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Úvod

Po bitvě je každý generál. Toto přísloví, byť se může zdát otřepané, v sobě skrývá hlubokou 

pravdu  a  je  důležité  jej  mít  neustále  na  paměti.  Obzvlášť  jsme-li  historik  stojící  před  novým 

úkolem. Zkoumá-li totiž historik libovolnou historickou událost, musí si neustále uvědomovat, čím 

se liší  od jejích  aktérů – zaprvé  ví,  jak to  dopadlo  a  zadruhé tam (alespoň v naprosté  většině 

případů) nebyl a veškeré informace, se kterými pracuje, jsou zprostředkované.

První rozdíl je v zásadě výhodou. Časový odstup a znalost výsledku umožňují objektivní 

analýzu a zhodnocení, ba jsou v podstatě podmínkou toho, aby nějaká analýza a zhodnocení vůbec 

mohly vzniknout. Smutné ale je, že zatímco aktér musí jednat jen na základě toho, co má k dipozici, 

historik je vybaven podstatně lépe, ale  nemůže dělat zhola nic. Historie je plná situací, kde určité 

rozhodnutí spouští řetězec událostí vedoucích k destrukci, zkáze a utrpení a my, znalí, leč bezmocní, 

můžeme jen sledovat, jak se historické postavy, nic netušíce, blíží k okamžikům, které se jim, jejich  

okolí ale třeba i desítkám milionů dalších, stanou osudnými. Naše reakce se samozřejmě může lišit 

podle našeho názoru na tu kterou postavu a na důsledky jejího rozhodnutí, ve všech případech se na 

ni však díváme skrz jednosměrné sklo – vidíme ji, ale ona nás ne. Stokrát proto můžeme radit: „Do 

toho lesa bych raději nechodil, Quintilie Vare,“ ale nebude to k ničemu.

Jistě, bitva v Teutoburském lese se odehrála před dvěma tisíci, úplně stejné pravidlo však 

platí  i  pro události  mnohem aktuálnější,  jejichž řetězec následků citelně ovlivňuje a  pálí  i  nás, 

současníky. Radit Varovi, ať nechodí do lesa, Caesarovi, ať nechodí do senátu nebo snad upozornit 

Xerxe,  že  se  asi  blíží  bouřka?  To  vše  se  nám  může  zdát  jako  něco  příliš  vzdáleného  a 

nepodstatného.  Ale  prozradit  Chamberlainovi  a  Daladierovi,  jak  to  dopadne,  když  pojedou  do 

Mnichova nebo, abychom zůstali u skromnějších cílů, sdělit v březnu 1945 prezidentu Benešovi a 

londýnské vládě, co se stane za tři roky, jestli nepřehodnotí svou dosavadní politiku... to už je jiná.

U událostí, které si 'bereme osobně', mezi něž téma této práce, moskevská jednání1 v březnu 

1945, bezesporu patří, máme tendenci jednat a soudit unáhleně. Je však třeba pamatovat na výše 

uvedené přísloví a je třeba odpustit našim předkům, že nevěděli, co dnes víme my. 

Můžeme  být  nemilosrdní  v  našich  hodnoceních,  uvidíme-li,  že  se  historická  osobnost 

dopustila chyby,  přestože v její  době existovaly očividné varovné signály,  to ano. Odsoudíme-li 

však někoho jen na základě toho, že známe výsledek jeho konání, mění se naše výhoda v nevýhodu 

a  zařazujeme  se  tím  mezi  početné  'historiky',  kteří,  vysedávajíce  u  stolu  v  hospodě  spolu  s 

'politology',  'ekonomy'  a 'špičkovými fotbalovými trenéry',  pronášejí své soudy, nekompromisní, 

1 Termínem 'moskevská jednání' se souhrnně rozumí jednání prezidenta Beneše, členů československé exilové vlády, 

československých komunistů, zástupců Slovenské národní rady a sovětských představitelů v Moskvě v březnu 1945, 

pokud není uvedeno jinak, či konkrétněji.



černobílé, a proto bezcenné.

Druhý výše uvedený rozdíl je naopak v zásadě nevýhodou. Je třeba zachovávat si určitou 

zdravou míru pochyb o svých zdrojích, literatuře i pramenech. Zprostředkované informace bývají 

již ze své podstaty subjektivní a nesou s sebou nesou riziko, že jsou poupraveny, abychom se dočetli 

jen to, co chce autor. 

V případě  této práce se však o nevýhodu nejedná.  Naopak – s  nadšením se vrhá na  ta 

nejsubjektivnější díla, jaká mohou existovat, na deníky a zápisky účastníků, aby vytvořila obraz 

toho, jak to v Moskvě v březnu 1945 vypadalo,  samozřejmě však stavíc na pevných základech 

stenografických záznamů a dokumentů.  Spojení  'objektivních'  zápisů z  jednání  a dokumentů se 

subjektivními, osobními zápisky účastníků z obou stran, západní i komunistické, pomůže vytvořit 

ucelenou představu o moskevských jednáních.

Historické události nikdy nestojí osamoceně. Doprovází je řada příčin, jež k nim vedou a 

řada  důsledků,  které  se  od  nich  odvíjejí.  Událost  samotná  stojí  uprostřed  jen  proto,  že  ji  tam 

postavíme,  jinak je  i  ona  sama příčinou i  důsledkem pro jiné.  Moskevská jednání  samozřejmě 

nejsou výjimkou, jejich důvody a dopady lze vysledovat.

Jsou  však  události,  které  nazýváme  milníky.  Označení  té  které  události  za  milník  bývá 

sporné, hranice nikdy nejsou tak ostré, jak bychom chtěli, existuje mnoho úrovní. Na druhou stranu 

existuje  snad univerzální  definice  milníku,  a  sice  že  se  jedná  o  událost,  která  měla  výrazný  a 

dlouhohobý vliv na určité dějiny (ať už jde o historii vesničky, kraje, národa, či celého světa). V 

tomto ohledu jsou potom moskevská jednání větším milníkem pro československé dějiny než 8. 

květen, a jako taková si zaslouží pozornost.

Tato práce si nejen proto dává za cíl:

• stručně nastínit vývoj událostí v letech 1938-1945 (příčiny).

• představit  situaci  bezprostředně předcházející  cestě  londýnské vlády a  prezidenta 

Beneše do Moskvy.

• zaměřit se na jednání, která byla v Moskvě vedena, porovnat stenografické a osobní 

zápisy, vytvořit představu o průběhu jednání.

• věnovat  zvláštní  pozornost  přípravě  a  schválení  košického  vládního  programu  a 

složení první poválečné vlády.

• analyzovat vliv moskevských jednání na pozdější dějiny (důsledky).

Ve zkratce  se  tato  práce  pokusí  zmapovat  průběh moskevských jednání  a  zasadit  je  do 

historického  kontextu,  respektujíc  a  pamatujíc  na  dva  výše  uvedené  rozdíly  mezi  aktérem  a 

historikem.

Stěžejními zdroji pro práci jsou dvoje svazky záznamů a dokumentů ze samotných jednání. 



Prvním je  Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu  (plná citace se nachází v 

závěrečném seznamu pramenů a literatury; v poznámkovém aparátu je uváděno pod zkratkou CK). 

Jedná se o zápisy z jednání členů exilové vlády z Londýna a československých komunistických 

představitelů  z  Moskvy,  přehledně  a  den  po  dni,  jak  jednání  probíhala.  Případné  obavy  o 

autentičnost tohoto pramenu, který vznikl kompilací dvou zápisů prováděných Prokopem Drtinou a 

Bohuslavem  Laštovičkou,  vyvrací  sám  Drtina,  když  uvádí:  „Jsem  proto  oprávněn  pronést  

spoluautorský  posudek,  že  je  protokol  nedokonalý  a  neúplný,  čímž  ovšem  nechci  tvrdit,  že  je  

nesprávný.  Naopak,  i  při  velké  autokritičnosti  jsem přesvědčen,  že  v  podstatě  zachytil  správné  

projevy řečníků,  opakuji  jen,  že ani technicky neměl možnost zachytit  vše a proto je neúplný a  

nedokonalý.“2 Druhým jsou Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945  

(v poznámkovém aparátu je uváděno pod zkratkou ČSVDJ), obsahující dokumenty, nóty a zápisy 

týkající se zejména návštěvy prezidenta Beneše.

Neméně cennými zdroji jsou osobní zápisky či vzpomínky účastníků. Mezi nimi zmiňme 

například  Československo  –  můj  osud  Prokopa  Drtiny.  Pro  úplný  seznam znovu  odkážeme  na 

poslední strany této práce, popřípadě na poznámkový aparát, kde je na zdroje odkazováno, případně 

z nich citováno.

Je  vcelku  s  podivem,  že  se  moskevským jednáním od  historické  obce  dosud  nedostalo 

pozornosti  v podobě monografie,  přičemž autor  této práce je přesvědčen,  že by si  ji  toto téma 

zasloužilo,  že  by  mělo  být  zpracováno  a  poskytnuto  širší  veřejnosti.  Tato  práce  jistě  nemá 

publikační ambice, přesto by však mohla posloužit čtenáři přinejmenším tím, že mu v omezeném, 

zato však přehledném rozsahu představí toto téma a poskytne seznam zdrojů pro případné další a 

hlubší pátrání. Otázek okolo moskevských jednání je přehršel.

Smyslem této  práce  není  přednesení  nějakého  zásadního  průlomu  či  zjištění.  Její  cíl  je 

mnohem skromnější a adekvátnější – stát se přínosným kamínkem do mozaiky zmapovaných dějin.

2 DRTINA, P.:  Česloslovensko – můj osud, sv. II, s. 17.  Komunista Václav Kopecký se k témuž vyjadřuje takto: 

„Zapisovateli  […]  byli  dr.  Prokop  Drtina  a  náš  soudruh  Bohuslav  Laštovička.  Zatím  co  dr.  Drtina  byl  jako  

zapisovatel velmi lenivý, zapisoval soudruh Laštovička všechno a tak ze zápisu učinil důležitý historicko-politický  

dokument.“ KOPECKÝ, V.: ČSR a KSČ, s. 379. Kdo má pravdu, nechme otevřené...



Příčiny

Úvod do historického kontextu

V březnu 1945, kdy proběhla jednání, jež jsou předmětem této práce, byla druhá světová 

válka u svého konce. Šest a půl roku uběhlo od mnichovské dohody, která se navždy stala noční  

můrou Evarda Beneše, již šest let existoval Protektorat Böhmen und Mähren, uběhlo pět a půl roku 

od přepadení Polska, necelých pět let od nacistického triumfu v severní a západní Evropě. Tři a tři  

čtvrtě roku uběhlo od vpádu Německa do Sovětského svazu, tři a půl od japonského útoku na Pearl 

Harbor.

Před dvěma roky a osmi měsíci porazilo americké námořnictvo Japonce u Midway, před 

dvěma lety Sověti definitivně převzali iniciativu na východní frontě a začali tlačit Němce zpět na 

západ. Před osmi měsíci se v Normandii vyložily jednotky Spojených států, Velké Británie, Kanady 

a jejich spojenců, zatímco na východě se již bojovalo na polském území.

O datu konce války v Evropě se ještě spekulovalo, ale jeho podoba, porážka nacistického 

Německa, byla očividná již dlouho. Ti největší optimisté se radovali již při německém útoku na 

Sovětský svaz, Hermann Göring prozřel, když mu bylo oznámen sestřel jednomotorové spojenecké 

stíhačky (jednalo se o americký P-51 Mustang) mnohem východněji, než považoval za možné, a i 

Adolf Hitler, ještě v posledních dnech pohybující po mapách dávno neexistujícími vojsky, nakonec 

tuto skutečnost přijal a sebevraždou se vyhnul potrestání.

Je logické, že se vůdci Spojenců již dlouho před konečným vítězství začali zaobírat otázkou 

poválečného uspořádání světa. Došlo k řadě setkání, mezi ty nejvýznamnější se bezpochyby řadí 

konference Velké trojky (Churchill,  Roosevelt,  Stalin) v Teheránu v listopadu 1943 a na Jaltě v 

únoru  1945,  avšak  kromě  nich  proběhla  i  mnohá  další  diplomatická  jednání,  z  celosvětového 

hlediska možná méně významná, pro obyvatele oblastí, jichž se týkala, však kruciální. 

Jedním z nich byla i cesta prezidenta Beneše a členů Šrámkovy londýnské exilové vlády 

Československé republiky do Moskvy.

Československo a druhá světová válka

Stanovení hranic příčin určité události v dějinách bývá ošidné. Ostrý řez s sebou vždy nese 

riziko toho, že se důležité okolnosti ocitnou na 'špatné' straně a nebudou brány v potaz. V případě 

moskevských jednání je pro plné pochopení jejich významu coby odrazového můstku pro poválečné 

události v Československu, vrcholící únorovýcm převzetím moci komunisty, nutno jít zpět až do 

roku 1938 a hranici opatrně umístit zde.



V noci na třicátého září byla na Itálií iniciované konferenci v Mnichově podepsaná dohoda 

mezi Německem, Francií, Itálií a Velkou Británií, ponechávající Hitlerovi volnou ruku v anexi těch 

oblastí  Československa,  kde  se  většina  obyvatelstva  hlásila  v  německé  národnosti.  Zároveň,  a 

rovněž  v  souladu  s  dohodou,  Maďarsko  zabralo  podstatnou  část  jižního  Slovenska  a  část 

Podkarpatské Rusi; Polsko obsadilo Těšínsko a později Oravu a Spiš.

Otázka toho, zda se Československo mělo, či nemělo bránit anexi vojenskými prostředky, 

sice  leží  zcela  mimo  rámec  této  práce,  přesto  u  ní  na  okamžik  zůstaneme,  neboť  bývá 

nevyhnutelnou součástí diskusí o tomto období československých dějin. 

Existuje  řada  kontrafaktuálních  teroií  o  průběhu  bojů  v  úzkém  i  širokém  kontextu. 

Nebudeme stranit ani jedné z nich, zaměřme se pouze na obecný přehled situace: 

• Máme stát, jehož území je velmi dlouhé a ve srovnání s touto délku velmi úzké.

• Tento stát je ze všech stran obklopen potenciálními nepřáteli s výjimkou o něco přes 

sto kilometrů dlouhého úseku hranic na samém východním konci území.

• Dva hlavní spojenci tohoto státu s ním nemají jediný kilometr společné hranice.

Při  neexistenci  jiných  zásadních  faktorů  (které  v  případě  Československa,  snad  kromě 

kvalitního,  ale  zdaleka ne dokončeného pásu pohraničního opevnění,  nenacházíme) lze  téměř s 

jistotou tvrdit, že při případném konfliktu by se nerozhodovalo o porážce či vítězství, ale o tom, jak 

dlouho by se tento stát dokázal bránit.

Širší kontext potom zahrnuje již velmi hluboce kontrafaktuální spekulace o chování dalších, 

v konfliktu přímo nezúčastněnách států. V tomto případě by šlo především o Francii a částečně i 

Velkou Británii, zda by využily příležitosti a vpadly Německu, zaujatému konfliktem na východní 

hranici, do zad.

Zde vskutku nevíme, co by učinily a nebudeme se pouštět do 'co by, kdyby'. Nicméně, jistý 

obrázek o případné podobě jejich podpory, i kdyby nebyly vázány Mnichovskou dohodu a Francie 

dostála své spojeneské smlouvy, si můžeme udělat na základě jejich reakce na německý útok na 

Polsko o rok později.  Dodejme však, že v září 1939 již byly ve hře jiné okolnosti a faktory,  a 

rozhodně nás to neopravňuje k jakýmkoliv relevantním soudům.

S ohledem na důvody zmíněné v úvodu rovněž nechme otevřenou otázku, zda by nasazení 

vojsk na obranu země, byť s pramalou nadějí na úspěch a za cenu obětí, nemělo ve svém důsledku 

pozitivní vliv na mentalitu národa.

Vraťme  se  od  spekulací  do  reality.  'Mnichovská  zrada'  se  stala  doživotním  traumatem 

Edvarda  Beneše,  neboť jejím prostřednictvím daly západní  mocnosti  najevo,  že  nehodlají  plnit 

závazky vyplývající z platných mezinárodních smluv a nechají Československo napospas Hitlerovi.

Kromě Francie  mělo  Československo ještě  jednu spojeneckou smlouvu –  se Sovětským 

svazem. Tato však obsahovala podmínku, že Sověti přijdou na pomoc jedině tehdy, pokud tak jako 



první učiní Francie. Z tohoto důvodu zůstal Sovětský svaz z pohledu prezidenta Beneše jedinou 

mocností,  která  Československo  roku  1938  nezradila,  což,  bohužel  pro  pozdější  osud  státu, 

definovalo podstatu pozdějších Benešových mezinárodněpolitických postojů.

Otázkou však zůstává, jakou měla tato spojenecká smlouva skutečnou cenu. Jakou pomoc 

by mohl poskytnout stát, který neměl společnou hranici ani s Československem, ani s Německem a 

Maďarskem,  potenciálními  nepřáteli?  Čím by byla  platná  vojenská  pomoc  státu,  jehož  armáda 

trpěla nedostatky v podobě zastaralé výzbroje a silně prořídlého důstojnického sboru po rozsáhlých 

čistkách ve třicátých letech? A jakou váhu měl slib Staline, muže proslulého tím, že byl ochoten 

slíbit cokoliv, nenechávaje se však svými sliby jakkoliv vázat?

Bohužel, prezident Beneš postrádal odstup, s jakým dnes na tyto události pohlížíme. Jeho 

mnichovské trauma se sice zprvu pozitivně projevilo na zavilé snaze dostáhnout nulity Mnichovské 

dohody a  mezinárodního  uznání  sebe  a  londýnské  exilové  vlády jako  oficiálních  představitelů 

Československé  republiky.  Poté,  co  bylo  obou  cílů  částečně  dosaženo3,  se  však  trauma  stalo 

příčinou  orientace  na  Sovětský  svaz,  završenou  Smlouvou  o  přátelství,  vzájemné  pomoci  a  

poválečné spolupráci z prosince 1943.

Benešova představa  o Československu coby 'mostu  mezi  Východem a  Západem'  a  jeho 

důvěra Stalinovi  i  československým komunistům se výrazně podepsaly na tom, na které straně 

železné opony Československo skončilo.

3 Velká Británie sice během války formálně nulitu neuznala,  nicméně dopisem z 5. května 1942 slíbila nebrat na 

Mnichovskou dohodu jakýkoliv  ohled  při  poválečných jednáních  ohledně československých hranic  a  zřekla  se 

veškerých závazků z této dohody vyplývajících. (BENEŠ, E.: Šest let v exilu, s. 307). Francie dohodu anulovala v 

dopise ze 29. září 1942 (tamtéž, s. 308), Itálie v dopise ze 26. září 1944 (tamtéž, s. 316).



Moskevská jednání

Cesta do Moskvy

Moskevská  jednání  probíhala  v  době,  kdy Sověti  ovládali  podstatnou  část  Slovenska  a 

postupovali na západ, aby 4. dubna dobyli Bratislavu.

Prvořadým úkolem jednání bylo vnitropolitické uspořádání poválečného Československa a 

vytvoření  vládního programu.  Se  zástupci  Slovenské  národní  rady bylo  třeba  dohodnout  status 

Slovenska v obnoveném státě.  Zároveň bylo nutno projednat  se Sověty záležitost  Podkarpatské 

Rusi, neboli, jak se jí v té době čím dál tím častěji říkalo, Zakarpatské Ukrajiny, a další záležitosti  

vojenské, ekonomické a politické.

Jednání se kromě prezidenta Beneše zúčastili zástupci čtyř politických stran. Za 'domácí' 

komunisty to bylo Klement Gottwald, Václav Kopecký, Rudolf Slánský, Václav Nosek a Bohuslav 

Laštovička,  za sociální demokraty velvyslanec ČSR v Sovětském svazu Zdeněk Fierlinger,  dále 

Bohumil Laušman, Václav Majer a Ján Bečko, jehož kvůli  nemoci zastoupil  Václav Pacák4,  za 

národní  socialisty  Jaroslav  Stránský,  František  Uhlíř,  Josef  David  a  Prokop  Drtina,  za  lidovce 

premiér monsignore Jan Šrámek a František Hála. Za Slovenskou národní radu jednali komunisté 

Gustáv Husák, Laco Novomeský a Viliam Široký a demokraté Ján Ursíny a Vavro Šrobár.

Datum  odletu  bylo  stanoveno  na  pátek  ráno  9.  března  1945  z  londýnského  letiště  a 

poznamenala jej dramatická situace týkající se zdraví prezidenta Beneše. Prokop Drtina vzpomíná, 

že mu 8. března v noci volala paní Hana Benešová a žádala ho, aby povolal lékaře. Lékař jej později 

informoval, že prezident nevidí a jeho ranní odlet je nejistý.5

Ráno bylo zřejmé, že prezident toho dne neodletí, přestože se jeho stav zlepšil. Diagnóza 

byla určena jako záchvat arterosklerózy6, jíž Beneš už delší dobu trpěl. Zároveň bylo rozhodnuto, že 

4  CK, s. 379, dok. 128. Prokop Drtina naopak uvádí jiný důvod: „[...]  spřeženectví Feirlinger-Laušman […] na  

samém  začátku  jednání  vyloučilo  s  pomocí  Slovenské  národní  rady  z  účasti  Jána  Bečka  pod  záminkou  jeho  

čechoslovakismu, ač byl Bečko londýnskou sociální demokracií londýnskou za delegáta zvolen! […] Místo něho  

nastoupil Václav Patzak, který jako vydavatel londýnské Nové svobody spolu s Bechyněm smutně proslul tím, že se  

klaněli Východu.“ DRTINA. P.: Československo – můj osud, sv. II, s. 19.

5 DRTINA, P.: Československo – můj osud, sv. II, s. 8.

6 Arteroskleróza je kornatění tepen způsobené tím, že se jim do stěn ukládá tuk. Tento Benešův konkrétní záchvat si 

lépe představíme, bude-li popsán blíže. Ladislav Feierabend píše o své návštěvě u prezidenta 9. března: „Jakmile  

jsem vstoupil  do  prezidentovy  pracovny,  viděl  jsem,  že  jedna prezidentova  líc  je  pokleslá  a  spodní  víčko  oka  



zbytek delegace odcestuje podle původního plánu.

Drtina  popisuje,  že  začátek  cesty  byl  ve  znamení  stísněného  pocitu  a  obav  nejen  z 

prezidentova  zdravotného  stavu,  čemuž  nepřidalo  nikým  nevysvětlené  zdržení  při  odletu,  kdy 

letadlo dlouze popojíždělo po letištní ploše a nakonec znovu zastavilo před hangárem, kde delegace 

nastupovala. Další komplikace následovaly v těsném závěsu. V Marseille, kde mělo letadlo mít 

mezipřistání, byly povětrnostní podmínky vylučující bezpečné dosednutí, letoun proto místo toho 

přistál v Toulouse, kde, jelikož nebyli nikým neočekáváni, museli mladší členové delegace vyskočit 

ze dveří letadla a sehnat žebřík, aby mohli vystoupit ti starší.

Odtud cesta pokračovala přes Středozemní moře do Káhiry, kam dorazili v sobotu, a kde 

delegace v neděli obdržela vzkaz, že se prezident vydal na cestu.

Benešova cesta do Moskvy se zpozdila o dva dny, jeho letadlo přistálo v Káhiře v poledne 

pondělí 12. března. Ani jeho odlet z Londýna se neobešel bez komplikací – při rozhlasem vysílaném 

přednesu děkovné řeči na adresu Spojeného království a premiéra Churchilla, který se s Benešem 

přišel společně s mnoha dalšími osobnostmi rozloučit, měl prezident takové potíže s artikulací, že 

mu dokonce byl vypnut mikrofon. Poděkování vyjádřil až o chvíli později poté, co se uklidnil.7

Může se zdá, že se jedná o zdánlivé detaily, jsou zde však uvedeny z jednoduchého důvodu 

– je nutno si uvědomit, že prezidentovo zdraví se zhoršilo natolik, že v situacích přinášejících stres 

a rozrušení tělo projevilo extrémní reakce. Ztráta zraku nebo řeči rozhodně není žádná banalita a 

existuje  možnost,  dokonce  pravděpodobná,  že  zdraví  ovlivnilo  prezidentovo  chování  v 

následujících týdnech. Co totiž jiného než vyčerpání a stres se dalo čekat od jednání s představiteli 

Sovětského svazu?

Ostatně,  dva  týdny  před  odjezdem  Beneš  poobědval  s  Winstonem  Churchillem  a  v 

rozhovoru zaznělo několik ponurých vět. Beneš vyjádřil starosti ohledně chování Sovětů na území 

Československa, Churchill se nechal slyšet, že neručí za osud Evropy, ale že i kdyby Sověti došli až 

do Francie, Velká Británie by se ubránila, skepticky hovořil o osudu Francie a Polska.8

Skutečně pochmurná slova v předvečer vítězného konce války!

Ladislav  Feierabend uvádí,  že  prezidenta  od  cesty opakovaně odrazoval.  Záchvat,  který 

odchlípené.“  (FEIERABEND,  L.:  Soumrak  československé  demokracie,  s.  257).  I  laika  ihned  napadne,  že  zde 

Ladislav Feierabend popisuje typické příznaky mrtvice. S tím korespondují i další zmíněné příznaky, dočasná ztráta  

zraku a  prezidentovy potíže  s  mluvením při  odletu  o  dva  dny později  (viz  níže).  Vychází  z  toho znepokojivý 

výsledek,  že  se  prezident  vydal  na  cestu  dva  dny po  prodělání  mozkové  příhody,  což  bezesporu  není  dobrý 

předpoklad  pro  úspěšné  absolvování  namáhavých  vyjednávání  se  Sověty  a  'dohled'  nad  domácími  politiky 

jednajícími o programu a složení první poválečné vlády. Bohužel to přináší další otázky, nakolik prezidentovo zdraví 

ovlivnilo, či spíše omezilo, jeho jednání.

7  DRTINA. P.: Československo – můj osud, sv. II, s. 7 a dále.

8 ČSVDJ, s. 492, dok. 244



zpozdil Benešův odlet, dokonce považoval za zásah Prozřetelnosti s čímž se prezidentovi 9. března 

odpoledne také osobně svěřil a naposled jej požádal, aby svou cestu zvážil. Beneš se na něj, dle jeho 

slov „podíval zvláštním pohledem a řekl: 'Kolego, teď už je pozdě'.“9

Výše uvedené nedokazuje nic  konkrétního,  nicméně se jedná o soubor známek toho,  že 

Benešova cesta do Moskvy nebude procházka růžovým sadem, a že si toho prezident byl vědom. 

Lze  však  usoudit,  že  se  obával  záležitostí  spíše  mezinárodněpolitických  než  vnitropolitických. 

Velmi pozoruhodná jsou totiž jiná prezidentova slova, v reakci na Feierabendovo první odrazování 

od  cesty  do  Moskvy,  kde  Feierabend  argumentoval,  že  by  jednání  a  jmenování  nové  vlády v 

hlavním městě Sovětského svazu nahrávala komunistům a svazovala Benešovi  ruce:  „Prezident  

řekl, že bych mu dával špatné vysvědčení, kdybych se domníval, že nějaké místo na světě může mít  

vliv  na  jeho  rozhodování  při  sestavování  nové  vlády,  a  že  nemusím mít  žádné  starosti,  že  by 

komunistům dal rozhodující resorty.“10

Vzhledem k následujícímu dění je nutno se ptát, jak se tedy mohlo stát, že komunisté tyto 

resorty naopak obsadili téměř všechny. Prezident Beneš se do jednání o vládním programu a nové 

vládě nijak nevměšoval, otázkou tedy zůstává, co výše citovanou větou myslel. Šlo jen o konejšení 

zhrzeného Feierabenda, který byl v té době již v demisi na protest proti zákazu své, agrární, strany, 

nebo byl skutečně prezidentův záměr zasahovat do jednání, nakonec však neuskutečněný, například 

právě kvůli zdraví?11

Cesta již kompletní delegace následně pokračovala, s několikadenními zastávkami, z Káhiry 

do Teheránu, z Teheránu do Baku a z Baku do Moskvy, kam přicestovali 17. března. O dva dny 

později, 19. března, jsou moskevská jednání zahájena schůzí prezidenta se sovětskými představiteli. 

Pro větší  přehlednost a z důvodu jejich rozdílného charakteru rozdělíme jednání do čtyř 

podkapitol:  jednání  prezidenta  Beneše  se  Sověty,  jednání  zástupců  Slovenské  národní  rady  se 

zástupci socialistických stran a lidovců o otázce Slovenska, jednání zástupců socialistických stran, 

lidovců a SNR o budoucím vládním programu a jednání týchž zástupců o složení první poválečné 

vlády.

Tyto  podkapitolo  budou  obsahovat  komentovaný  přehled  průběhu  jednání.  O  jejich 

výsledcích a následcích je pojednáno v kapitolách bezprostředně následujících.

9 FEIERABEND, L.: Soumrak československé demokracie, s. 258.

10 FEIERABEND, L.: Soumrak československé demokracie, s. 249. Zvýrazněná část podtržena autorem práce.

11 Přehledná úvaha o vlivu Benešova zdravotního stavu na jeho pozdní politickou činnost viz BUREŠ, J.:  národní  

neštěstí nebo osobní tragédie?, in: Na pozvání Masarykova ústavu I. Masarykův ústav AV ČS. Praha. 2004, s. 109. 



Jednání prezidenta Beneše s představiteli SSSR

Hlavním  účelem  návštěvy  prezidenta  Beneše  v  Moskvě  bylo  prodiskutovat  se  Sověty 

záležitosti týkající se dosavadních mezinárodních smluv. Prezident odcestoval do Mosky vybaven 

rozkladem s titulem „Poznatky z dosavadního plnění smluv a návrhy na změny“ určený pro jednání  

E. Beneše v Moskvě, z nějž se však dochovala jen část.12 Při prozkoumání zjistíme, že zde byly 

uvedeny čtyři stěžejní body pod titulem „Při jednání v Moskvě bude zapotřebí nově upraviti“. Byly 

to tyto:

I. Poměr československé správy k sovětskému vrchnímu velení

II. Poměr 1. československého armádního sboru k Rudé armádě

III. Finanční záležitosti

IV. Znovuvybudování československé branné moci

První bod se týkal úpravy či aktualizace dosavadních dohod vzhledem k tomu, že sovětská 

vojska se již pohybovala na území Československa a původní znění smluv bylo pro tuto novou 

situaci nevyhovující. Kromě úpravy vztahů, přesnější vymezení pojmů a rozdělení jurisdikce zde 

byly dvě zcela neupravené otázky, a sice exploatace místních zdrojů, kterou dosud prováděli pouze 

Sověti a československé orgány ji mohly provést až po svolení sovětského vedení.13 Ještě zásadnější 

byla otázka válečné kořisti,  rovněž neupravená. Hrozilo totiž, že Sověti,  považující za válečnou 

kořist veškerý majetek Němců a Maďarů, v němž však z velké části figuroval majetek Čechů a 

Slováků zabavený po okupaci, vznesou nárok na zcela nepřiměřené bohatství, což by mělo drtivý 

dopad na poválečnou ekonomiku.

Druhý bod, týkající se vztahu československých jednotek a sovětského velení, měl rovněž 

vyřešit změnu poměrů po vstupu na československé území, které by byly v rozporu s dosud platnou 

vojenskou úmluvou z 27. září 194114.

Třetí bod se týkal téhož, tentokrát z finanční stránky, zejména kvůli sjednocení financování 

jednotek spadajících pod Rudou armádu a ostatních složek československé branné moci.

Čtvrtý  bod  měl  upravit  postup  při  obnově  branné  moci,  především v  otázce  přechodu 

jednotek  zpod  sovětského  velení,  tedy  pryč  z  Rudé  armády,  pod  velení  samostatného 

československého státu. Zmíněna je rovněž problematika výstroje a výzbroje.

Všechny čtyři body se tedy týkají výhradně záležitostí 1. armádního sboru a nikoliv státu 

jako celku.  Pokud se podíváme na průběh jednání,  lze říci,  že se k této části  věci,  které „bylo 

12 ČSVDJ, dok. 246, s. 496.

13 Tamtéž, s. 500.

14 Tamtéž, s. 501.



zapotřebí  nově  upraviti“  Beneš  nedostal  vůbec  nebo  pouze  velmi  okrajově.  Rozklad  je  však 

neúplný, doufejme tedy, že se v nedochované části nacházelo to, o čem prezident skutečně nakonec 

jednal.

Rozhovory mezi zástupci Československa reprezentované prezidentem Benešem, ministrem 

zahraničí  Janem  Masarykem  a  velvyslancem  Zdeňkem  Fierlingerem  a  Sověty,  většinou 

představovanými Masarykovým protějškem Vjačeslavem Molotovem, jeho náměstkem Vyšinským 

a novým sovětským velvyslancem u československé vlády Valerianem Zorinem, byly ve srovnání s 

vnitropolitickým jednáním československých politiků v podstatě  bezproblémové,  dá-li  se tohoto 

adjektiva u jakéhokoliv jednání se Sověty použít.

Máme k dispozici přímé zápisy ze dvou schůzí mezi prezidentem s sovětskými představiteli 

z 21. března15 a 23. března16, mimo to se z dalších zdrojů dá vyvodit průběh dalších schůzek.

Porada z 21. března mezi Benešem a Molotovem, za přítomnosti Masaryka,  Fierlingera, 

Vyšinského a Zorina, obsáhla značné množství bodů. Spokojme se proto s jejich stručným výčtem.

Jednalo se o hranicích, kde Sověti potvrdili poválečné hranice Československa v podobě k 

31.7.1937 s výjimkou Podkarpatské Rusi, o odsunu německého a maďarského obyvatelstva, kde 

Molotov  potvrdil  sovětský  souhlas  z  roku  1943  a  tázal  se  na  počet  odsunutých,  kde  Beneš 

odpověděl čísly odpovídajícími přibližně šedesáti šesti procentům. Jednalo se o Podkarpatské Rusi, 

kde se potvrzovalo převzetí jejího území Sovětským svazem, jednalo se o hospodářských poměrech 

na osvobozeném území a vyjádřila se zejména nutnost upřesnění definicie „trofejného majetku“ (viz 

výše o existenciální hrozbě pro československou ekonomiku), o maďarských reparacích, o říční 

dopravě po Dunaji,  o další  organizaci československé armády, o vztahu Československa,  SSSR, 

Polska, kde bylo definitivní usnesení prozatím odloženo, o další  politice vůči Německu, kde se 

Molotov ostře ohradil proti Benešem sdělenému názoru Churchilla na rozdělení Německa na dvě 

části  včetně  připojení  Rakouska a  potažmo i  Maďarska  k Bavorsku.  Jednalo se o nadcházející 

konferenci v San Franciscu, kde byla vyjádřena vůle Československa podřídit se intencím velmocí a 

především se v budoucnu opírat o Sovětský svaz. Nakonec se projednávalo financování sovětské 

armády na území ČSR, kde Molotov požadoval změnu v znění platné úvěrové smlouvy z roku 1943 

tak,  aby  Československo  převzalo  financování  Rudé  armády  na  svém  území,  s  čímž  Beneš 

souhlasil. Z telegrafické zprávy J. Smutného Hubertu Ripkovi z 22. března vyplývá, že Beneš byl 

spokojený a považoval jednání se Sověty za uzavřená.17 

Sověti  však  byli  opačného  názoru.  Jejich  enormní  zájem  o  definitivní  vyřešení  otázky 

15 ČSVDJ, dok 248., s . 505.

16 ČSVDJ, dok. 253, s. 520.

17 ČSVDJ, dok. 251, s. 518.



Podkarpatské Rusi a její připojení k Ukrajinské SSR vyústil v další schůzku, 23. března, kde se tato 

stala hlavním a jediným tématem. Molotov si  na tuto schůzku dokonce přinesl  záznam jednání 

prezidenta Beneše z podzimu roku 1939 s tehdejším velvyslancem v Londýně Majským, to vše 

přesto,  že  o  záležitosti  již  vlastně  bylo  rozhodnuto.  Nakonec  prezidenta  požádal  o  definitivní 

stvrzení v podobě deklarace pro Nejvyšší Sovět, kterou Beneš v příštích dnech skutečně sepsal.18

Zajisté  není  náhodou,  že  v  otázce  Podkarpatské  Rusi  ve  stejnou  dobu  obdobně  tlačil 

Klement Gottwald na ministra zahraničí Masaryka.19

Obecně lze říci, že ve všech otázkách, které Beneš se Sověty projednával, se vždy setkal s 

vlídností, souhlasem a následnou ignorací, ať už částečnou nebo úplnou, přesně ve Stalinově stylu. 

Slibná jednání ohledně rozšíření 1. československého armádního sboru na plnohodnotnou armádu 

(myšleno ve smyslu hierarchie vojenských útvarů), kdy Stalin sám nabídl výzbroj pro deset divizí, 

přiměla Beneše k sepsání memoranda a jeho zaslání Stalinovi.20 Až do konce války ve však v této 

otázce  věci  příliš  nepohnuly,  neboť  memorandum obsahovalo  i  požadavky na  zřízení  týlových 

útvarů, na čemž měli Sověti pochopitelně pramalý zájem.

Výsledek Benešových jednání v zásadních bodech by se tedy dal shrnout takto: v otázce 

hranic Sověti  potvrdili předmnichovské hranice ČSR (samozřejmě kromě Podkarpatské Rusi),  v 

otázce odsunu Němců a Maďarů projevili „pochopení“ a v otázce „trofejního majetku“ se Sovětský 

svaz zavázal brát v potaz, že se jeho vojska nachází na území spřáteleného státu.

Přestože se však jednalo o schůze na nejvyšší politické úrovni, je třeba na Benešovu část 

moskevských jednání pohlížet jako na tu nejméně důležitou. Důvodem je především skutečnost, že 

schůzky měly charakter  upřesňovací  a  doplňovací,  nevznikly zde  žádné zásadní  dohody,  pouze 

došlo k dílčím úpravám těch stávajících s ohledem na nově vzniklé podmínky. Jedinou signifikantní 

částí bylo ujednání o vymezení pojmu „trofejného majetku“ tak, aby Sověti neměli legální nárok na 

konfiskaci majetku zabraného okupanty, původně však českého, což by v opačném případě mělo 

vskutku těžký dopad na československé hospodářství.

Pro poválečnou podobu Československa měla mnohem větší význam vnitropolitická jednání 

mezi  představiteli  londýnského exilu,  moskevského exilu  a  Slovenské  národní  rady,  o  nichž  je 

pojednáno v následujících kapitolách.

18 ČSVDJ, dok. 258, s. 526.

19 ČSVDJ, dok. 249, s. 512.

20 ČSVDJ, dok. 260, s. 528.



Jednání se Slovenskou národní radou21

Tato  podkapitola  je  záměrně  oddělena  ostatních,  byť  byla  jednání,  o  nichž  pojednává, 

součástí  rokování  o  československých  vnitrostátních  záležitostech.  Důvodem  je  především 

specifičnost tématu a některé události doprovázející  jednání o Hlavě IV komunistického návrhu 

vládního programu22, které si zaslouží bližší pohled.

Zástupci Slovenské národní rady (dále SNR), politického orgánu povstaleckého hnutí  na 

Slovensku,  přijeli  na jednání  s  velkými ambicemi  v podobě radikálních požadavků na fakticky 

federální uspořádání republiky a uznání svrchovaného slovenského národa. Moskevští komunisté je 

v tomto v průběhu jednání podporovali.

Patří  se  dodat,  že  ve  Slovenské  národní  radě  tehdy figurovaly pouze  svě  strany,  a  sice 

Komunistická  strana  Slovenska  a  Demokratická  strana.  Jak  již  bylo  vysvětleno,  KSS  nelze 

považovat za samostatnou stranu, nýbrž za pevnou součást KSČ. Na účasti na jednáních v rámci 

delegace SNR, a nikoliv samostatně, tak v zásadě tratili pouze slovenští demokraté, a to hned ze 

dvou důvodů. Zaprvé tím byli odsouzeni, dělíce se o hlas se slovenskými komunisty, do menší role 

než strany,  které jednaly samostatně,  zadruhé byli  de facto  omezeni pouze na jednání  o otázce 

Slovenska, nikoliv o celkovém poválečném uspořádání.

Slovenské požadavky

Necelé  tři  týdny  před  začátkem  jednání,  2.  března  1945,  vydala  SNR  memorandum 

Usnesení Slovenské národní rady o zásadách postavení Slovenska v osvobozené Československé  

republice a s dalšími směrnicemi pro delegaci SNR k připravovaným politickým jednáním v Moskvě
23,  v  němž byly zmíněné radikální  požadavky konkretizované.  Tento  dokument  o  osmi  bodech 

představuje soupis  skutečně  smělých nároků,  a  to  nejen tím,  že téměř  každý bod začíná slovy 

„Očakáva sa.“ 

Již v prvním bodě se po vládě požaduje slavnostní prohlášení rovnoprávnosti  českého a 

slovenského národa a vyjádření neztotožňování s vyhlášením československé londýnské vlády o 

jednotném československém národě z 30.6.1943. 

V druhém bodě se  požaduje  uznání  SNR coby jediného  nositele  zákonodárné,  vládní  a 

výkonné moci na území Slovenska, jinými slovy, že je slovenskou vládou i parlamentem, že ona 

jediná smí za Slovensko vystupovat, o Slovensku rozhodovat a slovenské záležitosti projednávat. 
21 Tato podkapitola se soustřeďuje výhradně na jednání ohledně Hlavy IV komunistického návrhu, týkající se statutu 

Slovenska  a  Slovenské  národní  rady v poválečném Československu.  Zástupci  SNR se samozřejmě zúčastnili  i  

dalších jednání.

22 Pro plné znění příslušné hlavy a rozdíl mezi finální verzí a původním textem komunistického návrhu viz Přílohu 1 k 

této práci.

23 CK, dok. 123, s. 366 a dále.



Ve třetím bodě upravujícím vztah  k ústřední  vládě se požaduje naprostá  samostatnost  v 

oblastech vnitra, školství, zásobování, zdravotnictví, průmyslu, zemědělství a pozemkové reformy, 

veřejných prací, sociální péče a soudnictví. Ústřední vládě mělo připadnout výlučné rozhodování v 

oblastech zahraničních věcí, zahraničního obchodu a národní obrany, kde však SNR požadovala 

příměřené zastoupení. 

Čtvrtý bod je pro jeho krátkost možno citovat v plném znění: Očakáva se, že nová vláda vo  

svojom složení bude zodpovedať vyššie uvedeným principom rovnosti oboch národov.24

Pátý bod je soupisem stručných obecných požadavků z rozličných odvětví, nijak se zásadně 

nelišících od tónu komunistického návrhu vládního programu.

Šestý  bod se  týká  branné  moci  a  požaduje  kontinuitu  partyzánského  hnutí  v  poválečné 

armádě,  existenci  výlučně  slovenských  jednotek  a  dalších  požadavků  sledujících  celkový 

emancipační tón dokumentu.

Sedmý bod požaduje rovnoprávné zastoupení Slováků ve státní správě.

Osmý  bod  požaduje  přechodné  zachování  Slovenska  jako  samostatné  celní,  měnové  a 

hospodářské jednotky.

Před  samotnými  moskevskými  jednáními  však  SNR od tohoto  memoranda  odstoupila  a 

rozhodla se ztotožnit s Hlavou IV komunistického návrhu.25

Průběh jednání o IV. hlavě

O IV. hlavě nejprve proběhla 24. března diskuse mezi delegacemi tří socialistických stran a 

lidovců.26 V souvislosti s memorandem SNR z 2. března se národní socialisté a lidovci vyjádřili 

negativně  k  požadavkům dualismu.  Zejména  národní  socialisté  se  ústy  Stránského  odkazovali 

například  na  myšlenku  čechoslovakismu  zakotvenou  v  preambuli  k  československé  ústavě. 

Stránský se vyjádřil v tom smyslu, že současný stav věcí může být trvalý, ale nemusí. Lidovci, resp. 

lidovec František Hála, však zůstal po celý zbytek projednávání šesté hlavy spíše pasivní. Fierlinger 

argumentoval nezbytností uznání svébytnosti slovenského národa a komunisté byli Slovákům zcela 

nakloněni. Kopecký představuje tzv. čtyři punkty, a sice: 1. uznání svébytnosti 2. uznání Slovenské  

národní rady 3. uznání tvoření slovenských vojenských útvarů 4. příslib, že to vše není provizorní,  

že  je  to  stav  trvalý,  který  bude  později  konstitučně  vyjádřený,27 jimiž  dokazuje  kompatibilitu 

slovenských požadavků s hlavou IV. komunistického návrhu vládního programu. V následné diskusi 

se Kopecký dokonce vyjádří, že si nedovede představit, že by strana, která s těmi to čtyřmi body 

nesouhlasí, mohla vstoupit do vlády. Výsledek debaty je však nakonec takový, že národní socialisté 

24 Tamtéž, s. 367.

25 Tamtéž, s. 369, pozn. 7.

26 CK, dok. 132, s. 410 a dále.

27 Tamtéž, s. 413.



i sociální demokraté předloží Slovákům své vlastní návrhy.

Samotné jednání se Slováky28 z 25. března začalo Stránského přednesením návrhu národních 

socialistů29, nesoucího se v duchu přiznání zásluh Slovákům, ovšem s tím, že jakákoliv definitivní 

ustanovení budou provedena česko-slovenskou dohodou až po úplném osvobození Československa. 

V následném komentáři se Stránský vyjadřuje v tom smyslu, že nechce, aby to vypadalo tak, že se 

slovenský národ respektuje  a  český ne.  Stránský se drží  myšlenky čechoslovakismu,  předkládá 

historické argumenty a navrhuje postavit záruku slovenské samosprávy na tom, že díky 'zlidovění' 

státní správy a její decentralizaci na úroveň národních výborů nebude hrozit,  aby na Slovensku 

rozhodoval Čech, nebude-li k tomu pozván.

Kopecký kontruje odlišnou interpretací dějin. Podle něj se oba národy osvobodily tím, že se 

roku 1918 po vlivem Říjnové revoluce rozpadla stará monarchie (sic!) a Slováci stáli před otázkou, 

zda „zůstat samostatní, nebo se oženit“.30 Krok k vytvoření společného státu s Čechy byl podle něj 

správný, ovšem slovenská otázka zůstala po celou dobu neřešena,  neboť byl  prosazován umělý 

koncept  čechoslovakismu,  jejž  je  nyní  třeba  revidovat.  Staví  se  proti  Stránským  prosazované 

provizornosti, naopak považuje současný stav za základ nového uspořádání.

V  následných  vyjádřeních  zástupci  SNR  deklarují  vůli  k  bezpodmínečném  zachování 

kontinutity  Československa,  ovšem  s  nutností  nového  uspořádání  česko-slovenských  vztahů. 

Jednání se tedy točí v kruhu. Stránský proto navrhuje, aby se národní socialisté soukromně poradili 

o dalším postupu a Majer navrhuje kompromisní návrh znění posledního odstavce.

Po dvouhodinové poradě jsou národní  socialisté  ochotni  přijmout  šestou hlavu návrhu s 

pozměňovacím návrhem sociálních demokratů. Tentokrát se jdou poradit Slováci a po návratu do 

jednací místnosti návrh odmítají a přednášejí vlastní návrh znění posledního odstavce hlavy, který 

nakonec přešel do finální verze.

Mezitím byl Prokop Drtina u prezidenta Beneše a žádal jej o radu, jak postupovat, neboť 

myšlenku československého národa národní socialisté obhajovali právě kvůli názoru prezidenta. Po 

vyslechnutí situace Beneš pronesl svůj známý výrok: „Musíte se dohodnout.“31

Drtina se vracel zpět na jednání, nic netuše o tom, co se mezitím stalo. Do budovy vešel 

zrovna ve chvíli,  kdy zbylí  národní  socialisté  odcházeli  z  jednání.  Václav Kopecký se totiž  ve 

vyostřené  debatě  dotkl  Stránského  židovského  původu,  což  vzbudilo  všeobecné  rozhořčení  a 

odchod  nár.  soc.  delegace.32 Národní  socialisté  odjeli  do  hotelu,  kde  je  Drtina  seznámil  s 

28 CK, dok. 133, s. 425 a dále.

29 Tamtéž, s. 425, pozn. 1.

30 Tamtéž, .s 427.

31 DRTINA, P.: Československo – můj osud, sv. II., s. 23.

32 Těžko říci, nakolik se v této situaci dá věřit Cestě ke květnu, neboť jediným zapisovatelem v tu chvíli byl komunista 

Laštovička. Předmětný výrok je pravděpodobně Kopeckého věta:  „Žádám vás, zanechte těch formulí a v tomto  



prezidentovým vyjádřením, které pro ně znamenalo odstoupení od dosavadní linie a po Kopeckého 

omluvě Stránskému přistoupili na přijetí návrhu tak, jak jej domluvili Slováci a komunisté.

Tento okamžik, byť se na první pohled může zdát, že šlo o pouhý dílčí ústup v jedné z 

šestnácti hlav návrhu, lze v širším kontextu vnímat jak další zlomový bod. Benešův výrok je totiž 

více  než  snadno  vztáhnout  nejen  na  slovenskou  otázku,  nýbrž  na  celá  jednání.  „Musíte  se 

domluvit!“ začalo figurovat jako skrytý imperativ pro národní socialisty,  de facto  jedinou opozici 

vůči  komunistickému návrhu, což nutně znamenalo příklon ke kompromisu a opuštění snahy o 

radikální změnu. Drtina tuto situaci reflektuje a shrnuje takto: „Největší krize celého jednání byla  

překonána a náš odpor, který vynikajícím způsobem vedl a argumentoval profesor Stránský, od té  

doby oslábl, a to nejen věcně, nýbrž i osobně.“33

Samotný  výsledek  jednání  o  IV.  hlavě  byl  přesto  kompromisní.  SNR  nedosáhla  svých 

nejpřehnanějších požadavků (otázkou zůstává, jak by se jednání ubírala v případě, že by Slovenské 

národní povstání bylo úspěšné a udrželo si území na Slovensku až do příchodu Rudé armády), 

avšak finální verzi hlavy se nakonec nesla v duchu „čtyř punktů“.

Jednání o budoucím vládním programu

V předchozí  sekci  byl  vystižen  průběh  jednání  o  šesté  hlavně  komunistického  návrhu. 

Jednalo se o zdaleka nejdramatičtější část jednání a velmi dobře ukazuje rozložení sil. Na jedné 

straně sociální  demokraté coby opozice vůči komunistům, uprostřed lidovci,  velmi pasivní,  byť 

nakloněni národním socialistům, a sociální demokraté, v kontextu rozložení sil,  dalo by se říci, 

neutrální. Na druhé straně skvěle sehraní komunisté.

Nebude snad proto vadit, když bude popis průběh jednání o ostatních hlavách programu, ve 

srovnání s tímto podstatně mírumilovnějších a hladších, vynechán. Autor je toho názoru, že popis 

předchozí sekce je pro celkovou ilustraci dostačující a další detailní popisy vnitropolitických diskusí 

by byly nadbytečné. Případné zájemce o detailní průběh je možno odkázat na dostupnou Cestu ke  

Květnu, výsledný vládní program je popsán a okomentován v následující kapitole této práce a k 

přečtení je, včetně všech změn mezi původní a konecčnou verzí, v její příloze.

slovanském prostředí vyjděte vstříc.“ (CK, dok. 133, s. 437). Sám Kopecký se k tomu vyjadřuje stručně: „Když jsem 

v jednom okamžiku jednání ostře napadl dr. Jaroslava Stránského, a ten se ohrazoval i  výhružkou, že národně  

socialističtí zástupci jednání opustí, vznikl velmi kritický moment.“  Drtinou zmiňované bouřlivé reakce v  Cestě 

zaznamenány nejsou.

33 DRTINA, P.: Československo – můj osud, sv. II, s. 24.



Jednání o složení první poválečné vlády

Po ukončení jednání o programu vlády logicky nastal čas pro rozdělení jednotlivých postů.34 

Než se však dostaneme k samotné diskusi o složení vlády, zastavme se u dvou nově zavedených 

funkcí a orgánů.

Prvním je předsednictvo vlády. Tento nově zavedený orgán změnil charakter hlavy vlády z 

jednotlivce (premiéra) na šestičlenný kolektiv (premiéra a pět místopředsedů, v dobovém termínu 

náměstků). Při dotazování na toto téma, které spustil premiér Šrámek, jenž se 26. března poprvé 

dostavil na jednání, mimo jiné zaznělo, že vláda by měla být usnášeníschopná v případě přítomnosti 

nadpoloviční většiny ministrů a nadpoloviční většiny předsednictva, přičemž by nebylo podmínkou, 

aby byl přítomen premiér!35 Tato kolektivizace vedení vlády snese být označena za sovětizaci a 

bezesporu nebude dílem náhody.

Druhou novinkou je funkce státního tajemníka na ministerstvech obrany, zahraničních věcí a 

zahraničního  obchodu,  přibližného  ekvivalentu  dnešního  prvního  náměstka  ministra,  ovšem  s 

mnohem rozsáhlejšími pravomocemi včetně členství ve vládě. Na Šrámkovu připomínku, že ministr 

a tajemník mohou mít opačné mínění, Gottwald odpovídá: „To je právě cíl, aby mohlo být rozličné  

mínění,“36 a dále je vysvětleno, že ministr má slovo uvnitř resortu, ale tajemník se může odvolat k 

vládě.  Ptáme-li  se  cui bono,  odpověď je zřejmá – úzce semknutí  komunisté by prostřednictvím 

státních tajemníků mohli působit i na ministerstvech, která byla přidělena jiným stranám, přičemž 

tyto strany by stejné výhody (vzhledem k jisté rozdrobenosti) mohly využívat v mnohem menším 

rozsahu. Nic na tom nemění skutečnost, že posty tajemníků byly zamýšleny výhradně pro Slováky, 

resp. zástupce SNR, na které nemělo být hleděno jako na straníky ve smyslu příslušnosti buď k 

Demokratické straně, nebo ke KSS, nýbrž jako zástupce SNR, na což byl ústy Gustáva Husáka 

kladen důraz.37

Přesto nebyly vzneseny žádné námitky a diskuse o struktuře vlády byla ukončena.38

Následovalo  jednání  o  politickém  rozdělení  funkcí.  Slánský  přednáší  návrh,  aby  se 

ministrem nemohl  stát  nikdo,  kdo  nesouhlasí  s  vládním  programem  a  nikdo,  kdo  se  jakkoliv 

zkompromitoval během okupace. Rozdělení funkcí mělo být takové: z národnostního hlediska se 

pro Slováky navrhují dvě místa v předsednictvu, čtyři ministerstva a všechny tři státní tajemníky; z 
34 Pro přesnost je nutno dodat, že některé části programu, jmenovitě VII. hlava týkající se otázky Podkarpatské Rusi,  

byly definitivně schváleny až v průběhu jednání o struktuře a personálním složení vlády. Jednalo se o reakci na  

Benešovo jednání se Sověty (viz výše).

35 ČSVDJ, dok. 134, s.439.

36 Tamtéž.

37 ČSVDJ, dok. 136, s. 447.

38 Tamtéž, s. 440.



politického hlediska se navrhuje, aby měla každá (česká) strana po jednom zástupci v předsednictvu 

a dále rozdělené resorty tak, aby byl celkový součet členů vlády pro komunisty, národní socialisty a 

sociální demokraty tři a pro lidovce dva. Zbývajících pět ministrů měly tvořit  nestraníci,  a sice 

Masaryk (zahraničí), gen. Svoboda (národní obrana), prof. Nejedlý (školství), gen. Hasal (doprava) 

a  dr.  Škvařil  (zdravotnictví).  Konkrétně bylo navrženo, aby Slováci získali  resorty zemědělství, 

financí, ochrany práce a sociální péče a ministerstvo vnitřního obchodu. Sociální demokraté měli 

získat  ministerstva  průmyslu  a  výživy,  národní  socialisté  ministerstva  zahraničního  obchodu  a 

spravedlnosti, komunisté ministerstva vnitra a informací a lidovci ministerstvo pošt. Strany se po 

předložení návrhu odebraly k interním poradám.39

Následujícího  dne,  27.  března,  diskuse  pokračuje.  Národní  socialisté  okamžitě  napadají 

návrh pro jeho nespravedlnost a protestují proti tomu, že nemají získat žádný z klíčových resortů, tj. 

zahraničí,  vnitro,  národní  obranu,  informace,  zemědělství  či  finance.  Navrhují,  aby se  poradila 

'šestka',  tj.  předsedové  jednajících  stran  plus  dva  Slováci  a  vypracovala  nový  návrh.  Slánský 

nesouhlasí  a  chce  věc  projednat  v  plénu,  Husák  se  přidává  s  tím,  aby se  v  plénu  projednala 

přinejmenším národnostní  otázka.  Slováci  jsou  velmi  nespokojeni  s  počtem funkcí,  které  mají 

obdržet a chtějí více. Nakonec však obě otázky projednává 'šestka' a než je další jednání odročeno 

na zítřek, přichází do pléna Gottwald a oznamuje, že na počtu slovenských ministrů se již nic měnit 

nebude.40

Nazítří,  28.  března představuje Gottwald coby předsedající  konečný návrh na personální 

složení vlády.41 Komise se jednomyslně usnesla, že premiérem má být velvyslanec Fierlinger a v 

předsednictvu mají zasednout Široký a Ursíny za SRN, za nár. socialisty David, za lidovce Šrámek 

a za komunisty Gottwald.

Rozdělení resortů ještě měly ovlivnit dva pozměňující návrhy. Premiér Šrámek požadoval 

pro lidovce třetí  křeslo,  aby byly všechny strany NF zastoupeny skutečně rovnoměrně.  Tomuto 

návrhu  bylo  vyhověno  a  lidovci  získali  ministerstvo  zdravotnictví  na  úkor  nestraníků,  naopak 

bezprecedentní požadavek sociálních demokratů, aby měli křesla čtyři, měl skutečně malou naději 

na to, že by prošel.

Na posty členů vlády byli doporučeni a vzápětí schváleni tito:

Ministr národní obrany: gen. Ludvík Svoboda (nestr.)

39 Tamtéž, s. 440-441.

40 ČSVDJ, dok. 135, s. 444.

41 ČSVDJ, dok. 136, s.  445.



Státní tajemník MNO: plk. Mikuláš Ferjenčík (DS)42

Ministr zahraničních věcí: Jan Masaryk (nestr.)

Státní tajemník MZV: Vlado Clementis (KSS)43

Ministr zahraničního obchodu: Hubert Ripka (nár. soc.)

Státní tajemník MZO: Ján Lichner (DS)

Ministr vnitra: Václav Nosek (KSČ)

Ministr spravedlnosti: Jaroslav Stránský (nár. soc.)

Ministr informací: Václav Kopecký (KSČ)

Ministr financí: Vavro Šrobár (DS)

Ministr průmysl: Bohumil Laušman (soc. dem.)

Ministr vnitřního obchodu: Ivan Pietor (DS)

Ministr zemědělství: Július Ďuriš (KSS)

Ministr výživy: Václav Majer (soc. dem.)

Ministr dopravy: gen. Antonín Hasal (nestr.)

Ministr pošt: František Hála (lidovci)

Ministr ochrany práce a sociální péče: Josef Soltézs (KSS)

Ministr školství a osvěty: Zdeněk Nejedlý (nestr.)

Ministr zdravotnictví: Adolf Procházka (lidovci).

Vzpomeňme na  (neúspěšný)  prostest  národních  socialistů,  že  se  jim nedostane  žádného 

klíčového  ministerstva,  za  něž  konkrétně  považovali  vnitro,  obranu,  zemědělství,  informace  a 

finance. Všimněme si, že s výjimkou posledního obsadili všechna tato ministerstva komunisté či 

nestraníci,  kteří  jim byli  více než nakloněni,  což nesvědčí o ničem jiném, než o nesmírně silné 

pozici komunistů, která jim dovolila získat takovou moc. Přidáme-li k tomu ministerstvo zahraničí, 

kde se stal státním tajemníkem komunista Clementis a ministerstvo školství v čele se Zdeňkem 

Nejedlým, spojí se vše do obrazu pevného a mocného uchopení faktické moci či potenciálu ve 

všech aspektech společnosti.  Zajisté není náhodou, že se jedná o stejné schéma, s nímž pracuje 

jakýkoliv totalitní režim, ovládající  stát  silou (policie a armáda),  propagandou a monopolem na 

informace, a hospodářsky (v poválečné době se význam ministerstva zemědělství nedá srovnat s 

běžným stavem). Přidejme další společný rys totalitních vlád snažících se o indoktrinaci názorově 

tvárné mládeže a hned vidíme, že výsledné složení vlády je skutečně položením reálných základů 

pro politickou hegemonii.

42 Slováci byli ve vládě  de iure  za SNR, nikoliv za své strany. Pro přehlednost však bude lepší, bude-li zde jejich 

stranická příslušnost uvedena.

43 V doporučení nebylo obsazení tohoto postu ještě definitivní,  SNR Clementise navrhla až v průběhu následující  

diskuse. 



Rudý sociální demokrat na postu premiéra je již jen třešničkou na dortu.



Konec jednání a cesta do Košic

Taková byla moskevská jednání československé politické reprezentace v Moskvě ve dnech 

19.-29. března 1945, těsně před koncem druhé světové války. Zbývá už jen uvést několik slov o 

jejich závěru a cestě domů, do Československa.

Odjezdu delegace z Mosky předcházela slavnostní večeře, kterou na její počest uspořádal 

Stalin. Prokop Drtina vzpomíná na její průběh a obzvlášť na Stalinovy přípitky,  které byly oba 

velmi příznačné.44

V prvním Stalin hovořil o příchodu rudoarmějců na území Československa a v upřímném 

duchu shrnul, že ač jsou hrdinové a přinášejí republice osvobození, zůstávají vojáky a budou se tak i 

chovat, což obyvatelé mohou pocítit i nepříjemně. Za toto Stalin požádal, aby jim bylo odpuštěno.

Druhý přípitek se týkal  slovanství.  Stalin  odmítl  myšlenku panslavismu,  v níž  spatřoval 

prostředek k utlačování  jiných slovanských národů a definoval  novou slovanskou politiku  jako 

obranu  proti  pangermanismu.  V  novém  slovanském  společenství,  uvedl,  nebude  žádný  národ 

utiskován zájmy jiného slovanského národa,  načež  se naklonil  nad  prezidenta  Beneše  a  dodal: 

„Tady ten mi moc nevěří. Či ano?“ Beneš se podle Drtiny rozpačitě usmíval a neřekl nic.45

Ponecháme to bez komentáře, neboť by byl zbytečný.

Delegace opustila Moskvu zvláštním vlakem a vydala se na několikadenní cestu s cílem v 

Košicích.  Vláda  podala  před  překročením československé  hranice  do  rukou  prezidenta  demisi. 

Šestiletá éra exilu skončila.

Třetího dubna 1945 stanula československá politická reprezentace na domácí půdě, 

Pátého dubna složila nová vláda v Košicích slavnostní slib, měsíc a tři dny před koncem 

války, necelé tři roky před Únorem, k němuž bylo v Moskvě nakročeno více, než si mnozí účastníci  

jednání připouštěli. 

44 DRTINA, P.: Československo – můj osud, sv. II, s. 27-28.

45 Pokud by Stalin nějakou neuvěřitelnou hříčkou osudu myslel tento přípitek vážně, byli by českoslovenští komunisté 

papežštější než papež. Viz XV. hlava košického programu.



Košický vládní program a jeho význam

Jelikož je tzv. Košický vládní program, spolu se sestavením vlády vyústěním moskevských 

jednání, bylo by trestuhodné jej v rámci této práce opomenout. Jestliže bylo v předchozí kapitole 

stručně  popsáno,  jak  jednání  probíhala,  tato  kapitola  se  zaměří  na  jejich  výsledek.  Proto  zde 

proběhne srovnání textů komunistického návrhu vládního programu předneseného na moskevských 

jednáních46 a výsledného textu programu schváleného 5. dubna 1945 v Košicích.47

Komparace  textů,  resp.  odchylky  košického  dokumentu  od  původního  komunistického 

konceptu,  mimo  jiné  v  plném  světle  ukáží  celkový  výsledek  snahy  československých 

demokratických politiků na moskevských jednáních o vládním programu.

Pro pohodlí  čtenáře,  a  rovněž  proto,  aby citované pasáže  nebyly vytrženy z  kontextu  a 

nebyla tak pokřivena jejich interpretace, je plné znění programu uvedeno v Příloze 1 k této práci, a 

veškeré změny jsou vypsány tamtéž, přimo v textu. Tato kapitola tedy obsahuje pouze komentáře k 

jednotlivým hlavám a změnám v nich provedených.

Hlava I

První hlava je v podstatě preambulí k celému programu. Jedná se o slavnostní a v dobrém 

slova smyslu patetický úvod obsahující deklaraci dočasností budoucí vlády a co nejbližší vytvoření 

dalších  orgánů  vedoucích  k  sepsání  nové  ústavy.  Již  zde  se  objevují  náznaky  budoucího 

prosovětského tónu celého programu. 

Tato hlava zůstala beze změny.

Hlava II

Tato hlava pojednává o nutnosti pokračování boje až do úplné porážky nacistů, zejména pak 

v podpoře Rudé armády v jejím postupu, všemi dostupnými prostředky.

V odstavci komunistického návrhu, týkajícím se znovuvybudování československé armády, 

přibyla věta o západních jednotkách, jež komunisté 'opomenuli' jakkoliv zmínit a stylisticky byla 

pozměněna první věta.

V dalším odstavci přibyla zmínka o domácím odboji, komunisty rovněž vynechaném.

Význam  těchto  změn  je  poměrně  jasný.  Demokraté  zmínili  'své',  západní  jednotky  a 

prosadili rovněž pochvalnou zmínku o domácím odboji.  Nutno dodat, že šlo o ryze symbolické 

46 ČSVDJ, s. 380, dok. 130

47 Košický vládní program. Svoboda. Praha 1984.



gesto,  neboť  žádný  zástupce  nekomunistického  (neboť  ten  komunistický  byl  ve  spojení  s 

moskevskými exulanty a  vzhledem k všeobecnému úzkému propojení  mezi  komunisty a  jejich 

hierarchii  tedy  de  facto  zastoupen  byl)  domácího  odboje  nebyl  k  jednáním  přizván  a  ani  v 

poválečném období neměli domácí odbojáři jakékoliv zastoupení a podíl na vládě.

Hlava III

Třetí  hlava  programu  se  zaobírá  příští  podobu  československé  armády  včetně  jejího 

bezprostředního nasazení do stále ještě probíhajících bojů. Deklaruje se zde synchronizace s Rudou 

armádou v  organizaci,  výzbroji  a  výcviku  včetně  další,  užší  ještě  užší  spolupráce.  Z  dnešního 

pohledu alarmující je zavedení tzv. „osvětových důstojníků“, kteří se měli postarat o to, aby armáda 

byla  „skutečně  demokratická  a  antifašistická“.  V dobovém  kontextu  věc  snad  pochopitelná,  z 

nynějšího pohledu zřetelný počátek existence armádních politruků a ideologizace armády. Netřeba 

snad vysvětlovat, v čem tkví nebezpečí ideologizace jakékoliv ozbrojené složky.

Markantnější změny oproti původnímu návrhu sledují záměr většího zdůraznění existence 

západního  a  domácího  odboje.  Změna  pořadí  výčtu  ozbrojených  složek  například  posouvá 

československé letce a západní  obrněnou brigádu blíže k větší  důležitosti  (komunisty byly tyto 

složky  zařazeny  až  za  partyzány).  Rovněž  jsou  zmíněni  vojáci,  kteří,  mimo  jiné  „umírali  na 

popravištích“, pod čímž by bylo možno si představit i například generála Eliáše, po Únoru jinak 

považovaného, v rámci komunistického černobíleého vidění, za kolaboranta.

Hlava IV

Tato hlava se zaměřuje na mezinárodněpolitickou orientaci poválečného Československa. 

Zajisté není překvapivé, že polovina této hlava je věnována přátelství a spolupráci se Sovětským 

svazem,  většina  zbytku  pak  dalším  zemím,  kde  se  očekávala  dominance  SSSR.  Západním 

spojencům je věnován pouze poslední odstavec. 

Změny jsou skutečně kosmetické, srdečněji definující vztah k západním mocnostem.

Hlava V

Pátá  hlava  definuje  poválečné  vnitrostátní  uspořádání  a  přechod  k  decentralizaci 

prostřednictvím  samosprávných  národních  výborů  a  dalších  sdružení.  V  rámci  'zlidovění' 

demokracie  je  rozšířeno  rovné  aktivní  volební  právo  pro  muže  i  ženy od  osmnácti  let  včetně 

příslušníků vojenských sil. Zrádci budou práva aktivního i pasivního naopak zbaveni.

Jedinou, byť vcelku zásadní  změnou,  je rozšíření výčtu zaručených svobod v posledním 

odstavci.



Hlava VI

Nejdiskutovanější část programu týkající se vztahu Čechů a Slováků v obnoveném státě (viz 

předchozí  kapitola)  příliš  mnoho  změn  překvapivě  nevykazuje.  Sleduje  linii  původního 

komunistického návrhu a činí ze Slovenské národní rady a Sboru pověřenců základ „zákonodárné, 

vládní  a  výkonné“  moci  na  Slovensku.  V  podstatě  zaručuje  naprostou  rovnoprávnost  včetně 

vytvoření čístě slovenských vojenských jednotek, tak, aby byli Slováci ve své zemi svými pány. 

Hlava rovněž poskytuje záruky pro přiměřené zastoupení Slováků v celorepublikových vládních a 

úřednických kruzích.

Hlava VII

Zde je řešena otázka Podkarpatské Rusi, resp. Zakarpatské Ukrajiny, jak se jí již svědomitě 

říkalo. Finální verze se od návrhu liší snad jen poněkud méně hysterickým tónem ohledně „vůle 

karpatoruského  lidu“.  Komunistický  návrh  se  svou  formou  až  podezřele  shoduje  s  chováním 

Molotova při jednáních s Benešem (viz předchozí kapitola), kde byl vyvíjen zdánlivě nesmyslný 

tlak  ve  věci,  která  byla  již  dávno  rozhodnuta  a  odsouhlasena.  Pokud  Gottwald  v  otázce 

Podkarpatské Rusi zároveň tlačil na Jana Masaryka, projevuje se enormní zájem o tuto oblast hned 

ve třech nezávislých postupech Sovětů a jejich československých pohůnků.

Vzhledem k tomu, že předání bylo již dávno ujednáno, se dá usoudit, že Sověti touto cestou 

demonstrovali sílu, jiných vysvětlení se nabízí jen málo.

Hlava VIII

Osmá hlava vládního programu se soustřeďuje na vypořádání  se  s  Němci a  Maďary na 

území Československa a stanovuje podmínky výjimečných případů, kde nebude jednotlivec zbaven 

občanství, případně vykázán z území republiky.

Tato hlava zůstala beze změny.

Hlava IX

Devátá hlava programu je zaměřena na domácí zrádce a obsahuje výčet jednotlivců, kteří 

budou  postaveni  před  soud  za  velezradu  (prezident  Emil  Hácha,  členové  Beranovy  vlády), 

organizací, jejich členové budou stíháni, a které budou zakázány (např. Vlajka, Česká liga proti 

bolševismu a  další)  a  v  rámci  „vykořenění  fašismu“ zrušených politických stran  (např.  ľudová 

strana, agrárníci a jiné).

Stíháni  budou  všichni  „napomáhači“  a  u  pracovníků  státního  aparátu  bude  prováděn 



individuální přezkum jejich činnosti.

Poslední  odstavec  o  zrušení  politických  stran  obsahuje  zřejmě  nejzásadnější  a 

nejdemokratičtější změnu oproti komunistickému návrhu, budeme jej proto citovat:
Z těchto opatření nevyplyne žádná újma na morální ani politické cti bývalému členstvu jmenovaných stran,  

které  zůstalo  věrno  republice  (přidáno). Politicky  odpovědným  funkcionářům  jmenovaných  stran,  kteří  se  

kompromitovali a těžce provinili  na zájmech národa a republiky,  (přidáno)  bude zakázána politická činnost a účast 

v organizacích demokratických stran.

Vidíme zde odmítnutí kolektivní viny a umožnění jejich nezaprodaným členům pokračovat v 

politické činnosti tím, že je na jedné straně řečeno, že zrušení strany se nedotkne těch jejích členů, 

kteří zůstali na správné straně, a na druhé straně je upřesněno, že politická činnost nebude zakázána 

všem, nýbrž jen těm, kteří „se kompromitovali“.

Z morálního hlediska je to samozřejmě obrovský úspěch londýnské delegace, v skutečně 

demokratickém duchu. Snad je jen škoda, že podobných úspěchů bylo tuze málo.

Hlava X

V této části programu se deklaruje postup konfiskace majetku Němců, Maďarů a domácích 

kolaborantů a jeho převod pod státní správu.

S výjimkou vložení odkazu na příslušný prezidentský dekret zůstala tato hlava beze změny.

Hlava XI

Bude provedena pozemková reforma po vzoru konfiskací prováděných Slovenskou národní 

radou.  Opět  bude zabaven zemědělský majetek  německých a  maďarských statkářů  a  domácích 

zaprodanců a rozdělen mezi drobné hospodáře a bezzemky, s přednostním právem pro ty, kteří se 

zasloužili v boji proti nacistům.

Rovněž tato hlava, s výjimkou stylistické úpravy, zůstala beze změny.

Hlava XII

Dvanáctá  hlava  klade  důraz  na  nutnost  okamžité  obnovy  ekonomiky,  národního 

hospodářství  a  infrastruktury a  deklaruje  zájem vlády být  tomu aktivně nápomocná.  Zásadnější 

změna oproti komunistickému návrhu tkví v přidaném poslední odstavci o mezinárodní pomoci, 

kde  se  uvádí,  že  kromě  pomoci  od  Sovětského  svazu  bude  podpora  čerpána  i  od  organizace 

UNRRA  (United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration  –  volně  přeloženo 

Administrativa Spojených národů pro pomoc a obnovu) a z amerického programu lend and lease  



(půjčka a pronájem). Komunisté tyto organizace z pochopitelných důvodů nechtěli přiliš zmiňovat.

Hlava XIII

Tato hlava navazuje na  předchozí,  zaměřujíc  se  tentokrát  na zemědělství.  Apeluje  se  na 

rolníky a dobrovolníky, aby spojenými silami obdělali každou píď půdy a vypěstovali tak dostatek 

potravy pro obyvatelstvo.

Zavádí  se  normování  výnosu  podle  bonity  půdy  a  spolu  s  tím  přídělový  systém  na 

nejzákladnější potraviny s možností doplnění jídelníčku z volného trhu, kam poputují přebytky.

Tato hlava zůstala kromě drobné stylistické úpravy beze změny.

Hlava XIV

Tato část programu zavádí podmínky pro dostupnost práce pro každého a stanovuje k tomu 

určitá pravidla. Zároveň zavádí sociální politiku podpory pro všechny zasažené válkou, tj. zejména 

invalidy, sirotky, vdovy a další, pro veškeré pracující, např. velmi konkrétní zmínkou o lázních, 

zotavovnách a podobných zařízeních,  a v posledních odstavcích zaručuje právo na organizaci v 

odborech a jinýcb sdruženích.

Hlava zůstala beze změny s výjimkou poslední přidané věty o zájmu vlády na repatriaci 

obyvatelstva.

Hlava XV

Předposlední  hlava  se  široce  zaobírá  denacifikací  a  demokratizací  nové  republiky,  a  to 

zejména v oblastech vzdělávání a kultury. Budou zavedena konkrétní opatření v podobě: zavření 

všech  německých  škol  včetně  vysokých,  otevření  všech  nacisty  zavřených  českých  škol  všech 

stupňů a jejich vybavení inventářem ze zavřených německých institucí, vyřazení protektorátních 

učebních  pomůcek  a  osnov,  které  do  mládeže  „vbíjely  fašistický  jed“48.  Revize  proběhne  v 

žurnalistice, rozhlasu a filmu. Slovensku bude v rámci kultury a vzdělávání zaručeno respektování 

národní identity.

Tato hlava zůstala beze změny, možná i proto se zaměřme na její strukturu. V posledních 

odstavcích  se  totiž  začíná  objevovat  znepokojivý  náznak  věcí  příštích.  Začíná  to  odstavcem o 

kladení  politicko-kulturního  důrazu  na  „slovanství“,  pokračuje  již  zcela  nepokrytou  deklarací 
48 Zde mi prosím dovolte malé odbočení a reálný příklad z rodinné historie. Můj dědeček mi vyprávěl, jak byl po  

okupaci,  tehdy  desetiletý,  podroben  ideologické  prověrce  při  přijímacích  zkouškách  na  gymnázium.  Kromě 

standardních znalostních zkoušek byl předveden před Němce, který mu ukázal dva plakáty. Na jednom byl britský 

výsadkář,  na druhém voják wehrmachtu.  Němec dědovi řekl,  ať  ukáže,  kdo z těch dvou představuje nepřítele.  

Dědeček označil za nepřítele Brita, což bylo dle jeho slov poprvé, kdy vědomně lhal úřední osobě.



orientace  na  Sovětský  svaz  včetně  postavení  ruštiny  na  první  místo  ve  výuce  cizích  jazyků  a 

založení vysokoškolských kateder dějin, ekonomiky a práva SSSR, to vše v „lidovém a národním 

duchu“. Tento opožděný (a dočasný) triumf panslavismu je znepokojivý tím, že jedna ideologie, od 

níž má být republika podle této hlavy důkladně očištěna, je plíživě nahrazena jinou. Toto je, spolu s 

politizací,  resp. ideologizací ozbrojených sil (podle hlavy III),  prvním hmatatelným indikátorem 

následujících událostí, jejichž konečná podoba mnohé z účastníků moskevských jednání nepříjemně 

překvapila. S trochou nadsázky by se dalo říci, že Československo vykročilo k Únoru s úsměvem a 

písní „Hej, Slované“ na rtech.

Hlava XVI

Poslední hlava představuje zakončení programu, kde vláda uznává, že před národem leží 

dlouhá a trnitá cesta, nicméně věří, že společným úsilím se vše podaří, přičemž slibuje, že se bude 

snažit ze všech sil, aby národu napomohla v realizaci axiomu, že lid je zdrojem veškeré moci.

Následují podpisy.

Shrnutí

Názory na signifikanci odchylky obou textů se pochopitelně mohou lišit, dle názoru autora 

této  práce  jsou  však  stěží  něco  více  než  kosmetické.  Názor  je  pochopitelně  nutno  podpořit 

argumenty, zde tedy jsou:

Zprvu je  nutno uvést,  že  samotný program není  nijak zásadně komunistický.  Pravda,  je 

levicový, tím se však nijak nevymyká obecnému trendu v poválečné Evropě, jemuž neunikl ani 

samotný Winston Churchill, který, byť byl ikonou úspěšného britského boje proti nacistům, prohrál 

už  roku 1945 volby proti  labouristům. Vzhledem k tomu,  že se  v Národní  frontě nepočítalo s 

žádnou  pravicovou  stranou,  nebyl  tento  program  v  zásadě  nijak  v  rozporu  s  konsensem 

československé politické reprezentace. Výrazně prosovětský tón je nutno vnímat v kontextu doby, 

konec  konců  to  skutečně  byla  Rudá  armáda,  která  osvobodila  drtivou  většinu  území 

Československa od nacistů, což bylo v daném momentu rozhodující.

Zadruhé se jedná o 'pouhý' vládní program, v němž jsou záměry budoucí vlády představeny 

stručně a obecně. Pravá hodnota politického programu totiž nespočívá a jeho podobě, nýbrž v jeho 

plnění. I proto je nutno poukázat na jistou symboličnost provedených změn, neboť jejich skutečná 

hodnota se měla projevit až později. Otázkou zůstává, zda se skutečně projevila, například nakolik 

mohla letce z československých perutí RAF během jejich poúnorového uvěznění hřát skutečnost, že 

byli  v  Hlavě  III  posunuti  v  pořadí  výčtu  významných  československých  ozbrojených  složek  z 

předposledního na druhé místo.



Zatřetí  si  uvědomme,  že  se  ze  strany  komunistické  jednalo  o  pouhý  návrh vládního 

programu a bylo by nepředložené předpokládat, že navrhovatelé nepočítali se žádnými změnami. V 

kontextu  této  skutečnosti  je  nutné  se  ptát,  nakolik  asi  skutečné  změny naplnily  přepokládanou 

toleranci. Zcela mimo otázku stojí, jak by situace vypadala, kdyby existovala pluralita návrhů a 

rozhodovalo se o shodě mezi nimi.

Začtvrté je rovněž nutno připomenout, že ne všechny provedené změny je možno považovat 

za výsledek aktivní snahy londýnské delegace o demokratičtější program. Je mezi nimi i řada změn 

stylistických,  čí  přirozeně  a  se  souhlasem všech  účastníků  vyplynuvších  z  průběhu  jednání,  v 

případě  šesté  hlavy  je  výsledek  dokonce  opačný,  než  v  jaký  národní  socialisté,  silní  odpůrci 

dualismu, doufali. 

V tomto okamžiku stojí za zmínku, že komunisté nebyli jedinou stranou, která vypracovala 

návrh vládního programu. Rovněž sociální demokraté totiž vypracovali svůj  návrh49, nicméně po 

dohodě s komunisty se rozhodli jej na moskevských jednáních nepředkládat. Tato skutečnost svědčí 

o již v tehdejší době úzké provázanosti přinejmenším části sociální demokracie s KSČ, korunované 

sloučením obou stran, resp. pohlcení sociální demokracie komunisty v roce 1948. Neboť co by to 

bylo za politickou stranu, která by se zcela dorovolně vzdala svých idejí o podobě svého státu.

Samotný  sociálnědemokratický  program  bezesporu  stojí  za  bližší  zmínku.  Jeho  tón  je 

podstatně méně prosovětský než je tomu u návrhu komunistického, a to ve všech apektech. Mimo 

jiné navrhuje sloučení všech socialistických stran (tj. sociální demokracie, národních socialistů a 

komunistů)  do  jedné,  nijak  nezmiňuje  zrušení  pravice,  v  podstatě  rovnoměrně  navrhuje 

prohlubování přátelství jak s Východem, tak se Západem. Skoro se chce říci, že je škoda, že tento 

program nebyl předložen.

Na jeho je však vidět zásadní rozdíl v připravenosti. Zatímco sociálnědemokratický program 

je soupisem nejrůznějších návrhů a požadavků na široké škále od obecných po velmi konkrétní, v 

zásadě  jen  hrubě  organizovaný  seznam  konceptů,  komunistický  program  je  již  při  přeložení 

rozepsán do hlav a  upraven tak, aby mohl být publikován, což byl samozřejmě účel.50

Zůstává  otázkou,  proč  své  programy nepředložili,  resp.  nevypracovali  zástupci  ostatních 

stran. U slovenských komunistů je odpověď samozřejmá, neboť ti byli samostatnou stranou čistě za 

účelem získání  dvojnásobného mandátu  pro KSČ a její  program tudíž byl  i  jejich  programem. 

Zástupci slovenské Demokratické strany v podstatě sami sebe diskvalifikovali z možnosti hlubší 

účasti na hlavních jednáních tím, že v Moskvě figurovali pouze jako jedna ze dvou částí Slovenské 

národní rady. Jejich priority tudíž byly spíše národního, než celostátního rázu a soustředili se proto 

49 ČSVDJ, s. 358, dok. 122

50 ČSVDJ, s. 393, dok. 131. Gottwald: Je to program dělaný tak, aby mohl být publikován. Tomu odpovídá také styl,  

někde strohý, jinde slavnostnější. My trváme na to, aby program byl publikován, aby národ znal program a mohl na  

něm spolupracovat.



na otázky Slovenska.

Zbývají lidovci a národní socialisté.

V prvním případě je třeba poukázat na jistou symboličnost účasti lidovců na jednáních, kde 

prim  hrál  blok  socialistických  stran.  Monsignore  Šrámek  se  jednání  coby  odstupující  premiér 

zúčastnit nechtěl a strana proto byla zastoupena pouze Františkem Hálou, jehož například Prokop 

Drtina označuje za „slabého“51 a ze zápisů jednání skutečně vyplývá, že Hála byl značně pasivní.

Otázka, proč vlastní návrh nepředložili národní socialisté, kteří se v průběhu jednání jasně 

stavěli do role protistrany, je složitější.

Samotní  účastníci  nikde  přesné odůvodnění  neuvádějí.  Indicií  může být  výrok Jaroslava 

Stránského v prvních hodinách jednání, kde uvádí následující: „Nám není nic nového, že jednáme 

na základě konceptů komunistické strany, my jsme na to zvyklí z Londýna, pracovat na podkladu  

návrhů komunistické strany. Od doby, kdy nastal v naší emigraci vnitropolitický život, bylo a je to  

přirozené. My jsme zaměstnáni více přítomností. Vy jste se mohli obírat plány, nehledě na to, že je  

to  už  v  charakteru  komunistů  dívat  se  dopředu.  Jsme  přesvědčeni,  že  se  také  tentokráte  

dohodneme.“52

Poznámka autorů Cesty ke květnu na téže straně, kde je Stránského výrok, odkazuje na knihu 

Bohuslava Laštovičky V Londýně za války, kde autor uvádí, že londýnská emigrace na konkrétních 

plánech pracovala, a shrnuje, že: Skutečnost, že delegáti londýnské buržoazní emigrace nepředložili  

v Moskvě společně vypracovaný program, tedy nikterak neznamenala, že by nebyli připraveni na  

jednání, ale byla diktována spíše taktickými ohledy.53

Tyto dva pohledy nemusí  nutně být  považovány za rozporné.  Pokud Stránského tvrzení 

vyložíme  jako  záměr  pracovat  na  podkladu  komunistů  a  upravit  jej  do  podoby  konsensu  či 

kompromisu,  více méně souhlasí  s  tvrzením autorů  Cesty.  Dodejme však, že podobná taktika s 

sebou nese obrovské riziko zatlačení do defenzivy bez možnosti  se z ní vymanit,  a moskevská 

jednání toho budiž smutným příkladem.

Máme-li potom hodnotit snahu národních socialistů coby protistrany, tedy jakési opozice 

vůči komunistickému návrhu, dá-li se tohoto termínu v daném kontextu použít, výsledek dopadl 

žalostně.

Ilustrujme tento závěr na delším citátu Prokopa Drtiny:54

V průběhu jednání  se  nám podařilo  dostat  do komunistického návrhu některé postuláty,  

které vesměs směřovaly k tomu, aby byly posíleny záruky pro zachování parlamentní demokracie,  

svobodných voleb, svobody tisku a projevu vůbec, jakož i v zahraniční politice mimo spojenectví se  

51 DRTINA, P.: Československo – můj osud, sv. II, s. 21.

52 CK, dok. 131, s. 392

53 Tamtéž.

54 DRTINA, P.: Československo, můj osud, sv. II, s. 22-23



SSSR pokračování  přátelské politiky vůči  válečným spojencům (…) Dále jsme tam vyjádřili,  že  

navazujeme  a  pokračujeme  v  politické  tradici  předmnichovské  republiky.  Nebyly  to  žádné  

světoborné  připomínky  a  formulace,  ale  byly  a  jsou  důležité  doposud,  aby  bylo  jasné,  kdo  

moskevské hovory myslil doopravdy a kdo později to, co slíbil, pomíjel a porušoval. My jsme mohli  

přijmout tento program vcelku, i když tam byly partie, které nám vůbec nebyly po chuti, protože  

zaručoval u nás existenci více rovnoprávných politických stran a všeobecné, přímé, rovné a tajné  

volby do zákonodárných i samosprávných sborů (…). To byla přednost, která nebyla dopřána ani  

jedné zemi ve střední Evropě, osvobozené a obsazené buď zcela, nebo alespoň převážně sovětským  

vojskem. Tato  přednost  dle  mého mínění  dodnes  ospravedlňuje  ústupky,  které  jsme byli  nuceni  

učinit (…).

Než  se  dostaneme  ke  konfrontaci  Drtinových  tvrzení  se  skutečnou  podobou  změn, 

probranou v předchozích částech této kapitoly, dodejme, že ještě mohlo být hůř. Zdeněk Fierlinger 

ve  svých  vzpomínkách  uvádí:  Mně  již  byla  z  dřívejších  rozhovorů  známa  povaha  hlavních  

programových  požadavků  komunistických  soudruhů.  Lze  říci,  že  umírněnost  programu  

komunistickými  soudruhy  předkládaného  všeobecně  překvapovala  (…).  Program,  jak  známo,  

neobsahoval žádné přímé socialisační požadavky a vyzvedal především vybudování nového, lidově  

demokratického státního zřízení (…).55

S Fierligerem je v tomto případě možno souhlasit.

Toto,  dohromady se  skutečností,  že  se  londýnská  delegace  s  návrhem programu  patrně 

detailně seznámila až v Moskvě, ukazuje, že lze vlastně ještě hovořit o štěstí, že komunisté, zřejmě 

rovněž z taktických důvodů, vypracovali návrh skutečně překvapivě umírněný. Ostatně, pojednává 

o tom již druhý odstavec této pasáže.

Vraťme se však zpět k citátu Prokopa Drtiny.

Autor  uvádí,  že  se  do  návrhu  podařilo  vsunout  pasáže,  které  vedly  k  posílení  záruky 

svobody. Tímto zřejmě myslí rozvedení výčtu svobod v Hlavě V, což je bezesporu záslužné, neboť 

konkrétnější  ustanovení  je  těžší  obejít  či  překroutit.  Tím však  výčet  skutečných  zásluh  končí. 

Pokračování  přátelské  politiky  vůči  západním spojencům byl  obsažen  již  v  původním návrhu, 

přidán byl pouze srdečnější tón. Vyjádření navázání na tradici předmnichovské republiky se v textu 

nevyskytuje prakticky vůbec a provedené změny jej nikterak nezdůrazňují. Ani záruku svobodných, 

rovných  a  tajných  voleb,  Drtinou  představovaná  jako  nejzáslužnější  výsledek  jednání,  ve 

skutečnosti nelze přisoudit snaze národních socialistů, program hovoří pouze o zavedení rovného 

hlasovacího práva pro muže a ženy od 18. let a v této části nebyl nijak pozměněn.

Již  bylo  řečeno,  že  skutečně  záslužným  výsledkem  bylo  odstranění  kolektivní  viny  u 

příslušníků zkompromitovaných politických stran, kde původní návrh počítal se zákazem politické 

55 FEIRLINGER, Z.: Ve službách ČSR, s. 588.



činnosti u všech členů a výsledný program ji zapovídá pouze těm, kteří se skutečně nějak provinili.

V celkovém měřítku však nelze než s Drtinou souhlasit,  že to „nebyly žádné světoborné 

připomínky a formulace“.

Bohužel.



Následky

Můžeme shrnout,  že výsledkem moskevských jednání je levicový, byť nikterak radikální 

vládní  program,  a  složení  vlády,  které  bylo  tím  skutečným  triumfem  českých  a  slovenských 

komunistů.  Programu můžeme vytknout  mnohé,  zejména jeho silně prosovětský tón a  nasazení 

ideologie tam, kam rozhodně nepatří. Je však nutné jej vnímat v kontextu doby a uvědomit si, že se,  

navzdory jeho významu coby symbolu, jednalo o „pouhou“ deklaraci směru, jímž se chce vláda 

ubírat.  Jak  již  bylo  řečeno,  skutečná  hodnota  politického  programu leží  až  v  jeho  naplnění  či 

nenaplnění.

Oproti tomu však složení vlády představuje reálné a hmatatelné vítězství komunistů, kteří 

spolu s  přidruženými nestraníky obsadili  klíčová  ministerstva  a  především toho dokázali  velmi 

dobře zužitkovat ke svým záměrům.

Klíčem k úspěchu byla pečlivá příprava. Zatímco londýnská vláda přijela, obrazně řečeno, 

bez jediného papíru, komunisté měli připravený kompletní koncept vládního programu, ba dokonce 

již připravený k tisku.

Komunisté, řečeno vojenskou terminologií, neboť co jiného to z jejich pohledu bylo, než 

boj, měli strategickou iniciativu. Překvapili své londýnské soupeře a odkázali je tak do pasivní role, 

z níž se jen stěží daly činit nějaké zásadní změny toho, co jim bylo předloženo.

Pokud Václav Kopecký vnímal náladu ve vlaku cestou do Košic jako jízdu dvou družstev na 

zápas, měl naprostou pravdu.56 Na jedné straně hříště se zde ocitl nesehraný tým bez strategie, jehož 

někteří hráči tajně fandili svému soupeři, na druhé straně naopak družstvo, které poctivě trénovalo, 

bylo jednotné a mělo, nezapomeňme, velice dobré trenéry.

Soupeřivost a řevnivost panující mezi londýnskými politiky, jinak běžná součást jakéhokoliv 

většího politického kolektivu, zde, bohužel pro ně a v důsledku bohužel pro celé Československo, 

nebyla na místě. Komunisté vždy vynikali svou semknutostí, což je vlastnost, kterou si uchovali 

dodnes.

Na druhou stranu je zapotřebí dodat, že vzhledem k tomu, že moskevská jednání byla pouze 

jedním článkem v dlouhém řetězci  události,  byl  jejich  potenciální  vliv  na  další  dění  omezený. 

Podepsala se na tom řada faktorů, zmiňme ty nejdůležitější.

Celková  vojensko-politická  situace  prakticky  vylučovala  možnost  jiné  orientace  než  na 

Sovětský svaz, a to nejen z toho důvodu, že to byla sovětská vojska, která osvobozovala území 

Československa, nýbrž i z předchozích kroků prezidenta Beneše, jakým byla například Smlouva o 

56 KOPECKÝ, V.: ČSR a KSČ, s. 383



přátelství z roku 1943.

Neúčast pravicových stran na moskevských jednáních, resp. zrušení všech československých 

pravicových stran, znamenalo absenci vyvažovacího prvku a tudíž dominanci levice. Ta se projevila 

tím, že přestože londýnští  politici  neměli  připraven žádný návrh programu,  ten komunistický  v 

zásadě nebyl v rozporu s jejich vlastním přesvědčením. Uvědomme si, že hlavní protistranou byla 

rovněž socialistická strana. 

Celkový kurz byl tudíž již stanovený a vymezoval relativně úzké mantinely, v nichž bylo 

možné se pohybovat. Představa, že by bylo možné se v poválečné době orientovat převážně na 

Západ, byla tedy neuskutečnitelná, dokonce natolik, že ji nikdo ani nenavrhoval.57

Zdaleka to však neznamená, že by se londýnští politici nedopustili zásadních chyb a zdaleka 

je to neomlouvá. Mantinely, byť omezené, byly totiž spíše mezinárodního rázu a ve vnitrostátním 

uspořádání jisté manévrování dovolovaly. Šlo například protestovat proti rozštěpení komunistické 

strany na KSČ a KSS, jehož účel byl naprosto očividný. Šlo tvrději vyjednávat o složení vlády a 

zabránit komunistům v získání takřka všech zásadních ministerstev, včetně těch, pod něž spadaly 

policejní a vojenské záležitosti, šlo se ohradit proti mnoha dalším detailům, prováděným za zcela 

očividnými účely.

Nestalo se tak.

Moskevská jednání proto byla prvním velkým vítězstvím komunistů na demokraty, jak se 

ukázalo hned v bezprostředně následujících letech. Ve volbách do Národního shromáždění v květnu 

1946  získali  komunisté  téměř  40%  hlasů  a  jen  díky  voličům  slovenské  Demokratické  strany 

nedosáhli celkové nadpoloviční většiny. Obsazením klíčových ministerstev, která si udrželi a plně 

využívali jejich možností, uchopili komunisté moc již dlouho před rokem 1948. Přes veškeré aféry 

včetně rozesílání balíčkových bomb, jejichž vyšetřování bylo aktivně mařeno ministrem Noskem a 

jeho komunisty infiltrovanou Bezpečností, se komunistům nakonec podařilo provést státní převrat v 

podstatě formálně demokratickými prostředky.

Okamžik definitivního nastavení kurzu tímto směrem je nutno hledat o necelé tři roky dříve 

v Moskvě. Tam Československo učinilo první krůčky k Únoru.

57 Ladislav Feierabend k tomuto uvádí Benešova slova z konce roku 1944: „Západ nás přidělil do východní sféry, a my  

se v ní musíme co nejlépe pohybovat.“ FEIERABEND, L.: Soumrak československé demokracie, s. 247.



Závěr

„Za zachování občanských svobod, to jsme dycinky.“ – Klement Gottwald.

Po bitvě je každý generál. Na samém konci práce se vracíme k první větě jejího úvodu, 

jelikož nastal čas na rekapitulaci. Autor si je dobře vědom své výhody oproti aktérům událostí, o 

nichž píše, a v duchu myšlenky rozepsané v úvodu práce, se po celou dobu snažil dbát na to, aby se 

tato výhoda nezměnila v nevýhodu.  Toho bylo docíleno, přinejmenším v tom smyslu,  že práce 

neobsahuje  žádné  jednoznačné soudy,  nevnímá moskevská  jednání  bipolárně  a  snaží  se  najít  a 

pojmenovat skutečné příčiny místo toho, aby překrucovala, či dokonce vymýšlela skutečnosti tak, 

aby vyhovovaly autorovu názoru. 

Přinejmenším ne vědomě.

Je jasné, že v tématu jsou oblasti, které by možná zasloužily větší pozornost, širší pojednání,  

více  detailů.  Rozsah  práce  je  však  omezený  a  logicky  nemůže  obsáhnout  veškeré  aspekty 

moskevských jednání. Nadto zůstává otevřena řada otázek, na které může dát definitivní odpověď 

jedině větší  otevřenost  sovětské,  resp.  ruské strany.  Například konkrétních obrysech sovětského 

vlivu  na  československé  komunisty –  a  to  nejen  ohledně moskevských jednáních  –  poskytnou 

odpověď jedině ruské archivy. V současné době lze jen spekulovat o tom, jak případný vliv ruské 

strany, a její aktivita okolo moskevských jednání obecně, ovlivnily konečný výsledek. 

Pokud však jde o cíle této práce, jak byly deklarované v jejím úvodu, lze shrnout, že byly 

uspokojeny. Vedlejším cílem pak bylo, aby práce nezůstala pouhým formálním splněním studijní 

povinnosti, nýbrž i textem, který by mohl být použitelným a užitečným pro případného zájemce o 

toto téma. Při této příležitosti je vhodné zmínit a obhájit použití plného znění Košického vládního 

programu jako přílohy. Vzhledem k délce této přílohy je možné předem očekávat námitky v tom 

směru, že poměrně značnou část rozsahu práce zabírá nepůvodní text. Proti tomuto autor staví dva 

argumenty.  Zaprvé,  maje na zřeteli výše uvedený vedlejší  cíl  práce, by byla nepřítomnost textu 

programu s tímto cílem v rozporu. Zadruhé nelze přílohu vnímat jako jakousi mrtvou váhu, nýbrž 

jako nedílnou součást práce, neboť obsahuje výčet všech změn mezi původním návrhem a jeho 

definitivní verzí a lepší způsob, jak je představit, neexistuje, jelikož citace by předmětné pasáže chtě 

nechtě vytrhávaly z kontextu.

To, zda se tento cíl podařilo naplnit, nechť posoudí čtenář. Autor může pouze dodat, že jej 

měl po celou dobu na paměti, plně mu přizpůsobil strukturu práce a zamýšlel jej jako jednu z jejích 

předností.  Samozřejmostí  potom  je,  že  jádrem  práce  mělo  především  být  celkové  představení 

tématu,  a sice kdy moskevská jednání proběhla,  proč proběhla,  kdo se jich zúčastnil,  o čem se 



jednalo, jaký byl bezprostřední výsledek a jaké byly následky. Detaily jsou vítané, ovšem mohou se 

stát pastí. Čtenář bude jistě souhlasit, že uvádět, kde delegace bydlela (byl to hotel National) a jak 

vypadala Masarykova postel (měla růžový baldachýn) a přitom opomíjet věci mnohem zásadnější, 

by bylo konstraproduktivní. Pokud jde o tohle, je autor spokojen.

Střípky se složily do výsledné mozaiky a obraz moskevských jednání je hotový včetně jejich 

následků vedoucích ke komunistickému převzetí moci. Opusťme proto již toto téma a v závěru se 

soustřeďme na širší kontext a krátkou úvahu o opakování dějin.

Z  dnešního  hlediska  demokraticky  smýšlejícího  jedince  se  dá  výsledek  moskevských 

jednání  považovat  za  katastrofu.  Vedla  nejen  ke  komunistickému  převratu,  nýbrž  zejména  k 

jednačtyřiceti letům zločinného režimu, jehož následky jsou patrné dodnes, a to ve všech aspektech 

české společnosti. Jsou vepsané mentalitě předchozích generací, jsou ostatně vepsané i v generacích 

nových, neboť i naše současné prostředí je ovlivněno postkomunistickou érou devadesátých let, 

která s minulým režimem samozřejmě úzce souvisí.

Velmi průkaznou zprávou o stavu společnosti je politická reprezentace, a tato vypovídá o 

skutečně zoufalé situaci. Něco přes dvacet let je stále málo na to, aby zde zakořenila přijatelná 

politická kultura, aby se změnily hodnoty. Opakující se úspěchy KSČM ve volbách jsou jasným 

důkazem toho, že je stále něco špatně. Chyba však není v této politické straně, nýbrž v elektorátu. 

Je možné si ledacos slibovat od generace dnešních dvacátníků, případně těch ještě mladších, ovšem 

jestli se s jejich nástupem situace skutečně pohne k lepšímu, ukáže až čas.

Vraťme se však ještě do čtyřicátých let. Nelze než zopakovat tvrzení o výhodě a nevýhodě 

historikově a nést jej v patrnosti při následujícím srovnání. Ať byly pozdější následky moskevských 

jednání a jejich příčin jakékoliv, v kontextu zemí, na jejichž půdě stanula noha krasnoarmějcova, 

dopadlo Československo (alespoň dočasně) zdaleka nejlépe. 'Užívalo' si totiž luxusu svobodného 

vnitropolitického  rozhodování,  plurality  politických  stran  a  svobodných  voleb,  bez  vměšování 

třetích stran. 

Zajisté se dá namítnout, že z dnešního pohledu to není tak úplně pravda. Rozhodně obstojí 

argument, že veškeré tyto svobody byly omezeny dobovými mantinely. Dá se spekulovat o tom, že 

Sověti by se byli zachovali mnohem radikálněji, pokud by se československým komunistům tolik 

nedařilo dosáhnout svého. To ano.

Na  druhou  stranu  to  však  mohlo  dopadnout  mnohem  hůř.  Československo  mohlo  být 

posunuto po mapě, jeho londýnská reprezentace zatlačena do pozadí loutkovou vládou, za jejíž 

nitky  tahali  Sověti,  představitelé  nekomunistického  odboje  zajati,  mučeni  a  popraveni  jako  v 

případě Polska. V mírnější variantě mohlo dojít k velmi brzkému komunistickému uchvácení moci 

pomocí brutální síly za přímé podpory SSSR, jak k tomu v různými variacích došlo v Bulharsku, 



Rumunsku, Maďarsku a Albánii.

Specifický případ Jugoslávie ponechme stranou.

Přinejmenším  lze  říci,  že  v  Československu  byla  cesta  komunistů  k  moci  nejdelší  a 

nejtrnitější  ze  všech  států  budoucího  východního  bloku,  zejména  kvůli  velmi  omezenému 

vměšování Sovětů do vnitřních československých záležitostí.  Je to však mince o dvou stranách. 

Absence  přímého  sovětského  vlivu  znamená,  že  českoslovenští  komunisté  se  k  moci  dostali 

svépomocí  a  vina  za  to,  že  jim  to  bylo  umožněno,  tedy  padá  téměř  výhradně  na  hlavy 

demokratických politiků. Zlomových bodů, kde mohlo dojít k obratu, nacházíme dostatek.

Je známo,  že historie  má tendenci  se opakovat,  zejména tam, kde nedojde k ponaučení. 

Vzhledem k tomu, že lze vysledovat vcelku jednoznačnou kauzalitu mezi Mnichovskou dohodou, 

moskevskými jednáními a Únorem, je smutnou ironií osudu, že se mezi Mnichovem a Moskvou dá 

nalézt překvapivá paralela. V obou případech existovala strana v pozici agresora se záměrem něco 

získat a jestliže Hitler chtěl část Československa, komunisté jej, přeneseně vzato, chtěli celé. Druhá 

strana v defenzivní pozici se v obou případech rozhodla jít cestou ústupků tak, aby zachránila věc 

vyšší hodnoty. V případě Británie a Francie to byl mír v Evropě, v případě národních socialistů šlo o 

to, aby „byly posíleny záruky pro zachování parlamentní demokracie, svobodných voleb, svobody  

tisku a projevu vůbec, jakož i v zahraniční politice mimo spojenectví se SSSR pokračování přátelské  

politiky vůči válečným spojencům.“58 Nepoučili se ani jedni, doplatili na to, že věřili, či snad chtěli 

věřit tomu, že dělají správnou věc, případně je zradila důvěra v tvrzení protivníka. K této příležitosti 

byl vybrán citát uvedený na začátku této kapitoly, vyřčený 22. března 1945 jedním z největších 

zločinců československých dějin, žoviální věta představující ten nejhorší výsměch všem obětem 

desetiletí komunistické nadvlády. 

Následující  události  jsou  dobře  známy.  Hitler  se  rozhodně  nespokojil  se  Sudety,  jak  se 

Francouzi a Britové zřejmě domnívali. Druhou světovou válku netřeba připomínat. Stejně tak se se 

svými  zisky  nespokojili  českoslovenští  komunisté.  Patnáctý  březen  a  pětadvacátý  únor  byly 

vyvrcholením dvou velmi podobných schémat a v obou případech neslo Československo děsivé 

následky.  Je smutné,  že Benešovo trauma z jednoho Mnichova v podstatě vydláždilo cestu pro 

druhý.

Výše uvedené situace jsou jen malým zlomkem z celkového počtu okamžiků v dějinách, 

malých i  velkých,  kde se nevyplatilo  ustupovat  agresoru.  S minulostí  však už nenaděláme nic, 

věnujme se přítomnosti a budoucnosti.

Za sedm let  si  připomeneme sté výročí založení Československa.  Při  té příležitosti  snad 

někdo dodá, že bezmála polovinu z těchto let zde panovaly zločinné režimy, potlačující svobodu a 

mající destruktivní vliv na celou společnost. Doufejme, že to bude k ponaučení stačit. Pokud ne, 

58 Viz citát Prokopa Drtiny v závěru kapitoly o Košickém vládním programu.



existuje  možnost,  že  budeme  zákonitostí  opakujících  se  dějin  potrestáni  dalšími  Mnichovy  a 

Moskvami. Varováni jsme byli.
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