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Anotace

Bakalářská práce „Rozklad demokratického systému a radikalizace poměrů v Č-SR v 

období II. Republiky na příkladu Strany národní jednoty a Národní strany práce“ se 

zabývá především deformacemi parlamentarismu, nárůstu antisemitismu a v globálním 

náhledu až určitou cílenou destrukcí demokracie, provázející politický vývoj českých 

politických stran v rámci tehdejšího „Česko-Slovenska“. 

První kapitoly jsou věnovány nastínění politické situace, v období následujícím po 

podepsání Mnichovské dohody. V dalších částech je poukázáno na změny, které 

postihly nejen vnitřní strukturu či členskou základnu výše jmenovaných stran, ale také 

na odklon či naprostou negaci předchozích ideálů či myšlenek, které jednotlivé 

subjekty, tvořící integrální součást těchto nově vzniklých stran, zastávaly v předchozím 

období I. Republiky. Na základě interpretace dobových a současných odborných 

publikací a periodik, se tato práce snaží být jedním z dalších příspěvků, který 

poodkrývá, v naší historiografii nepříliš frekventované období II. Republiky a snaží se 

tak hledat odpovědi na některé otázky, typu – Ovlivnilo toto období historickou paměť 

Čechů a Moravanů? Bylo, s přihlédnutím k širšímu mezinárodnímu vývoji, vzniklé 

politické zřízení, výsledkem nátlaku totalitní mocnosti, či se jedná pouze o zákonitý 

výsledek domácích vnitropolitických poměrů?
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Annotation

The thesis „Corruption of Democratic System of ‚2nd Republic‘ and Radicalization of 

Political Conditions Presented on Case of National Unity Party and National Labour 

Party“ deals mainly with deformation of the parliamentary system, with growth of anti-

Semitism, and generally even with an aimed destruction of democracy which had 

accompanied development of Czech political parties in so called Czech–Slovakia of that 

period.

The introduction chapters are focusing to outline the political situation in the period 

having been succeeded The Munich Agreement. The following parts are focused on the 

changes that afflicted not only the interior structure of above mentioned political parties 

but led also to a decline or even to an entire denial of former ideas, inherent to the 

previous period of ‚1st Republic‘, of which these parties had been integral elements.

Based on interpretation of both the contemporary and present day publications and 

periodicals, this thesis aims to be one of tributes revealing the period of ‚2nd Republic‘, 

which has not been frequently treated by Czech historiography.

This thesis makes an effort to reply questions of these sorts, e.g.: Has that period 

influenced the historical memory of Czech people? Was that régime a product of a 

pressure of totalitarian great power, with regard to the global international political 

development, or was this a consequent result upon the interior domestic political 

conditions?
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Úvod 

Druhá republika nepatří mezi období, které by se těšilo u české veřejnosti 

velkému zájmu. Zvlášť tato skutečnost vynikne, pokud události II. Republiky postavíme 

do protikladu s předchozími ději, provázejícími podpis Mnichovské dohody. Ve vývoji

pomnichovské republiky lze při tom nalézt mnoho odpovědí na negativní symptomy, 

které provázely období republiky první, a to především v oblasti národnostní a sociální. 

Události, postoje a názory, které jsou spjaty s tímto obdobím, také významným 

způsobem ovlivnily i další úseky vývoje republiky, ať již v době nacistické či pozdější 

komunistické diktatury a dá se říci, že v některých aspektech ovlivňují vnitropolitický 

vývoj dodnes. Oproti obecnému povědomí, lze říci, že kvalitních odborných publikací, 

které se věnují této kapitole, českých a slovenských dějin existuje značná řádka. Z 

historiografických prací je třeba vyzdvihnout především práce Jana Gebharta a Jana 

Kuklíka1 případně Jana Rataje2, patřící mezi díla, která se zasloužila o kvalitní nástin 

situace a charakteristiku společnosti v období II. Republiky a i z toho důvodu patří 

komparace textů, těchto i dalších autorů věnujících se pomnichovské republice, mezi 

mé hlavní pracovní postupy, které jsem využil při vytváření závěrů mé práce. Výše 

uvedení autoři nám představují pomnichovskou republiku, jako zemi upadající do 

všeobecného úpadku a hluboké „mravní krize“. Pokud bychom měli přímo parafrázovat 

Jana Kuklíka, jedná se o období, kde se zápas mezi liberálním dědictvím minulé 

„Masarykovy republiky“ a nově prosazovanými autoritativními postupy, které byly 

známy s okolních antidemokratických režimů, naplno rozhořel. Politické, finanční, 

kulturní či duchovní elity, ale i obyčejní lidé, vyznávající demokratické a humanistické 

hodnoty, byli v médiích veřejně uráženi a napadáni. Kuklík podává obraz republiky, 

kterou více než mezinárodní útlak sráží na kolena vnitřní útlak český.3 Rataj se

s Kuklíkovým vyobrazením poměrů v II. Republice více méně ztotožňuje, mozaiku 

                                                
1 GEBHART, J., KUKLÍK, J.: Pomnichovská krize a vznik strany národní jednoty, Český časopis historický 90, 1992, str. 365–393, 

Československá sociálně demokratická strana v pomnichovské krizi. In: Sborník k dějinám 19. A 20. Století 13, Praha 1993, str. 

301–329; Kuklík, J., Sociální demokraté ve druhé republice, Praha 1993; Gebhart, J., Kuklík, J.Strana národní jednoty – strana 

vládní a vládnoucí, in: Moderní dějiny 1, 1992 str. 219–258; Kuklík, J.

2 RATAJ, J.: Krize českého politického myšlení. In.: Rataj J., Klimek A., Zudová – Lešková, Z druhé republiky, sv. 1, Praha 1993, 

str. 7–154; tamtéž, O autoritativní národní stát: Ideologické proměny české politiky v druhé republice 193–1939, Praha 1997.

3 KUKLÍK, J.: Mnichov. Česká kultura a společnost. In.: Němeček, J., Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. 

Praha, Karolinum 2004, str. 201–213.
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společnosti ve stadiu všeobecné rezignace a zmaru ještě doplňuje o některé jednotlivé 

aspekty, které dokreslují tehdejší atmosféru. Jedná se především o fenomén 

vyzdvihování obrazu staré monarchie bývalého Rakouska-Uherska, což byl 

v předchozím prvorepublikovém období jev nepředstavitelný4. Také upozorňuje na 

excesy, ke kterým především ze strany dobových pravicových kruhů, včetně některých 

fašizujících složek vládnoucí Strany národní jednoty, docházelo.5 Důvody radikalizace 

včetně výčtu a popisu některých jednotlivých výstřelek, lze nalézt také v publikacích 

Tomáše Pasáka a Milana Nakonečného, kteří si za stěžejní bod svého historického 

výzkumu tohoto období, vybrali tehdejší pravicové a ultrapravicové kruhy. Od 

alarmujícího veřejného urážení emigrantů z Německa či zabraných Sudet, kteří byli 

povětšinou židovského původu, přes další jevy, jako byl novodobý jazykový purismus, 

jež se mimo jiné vyznačoval např. mýcením anglicismů, frankismů či germanismů, nebo 

návrhem zákona na ochranu starých českých příjmení, nám tak oba autoři předkládají 

obraz vnitřně rozvrácené, fašizující Republiky.6

Z politologických prací bych rád vyzdvihnul příspěvky Jana Holzera, který se ve 

své práci snaží o typologizaci politického modelu tehdejšího Česko-Slovenska (Č-SR). 

Pro přiblížení daného stavu věcí Holzer používá model nastíněný francouzským 

politologem Mauricem Duvergerem, jež sám autor nazývá „metafyzickým 

bipartismem“. Tedy situací, kdy dělící linie mezi oběma existujícími stranami, je samou 

podstatou režimu.7 Holzer také konstatuje, že zárodky těchto autoritativních postupů lze 

vysledovat, již v systému prvorepublikovém, který byl sice pro něj proklamativně 

demokratický, nicméně také velmi často systémově selhávající, v případech, kdy měl 

řešit zásadní vnitropolitické problémy. Upozorňuje nás také na znaky, které měl tento 

režim podobné s jinými autoritativními státy, jako bylo privilegované postavení 

jednotlivců či stran, autoritářské převzetí výkonu moci, mytologizace vlastního 

                                                
4 RATAJ, J.: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. A 20. Století., sborník, ed. J: KŘEN a E. BROKLOVÁ, 

Praha 1998, str. 167.

5 RATAJ, J.: Krize českého politického myšlení. In.: Rataj J., Klimek A., Zudová – Lešková, Z druhé republiky, sv. 1, Praha 1993, 

str. 7–154; tamtéž, O autoritativní národní stát: Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939, Praha 1997.

6 NAKONEČNÝ, M.: K psychologii a perspektivám českého fašismu. In: T. Pasák – Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939, 

Praha. 

7 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky. In Marek, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí 

a Československa v letech 1861–1998. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, str. 289–298.
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momentu převratu, prorůstání státu do posud autonomních veřejných sfér a postupná 

proměna žebříčku hodnot celé české veřejnosti8

Pro dokreslení situace a jako doplněk komparace, výše uvedených textů, jsem 

použil některé úvodníky, články a komentáře soudobého tisku. Jedná se o částečnou 

analýzu textů deníku „Venkov“, listu „Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu – Agrárníků“, kteří významnou měrou zasahovali do vývoje 

Československa, nejen v prvorepublikovém období, ale také, v pro tuto práci stěžejním 

pomnichovském období. Dále jsou to nezávislé „Lidové noviny“, deník, který díky 

kladnému vztahu k prvorepublikovému zřízení a prezidentům Masarykovi a Benešovi,

byl brán za nositele myšlenky demokratického liberalismu. Pro celkový náhled politické 

situace, jsem doplnil již zmíněná periodika o deník, který vycházel z levé části 

dobového politického spektra, tedy o „Právo lidu“ – listu nově ustanovené opoziční 

„Národní strany práce“. Spektrum dobového tisku v mé práci doplňují odkazy i na jiné 

tituly, nicméně jich je použito pouze v případě dokreslení různých jednotlivých událostí, 

nebo v případech, kdy bylo třeba upozornit na zásadní rozpor, oproti deníkům výše 

uvedeným, které jinak sledovaly stejnou politickou linii.9

Texty jsou vybrány sice s určitým záměrem, a to především dokreslit hlavní 

události zvoleného období, ale jejich podrobný výzkum není hlavním záměrem této 

práce. Určitý nesoulad v proporcionálním použití zvolených periodik, je také dán 

skutečností, že komentáře deníků vládních stran mají pro danou situaci větší 

vypovídající hodnotu, než opoziční deníky, které povětšinou reagovaly na již zmíněný 

„vládní tisk“.

Byť Česko-Slovenská republika v období II. Republiky, byla stále státem 

vícenárodním, má práce se snaží přiblížit tzv. „krizi demokracie“ především v českém 

prostředí. Celistvost státu byla v pomnichovském období značně narušena. Slovensko 

již bylo v té době prakticky autonomním státem, Podkarpatská Rus také směřovala 

                                                
8 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky. In Marek, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a 

Československa v letech 1861 –1998. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, str. 289 –298.

9 Například většina komentářů agrárního Venkova, byla shodná s lidoveckými Lidovými listy, popř. se Svobodným slovem, 

v takovém případě, jsem použil komentářů deníku Venkov, jako listu nejvlivnější části SNJ, a naopak pokud se jednalo o významnou 

situaci, či zásadní rozpor, v politice těchto složek, snažil jsem se komentář doplnit o další zdroj. Pozn. aut.
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k samostatnosti a dá se tedy říci, že kroky politických garnitur těchto na celorepublikové 

úrovni, byly z větší části již činěny autonomně, a v souladu s přáním totalitních států, 

především Německa. Z tohoto důvodu jsem vývoj v těchto regionech, který měl nějaký 

dopad na české události, oddělil od vnitropolitického dění a řadím ho, podobně jako J. 

Harna, do širšího mezinárodního kontextu. 10

                                                
10 HARNA, J.: Vnitropolitické souvislosti Mnichova. K diskusím o „krizi demokracie“ v Československu, In.: NĚMEČEK, J.:

Mnichovská dohoda cesta k destrukci demokracie v Evropě, Praha 2004, str. 193.
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1. Důsledky Mnichova, vnitropolitická situace v Česko-

Slovensku v období po Mnichovu – Vznik Strany 

národní jednoty a Národní strany práce 

1.1. Důsledky Mnichovské dohody

Mnichovská dohoda z 30. září. 1938 způsobila u české veřejnosti značný otřes. 

Tento velmocenský diktát Německa, Itálie, Francie a Velké Británie připravil 

Československo o významné části pohraničního území. Německé říši bylo postoupeno 

celkem pět pásem, jejichž parcelace proběhla na mezinárodní úrovni, bez českých 

zástupců dne 5. října 1938. Samotný vojenský zábor československých území byl pak 

zahájen dokonce již 1. října 1938.11

Součástí dohod podepsaných v Mnichově, byla také klauzule, která zavazovala 

československou politickou reprezentaci vyřešit v nejkratší možné době také problém 

maďarské a polské menšiny. Především polská politická reprezentace pružně 

zareagovala a prakticky ihned po podpisu, předložili Poláci Československu 

diplomatickou nótu, ve které žádali okamžité vydání Moravskoslezské části Těšínska, 

které bylo, vzhledem k bezvýchodné vojenské situaci ČSR, vyhověno.12

Hraniční spory mezi Maďarskem a Československem byly vyřešeny arbitrážním 

řízením konaným 2. listopadu ve Vídni, po kterém následovalo maďarské obsazení 

jížního Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. ČSR tak přišlo o další území o rozloze asi 

12 tisíc kilometrů čtverečních se zhruba jedním milionem obyvatel.13

                                                
11 Plný text mnichovské dohody byl vícekrát publikovaný, viz např. ČAPKA, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha, 1998, 

str. 683.

12 Zpracování problematiky vztahů mezi Č-SR a Polskem např.: MOROZOV, S.:  Polsko a Československo v evropských vztazích 

1933–1939, Praha 2009.

13 Text Vídeňské arbitráže viz KUBÁTOVÁ, L. a Kol.: Protifašistický a národně osvobozenecký boj, I., 3. Sv., 2. Sešit, dok. 880, 

str. 50–52.



Bakalářská práce                                       Rozklad demokratického systému a radikalizace poměrů v Č-SR v období II. Republiky na 

příkladu Strany národní jednoty a Národní strany práce

- 13 -

Na základě výše zmíněných událostí došlo 22. října 1938 k abdikaci prezidenta 

Edvarda Beneše, který vzápětí Československo opustil a odletěl nejdříve do Velké 

Británie posléze do USA.14 Vlády se ujal premiér Syrový, ten doplnil vládu o 

nacionalisticky laděné slovenské a proněmecké poslance. Slováci 6. října 1938 

vyhlásili, na základě Žilinských dohod, svoji autonomii. Předsedou autonomní vlády se 

stal Dr. Josef Tiso15

Původní rozloha republiky se snížila na 70,4 procent předválečného stavu, počet 

obyvatelstva dokonce jen na 66,58 procent původního počtu.16 Československo přišlo o 

4 879 000 obyvatel, bylo 1 250 000 Čechů a Slováků.17 Alarmující byly také ztráty na 

poli obchodu a průmyslu. Československo ztratilo jednu třetinu průmyslových závodů, a 

to především ve stěžejních oblastech báňského, sklářského, textilního a papírenského 

průmyslu.18 Dne 30. listopadu 1938 byl zvolen novým prezidentem republiky, jež se 

přejmenovala na Česko-Slovensko, Emil Hácha. Mezi nová rozhodnutí nové vlády 

patřil absolutní zákaz činnosti „Komunistické strany Československa“ včetně vydávání 

komunistického tisku. Nařízením z 20. října 1938 byla vládou KSČ zakázána a 

komunisté se na příkaz Kominterny posléze odebrali do ilegality a politické ústředí KSČ 

opustilo zemi. 19

Za této mezinárodně politické konstelace, se na české politické scéně utváří dva 

hlavní politické subjekty, pravicová Strana národní jednoty (SNJ) sdružující agrárníky, 

lidovce a část národních socialistů a levicově orientovaná Národní strana práce (NSP), 

která je založena z popudu sociálních demokratů a zbytku levicově orientovaných 

národních socialistů.

                                                
14 Více o počátcích zahraničního odboje za II. světové války např.: KUKLÍK, J.; NĚMEČEK, J.: Proti Benešovi! Česká a slovenská 

protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945 , Praha 2004.

15 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. Století, Československé vztahy 1914–1945. Bratislava: 1997, str. 150–153.

16 Srov.: KVAČEK, R., CHALUPA, A., HEYDUK, M.: Československý rok 1938. Praha 1988, str. 244.

17 Srov.: VYKOUPIL L.: Slovník českých dějin. Brno 2000, str. 363.

18 Srov.: Tamtéž.

19 RUPNICK, J.: Dějiny Komunistické strany Československa, Od počátků po převzetí moci, Paris 1981, str. 150–151.
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1.2. Vznik Strany národní jednoty – strany vládní

1.2.1. Agrární strana

Za hlavního propagátora a iniciátora sjednocovacího procesu a systému dvou 

stran můžeme považovat Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu, 

tzv. stranu agrární.20 Tato strana, se tak paradoxně stala „hrobařem“ prvorepublikového

politického systému, který pomáhala vybudovat, a jehož integritu, svojí účastí v mnoha 

jeho vládách chránila.21 Na obranu předáků agrární strany, lze ovšem uvést, že často 

nefunkčním koaličním vládám I. Republiky, především v předmnichovském období, 

chyběla politická podpora, jak ve vlastních kruzích, tak v řadách opozice. Koalice, 

většinou složená z několika českých popř. československých stran tolerovaná 

demokratickými, především německými stranami menšin, měla velmi často mizivou 

politickou sílu prosadit své vize a plány. Přímo v řadách samotné koalice často 

docházelo ke vzniku opozičních proudů, jelikož pokud by tato politická uskupení 

vystoupila proti vládě, standardně na půdě parlamentu, zařadila by se tak po bok 

antisystémové opozice, např. komunistů ve dvacátých letech, nebo „henleinovců“

v letech třicátých, která měla za cíl rozložit popř. přímo zlikvidovat vnitřní integritu 

Československa. Demokratické strany tak často musely demonstrovat svoji loajalitu 

vstupem do československých vlád, byť měly pramalý vliv na směr vládní politiky, to 

tyto strany ve finále oslabovalo a mělo za výsledek odliv jejich voličů ke stranám 

extremistickým.22

Agrární strana tak chtěla, svým důrazem na zjednodušení politického života, 

vymýtit z české politické scény, dle záměrů svých vůdců, hašteřivost a politikaření 

známé z politických prvorepublikových kruhů. Rudolf Halík, šéfredaktor agrárního 

deníku „Venkov“, k této společné agrárnické vizi na stránkách uvedeného deníku 

poznamenal: „Nový život znamená především: Uvědomit si, že začínáme budovat nově 

svůj stát a pamatovat. My prostí občané, zákonodárci, vláda, president, armáda, všichni 

                                                
20 GEBHART, J.; KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha a Litomyšl 2004, str. 50.

21 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno 2005, str. 1044–1045

22 HALÍK, R., Do nového života. Venkov, 2. 10. 1938, str. 1.
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dohromady, že budujeme národní stát. Budeme tu již jen sami, Češi a Slováci,“ psal v 

úvodu svého komentáře Halík a dále pokračoval: „Musí tu býti velké občanské hnutí 

národní, státní. Vedle něho může být jen jeden jediný tábor těch, kdož se přes noc 

nemohou změnit, ani vůdci, ani lid jimi vedený, když dvacet let obětí názorů ciziny.“

Autor zde tak nepřímo naznačuje, že systém dvou stran je brán jako jakési přechodné 

období k autoritativní formě vlády, a opozice je tak pouze trpěna „(…)Tento tábor, byť

tábor loyální opozice či spolupráce, nemůže dnes vést, odpovídat.“23

Zde je na místě položit si otázku, proč předáci Agrární strany neuchopili moc 

přímo, a uvedli v život tento poněkud atypický druh vlády s trpěnou opozicí? Sami 

agrárníci tuto skutečnost vysvětlují demokratickým založením Čechů, kteří by na každé 

takové uchopení moci reagovali pobouřeně. Tento mezistupeň měl tedy, zjednodušeně 

řečeno, pomoci při překonávání předsudků většinové společnosti k autoritativnímu 

způsobu vlády. I když hlavně pravé křídlo Agrární strany nikdy neopustilo myšlenku 

autoritativního státu, je třeba podotknout, že strana sama, k tomuto kroku, po celou 

dobu krátkého trvání pobřeznové republiky, nikdy nepřistoupila.24

1.2.2. Československá strana lidová

Lidovci (ČSL) na rozdíl od agrárníků v počátcích II. Republiky jakoukoliv 

reformu politického života odmítali. Ještě na zasedání ústředního výkonného výboru 

7. října 1938, nebyly ze strany členské základny, ani členů vedení vzneseny žádné 

požadavky na změnu politické linie a už vůbec se nepočítalo se sjednocením s jinými 

pravicovými stranami. K narušení tohoto rádoby idylického stavu došlo 16. listopadu 

1938, kdy vyšel v „Lidových listech“ článek Bohumila Staška (1886–1948). Stašek 

neformální vůdce české části lidové strany a významný oponent předsedy Šrámka, byl 

velkým obdivovatelem italského stavovského modelu a jeho řešení sociální otázky.25

Zde je třeba na místě dodat, že Staškovi obhájci namítají, že cílem jeho snažení nikdy 

nebylo zřízení fašistického státu, byť určité sympatie ke korekturám italského střihu, 

                                                
23 HALÍK, R., Nebezpečí z myšlenkových zmatků. Venkov, 33, 1938, č. 266, 11/11, str. 1.

24 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J., Strana národní jednoty – strana vládní a vládnoucí. Moderní dějiny, 1, 1993, str. 219–258. 

25 GEBHART, J., KUKLÍK, J., Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl, 2004, str. 51–52.
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svému chráněnci přiznávají.26 Tyto sympatie nebyli v dané době, v katolických kruzích, 

nikterak ojedinělé, i díky idejí encykliky „Quadragesimo Anno“ Papeže Pia XI, který 

v korporativismu viděl návrat ke křesťanským kořenům, třídně rozdělené společnosti.27

Okouzlení, italským fašismem, bylo velmi rozšířené například u mladých katolíků 

v tělovýchovné skupině Orel.28 Mussoliniho diktatura byla, v katolických kruzích 

dávána za vzor zřízení, které se dokázalo vypořádat ze sociální otázkou a tím zabránila 

radikalizaci dělnictva a jejímu seskupení pod praporem komunistů.29 Plejáda soudobých 

katolických autorů, zmiňme například Alfreda Fuchse30, se snažila veřejnost přesvědčit, 

že stavovské zřízení není v rozporu s demokratickými principy a je možno ho aplikovat 

ve všech formách zřízení, jak v demokracii, monarchii tak v diktatuře.31

Oproti tomu předseda lidovců, J. Šrámek, byl zastáncem demokratických 

principů a přívržencem demokratického a liberálního zřízení předmnichovského 

Československa, což lze v dané době považovat za zásadový postoj, a pro předsedu 

katolické strany přinejmenším krajně nevýhodný. Masarykovské Československo se 

svou proklamovanou husitskou tradicí, která byla dávána do protikladu k nenáviděnému 

Rakouskému císařství, které bylo často reprodukováno, jenom v intencích katolicko-

barokní doby temna, tak zanechalo u mnoha voličů ČSL velkou nedůvěru, která se 

mnohdy obrátila nejen k negaci Československé státní myšlenky, ale v některých 

případech, i již k výše zmíněnému obdivu k fašistickým zřízením. K těmto sympatiím 

přispíval i fakt, že liberální ČSR se těžko vyrovnávala s důsledky Hospodářské krize, 

která postihla také mnoho drobných zemědělců, především z tradičních bašt lidovců, 

např. Jižní Moravy. V neposlední řadě lze také upozornit na nelibost, některých složek 

                                                
26 BROKLOVÁ, E.; TOMEŠ, J.; PEHR, M., Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé 

republiky, Praha 2008, str. 239

27 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno 2005, str. 1045.  

28 GEBHART, J.; KUKLÍK, J., Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha a Litomyšl: Paseka, 2004, str. 53.

29 GEBHART, J.; KUKLÍK, J., Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha a Litomyšl: Paseka, 2004, str. 54.

30 FUCHS, A., Demokracie a Encykliky, str. 10, PŘEČTENO DNE 10. 12. 2010 http://www.kdu.cz/Dokumenty/Historie/3-CSL-

MEZI-VALKAMI.aspx.

31 BROKLOVÁ, E.; TOMEŠ, J.; PEHR, M., Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé 

republiky, Praha 2008, str. 239
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ČSL, kterou v tradičně antikomunistických katolických kruzích vzbudila tendence, 

sbližování politiky ČSR a komunistického Sovětského svazu v období Mnichova“.32

Sám Šrámek byl zastáncem vzniku středového uskupení, které by lidovci 

vytvořili společně, se sociálními a národními demokraty. Tato tzv. „Strana středu“, by 

tak získala v parlamentu většinu oproti pravicovému bloku vedenému agrární stranou. 

Šrámek tuto variantu obhajoval, především z důvodu faktu, že voliči lidovců, jak již 

jsem zmínil, patřili mezi sociálně slabší občany Česko-Slovenska.33 Předseda ČSL také 

vystupoval proti propojování lidoveckého programu s fašistickou sociální teorií, kterou 

přisuzoval okruhu okolo Staška, a jediné východisko pro existenci lidovců nalézal 

v existenci parlamentní demokracie.34 Konečný vstup lidovců do Strany národní 

jednoty, tak byl uskutečněn díky tlaku zdola, z místních lidoveckých organizací, které 

tak reagovaly na slučovací proces v ostatních stranách. Šrámek se nakonec uvolil 

převzít funkci místopředsedy Strany národní jednoty, nicméně v této funkci nějak 

aktivně nevystupoval a v krátké době emigroval. Jeho oponent místopředseda Stašek byl 

v září 1939 zatčen, a zbytek válečných let strávil v koncentračním táboře.35

                                                
32 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 54. 

33 Tamtéž.

34 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno 2005, str. 1044–1045

35 Tamtéž, str. 1046.
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1.2.3. Národní socialisté

Lze říci, že pro národní socialisty znamenal „Mnichov“ katastrofu. Strana, která 

byla brána jako domácí strana prezidenta Beneše, musela čelit smršti obvinění, 

především s pozic krajní pravice, že přispěla největším dílem k rozpadu I. Republiky, a 

to i přesto, že političtí národněsocialističtí představitelé nezastávali žádné významné 

funkce v čele státu.36 Strana nacházející se v hlubokém útlumu byla rozdělena na dvě 

frakce, které vznikly již v období I. Republiky a byly reprezentovány Otakarem 

Klapkou (1891–1941) a Petrem Zenklem (1884–1975), který zůstal věrný politické linii 

prezidenta Beneše, se kterým udržoval v exilu neustálý kontakt.37

Zenklova skupina navrhovala spojit se s lidovci, v již zmíněné středové straně. 

Oproti tomu přívrženci Klapkovi navrhovali sloučení s agrární stranou. Ti se také mohli 

opřít o souhlas dlouhodobě nemocného předsedy V. Klofáče, jež v posledních fázích 

života a již značně nemocen, otevřeně sympatizoval s rodící se vládou autoritativní 

demokracie a několikrát se pochvalně zmínil o nacionálním socialismu německých 

hitlerovců38. Národní socialisté sice na svém zasedání 31. října 1938 proklamovali 

vzájemnou jednotu a určili čtyřčlenný výbor ve složení, Klapka, Langr, Šalda a Zenkl, 

který měl stranu přivést do zamýšleného Hnutí spolupráce a národní obrody, což měla 

být organizace, která měla nahradit dříve zamýšlenou středovou stranu, nicméně již 

12. listopadu, bylo vše jinak a vedení strany vstoupilo do Strany národní jednoty. 

Národní socialisté se tak rozdělili do třech hlavních proudů. Jedna část vstoupila do 

Strany národní jednoty, další do Národní strany práce a významná část bývalých členů 

odešla s politického dění.39

Rozkol ve straně se přesunul také na půdu pražského magistrátu, kde byl po 

volebním úspěchu v obecních volbách zvolen Petr Zenkl, primátorem. Klapka ho však o 

                                                
36 KOCIAN, J.: Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika, Brno 2002,

str. 24.

37 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938-2004, Brno 2005, str. 1044; KOCIAN, J., Československá strana národně 

socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika, Brno 2002, str. 24–25. 

38 KOCIAN, J.: Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika, Brno 2002, 

str. 24–25.  

39 Tamtéž.
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tuto pozici v březnu 1939 připravil a v roli primátora setrval až do pro něj osudového

roku 1942, kde byl v rámci procesu s generálem Aloisem Eliášem popraven. Zenkl byl 

sice deportován do koncentračního tábora, nicméně válku přežil, a po válce se stal 

předsedou strany.

1.2.4. Fašisté a menší pravicové strany

Národní sjednocení Františka X. Hodáče, Národní liga Jiřího Stříbrného a 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská neměli námitek proti 

rychlé likvidaci svých stranických struktur a začlenění do nově vzniklé Strany národní 

jednoty. Předáci těchto malých strany často kompenzovali svůj niterný politický vliv, 

plamenností svých sjednocovacích projevů. Zde je třeba upozornit na podmínku, kterou 

tyto strany sdílely společně ze stranou agrární, tedy že nová strana nevznikne pouhým 

administrativním sloučením jednotlivých subjektů, ale že se bude jednat o jakýsi živelný 

přerod, jehož dynamika bude jakousi hybnou silou a zároveň jasným důkazem, že 

Strana národní jednoty nebude stranou, která se zrodila z nutnosti, nýbrž že se jedná o 

skutečný zlom, který má rysy revoluce. Myšlenkový kvas a následný přerod tak měl 

působit pozitivně a povzbudit skleslý národ a ukázat mu, že zde stojí nová politická síla, 

která republiku zachrání. Tento postoj, povzbudit národ, lze jistě i s odstupem času 

hodnotit kladně, nicméně velmi často se za touto revolučností skrýval pouze obdiv 

k vývoji Německé národně socialistické straně, či italských fašistů, kteří tento prvek 

převzali především od ruských bolševiků.40

Čeští fašisté, kteří v období Masarykovi I. Republiky patřili k okrajovým 

proudům české politiky, zpočátku vzniku II. Republiky, naprosto odmítali spolupráci

s občanskými stranami. Fašisté mnichovské události vítali jako důkaz nefunkčnosti 

demokracie a hodlali využít celkové skepse nad dalším vývojem republiky k převratu, 

který by vedl k zákazu politických hnutí a stran a jejich nahrazení stavovskými 

organizacemi.41 Pod vedením, v období I. Republiky degradovaného generála, Radoly 

Gajdy (1892–1948) změnili fašisté svůj název na „Národní tábor československý“

(NTČ) jejich vstup do Strany národní jednoty byl v tisku ohlášen dne 20. listopadu 

                                                
40 Více o ilegální činnosti Vlajky a její infiltraci do SNJ např.: NAKONEČNÝ M.: Vlajka. K historii a ideologii českého 

nacionalismu, Praha.

41 PASÁK, T.: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, Praha1999, str. 486.
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1938. Tato informace však ihned způsobila rozkol, mezi členy nového uskupení.

Zejména moravská část členů se přikláněla k samostatné akci, jelikož doba, dle jejich 

mínění, byla zralá na uchopení moci ve státě a NTČ by se tak stalo jedinou politickou 

mocí ve státě. Také přímo Gajdovi bylo opozicí vyčítáno, že svým vstupem do řad SNJ 

chce docílit své rehabilitace v očích veřejnosti a toto vykoupení bude zaplaceno ztrátou 

politického významu NTČ. Gajda sám tuto informaci dementoval, nicméně fašističtí 

poslanci Rudolf Gajda, Jiří Václav Rada a Jaroslav Soukup vstoupili a navázali, i přes 

odpor opozice, kontakt s přípravným výborem SNJ. 

NTČ svým lavírováním mezi nově vznikající stranou a současnou strukturou 

také sledovala další cíl a tím bylo přilákat do svých řad co nejvíce členů a sympatizantů 

dalšího fašizujícího uskupení z „Hnutí za nové Československo – Vlajky.“ Tato strana 

byla zakázána společně s komunisty 11. listopadu 1938 a proto vstup bývalých členů 

tohoto uskupení do NTČ se v dané chvíli nabízel jako, pro ně, jediná možnost, jak 

pokračovat v politické činnosti. Pro NTČ se však skupiny bývalých „vlajkařů“ staly 

nakonec spíše Danajským darem, jelikož tyto hned utvořili, často společně s Gajdovými 

oponenty, ve strukturách strany radikální buňky, které měli často za cíl pouze rozbíjet 

jednotu a strukturu NTČ a SNJ. Dalším negativním faktorem, který se objevil 

s příchodem těchto radikálů, bylo vystupňování antisemitských nálad mezi řadovým 

členstvem. Samotná existence silné opozice ve strukturách fašistů, v jiných evropských 

fašistických stranách nevídaná, bránila NTČ k tomu, aby se plně začlenila do struktur 

SNJ. Fašisté si vlastě až do vzniku protektorátu udrželi vlastní organizační strukturu, 

nicméně tato obojakost nakonec vytvořila stav, kdy se stala NTČ, zvlášť pro své 

radikální přívržence, nečitelnou stranou a tím bylo docíleno určitého otupení 

revolučních nálad ve straně, které měly vést k nastolení modelu fašistického státu. Je 

třeba podotknout, že názorová roztříštěnost a nestálost názorů, byla pokračováním 

prvorepublikových rozepří, které se odehrávaly na ultra-pravé části politického spektra 

a které se logicky přenesly do období vzniku SNJ. Tyto jevy byly většinou přičítány 

především nižšímu vzdělání a celkové intelektuální zaostalosti členstva těchto stran, 

oproti stranám občanským, či levicovým.42

                                                
42 Více o sociální struktuře členů ultrapravicových stran např.: NAKONEČNÝ, M.: K psychologii a perspektivám českého fašismu.

In: T. Pasák – Český fašismus 1922–1945 a kolaborace, Praha 1939
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1.2.5. Vznik strany

Mnichovská dohoda a následná krize byla, na pravé části politického spektra,

dávána za vinu především politické hradní reprezentaci a vládě tehdejší koalice. 

Mezinárodně-politické aspekty „Mnichova“, jako byla francouzsko-britská politika 

appeasementu a nátlak nacistického Německa, nebyly v těchto kruzích reflektovány, 

především z toho důvodu, že garance Česko-Slovenských hranic velmocemi prozatím 

nebyla dána, a proto jakékoli veřejné odsuzování těchto faktů mohlo vést k ještě větší 

izolaci tehdejší Č-SR.43

Mediální útoky se tak vedli především proti hlavním atributům 

prvorepublikového zřízení, což byl systém politických stran a parlamentarismu. Hlavní 

ideou nové doby tak mělo být zjednodušení a přebudování politického života, jelikož 

stranám bylo dáváno za vinu, že své zájmy vyvyšovali nad zájem státu. V dané chvíli se 

tedy mohlo zdát, že prvorepublikový systém byl zachován, nicméně opak byl pravdou. 

Ve skutečnosti se jednalo o zásadní předěl a opuštění myšlenky liberálně-

demokratického typu vlády, který dle aktérů této změny ve stěžejních okamžicích 

existence státu zásadně selhal.44

Zde došlo k prvnímu zásadnímu rozporu, jelikož vládnoucí garnitura sice chtěla 

zachovat demokratické zřízení, ale zároveň se chtěla rozloučit s prvorepublikovým 

systémem stran. Východiskem z této patové situace, mělo být založení velké národní 

strany, která neměla být stavěna jako uzavřená skupina elit, ale jako otevřená 

organizace, ve které se měly setřít rozdíly, které byly příčinou pří v období I. Republiky. 

Odpůrcům těchto změn bylo naznačováno, že setrvávání u prvorepublikové 

praxe povede k národní katastrofě, za kterou ponesou hlavní odpovědnost „(…) Buď tu 

bude myšlenkový a politický pořádek a národní disciplína, nebo tu bude dělat pořádek 

za nás dělat někdo jiný (…).“45 Oproti demokracii liberální, měl nový režim uplatňovat 

již zmíněnou „autoritativní demokracii“. Nutno podotknout, že tento druh zřízení, 

vzhledem k okolnostem, měl velkou podporu i u demoralizované širší veřejnosti.46

                                                
43 GEBHART, J.; KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě, Praha a Litomyšl 2004, str. 50–61. 

44 HOLZER, J., Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno 2005, str. 1044-1054-1055. 

45 HALÍK, R.: Nebezpečí z myšlenkových zmatků, Venkov, 33, 1938, č. 266, 11/11, str. 1.

46 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Strana národní jednoty – strana vládní a vládnoucí. In: Moderní dějiny, svazek 1, Praha 1993, 

str. 219–258.
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Novým a jediným předsedou strany a poději také premiérem, se stal agrárník 

Rudolf Beran, byť ve svých rukách tímto aktem soustředil značnou moc, po dobu své 

vlády se nikdy nepokusil stát se diktátorem, částečně také z toho důvodu, že hlavní 

prioritou nového státu a jeho politického vedení bylo, vyrovnat se s následky 

„Mnichova“, tedy především stabilizací ekonomiky a začleněním emigrantů ze 

zabraných částí Sudet a Slovenska.
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1.3. Národní strana práce jako loajální opozice a jiné 

antisystémové opoziční proudy

1.3.1. Sociální demokraté jako základní kámen Národní strany práce

Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDS), vedená svým 

dlouholetým předsedou Antonínem Hamplem (1875–1942) hleděla s napětím a obavami 

na sjednocení, které probíhalo na pravé straně politického spektra a sama se nebránila 

možnému připojení k většímu celku, v případě, že budou zachovány základní atributy 

demokracie v politickém zřízení druhé II. Republiky. Tak jak to ve svém článku, ve 

stranickém deníku „Právo lidu“, zdůraznil redaktor J. Martínek „(…) Setrvat při 

demokracii velí také sám národní charakter český. Česká demokracie není dítětem 

posledních dvaceti let. Kořeny její tkví hluboko.“47 Sociální demokraté se nejdříve 

snažili zabránit izolaci, ve které se ocitli po zákazu KSČ, na levé části politického 

spektra a snažili se tak, jak jsem již výše uvedl, prosadit společně se Šrámkovým 

křídlem lidovců a částí Národních demokratů, vznik středové strany, nicméně tento 

pokus skončil nezdarem a tyto strany přešli do Strany národní jednoty.48 Sociální 

demokraté, kteří cítili ze strany SNJ tlak na změnu politického systému, sami rozhodli o 

vzniku nové strany, která neměla být pouhou pokračovatelkou strany 

sociálnědemokratické, ale měla být naprosto novým politickým útvarem, podobným 

britské Labour Party. Tedy strany, která upustí od třídních rozbrojů a stane se útočištěm 

nejen pro dělnictvo, nýbrž i pro příslušníky různých společenských vrstev, nevyjímaje 

inteligenci, bez rozdílu náboženského a ideově politického vyznání.49 Svojí přeměnou 

také sociální demokraté chtěli předejít osudu komunistů. Samotná transformace by 

zřejmě nemohla proběhnout bez určité benevolence premiéra Berana, který s Hamplem 

vstoupil v úzký kontakt, který v dalších měsících přerostl až v určitý druh opoziční 

smlouvy. Beran sice vyžadoval na Hamplovi bezvýhradnou podporu systému 

„Autoritativní demokracie“, nicméně mu zaručil, že pod jeho vedením, bude toto zřízení

                                                
47 MARTÍNEK, J.: Setrvat při demokracii. Právo lidu, 47, 1938, č. 251, 25/10, str. 3.

48 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky. In: Marek P. a kol. Přehled politického stranictví na území českých zemí a 

Československa v letech 1868–1998. Olomouc, 2000, str. 284–300. HOLZER, J.: První a druhá československá republika. Úvod do 

komparace stranických systémů. Politologický časopis, 1997, č. 4, str. 330–351.

49 GEBHART, J., KUKLÍK, J., Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha a Litomyšl, 2004, str. 61–73.
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vždy systémem dvou stran. Tato kabinetní dohoda se tak stala opravdovou opoziční 

smlouvou, kterou oba aktéři úzkostlivě dodržovali, i přes skutečnost, že tato úmluva 

byla napadána, po celou dobu trvání, z obou politických táborů.50

Nespokojenost s přerodem strany měla ta část sociálních demokratů, která se 

obávala přílivu komunistů do strany, naopak otevřené dveře měli zástupci národně-

socialistické a lidové strany. Tuto možnost však ve finále využilo pouze 

národněsocialistické legionářsko-sokolské křídlo, nicméně tento vstup s definitivní 

platností rozhodl o vzniku nové strany, který se uskutečnil na ustavujícím sjezdu

11. prosince 1938. 

Vznik NSP byl s povděkem přijímán i na pravé části politického spektra, jak je 

vidět i z komentářů, které přetisklo Právo lidu jako ohlas na ustavující sjezd strany, 

z deníků patřících vládním stranám. Například deník Venkov a podobně Lidové listy, 

kvitují vznik nové strany, nicméně naznačují, že NSP se nesmí odchýlit od programu 

vytýčeného stranou vládní. Také je zde vnesen požadavek, na případné spojení obou 

stran, v případě pokračující nouze.51 Zde už jsou patrné zřetelné zárodky pokusů, o 

vytvoření pouze jediné státní politické strany. České slovo považovalo vznik SNJ za 

kontrolní útvar velkého hnutí národní jednoty, tedy opozicí, ale opozicí konstruktivní, 

která bude jakýmsi kontrolně – poradním orgánem strany vládní.52 Vzmáhající se 

protimasarykovské a antisemitské nálady se promítli do komentáře Poledního listu 

Jiřího Stříbrného, který po pochvalném vyjádření na adresu vzniku NSP neopomněl 

dodat, že nová strana ve svém čele nemá ani jednoho neárijského člena, což považoval 

za charakteristické pro probíhající národní přerod a také kvitoval, že ve strukturách 

nové strany, neusedla garnitura těch sociálních demokratů, kteří se vypjatě exponovali 

za záchranu předchozí liberálně-demokratické republiky.53 Těmito osobami byli 

především Vojtěch Dundr (1879–1957), Rudolf Bechyně (1881–1948), Josef Stivín 

(1879–1941) a Alfréd Meisnner (1871–1950), tedy prakticky celé staré vedení 

sociálních demokratů. Tito členové pokud neukončili svojí politickou činnost, přešli do 

                                                
50 GEBHART, J., KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha a Litomyšl, 2004, str. 61–73.

51 Právo lidu, č. 344, 12. 12. 1938. (Právo lidu č. 294,14. 12. 1938, str. 3. Článek o ohlasu sjezdu v tisku)

52 České slovo, č. 293, 13. 12. 1938.  (Právo lidu č. 294,14. 12. 1938, str. 3. Článek o ohlasu sjezdu v tisku)

53 Polední list, č. 344, 12. 12. 1938, str. 1 (Právo lidu č. 294,14. 12. 1938, str. 3. Článek o ohlasu sjezdu v tisku)
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poloilegální činnosti a zůstali mimo struktury nové strany.54 Peroutkova Přítomnost si

krom uspokojení nad vznikem strany, jako pojistky demokracie – byť omezené, všimla 

různorodé struktury Národní strany práce, ve které se vedle dělníků objevili zástupci 

kulturní fronty i inteligence.55 Komentátoři Lidových novin, zcela správně 

předpokládaly, že nový, politický subjekt rezignuje na opoziční politiku a bude 

fungovat na bázi tiché spolupráce s vládní stranou.56

Sociální demokracie se po odmítnutí lidovců a národních socialistů stala hlavní 

složkou nově vzniklé Národní strany práce, nicméně díky zachování určitých 

demokratických kontur, se tato strana stala útočištěm, jak pro některé přívržence starého 

liberálně-demokratického zřízení, tak pro část komunistů a levicovou inteligenci, která 

do strany přešla po zániku KSČ. Národní strana práce, jako loajální opozice neměla 

možnost významněji ovlivnit politiku státu, a proto nemohla a víceméně ani nechtěla

posloužit těmto, často radikálním kruhům jako zázemí pro expanzi jejich politických 

myšlenek a cílů. Členství v této straně, se tak pro radikály stávalo spíše vítanou 

možností k vzájemnému setkání a krytím jejich nelegálních aktivit. Jelikož tato část 

byla významnou částí NSP, ale z její politikou loajální opozice prakticky nesouhlasila, 

pokusím se její strukturu, cíle a plány představit jednotlivě. 

                                                
54 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J., Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 70.

55 Přítomnost XV, č. 52. 29. 12. 1938

56 Lidové noviny, 8. 1. 1939, č. 13, str. 1.
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1.3.2. Komunisté 

KSČ se v předmnichovském období a při krizi samotné přerodila z pozice 

krajního odpůrce československé státu, v jeho horlivého zastánce, nicméně po celou 

dobu krize pasivně přihlížela rozkladu republiky a krom plamenného odsouzení Beneše 

a jeho politické reprezentace, za defétismus a poraženectví, z úst předsedy Gotwalda, na 

půdě parlamentu, se na nic jiného nezmohla.57 Tuto zvláštní strnulost si komunisté 

přenesli i do pomnichovského období, ve kterém zaujali pozici obhájce zbytku 

československé státnosti a demokracie a paradoxně i prezidenta Beneše, na jehož 

odstranění se odmítli podílet a naopak žádali jeho setrvání ve funkci.58

13. října 1938 navštívili komunističtí poslanci R. Slánský (1901–1952) a Václav 

Kopecký (1897–1961) národního socialistu Karla Moudrého a přednesli mu návrh na 

vytvoření jednotné Národní strany práce, kterou by tvořili komunisté, socialistické 

strany a lidovci. Je to tedy zřejmě jedna z prvních zmínek o budoucí formě nového 

uskupení. Iniciativa a celkové uspíšení celého aktu ze strany komunistů podněcoval 

fakt, že činnost strany měla být v nejbližších dnech utlumena, což se také 20. října 1938

stalo.59 Uvedený návrh byl přednesen sociálnědemokratickému poslanci V. Dundrovi, 

který tento návrh, z důvodů uvedených v předchozí kapitole, rezolutně smetl ze stolu.60

Po zákazu politické činnosti KSČ, došlo dne 27. prosince 1938, na základě přijetí 

zmocňovacího zákona, k úplnému rozpuštění strany. Užší vedení strany, včele 

s Gotwaldem opustilo zemi, a nadále řídilo činnost strany ze zahraničí, především z 

Moskvy a Londýna.61 I. Ilegální ústředí, vzniklé na území republiky, které bylo 

instruováno pokyny z hlavního štábu Kominterny, mělo za úkol nejen vybudovat 

strukturu ilegální sítě pro boj s fašismem, ale také nabádalo své členstvo, aby 

vstupovalo do legálních politických struktur II. Republiky, především do Národní strany 

práce. Tento postup, byl korunován úspěchem a v několika krajích, např. na Kladensku

se dostali komunisté nejen do vrcholných pozic NSP, ale i do struktur vládní SNJ, kde 

vytvářeli frakční politiku a přispívali tak k rozporům uvnitř strany.62

                                                
57 RUPNICK, J., Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků po převzetí moci, Paris 1981, str. 150–151.

58 Tamtéž, str. 150.

59Tamtéž, str. 151.

60 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 42.

61 Tamtéž, str. 128.

62 GEBHART, J.; KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 129. 
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Stěžejním bodem však bylo pro komunisty, vybudování podzemní ilegální sítě, 

která pod vedením mladších komunistických funkcionářů, mezi kterými jmenujme např. 

V. Synka (1903–1942), J. Ziku (1902–1942) a E. Urxe (1903–1942), měla za úkol 

vytvořit jednotnou frontu i s nečleny KSČ, proti vládnoucí protofašistické třídě. Tato 

činnost spočívala ve zprovoznění černé vysílačky Praha-Moskva, jež navázala spojení 

s komunistickým vedením a strukturami Kominterny a dále vydáváním, ilegálních 

protirežimních letáků a tiskovin. I zde komunisté, hlavně v počátcích své odbojové 

činnosti, slavili úspěchy, i s přihlédnutím k faktu, že se jejich sympatizanty stala ta část 

obyvatelstva, která sice odmítala komunistický program, nicméně nesouhlasila 

s postupnou přeměnou Č-SR v totalitní stát. Podpora, těchto ostrakizovaných národních 

či politických skupin, tak byla jedním z druhů protestů proti oficiální politice.

Komunisté, i když k tomu měli v této době velkou příležitost, však nestanuli 

v čele ilegálního odboje proti vládě. Z velké části za to mohly rozpory uvnitř strany, jež 

se projevovaly nesouhlasem řadového členstva s emigrací vrcholných orgánů KSČ, jak 

o tom svědčí článek známé bohémky a Kafkovy přítelkyně Mileny Jesenské na 

stránkách časopisu „Přítomnost“ v předvečer nacistické okupace zbytku Česko-

Slovenska. „Přiznávám, že jsem naplněna lítostí, když slyším ve svém pokoji hovořit 

Moskvu česky – lítostí nad tím, že muž, který je 3 000 km daleko, hovoří větami tak 

papírovými, slovy tak neskutečnými, frázemi tak bombastickými, nemaje zřejmě o 

skutečné pravdě v Česko-Slovensku tušení (…). Nemluví k nám živý český člověk, ale 

kominternský úředník. Nedotýkají se ho naše starosti, ale moskevské starosti 

Kominterny (…).63

Jacques Rupnick, autor jedné z nejzdařilejších knih zabývajících se dějinami 

KSČ, se přiklání k názoru, že rozpory mezi vrcholnými orgány v Moskvě a řadovým 

členstvem zapříčinil obrat v politice Stalinova Sovětského svazu potažmo celé 

Kominterny. Ta se po Mnichovských událostech měla soustředit, místo úkolu vytváření 

protifašistických front v jednotlivých státech, na nalezení „Modus vivendi“

s jednotlivými fašistickými reprezentacemi, především však s nacistickým Německem a 

                                                
63JESENSKÁ, M., „Dobrá rada nad zlato“, Přítomnost, XVI(10), 8. Března 1939, str. 151.
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vrátit se tak k předchozímu boji proti liberálním demokraciím. Tento trend vedl posléze

až k podepsání paktu Molotov – Ribbentrop. 

Řadové členstvo postupně utlumilo svoji i-legální činnost, která se v době 

okupace zbytku republiky a po podepsání výše zmíněné smlouvy, prakticky zastavila. 

K jejímu významnějšímu obnovení došlo až po napadení Sovětského svazu 

Německem.64

1.3.3. Demokratický odboj

Mezi nejznámější nekomunistickou protirežimní opozici patřila skupina okolo 

časopisu Národní myšlenka vedená poslanci L. Rašínem (1900–1945) a V. Klímou 

(1898–1987). Ta se zformovala ze zbytků „Výboru na obranu republiky“, který chtěl 

v období po podpisu Mnichovské dohody převzít moc ve státě a navzdory 

kapitulantskému postoji spojeneckých velmocí a prezidenta Edvarda Beneše, chtěla 

vyhlásit Německu válku. Tento tzv. Zenklův puč neuspěl především z důvodu špatného 

načasování. Německo sice v té době nedosáhlo strategického I. okupačního pásma, 

takže případný protiútok Československé armády by zřejmě byl možný, nicméně 

bychom v té době museli počítat s odvetnou akcí nejen Německa, ale všech 

Mnichovských signatářů včetně Maďarska a Polska. Významnou překážkou pro zdárný 

průběh puče byla i vzájemná řevnivost, která mezi členy výboru panovala, takže tento 

akt nakonec nepřekročil rámec verbální roviny a skončil hned v zárodku.65

Na troskách tohoto výboru tedy vznikla skupina, která odmítla politický systém 

„autoritativní demokracie“, jako přechodné provizórium, které existuje pouze z libovůle 

Německa a z pozic národních a demokratických začala organizovat ilegální spojení s 

demokratickými emigrantskými kruhy. I když v mnohém nesouhlasili s postoji 

E. Beneše v době krize, odmítli se zúčastnit jeho mediálního ostouzení v období 

II. Republiky a později ho realisticky uznali za stěžejní osobu pro vedení zahraničního 

odboje, proti Německému agresorovi.66

L. Rašín napsal Benešovi 7. listopadu 1938 osobní dopis, ve kterém se mu 

svěřuje ze svojí deziluzí z poměrů, které zavládly v II. Republice. Benešova odpověď 

                                                
64RUPNICK, J.: Dějiny Komunistické strany Československa, Od počátků po převzetí moci, Paris 1981, str. 150–151. 

65 ZENKL, P., Mozaika vzpomínek, Olomouc, 1998, str. 49. 

66 KUKLÍK, J.; Němeček, J.:  Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945, Praha 2004,

str. 77–78.
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přišla obratem, krom vysvětlivek svého postupu v období Mnichova, zde také Rašína 

ubezpečuje, že s ním do budoucna bude počítat jako ze svým odbojovým 

spolupracovníkem.67

Beneš ostatně ještě před svým odjezdem v říjnu 1938 k sobě povolával své 

nejbližší spolupracovníky, mezi které patřil například osobní sekretář P. Drtina (1900–

1980), redaktor Zdeňek Bořek Dohalský (1900–1945), a další, které upozorňoval, že 

válku s Německem považuje za hotovou věc a proto je nutné s předstihem vytvořit 

ilegální struktury, které budou koordinovat domácí a zahraniční odboj. Drtinu posléze 

požádal, aby o propojení domácího a zahraničního odboje informoval některé prověřené 

čelní politiky, jako byl P. Zenkl, J. Nečas, J. Šrámek, V. J. Klofáč, dr. A. Klouda a další. 

Tato skupina začala legálně fungovat ihned po odletu prezidenta republiky a známou se 

stala pod názvem „Odbojová organizace Politické ústředí“.68

Díky Prokopu Drtinovi, také udržovala blízký kontakt s dalšími významnými 

skupinami levicové inteligence „Věrni zůstaneme“, a „Dělnická akademie“, tyto 

skupiny sdružené okolo časopisů, jako byl legionářský „ČIN“, „Národní osvobození“, 

„Dělnická osvěta“, „Nová svoboda“ a další, které se staly v pomnichovském období, 

významným vydavatelem antinacistické a antifašistické literatury, zůstali věrni 

demokratickým zásadám a Mnichov u nich nevyvolal žádnou změnu politického 

myšlení a byly tak čestnou výjimkou v jinak naprosto ideologicky rozvráceném 

levicovém kulturním prostředí pomnichovské republiky.69

Poslední opoziční složkou, kterou bych chtěl zmínit, je Národní hnutí pracující 

mládeže (NHMP) založené 13. listopadu 1938. Toto uskupení se sestávalo 

z mládežnických organizací sociálních demokratů, národních socialistů a 

komunistického svazu mládeže a bylo samostatnou složkou Národní strany práce. 

Členové NHMP, vystupovali často radikálněji na obranu demokratických a sociálních 

požadavků mladých, než sama NSP, a také se několikrát, veřejně, zavázala chránit 

Masarykův odkaz demokratického Československa. Tyto radikální požadavky často 

vzbuzovali nejen nevoli českého pravicového tisku, ale také říšskoněmeckého. Činnost 

                                                
67 BENEŠ, E.: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha, 1948, str. 78–80. 

68 KŘEN, J.: Do emigrace: Západní zahraniční odboj 1938–1939, Praha 1969, str. 265.

69 KUKLÍK, J.: Sociální demokracie ve druhé republice, Praha, 1993, str. 120–121. 
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této skupiny, po vzniku protektorátu samozřejmě nebyla možná, a skupina se v dubnu 

1939 oficiálně rozpustila, nicméně pro významnou část jejich členů to byl pouze impuls 

k přechodu do ilegality, kde nadále pokračovali ve svém poslání, zachránit odkaz 

demokratického státu.70

1.3.4. Opoziční skupiny krajní pravice

Strana národní jednoty, jak již jsem zmínil, při svém vzniku umožnila vstup 

několika fašistickým skupinám, jako byla Gajdova Národní obec fašistická či Stříbrného 

Národní liga. Zatímco Jiří Stříbrný po získání významného postu místopředsedy nové 

strany, byl zcela uspokojen a i když se v mnoha otázkách se zbytkem strany rozcházel, 

nesnažil se struktury strany žádným způsobem narušovat. Radola Gajda sice formálně 

nadřazenost SNJ uznával, nicméně se v některých otázkách nehodlal podřídit vládě a 

stupňoval své požadavky na očistu veřejného, kulturního a politického života od 

bývalých stoupenců hradu, židů a komunistů.71 Struktura strany Gajdových fašistů 

zůstala beze změn, a tak byla neustále připravena k převzetí moci ozbrojeným pučem a 

k následnému vytvoření totalitního státu. Beran sice nechal některé aktivity Gajdových 

stoupenců prověřit policií, ale i po jejím upozornění, že Gajdovi fašisté nejsou vládě 

loajální a využijí každé příležitosti k převratu, nějak významně, zřejmě i ze strachu ze 

zásahu Berlína, nezakročil.72 Gajda sám musel čelit ve své straně radikálům, kteří ho 

vyzívali, aby ukončil a veřejně se zřekl spolupráce se SNJ a převzal moc ve státě. Ten 

těmto oboustranným tlakům předcházel vyzdvihováním svého ideového souznění se 

slovenskými, německými, italskými a španělskými fašisty, které mělo zajistit jeho 

nepostradatelnost při případných jednáních. Toto Gajdovo lavírování mezi oficiálními 

strukturami II. Republiky a ilegálními fašistickými kruhy, však způsobilo určitou ztrátu 

jeho popularity v pravicových kruzích, a bylo zřejmě důvodem, proč nikdy nenašel 

dostatečnou podporu pro fašistický puč.73

                                                
70 KUKLÍK, J.: Sociální demokracie ve druhé republice, Praha, 1993, str. 120–121.

71 RATAJ, J.: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938 – 1939. Praha 1997, str. 47 -

58. Dále PASÁK, T.: Český fašismus 1922 – 1945, Praha 1999, str. 221.

72 GEBHART, J.; KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 138.

73 Tamtéž, str. 139.
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Další významnou pravicovou skupinou, vzhledem ke svému složení stávající se 

z lékařů, vědců, advokátů a jiné pravicové inteligence, byla Akce národní obrody 

(ANO), tato skupina byla podobně jako Gajdovi stoupenci rozštěpena na oficiální a 

ilegální křídlo a byla sdružena okolo xenofobního a krajně pravicového časopisu 

„Brázda“. Stoupenci ANO nejdříve hodlali přivést do oficiálních struktur SNJ své lidi, 

kteří měli svým přístupem změnit vládnoucí stranu a přebudovat ji dle vzoru 

zahraničních fašistických stran, nicméně radikální členové strany, jako byly E. Mimra 

(tvůrce radikální reformy v advokacii) nebo B. Polland (antisemita známý z lékařských 

kruhů) s tímto postupem nesouhlasili a vytvořili v rámci strany frakci, která se nevzdala 

převzetí moci násilným způsobem. 

Zřejmě nejproblematičtější ultrapravicovou skupinou, v období II. Republiky, 

byla, ve vztahu k vládnoucí SNJ, Vlajka, vedená Janem Rysem Rozsévačem (1901–

1946). Tato strana, podobně jako na druhé straně politického spektra komunisté, byla 

nucena ukončit svojí legální politickou činnost k 11. 11. 1938. Zatímco existence, 

marxisticko-leninské strany, byla v politickém systému II. Republiky, který byl navíc 

prokazatelně pod faktickým dohledem nacistického Německa, již ze samé podstaty 

režimu, vyloučena, pak likvidace Vlajky proběhla z důvodu opačných, tedy možného 

uskutečnění pravicového puče.74

Vlajka, která vznikla v roce 1930, jako nevýznamný politický klub s národním a 

stavovským programem, se postupem let vyprofilovala ve fašistickou organizaci, která 

měla za cíl vytvořit národní fašistický stát všemi dostupnými prostředky. Jak z výše 

uvedeného vyplývá, členové Vlajky, se nezdráhali prosadit své cíle i povstáním za 

použití zbraní, z toho důvodu se stali pro vládnoucí garnituru, extrémně nebezpečnými. 

Členové vlajky, se po svém rozpuštění, uchýlili k ilegální činnosti, pod názvem Maffie 

nového Československa – Vlajka. Tato tajná organizace měla destabilizovat politický 

systém II. Republiky, používajíc k tomuto cíli širokou škálu provokací od výtržností po 

zastrašování obyvatelstva. Ke svým bojůvkám neváhali použít zbraní či výbušnin. 

Beranovu vládu Vlajkaři napadali z důvodu přílišné tolerance, při státem podporované, 

perzekuci komunistů a židů. Sami pak tyto skupiny obyvatelstva aktivně vyhledávali a 

                                                
74Více o ilegální činnosti Vlajky a její infiltraci do SNJ např.: NAKONEČNÝ M.: Vlajka. K historii a ideologii českého 

nacionalismu, Praha 2000.  
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různým způsobem zastrašovali.75Mezi jejich další činnosti, patřila organizace a podpora 

demonstrací napadající politiku T. G. Masaryka a E. Beneše. 

Vlajkaři se, se svojí polohou extrémně vypjatého nacionalismu, dostávali do 

konfliktu nejen s vládnoucí SNJ, ale i s jinými fašistickými skupinami (např. 

s Gajdovci), kterým zazlívali kolaboraci s vládnoucími složkami a Němci. Vztah 

k Německu měl být, dle Vlajkařů, vybudován na základě Árijské spolupráce a 

antikomunismu na principu rovný s rovným. Nacistické Německo vlajkaře a jiné 

fašistické skupiny, jako destabilizující prvek II. Republiky, podporovalo, nicméně po 

zřízení protektorátu dalo přednost stávající politické reprezentaci okolo prezidenta 

Háchy. Tímto aktem předešla okupační moc situaci, která se při instalaci loutkové vlády 

českých fašistů nabízela, spočívající v možnosti, že by se nová politická elita necítila 

jako oběť, ale jako spojenec Německa. Takový výklad, podřízeného postavení 

Protektorátu Čechy a Morava a jeho slovanského etnika ve vztahu k 

nacistickému Německu a k nadřazené germánské rase, byl pro okupační moc, 

samozřejmě naprosto nepřijatelný. Dalším faktorem mluvícím pro Háchu, bylo 

zachování veřejného pořádku a celkové stability společnosti, potřebné ke splnění cílů 

kladených na protektorátní vládu, což byla především, válečná průmyslová výroba pro 

Wehrmacht. 76 Okupační moc však nadále používala fašistické skupiny včetně 

obnovené Vlajky k nátlaku na protektorátní vládu, po celou dobu války. Vlajka v době 

protektorátu vystupňovala svůj tlak na vládu a na nově vzniklé Národní souručenství, 

které opět nařkla z podpory demokratických, komunistických a „žido-zednářských“

elementů. Boj, který proti protektorátní vládě Vlajkaři vedli, se však v mnoha směrech 

vyznačoval otevřenou kolaborací s okupační mocí. Především udávání odbojových 

skupin, či lynčování a vraždy židovských spoluobčanů, patří mezi temné stránky 

historie našeho národa. Absurdní historii tohoto sdružení, které se z pozice vypjatého 

českého nacionalismu dostalo až ke kolaboraci s okupanty, dokládá zatčení J. Ryse –

Rozsévače, který se v závěru války pro své nacionalistické postoje stal režimu 

nebezpečný, a byl internován v koncentračním táboře v Dachau.77

                                                
75 Více o ilegální činnosti Vlajky a její infiltraci do SNJ např.: NAKONEČNÝ M.: Vlajka. K historii a ideologii českého 

nacionalismu, Praha 2000.

76 Tamtéž.

77 Tamtéž. 
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1.3.5. Strany německé menšiny

Akt připojení Sudet k Velkoněmecké říši, měl nadobro utlumit historický 

konflikt mezi Čechy a Němci, to byl od základu milný předpoklad některých aktérů 

Mnichova a také velké části české veřejnosti, která své síly napnula k vybudování 

zmenšeného, ale již ryze národního státu. Tato chiméra ostatně neovládla jenom některé 

optimisty z řad veřejnosti, ale nevyhnula se i vrcholným představitelům, včetně 

prezidenta Beneše, který tímto argumentem, chtěl povzbudit vrcholnou vládní garnituru, 

ihned po přijetí Mnichovské dohody. Zde je třeba na místě dodat, že prezident tento 

závěr vyslovil spíše pod tíhou okolností, než po zralé úvaze, čemuž se vzhledem 

k okolnostem nelze divit.78 Edvard Beneš, tento svůj závěr ostatně revidoval ještě před 

svou emigrací, jak je patrné z výše popsaných setkání se zástupci budoucího odboje. 

Jedním z důkazů, které dokládaly Hitlerovy úmysly, se zbytkem Č-SR, byla i 

podpora zbytku Německé menšiny na území okleštěného státu, která se v zásadě nelišila 

od politiky uplatňované vůči Henlainově Sudetoněmecké straně (SDP).  Občané 

německé národnosti v počtu zhruba 240 000 lidí se nacházeli, především ve velkých 

městech, nejvíce v Praze (42 000), Brně (40 000), Plzni (6 400) v Moravské Ostravě a 

Českých Budějovicích (po 8 800). Tito občané měli na základě Mnichovské dohody 

možnost optovat pro Říši, nicméně tento postup byl nacisty postupně utlumován, až byl 

naprosto zastaven. Německá menšina měla sloužit, podobně jako SDP, za první 

republiky, jako rozvratný element a proto bylo žádoucí, aby na území Č-SR zůstalo 

německé obyvatelstvo v počtu, co možná nejvyšším. 

Dalším krokem Třetí říše byla postupná nacifikace této menšiny, která byla, 

z pohledu nacistů, infiltrována emigranty demokratického myšlení, z Říše a Sudet. 

Politický, hospodářský a také společenský život německé menšiny, tak ovládla odnož 

německého nacionálně socialistického hnutí (NSDAP), navazující na SDP, vedenou 

poslancem za tuto stranu Ernstem Kundtem (1897-1947). Legální činnost NSDAP na 

našem území, byla oficiálně uznána předsedou vlády Beranem, po návštěvě ministra 

vnitra Chvalkovského v Berlíně, v lednu 1938. Nicméně tím byl jenom uznán již trvající 

                                                
78 DEJMEK, J.: Edvard Beneš, Československo a Mnichov: reality a mýty okolo osudového rozhodování z konce září 1938. In.: 

NĚMEČEK, J., Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha, Karolinum 2004, str. 14–40.



Bakalářská práce                                       Rozklad demokratického systému a radikalizace poměrů v Č-SR v období II. Republiky na 

příkladu Strany národní jednoty a Národní strany práce

- 34 -

stav, jelikož nezákonná existence odnože této strany v Č-SR byla od dob Mnichova, 

vládou fakticky trpěna a přehlížena. Byl to jen další z důkazů slabosti a podřízenosti 

Č-SR politické libovůli Nacistického Německa. 79

                                                
79  LUKEŠ, F.: Podivný mír. Praha 1968, str. 283–284.
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2. Přehled splněných a neuskutečněných návrhů 

reforem v režii Strany národní jednoty a jejich 

zhodnocení

2.1. Reforma vlády a návrhy na změnu ústavy

2.1.1 Návrhy na posílení vládní moci 

„Strana vládní a vládnoucí“ takto výstižně charakterizuje „Stranu národní 

jednoty“ Jan Kuklík a lze říci, že ji takto chápali i její zakladatelé. Tato strana, která 

vznikla, na základě přání národa a z národa vycházející, měla dle smýšlení jejich 

zakladatelů, díky tomuto duchovnímu spojení s národem, do budoucna svá rozhodnutí 

realizovat ihned v reálné státní politice, s vědomím absence tradičních demokratických 

zvyklostí.80 Jak naplňování tohoto přívlastku mělo vypadat v praxi? Užší vedení strany 

sice připouštělo, že politická levice nebude vyřazena ze spolurozhodování, ale její ústup 

z dosavadních pozic se očekával. SNJ tuto vizi začala uskutečňovat ihned po nástupu k 

moci. Z hlediska ústavního a státoprávního vývoje se tak v pomnichovské republice 

vytvořil stav, který v sobě zahrnoval jak prvky určité kontinuity s obdobím první 

republiky, tak sebou nesl i výrazné diskontinuitní prvky, týkající se zákonitosti a 

vymožeností právního státu. Byť se dá taková situace omluvit, dobovými událostmi, 

v kontextu delší historické perspektivy, je takové jednání výkonné a správní moci těžko 

omluvitelné. Této situace si byla vědoma i soudobá politická reprezentace, která ještě 

v době předsednictví J. Syrového, pověřila vládu sestavením komise, pro změnu 

ústavy.81 Tato komise se však již do15. března 1939 nestačila sejít. 

                                                
80 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha a Litomyšl, 2004, str. 93.  

81 MALÝ, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 1997, str. 367–374.
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Fakt, že vládní strana hodlala od nynějška komunikovat s lidem přímo, bez 

zástupné role parlamentu, byl impulsem pro některé politické kruhy, požadovat jeho 

zrušení. Překvapující je, že se k těmto ústavním změnám kladně vyjadřovali především 

fašističtí a jiní radikálové, ale skutečnost, že tyto požadavky zaznívali i z pléna stran 

občanských a dokonce ze stran bývalých demokratů. Dobře je to patrné na článcích, 

komentujících tyto změny v novoročním čísle na počátku roku 1939 v „Lidových 

novinách“. Redaktoři Lidových novin, Khan a Stránský, kteří v jiných fejetonech 

nostalgicky vzpomínali na otevřené a demokratické poměry v předmnichovském 

Československu, k této problematice např. uvedli (…) „Na ústavně právním uspořádání 

poměrů ve státě zásadně nezáleží.“82 a J. Stráský ve svých článcích volá, zcela 

v souladu oficiální politikou vládní strany, po zrušení nečinného a apatického tělesa 

parlamentu, které je, ztělesněním prvorepublikového hašteření a neschopnosti 

reflektovat požadavky doby.83 V tomto kontextu je třeba zmínit reakce tisku loajálně-

opoziční Národní strany práce, která se sice musela, v rámci dohody Beran – Hampl, 

přistoupit, na formulaci o podpoře „autoritativní demokracie“, nicméně dílčími kroky, 

mezi které patřila kritika zmocňovacích zákonů a práv parlamentu, se snažila neustále 

brzdit totalizační praxi. 

2.1.2. Zmocňovací zákony

Návrhy zákonů, schválené ve dnech 14. a 15. prosince, zahájily druhou a 

závěrečnou etapu existence SNJ. Nápad vládnout pomocí těchto zákonů, však můžeme 

datovat již do doby existence Syrového vlády, který ji přednesl parlamentu již 16. 

listopadu 1938. Tento návrh na úpravu ústavního zákona o „změně ústavy Republiky 

československé a mimořádné moci nařizovací“ měl z právního hlediska návaznost na 

předchozí právní normy a vládní nařízení vydaná již prvorepublikovými vládami Milana 

Hodžy (1878˗1944) a Jana Malypetra (1873˗1947). V období vlády J. Syrového však 

tento zákon nebyl parlamentem prakticky projednán, takže kroky k jeho přijetí 

uskutečnila až vláda Beranova.84

                                                
82 KHÁS, L.: Ústavně - právní vývoj, Lidové noviny, 10. 2. 1939, str. 1.

83 STRÁNSKÝ, J.: Sporné a nesporné věci. Lidové noviny, 6. 11. 1938, str. 2.

84 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 108.  
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Přijetí zákona ve sněmovně se prakticky obešlo bez problémů a byl schválen 

hladkou většinou 148 poslanců, proti návrhu hlasovalo 16 poslanců.85 Rozprava 

k tomuto zákonu, krom logicky negativního postoje Komunistů, nebyla nějak bouřlivá. 

Zástupci SJN si s předstihem zajistili podporu nejsilnějších stran, tedy opoziční NSP a 

slovenských „luďáků“. Ze strany NSP nebyl vznesen žádný požadavek na revizi návrhu 

zákona. Opoziční poslanci se pouze distancovali od vládní politiky autonomistického 

Slovenska, což bylo bráno jako upozornění, kam až by mohl zajít proces oklešťování 

demokratických vymožeností a práv. Následující den byl zmocňovací zákon hladce 

přijat i na půdě senátu a to 71 poslanci, oproti 14. Rozprava, krom útočnějších projevů 

opozičních senátorů Dundra a Modráčka, se nesla ve stejném duch jako předcházející 

den ve sněmovně.86 Dalším ze zákonů, který přispěl k autoritativní formě vlády, byl 

zákon ze dne 23. prosince 1938, který nově upravoval existenci, možnosti a podmínky 

vzniku a zániku politických stran, na jehož základě, jak již jsem zmínil, byla ukončena 

činnost KSČ a Vlajky.

Vzhledem k možnosti použití dekretů, měl fakticky nejvyšší moc v českých 

zemích, Prezident Emil Hácha, nicméně jeho závislost na vládě byla veliká, jelikož ta 

měla jediná právo předkládat prezidentovy návrhy na nařízení a musela také souhlasit 

s jejich vydáním. Zmocňovacími zákony se sice výrazně posílily pravomoci Beranovy 

vlády, nicméně ta vzhledem k obtížím mezinárodně-politického (emigrace, garance 

hranic) a hospodářského (zahraniční půjčka) charakteru, neměla dostatek prostoru a 

času pro plnění svého stěžejního úkolu, což měla být přeměna strany a společnosti 

v centrálně – řízenou organizaci korporativního střihu.

                                                
85 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 108.  

86 GEBHART, J.;  KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 

životě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004, str. 109..  
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2.2. Navržené a neuskutečněné změny vnitřní a mezinárodní 

politiky prosazované Stranou národní jednoty 

2.2.1. Korporativní uspořádání

Program strany počítal se zavedením stavovského řádu. Korporativistické 

uspořádání mělo vzniknout díky rozdělení společnosti na šest základních stavů. Jednalo 

se o zemědělství, průmysl, peněžnictví, obchod, doprava, svobodná povolání a statní 

zaměstnance. Tyto jednotlivé stavy vytvářelo veřejnoprávní sdružení všech osob, jež 

plní v národní pospolitosti společný hospodářský a sociální úkol. Podle programu SNJ 

měl každý stav zřídit stavovskou komoru, jejíž delegáti měli tvořit Nejvyšší 

hospodářskou radu republiky, bez jejího souhlasu neměl být vyhlášen žádný zákon, 

který by se týkal stěžejních zájmů hospodářského života87

2.2.2. Vztah k menšinám (židům)

SNJ také do svého programu převzalo rétoriku rasové nadřazenosti, byť bylo 

v dané situaci upraveno v kontextu vývoje druhé republiky a v této době ještě 

nedosahovalo extremistických prvků známých z nacistického Německa. Národ tak měl 

být společenstvím všech občanů národa spojených pevným poutem společné krve, kteří 

mají společný jazyk, kulturu, půdu, práci, tradici a odpovědnost za osudy a budoucnost 

vlasti. Ve vztahu k židům, se mělo toto společenství krve chovat, jako k národu 

zvláštnímu, ať užívají jakéhokoliv jazyka a jehož postavení, mělo být upraveno 

zákonem.88 Vláda se k důslednému prosazování těchto zákonů, nedostala, nicméně ve 

vnitřní struktuře vlastní strany se Beran musel potýkat s vyhroceným antisemitismem 

kooptovaných ultrapravých složek, které po celou dobu II. Republiky pracovaly pro

nastolení totalitního státu. Z důvodu hospodářských vztahů s Velkou Británií a USA, 

které ochranou židovské menšiny, podmiňovali svojí další spolupráci z II. Republikou, 

bylo jejich potlačení pro Beranovu vládu více než žádoucí. To se ovšem nezdařilo a 

extremismus „pravičáků“, měl po celou dobu vlády vzestupné tendence. Z podnětu 

                                                
87 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861˗2004. II. díl: Období 1938˗2004, Brno 2005, str. 1062˗1063.

88 Tamtéž.
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pravice měl být také před 15. březnem 1939 připraven mocenský převrat, který měl 

dosadit do čela místopředsedu SNJ J. Černého (1885˗1971) a ten měl následně 

sloučením nebo rozehnáním opoziční Národní strany práce, připravit cestu k diktatuře a 

k úplné rasové segregaci po vzoru „Norimberských zákonů.“89

2.2.3. Mezinárodněpolitická situace

Události kolem Mnichova zapříčinily, že se zpřetrhaly tradiční vazby na 

demokratické velmoci, krom konsolidační půjčky, která měla být Č-SR poskytnuta ze 

strany V. Británie, jako kompenzace škod utrpěných odtržením Sudet. SNJ se aktivně 

orientovala především na Německo, s kterým měly být, díky tisícileté tradici a kulturní 

provázanosti obou zemí, navázány srdečné a přátelské vztahy. V kontextu 

mezinárodních vztahů se pak Č-SR vyhranila proti bolševismu, liberalismu, marxismu, 

židovství a zednářství, což měly být atributy, kterými se do budoucna měla zahraniční 

politika řídit a jež jasným důkazem mentorování ze strany Německa.90

                                                
89 HOLZER, J.: Stranický systém druhé republiky, In: Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv, Politické strany a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno 2005, str. 1045

90 Tamtéž, str. 1046
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Závěr

Z popsaného průběhu nastolení politického systému II. Republiky vyplývá, že 

užívání, pro toto zřízení pojmu, „Autoritativní demokracie“, který je sám o sobě 

protimluvem, je v tomto případě navíc významově nedostatečné. Přičítám ho faktu, že 

název zřízení jako takový, byl přebrán, přímo od soudobých iniciátorů, této radikální 

změny politického systému. Pokud však nahlížíme na tuto problematiku dnešní optikou, 

měli bychom si ujasnit samotný pojem slova „autorita“, které může mít více významů a 

tedy i výkladů. Pokud bychom měli parafrázovat slova známé historičky Hannah 

Arendtové, pak bychom na otázku „Co je Autorita?“ odpověděli zhruba takto „Autorita 

je moc, která je přijímána, respektována, legitimována. Je tedy formou moci, a také 

formou vlivu, vyrůstající ze spontánního uznání, a její legitimnost a účinnost vychází 

z toho, že je jí nasloucháno. Je to moc založená na prestiži a úctě. Autorita je 

spojována s vedením, které dostává spontánní podporu. Potom tedy pojem autoritativní 

vyjadřuje autoritu, která uznává svobodu a autoritářský - autoritu, která svobodu 

neuznává.“91 Na základě výše uvedeného, bych tedy pro popisované politické zřízení (a 

když ne pro celé období, tak určitě pro jeho závěr), použil spíše pojem „Autoritářská 

demokracie“. Tato formulace, dle mého názoru, lépe vystihuje období II. Republiky, 

jelikož pokud nějaká spontánní podpora veřejnosti existovala, určitě nebyla ovlivněna 

kvalitou či výjimečnými vlastnostmi tehdejšího vedení státu, jednalo se spíše o 

mytologizaci vlastního bodu převratu a strachu z vnějšího ohrožení tak jak o tom hovoří 

Jan Holzer, kterého jsem citoval v úvodu své práce. Osobnostní předpoklady popř. 

nedostatečná či nevhodně zvolená propaganda, to byly bariéry, které zapříčinily 

průměrnost českých „vůdců“, a je to zřejmě také jedna s indicií, která by mohla 

vysvětlit fakt, že druhorepublikový systém nikdy nepřerostl v otevřenou totalitní 

diktaturu.

V širším historickém kontextu, představovala „Autoritativní demokracie“ 

pokračování deformací známých ze systému prvorepublikových, jež vyvrcholily v 30. 

letech minulého století, kdy se tento systém začal rozcházet s běžnými demokratickými 

standardy. Eva Broklová o této době hovoří dokonce jako o „diktatuře stran“, jež se 

vyznačovala vnitrostranickým centralismem a kontrolou, systémem vázaných 

kandidátních listin, neodvolatelností stranických vůdců a nefungujícího demokratického 

                                                
91 ARENDTOVÁ, H.: Krize kultury, Co je autorita?, Praha 1994, str. 5–63.
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vztahu vláda – opozice. Zde je na místě poznamenat, že stejnými neduhy trpěl i systém 

poválečné tzv. „lidové demokracie“ v letech 1945–1948.

V kontextu kulturního a politického vývoje obyvatelstva Čech a Moravy, lze na 

období II. Česko-Slovenské republiky nahlížet jako na období, kdy započal odklon od 

demokratických principů vzájemného soužití a naopak došlo k radikalizaci a totalizaci 

obyvatelstva těchto regionů, která vygradovala v období II. Světové války a jež svým 

dílem přispěla také k poválečným nezákonnostem, jako byl např. odsun německého 

obyvatelstva či násilná kolektivizace. 

V současné době lze na fenomén II. Republiky nahlížet především z prizmatu 

nedostatečného vyrovnání se, s vlastní minulostí v období fašismu a komunismu a z 

hlediska absence historické sebereflexe u širší veřejnosti. Společnost považuje období 

tzv. II. Republiky za nevýznamné, a nemá důvod se s excesy v tomto období 

vyrovnávat. Bere ho jako vakuum mezi dvěma národními katastrofami, které zapříčinili 

soudobé i pozdější strasti Čechů a přerušili demokratický vývoj našeho národa. Byť se 

v posledních letech vnímání našich soudobých dějin pomalu mění, stále žijeme v zajetí 

neudržitelných stereotypů, které představují Čechy jako oběti mezinárodního vývoje a 

„Demokraty do morku kostí“, aniž by bralo v potaz, náš negativní, národní příspěvek 

v oblasti historie fašistické či komunistické totality. Pokud tedy existuje v naší zemi 

národní sebereflexe, je dle mého názoru nedostatečná nebo zavádějící. Důkazem toho, 

je například návrat určité xenofobie a nesnášenlivosti, i do nejvyšších pater současné 

domácí politické scény, která by dle mého názoru, byla v demokraciích západního typu, 

kde již proběhnul tento kritický historický diskurz, nemyslitelná 92. Závěrem bych rád 

dodal, že pokud naše společnost prolomí bariéry výše uvedených stereotypů, a já v to 

upřímně věřím, pak studium období II. Republiky, v kontextu vyrovnání se české 

společnosti s totalitarismem, bude patřit ke stěžejním oblastem našeho historického 

bádání.

                                                
92HONZEJK, P.: Slova šéfa ODS o homosexuálech, církvi a Židech pobouřila. Právem? Ihned.cz[online]. C2009 [cit. 10. května 

2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://domaci.ihned.cz/c1-41580210-mirek-topolanek-mistr-politicke-nekorektnosti >. 
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Summary

The contents of the paper aim to clarify the causes of the rise of "totalitarianism" and 

xenophobia in the period II. Republic. The political establishment of the former Czech–

Slovak Republic (C-SR) had shown the consequences of the general development in the 

Central Europe of that time. The development of symptomatic characteristics of this 

establishment similar to those of neighboring countries in the region, however, with 

regard to the grounds of (the Munich Agreement, autonomist demands of Slovakia and 

Ruthenia) and First Republic's strong democratic tradition, there were many specific 

elements to work out trying to draw attention. These specific outlines are especially in 

the establishment of an authoritative, uncharacteristic two-party system. Establishment 

and operation of the authoritative bipolar system, as well as a description of the 

promotion of political ideology in the public and private life, constitute the core work. A 

significant part has been devoted to the phenomenon that accompanied this period 

which include the rise of radicalism and anti-Semitism. The conclusions of the paper are 

concerned not only  with the reasons of the genesis of the totalitarian practices of the C-

SR, but also with the legacy of that period left in the historical and political 

consciousness of the Czechs.
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