 

nastoupil jako redaktor v prostějovském 

Po dvou letech se přesunul do redakce 

v Hodoníně a nakonec byl po smrti redaktora týdeníku Zář Aloise Filipa povolán 

pražským ústředním na jeho místo.  

Během první světové války přispíval Dobrovolný do Týdenní kroniky válečné

sociálně demokratický týdeník, který kolportovaly široké vrstvy obyvatel. 

Dobrovolný se dovedl vyhnout úskalí cenzury a učinil z Kroniky významného bojovníka 

proti válce. Ještě dnes si pamatuji na některé povídky v Kronice otištěné. Jak např. 

na frontě, když přechodně umlkly zbraně, setkali se vojáci obou táborů na brambořišti 

mezi frontou, kam šli nakopat brambory, nestříleli proti sobě, ale vyměnili si cigarety 

a vrátili se každý ke svým. Z dialogu mezi vojáky obou válčících stran vyplynula 

nesmyslnost války, nutnost sbratření prostých vojáků, kteří nevědí, zač mají 

v imperialistické válce bojovat, a poznání, že nepřítel není prostý voják druhé strany, ale 

že nepřítel je ve vlastní zemi."58 

ch komentářů se dá odvodit, k jaké ze skupin sociální 

demokracie měl na počátku republiky blíže. Od počátku stál na straně levice a byl tak 

i u zrodu Rudého práva i Komunistické strany Československa. Po sjednocujícím sjezdu 

KSČ na podzim roku 1921 dosáhl Dobrovolný té nejvyšší mety, kterou mohl 
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Po slučovacím sjezdu KSČ v roce 1921 byl zvolen na pozici šéfredaktora zkušený 

vysokoškolskými studii. 

Jako mladík se vyučil tkalcovským dělníkem a pracoval v malé Sahánkově textilce  

A právě tehdy vstoupil 

rově organizované 

posílat své postřehy o životě  

na Vysočině do redakcí různých časopisů. Neunikl 

a v roce 1909 ho 

í sociální demokracie v Brně vyzvalo, aby 

edaktor v prostějovském Hlasu lidu.  

Po dvou letech se přesunul do redakce Slovácka  

Aloise Filipa povolán 

Týdenní kroniky válečné, což byl 

sociálně demokratický týdeník, který kolportovaly široké vrstvy obyvatel.  

Dobrovolný se dovedl vyhnout úskalí cenzury a učinil z Kroniky významného bojovníka 

ce otištěné. Jak např.  

na frontě, když přechodně umlkly zbraně, setkali se vojáci obou táborů na brambořišti 

mezi frontou, kam šli nakopat brambory, nestříleli proti sobě, ale vyměnili si cigarety  

lčících stran vyplynula 

nesmyslnost války, nutnost sbratření prostých vojáků, kteří nevědí, zač mají  

v imperialistické válce bojovat, a poznání, že nepřítel není prostý voják druhé strany, ale 

ch komentářů se dá odvodit, k jaké ze skupin sociální 

d počátku stál na straně levice a byl tak  

Po sjednocujícím sjezdu 

KSČ na podzim roku 1921 dosáhl Dobrovolný té nejvyšší mety, kterou mohl 
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československý komunistický novinář dosáhnout - stal se šéfredaktorem Rudého práva. 

"Ani v této funkci se Dobrovolný neomezoval jen na řídící práci. Z jeho pera pochází 

mnoho úvodních článků i politických glos, které, většinou bez podpisu, vycházely v Rudém 

právu."59 

   Když nastala krize KSČ v letech 1928 a 1929, nepřidal se Dobrovolný zprvu na žádnou 

ze stran, ale nakonec se přiklonil ke gottwaldovskému směřování. Nedlouho poté se ale 

musel podrobit operaci, ze které se nezotavil a na podzim roku 1930 zemřel.  

 

 

 

 

 

 

 

(Rudé právo, 17. září 1930, č.216, s.1) 
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(Rudé právo, 7. dubna 1929, č.83, s.5) 

 

 

 

 

 



 

Václav VACEK 

(11. září 1877 - 18. ledna 1960)

   Právník Václav Vacek patřil ke starší generaci novinářů, již jako první formovali 

komunistické Rudé právo. B

revoluce, tedy v roce 1905. 

Rudého práva. Tak jako působil dlouhá léta v Právu lidu, tak i po rozkolu zůstal trvalo

součástí Rudého práva.  

 

   "Při jedné příležitosti nám soudruh Vacek vyprávěl, jak sám jediný musel denně napsat 

nebo obstarat celý obsah Večerníku Rudého práva. Bydlel trvale ve Lhotce u Prahy, odkud 

chodil časně ráno pěšky do redakce. Z domova již 

nebo doma z různých pramenů vyhledal. Po příchodu do redakce rychle prohlédl ranní 

noviny a začal psát úvodníček. Některé zprávy dodala oficiální ČTK 

přepracovat, poněvadž byly psány v nepřátelském duc

krajských novin. Prohlédl i policejní korespondenci, která přinášela zprávy o tzv. 

zlámaných nohách, a nakonec zbyly zprávy sportovní, které rovněž převzal z 

korespondence. Byla to pro jednoho člověka těžká práce, ale str

Večerník tehdy uvolnit nemohla.

 

   Vacek byl bezpochyby velmi inteligentní člověk. Svědčí o tom mimo jiné i Benešova 

nabídka místa velvyslance. Vacek ale kvůli svému politickému přesvědčení odmítl. V roce 
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18. ledna 1960) 

Václav Vacek patřil ke starší generaci novinářů, již jako první formovali 

Byl redaktorem Práva lidu už v době, kdy vypukla první ruská 

 A jako mnoho jeho stranických a profesních kolegů i on se 

účastnil bojů za všeobecné volební právo, které hýbaly 

habsburskou říší v roce 1907. Spolu se Šmeralem pronesl 

tehdy řeč na táboru lidu na Staroměstském náměstí. 

   V následujících volbách, které se poprvé uskutečnily 

na základě všeobecného volebního práva, byl 

do rakouské říšské rady zvolen poměrně velký počet 

sociálně demokratických poslanců, a Vacek byl proto 

vyslán do Vídně jako parlamentní zpravodaj Práva lidu. 

   V redakci Práva lidu zůstal i po celou dobu války a 

po rozkolu strany zůstal s levicí a stal se tak redaktorem 

. Tak jako působil dlouhá léta v Právu lidu, tak i po rozkolu zůstal trvalo

Při jedné příležitosti nám soudruh Vacek vyprávěl, jak sám jediný musel denně napsat 

nebo obstarat celý obsah Večerníku Rudého práva. Bydlel trvale ve Lhotce u Prahy, odkud 

chodil časně ráno pěšky do redakce. Z domova již přinesl Besídku, kterou buď sám psal, 

nebo doma z různých pramenů vyhledal. Po příchodu do redakce rychle prohlédl ranní 

noviny a začal psát úvodníček. Některé zprávy dodala oficiální ČTK - ty ovšem musel 

přepracovat, poněvadž byly psány v nepřátelském duchu - jiné zprávy získával z našich 

krajských novin. Prohlédl i policejní korespondenci, která přinášela zprávy o tzv. 

zlámaných nohách, a nakonec zbyly zprávy sportovní, které rovněž převzal z 

korespondence. Byla to pro jednoho člověka těžká práce, ale strana více redaktorů na 

ník tehdy uvolnit nemohla."60 

Vacek byl bezpochyby velmi inteligentní člověk. Svědčí o tom mimo jiné i Benešova 

nabídka místa velvyslance. Vacek ale kvůli svému politickému přesvědčení odmítl. V roce 
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Václav Vacek patřil ke starší generaci novinářů, již jako první formovali 

redaktorem Práva lidu už v době, kdy vypukla první ruská 

ako mnoho jeho stranických a profesních kolegů i on se 

účastnil bojů za všeobecné volební právo, které hýbaly 

Spolu se Šmeralem pronesl 

hdy řeč na táboru lidu na Staroměstském náměstí.  

V následujících volbách, které se poprvé uskutečnily 

na základě všeobecného volebního práva, byl  

do rakouské říšské rady zvolen poměrně velký počet 

a Vacek byl proto 

slán do Vídně jako parlamentní zpravodaj Práva lidu.  

V redakci Práva lidu zůstal i po celou dobu války a  

a stal se tak redaktorem 

. Tak jako působil dlouhá léta v Právu lidu, tak i po rozkolu zůstal trvalou 

Při jedné příležitosti nám soudruh Vacek vyprávěl, jak sám jediný musel denně napsat 

nebo obstarat celý obsah Večerníku Rudého práva. Bydlel trvale ve Lhotce u Prahy, odkud 

kterou buď sám psal, 

nebo doma z různých pramenů vyhledal. Po příchodu do redakce rychle prohlédl ranní 

ty ovšem musel 

jiné zprávy získával z našich 

krajských novin. Prohlédl i policejní korespondenci, která přinášela zprávy o tzv. 

zlámaných nohách, a nakonec zbyly zprávy sportovní, které rovněž převzal z 

ana více redaktorů na 

Vacek byl bezpochyby velmi inteligentní člověk. Svědčí o tom mimo jiné i Benešova 

nabídka místa velvyslance. Vacek ale kvůli svému politickému přesvědčení odmítl. V roce 
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1923 se stal součástí pražského zastupitelstva a ve volbách v roce 1935 získal senátorské 

křeslo. V této době upřednostnil politiku před novinařinou.  

(Rudé právo, 31. března 1922, č.76, s.1) 



 

   Za druhé světové války byl Vacek gestapem několikrát zatčen a zase propuštěn. Nacisté 

zřejmě došli k přesvědčení, že vysloužilý novinář a politik, který už překročil šedesátku, 

nemůže být nebezpečný. Vacek ale rozhodně nezůstal pasivní; podílel se na přípravách 

Pražského povstání a 5. května

už mu bylo šedesát sedm let. 

primátorem znovu. 

   I jako primátor neupustil od své novinářské práce a nosil často do redakce Rudého práva 

informace z radnice. "Někdy jsme ani nevěděli, že je v redakci. Nikomu se nehlásil, ale 

vyhledal některou písařku, které ho všechny samozřejmě dobře znaly, a nadiktoval jí 

z malého papírku, na němž měl své stenografické poznámky 

každou významnější zprávu o událostech na radnici.

 

Antonín BOUČEK 

(26. června 1880 - 15. února 1947)

   Bouček nebyl od počátku salónním 

v Neumannově anarcho-komunistické skupině

Vrbenský, Vlasta Borek, Fráňa Šrámek

na různých místech stranické práce. Zájem o problémy mezinárodního dělnického hnutí i 

důkladná znalost němčiny předurčily Boučkovu cestu do Berlína, kde pracoval jako 

redaktor českého vydání International Pre

vydávala Komunistická internacionála pro všechny své sekce. České vydání vycházelo ve 
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Za druhé světové války byl Vacek gestapem několikrát zatčen a zase propuštěn. Nacisté 

zřejmě došli k přesvědčení, že vysloužilý novinář a politik, který už překročil šedesátku, 

Vacek ale rozhodně nezůstal pasivní; podílel se na přípravách 

Pražského povstání a 5. května 1945 se dokonce stal revolučním pražským primátorem. To 

už mu bylo šedesát sedm let. Poprvé sice vedl radnici krátce, ale v letech 1946 

I jako primátor neupustil od své novinářské práce a nosil často do redakce Rudého práva 

Někdy jsme ani nevěděli, že je v redakci. Nikomu se nehlásil, ale 

vyhledal některou písařku, které ho všechny samozřejmě dobře znaly, a nadiktoval jí 

z malého papírku, na němž měl své stenografické poznámky - byl výborným stenografem 

zprávu o událostech na radnici."61 

15. února 1947) 

Bouček nebyl od počátku salónním marxistou, jako řada jeho kolegů. Začínal totiž 

komunistické skupině, kde se setkal s lidmi jako 

Fráňa Šrámek, Theodor Bartošek nebo Luisa Landová

Štychová.  

   Antonín Bouček se nakonec dostal na místo 

redaktora Práva lidu a po redakčním rozkolu zůstal 

bez váhání na straně levice. Ani on nebyl výjimkou 

a za své články v Rudém právu, které často útočily 

přímo na přední představitele republiky, byl nejednou 

poslán na Pankrác. 

   I Bouček se řadí mezi odpovědné redaktory Rudého 

práva; byl jím od června 1925 do července 1926.

   "Komunistická strana potřebovala své funkcionáře 

na různých místech stranické práce. Zájem o problémy mezinárodního dělnického hnutí i 

důkladná znalost němčiny předurčily Boučkovu cestu do Berlína, kde pracoval jako 

redaktor českého vydání International Presse Korespondenz (Inprekor); tento týdeník 

vydávala Komunistická internacionála pro všechny své sekce. České vydání vycházelo ve 
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Za druhé světové války byl Vacek gestapem několikrát zatčen a zase propuštěn. Nacisté 

zřejmě došli k přesvědčení, že vysloužilý novinář a politik, který už překročil šedesátku, 

Vacek ale rozhodně nezůstal pasivní; podílel se na přípravách 

se dokonce stal revolučním pražským primátorem. To 

Poprvé sice vedl radnici krátce, ale v letech 1946 - 1954 byl 

I jako primátor neupustil od své novinářské práce a nosil často do redakce Rudého práva 

Někdy jsme ani nevěděli, že je v redakci. Nikomu se nehlásil, ale 

vyhledal některou písařku, které ho všechny samozřejmě dobře znaly, a nadiktoval jí  

byl výborným stenografem - 

Začínal totiž  

, kde se setkal s lidmi jako Bohuslav 

Luisa Landová-

Antonín Bouček se nakonec dostal na místo 

po redakčním rozkolu zůstal  

nebyl výjimkou  

a za své články v Rudém právu, které často útočily 

přímo na přední představitele republiky, byl nejednou 

I Bouček se řadí mezi odpovědné redaktory Rudého 

práva; byl jím od června 1925 do července 1926. 

Komunistická strana potřebovala své funkcionáře 

na různých místech stranické práce. Zájem o problémy mezinárodního dělnického hnutí i 

důkladná znalost němčiny předurčily Boučkovu cestu do Berlína, kde pracoval jako 

sse Korespondenz (Inprekor); tento týdeník 

vydávala Komunistická internacionála pro všechny své sekce. České vydání vycházelo ve 
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zkráceném rozsahu a neslo název Meztiskor."62 V Berlíně působil Bouček mezi lety 1926 

až 1932, kdy byl zatčen, ale záhy zase díky zásahu mezinárodní organizace novinářů 

propuštěn.    

   V době, kdy se v Německu dostal Hitler k moci, byl Bouček už zpátky v Československu 

v redakci Rudého práva. V protektorátní době byl někdejší komunistický novinář již  

v důchodu, a to byl zřejmě i důvod, proč se o něj gestapo nezajímalo. Redakce Rudého 

práva musela totiž povinně vydat seznam svých redaktorů a mezi nimi tehdy už 

šedesátiletý Bouček nefiguroval. Nečinný ale nezůstal. "Kdo ho znal, nikdy nezapomene  

na jeho živou, drobnou postavu s nezbytným černým kloboukem na hlavě. 'Bučinka' nebo 

'boučínek', jak mu známí důvěrně říkali, obcházel známé kavárny s aktovkou nabitou 

knihami a brožurami a nabízel na prodej antikvární výtisky, obsahem zaměřené proti 

německému nacionalismu."63 

   Antonín Bouček krátce po osvobození onemocněl a na začátku roku 1947 zemřel. 

 

 

(článek Členové redakce "Rudého práva" ku sjezdu in Rudé právo, 26. září 1920, č.6,s.5-6) 
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Antonín MACEK 

(17. června 1872 - 22. května 1923)

   Antonín Macek nebyl pouze novinář, byl také básník. 

vzpomíná jeho vrstevník Bohuslav Novotný, se Macek stal r. 1907

Práva lidu převeden do redakce.

Internacionály. 

   V Právu lidu mu ještě před první světovou válkou vycházely v rubrice Kukátko poměrně 

populární fejetony, které podepisoval jako 

přešlo s ním i Kukátko. Když potom novinář v roce 1923 zemřel, zmizelo ze stran Rudého 

práva i tato jeho rubrika.  

(Rudé právo - příloha Dělnická besídka; 26. června 1921; č.148; s.2)

 

                                                          
64 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury

22. května 1923) 

Antonín Macek nebyl pouze novinář, byl také básník. "Novinářem z povolání, jak 

vzpomíná jeho vrstevník Bohuslav Novotný, se Macek stal r. 1907, kdy byl z administrace 

Práva lidu převeden do redakce."64 Už před tímto přesunem se ale občas podílel 

na redakční práci a vyšlo mu několik básní i článků.

   V roce 1907 byl požádán, aby redigoval obrazový 

týdeník Rudé květy, který stejně jako Právo lidu vydávala 

sociální demokracie. Rudé květy redigoval až do roku 

1920, kdy byl jejich tisk vedením strany zastaven. Vedle 

toho po celou dobu přispíval i do Práva lidu, jeho 

Večerníku i do dětského časopisu Jaro. Také 

byly v sociálně demokratickém tisku často otiskovány. 

Macek je rovněž autorem českého překladu Pottierovy 

V Právu lidu mu ještě před první světovou válkou vycházely v rubrice Kukátko poměrně 

populární fejetony, které podepisoval jako Vašek. Když Macek přešel do Rudého práva, 

přešlo s ním i Kukátko. Když potom novinář v roce 1923 zemřel, zmizelo ze stran Rudého 

příloha Dělnická besídka; 26. června 1921; č.148; s.2)
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   "Veřejnost znala Antonína Macka hlavně z jeho žurnalistických a básnických prací. 

Avšak mnoho jeho článků nebylo podepsáno. Na veřejnosti Macek téměř nevystupoval. 

Trpěl sluchovou vadou, a proto zůstával raději u svého redakčního stolu a u svých knih."65 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 DOLEJŠÍ,V.: 40 let Rudého práva. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s.202 



 

Marie MAJEROVÁ 

(1. února 1882 - 16. ledna 1967)

   Marie Majerová se narodila jako Marie Bartošová. Její matka za tři roky po porodu 

ovdověla a znovu se vdala za Aloise Majera, podle ně

umělecké jméno.  

Dělnických listů. I sama Majerová začala pravidelně přispívat do 

demokratických periodik.  

   V letech 1906 až 1907 žila 

přednášky. Po návratu domů vstoupila do sociálně demokratické strany, kde byla součástí 

její levé frakce a v roce 1921 se stala jednou z prvních členek KSČ.

   V Rudém právu působila už od jeho vzniku

referáty a později vedla rubriku pro mládež.

   S manželem, který se stal pravicovým sociálně demokratickým funkcionářem, se ve 

20. letech rozešla a znovu se vdala za grafika 

   Po vyloučení z KSČ v roce 1929 nejdříve pracovala jako redaktorka časopisu 

nakonec se věnovala výhradně litearární tvorbě. Z dnešního hlediska byla Majerová 

pouhou řadovou spisovatelkou, kter

době mezi literární špičku. Proslavila se romány jako 

Siréna. Známé jsou i její knihy pro děti 

   Po roce 1945 se stala opět členkou KSČ, mezi lety 1945 až 

Československo a po roce 1948 se aktivně podílela na kulturní politice komunistického 

režimu. 

16. ledna 1967) 

Marie Majerová se narodila jako Marie Bartošová. Její matka za tři roky po porodu 

ovdověla a znovu se vdala za Aloise Majera, podle něhož si Majerová později vybrala své 

   V roce 1897 dokončila kladenskou měšťanskou školu. 

Následovalo zaměstnání služebné v Budapešti a poté místo 

písařky v Praze.  

   Majerová se na začátku století sblížila s anarchistickou 

skupinou kolem S. K. Neumanna a právě 

Nový kult poprvé veřejně publikovala.  

   V roce 1904 následovala do Vídně manžela 

kde působil jako redaktor českých sociálně demokratických 

. I sama Majerová začala pravidelně přispívat do různých sociálně 

 

V letech 1906 až 1907 žila v Paříži, kde navštěvovala jako externistka univerzitní 

přednášky. Po návratu domů vstoupila do sociálně demokratické strany, kde byla součástí 

její levé frakce a v roce 1921 se stala jednou z prvních členek KSČ. 

V Rudém právu působila už od jeho vzniku v roce 1920. Její doménou byli divadelní 

referáty a později vedla rubriku pro mládež. 

S manželem, který se stal pravicovým sociálně demokratickým funkcionářem, se ve 

20. letech rozešla a znovu se vdala za grafika Slavoboje Tusara.  

SČ v roce 1929 nejdříve pracovala jako redaktorka časopisu 

nakonec se věnovala výhradně litearární tvorbě. Z dnešního hlediska byla Majerová 

hou řadovou spisovatelkou, kterou ovšem politický podtext jejích knih řadil v určité 

době mezi literární špičku. Proslavila se romány jako Nejkrásnější svět, 

. Známé jsou i její knihy pro děti - Robinsonka, Havířská balada

Po roce 1945 se stala opět členkou KSČ, mezi lety 1945 až 1947 vedla časopis 

a po roce 1948 se aktivně podílela na kulturní politice komunistického 
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SČ v roce 1929 nejdříve pracovala jako redaktorka časopisu Čin, ale 
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podtext jejích knih řadil v určité 

, Přehrada nebo 
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1947 vedla časopis 

a po roce 1948 se aktivně podílela na kulturní politice komunistického 



 

(Rudé právo - příloha Dětská besídka, 31. ledna 1926, č.27, s.16)

 

Josef HORA 

(8. července 1891 - 21. června 1945)

   Josef Hora, přední osobnost československé meziválečné poezie, 

rodiny z Dobříně na Roudnicku

přestěhovala do Prahy, kde ale vydržela pouze tři roky. Horův otec musel totiž kvůli 

proudy, ale i v jiných novinách a časopis

recenze a úvahy.  

   V roce 1915 nastoupil na místo redaktora místních novin 

seznámil se Zdenkou Janouškovou

 příloha Dětská besídka, 31. ledna 1926, č.27, s.16)

21. června 1945) 

osobnost československé meziválečné poezie, pocházel z rolnické 

Dobříně na Roudnicku. Jeho otec brzy selskou usedlost prodal a celá rodina se 

přestěhovala do Prahy, kde ale vydržela pouze tři roky. Horův otec musel totiž kvůli 

dluhům prodat dům a rodina se rozešla.  

   Mladý Josef tenkrát odešel k prarodičům

a odtud s babičkou do Roudnice. Zde se v gymnaziálních 

letech také pokoušel o své první verše. První báseň mu 

vyšla v roce 1908 ve Vesně. 

   Po gymnáziu odešel studovat práva na Univerzitu 

Karlovu, ale většinu času stejně trávil v Roudnici, kde se 

také začal věnovat žurnalistice. Stal se pravidelným 

přispěvatelem sociálně demokratického týdeníku 

, ale i v jiných novinách a časopisech mu začali otiskovat básně, povídky, literární 

V roce 1915 nastoupil na místo redaktora místních novin Podřipan. V redakci se 

Zdenkou Janouškovou, kterou si v roce 1919 vzal a měl s ní dceru.
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(Rudé právo - příloha Dělnická besídka, 30. dubna 1922, č.101, s.3) 

 

  Mezitím ale už dokončil studium práv (1916) a s Olbrachtovou pomocí se dostal do Práva 

lidu, kde vedl kulturní rubriku. Spolu s dalšími byl i Josef Hora u zrodu Rudého práva, 

jehož byl dlouholetým vedoucím kulturní rubriky.  

   Hora nezastával pozici pasivního intelektuála, ale právě naopak. Z pozice komunisty, 

přesvědčeného o správnosti tohoto myšlenkového proudu, komentoval společenské dění  

v tehdejším Československu.                                                                                  

   Josef Hora byl jedním ze signatářů tzv. manifestu 

sedmi, takže i jeho logicky postihlo vyloučení z řad 

stranických komunistů i komunistů-novinářů.  

Po odchodu z Rudého práva ale s žurnalistikou 

neskončil a našel si místo vedoucího kulturní rubriky  

v Českém slově, a dokonce založil i svůj vlastní časopis 

Plán.  

   Hora byl ale v prvé řadě básník a až potom novinář. 

Odborníci dělí jeho tvorbu do tří období. Horovy 

básnické počátky označují jako období civilizační  

a vitalistické poezie. Patří sem sbírky jako Básně a 

Strom v květu. Následuje období proletářské se 

sbírkami Pracující den nebo Srdce a vřava světa. A 

nakonec ve 30. letech začne převažovat intimní lyrika, 

kam se řadí sbírky Máchovské variace, Tvůj hlas, Dvě 

minuty ticha aj.  

 

(Rudé právo, 12. prosince 1920, č.70, s.1) 
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   Syntézou jeho dosavadní básnické tvorby je potom lyrickoepická skladba Jan Houslista, 

vydaná na počátku druhé světové války.  

    O tom, že byl Josef Hora uznávanou osobností literárního světa, svědčí i fakt, že byl  

v roce 1934 zvolen předsedou antifašistické Obce československých spisovatelů a tuto 

funkci vykonával až do roku 1939.  

   Během války u něj ovšem propukla nervová choroba virového původu, které nakonec 

několik dní po osvobození podlehl.  

   Rok 1929 pro něj ale zůstal navždy velkým rozčarováním a na rozdíl od jiných svých 

kolegů se ke KSČ už nikdy nevrátil. Zřejmě nezapomněl, jak na něj komunisté  

po podepsání manifestu útočili. Dobovou atmosféru výstižně vystihl ve svém článku 

Spisovatel a politika.  

 

Spisovatel a politika 

   Počátkem jara obrátilo se sedm spisovatelů-komunistů veřejným apelem k členstvu své 

strany, aby je upozornili, že je na čase změnit špatnou politiku jejího vedení, vedoucí 

proletariát od porážky k porážce. Vedení strany vyloučilo za to hned vzápětí sedm 

spisovatelů ze strany. Rudé právo napsalo při té příležitosti: "Dobrý kulturní pracovník 

může prospět dělnické třídě, stojí-li v revolučním dělnickém hnutí; jestliže se z něho 

vyřadí, ani uškodit jí nemůže. A bude dělnictvem smeten tak, jako ten nejposlednější  

z posledních." A tak přestali být Josef Hora, Marie Majerová, Helena Malířová, St. K. 

Neumann, Ivan Olbracht, Jar. Seifert a Vl. Vančura soudruhy a v komunistickém tisku se 

jim počíná říkat: pan Neumann, paní Malířová atd. Že těch sedm vykonalo ve straně 

nějakou kulturní práci? Že třeba St. K. Neumann píše z hlediska historického materialismu 

důkladné dějiny francouzské revoluce, jimiž by se měli právě komunisté vážně zabývat? 

Že Ivan Olbracht vydal nedávno román, glorifikující vznik komunismu v Československu? 

Že i literární dílo ostatních podepsaných spisovatelů je napojeno duchem socialistickým  

a proletářským? S tím vším byli lidé, vedoucí dnes komunistickou stranu, hotovi naráz.  

Do jednoho z krajinských týdeníků strany napsal komunistický levý intelektuál článek  

o projevu sedmi spisovatelů, kde stálo také toto: "Citovávali jsme se zanícením a s hrdostí 

verše Josefa Hory. Dnes cítíme a slyšíme, jak ze všech těch veršů v náš sluch zní pouze 

dunivá fráze." Byvše nazváni likvidátory a zrádci, což je nazvání obvyklé v revolučním 

slovním aparátu komunistických stran, hleděli jsme však přece jen s jistým podivem  



73 

 

na články a invektivy komunistického tisku, jenž nespokojil se anatématem nad našimi 

politickými osobami, ale proklel do horoucích pekel i naše nevinná na projevu, jejž jsme 

učinili, literární díla. Byla dána horlivými sekretáři na seznam zakázaných knih a  

od několika měsíců neexistují již pro hodný komsomol. Nebudete již recitovat Neumanna, 

Horu, Seiferta, aniž číst ty ostatní. Komunistickým pořadatelům dělnických akademií, 

nechtějí-li být co likvidátoři a zrádci poctěni a jako nečistá úchylka ze strany vyvrženi, 

nezbývá než škrtnout nás ze svých programů, a Komunistické knihkupectví dostalo již, 

doufejme, rozkaz, spálit všechny příručky, v nichž se čtou a doporučují k četbě a recitacím 

naše básně. Spravedlnost i teror bývají někdy hrozné, a někdy jen – směšné.66 

 

   V jiném jeho příspěvku - Literatura a politika - přesně vystihl to, jakým směrem se KSČ 

vydala: "Dnešní vedení komunistických stran bojují horlivě proti 'úchylkám', jež se 

automaticky objevují v hnutí. Jen proti jediné, hlavní úchylce nebojují, proti oné 

příchylnosti mas k neomylnosti Internacionály, proti příchylnosti, jež proudí ne  

z přesvědčení, nýbrž – z víry, jejíž náboženské prvky bylo by velmi užitečno analyzovat. 

Nepochybuj, věř a budeš spasen."67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Avantgarda známá a neznámá (Generační diskuse, 1929-1931),díl III. Svoboda, Praha 1970, s.68-69 
67 Tamtéž, s.72 
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ZÁVĚR 

   Rudé právo nikdy nepatřilo mezi vrcholy československé žurnalistiky. Vždy bylo 

zaujaté, napadající, tendenční. Ale dvacátá léta z tohoto modelu trochu vybočují. Tehdy 

bychom našli v KSČ, Rudém právu i jiných komunistickým tiskovinách i skutečně nadané 

novináře a umělce. Na stránkách Rudého práva se objevovala jména jako Seifert, Hora 

nebo Wolker. Z pohledu kvality listu jsou to právě léta 1920 až 1929, která alespoň zčásti 

stojí za to pročíst.  

   Někteří komunisté se posléze od strany navždy distancovali, někteří se po letech vrátili, 

jiní se přizpůsobili změnám a bolševizovanou podobu KSČ přijali bez problémů.  

A s těmito změnami se měnilo i Rudé právo a nutno říct, že ne k lepšímu. Redaktoři museli 

být uvědomělými členy své strany, museli psát pouze o tom, co dovolilo vedení KSČ  

a Moskva, články musely mít určitou revoluční dikci. 

   Rok 1929 byl pro komunistický tisk obecně intelektuálním propadem. Těch málo článků, 

glos, fejetonů a básní, které měly skutečnou novinářskou nebo uměleckou hodnotu, 

nakonec ze stran Rudého práva nadobro smazala bolševizace. A ti novináři, kteří se 

později pokusili prezentovat svůj vlastní názor, jenž se ale neshodoval s oficiálním 

stanoviskem Kominterny, byli funkcionáři KSČ odkázáni do patřičných mezí. Někteří 

tlaku ustoupili a raději mlčeli, jiní to nedokázali a se stranou se nakonec rozešli.  

   Cílem mé práce bylo zachytit právě to Rudé právo, které vycházelo v demokratickém 

prostředí republiky, ještě nebylo monopolem na pravdu a o své čtenáře muselo bojovat  

s jinými deníky, to Rudé právo, kde bychom stále ještě našli sociálně demokratické kořeny 

a pár redaktorů, kteří v komunismus pouze nevěřili, ale také o něm dokázali kriticky 

přemýšlet, což je vlastnost, která se od roku 1929 z komunistického tisku pomalu, ale jistě 

vytratila.   

   Svou bakalářskou práci o Rudém právu končím slovy Josefa Hory, jež pronesl v roce 

1929 a jejichž uvedení v praxi jsme byli v historii naší republiky nespočetněkrát svědky. 

 

"Nikde se nestaneš tak lehko kacířem jako v komunistické straně. Na to stačí jen poněkud 

myslet."68 

 

 

                                                           
68 Avantgarda známá a neznámá (Generační diskuse, 1929-1931),díl III. Svoboda, Praha 1970, s.72 
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21 podmínek závazných pro členy Komunistické internacionály 

1. Veškerá propaganda a agitace musí míti skutečně komunistický charakter a odpovídati 

programu a usnesení III. Internacionály. Všechny tiskové orgány strany musí býti řízeny 

spolehlivými komunisty, kteří svou oddanost věci proletariátu prokázali. O diktatuře 

proletariátu nemusí býti mluveno prostě jako o naučené běžné formuli, nýbrž musí býti 

propagována tak, aby její nutnost byla každému prostému dělníkovi, dělnici, vojákovi a 

sedlákovi srozumitelná z událostí běžného života, které naším tiskem musí býti soustavně a 

den za dnem využitkovány.  

Periodický a neperiodický tisk a všecka nakladatelství strany musí býti úplně podřízeny 

představenstvu strany bez ohledu na to, je-li strana ve svém celku za dané chvíle legální 

nebo illegální. Je nepřípustno, aby nakladatelství zneužívala své autonomie a dělala 

politiku, jež politice strany zcela neodpovídá.  

Ve sloupcích tisku, na schůzích lidu, spolcích - všude, kde si stoupenci III. Internacionály 

zjednali přístup, je nutno pranýřovati systematicky a nemilosrdně nejen buržoasii, ale i její 

pomocníky, reformisty všech odstínů. 

2. Každá organisace, která se chce připojiti ku Komunistické Internacionále, musí řádně a 

plánovitě se všech více méně zodpovědných míst dělnického hnutí (organisace strany, 

redakce, odbory, parlamentní frakce, v odborových organisacích, v konsumních 

družstvech. ob. správy) odstraniti reformisty a stoupence středu a nahraditi je osvědčenými 

komunisty, aniž by se ohlížela na to, že zvláště z počátku na místa "zkušených" oportunistů 

přijdou prostí dělníci z davu. 

3. Téměř ve všech zemích Evropy a Ameriky vstupuje třídní boj do občanské války. Za 

takových poměrů nemohou komunisté míti žádné důvěry v měšťáckou legalitu. Jsou 

povinni všude zřizovat paralelní ilegální aparát, který by v rozhodující chvíli pomohl 

straně splniti její povinnost vůči revoluci. Ve všech zemích, kde komunisté v důsledku 

stavu obležení nebo výjimečných zákonů nemají možnost provádět veškerou svou práci 

legálně, je bezpodmínečně nutné spojit legální práci s prací ilegální. 

4. Při rozšiřování komunistických idejí je zvláště nutná houževnatá soustavná propaganda 

těchto idejí ve vojsku. Tam, kde je tato agitace zakázána výjimečnými zákony, musí býti 
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prováděna ilegálně. Upuštění od takové práce bylo by totožným se zradou na revoluční 

povinnost: a neslučitelno s příslušností ke III. Internacionále. 

5. Je nutna systematická a plánovitá agitace na venkově. Dělnická třída nemůže zvítěziti, 

nezabezpečila-li si svou politikou venkov, proletariát a při nejmenším část nejchudších 

sedláků a dále neutralitu části ostatního venkovského obyvatelstva. Komunistická práce na 

venkově nabývá v současné době mimořádného významu, musí býti prováděna zejména za 

pomoci revolučních komunistických dělníků v městě a na venkově, kteří s venkovem mají 

spojení. Upuštění od této práce nebo její předání do nespolehlivých poloreformistických 

rukou, rovná se upuštění od proletářské revoluce. 

6. Každá strana. která chce přináležeti k III. Internacionále, je povinna odhalovati nejen 

zjevný sociál-patriotismus, nýbrž také neupřímnost a pokrytectví sociálpacifismu; 

dělníkům budiž soustavně uváděno na mysl, že bez revolučního svržení kapitalismu 

nemohou žádné mezinárodní rozhodčí soudy, žádné dohody o obmezení válečného 

zbrojení, žádné "demokratické" obnovení Svazu Národů zabrániti novým imperialistickým 

válkám. 

7. Strany, které chtějí náležeti Komunistické Internacionále, jsou povinny uznati naprosté 

súčtování s reformismem a politikou středu a toto súčtování v nejširších kruzích členstva 

strany propagovati. Bez tohoto není důsledná komunistická politika možná. 

Komunistická Internacionála žádá bezpodmínečně altimativně provedení tohoto súčtování 

v nejkratší době. Komunistická Internacionála nemůže se smířiti s tím, aby notoričtí 

oportunisté, jak jsou representováni Kautským, Hilferdingem, Hillquitem, Longuetem, 

Macdonaldem, Modiglianim, měli míti právo platiti za příslušníky III. Internacionály. To 

by mohlo vésti jen k tomu, že III. Internacionála by se do veliké míry podobala zahynuvší 

II. Internacionále. 

8. V otázce kolonií a potlačených národů jest třeba zaujmouti zvláště výrazné a jasné 

stanovisko ohledně těch zemí, jejichž kolonie buržoasie ovládá a jiné národy utlačuje. 

Každá strana, která si přeje přináležeti ku III. Internacionále, jest povinna úskoky "svých" 

imperialistů v koloniích odhalovati, každé hnutí za svobodu v koloniích nejen slovy, ale i 

činy podporovati, žádati, aby její domácí imperialisté byli z těchto kolonií vyhnáni, 

vychovávati v srdcích dělníků své země skutečně bratrský poměr ku pracujícímu 
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obyvatelstvu v koloniích a k potlačeným národům, prováděti ve vojsku své země 

soustavnou agitaci proti každému potlačování koloniálních národů.  

9. Každá strana, která si přeje náležeti Komunistické Internacionále, musí rozvířiti 

soustavnou a vytrvalou komunistickou činnost uvnitř odborových organisací, dělnických a 

závodních rad, konsumních družstev a jiných hromadných organisací dělnictva. Jest nutno 

uvnitř těchto organisací organisovati komunistické zárodky, které trvalou a houževnatou 

prací mají získati odborové organisace atd. pro věc komunismu. Tyto komunistické 

zárodky jsou povinny při své denní práci všude odhalovati proradu sociál-patriotů a 

kolísavost středu. Komunistické zárodky musí býti úplně podřízeny celé straně. 

10. Každá strana, přináležející ke komunistické Internacionále, jest povinna vésti 

tvrdošíjný boj proti amsterodámské "Internacionále" žlutých odborových svazů. Mezi 

odborově organisovanými dělníky musí býti nejdůtklivěji propagována nutnost odmítnutí 

žluté Internacionály amsterodamské. Všemi prostředky budiž podporováno mezinárodní 

sjednocení rudých odborových organisací, jež se připojí ke komunistické Internacionále.  

11. Strany, které chtějí přináležeti ke III. Internacionále, jsou povinny podrobiti revisi 

osoby, přináležející k parlamentární frakci, odstraniti všechny nespolehlivé živly, podříditi 

tyto frakce nejen slovy, nýbrž ve skutečnosti představenstvům stran tím, že od každého 

jednotlivého komunistického člena parlamentu bude žádáno, aby veškerou svou činnost 

podřídil zájmům skutečně revoluční propagandy a agitace. 

12. Strany, přináležející ke komunistické Internacionále, musí býti vybudovány na 

podkladě principu demokratického centralismu. V nynějším období zostřené občanské 

války může komunistická strana jen tehdy dostáti své povinnosti, bude-li organisována 

způsobem co možná nejvíce centralistickým, bude-li v ní vládnouti železná disciplina a 

bude-li ústředí strany, nesené důvěrou členstva strany, vybaveno dostatečnou mocí, 

autoritou a nejdalekosáhlejšími plnomocemi. 

13. Komunistické strany oněch zemí, kde komunisté pracují legálně, musí provésti čas od 

času čištění (nové registrování) členstva svých organisací, aby strana byla soustavně 

očišťována od maloměšťáckých živlů, které se do strany vetřely. 

14. Každá strana, která chce přináležeti komunistické Internacionále, je povinna každé 

sovětové republice v jejím boji proti kontrarevoluci poskytnouti bezvýhradnou pomoc. 
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Komunistické strany musí neustále prováděti propagandu za tím účelem, aby dělníci 

odmítali opravovati předměty válečné výzbroje posílané nepřátelům sovětských republik, 

musí prováděti legální nebo ilegální propagandu ve vojsku, vyslaném k zardoušení 

dělnických republik atd. 

15. Strany, které dosud podržely staré soc.demokratické programy, jsou nyní povinny v 

době co možno nejkratší tyto programy změniti a s ohledem na zvláštní poměry své země 

vypracovati nový komunistický program ve smyslu usnesení komunistické internacionály. 

Zpravidla musí býti program každé strany, přináležející ke komunistické internacionále, 

potvrzen řádným kongresem komunistické Internacionály nebo exekutivním komitétem. V 

případě nepotvrzení programu té či oné strany exekutivním komitétem komunistické 

Internacionály má dotyčná strana právo odvolati se ke sjezdu komunistické Internacionály. 

16. Všechna usnesení kongresů komunistické Internacionály stejně jako usnesení 

exekutivního komitétu jsou pro všechny strany, ke komunistické Internacionále 

přináležející závazná. Komunistická Internacionála pracující za poměrů nejostřejší 

občanské války, musí býti mnohem centralističtěji vybudována, než tomu bylo při druhé 

Internacionále. Při tom ovšem musí komunistická Internacionála a její exekutivní komitét 

při veškeré své činnosti hověti různým poměrům, v nichž jednotlivé strany mají bojovati a 

pracovati, a má přijímati usnesení všeobecně platná jen v takových otázkách, kde jsou 

podobná usnesení možná. 

17. V souvislosti s tím musí všechny strany, které chtějí náležeti komunistické 

Internacionále, změniti své jméno. Každá strana, která chce přináležeti ke komunistické 

Internacionále, musí nésti jméno: Komunistická strana té a té země (sekce III. 

komunistické Internacionály). Otázka pojmenování není pouze formální, nýbrž do veliké 

míry otázkou politickou velikého dosahu. Komunistická Internacionála vypověděla celému 

měšťáckému světu a všem žlutým sociálně demokratickým stranám válku. Jest nutno, aby 

každému prostému pracovníkovi byl jasný rozdíl mezi komunistickými stranami a starými 

oficielními "sociálně demokratickými" a "socialistickými" stranami, které prapor dělnické 

třídy zradily. 

18. Všechny vůdčí tiskové orgány stran všech zemí jsou povinny všechny důležité oficielní 

dokumenty exekutivy komunistické internacionály otisknouti. 
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19. Všechny strany, které komunistické Internacionále přináležejí, nebo podaly návrh na 

přistoupení, jsou povinny co možno nejdříve, ale nejpozději do čtyř měsíců od II. kongresu 

komunistické Internacionály svolati mimořádný kongres, aby zkoumal všechny tyto 

podmínky. Při tom musí ústředí dbáti toho, aby všem organisacím místním unesení 

druhého kongresu komunistické Internacionály byla známa. 

20. Ony strany, které by nyní chtěly vstoupiti do III. Internacionály, ale dosud svou taktiku 

radikálně nezměnily, musí před vstupem do III. Internacionály pečovati o to, aby nejméně 

dvě třetiny členů jejich ústředního výboru a všech důležitějších ústředních institucí 

sestávaly ze soudruhů, kteří ještě před druhým sjezdem komunistické Internacionály se 

jasně vyslovili pro vstup do III. Internacionály. Výjimky jsou přípustny s potvrzením 

exekutivy III. Internacionály. Exekutiva komunistické Internacionály má právo také pro 

zástupce směru středního, označené v §u 7, činiti výjimky.  

21. Oni příslušníci strany, kteří zásadně odmítají podmínky a zásady, vytčené 

komunistickou Internacionálou, buď tež ze strany vyloučeni. Ať žije komunistická 

Internacionála! Ať žije Svaz sovětských socialistických republik, jediná to vlast 

pracujícího lidu!69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna;Národní shromáždění republiky 
Československé;Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly;187.schůze;středa 6. března 1929 
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Řeč Klementa Gottwalda na zasedání poslanecké sněmovny 21. prosince 1929 

Místopředseda Roudnický (zvoní): Uděluji slovo dalšímu přihlášenému řečníku, jímž je p. 

posl. Gottwald. Prosím, aby se ujal slova.  

Posl. Gottwald: Nová vláda a nový parlament začaly svoji práci několika příznačnými, 

typickými, ba symbolickými činy. Za prvé navalily na chudobné poplatnictvo 2.5 miliardy 

nových daní ve formě prodloužení zákona o dani z obratu a o úředních dávkách, za druhé 

odpověděly na komunistický návrh ve prospěch nezaměstnaných vyhozením takměř celého 

komunistického klubu z parlamentu, čin, k němuž nesáhl ani fašista Pilsudský, za třetí dali 

pořádati proti nezaměstnaným, kteří demonstrovali za komunistický návrh v Brně, v Praze, 

v Mor. Ostravě a jinde pendrekiády, dali je ztlouci a pozavírati, při čemž nár. sociální 

senátor Šťastný nazval nezaměstnané dělníky syčáky a vagabundy. Nová vláda zahájila 

svoji práci za čtvrté tím, že ústy svého ministra spravedlnosti soc. demokrata Meissnera 

ohlásila novou persekuci dělnického tisku zrušením těch posledních zbytků tak zv. tiskové 

svobody a znemožněním vůbec revolučního tisku.  

(Posl. Hatina: Revolučního?) 

 Ano, revolučního! Nová vláda zahájila svoji činnost tím, že prostřednictvím svého 

správního soudu zakázala německým občanům této republiky používati ve styku se 

zahraničními úřady mateřského německého jazyka. A konečně na poli zahraniční politiky 

uvedla se nová vláda tím, že ústy svého ministra, národního sociála Beneše drze hrozila  

(Místopředseda Roudnický zvoní.) 

 sovětskému Svazu tím, že se připojí k intervenční notě Ameriky a Anglie ve prospěch 

tonoucí bandy čínských kontrarevolucionářů, zatím co zde v Praze pan Beneš jednal s 

rumunským ministrem o intervenční, obkličovací politice proti sovětskému Svazu na 

západě.  

(Veselost. - Výkřiky posl. dr Macka.)  

Tato první serie symbolických činů nové vlády jest živým komentářem vládního 

prohlášení a je tónem, který určuje muziku nové vlády. Těmito činy se nová vláda, nový 

parlament uvedl, těmito činy nová vláda prokázala, že bude vládou hladu, vládou 

policejního teroru, vládou fašistické diktatury, vládou nacionálního útlaku a vládou 

imperialistické vlády proti sovětům.  

(Hlasy: A sociálfašistů, na to jsi zapomněl!)  

I ti přijdou na řadu, bez sociál-fašistů by byla tato vláda nemožná. 
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 (Posl. Hatina: Vy také vyhlašujete pořád revoluci a neděláte ji! Vy jste na revoluci velmi 

zbabělí! Jako je zbabělý Šmeral, tak jste zbabělí všichni!) 

 My ji uděláme. Vládní prohlášení praví, že hlavním úkolem nové vlády bude hledati a 

nalézti prostředky k odstranění hospodářské krise. Jak si to představujete, to jste už 

ukázali. Budete chtíti zvýšiti daně nepřímé, spotřební, budete chtíti zrušiti poslední zbytky 

ochrany nájemníků a zvýšiti činže a budete chtíti zvýšit agrární cla a drahotu, budete chtíti 

vyhazovati další desetitisíce dělníků z práce a odsuzovati je k smrti hladem, budete chtíti 

racionalisaci  

(Hlasy: Jako v Rusku!), 

kapitalistickou racionalisaci prodlužováním doby pracovní, snižováním mezd, 

popoháněčstvím a závodním fašismem vyždímati z dělníků, kteří v závodech zůstanou, 

poslední kapku krve. Budete chtíti daněmi, poplatky a exekucemi přivésti na buben další 

desetitisíce malozemědělských usedlostí, a celé vaše žvanění o zemědělské krisi nemá 

žádného jiného smyslu než právě ten, abyste poslední krejcary, které ještě zůstaly v 

kapsách malorolníků, vytáhli, abyste přivedli na buben poslední ještě jakž takž 

samostatnou drobnou usedlost. Budete zkrátka a dobře chtíti řešiti krisi vašeho prohnilého 

režimu na účet pracujícího lidu. Vládní prohlášení slibuje, že prý se vláda postará o klid a 

pořádek, že bude dbáti, aby administrativa státní byla vzdalována všech rušivých vlivů a 

vedena byla v duchu stejné spravedlnosti ke všem. Také v tomto směru jste už ukázali, jak 

si to představujete. Zavíráte komunistické poslance, zavíráte sta a tisíce poctivých 

dělnických funkcionářů, zatím co zde v této vaší sněmovně sedí vrah nejen ruských 

dělníků, ale i legionářů.  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosil bych pana řečníka, aby užíval parlamentárních 

výrazů.  

Posl. Gottwald (pokračuje): Odsuzujete do kriminálu dělníka, který ukradl housku, ale 

celá vaše vládní společnost je složena ze stran, které stát okradly o miliardy a miliardy na 

špirituse, na válečných půjčkách, na zbyťácích, na dodávkách a na všem možném. To je ta 

vaše spravedlnost. Štvete daňového exekutora na domkáře a malého živnostníka pro 

nezaplacení několika korun daně, ale podle těchže svých zákonů snižujete a odepisujete sta 

milionů daní bankám, fabrikantům a velkostatkářům.  

(Posl. Langr: Vy, vaši dělníci chodí za ně prositi, aby se jim daně odepsali!) 

 Dáváte tlouci a zavírati stávkující dělníky a na každého stávkujícího člověka, který se 

brání proti vykořisťování, budete míti jen kriminál, zatím co na ochranu fabrikantů 
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necháváte vyrukovati celou rotu špiclů a policajtů. Taková je vaše spravedlnost ke všem. A 

vy budete chtíti pomocí nové vlády tuto spravedlnost ještě více rozšiřovati a uplatňovati. 

Vy budete chtíti pomocí zákona o závaznosti kolektivních smluv znemožniti dělníkům 

jakoukoliv obranu, budete jim chtíti zakazovati stávku, budete je chtíti vydati na milost a 

nemilost zaměstnavatelů.  

(Posl. Langr: Nemáte ponětí o tom, co mluvíte! Mluvíte o věcech, kterým nerozumíte! - 

Výkřiky poslanců čsl. strany nár. socialistické.)  

Věru, pane, nerozumím tomu, zaprodávati dělníky.  

(Posl. Langr: O takových věcech nemluvte, vždyť tomu nerozumíte!)  

Budete chtíti úplně zničiti proletářský tisk, budete chtíti . . .  

(Posl. Langr: Jak začnete věcně mluviti, je viděti, že ničemu nerozumíte!)  

Nerozumíme sloužiti kapitalistům. Nebudeme tomu rozuměti, tomu se nenaučíme. Budete 

chtíti pendreky, bajonety a kriminály potlačiti každý projev nespokojenosti. Budete chtíti 

komunistické zástupce v parlamentě učiniti neviditelnými a neslyšitelnými.  

(Výkřiky.)  

Budete zkrátka chtít zavésti zde dokonalý režim fašistické diktatury, budete se chtíti 

posaditi na žandarské bajonety.  

(Výkřiky poslanců komunistických a čsl. nár. socialistických.)  

Vládní prohlášení konečně oznamuje, že vláda bude věnovati plnou pozornost případné 

obraně státu a pohotovosti armády.  

(Výkřiky poslanců komunistických a čsl. nár. socialistických.) 

 Co ta vaše péče o armádu a obranu státu bude znamenati, to víme. Budete chtíti vrhnouti 

další miliardy do chřtánu kapitalismu a militarismu.  

(Hluk. - Výkřiky.) 

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím, aby řečník nebyl vyrušován.  

Posl. Gottwald (pokračuje): Budete chtíti vskutku utužiti režim káznice, budete chtíti 

zavésti vojnu jako řemen ještě více než dosud, budete chtíti pokračovati ve výstavbě 

válečného průmyslu a přetvořovati veškeren průmysl na válečnou výrobu. Budete chtíti 

zmilitarisovati celý národ, budete chtíti zavésti předvojenskou výchovu mládeže  

(Hlasy: Jako v Rusku!)  

a postaviti ji pod komando vašich oficírů, kapitalistických oficírů, na obranu peněžního 

žoku, na obranu kořistníků. V sovětském Rusku se proletáři učí stříleti proti kapitalistům, 

proti vám, tam se staví šibenice na vás, tam se dělají tanky proti vám a kapitalistům, a v 

tom je ten rozdíl!  
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(Výkřiky poslanců čsl. strany nár. socialistické.) 

 Vy budete zkrátka a dobře chtíti urychliti  

(Výkřiky.) 

 křižácké tažení proti sovětskému Rusku.  

(Bouřlivá veselost.)  

A když vy teď přicházíte s uznáním sovětského Svazu, tak je to pouhý manévr, za nímž se 

skrývá docela jasná imperialistická intervenční politika proti sovětskému Rusku.  

(Veselost.)  

A když tak křičíte, proč váš Beneš nevysvětlí, jak je to s těmi tajnými smlouvami s 

Rumunskem a Polskem?  

(Hlasy: Chce anektovati Rusko! - Veselost.) 

 Proč váš zaměstnavatel, ředitel Živnobanky nevysvětlí, k čemu se vyzbrojuje rumunská 

armáda československými zbraněmi, k čemu staví Škodovka v Polsku, Rumunsku, Litvě a 

Jugoslavii zbrojnice a arsenály?  

(Posl. Knejzlík: Proti rudé armádě!)  

Snad proti Sovětskému svazu.  

Celé to vaše vládní prohlášení a živý komentář k němu ukazuje směr vaší politiky, politiky 

hladu, fašistické diktatury a politiku války.  

(Výkřiky.)  

A nyní k těm sociálfašistům, po nichž se vám tolik stýskalo.  

(Veselost.)  

Vám tady bych doporučoval, abyste si napsali na ceduličky, co chcete vědět, a já na 

všechno odpovím. Tedy k těm sociálfašistům. Vy tady tancujete tanec mezi vejci a chcete 

dělníkům dokázat, že proto jste vstoupili do této vlády, abyste v ní zastávali zájmy dělníků.  

(Hlasy: Budeme dělati kříže na tu výpravu!) 

 To bohužel tak není.  

(Místopředseda Roudnický zvoní.) 

 My vám říkáme sociálfašisté a vy říkáte, že je to nadávka. Tak by mohl na příklad říci vůl, 

když se mu řekne vůl, že je to nadávka, rovněž tak lump nebo vrah, když se mu tak řekne, 

by mohl tvrdit, že je to nadávka. A tak je to i s názvem sociálfašistů. To není nadávka, ani 

to nemá býti nadávkou, nýbrž je to označení skutečnosti. Podívejte se, vždyť vy a vaše 

strany nemáte nic společného s dělnictvem, jste součástí buržoasie, součástí panující třídy, 

jste její stranou už i sociálním postavením vás všech. Psí boudy, vily, blahobytný život, 

zbytkové statky atd., to už jsou ty sociální kořeny, z nichž vyrůstá váš sociálfašismus. Ale i 
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kdyby toho nebylo, vezměte vaši ideologii. Vy jste zapomněli, nebo to vlastně ani nevíte, 

že společnost se skládá ze tříd a když vy mluvíte o třídách - jako jeden z vašich teoretiků tu 

nazval zdrcující část proletariátu lumpenproletariátem - nazýváte sezonní a pomocné 

dělníky lumpenproletariátem. Ku třídě počítáte pravděpodobně pouze proletáře od vašeho 

odborového sekretáře nahoru. To vás ukazuje v pravém světle.  

(Výkřiky.)  

Pro vás jsou nezaměstnaní syčáci a vagabundi, pro vás jsou pomocní dělníci rovni 

prostitutkám.  

(Hluk.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím, aby řečník nebyl vyrušován.  

Posl. Gottwald (pokračuje): To je ideologie fašistická, ideologie, podle které Mussolini 

tvoří proletářský stát. 

 (Výkřiky: Houser je také proletář?)  

Houser není komunista, to je váš člověk.  

(Posl. V. Beneš: Mám strach, že také ty budeš náš!)  

Váš nebudu. Vaše politika jest dalším důkazem vašeho sociálfašismu. Já vás zde osobně 

neznám! Včera jsem přišel a mluvil zde jeden pán. Ptám se, kdo je to? Prý agrárník. Ten 

mluvil skutečně agrárnickou řeč. Přišel druhý, mluvil agrárnicky; myslím si: "To je také 

agrárník, on mluvil právě tak jako Zadina", a zatím to byl soudr. Koudelka, sociální 

demokrat.  

(Veselost.) 

 Vždyť mezi vámi není vidět žádných diferencí a rozdílů! Vy jste jedna rodina, vy patříte 

do jedné rodiny buržoasie, do rodiny fašistů!  

(Veselost.)  

A konečně vaše praxe, stávkokazectví v každém případě, vaše špiclovství  

(Výkřiky. - Hluk.),  

vaše pomahačská služba zaměstnavatelům, vaše účast na všech zločinech proti pracujícímu 

lidu, to je ten váš sociálfašismus.  

(Výkřiky posl. Hatiny.) 

 Byli to čeští horníci, které jste právě včera znova zaprodali, a ti vám to súčtují! Když vám 

říkám sociálfašisti, je to právě tak, jako když se řekne lumpovi lumpe.  

(Veselost.) 

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosil bych p. řečníka, aby užíval parlamentárních 

slov.  
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Posl. Gottwald (pokračuje): To není nadávka, nýbrž to je obsah celé vaší politiky, celé 

vaší činnosti. Vy zkrátka a dobře v této vládě nebudete, a nemůžete, poněvadž jste součástí 

buržoasie, hájiti zájmy dělníků, nýbrž naopak budete v této vládě údernou rotou 

kapitalistické reakce.  

(Veselost.)  

Proto si vás buržoasie povolala, vzala do své vlády, abyste dělali údernou rotu 

kapitalistické reakce.  

(Veselost.)  

Proč vás fašista Stříbrný vítal do vlády? Neřekl Stříbrný, že je to plus nové vlády, že jste 

v ní?  

(Výkřiky posl. Langra: Prosím tě, kam chodíš pro rozum? - Veselost.)  

A fašista Stříbrný je jistě muž, který zastává zájmy buržoasie. A vítá-li vás fašista jako 

své rodné bratry, gratuluji! Ale konečně dále: vždyť jste na tom vládním prohlášení 

spolupracovali, vždyť vaši řečníci s tímto vládním prohlášením solidarisovali všichni!  

(Výkřiky: Jednal jste s Tukou!)  

Vždyť jste hlasovali pro vyhození komunistických poslanců, ale nejen to, nýbrž 

vlastnoručně jste je pomáhali vyhazovati. Vždyť sociálfašista Soukup rovněž vyhazoval 

komunistické poslance, vždyť váš člověk Šťastný nazval nezaměstnané "vagabundy".  

(Výkřiky čsl. poslanců nár. socialistických: To je lež!) 

 Tak lže "České Slovo". Já za to nemohu, já vím, že lže, a když to i vy potvrzujete, tím 

lépe. Šťastný nazval nezaměstnané dělníky syčáky a vagabundy. 

 (Výkřiky. - Místopředseda Roudnický zvoní.)  

Byl to přece váš člověk sociálfašista Meissner, který prohlásil, že musíte míti odvahu 

nemluviti již o svobodě tisku. Byl to váš sociálfašista Beneš, který hrozil a hrozí 

sovětskému Rusku a paktuje s Pilsudským a rumunskými bojary proti Sovětskému svazu. 

Byl to váš člověk sociálfašista Hampl, který zde s této tribuny prohlásil, že to byly v prvé 

řadě mezinárodní vlivy, které přivodily váš vstup do vlády. Co tím Hampl myslel? Myslel 

účast Labour Party, německých soc. demokratů ve vládě? A proč Macdonald vstoupil do 

anglické vlády? Aby tam zastával zájmy dělníků? Nikoli, ale aby prováděl racionalisaci, na 

kterou sami kapitalisté nestačili, aby dal stříleti, házeti bomby na koloniální národy v 

Palestýně, v Indii a všude v koloniích Velké Britanie, aby organisoval lépe než 

konservativec Baldwin, poněvadž pokrytečtěji, mazaněji, poněvadž sociálfašisticky, frontu 

proti Sovětskému svazu. Proto šel Macdonald do vlády. Proč šel Herman Müller do vlády? 

Proto, aby pomohl německému proletariátu? Nikoli, ale aby proti německému proletariátu 
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použil veškeré moci státu, aby pořádal zörrgiebeliády proti proletářům, aby umožnil 

německé buržoasii provésti Youngův plán zvýšeným vykořisťováním, racionalisací a 

fašismem. A co vaši přátelé ve Vídni, tak zv. austromarxisti, sociálfašisté vídeňští? Vždyť 

oni zavedli přímý fašismus, vždyť oni spolu s Heimwehry, se Schoberem odhlasovali 

fašistickou ústavu. A proto tedy jsou hoffähig, regierungsfähig a proto také vy jste byli 

povoláni do vlády. Hampl to doznal. Konečně váš člověk sociálfašista Dundr ve své řeči 

v senátě obhajoval vaši třídní, buržoasní justici a prohlásil ji za pilíř státu, pilíř vašeho 

státu.  

(Posl. Jaksch [německy]: Co jest se žaláři v sovětském Rusku?)  

V žalářích v sovětském Rusku sedí protirevolucionáři, sedí vrahové, právě jako vy budete 

seděti v československých žalářích.  

(Výkřiky. - Místopředseda Roudnický zvoní.) 

 Tentýž Dundr obhajoval ve své řeči kapitalistickou racionalisaci, imperialistickou 

politiku Československa. A konečně ten váš Hampl vám zde hlásal . . .  

(Posl. Jaksch [německy]: V Oděse dostávali fašisté bílý chléb. Co je s těmito fašisty v 

Oděse? Proč se jim dával bílý chléb?)  

Fašisté v sovětském Rusku sedí v žalářích, jsou stříleni, jsou věšeni. Tentýž Hampl zde 

před několika dny hlásal boží mír od Kramáře až po Czecha pod heslem "Odpusťme si, 

co jsme si a hrr společně na dělníky a komunisty". To není jen řečnický obrat. To je 

politická deklarace té skutečnosti, že jste s buržoasií srostlí, že jste její součástí, že jste 

dnes její avantgardou.  

(Výkřiky.)  

Byla to konečně tady madame Zeminová, která zde s této tribuny prohlásila, že tato vláda, 

která se tak skvěle uvedla, přišla právě včas, a madame Zeminová současně pak v 

kuloarech se cvičila pravděpodobně v příštích úkolech vlády tím, že tu maličkou 

Čižinskou škrtila. To je velmi příznačné.  

(Výkřiky. Hluk.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid. 

Posl. Gottwald (pokračuje): Konečně je to váš soudruh sociálfašista Pohl, který se před 

několika dny tady všema čtyřma postavil na půdu tohoto státu, a tím také na půdu 

nacionálního útlaku. A zejména vy, němečtí soc. demokraté, jste vstoupili do vlády proto, 

aby mohl býti zvýšen národní útlak německého národa. Zkrátka a dobře, říkáme-li vám 

sociálfašisti, nenadáváme vám, nýbrž konstatujeme fakt. Říkáte-li vy, že jste vstoupili do 

vlády proto, abyste tam hájily zájmy dělnictva, tedy vás vaše skutky usvědčily dávno ze lži 
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a tím více vás usvědčí ze lži v budoucnosti, žádný tanec mezi vejci vám nepomůže. Vy jste 

a v budoucnosti budete ještě více avantgardou fašismu, avantgardou imperialismu, 

avantgardou války. Vaším zářivým vzorem je Zörrgiebel, vaším zářivým vzorem je 

Pilsudski, vaším zářivým vzorem je koloniální politika Anglie v Indii, Palestině, Iraku a 

všude jinde.  

(Výkřiky. - Hluk.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid. 

Posl. Gottwald (pokračuje): Čím více bude v budoucnosti tento kapitalistický režim 

ohrožen, tím brutálněji budete postupovati proti dělnictvu. Vy dnes ještě dělnictvu mažete 

med okolo úst, ale přijde doba, kdy přestanete i s tím, a půjdete proti dělnictvu brutálním 

násilím právě tak jako otevření fašisté.  

(Hlasy: Jako Polbyro proti svým zaměstnancům!) 

 Polbyro nemá zaměstnance, komunistická strana má jen funkcionáře.  

(Posl. Slavíček: Ono má otroky, roboty!)  

Tato sociálfašistická vláda bude chtíti řešiti krisi kapitalistického řádu na účet dělnictva, 

bude chtíti zavésti fašistickou diktaturu, bude chtíti urychliti intervenční válku proti 

Sovětům ... (Výkřiky. Hluk.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid. 

Posl. Gottwald (pokračuje): ... opakuji, bude chtíti. O chuť zde není, apetit má tato vláda 

dobrý, bude chtíti všechno. Ale nezapomínejte, že děláte účet bez hostinského a tím je v 

tomto případě proletariát. Tento proletariát vám dnes nebo zítra  

(Výkřiky posl. Kirpalové.),  

dříve nebo později, ale docela určitě ukáže  

(Výkřiky.),  

udělá vám tlustou čáru přes váš rozpočet.  

(Stálé výkřiky.)  

Tento pracující lid, o jehož kůži zde kupčíte, vám dokáže, že si nedá na svém těle dříví 

štípati.  

(Stálé výkřiky.)  

Pamatujte si, že se džbánem chodí se tak dlouho pro vodu, až se ucho utrhne a že mnohdy 

stačí kapka, aby pohár přetekl. Svými prvými brutálními činy proti pracujícímu lidu 

vyhlašujete dělníkům a komunistické straně válku. Dobře, my tuto výzvu přijímáme, my 

tuto výzvu opakujeme.  

(Výkřiky.)  
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Co máte? Máte školy, máte kostely, máte rotačky  

(Posl. Kirpalová: A vy máte Polytbyro! - Veselost.),  

máte prodejny, pak máte prodejné huby, máte pornografii  

(Výkřiky. - Místopředseda Roudnický zvoní.), 

máte špicly, máte policajty, máte žandarmy, máte armádu, máte kriminály a máte také 

šibenice  

(Stálé výkřiky.),  

máte sociálfašisty  

(Veselost.),  

kteří ještě dnes drží na uzdě značnou část dělníků a zapřahají je do kapitalistického 

chomoutu.  

(Stálé výkřiky.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid. 

Posl. Gottwald (pokračuje): Ale nezapomeňte, že sebevětší pornografie neutiší hlad, že s 

bajonety se dá všechno dělati, jenom ne na nich seděti a že proti sociálfašistickému jedu 

existuje dobrý protijed, to je zkušenost dělníků a komunistické strany. Nezapomeňte 

hlavně však, že toho všeho, čím vy disponujete, měla ve větším ještě nadbytku carská 

vláda v Rusku a že přesto byla rozmetena do všech úhlů světa. Co má oproti tomu 

proletariát? Proletariát má především svoji početnou převahu  

(Stálé výkřiky.), 

proletariát má v dřině a v tvrdých bojích zocelenou pěst. Proletariát má houževnatost, 

vytrvalost, průbojnost mladé třídy, která se s vámi bije o celý svět.  

(Hlasy: Proletariát ano, ale vy ne!)  

Ne vy, nýbrž dělníci, proletáři stojí u soustruhů, na nichž se točí hlavně pušek a kanonů, 

proletariát montuje a obsluhuje pancéřová auta a letadla, a většina mladých hochů v 

armádě, ti vojáci, ti nepatří k vám, nýbrž k nám, proletářům.  

(Veselost.)  

Proletariát - má však zejména svoji komunistickou stranu a Sovětský svaz. Vy se snažíte 

nás komunisty zde zesměšňovat, vy, kteří jste ve většině, kteří jste podobného typu jako 

váleční zbohatlíci, vy parvenu! Poturčenec horší Turka! Mnohý z vás, než přišel do 

dělnického hnutí . . . . 

(Různé výkřiky.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid.  
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Posl. Gottwald (pokračuje): . . . měl rozšoupané kalhoty a dnes si děláte posměch z 

dělníka z továrny. Necháte ve svých žurnálech psát, že komunističtí poslanci se vyznačují 

špinavými límečky.  

(Posl. Slavíček: Vy chodíte schválně tak!) 

 Vy nemáte sice špinavé límečky, ale vy máte špinavou duši! Za tím vaším strojeným 

smíchem se skrývá duše parvenu, duše válečného zbohatlíka.  

(Veselost.)  

A ten váš pošklebek proti nám, ten je strojený, ten je neupřímný, za tímto pošklebkem se 

skrývá obava a strach!  

(Hluk. - Výkřiky. - Veselost.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid.  

Posl. Gottwald (pokračuje): Říkáte nám Niemanti. Ale proč do všech sakrů se s těmi 

Niemanty tolik zabýváte? Zeptejte se každého policajta a špicla, vždyť nemají žádnou 

jinou práci, než chodit za komunisty. Proč držíte proti těmto Niemantům v pohotovosti 

celou armádu svých špiclů a policajtů, proč zakazujete a konfiskujete tisk těchto Niemantů, 

proč zakazujete a rozháníte naše schůze, proč vyhazujete miliony na zakoupení zrádných 

duší v našich řadách a na rozvrácení strany? Proč zavíráte do kriminálů na měsíce a léta 

nejlepší komunistické funkcionáře? Proč konečně vyhazujete nás, komunistické poslance, 

z tohoto parlamentu? Proč? Poněvadž jsme komunisty?  

(Různé výkřiky.)  

Činíte tak proto, poněvadž víte, že pouze my hájíme zájmy dělnictva. Poněvadž zkrátka 

víte, že jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ruští bolševici s carem, s 

buržoasií i s Kerenským.  

(Veselost. - Výkřiky posl. Langra.)  

Říkáte, že bojujeme proti státu. Ano, my bojujeme proti státu, v němž banky, fabriky a 

velkostatky patří kapitálu. Bojujeme proti státu, jehož aparát je nástrojem násilí v rukou 

kapitalistů vůči dělnictvu. Bojujeme proti státu, v němž většina pracujícího lidu je 

hospodářsky a politicky zotročována.  

(Různé výkřiky.)  

[Další věta byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle 

§u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy. Posl. Gottwald ve své dnešní řeči 

učinil projevy ohrožující bezpečnost státu a hrubě urážlivé.]  

My bojujeme a budeme bojovat za stát proletářský, za stát dělníků, za stát rolníků, za 

sovětské Československo.  



91 

 

(Výkřiky.)  

Říkáte, že porušujeme zákon. Ano, my porušujeme zákon.  

(Slyšte!)  

My porušujeme zákony, podle nichž hladový proletář a zoufalá dělnická matka  

(Výkřiky posl. Slavíčka.)  

jsou zavíráni, zatím co  

(Výkřiky posl. Zeminové.)  

vaše společnost jest složena ze živlů, které by podle vašich zákonů patřily do kriminálu. 

My porušujeme zákon a budeme porušovat zákony, podle kterých má proletář pouze právo 

mlčet, dřít a dát se odírat a podle nichž kapitalista má neobmezené právo dělníka 

vykořisťovat. My porušujeme a budeme porušovati zákony 

 (Výkřiky.),  

podle nichž se z hladových mezd dělníků strhují daně a podle nichž se miliony odpisují 

kapitalistům.  

[Další věty byly usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle § 

9, lit. m) jedn. řádu vyloučeny z těsnopisecké zprávy.]  

Vy říkáte, že štveme a že rušíme klid. Ano, my štveme a rušíme váš klid.  

(Odpor na pravici.)  

[Další věta byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle 

§u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]  

Zkrátka my budeme štvát a rušiti váš klid.  

(Různé výkřiky.)  

Nedáme vám ani na chvíli pokoje, abyste nemohli v klidu ztráviti to, co jste vydřeli z 

proletariátu.  

(Posl. Zeminová: Pan předseda by měl konati svou povinnost!)  

My budeme, madame Zeminová, rušiti váš klid, který znamená pro chudobného člověka 

klid žaláře nebo hrobu. My bojujeme za skutečný klid proletariátu, . . .  

(Výkřiky. - Hluk.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid.  

Posl. Gottwald (pokračuje): . . . kterého bude dosaženo teprve tehdy, až budete smeteni. 

(Posl. Zeminová: My jsme si stát budovali a ne vy! - Posl. Slavíček: Vy máte o to malou 

zásluhu!)  

O váš kapitalistický stát nemáme věru zásluhu, my bychom se styděli za to, kdybychom o 

váš kapitalistický stát měli zásluhu.  
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[Další věta byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle 

§u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]  

(Výkřiky posl. Remeše.)  

Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum.  

(Výkřiky. Hluk.)  

Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem 

Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum 

k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid 

ještě lépe než dosud. A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším 

nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte 

co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk.  

(Výkřiky. - Veselost.)  

A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!  

(Výkřiky.)  

Místopředseda Roudnický (zvoní): Prosím o klid. 

Posl. Gottwald (pokračuje): Nás nekoupíte, nás nezlomíte! Koupili jste si bandu zrádců a 

mysleli jste si, že rozvrátíte komunistickou stranu a pak jste stáli s otevřenou hubou, jak 

byli z komunistické strany tito vaši agenti vyliti. 

 (Výkřiky posl. Remeše.)  

Pořádali jste na nás pravé štvanice, pořádali jste na nás dragonády, ale přes to 3/4 milionu 

voličů nás volilo. Sta našich lidí, tisíce našich funkcionářů sedí v kriminále a další tisíce to 

čeká, ale desetitisíce budou státi na jejich místech. Nás nezlomíte, nás nekoupíte!  

(Posl. Brodecký: Vy se sežerete sami mezi sebou!)  

Na to si, pane Brodecký počkáte, to budete pradědečkem, než se to stane!  

(Veselost.) 

 Napřed rozvrátíme vás. My vyhlašujeme vám a vaší sociálfašistické vládě nejostřejší boj. 

Budeme se rváti s vámi a s vaší vládou o každou skývu chleba pro dělníky, budeme se bíti 

o řádnou podporu pro nezaměstnané, budeme bojovati proti zvýšení a za snížení činže, 

budeme bojovati proti vašemu zlodějskému hospodářství v nemocenských pokladnách, 

budeme bojovati za požadavky vesnické chudiny, domkářů a malorolníků, budeme se bíti o 

ulice, o svobodu tisku, svobodu shromažďovací, svobodu spolčovací, o svobodu stávkovou 

pro proletariát. Proti vašemu policejnímu fašistickému teroru postavíme proletářskou 

obranu. Budeme bojovati proti národnímu útlaku a za osvobození utlačovaných národů v 

tomto státě. 
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 [Další věty byly usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle 

§u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučeny z těsnopisecké zprávy.]  

(Veselost a výkřiky poslanců koaličních.)  

Přejde vás smích. My tento svůj boj povedeme bez ohledu na oběti, houževnatě, 

cílevědomě do té doby, až vaše panství bude smeteno.  

[Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 21. prosince 1929 podle 

§u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]  

Potlesk komunistických poslanců. - Výkřiky a smích koaličních poslanců.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna;Národní shromáždění republiky 
Československé;Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly; 7.schůze;sobota 21. prosince 1929 
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