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Abstrakt      

Práce pojednává o Československé straně národně socialistické a Československé sociální 

demokracii v období třetí republiky. Cílem je zjistit, proč tyto dvě socialistické strany spolu 

nespolupracovaly. Práce má čtyři kapitoly. V první kapitole je popsáno, jak se strany 

vyrovnaly s Mnichovskou dohodou a jejich činnost během války. Druhá kapitola pojednává 

především o jejich znovuobnovení po osvobození země. V třetí kapitole se věnujeme volbám 

v roce 1946 a dopadu jejich výsledků na činnost a fungování dvojice socialistických stran. 

Závěrečná kapitola rozebírá, proč socialistické strany nedokázaly společně čelit nástupu 

komunistů k absolutní moci.        
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Abstract     

This text is focused on the Czechoslovak National Socialist Party and the Czechoslovak 

Social Democracy in the period of the Third Republic. The objective is to find out why these 

two socialist parties did not cooperate with each other during that era. The thesis is divided in 

four chapters. The first chapter describes how those two parties dealt with the Munich 

Agreement and their activity during the Second World War. The second chapter refers to their 

restoration after the liberation. The third chapter deals with the election in 1946, how its 

relults influenced the activity of those parties. The last chapter analyses the reasons, why the 

socialist parties did not manage to face together the arrival of the Communists at the absolute 

power.    
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1. Úvod    

 Práce se věnuje činnosti sociálních demokratů a národních socialistů ve třetí republice. 

K napsání práce nás vedlo několik důvodů, především z politologického a historického 

hlediska mimořádná zajímavost tohoto období. Nejenom že během necelých tří let se 

rozhodlo o osudu naší republiky na více než čtyřicet let, ale především je tu neobvyklý systém 

Národní fronty. Ten měl v sobě několik neobvyklých principů.  Neexistovala opozice, protože 

každá existující strana byla součástí vlády.  Další zvláštností bylo, že se vznikem nové strany 

musely souhlasit všechny strany Národní fronty. Nemusíme zdůrazňovat, že to vylučovalo 

možnost vzniku politické strany, která by byla proti systému Národní fronty. Tento systém 

měl další zvláštnosti, ale zde nemáme prostor na jejich rozbor. Přes tato omezení volné 

soutěže politických stran, byly volby v roce 1946 demokratické. Volič si mohl svobodně 

zvolit mezi stranami Národní fronty. Docházelo k zvláštní situaci, že strany, které měly spolu 

vládnout, vedly mezi sebou volební soutěž o voliče. Jak si ještě ukážeme, soutěž to byla velmi 

tvrdá a strany se vzájemně rozhodně nešetřily.  Po této nesmlouvavé bitvě však všechny 

politické strany dále seděly vedle sebe ve vládě. Volby rozhodly jen o síle jednotlivých stran 

v rámci vlády.   

 Po tomto poměrně podrobném zdůvodnění vybraného historického období je vhodné také, 

zdůvodnit výběr tématu práce. V práci provedeme komparativní porovnání některých úseků 

politiky Československé strany národně socialistické a Československé sociální demokracie. 

Budeme postupovat deskriptivně analytickou metodou. Věříme, že provést srovnání těchto 

stran bude velmi přínosné. Tyto dvě socialistické strany měly během první republiky k sobě 

velice blízko. Nebojíme se označit jejich vztah za určitou formu partnerství. Silnějším z této 

dvojice partnerů byla sociální demokracie. Ve třetí republice došlo během poměrně krátké 

doby k ukončení jejich blízkého vztahu.  Navíc po volbách v roce 1946 se výrazně změnila 

síla těchto stran. Národní socialisté se stali nejsilnější demokratickou stranou, zatímco sociální 

demokracie se stala nejslabší stranou Národní fronty (Veber 2008, s. 51). Změnila se tedy síla 

dvojice socialistických stran. V poválečném vývoji se postupně stala silnější strana národně 

socialistická, která se vypracovala na vůdčí stranu demokratická tábora.  Můžeme říci, že 

prožívala nejúspěšnější období své historie. V úplně opačné situaci byla po skončení druhé 

světové války sociální demokracie. Ta zažívala úpadek své moci a vlivu, když se stala 

nejslabší stranou Národní fronty a nebyla schopna zaujímat jednotné stanovisko, protože ve 

straně běžel boj mezi vnitrostranickou levicí a pravicí. Tato nejednotnost stranu mimořádně 
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poškozovala, protože to bránilo pevnému zařazení sociální demokracie do formujícího se 

tábora demokratických stran. Tyto všechny zvláštnosti vztahu sociální demokracie a 

národních socialistů nás vedou k vytvoření této práce, ale je ještě potřeba zmínit jeden důvod, 

který nás vedl k napsání této práce.     

 Obě dvě socialistické strany se stálé orientovaly především na parlamentní volby. Ty byly 

středobodem jejich snažení. Dvě socialistické strany v zápase o přízeň voliče se střetávaly o 

stejného voliče. Musely se proto vzájemně vymezit. Navíc národní socialisté vedli ve volební 

kampani v roce 1946, proti sociální demokracii poměrně ostrou kampaň. Toto všechno jsou 

poměrně známá fakta.  Nás však zaujal jeden velmi málo zmiňovaný fakt. Plné zařazení 

sociální demokracie do tábora demokratických stran by mohlo vést k nárůstu její obliby u 

voličů. Není příliš odvážné tvrdit, že by sociální demokracie posilovala také na úkor 

národních socialistů. Navíc se objevovaly spekulace, že by za sociální demokracii měl ve 

volbách kandidovat mimořádně oblíbený Jan Masaryk, který by vahou své osobnosti mohl 

odlákat mnoho potencionálních voličů národních socialistů (Šolc 2008, s. 168).       

 Motivem pro napsání této práce byl tedy mimořádně komplikovaný vztah dvojice 

socialistických stran v mimořádně komplikované době.        

 Proto se logické jeví položení si otázky, proč dvojice socialistických stran v námi 

sledovaném období spolu nespolupracovala, jako během první republiky. Je třeba také říci, že 

nepíšeme historickou práci, proto nebudeme kontinuálně popisovat činnost těchto stran. 

Zaměříme se jen na vybrané klíčové události, které zásadním způsobem ovlivnily další vývoj 

těchto stran. Také v naší práci se popíše činnost socialistických stran po mnichovském diktátu 

a během druhé světové války, protože to mělo vliv na průběh jejich znovuobnovování 

v osvobozené republice. Zdůrazňujeme, že toto období není jádrem naší práce. Proto mu bude 

věnováno výrazně méně prostoru než historickému úseku, který tvoří jádro naší práce. 

Zaměříme se, také na srovnání programů těchto stran. Pokusíme se ukázat, v čem se lišily a co 

měly společného. Také se v naší práci zmíníme, jak fungování a ideologické ukotvení těchto 

stran bylo ovlivněno změnou členské základny po konci druhé světové války. Socialistické 

strany musely čelit odchodu radikálního členstva ke komunistické straně. Naopak do jejich 

řad začalo, přicházet velké množství bývalých členů stran, kterým nebylo umožněno, obnovit 

svojí činnost. Naší práci ukončíme, prezidentovým přijetím premiérova návrhu na 

rekonstrukci vlády, protože po tomto okamžiku začaly, být obě dvě socialistické strany jen 

loutkou v rukou komunistické strany.      
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 Problémem pro naši práci bylo menší množství politologické literatury, která se zabývá 

obdobím 1945 až 1948. Můžeme najít velice kvalitní historiografickou literaturu o tomto 

období, ale politologické není příliš mnoho. Chybí dostatek kvalitních politologických prací, 

které by se zabývaly jen tímto obdobím. Převážná většina politologické literatury o tomto 

období je tvořena příspěvky do sborníků, které se věnují delšímu časovému období. Navíc 

často tyto příspěvky píší historici. Naopak je dostatek kvalitních historických prací o tomto 

období. Za největšího znalce třetí republiky lze bezpochyby označit Karla Kaplana, jehož 

práce podávají podrobný a přesný popis tohoto období. Za znalce třetí republiky také můžeme 

označit historiky Jiřího Kociana, Jiřího Pernese a z mladších autorů Michala Pehra. 

V politologii se tomuto období věnují především na Masarykově univerzitě v Brně.  Nebojíme 

se říct, že z hlediska historických prací patří toto období bezesporu k dobře zmapovaným. 

Bezpochyby můžeme říci, že kvalitních historiografických prací je dostatek, zatímco 

politologické literatury je poměrně málo. V naší práci tedy vážně hrozí sklouznutí 

z politologické práce do historiografické.  My to však považujeme za výzvu. Je podle nás 

přínosnější napsat práci, která se pokusí svým malým dílkem přispět k lepšímu zmapování 

doposud poměrně neprozkoumané půdy, než popisovat problém či období, které už byly 

dostatečně prozkoumány a popsány. Samozřejmě při tomto postupu hrozí více chyb a je to 

tedy o něco náročnější.      

 Nyní je čas přejít k vyjmenování literatury, kterou využijeme v naší práci. Předně to budou 

práce Karla Kaplana: Pět kapitol o únoru a Nekrvavá revoluce. Především první kniha je 

velmi kvalitní. V práci je kladen důraz na rozhodující únorové dny, které jsou popsány do 

detailu. Můžeme říct, že autor popisuje hodinu po hodině těchto několika zásadních dnů. 

Navíc nejenom že děj je popisován do sebemenšího detailu, ale každá strana je popsána 

zvlášť, takže dostáváme naprosto vyčerpávající obraz těchto klíčových dní. Pro nás je ovšem 

trochu problém, že práce se v menší míře věnuje činnosti politických stran před rozhodujícími 

únorovými okamžiky. To nám trochu nahrazuje druhá práce K. Kaplana: Nekrvavá revoluce. 

Tato práce nám dodává informace o v exilu a formování nového politického uspořádání státu. 

Kniha též popisuje mezinárodní souvislosti vývoje republiky a vliv změny politiky SSSR na 

urychlení snah komunistů o plné ovládnutí moci.              

 Dále budeme čerpat ze dvou poměrně nových historických prací. Jedná se o práci Václava 

Vebera: Osudové únorové dny a práci Jiřího Kociana: Československá strana národně 

socialistická v letech 1945-1948. Tyto dvě historické práce mají dvě věci společné. Za prvé 

byly napsány před poměrně krátkou dobou a za druhé obě dvě práce nám vhodně doplní K. 
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Kaplana. Václav Veber ve své práci má snahu vytvořit odlišný výklad let 1945 až 1948, než 

nabízí Karel Kaplan. Popravdě to v celé nahotě odhaluje nepřekonatelnost prací K. Kaplana, 

protože práce mající snahu oponovat pracím Kaplana, čerpá především z jeho prací. Další 

charakteristickou vlastností práce Vebera je kritika politiků demokratických stran. Kritika 

dokonce směřuje i na prezidenta Edvarda Beneše. V. Veber naopak oceňuje počínání 

Demokratické strany, generálního tajemníka národně socialistické strany Vladimíra Krajiny a 

sociálně demokratického ministra Václava Majera. Tuto práci jsme se tedy rozhodli zařadit 

mezi námi použité zdroje, protože má snahu vytvořit odlišný výklad událostí, než mají práce 

Kaplana. Práci J. Kociana jsme zařadili mezi námi použitou literaturu, protože jde o ucelenou 

práci věnující se národně socialistické straně. Významná je také tím že, pracuje s odlišnými 

zdroji než práce Kaplana. Vychází především z oficiálních materiálů strany a také 

ze vzpomínek tehdejších čelních představitelů národně socialistické strany. Minulý rok vyšla 

kniha Zápas o nové Československo 1939-1946, kterou napsal historik a politolog Michal 

Pehr. Tato práce nám poskytuje informace o formování první poválečné vlády a také nám 

dodá informace o volbách v roce 1946.       

 Jako politologickou literaturu o daném období použijeme práci Politický systém českých zemí 

1848-1989 a druhý díl publikace Politické strany. Obě dvě knihy mají svojí kvalitu. Problém 

je s orientací na delší časové období, což znamená menší prostor pro námi zkoumanou 

problematiku. Výrazně obsáhlejší je druhá práce, která je poměrně rozsáhlá. První práce má 

ambici být čistě politologickou prací, ale bohužel není příliš rozsáhlá. Ovšem i přes její 

stručnost je pro nás důležitá, protože je nedostatek politologické literatury o námi zkoumaném 

tématu.     

 Dále jsme se rozhodli, čerpat v práci ze sborníku Dusivé objetí, který má mezi svými autory 

poslance Evropského parlamentu za pravicově orientovanou stranu. To ovšem nic nemění na 

faktu, že mezi autory příspěvků do sborníku jsou také uznávaní odborníci. Navíc část 

příspěvků je od uznávaných politologů. To je při nedostatků politologické literatury o tématu 

pro nás velké plus. V práci také použijeme práci Průkopníci a pokračovatelé, kterou vydala 

sociální demokracie. Tato práce od historika Josefa Tomeše nám poskytne cenné životopisné 

údaje o členech vedení sociální demokracie. Další knihou vydanou přímo sociální demokracií 

je práce Politický vývoj Československé sociální demokracie v letech 1945-1948, kterou 

napsal mladý historik Petr Duchoslav. Práce má nesporný přínos v tom, že se monograficky 

věnuje jedné z námi sledovaných stran. Předností práce je také to, že čerpá i z archivu sociální 

demokracie.               
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 Významné místo mezi námi použitou literaturou mají edice programů těchto stran, které 

vydal Historický ústav AV ČR. Sbírka politických programů sociální demokracie editoval 

Petr Prokš, zatímco programy národních socialistů editoval Josef Harna. Tato literatura nám 

dá možnost nahlédnout do programových cílů socialistických stran. Programové dokumenty 

obsahuje i práce Československá sociální demokracie a Národní fronta, kterou napsala Pavla 

Vošahlíková. Tato kniha byla vydána v osmdesátých letech, takže je poplatná své době. Na 

druhou stranu je to kvalitní vědecká práce, která nám poskytuje přesný obraz tehdejší sociální 

demokracie. Je pro nás důležité, že se kniha nevěnuje jen faktografické stránce, ale zachycuje 

i myšlenkové změny v sociální demokracii.   

  Nezanedbatelné místo v naší práci mají sborníky Na pozvání Masarykova ústavu, které vydal 

Masarykův ústav AV ČR. Tyto publikace obsahují přepisy přednášek odborníků a pamětníků 

poválečných let. Témata přednášek byla různá například proměny hodnot společnosti po 

válce, diskuzi o demokratičnosti třetí republiky nebo rozbor voleb v roce 1946. Čerpali jsme 

také ze životopisných pracích o dvou významných představitelích socialistických stran. První 

je kniha od Ondřeje Koutka s názvem Prokop Drtina Osud československého demokrata. 

Druhou je práce od vojenského historika Jiřího Šolce s názvem Útěky a návraty Bohumila 

Laušmana. Obě dvě práce byly vydány nedávno a spojuje je také pozitivní hodnocení 

sledovaných politiků. Toto je ovšem obecný problém životopisů osobností z jakékoliv sféry 

lidské činnosti.  Proto jsme zvolili životopisy politiků ze dvou různých politických stran. Oba 

dva životopisy nám poskytnou některé méně známé informace o těchto klíčových politicích 

poválečného období a budou pro nás bezesporu přínosné.               

 V naší práci ještě použijeme knihu Republika nad stranami, kterou napsal tehdejší poslanec 

za národní socialisty František Klátil. Kniha nám poskytuje především užitečné životopisné 

údaje o tehdejších vrcholových představitelích národních socialistů. Na druhou stranu kniha 

není pro nás po analytické a historické stránce příliš přínosná, protože je tvořena především 

osobními postřehy a názory jejího autora. Využili jsme také debatu historiků o Zděňku 

Fierlingerovi, kterou uspořádala Česká televize. Pro orientační přehled o první republice jsme 

využili publikaci Velké dějiny zemí Koruny české svazek XIII, kterou napsal historik Antonín 

Klimek. V omezené míře jsme ještě využili sborník Prvé povojnové voľby ve strednej a 

juhovýchodnej Európe, který vyšel na Slovensku.    
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2. Vyrovnání se s Mnichovem a činnost během války     

2.1. Vyrovnání se s Mnichovskou dohodou       

 Dvojice socialistických stran patřila mezi nejvýznamnější a nejmocnější strany první 

republiky. Strany měly k sobě velmi blízko a spolupracovaly spolu. Měly také velice blízko 

k oběma prezidentům. Sociální demokracie měla blízko k Masarykovi. Beneš za první 

republiky byl členem vedení národních socialistů (Klimek 2000, s. 574). Není proto vůbec 

překvapivé, že Mnichovská dohoda byla pro politiky socialistických stran obrovským 

zklamáním.           

 Vedení národně socialistické strany rozhodlo o její likvidaci 22. listopadu 1938 (Kocian 

2002, s. 24). Významná část členů vstoupila na doporučení vedení do Strany národní jednoty. 

Mnoho členů strany vstoupilo také do Národní strany práce, která měla hrát úlohu stálé 

opoziční strany ve druhé republice. Část členstva odešla z politického života.    

 Sociální demokraté se rozhodující měrou podíleli na vzniku Národní strany práce. Tato strana 

vznikla 11. prosince 1938. Sociální demokracie ukončila svojí činnost rozhodnutím sjezdu 

strany 18. prosince 1938 (Malíř, Marek a kol. 2004, 1043). Národní strana práce se postupně 

vyprofilovala do pozice opozičního politického tábora, který sdružuje všechny, kteří odmítají 

vstoupit do vládní Strany národní jednoty. Předsedou Národní strany práce se stal předseda 

sociální demokracie Antonín Hampl a vedoucím tajemníkem strany Bohuslav Laušman. Do 

užšího vedení strany se také dostal pozdější ministr František Tymeš (Malíř, Marek a kol. 

2004, s. 1077).     

 Ta se od svého počátku profilovala jako loajální opozice, která odmítá jakoukoliv formu 

třídního boje. Na program strany měl velký vliv Jaroslav Macek, který byl už v první 

republice pro odklon sociální demokracie od marxisticky orientovaného programu. Velkou 

inspirací mu byla britská Labour party. Program strany kladl důraz na všeobecnou 

zaměstnanost a přiměřenou odměnu za práci. Strana také chtěla větší počet veřejných prací. 

V zahraničně politických otázkách byla strana ve svém programu pro neutralitu a byla pro 

udržování dobrých styků se všemi sousedními státy.      

 Došlo také k pokusu o založení Národní strany slovenského pracujícího lidu. Po úředním 

zákaze sociální demokracie na Slovensku, ale byly ukončeny aktivity o vznik této strany 

(Malíř, Marek a kol. 2004, s. 1081)     
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 Především mladší část vedení nesouhlasila s pozici loajální opozice. Mezi tyto představitele 

patřil i Laušman. Skupina poslanců z národněsocialistické strany zase odmítala rostoucí útoky 

na Beneše a Masaryka. Vedení strany tyto odlišné názory tolerovalo a strana ve svém 

vnitřním fungování byla demokratická.     

 Strana postupně musela čelit nárůstu volání po zákazu strany z části Strany národní jednoty, 

ale k zákazu až do konce druhé republiky nedošlo.     

 2.2. Socialistické strany v exilu       

 Členové dvou socialistických stran byli velice aktivní v odboji během nacistické okupace a 

několik předválečných funkcionářů odešlo do emigrace. V této kapitole naší práce se 

nezaměříme jen na pouhé shrnutí aktivity činovníků a členů během druhé světové války, ale 

pokusíme se popsat i změny v ideové orientaci funkcionářů a členů těchto stran.       

 Členové sociální demokracie se velmi aktivně zapojili do odboje proti nacistům. Velice 

významná byla odbojová skupina „ Věrni zůstaneme“ (Vošahlíková 1985, s. 18). Pro nás je 

velice podstatné, že tato odbojová skupina se neomezovala jen na odboj proti nacistickým 

okupantům, ale snažila se i o formulování politických požadavků, které by se mohly uplatnit 

po osvobození země.    

 Program této odbojové skupiny se v mnoha bodech odlišoval od politiky sociální demokracie 

v meziválečném období. Je ovšem třeba zdůraznit, že počítal s obnovením politické a 

hospodářské demokracie po osvobození země (Vošahlíková 1985, s. 19). Program se také 

snažil vycházet z myšlenek T. G. Masaryka. Program byl značně kritický k politickému a 

hospodářskému systému první republiky. Měl také snahu vyjádřit příčiny Mnichovské dohody. 

Je třeba také připomenout, že program odbojové skupiny vznikal v době, kdy Sovětský svaz 

měl uzavřenou dohodu o neútočení s nacistickým Německem, což bezesporu bránilo ve větší 

radikálnosti požadavků. Jeden z autorů programů Karel Bondy o dva roky později řekl „ 

Chtěl bych zdůraznit, že první formulace programové, ale tuším i poslední, byly provedeny 

dávno předtím, než se SSSR zúčastnil aktivně na válce a než si socialistické zásady začaly 

zcela otevřeně dobývat uznání v celém světě. Byli bychom patrně s vývojem leccos jinak – 

ostřeji – formulovali, ale v základech byla naše ideová linie taková, že plně vycitovala ducha 

doby a že na ní nebylo co měnit. (Vošahlíková 1985, s. 20).       

 Národní socialisté se také podíleli na  činnosti odbojové skupiny Věrni zůstaneme. Podíleli se 

také na činnosti dalších odborových organizací. Z vrcholových představitelů strany působili 
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v odboji například Prokop Drtina, Ferdinand Richter a poválečný generální tajemník strany 

Vladimír Krajina (Kocian 2002, s. 27). Činnost národních socialistů v odboji nebyla 

organizována podle stranického klíče, ale spíše podle názorového a profesního zařazení.     

 Národní socialisté se také aktivně angažovali v exilu v Londýně. Kde národní socialisté 

podporovali politiku prezidenta Beneše. V této souvislosti je potřebné zdůraznit, že většina 

národních socialistů angažujících se v Londýně nebyla ve vrcholových politických funkcích 

před Mnichovem. V exilové vládě byli národní socialisté zastoupeni Hubertem Ripkou, který 

byl státním ministrem na ministerstvu zahraničí a pak dále ministrem spravedlnosti 

Jaroslavem Stránským. Je třeba také zmínit, že Prokop Drtina byl politickým referentem 

prezidenta Beneše (Kocian 2002, s. 28 a 29).          

 V sociálně demokratickém exilu se postupně začalo prosazovat levicové křídlo strany. Ze 

začátku války mělo v emigraci navrch stranické křídlo, které nechtělo revoluční změny 

v politice sociální demokracie. Bylo to způsobeno pozdějším odchodem levicových sociálních 

demokratů do exilu. Zpočátku existovala snaha sjednotit všechnu socialistickou emigraci 

v Československé socialistické radě. Tato iniciativa se snažila navazovat na socialistické 

spolky, které operovaly na západě už mnoho let. Snaha byla neúspěšná, protože existovaly 

velké názorové rozpory mezi sociálně demokratickou emigrací v Paříži a v Londýně.    

 V průběhu roku 1940 přicházeli do emigrace politici, kteří po osvobození země hráli 

v sociální demokracii klíčovou úlohu jako například Fierlinger, Laušman a o něco později 

Majer (Vošahlíková 1985, s. 27). Po napadení Sovětského svazu zcela přirozeně ožila 

levicová skupina v sociální demokracii. Z počátku bylo velmi složité rozlišit jednotlivé 

stranické křídla, protože ty se příliš nelišily v rétorické rovině. Podle nás je dobré 

připomenout, že v emigraci nemohl nikdo tušit, jak přesně proběhne osvobození republiky a 

kdy k němu opravdu dojde. Bezesporu došlo k posunu většiny společnosti doleva, což bylo, 

známé i politikům, kteří byli v emigraci. V sociální demokracii tedy přirozeně došlo 

k ideovému posunu více doleva, ale jednotlivé stranické křídla ještě nebyly přesně 

profilovány. Můžeme samozřejmě využit znalost chování jednotlivých představitelů po válce, 

ale to je dosti zjednodušující. Byly představitelé, které lze obvinit ze změny stranických křídel 

například Bernard či Vilím, ale musíme si uvědomit, že minimálně do začátku osvobození šlo 

v exilu spíše o kavárenské povídání než o reálnou politiku. Jak již bylo řečeno, nikdo nevěděl, 

jak přesně bude vypadat politický systém po osvobození a kdy k němu dojde. Navíc sociální 

demokracie byla stranou s tradicí velké názorové různorodosti. My tedy budeme, používat 
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dělení na stranickou levici a pravici minimálně do začátku osvobození jen čistě orientačně a 

nebudeme za ním vidět pevně sešikované šiky, které se začaly tvořit až po volbách v roce 

1946.           

 V této části práce se budeme věnovat více sociální demokracii, protože národní socialisté 

nebyli stranicky aktivní během války a jejich představitelé v emigraci se ve všech klíčových 

otázkách podřizovali linii prezidenta Beneše. Sociální demokracie nebyla rozhodně už tehdy 

jednotná.  Zklamáním pro představitele sociální demokracie bylo složení Londýnské vlády. 

Strana měla ve vládě tři ministry, kteří měli na starosti nepříliš významná ministerstva. 

František Němec byl ministrem sociální péče, když Jan Bečko byl jeho tajemníkem a Jaromír 

Nečas zastával post státního ministra bez konkrétní funkce. Zklamán byl Laušman, který 

zastával před začátkem války post generálního tajemníka Národní strany práce (Balík, 

Fajmon, Hloušková (ed.) 2008, s. 144 a 145). Tady si neodpustíme komentář, který trochu 

předběhne výklad naší práce. Sociální demokracie jako druhá nejsilnější česká strana si 

bezesporu zasloužila daleko významnější posty, než které získala. Její členové měli ve vládě 

na starosti nevýznamné resorty. Tyto posty nemohly příliš pomoci ministrům exilové vlády 

v jejich prosazení se  po konci války, což nejlépe dokumentuje skutečnost, že žádný exilový 

ministr se výrazně neprosadil ve straně po osvobození republiky. Podle našeho názoru mohlo 

pomoci pozdějším výrazným představitelům stranické pravice či středu, když by zastávali 

významné posty v exilové vládě. Nejlépe je relevantnost našeho názoru vidět na příkladu 

druhé strany, kterou se v naší práci zaobíráme. Z národních socialistů zastávajících důležité 

posty v Londýnském exilu nepatřili mezi významné představitele strany před válkou Ripka a 

Drtina, sporné je to u Stránského (Klátil 1992, s. 356,360 a 362). Po skončení války ovšem 

zaštítěni pozicí významných představitelů exilu hráli rozhodující roli ve své straně. Budeme, 

už dosti spekulovat, ale šance stranického středu a pravice na získání klíčové role ve straně, 

by určitě posílila po válce, kdyby některý z jejich představitelů zastával důležitý post 

v exilové vládě. Laušman určitě nemusel, být opomenut při sestavování exilové vlády, 

protože začínal zastávat významné posty ve straně už před začátkem nacistické okupace a 

navíc byl aktivní i v odboji proti okupantům. Nebojíme, se říci, že prezident Beneš svojí 

personální politikou nechtěně přispěl ke snazšímu ovládnutí sociální demokracie lidmi, kteří 

byli pro jednotný postup s komunisty. Ovšem ještě daleko větší příspěvek Beneše k snadnému 

ovládnutí sociální demokracie prokomunistickými lidmi, si ještě v naší práci ukážeme.     

 Jak již bylo, řečeno národní socialisté podporovali v exilu politiku prezidenta Beneše a 

získali velice vlivné posty v exilové vládě. Hubert Ripka byl ministrem zahraničí.  Jaroslav 
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Stránský byl ministrem spravedlnosti. Prokop Drtina byl politickým referentem prezidenta 

(Kocian 2002, s. 28 a 29). Tady je potřeba upozornit na jednu méně známou skutečnost. 

Prokop Drtina byl v exilu nejenom vysoce postaveným úředníkem v kanceláři prezidenta 

republiky, ale především byl pravidelným rozhlasovým komentátorem vysílání BBC do 

protektorátu. Vysílal pod přezdívkou Pavel Svatý. Jeho pravidelné komentáře si získávaly 

popularitu rozhlasových posluchačů v okupované vlasti (Koutek 2011, s. 110 a 111). Tato 

popularita u širokých vrstev společnosti samozřejmě posilovala jeho pozici ve straně. Ta 

logicky měla zájem, aby jeho popularita pomohla straně v soutěži politických stran o hlasy 

voličů. Drtinovo vystupování v rozhlase přispělo k rychlému startu jeho politické kariéry.           

 Většina sociálních demokratů se organizovala v Československém socialistickém bloku, 

který byl založen v srpnu 1941 (Vošahlíková 1985, s. 33) Tento klub se snažil o sjednocení 

levice a jeho členy byli levicoví i pravicoví sociální demokraté. Mezi iniciátory založení 

spolku patřili Bechyně, Nečas a Laušman.    

 Budování stranických struktur v exilu, posílilo po jednání prezidenta Beneše s představiteli 

Komunistické strany. Národní socialisté se začali stranicky organizovat až po tomto jednání, 

které proběhlo v prosinci 1943 v Moskvě (Kocian 2002, s. 29). Politické seskupení národních 

socialistů se oficiálně ustavilo 22. 1. 1944. Této skupině předsedal Jaroslav Stránský. Mezi 

zakládajícími členy byli například Hubert Ripka a Josef David. Skupina deklarovala souhlas 

s principem Národní fronty (Koutek 2011, s. 104). Krátce po založení skupiny se poprvé 

snažil výrazně ovlivnit dění ve straně Prokop Drtina. Na jednání skupiny měli mít, přistup i 

někteří členové jiných stran. To Drtina napadnul ve svém dopise, kde varoval před nejasným 

směřováním strany a zvaním nečlenů strany na jednání. Podobné obavy vyjádřil dokonce i 

Edvard Beneš.     

 V tomto období svoji skupinu v Londýně založila i sociální demokracie, avšak ani v tomto 

období nedocházelo k bližší spolupráci mezi národními socialisty a sociálními demokraty, 

kteří více spolupracovali s komunisty. Důvodů pro to bylo více. Patřil mezi ně například 

výrazný posun sociálních demokratů doleva, který byl vyjadřován především v časopise Nová 

svoboda. Ten byl vydáván předválečnými sociálními demokraty, ale mezi přispěvatele patřil i 

V. Clementis a další členové londýnské skupiny KSČ. Časopis byl značně levicový a přinášel 

pozitivní informace o Sovětském svazu. Naproti tomu národní socialisté se drželi pevně 

intencí prezidenta Beneše. Problémem také byla nejednotnost sociální demokracie. Její 
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členové měli v této době velice odlišné názory na budoucí poválečný vývoj, zatímco 

národním socialistům se dařilo držet jednotnou politickou linii.          

 Ke konci války už bylo čím dál více jasné, že rozhodující roli budou hrát v osvobozené 

republice komunisté. Bylo to způsobeno především válečnými úspěchy SSSR. Demokraté 

hráli jen o omezení vlivu komunistů. Podrobný a kvalitní rozbor diskuze o reformě 

stranického uspořádání by byl na samostatnou práci. Pro naše účely je důležité, že panovala 

shoda mezi demokratickým a komunistickým táborem na zjednodušení stranického systému. 

Představy jak toto zjednodušení má vypadat, ale byly velice různorodé. Například prezident 

Beneš prosazoval vytvoření tří stran, které by koncentrovaly levicové, středové a pravicové 

politické názory (Kocian 2002, s. 30). Levicový blok sdružující sociální demokraty, národní 

socialisty a komunisty, totiž mohl podle prezidenta utlumit radikálnost komunistů. Ty tento 

blok důrazně odmítali. Beneš totiž věřil, že jádrem tohoto bloku budou sociální demokraté. 

Národní socialisté také byli proti vzniku jednotného levicového bloku, protože se báli, že se 

v něm příliš neprosadí jejich názory. Snaha o integraci levice během války nejdále postoupila 

po vytvoření Národního bloku pracujícího lidu měst a venkova, který vzniknul v Londýně 

v březnu 1944 (Kocian 2002, s. 33). Můžeme říci, že sociální demokraté byli nejvíce 

naklonění myšlence sjednocení levice do jedné strany. Bylo to dáno především dvěma 

důvody. Mnoho sociálních demokratů se vlivem druhé světové války posunulo doleva a mělo 

zájem o bližší spolupráci s komunisty. Druhý důvod byl více pragmatický, protože někteří 

sociální demokraté věřili, že sociální demokracie jako nejsilnější levicová strana za první 

republiky by mohla hrát klíčovou úlohu v seskupení všech levicových sil. Naopak národní 

socialisté nebyli příliš naklonění myšlence strany sdružující všechny proudy levice. Naopak 

kolem Ripky vznikala skupina mladých politiků, která měla snahu se výrazně odlišit od 

komunistů a sociálních demokratů (Kocian 2002, s. 31).          

 Na závěr této kapitoly si v krátkosti zhodnotíme spolupráci národních socialistů a sociálních 

demokratů během jejich pobytu v exilu. Nedocházelo k příliš  velké spolupráci z mnoha 

důvodů. Bližší spolupráce nebyla možná už jen proto, že na začátku války neexistovaly pevné 

stranické struktury v exilu. Ty se začaly tvořit, až s koncem války. Podnětem pro jejich vznik 

bylo jednání Beneše v Moskvě v roce 1943. My však vidíme hlavní důvod v tom, že sociální 

demokraté měli v exilu velice rozdílné názory. Došlo k jejich výraznému posunu doleva. Část 

členů dokonce uvažovala o sloučení strany s komunisty. Navíc také nebylo příliš jasné, kdo je 

vlastně vůdcem sociální demokracie v exilu. Sociálně demokratičtí ministři v exilové vládě 

neměli u spolustraníků dostatečnou autoritu. Bylo již řečeno, že bylo chybou, že se exilovým 
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ministrem nestal Bohumil Laušman, který měl potenciál být vůdcem sociální demokracie 

v exilu. Měl za sebou působení v širším vedení sociální demokracie během první republiky na 

postu generálního tajemníka Národní strany práce a zkušenosti v odboji. Můžeme říci, že 

tento mladý politik mohl být jako ministr exilové vlády vůdcem sociální demokracie v exilu, 

což by zkomplikovalo komunistům protlačení Fierlingera do funkce předsedy první vlády 

v osvobozené republice. Na druhou stranu věříme, že nepříliš velká spolupráce socialistických 

stran během druhé světové války nepředstavovala podle našeho názoru překážku pro navázání 

spolupráce po konci války. Jednak systém Národní fronty vytvářel prostor pro tuto spolupráci, 

ale především to bylo odvislé od politické situace ve třetí republice. Nejlépe je to vidět na 

příkladu vztahu národních socialistů k slovenské Demokratické straně. Nejdříve měli k této 

straně nedůvěru, která trvala i po svobodných volbách v roce 1946, ale ke konci tohoto 

historického období byly tyto strany blízkými spojenci.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3. Ustanovení systému Národní fronty v osvobozené republice     

3. 1. První vláda na osvobozeném území     

 Klíčová jednání o podobě a programu první vlády v osvobozené vlasti se odehrávala během 

jara 1945 (Kocian 2002, s. 37) Už místo konání jednání dávalo komunistům výhodu. Ta byla 

ještě znásobena rostoucími válečnými úspěchy Sovětského svazu. Důležité také bylo, že 

posledních jednání se přímo nezúčastnil prezident Beneš, který se snažil stát nad stranami 

(Pehr 2011, s. 160).     

 Velmi důležitým výsledkem jednání bylo personální složení vlády, které bylo velice výhodné 

pro komunisty. Každá česká strana sice měla tři zástupce ve vládě, ale při bližším pohledu je 

vidět výhodnost pro komunisty. Ti totiž měli ve vládě šest svých zástupců, protože po třech 

ministrech měli i slovenští komunisté. Navíc ve vládě byli dva ministři, kteří se do vlády 

dostali jako nestraničtí odborníci, ale s odstupem času je jejich spojení s komunisty více než 

zjevné. Všeobecně je známo, že nestranickým ministrem obrany ve vládě byl pozdější 

komunistický prezident Ludvík Svoboda. Toho komunisté záměrně odrazovali od vstupu do 

strany, aby jeho hlasu mohli využít při případném bojovém hlasování. Překvapivě málo i v 

odborné literatuře je zmiňována přítomnost Zděnka Nejedlého ve vládě na postu 

nestranického ministra kultury (Pehr 2011, s. 164). Je zajímavé, že tento fakt je opomíjen. 

Nejedlý totiž později patřil mezi na veřejnosti nejaktivnější politiky komunistické strany. 

Historik Veber dokonce ve svém přehledu členů první poválečné vlády označil mylně 

Nejedlého za ministra nominovaného KSČ. (Veber 2008, s. 24). Pokud by nebyl Nejedlý ve 

vládě jako nestranický ministr, pak by KSČ měla ve vládě čtyři zástupce, čímž by byla 

porušena parita zastoupení stran v první vládě.    

 Pro naši práci je ovšem klíčové jmenování Zděnka Fierlingera za prvního poválečného 

premiéra. Post premiéra mu zajistil i post předsedy sociální demokracie, protože bylo 

nemyslitelné v dobové atmosféře, aby předseda vlády sdružující všechny povolené strany 

nebyl zároveň předsedou své strany. My jsme přesvědčeni, že pokud by se nestal premiérem, 

tak by s velkou pravděpodobností nebyl ani předsedou sociální demokracie. Toto tvrzení bude 

nejlepší doložit krátkým pohledem do jeho životopisu. Před druhou světovou pracoval jako 

karierní diplomat na různých postech například jako velvyslanec v Holandsku, Švýcarsku, 

USA a SSSR, což se ukázalo jako klíčové pro jeho pozdější politickou kariéru (Tomeš 2005, 

s. 50) Ukázali jsme si, že neměl v meziválečné sociální demokracii žádné významné politické 
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funkce. Nebyl dokonce ani členem širšího vedení strany.  Jeho pracovní působení v cizině mu, 

ani nedovolovalo se zapojovat do stranického života. Drtivá většina členů ho tedy ani 

nemohla osobně znát, což je bezesporu důležité ve straně, která je socialistická. Věříme, že 

můžeme říci, že jeho pozdější zvolení za předsedu sociální demokracie stálo a padalo s jeho 

zvolením předsedou vlády. Sociální demokracie sice během války ztratila mnoho 

významných meziválečných představitelů, ale stále měla strana několik představitelů, kteří 

měli výrazně větší předpoklady pro post předsedy strany než Fierlinger. Byl to například 

Laušman, který jak již bylo řečeno, byl v meziválečné sociální demokracii členem širšího 

vedení strany.  Jeho kariéra měla jasně vzestupnou tendenci. Mohl se navíc vykázat 

zkušenostmi z odboje a aktivního působení v Londýnském exilu, což mělo po válce bezesporu 

velkou hodnotu. Větší politické zkušenosti měli i Tymeš a Vilím. Tymeš byl poslancem 

posledního prvorepublikového parlamentu (Tomeš 2005, s. 156).   

 Je důležité si odpovědět na otázku, proč se stal Fierlinger prvním poválečným premiérem, 

když nebyl před válkou aktivním politikem. Na tento post nebyl navržen svojí stranou, ale 

komunisty. Ti ho dokonce označili za svého kandidáta (Pehr 2011, s. 162). Podle historika 

Vebera dokonce komunisté Fierlingerovo jmenování premiérem předjednali dopředu 

s prezidentem Benešem, který se navíc ještě u sociálních demokratů v Londýně zasazoval, 

aby byl po válce zvolen předsedou strany (Veber 2008, s. 26). Komunistům se v tomto 

případě podařil geniální politický tah. Na první pohled se vzdali významného postu ve 

prospěch před válkou silnější a vlivnější sociální demokracie. Ve skutečnosti získali daleko 

více, než kdyby první poválečný předseda vlády byl členem jejich strany. Měli v čele vlády 

člověka, který byl zastáncem bezvýhradné spolupráce s komunisty a SSSR (Kaplan 1993, s. 

22). Toto zvolení navíc, jak již bylo řečeno nesmírně, posílilo jeho pozici v sociální 

demokracii. Navíc se mohli komunisté prezentovat jako státotvorná strana, která navrhuje do 

čela exekutivy zkušeného diplomata ze strany, která před válkou byla jejich největším 

soupeřem v boji o voličské hlasy. Bylo podle nás chybou prezidenta Beneše, že jako 

mimořádně zkušený politik nedokázal prohlédnout tento tah komunistů. Měl v tuto dobu sílu 

zvrátit jmenování velvyslance v SSSR na post premiéra. Bylo v jeho silách prosadit za 

premiéra například Šrámka, který byl předsedou exilové vlády a byl také zkušeným 

prvorepublikovým politikem. Ze zpětného pohledu lze říci, že by pro boj o udržení 

demokracie bylo výhodnější, kdyby se prvním premiérem stal komunista, protože to by 

zkomplikovalo snahu komunistů o dosazení poslušného Fierlingera do čela sociální 

demokracie. Už podruhé tedy Beneš nepřímo přispěl k jednoduššímu ovládnutí sociální 
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demokracie lidmi, kteří chtěli bezvýhradnou spolupráci s komunisty. Sociální demokracie se 

mohla po válce ubírat jinou cestou, kdyby Fierlinger nebyl předsedou vlády a Laušman by byl 

ministrem exilové Londýnské vlády.   

 Pro námi položenou otázku je to zásadní. Když se ptáme, proč dvojice socialistických stran 

spolu nespolupracovala v poválečném období, pak odpověď je velice prostá. Pokud byl 

předsedou sociální demokracie Fielinger, pak byla spolupráce těchto stran v podstatě 

nemožná. Fierlinger byl zastáncem bezvýhradné spolupráce sociální demokracie s komunisty. 

Spolupráce těchto stran tehdy mohla fungovat jen, když by národní socialisté chtěli 

bezvýhradně spolupracovat s komunisty, nebo by Fierlinger skončil na postu předsedy 

sociální demokracie.   

 Vraťme se však ke složení první poválečné Československé vlády. Dalšími členy vlády za 

sociální demokraty byli Bohumil Laušman, který byl ministrem průmyslu a Václav Majer, 

který obsadil post ministra výživy. Národní socialisté také měli tři ministerské křesla. 

Náměstkem předsedy vlády byl Josef David. Ministrem zahraničního obchodu byl Hubert 

Ripka. Jaroslav Stránský obsadil post ministra spravedlnosti (Veber 2008, s. 24). Na první 

pohled je vidět, že personální složení první vlády mělo ohromnou důležitost pro personální 

vývoj v námi sledovaných stranách. Všichni členové první vlády za socialistické strany hráli 

ve vnitrostranickém životě významnou roli až do konce třetí republiky.   

 Nyní je vhodné přejít ke krátkému shrnutí programu první poválečné vlády. Cílem programu 

bylo napravit nedostatky první republiky. Z toho vyplynula snaha o zjednodušení politického 

života, která v praxi znamenala ustavení jen čtyř stran v Čechách a dvou na Slovensku. 

Košický vládní program také ustanovil národní výbory, které měly nahradit státní a veřejnou 

správu. V Národních výborech už od začátku měli převahu komunisté. Mělo dojít též 

ke zvýšení autonomie Slovenska. V programu byly obsaženy hospodářské a sociální změny. 

Tyto změny měly napravit sociální nedostatky první republiky. Mělo dojít k částečnému 

znárodnění a zavedení centrálního plánování. Tady je potřeba říci, že tyto změny byly po 

druhé světové válce prováděny i v západní Evropě. Byly logickým důsledkem válečných hrůz 

druhé světové války. Je také potřeba zdůraznit, že prezident Beneš a nekomunistické strany 

souhlasili s těmito změnami (Kocian 2002, s. 38).     
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3. 2. Systém Národní fronty          

 Nejdříve si v této kapitole charakterizujeme stranický systém, který se utvořil v osvobozené 

republice. Na charakteru třetí republiky nepanuje shoda. Podle našeho názoru je nepřesné a 

nehistorické třetí republiku chápat, jako pouhý předstupeň komunistické diktatury. Nelze také 

akceptovat tezi, že komunisté měli vývoj pevně v rukách a jen čekali na vhodný okamžik pro 

úplné převzetí moci. Po roce 1945 se utvořil systém Národní fronty, kde povolené byly 

v Čechách čtyři strany a na Slovensku dvě strany. Vznik dalších musela povolit Národní 

fronta, když každá ze stran měla v této otázce právo veta (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo 2003, 

s. 129). V tomto systému neexistovala opozice, protože každá povolená strana byla součástí 

vlády. Strany na sebe ve volbách nesměly útočit. Po proběhlých volbách se znovu měla 

vytvořit vláda Národní fronty, která by jen rozdělila vládní křesla podle výsledku voleb. 

Formálně ve třetí republice platila prvorepubliková ústava. Parlament byl jednokomorový. 

Parlamentní volby probíhaly podle poměrného volebního systému.    

 Už na první pohled je i laikovi jasné, že třetí republika nebyla plně demokratická. Na druhou 

stranu nevěříme, že o vzniku komunistické diktatury u nás, se rozhodlo, už před únorem 1948, 

či dokonce ještě v průběhu druhé světové války. Je podle nás velmi složité najít vhodný 

termín pro toto období, ale v každém případě můžeme vyloučit definici, kterou provedli 

politologové z Brna. Tyto autoři klasifikovali třetí republiku jako předtotalitní a defektně 

totalitní režim (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo 2003, s. 120). Oni chápou období, jako 

předstupeň komunistické diktatury o jejím příchodu, už bylo rozhodnuto před únorem 1948. 

Takto nelze toto období v žádném případě chápat, protože minimálně plně svobodné volby 

v roce 1946 dávaly demokratům šanci na zvrat. Zastavíme se v krátkosti nad některými jejich 

argumenty, kterými zdůvodňují svůj pohled na třetí republiku. Některé nám přijdou jako 

účelové, když jejich jediným účelem je podložit názor autorů. Kritizují, že trvalo dlouhou 

dobu, než vzniklo Prozatímní národní shromáždění, kde navíc byli zastoupeni i zástupci 

společenských institucí (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo 2003, s. 123). Tady je připomenout 

prostou pravdu, že bylo po druhé světové válce a logicky trvalo nějakou dobu, než se 

ustanovily politické instituce. Daleko závažnější je argument, že byl povolen jen omezený 

počet politických stran, když navíc nebyla povolena obnova několika významným 

meziválečným stranám na čele s agrárníky, kteří v první republice tvořili oporu každé 

zformované koalice. Tady je třeba zdůraznit, že v důsledku válečných hrůz a traumatu 

z Mnichova se česká společnost výrazně posunula doleva a je otázkou, jak by si zakázané 

strany vedly po druhé světové válce. Dost nám napovídá, že ve volbách v roce 1946 na 
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venkově vyhráli komunisté, nikoliv žádná z demokratických stran. Velice zajímavé výsledky 

měl průzkum veřejného mínění z roku 1946, který zkoumal názor občanů na počet politických 

stran v zemi. Položená otázka zněla takto „ Domníváte se, že máme dostatečný počet 

politických stran?“ Na výběr měli respondenti ze tří možností příliš málo, příliš mnoho a 

počet nám vyhojuje. 57, 5 procent respondentů odpovědělo, že jim počet vyhojuje. 34,2 

procent respondentů soudilo, že je v zemi příliš mnoho politických stran. Pouze 5,6 

dotázaných občanů věřilo, že je v zemi příliš málo politických stran (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 

2004, s. 142).     

 Nyní po tom co jsme formulovali, za co nemá být třetí republika považovaná a jak se nemá 

toto období chápat, je čas formulovat, jak ho chápeme my. Musíme znovu zopakovat, že to je 

velice náročný úkol. Neexistuje totiž mezi odborníky shoda na hodnocení a klasifikaci třetí 

republiky. Řekněme si otevřeně, že hodnocení třetí republiky se liší podle politických názorů 

autora. Pravicově orientovaný autor většinou na třetí republice nenechá nit suchou, zatímco 

levicově orientovaný se snaží omlouvat její nedostatky.  Třetí republiku je podle našeho 

názoru, potřeba chápat jako snahu o vyrovnání se s Mnichovem. V této snaze navazovala na 

druhou republiku, ale použila jiné ideologické předpoklady pro vyrovnání se s tímto 

traumatem. Souhlasíme s Milanem Znojem, že třetí republika toho má s druhou republikou 

více společného, než se na první pohled může zdát (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 126). 

Obě dvě měly snahu o zjednodušení politického systému a zmenšení počtu politických stran. 

Společná je také snaha o vymezení se proti liberální první republice a snaha o nápravu 

Mnichova, která vedla k hledání jiných spojenců, než měla první republika. Druhá republika 

byla orientována na Německo, zatímco třetí republika byla orientována na Sovětský svaz.   

 Spojenectví se SSSR je třeba brát jako přirozenou věc po druhé světové válce. Snahu tehdejší 

politické garnitury o spolupráci se Sovětským svazem nelze vykládat, jako úsilí o nastolení 

sovětského modelu u nás. Ukážeme si, že i sociální demokracie nechtěla i v revoluční době 

těsně po válce opustit demokratické principy. Všechny nekomunistické strany chtěly setrvání 

svobodných voleb a občanských práv občanů. Je třeba připomenout základní skutečnost, že 

Sovětský svaz osvobodil většinu republiky včetně hlavního města, proto je logické, že byl 

brán po válce jako náš hlavní spojenec. Těsně po válce byl Sovětský svaz, vnímám relativně 

pozitivně i na západ od našich hranic. Především ovšem nelze pozitivní vztah k Sovětskému 

svazu, považovat za snahu o nastolení sovětského modelu.   



25 
 

 Nesouhlasíme také s tím, že lze odsun Němců z republiky považovat za důkaz 

nedemokratičnosti státu. Nelze na odsun nahlížet dnešními měřítky, protože to je ahistorické. 

Němci se u nás před válkou v drtivé většině postavili proti republice. Jejich postoje výraznou 

měrou přispěli k Mnichovu. Lidé měli trauma z protektorátu a válečných hrůz. Také se 

zapomíná na to, že komunisté minimálně v teoretické rovině jsou naprosto prostí 

nacionalismu. Nelze tedy považovat nacionalistický akt za začátek komunistické diktatury, 

když komunisté jsou minimálně po teoretické stránce proti nacionalismu.    

 Častým argumentem proti demokratičnosti třetí republiky je snaha o snižování sociálních 

rozdílů, která panovala v republice po válce. Je třeba si uvědomit, že stále byla v paměti lidí 

hluboká krize v třicátých letech, která měla obrovské sociální dopady. Vlivem válečných hrůz 

docházelo ke snaze o výrazné snižování sociálních rozdílů i v mnoha západoevropských 

zemích například ve Velké Británii (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 141). Je sice pravda, že 

sociální demokracie byla v rétorice po válce velmi radikální, ale to byla v této době i většina 

sociálně demokratických stran na západ od našich hranic, které se postupně staly jednou z  

opor demokracie.    

 Nejzávažnější výtkou proti demokratičnosti třetí republiky, tak zůstává omezený počet stran a 

nemožnost poválečné obnovy významných prvorepublikových stran. Tuto námitku se nám 

sice podařilo částečně vyvrátit poukazem na průzkum veřejného mínění z roku 1946, který 

ukazuje, že velká většina společnosti nechtěla více stran (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 

142). Nezpochybnitelnou skutečností ovšem zůstává, že mezi základy liberální demokracie 

patří volná soutěž politických stran. Proto samozřejmě nelze považovat třetí republiku za 

liberální demokracii. Podle našeho názoru ovšem nelze označit toto období za pretotalitní 

režim, jak činí kolektiv autorů z Masarykovy univerzity v Brně (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo 

2003, s. 121). Podle nás je nejlepší přidržet se definice, která není ideologicky zabarvená. 

Není také nutná snaha o originalitu a hledání nových označení pro toto období. Stačí se pouze 

přidržet dřívějšího označení lidová demokracie, které bylo zahrnuto i v Košickém vládním 

programu (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 137). Toto označení bylo přejato i do zahraniční 

literatury. Nejlépe vystihuje třetí republiku, která rozhodně nebyla autoritářským režimem, ale 

nebyla ani liberální demokracií.    
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3. 3. Obnovení Československé strany národně socialistické          

 25. 4. 1945 byl v bytě Josefa Davida ustaven prozatímní ústřední výkonný výbor národně 

socialistické strany. Za budoucího předsedu byl vybrán Petr Zenkl, který byl za války vězněn 

v nacistickém koncentračním táboře. Úřadujícím předsedou byl jmenován Jaroslav Stránský. 

Členy výboru byli zvoleni Josef David, František Uhlíř, Hubert Ripka, Prokop Maxa a také 

Prokop Drtina (Koutek 2011, s. 163). Posledně jmenovaný byl zvolen do širšího vedení 

strany, přestože se ještě nerozhodl pro vstup do politiky.     

 Setkání domácích a exilových politiků strany se konalo 11. května 1945 v Praze (Kocian 

2002, s. 43). Zástupce domácího Revolučního výkonného výboru vedla Františka Zeminová. 

Došlo k dohodě na vytvoření Revolučního předsednictva strany a výkonného výboru. Bylo 

dohodnuto, že v čele strany bude Petr Zenkl, který byl před válkou primátorem v Praze. 

Místopředsedy strany byli zvoleni Josef David a Františka Zeminová. Do předsednictva 

strany byli také zvoleni ministři Stránský, Ripka a Drtina. Generálním tajemníkem strany se 

stal Vladimír Krajina. Ten nebyl předválečným členem strany, ale patřil mezi nejvýraznější 

postavy domácího odboje proti nacistům.       

 Do vedení strany se dostali, jak předváleční představitelé strany (Zenkl, David a Zeminová) 

tak i nové tváře z Londýnského exilu (Drtina, Stránský Ripka). Část členů chtěla za předsedu 

strany Davida, který byl velice populární mezi řadovými členy strany. Naopak většina vedení 

strany ho v žádném případě nechtěla za předsedu strany. Trnem v oku jim byla jeho silná 

levicovost a především snaha o spolupráci s komunisty, kteří se ho snažili podporovat. Zenkl 

také musel čelit svojí předválečné minulosti. Musel čelit tvrdé kritice ze strany komunistů, 

kteří kritizovali, že vykovával úřad primátora i po Mnichovu. Komunisté na tento fakt 

poukazovali především v době, kdy se vybíral nový primátor Prahy. Tím se přes značný odpor 

ze strany komunistů stal znovu právě Zenkl. V této souvislosti je vhodné připomenout 

smutnou skutečnost, že dlouholetý poslanec národních socialistů Otakar Klapka, který převzal 

post primátora po Zenklovi, nepřežil válku, protože byl nacisty odsouzen k trestu smrti za 

spolupráci s odbojem. Mezi další významné postavy národních socialistů, kteří nepřežili 

válku, patřila senátorka Františka Plamínková, která byla za války nacisty popravena.      

 Strana po válce přijmula mnoho schopných lidí ze stran, kterým nebyla povolena obnova. 

Některým se podařilo okamžitě dostat do vedoucích pozic ve straně.  Na nejvýznamnější 

pozici byl bývalý národní demokrat Vladimír Krajina, který se stal generálním tajemníkem 

strany (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 156). V této souvislosti je jistě zajímavé, že ministři 
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Stránský a Ripka byli před válkou také členy národní demokracie, než přešli k národním 

socialistům. Prokop Drtina také určitou dobu patřil k sympatizantům Národní demokracie 

(Klátil 1992, s. 356). Bývalí členové strany hlásící se k liberálnímu nacionalismu, tedy měli 

velice významné slovo v národněsocialistické straně. To v kombinaci s tím, že národní 

socialisté byli nacionalistickou stranou. Nám to může pomoci objasnit, proč národní socialisté 

neměli po válce žádné námitky proti vystěhování Němců z republiky.    

 Vraťme se však ke jmenování stranického nováčka Krajiny na významný stranický post. 

Někteří předváleční funkcionáři strany chtěli za generálního tajemníka strany Karla 

Moudrého. Krajina sice postrádal politické zkušenosti, ale měl za sebou působení v odboji 

proti nacistům, kde odvedl velký kus práce. Ústředním tajemníkem se stal na návrh Zenkla a 

Firta.  Tento návrh měl původ na hradě, protože Krajina měl důvěru prezidenta Beneše. 

Můžeme jen spekulovat, jak velký vliv na toto jmenování měla snaha ukázat, že národní 

socialisté se mohou měřit s komunisty v zásluhách o odboj proti nacistickým okupantům. Pro 

nás je důležité, že předválečný člen pravicové strany se stal významnou postavou 

v socialistické straně. Je pozoruhodné, jaký vliv ve straně získali, bývalí členové pravicové 

Národní demokracie. To vytvářelo bariéru proti radikálně levicovým požadavkům ve straně.   

 Národně socialistická strana také přijala do svých řad mnoho bývalých agrárníků. Bezesporu 

nejznámějším byl Ladislav Feierabend. Ten byl před válkou vrchním ředitelem Kooperativy, 

ministrem zemědělství v druhé republice a také krátce za protektorátu. Významným politikem 

byl také Oldřich Suchý, který byl dlouholetým poslancem (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 

153). Proti organizovanému vstupu bývalých agrárníků byli někteří dlouholetí členové strany. 

Vedení národních socialistů se proto snažilo postupovat opatrně. Se vstupem souhlasilo až po 

dlouhém váhání. Strana se snažila jejich vstupem zlepšit svojí pozici na venkově, kde byla 

tradičně slabá. Komunisté okamžitě spustili mohutnou kampaň především proti 

Feierabendovi, který musel čelit kritice za své působení v protektorátní vládě. Pro nás je 

důležité, že strana v době poválečné radikalizace přijala členy strany, která byla před válkou 

na politické ose řazena napravo od národních socialistů. Do strany také vstoupili i někteří 

bývalí členové Živnostenské strany, která se před válkou soustředila na hájení zájmů 

živnostníků. Nejvýraznější byl pravděpodobně novinář a nakladatel František Přeučil, který 

byl po válce poslancem (Kaleta, Pehr, Vašek (ed.) 2004, s. 155). Příchod nových členů ze 

zakázaných stran, zabránil poválečné radikalizaci strany. Navíc se do vedení strany prosadila 

skupina Londýnských exilových politiků, kteří měli před válkou blízko k pravicové Národní 

demokracii.      
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 3. 4. Obnovení Československé sociální demokracie  

 Při charakterizování sociální demokracie po válce je nejlepší použit slov 

národohospodářského experta strany Jaroslava Krejčího, který charakterizoval tehdejší 

sociální demokracii jako bitevní pole mezi opravdovými sociálními demokraty a stoupenci 

komunistické politiky (Doubek, Pehr, Tomeš (ed.) 2005, s. 106). Sociální demokraté, kteří 

chtěli vstoupit v době poválečného radikalismu do komunistické strany, byli často vyzváni, 

aby zůstali v sociální demokracii až do doby, kdy bude možné pohltit celou stranu.     

 Klíčové vítězství v tomto boji o sociální demokracii dosáhli komunisté podle našeho názoru, 

už jmenováním Fierlingera předsedou vlády. Ten byl navržen do této funkce komunisty (Pehr 

2011, s. 162). Bylo již řečeno, že post předsedy vlády zajistil Fierlingerovi i post předsedy 

strany. V poválečné době bylo nepředstavitelné, aby předseda vlády nebyl předsedou své 

mateřské strany. Prosazením Fierlingera za předsedu vlády komunisté tedy dosáhli dvou věcí. 

Jejich člověk řídil vládu a stanul poté i v čele své strany. Celkově byla strana těsně po svém 

obnovení programově poměrně nevyhraněná. To odráželo i složení užšího stranického vedení, 

které bylo tvořeno rozdílnými osobnostmi jako Fierlinger, Jankovcová, Laušman, Majer, 

Vilím, Erban, Berger.         

 Tento úspěch komunistů byl umožněn i díky tomu, že mnoho sociálně demokratických 

meziválečných politiků zahynulo během nacistické okupace. Byl mezi nimi i poslední 

předválečný předsedy strany Antonín Hampl (Malíř, Marek a kol. 2004, s. 1165). Sociální 

demokracie se ocitla po válce ve zvláštním stavu. V čele strany byl zastánce jednotného 

postupu s komunisty. V programových otázkách se strana bezpochyby posunula doleva, ale 

přesto se jí nedařilo najít si své místo na politické scéně. Docházelo totiž k paradoxní situaci, 

že vedení strany posunulo politiku směrem doleva, ale do strany vstupovali lidé, kteří 

většinou nepracovali v dělnických profesích.  Je proto velkou otázkou, zda si přáli posun své 

nové strany doleva. Dokonce lidé pracující v nedělnických profesích měli ve straně převahu, 

když jen třicet procent členské základny pracovalo po válce v dělnických povoláních, zatímco 

v meziválečném období šedesát procent členů pracovalo v dělnických pozicích (Vošahlíková 

1985, s. 46).   

 Větší poválečný důraz na nedělnické profese dokládá i změna názvu strany, kde bylo 

vypuštěno slovo dělnická. Sjezdu strany zdůvodňoval tuto změnu generální tajemník strany B. 

Vílím, který uvedl: ,,Musíme si však upřímně přiznat, že socialistické hnutí, vycházející z 

vědeckého poznání významu průmyslového proletariátu, předurčeného stát se hlavním 
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bojovníkem za uskutečnění socialistické společnosti, při své taktice ve většině evropských zemí 

i u nás podceňovalo význam ostatních vrstev národa a při taktice politického boje 

přeceňovalo vlastní síly průmyslového proletariátu. Tuto chybu otevřeně přiznáváme a 

chceme ji také poctivě odčinit.“ (Vošahlíková 1985, s. 50).      

 Sociální demokracii se podařilo získat některé významné členy zakázaných stran. Významná 

byla především skupina bývalých agrárníků z východních Čech. Poslancemi parlamentu pak 

byli zvoleni za sociální demokracii bývalý agrárníci Zdeněk Bezděk, Antonín Gottvald a 

Oldřich Smejkal, který se stal předsedou zemědělského výboru parlamentu (Kaleta, Pehr, 

Vašek (ed.) 2004, s. 154).   

3. 5. Shoda a rozdíly v prvních programových proklamacích socialistických 

stran   

 Při našem srovnávání programových východisek dvou socialistických stran budeme 

vycházet, z programových dokumentů vypracovaných v roce 1945 pro obnovující sjezdy 

těchto stran. U sociální demokracie půjde o dokument Zásady politického programu, který byl 

přijat na manifestačním sjezdu sociální demokracie. U národních socialistů půjde o dokument 

Akční program, který byl přijat při zasedání zastupitelstva strany. Dokumenty jsou podle nás 

vhodné pro srovnání, protože jejich přijetí na stranických shromážděních dělí jen necelé dva 

měsíce.  

 U sociálně demokratického programového spisu je vidět, jak v složité situaci se ocitla strana 

po druhé světové válce. Velmi výstižně ji charakterizoval tehdejší mládežnický aktivista 

strany Jaroslav Kohout, který uvedl, že ekonomickou náplň socialismu si přivlastnila 

komunistická strana, zatímco zajištění udržení demokratického zřízení měla na starost dle 

voličů strana národně socialistická. Sociální demokracii zbyl v rukách jakýsi kosmopolitismus 

(Doubek, Pehr, Tomeš (ed.) 2005, s. 101). Složitá a nejistá situace sociální demokracie je 

vidět i v námi zkoumaném programovém prohlášení. Je totiž poznamenáno snahou obhájit 

nerevoluční postup sociální demokracie v meziválečném období. Sociální demokraté píší, že 

revoluční postup strany po vzniku samostatného státu mohl vyvolat pravicovou diktaturu a 

dokonce i ohrozit samotnou existenci nově vytvořeného státu (Prokš (ed.) 1999, s. 251). 

Národní socialisté jsou ve svém programovém dokumentu velice hrdi na svojí minulost. Hlásí 

se ve svém textu několikrát k Masarykovi (Harna (ed.) 1998, s. 218 a 219). Zajímavé je, že 
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národní socialisté mají více pozitivní pohled na první republiku, přestože sociální demokracie 

byla v tomto historickém období silnější a i vlivnější stranou.    

 V dokumentech lze najít podobný náhled na vhodnou zahraničně politickou orientaci 

republiky. Sociální demokracie sice zdůrazňuje spojenecký svazek s SSSR, který je 

nejspolehlivější oporou samostatnosti a nezávislosti Československa. V textu ovšem také 

nechybí snaha o udržení přátelských vztahů se západními demokraciemi. Národní socialisté 

jdou ještě o něco dál, když se sice dokument zmiňuje o dlouholetém kladném vztahu Čechů 

k Rusku a o válečných zásluhách SSSR ve válce, ale o několik řádek níže se však čtenář 

dokumentu může dočíst, že jsme národ, který byl dlouhodobě civilizačně orientován na západ. 

Národní socialisté jsou proti bezvýhradnému přeorientování se na východní civilizaci. 

Zdůrazňují, také válečné zásluhy západních spojenců (Harna (ed.) 1998, s. 224).   

 Strany mají také společnou snahu, oslovit i nedělnické vrstvy obyvatelstva. Národní 

socialisté hned v úplném úvodu svého programového prohlášení, uvádějí, že v jejich straně 

májí místo nejenom dělníci, ale i členové jiných společenských skupin, které jsou v textu 

vyjmenovány. Zajímavostí je zařazení obchodníků do společenských skupin, které jsou v 

prohlášení vyjmenovány (Harna (ed.) 1998, s. 218).      

 Posledním zásadním společným bodem je snaha obou socialistických stran o udržení 

demokracie v zemi. Národní socialisté opět hrdě prohlašují, že jejich strana vždy bojovala a 

trpěla za demokracii. Sociální demokraté také zdůrazňují, že byli a budou demokratickou 

stranou. Strana věří, že hospodářskou demokracii lze skloubit s občanskými právy. Sloučením 

hospodářské a zastupitelské demokracie dojde k rozvoji a posilnění demokracie (Prokš (ed.) 

1999, s. 252).   

 Největší neshoda je v programových dokumentech v konečném cíli lidové demokracie. 

Národní socialisté považují marxismus za překonaný.  Věří, že skončila doba třídního boje. 

Nechtějí otrocky přebírat cizí myšlenkové směry. Chtějí budovat socialismu, který bude 

čerpat z domácích tradic a bude dávat důraz na jednotlivce. Chtějí, sice dát do ústavy zákaz 

podnikání v určitých odvětvích, ale trvají na zásadě, že ústava má chránit právo na soukromé 

podnikání a vlastnictví, pokud tedy nepřekáží obecnému blahu (Harna (ed.) 1998, s. 219 a 

220). Soukromé podnikání by tedy mělo existovat vedle státního a družstevního sektoru. 

Sociální demokraté se plně hlásí k vědeckému socialismu, který dle nich přesně popsal 

slabiny kapitalismu. Sociální demokraté sice připouštějí, že každá teorie se musí přizpůsobit 
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měnící se době, ale konečným cílem stále zůstává beztřídní společnost (Prokš (ed.) 1999, s. 

250).        

 Shoda a rozpory panující v námi probraných programových dokumentech trvaly až do konce 

třetí republiky. Sociální demokraté a národní socialisté se shodovali na potřebě udržení 

demokracie a relativní shoda panovala i v zahraniční politice. Dvojice socialistických stran se 

ovšem nedokázala shodnout na konečném cíli lidové demokracie. Tato otázka velice 

sbližovala sociální demokraty s komunistickou stranou. To bylo ještě umocňováno tím, že 

v čele strany stál silně prokomunistický politik.      
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4. Volby v roce 1946         

4. 1. Předvolební očekávání      

 Volby v roce 1946 měly zásadní význam. Poslední parlamentní volby v Československu 

proběhly před jedenácti lety za úplně jiné mezinárodní a vnitropolitické situace. Kandidovat 

ve volbách mohly nově jen strany, které byly sdruženy v Národní frontě. Došlo také 

k významným změnám ve volebních procedurách, i když byl zachován poměrný volební 

systém a také byly stejně jako v první republice vázané kandidátní listiny (Pehr, Vašek (ed.) 

2007, s. 34). Mezi změny naopak patřilo neobnovení druhé komory parlamentu. 

Jednokomorový parlament měl 300 křesel. Došlo také ke snížení věkové hranice pro pasivní a 

aktivní volební právo. Nově mohl volit občan, který dosáhl věku 18 let, když dříve mohl volit 

až od 21 let. Zvolen mohl být občan, který dosáhl 21 let. Dříve mohl být do dolní komory 

parlamentu zvolen až od dosažení 30 let (Pehr 2011, s. 180).         

 První poválečné volby jsou občas považovány jen za formální potvrzení komunistické 

dominance nad Československem. Lidé zastávající tento názor, zdůrazňují, že byla před 

volbami podepsána dohoda o vzájemném neútočení. Tato dohoda byla podepsána 25. března 

1946. Strany Národní fronty se zavázaly, že nebudou na sebe během kampaně útočit a že 

jejich programy setrvají na zásadách Košického vládního programu (Pehr, Vašek (ed.) 2007, 

s. 15). Tato dohoda ovšem nebyla dodržována a strany vedly plně soutěživou kampaň, kde se 

bojovalo o každý hlas. Bezproblémový průběh voleb byl narušen pouze uvažovaným 

přesunem sovětských vojsk přes naše území těsně před volbami. Přesun měl proběhnout od 

22. května 1946 do 29. května 1946 (Barnovský, Ivaničková (ed.) 1998, s. 132). Na nátlak 

demokratických stran byl tento přesun proveden až v období po volbách, proto nemohl mít 

vliv na průběh a výsledek voleb.   

 Dvojice socialistických stran šla do voleb s rozdílným očekáváním. Sociální demokraté si 

nebyli jisti svojí pozicí, protože věděli o vzestupu komunistické strany. Národní socialisté 

naopak byli přesvědčeni o svém úspěchu.  Věřili, že k vítězství jim pomůže příchod bývalých 

agrárníků kolem ministra financí exilové vlády Ladislava Feierabenda, což mělo zajistit straně 

zisky na venkově, kde byla za první republiky velice slabá. Feierabend ovšem musel čelit 

drtivé kritice ze strany komunistů, kteří kritizovali jeho působení v protektorátní vládě. 

Nelítostná kampaň ze strany komunistů nakonec vedla k tomu, že se spolu s dalším bývalým 

agrárníkem Oldřichem Suchým rozhodli, že nebudou kandidovat do parlamentu. Národní 
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socialisté i přes tuto úspěšnou kampaň komunistů zůstávali dále velmi optimističtí ohledně 

volebního výsledku. Věřili si především v Praze, kde považovali svoje vítězství za skoro jisté, 

když například Fráňa Zeminová řekla, ,, že v Praze bude odevzdáno asi 400 000 bílých 

hlasovacích lístků, které budou uznány za neplatné, národní socialisté a lidovci obdrží také 

asi 400 000 a komunisté se soc. demokraty obdrží dohromady asi 100 000 hlasů‘‘(Kocian 

2002, s. 103).        

 Sociální demokracie vstupovala do volební kampaně s několika problémy. Neměla dostatek 

zkušených funkcionářů především v nižších patrech strany. Největším problémem ovšem byla 

skutečnost, že se strana nedokázala především v programových otázkách odlišit od 

komunistů. Sociální demokraté museli také čelit obvinění, že se po volbách sloučí 

s komunistickou stranou. Toto tvrdili především národní socialisté, což jak si ještě ukážeme, 

poškodilo vzájemné vztahy socialistických stran po volbách. V programové oblasti strana 

zdůrazňovala práci, kterou její představitelé odvedli po osvobození pro republiku. Strana 

deklarovala, že chce, aby pokračoval systém Národní fronty i po volbách. Strana také veřejně 

prohlásila, že povede pozitivní kampaň a nebude útočit na jiné strany. Sociální demokracie 

neměla na rozdíl od jiných stran ústřední volební heslo. Mezi její hesla patřilo například 

zvolání ,, Chcete úspěšnou vládu“ nebo ,, Za socialistickou republiku“ (Duchoslav 2010, s. 

81).   

 Pro účely naší práce jsou z volební kampaně důležité především útoky národních socialistů 

na sociální demokraty. Ti tvrdili, jak již bylo řečeno, že se sociální demokracie po volbách 

sloučí s komunistickou stranou. Tento předvolební útok byl veden s takovou intenzitou, že 

přinutil sociální demokraty k reakci. Strana ve svém tisku uvedla, že sloučení nepřipadá 

v žádném případě v úvahu. Byly také vydány letáky s textem ministra průmyslu Laušmana, 

který sloučení rozhodně odmítl a napsal, že sociální demokracie vždy šla a půjde svojí vlastní 

cestou (Pehr 2011, s. 184). Sociální demokraté zařadili útoky od národních socialistů mezi 

hlavní příčiny špatného volebního výsledku. Generální tajemník strany Vilím prohlásil po 

volbách toto: ,,Propaganda našich protivníků operovala nedostatečnou nezávislost soc. dem. 

a rozšiřováním opakovaných nepravdivých zpráv o příštím sloučení soc. dem. strany 

s komunisty po volbách. Tím bylo dosaženo ovlivnění velké části voličů a je zvláště vinou 

těchto okolností, že se strana soc. dem. stala nejslabší českou stranou“ (Duchoslav 2010, s. 

97).    
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 V případě předvolebních útoků ze strany národních socialistů na sociální demokraty lze 

pozorovat zajímavý moment, který je v odborné literatuře v podstatě opomíjen. Tento útok 

musel nejvíc pobuřovat především autentické sociální demokraty, kteří byli potencionálními 

spojenci národních socialistů proti komunistické straně. Příslušníci takzvané stranické pravice 

a i středu rozhodně nechtěli sloučit sociální demokracii s komunistickou stranou. Proto mohli 

oprávněně považovat tento předvolební útok za podpásový. Naopak příslušníci stranické 

levice jako Fierlinger, E. Erban či John byli pro naprosto bezvýhradnou spolupráci 

s komunisty.  Proto je mohl tento útok nechat více chladnými. Trochu znovu předběhneme 

výklad práce, jak jsme již ukázali, reagovali na tento útok dva autentičtí sociální demokraté, 

kteří v rozhodujících únorových dnech zastávali nejvýznamnější stranické posty. Můžeme mít 

opravdu Laušmanovi za zlé, že nebyl pro podání demise sociálně demokratických ministrů 

v únorových dnech, když ho o tomto plánu národní socialisté dopředu neinformovali a navíc 

si ještě musel dobře pamatovat, jak nelítostnou kampaň vedli před necelými dvěma lety 

národní socialisté proti jeho straně?    

4. 2. Výsledky voleb a jejich dopady na politiku socialistických stran  

 Výsledky voleb byly pro demokratické strany zklamáním. Se svým výsledkem byla 

spokojená jen Demokratická strana, která na Slovensku dokázala výrazně porazit komunisty. 

V českých zemích zvítězila komunistická strana se ziskem 40, 17 procent hlasů. Na druhém 

místě s velkým odstupem skončili národní socialisté s 23, 66 procenty hlasů. Třetí místo 

obsadili lidovci se ziskem 20, 24 procent hlasů. Poslední místo obsadila sociální demokracie, 

která získala jen 15, 58 procent hlasů. Na Slovensku naopak byli komunisté drtivě poraženi 

Demokratickou stranou, která získala 62 procent hlasů. Komunisté na Slovensku získali jen 

30.37 procent hlasů. Zbylé dvě strany na Slovensku obdržely jen minimální počet hlasů. 

Strana slobody získala 3,73 procent a sociálně demokratická Strana práce obdržela pouze 3, 

11 procent hlasů (Koutek 2011, s. 221).    

 Národní socialisté nebyli se svým druhým místem ve volbách spokojeni, protože doufali ve 

své vítězství. V žádném případě nepočítali s jasným vítězstvím komunistů ve volbách.   

Zklamáním pro stranu byly především výsledky v Praze, kde předpokládali, že dokáží 

zvítězit. Zklamání z těsné prohry v Praze bylo navíc ještě umocněno tím, že v čele kandidátky 

byl předseda strany Zenkl a na druhém místě populární ministr spravedlnosti Drtina. Tato 

těsná porážka dolehla především na předsedu strany Zenkla, který byl primátorem Prahy.  

Zklamání panovalo také ze slabého zisku na venkově, kde překvapivě jasně zvítězili 
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komunisté. Komunisté těžili z toho, že měli ve svých rukách ministerstvo zemědělství, 

protože mohli mnohé slíbit obyvatelům venkova. Národním socialistům naopak chyběla jasně 

propracovaná strategie, jak oslovit venkov. Příliš se spoléhali na vstup bývalých agrárníků 

kolem Feierabenda, když navíc tento vstup přišel až příliš těsně před volbami. Tato skupina 

tedy neměla dostatek času k agitační práci na venkově. Mnoho bývalých agrárníků věřilo, že 

mohlo dostat lepší pozice v nové straně. Mnoho národních socialistů zase očekávalo, že 

dokáží získat pro jejich stranu větší podporu na venkově     

  Pro účely naší práce je důležité rozhodnutí národních socialistů, že se nebudou podílet na 

činnosti bloku socialistických stran, který tvořili s komunistickou a sociálně demokratickou 

stranou. Tento blok podle nich ztratil svůj smysl a byl zbytečný. Na druhou stranu se po 

volbách část strany stále nevzdala možnosti dosažení dohody s komunisty. Během podzimu 

1946 se uskutečnila schůzka národních socialistů s komunisty, kteří do tohoto jednání vyslali 

hospodářské činitele druhé garnitury. Jednalo se především o rozdělení důležitých křesel 

ve znárodněném průmyslu. Národní socialisté měli zájem získat ve znárodněných 

průmyslových podnicích více vlivu. Ten by však museli získat na úkor sociální demokracie, 

která měla větší vliv, než jaký jí příslušel dle volebního výsledku. Národní socialisté byli za to 

ochotni k určitým ústupkům. Komunisté tuto nabídku neakceptovali (Kaplan 1996, s. 183). Je 

podle nás otázkou, zda komunisté o tomto jednání neinformovali sociální demokraty, kteří 

v této době vedli s národními socialisty spor o způsobu vedení volební kampaně.   

 Sociální demokraté také byli z výsledku voleb zklamáni, i když na rozdíl od národních 

socialistů nečekali velký úspěch ve volbách, avšak nikdo ve straně neočekával poslední místo.  

Porážka ve volbách ještě více ve straně posílila názorové rozdíly na další směřování sociální 

demokracie. Křídlo kolem předsedy strany Fierlingera navrhovalo po volbách ještě těsnější 

spolupráci s komunisty především na vládní úrovni. Tomuto stranickému křídlu chyběla 

potřebná míra sebereflexe. Fierlinger dokonce po volbách v Právu lidu psal o vítězství 

demokracie a Národní fronty (Duchoslav 2010, s. 94). Je pochopitelné, že kritika vedení 

přicházela především z takzvané stranické pravice a z regionů. Mnoho nižších stranických 

orgánů kritizovalo vedení. Objevoval se dokonce požadavek volající po svolání mimořádného 

stranického sjezdu, kde by mohlo dojít ke změnám ve vedení strany. Tomu se nakonec 

podařilo zabránit konání mimořádného sjezdu. Strana se po určitou dobu po volbách snažila 

vystupovat jako nezávislá síla, která patří na levé křídlo Národní fronty. Funkcionáři na 

nižších stranických patrech dokonce otevřeně kritizovali politiku KSČ, když nebyla 

souměřitelná s demokratickými principy (Kaplan 1996, s. 174).     
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 Nyní je krátký čas zmínit se o tom, proč vlastně sociální demokracie skončila ve volbách 

v roce 1946 na posledním místě, když v meziválečném období byla nejsilnější stranou ze stran 

Národní fronty. Odpověď na tuto otázku hledal po volbách průzkum Československého 

ústavu pro výzkum veřejného mínění. Ptal se jednoho tisíce respondentů. Nejpočetnější byla 

odpověď, že sociální demokracie stála příliš ve stínu komunistické strany. Proto nemohla 

veřejnosti dostatečně představit svůj program. Druhou nejpočetnější skupinou byla ta, která 

odpověděla, že sociálně demokratický program příliš splýval s programem KSČ. Respondenti 

také odpovídali, že jim program strany přijde nejasný a nečitelný. Mezi odpověďmi byla i 

teze, že čelní představitelé strany jsou noví a širší veřejnosti prakticky neznámí (Duchoslav 

2010, s. 104). Při troše zjednodušení se dají odpovědi výzkumu shrnout do tehdy populární 

teze, že lidé půjdou radši ke kovářovi než ke kováříčkovi. Kovářem byla myšlena samozřejmě 

komunistická strana a kovaříčkem sociální demokracie.   

 Podle našeho názoru byla tato teze správná, protože se sociální demokracie v období těsně po 

válce nedokázala odlišit od komunistické strany, která v tuto dobu ještě nepředstavovala svoje 

skutečné cíle. Sociální demokracie naopak ve své snaze odlišit se od meziválečné minulosti 

byla často velice radikální a někdy dokonce předstihla v radikálnosti i komunistickou stranu. 

To se například stalo v případě znárodnění těžkého průmyslu po válce. Mezi méně významné 

důvody porážky sociální demokracie můžeme zařadit nedostatečně vybudovanou organizační 

sktrukturu a nedostatečnou kvalifikaci většiny pracovníků stranického aparátu.        

 Věříme, že ještě většímu odlivu voličů od sociální demokracie zabránila silná pozice strany 

ve vládě. Nešlo jen o pozici prvního poválečného premiéra, protože po válce mělo velký 

význam ministerstvo průmyslu, které mělo na starost provádění rozsáhlého znárodňování. 

Navíc ministrem průmyslu se stal Bohumil Laušman. Ten se mohl pochlubit aktivní účastí na 

boji proti nacistům. Promlouval za války k občanům ve vysílání BBC. Je potřeba zdůraznit, že 

vystupoval v rozhlase i pod svým pravým jménem. Přitom byl už v meziválečném období 

aktivním politikem a v Čechách zůstala jeho rodina. Nacisté proti němu během války vedli 

pomlouvačnou kampaň a především zadrželi jeho rodinu. Matka a bratr Laušmana nepřežili 

pobyt v koncentračním táboře (Šolc 2008, s. 97). Laušman měl za sebou také krátký pobyt 

v hlavním táboře povstalců během povstání na Slovensku (Šolc 2008, s. 135). Jsme 

přesvědčení, že držení těchto postů zabránilo ještě horšímu volebnímu výsledku. Sociální 

demokracie mohla být pro část voličů stranou, která má velmi významný podíl na poválečném 

vývoji. Válečná minulost ministra Laušmana mohla také oslovit některé voliče.     
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 4. 3. Fungování Národní fronty po volbách            

 Bylo již řečeno, že se všechny strany Národní fronty rozhodly pokračovat v modelu společné 

vlády. Koaliční jednání byla vcelku bezproblémová. Spor panoval pouze o klíčová 

ministerstva a především o ministerstvo vnitra.  Nakonec však tento klíčový post zůstal 

v rukách komunistů. Předsedou vlády byl zvolen Klement Gottwald. Mírně posílit ve vládě se 

podařilo národním socialistům. Prvním náměstkem předsedy vlády byl zvolen Petr Zenkl. 

Prokop Drtina zůstal ministrem spravedlnosti. Hubert Ripka setrval na postu ministra 

zahraničního obchodu. Nově se straně podařilo získat post ministra školství a osvěty pro 

Jaroslava Stránského (Kocian 2002, s. 113). Sociální demokraté po volební porážce ve vládě 

oslabili, i když si po volbách činili nárok na post ministra vnitra (Duchoslav 2010, s. 106). Je 

ovšem otázkou, zda opravdu sociální demokraté o tento post usilovali, či zda šlo jen o 

taktický tah při předvolebním vyjednávání. Snaha sociální demokracie o post ministra vnitra 

byla sice rychle smetena ze stolu, ale strana si podržela ve svém držení dvě důležitá 

ministerstva. Bohumil Laušman zůstal ministrem průmyslu a Václav Majer dále vedl 

ministerstvo výživy. Zděnek Fierlinger se stal náměstkem předsedy vlády (Veber 2008, s. 57 

a 58).       

 Pro účely naší práce je důležitá volba předsedy Ústavodárného národního shromáždění, 

protože tam došlo ke sporu mezi sociálními demokraty a národními socialisty, kteří o tento 

post měli zájem. Národní socialisté navrhovali Josefa Davida. Komunisté navrhli Antonína 

Zápotockého. Sociální demokracie se ocitla v pozici jazýčku na vahách, protože výsledek 

volby záležel na tom, zda se její poslanci přikloní ke kandidátovi národních socialistů nebo 

komunistů. Při volbě se znovu ukázala nejednotnost sociální demokracie, protože její 

poslanecký klub se nebyl schopen dohodnout na podpoře jednoho z těchto kandidátů.  Místo 

toho postavil vlastního člověka Františka Tymeše, který neměl žádnou šanci na zvolení. 

V prvním kole hlasování sice zvítězil národní socialista Josef David. Ten však nezískal 

potřebnou nadpoloviční většinu. Ve druhém kole byl zvolen komunista Antonín Zápotocký, 

který získal podporu i od poslanců sociální demokracie (Koutek 2011, s. 226). Komunisté 

ovšem o post předsedy sněmovny neměli zájem. Šlo jim jen o taktickou výhodu při 

vyjednávání o podobě vlády, protože mohli tento post vyměnit za místo ve vládě s národními 

socialisty. Můžeme říci, že únorové události ukázaly, jak byl tento obchod pro národní 

socialisty nevýhodný.      
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 Počínání sociální demokracie při volbě předsedy Ústavodárného národního shromáždění 

zklamalo národní socialisty a snížilo jejich důvěru v sociální demokraty. Prokop Drtina to 

později hodnotil takto: „ Tento stupidní a věrolomný hazard, jehož se tím dopustili, jsem 

nemohl sociálním demokratům již nikdy odpustit!“ (Koutek 2011, s. 226) Volba předsedy 

parlamentu byla tedy druhým sporem sociální demokracie a národních socialistů během 

krátké doby. Zde se cítili poškození národní socialisté, zatímco při volební kampani se cítili 

poškozeni sociální demokraté, kteří museli čelit ostré negativní kampani národních socialistů. 

Je otázkou, jak velký vliv měly tyto spory na spolupráci dvou socialistických stran.  

Bezpochyby to však vážně porušilo vzájemnou důvěru mezi lidmi stojícími v čele stran, kteří 

se většinou poměrně dobře znali z exilu.  Vzájemná důvěra pak chyběla v rozhodujících 

únorových dnech, kdy národní socialisté pro nedostatek důvěry neinformovali sociální 

demokraty dopředu o chystaném plánu na podání demisí ministrů  demokratických stran. 

Sociální demokraté se i pro špatné zkušenosti s národními socialisty z volební kampaně nikdy 

nerozhodli pevně zapojit do formujícího se bloku demokratických stran.     
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5. Národní socialisté a sociální demokraté v době nástupu 

komunistů        

5. 1. Spor o zavedení milionářské daně     

 Na začátku roku 1947 se začala ekonomika dostávat do potíží. Československé firmy musely 

čelit probouzejícímu se německému průmyslu. Ekonomika se také musela vyrovnat 

s odchodem kvalifikované pracovní síly německé národnosti. Navíc také skončily dodávky 

strojů a surovin, které byly poskytovány v rámci pomoci UNRRA. Hospodářské problémy 

země byly znásobeny suchem, které v roce 1947 zasáhlo zemi (Kaplan 1993, s. 76). Navíc 

mnoho půdy bylo obhospodařováno lidmi, kteří ji dostali po skončení války, takže neměli 

zkušenosti s jejím obhospodařováním.     

 Musel se tedy hledat způsob, jak ztráty zemědělcům zaplatit. Sociálně demokratický ministr 

výživy Majer navrhl mimořádné příplatky k cenám obilí, které by zemědělcům pokryly 

následky mimořádného sucha. Komunisté zase navrhli, aby příplatky pro zemědělce byly 

pokryty mimořádným zdaněním majetných vrstev společnosti. Vládě návrh předložil 27. října 

komunistický ministr financí Dolanský, který navrhl jednorázově zdanit majetek nad 400 tisíc 

korun. Návrh byl hlasy nekomunistických ministrů zamítnut, když s ním nesouhlasil i 

Fierlinger (Kaplan 1993, s. 78).  

 Vláda o komunistickém návrhu na mimořádné zdanění bohatých jednala znovu 2. září. Návrh 

byl opět hlasy nekomunistických ministrů zamítnut, když proti návrhu opět hlasoval i 

Fierlinger (Veber 2008, s. 133). Komunisté se při tomto hlasování poprvé po válce ocitli 

v izolaci, což je přirozeně znervóznilo. Byla z jejich strany okamžitě zahájena propagační 

kampaň, která měla za cíl zajistit přijetí návrhu komunistů a především prezentovat odpůrce 

jejich návrhu jako posluhovače nejmajetnějších.      

 Pro účely naší práce je důležité, zda jednotný postup demokratických stran v otázce zdanění 

nejbohatších mohl přerůst do trvalé spolupráce všech nekomunistických stran. Klíčový byl 

opět postoj sociální demokracie. Mnoho členů považovalo tento návrh komunistů za zahájení 

předvolební kampaně. Vážnost situace si uvědomoval i předseda strany Fierlinger, který spolu 

s Tymešem a Vilímem začal jednat s komunisty. Ministru Majerovi se podařilo prosadit 9. 9. 

1947 na předsednictvu návrh, že sociální demokracie začne s národními socialisty jednat o 

obnově činnosti socialistického bloku (Duchoslav 2010, s. 114).            
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 12. září byla v tisku zveřejněna dohoda o spolupráci mezi komunistickou a sociálně 

demokratickou stranou. Strany měly spolupracovat ve věci milionářské daně a úpravy platů 

státních zaměstnanců. Strany se také zavázaly dále pokračovat v politice Národní fronty 

(Kaplan 1996, s. 175). Dohoda nebyla předem schválena ve vedení sociální demokracie a 

šokovala i čelní představitele strany.  Například ministr průmyslu a místopředseda strany 

Laušman se dozvěděl o dohodě až po jejím zveřejnění v Rudém právu, když byl zrovna na 

cestě do Bratislavy (Šolc 2008, s. 162). Tato dohoda vedla k silné kritice Fierlingera.  Mnoho 

členů strany volalo po jeho odstoupení z postu předsedy a svolání mimořádného sjezdu 

strany. Tyto kritické hlasy zaznívaly silnějším hlasem než po prohraných volbách v roce 

1946. Ministr Majer dával svůj post ve vládě k dispozici. Nakonec se podařilo utlumit rozpory 

ve straně. Dohoda byla stranickými orgány schválena, ale byl zkritizován způsob jejího 

vzniku. Zásluhu na tomto kompromisním řešení měl Laušman, který se snažil usmířit 

znepřátelená stranická křídla (Kaplan 1996, s. 177). Schopnost najít kompromisní řešení, pak 

posílila jeho pozici ve straně.     

 Mezi 10. a 18. zářím probíhaly rozhovory mezi sociálními demokraty a národními socialisty. 

V průběhu jednání se připojili i zástupci strany lidové (Kaplan 1996, s. 176). Jednání mezi 

stranami prosazené Majerem skončilo neúspěchem. Na tomto místě je potřebné zdůraznit, že 

jakákoliv šance na dohodu a společný postup ve věci milionářské daně byla zmařena dohodou 

mezi komunistickou stranou a sociální demokracií, která byla zveřejněna 12. září. Nebylo 

totiž už o čem jednat. Dohoda navíc byla podrobena naprosto přirozené kritice ze strany 

národních socialistů, kteří dohodu ostře odsoudili ve Svobodném slovu (Koutek 2011, s. 291).   

 Spor o mimořádné zdanění nejbohatších tedy nevyústil v navázání spolupráce mezi 

národními socialisty a sociálními demokraty. Je potřeba si říci, zda byla opravdu šance na 

vznik této spolupráce. My věříme, že byla reálná možnost této spolupráce. Demokratické 

strany postupovaly v této otázce ve vládě jednotně proti komunistům, což zahánělo komunisty 

do izolace. Jejich přirozenou reakcí byla kampaň proti demokratickým stranám, která byla 

spuštěna v jejich tisku. Komunisté se snažili představit představitele ostatních stran jako 

politiky, kteří hájí zájmy nejbohatších. Tato snaha mohla slavit úspěch u veřejnosti, ale také 

by sbližovala sociální demokraty s představiteli ostatních nekomunistických stran.    

 Brzké podepsání ve stranických orgánech nepředjednané dohody mezi komunisty a 

sociálními demokraty vyloučilo tento možný scénář. Není bezesporu náhodou, že hlavní 

zásluhu na vzniku dohody měl prokomunisticky orientovaný Fierlinger (Veber 2008, s. 136). 
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Potvrzuje to naší tezi, že pokud byl v čele sociální demokracie Fierlinger, nemohlo dojít k  

významnější spolupráci mezi sociálními demokraty a národními socialisty. Jeho iniciativa 

v této dohodě podle nás potvrzuje to, že nebyl politikem mající názorově blízko ke 

komunistické straně, ale spíše jen poslušným vykonavatelem příkazů této strany. Politik 

dodržující standartní vnitrostranické mechanismy by nechal nejdříve dohodu schválit ve 

stranických orgánech. Místo toho o dohodě nevěděli ani nejvyšší straničtí představitelé. Jsme 

pevně přesvědčeni, že politik nemající orientaci na bezvýhradnou spolupráci s komunisty by 

tento postup nezvolil už jen proto, že by to ohrozilo jeho mocenskou pozici ve straně.    

5. 2. Sjezd sociální demokracie        

 Sjezd sociální demokracie na podzim roku 1947 považujeme za jednu z nejdůležitějších 

událostí ve třetí republice. Sociální demokracie byla sice ve volbách poražena, ale měla 

významný vliv na rozložení sil v parlamentu. Hrála úlohu pověstného jazýčku na vahách. 

Porážka Fierlingera mohla komunistům velice zkomplikovat situaci, protože demokratické 

strany měly v parlamentu většinu.    

 Sjezd se uskutečnil 14. – 16. listopadu v Brně (Balík, Fajmon, Hloušková (ed.) 2008, s. 153). 

Klíčovou otázkou sjezdu byla volba předsedy strany. Ve straně po prohraných volbách a 

především po zářijové dohodě s komunisty sílilo volání po odchodu Fierlingera z tohoto 

postu. Z vedoucích funkcionářů to prosazoval především ministr Majer, který byl vůdcem 

stranické pravice. Tato skupina se rozhodla podpořit dalšího ministra Laušmana, který patřil 

k vnitrostranickému středu. Spekulovalo se také o kandidatuře bratra prezidenta V. Beneše, 

ale ten odmítl kandidovat (Duchoslav 2010, s. 123). Věříme, že skupina kolem Majera udělala 

dobře, když podpořila Laušmana. Je totiž otázkou, zda by stranický střed podpořil 

kandidaturu Majera na předsedu strany.    

 První den sjezdu proběhl v poměrně poklidné atmosféře. Druhý den sjezdu se naopak nesl ve 

znamení bouřlivé výměny názorů mezi jednotlivými stranickými skupinami. Ostrou výměnu 

názorů odstartovali projevy meziválečných funkcionářů strany. Jejich projevy byly namířené 

proti politice Fierlingera. Po jejich projevech se na sjezdu rozhořela prudká výměna názorů. 

Zajímavé je, že projevy Laušmana a Majera byly méně kritické k politice strany než 

vystoupení meziválečných funkcionářů (Vošahlíková 1985, s. 85). To lze vysvětlit tím, že by 

kritizovali i sami sebe, protože patřili mezi nejvýznamnější poválečné stranické představitele 

a také si uvědomovali silnou pozici levice ve straně.        
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 Na předsedu strany nakonec kandidoval také Oldřich John, který patřil k vnitrostranické 

levici. Jeho kandidatura byla pravděpodobně vedena snahou, aby Laušman nezískal všechny 

hlasy vnitrostranického středu. Předsedou strany byl zvolen Laušman, když obdržel 283 

hlasů. Fierlinger získal 182 hlasů a John dostal pouhé dva hlasy. Další ránou pro levici bylo 

nezvolení odborového funkcionáře E. Erbana do vedení strany. Naopak poměrně výhodná pro 

tuto skupinu byla změna ve vládě, když Laušman a Fierlinger odstoupili z vlády. Místo nich 

byli do vlády jmenováni Ludmila Jankovcová a František Tymeš (Veber 2008, s. 184). To 

byla pro levici dobrá zpráva, protože Jankovcová patřila mezi levicové sociální demokraty a 

Tymeš se také spíše řadil k vnitrostranické levici.     

 V krátkosti si popíšeme politické smýšlení Bohumila Laušmana. Není to snadný úkol, 

protože jsou jeho postoje často nepřesně vykládány. Historik Veber označil Laušmana za 

politika kompromisu (Veber 2008, s. 182). Další historik Blažek dokonce píše, že se v únoru 

1948 tehdejší předseda sociální demokracie nakonec přiklonil ke Klementu Gottwaldovi 

(Balík, Fajmon, Hloušková (ed.) 2008, s. 161). Obě dvě tvrzení jsou sice pravdivé, ale také 

značně zavádějící. Tehdejší předseda sociální demokracie byl dle našeho názoru člověk 

pevných názorů, který se nebál riskovat v boji za prosazení svých ideálů. Bylo již řečeno o 

jeho zapojení do odboje a Slovenského národního povstání během války (Tomeš 2005, s. 97 a 

98). Laušman navíc prokázal svojí statečnost a odhodlání prosadit svoje ideály i po únoru 

1948. Snažil se z Rakouska aktivně přispět ke změnám v Československu, což nakonec vedlo 

k jeho únosu do Československa. Místo této rizikové činnosti mohl žít poklidným životem 

v Jugoslávii, kde byl po finanční stránce velmi dobře zajištěn (Šolc 2008, s. 217).   

 To nám ukazuje, že Laušman byl bezesporu statečný člověk. Nelze tedy rozhodně jeho 

kompromisní názory ve stranických sporech považovat za oportunismus, či za snahu zalíbit se 

všem. Laušman naopak pevně stál na pozici demokratického socialismu. V programových 

otázkách měl v mnohém blízko k tehdy prezentovaným názorům komunistů. Ti před únorem 

neříkali otevřeně své názory. Jeho snaha udržet demokracii a zabránit mocenskému monopolu 

komunistů, ho naopak sbližovala s ostatními demokratickými stranami. Svojí koncepci po 

sjezdu charakterizoval takto „Byly odstraněny obavy jednak pravice z vytvoření jednotné 

fronty s komunisty, jednak obavy komunistů z vytvoření protikomunistického měšťanského 

bloku. Na sjezdu jsme si řekli, že budeme dělat důslednou socialistickou politiku, politiku také 

demokratickou, která bude dbát občanských práv a svobod‘‘(Duchoslav 2010, s. 132).   
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 Nyní je vhodné pro srovnání popsat si sjezd národních socialistů, který se konal ve stejném 

roce. Popis bude jen velmi stručný, protože sjezd neměl velký dopad na politické dění 

v republice. Národní socialisté měli v roce 1947 dva sjezdy řádný a manifestační, který se 

konal k padesátému výročí založení strany. Sjezd se konal 28. února – 2. března (Kocian 

2002, s. 136). Nejdůležitějším bodem sjezdu byla volba vedení strany. Stávající předseda 

strany Petr Zenkl byl opět jednomyslně zvolen předsedou strany (Kocian 2002, s. 139). Ve 

vypracovaném návrhu programu ke sjezdu byla zmínka o ukončení znárodňovacího procesu a 

o udržení soukromého sektoru (Kocian 2002, s. 142). Je potřeba zdůraznit, že sjezd národních 

socialistů na rozdíl od stejné události sociálních demokratů nebyl konfrontační a ve vedení 

strany nedošlo k velkým změnám. Úspěšně proběhl také manifestační sjezd, kde se 

stranického průvodu zúčastnilo na čtvrt milionu lidí (Kocian 2002, s. 143). Tady si 

neodpustíme poznámku, že je velkou chybou, že podobnou masovou akci neuspořádali 

národní socialisté v rozhodujících únorových dnech, kdy demokratické strany neuspořádaly 

žádnou masovou akci na podporu svých požadavků.      

5. 3. Naděje na začátek spolupráce      

 Zvolením Laušmana za předsedu sociální demokracie se otvíral prostor pro spolupráci mezi 

sociální demokracií a národními socialisty. Po Brněnském sjezdu se změnil postup národních 

socialistů. Ti měli snahu navázat spolupráci se sociálními demokraty, když před tím naopak 

na sociální demokraty útočili (Kaplan 1996, s. 216). My tento postup ze strany národních 

socialistů považujeme za správný, protože do odchodu Fierlingera z pozice předsedy sociální 

demokracie nebyla spolupráce možná. Na druhou stranu tyto předchozí útoky komplikovaly 

navazování spolupráce po přelomovém sjezdu sociální demokracie.   

 Ke konci prosince 1947 se v Drtinově bytě uskutečnilo jednání národních socialistů se 

sociálními demokraty (Kocian 2002, s. 154). Schůzky se zúčastnili za národní socialisty 

všichni její ministři, generální tajemník Krajina a politický jednatel Firt. Za sociální 

demokraty se jednání zúčastnili Laušman, ministři Tymeš a Majer, generální tajemník strany 

Vilím a poslanec Holub (Koutek 2011, s. 305). Jednání tedy byli přítomni nejvýznamnější 

straničtí představitelé. Výsledkem schůzky byla dohoda, že strany si ponechají volnost 

v hospodářských otázkách.  Společně však budou postupovat v obraně politických svobod a 

v otázkách dotýkajících se Statní bezpečnosti (Kocian 2002, s. 154). Dohoda odpovídala 

politice Laušmana, který chtěl udržet politické svobody a parlamentní demokracii. 

V hospodářských otázkách se ale v mnohém nemohl shodnout s národními socialisty.     
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 Na začátku roku 1948 se  jednání vlády proměnila v bojiště mezi demokratickým táborem a 

komunistickou stranou. 21. ledna vláda projednávala úpravu platů státních zaměstnanců 

(Kaplan 1993, s. 138). V této sociální skupině měli tradičně silnou pozici národní socialisté, 

proto komunistická strana neměla příliš zájem na zvýšení jejich platů. Komunistický ministr 

financí Dolanský předložil vládě návrh na jednorázové zvýšení platů státních zaměstnanců 

prostřednictvím mimořádných příplatků. Nekomunistické strany tento návrh odmítaly, 

protože šlo jen o jednorázové řešení. Sociální demokraté a národní socialisté předložili vlastní 

návrhy. Tyto návrhy vyžadovaly více peněz ze státního rozpočtu než návrh komunistické 

strany. Komunisté odmítli o těchto návrzích jednat. Požadovali, aby vláda schválila jejich 

návrh, který vypracovaly odbory. Naopak s kritikou postupu komunistů vystoupil ministr 

spravedlnosti Drtina. Ten kritizoval neochotu komunistů jednat o jiných návrzích. Národní 

socialisté se krátce poté rozhodli stáhnout svůj návrh a podpořit návrh sociálně 

demokratického ministra Majera. Ministerský předseda Gottwald dal ovšem hlasovat jen o 

návrhu komunistů. Vláda ovšem tento návrh hlasy ministrů nekomunistických stran odmítla 

(Koutek 2011, s. 309).       

 10. února vláda opět projednávala otázku úpravy platů státních zaměstnanců (Kaplan 1993, s. 

147). V úvodu diskuze vystoupil předseda odborů Antonín Zápotocký, který požadoval přijetí 

návrhu komunistické strany. V případě nepřijetí tohoto návrhu pohrozil masovým odporem ze 

strany odborářů. Na to kriticky reagovali opět ministři Drtina a Majer. Předseda vlády dal 

opět hlasovat o společném návrhu komunistů a odborů, přestože návrh byl již jednou 

zamítnut. Návrh dostal pouze devět hlasů. Byl tedy zamítnut. Přijat byl naopak protinávrh 

Majera, který dostal patnáct hlasů (Kaplan 1993, s. 148).    

 Pro účely naší práce je důležitá především spolupráce národních socialistů a sociálních 

demokratů v této otázce. Tato spolupráce vydržela až do bojového hlasování, které vedlo 

k odmítnutí komunistického návrhu. Poprvé ve třetí republice spolupráce všech 

demokratických stran vydržela až do úspěšného přijetí nekomunistického návrhu. Navíc nešlo 

rozhodně o bezvýznamný bod, protože státní zaměstnanci tvořili jednu z největších opor 

národních socialistů. Cenný byl také fakt, že spolupráce mezi národními socialisty a 

sociálními demokraty byla dosažena v ekonomické otázce, kde si chtěl předseda sociálních 

demokratů Laušman ponechat volnost. Tuto úspěšnou spolupráci nesnižuje ani příliš 

skutečnost, že národní socialisté se pro její dosažení museli vzdát svého návrhu. Je také 

potřeba zdůraznit, že komunistický návrh byl přehlasován poměrně jasnou většinou. 

Významná mohla být také skutečnost, že nejvýrazněji proti komunistickému návrhu 
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vystupovali ministři Drtina a Majer. Je tedy nepochopitelné, proč jen o několik dní později 

nebyl Majer informován dopředu o plánu ministrů nekomunistických stran na podání demisí. 

Jen jako perličku zmiňme skutečnost, že si nedokážeme moc představit akce odborů proti 

návrhu schválenému ve vládě. Tento návrh byl totiž pro státní zaměstnance výhodnější než 

návrh komunistické strany.          

5. 4. Osudové dilema – únor 1948         

 13. února měla vláda projednávat především zprávu Drtiny o krčmaňském případu (Veber 

2008, s. 215). Významné se stalo toto zasedání pro další vývoj, ale z jiného důvodu. Poslanec 

národních socialistů O. Hora totiž v průběhu schůze informoval národně socialistické ministry 

o tom, že bylo odvoláno posledních osm nekomunistických obvodních velitelů SNB v Praze 

(Koutek 2011, s. 321). Informace se také okamžitě dostaly k Majerovi.     

 Nekomunističtí ministři přednesli tuto informaci ve vládě a požadovali zrušení odvolání 

nekomunistických obvodních velitelů v Praze. Ze sociálních demokratů byl v diskuzi opět 

aktivní Majer. Komunisté označili námitky ministrů demokratických stran za nepřípustné 

vměšování do pravomocí ministra vnitra. Debata nakonec byla završena třemi návrhy 

místopředsedy vlády Zenkla. První návrh ukládal ministru vnitra, aby zastavil odvolání 

obvodních policejních velitelů. Druhý návrh nařizoval předsednictvu vlády, aby se zabývalo 

stížnostmi na ministerstvo vnitra a spravedlnosti a také i na další bezpečnostní orgány státu. 

Třetí návrh měl zajistit, aby do podání zprávy předsednictva vlády o těchto stížnostech nebyly 

prováděny změny v bezpečnosti. O každém návrhu se hlasovalo zvlášť. Druhý návrh byl 

přijat jednomyslně, protože ho podpořili i komunisté. Pro první a třetí návrh hlasovali všichni 

nekomunističtí ministři včetně Jankovcové, která byla příslušnicí levice v sociální demokracii.    

 Již podruhé v krátké době se tedy podařilo vytvořit nekomunistický blok ve vládě. Pro 

nekomunistické strany bylo také výhodné, že proti tomuto rozhodnutí vlády mohly sotva 

komunisté využít nátlakových masových akcí. Mnoho lidí bezesporu bylo po válce ochotno 

protestovat za větší socializaci společnosti.  Nedokážeme si však představit masovou akci, 

která by požadovala nezasahování do pravomocí ministra vnitra. Komunisté by se tedy museli 

buď časem podvolit rozhodnutí vlády, nebo hledat jinou záminku pro spuštění masových akcí. 

My věříme, že v této době měli demokratičtí ministři jen požadovat splnění rozhodnutí vlády. 

Po postupném zapojování sociální demokracie do nekomunistického tábora měli převahu ve 

vládě i v parlamentu.            



46 
 

 Další zasedání vlády se konalo 17. února. Hned v úvodu schůze se Zenkl zeptal, zda byla 

splněná usnesení vlády z 13. února (Kaplan 1993, s. 152). Předseda vlády odpověděl, že je 

potřeba počkat na nepřítomného ministra vnitra Noska. Komunisté poté měli snahu přenést 

debatu na otázku, zda vláda může zasahovat do kompetencí jednotlivých ministrů. 

Nekomunističtí ministři trvali na splnění rozhodnutí vlády. Gottwald se rozhodl přerušit 

schůzi a další zasedání svolal na 20. února (Koutek 2011, s. 323). Je potřeba si uvědomit, že 

ve vládě byli komunisté v  defenzivě. Museli čelit jednotnému bloku demokratických stran a 

ve vládě se jednalo jen o nesplnění jejího rozhodnutí komunistickým ministrem. Komunističtí 

ministři nemohli předkládat ve vládě další socializační opatření, které by jim mohli zajistit 

podporu veřejnosti v blížících se volbách. Nekomunistický tábor měl podle našeho názoru 

spíše vyčkávat a snažit se do svých řad pevně zapojit sociální demokracii. Je také potřeba 

zdůraznit, že předseda sociální demokracie Laušman měl zájem spolupracovat s ostatními 

nekomunistickými stranami v bezpečnostních otázkách.      

 18. února se uskutečnila schůzka Ripky a Zenkla s Benešem (Veber 2008, s. 226). Schůzka 

měla později různé interpretace. Spor se především vedl o to, zda Beneš odsouhlasil národním 

socialistům podání demisí. Večer předsednictvo národních socialistů odsouhlasilo plán na 

podání demisí, když námitky proti navrženému postupu měla jen Zeminová (Koutek 2011, s. 

324).   

 19. února se podle našeho názoru uskutečnily dvě pro další vývoj velmi podstatné schůzky. 

Ráno sociální demokraté s komunisty. Schůzky se za komunisty zúčastnili Gottwald, Slánský 

a Kopecký. Za sociální demokraty byli přítomni Laušman, Tymeš a Vilím. Večer pak 

proběhla už dříve domluvená schůzka mezi sociálními demokraty a národními socialisty., 

když na schůzce byli Zenkl, Laušman, Drtina a Tymeš (Kaplan 1996, s. 305 a 306). 

Komunisté, kteří věděli o plánu na podání demisí, nabídli sociálním demokratům vytvoření 

společné levicové vlády. Nabízeli sociálním demokratům šest křesel ve vládě místo 

dosavadních tří (Veber 2008, s. 234). Národní socialisté naopak neřekli sociálním 

demokratům o plánu na podání demisí (Kaplan 1996, s. 306).               

 Můžeme tedy pozorovat dva odlišné přístupy k sociálním demokratům. Komunisté přišli 

s konkrétní výhodnou nabídkou, zatímco národní socialisté nezasvětili sociální demokraty do 

svého plánu. To nám přijde nepochopitelné, protože národní socialisté potřebovali sociální 

demokraty pro úspěšné uskutečnění jejich plánu. Takto postavili sociální demokraty před 

hotovou věc. Věříme, že minimálně Majer měl být dostatečně dopředu informován, protože 
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bezpochyby prokázal odhodlání bojovat za demokracii. Postup národních socialistů stavěl 

sociální demokraty před dilema, zda být jakýmisi podnájemníky u komunistů nebo u 

demokratických stran.    

 20. února ministři za národní socialisty, lidovce a demokratickou stranu podali demise, poté 

co zjistili, že ministr Nosek nevykonal nařízení vlády ze 13. února (Kaplan 1993, s. 159). 

Klíčový byl v tuto chvíli postoj sociální demokracie. Ve večerních hodinách se sešlo 

představenstvo strany. Na jednání vystoupil Majer s požadavkem, aby sociálně demokratičtí 

ministři také podali demise. Naopak stranická levice chtěla jednat s komunisty o účasti 

v obrozené NF (Duchoslav 2010, s. 153). Nakonec zvítězilo stanovisko, že Národní fronta 

trvá a krize má být řešena v rámci NF. Ministrům nekomunistických stran bylo vytknuto, že 

ukvapeně podali demise, zatímco Gottwaldovi že nesplnil usnesení vlády (Veber 2008, s. 

247).       

 21. února byl Drtina pozván na oběd k Laušmanovi.  Oběda se ještě zúčastnil ministr národní 

obrany Svoboda a náčelník generálního štábu Boček (Veber 2008, s. 259). Na oběd dorazil i 

Jína z prezidentské kanceláře, který tlumočil vzkaz prezidenta, že byl překvapen podáním 

demisí. Prezident byl také podiven tím, že národní socialisté po komunistické demonstraci na 

Staroměstském náměstí nepodnikají žádné masové akce na svoji podporu. Drtina poté 

obhajoval postoj strany. Věřil, že krizi lze řešit kabinetní cestou a že není potřeba svolávat 

masová shromáždění (Koutek 2011, s. 332). Věříme, že to byla velká chyba. Národní 

socialisté měli uspořádat velké akce na svoji podporu, když navíc ukázali v roce 1947 při 

svém manifestačním sjezdu, že dokáží uspořádat velkou akci na svoji podporu. Také chceme 

zdůraznit, že přenechání ulic a náměstí komunistům zvyšovalo tlak na sociální demokracii. Ta 

musela odolávat lákavé komunistické nabídce a ještě jít proti přání lidu v ulicích, který volal 

po vládě bez ministrů, kteří podali demisi.      

 Vedení sociální demokracie řešilo další postup strany 23 února, kdy zasedal ÚVV 

(Vošahlíková 1985, s. 117). Na tomto zasedání se skupině kolem Fierlingera nepodařilo 

prosadit žádný z jejich návrhů. Na druhou stranu se sociální demokracie rozhodla, že její 

ministři nepodají demise. Strana trvala na zachování současné podoby Národní fronty. Byl 

tedy nepřímo odmítnut komunistický návrh řešení krize (Kaplan 1996, s. 424). Můžeme říci, 

že sociální demokracie se stále držela koncepce svého předsedy, který chtěl udržet demokracii 

a zároveň prohlubovat socializaci země.       
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 24. únor byl velmi důležitým dnem krátké krize v zemi. Konala se úspěšná hodinová 

generální stávka, která podpořila komunistický způsob řešení krize (Veber 2008, s. 312). Na 

jednání širšího vedení národních socialistů byla již cítit bezradnost. Vedení strany nebylo 

schopno reagovat na změněnou situaci. Probíhaly již prohlídky stranických sekretariátů a 

výslechy nižších funkcionářů. Byla uvalena nucená správa na pro stranu klíčový podnik 

Melantrich a strana ztratila kontrolu nad Svobodným slovem a Svobodnými novinami 

(Kaplan 1996, s. 464 a 465). Komunistům by se nepodařilo, tak snadno izolovat 

půlmilionovou stranu, kdyby její vedení neustále nevyzývalo své členy a příznivce 

k zachování klidu.     

 Tohoto dne se komunisté rozhodli obsadit sídlo sociální demokracie. Skupině obsazující 

Lidový dům velel J. Němec, který byl příslušníkem takzvané levice v sociální demokracii 

(Šolc 2008, s. 183). Obsazení bylo komunisty koncipováno, jako akce nespokojených 

sociálních demokratů, kteří nejsou spokojeni s politikou současného vedení strany. Podle 

našeho názoru obsazení sekretariátu dokazuje to, že KSČ si nebyla jista tím, že stranická 

levice dokáže prosadit své stanovisko na právě probíhající schůzi předsednictva strany. 

Vedení strany pokračovalo v jednání i přes probíhající boj o Lidový dům, kterého se zúčastnil 

i ministr Majer. Ten bránil sídlo strany vlastníma rukama. Představitelé levice cítili, že se jim 

nepodaří prosadit své stanovisko a proto opustili jednání. Během několika minut po odchodu 

levice se předsednictvo strany rozhodlo, že souhlasí se vstupem do nové vlády Gottwalda. 

Laušman odjel k předsedovi vlády. Fierlinger se dostal ke Gottwaldovi o něco později, takže 

až na místě se dozvěděl, že Laušman souhlasí s podmínkami komunistů a bude jmenován 

náměstkem vlády. To Fierlingera nemile překvapilo. Nakonec došlo k jejich dočasnému smíru 

(Kaplan 1996, s. 481,482 a 483).    

 Odchod skupiny kolem Fierlingera ze zasedání širšího vedení strany ukazuje, že ani v době 

právě probíhající bitvy o Lidový dům si levice nebyla jista tím, že dokáže ve straně prosadit 

svá stanoviska. Je ovšem otázkou, proč po jejich odchodu během velmi krátké doby ve vedení 

sociální demokracie převážil názor, že bude lepší vstoupit do nové Gottwaldovy vlády. Není 

jasné, jaké důvody k tomuto kroku vedení mělo. Mohlo se obávat rozkolu strany nebo 

poznalo, že boj je ztracen a chtělo zachránit poslední zbytky vlivu strany.     

 25. února byl dovršen komunistický nástup k moc. Tohoto dne rezignoval na svůj post 

ministr výživy Majer a náměstek předsedy vlády Tymeš. Majer se pro podání demise rozhodl 

po obsazení sídla sociální demokracie komunisty. Došlo tedy k tomu, že prezident mohl 
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přijmout demisi vlády jako celku a vypsat předčasné volby (Veber 2008, s. 330). Je určitě 

zajímavé, že Tymeš i přes svoji demisi pak byl členem ústředního výboru KSČ v letech 1948 

– 1949 a 1954 – 1968 (Tomeš 2005, s. 156).       

 Beneš se rozhodl i přes nově podané demise sestavit vládu podle návrhu Gottwalda. Za 

národní socialisty byly v nové vládě jen Alois Neuman a Emanuel Šlechta. Sociální 

demokracie dopadla o něco lépe, protože náměstkem předsedy vlády byl Laušman a ministry 

byli Fierlinger, Jankovcová a za odbory E. Erban (Veber 2008, s. 339). Národní socialisté byli 

nově sestavenou vládou nepříjemně zaskočeni. Rozhodli se ovšem, že nebudou kritizovat 

prezidenta. Bývalí ministři se také dohodli, že se vzdají všech funkcí ve straně a také 

poslaneckých mandátů (Kaplan 1996, s. 514).       

 Navečer se sešlo předsednictvo sociální demokracie. Bylo jasné, že v nových podmínkách na 

nátlak komunistů bude muset dojít k velkým personálním změnám. Na jednání se prosadil 

kompromis vyjednaný Laušmanem. Ten určil to, že generální tajemník Vilím nastoupí 

okamžitě dovolenou. Výkonem jeho funkce byl pověřen V. Erban, který měl blízko 

k Laušmanovi. Bylo také stanoveno, že do představenstva již nebudou zváni tito členové: 

Majer, Goerner, Kubát a Bernard. Místo nich měli býti zváni J. Němec, J. Havelka, J. Hájek, 

E. Erban (Duchoslav 2010, s. 165). Tyto změny posílily pozici stranické levice, protože 

museli odejít příslušníci stranické pravice. Na jejich místo nastoupili spojenci Fierlingera. 

Jediný V. Erban patřil ke stranickému středu.   

 Věříme, že podání demisí bylo velkou chybou. Nekomunistické strany na začátku roku 1948 

začínaly spolupracovat ve vládě. Podařilo se jim dvakrát v bojovém hlasování bezpečně 

přehlasovat komunisty. Nově zvolený předseda sociální demokracie Laušman začínal vést 

stranu k samostatné a na komunistech nezávislé politice. Demokratické strany mohly tlačit na 

komunisty, aby splnili rozhodnutí vlády ze 13. února. KSČ nemohla v této otázce příliš použít 

tlaku veřejnosti, protože nešlo o ekonomickou otázku. Pokud už se rozhodli ministři tří 

demokratických stran podat demisi, pak to mělo být projednáno s vedením sociální 

demokracie. Takto byli sociální demokraté postavení před hotovou věc. Strana by se stala 

z podnájemníka komunistů podnájemníkem demokratických stran. Pokud se demokratické 

strany obávaly, že levice by v sociální demokracii zablokovala připojení se strany k tomuto 

plánu, pak neinformováním o plánu jen levici ulehčily práci.  Naprosto nepochopitelná je pak 

skutečnost, že nebyl spraven alespoň Majer, který mnohokrát ukázal svoje odhodlání bojovat 

proti komunistickým snahám o úplnou nadvládu nad zemí. Můžeme jen spekulovat, zda se 
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národní socialisté jako hlavní iniciátoři podání demisí neobávali, že sociální demokracie plně 

zapojená do tábora demokratických stran by jim mohla sebrat voliče v nadcházejících 

volbách, když navíc mohla být posílena o mimořádně populárního J. Masaryka (Šolc 2008, s. 

169). Další chybou bylo, že nebyly pořádány masové akce na podporu ministrů, kteří podali 

demisi. Národní socialisté na svém manifestačním sjezdu ukázali, že dovedou uspořádat 

mohutnou masovou akci. Zdá se nám, že tři demokratické strany braly podání demisí příliš 

lehkovážně, jako by věřili, že díky autoritě prezidenta Beneše nemohou být z vlády 

vyšachováni. Můžeme tedy říci, že nekomunistické strany velice ulehčily komunistům 

dokončení jejich cesty k získání absolutní moci ve státě. Nemůžeme se zbavit dojmu, že nebýt 

podání demisí mohla být cesta komunistů k úplnému převzetí moci minimálně výrazně 

složitější.                 
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6. Závěr          

 Demokratické strany naneštěstí nedokázaly ve třetí republice čelit nástupu komunistů 

k uchopení absolutní moci ve státě. Jen jejich společný postup to mohl dokázat. V naší práci 

jsme se zaměřili na dvojici socialistických stran, které za první republiky tvořily pevnou 

oporu demokracie. Provedli jsme jejich komparativní srovnání. Pokusili jsme se zjistit, proč 

mezi sebou ve třetí republice nedokázaly navázat spolupráci, když během první republiky 

k sobě měly poměrně blízký vztah. V práci jsme kladli důraz na zodpovězení této otázky, 

proto jsou vyzdviženy skutečnosti, které měly vliv na vztah sociálních demokratů k národně 

socialistické straně.       

 Zásadní pro nespolupráci těchto stran jsou podle našeho názoru tři okamžiky, které v závěru 

naší práce v krátkosti rozebereme. Prvním je znovuobnovení po válce a především výběr 

vedení stran. Do čela národních socialistů se dostali především lidé, kteří byli spjati 

s Londýnským exilem a měli blízko k prezidentu Benešovi. Naopak do čela sociální 

demokracie se dostal prokomunisticky orientovaný Fierlinger, který během vlády 

komunistické strany mnoho let zastával významné posty včetně předsedy Národního 

shromáždění (Tomeš 2005, s. 50). Věříme, že spolupráce sociální demokracie s jakoukoliv 

demokratickou stranou nebyla možná, pokud byl v čele sociálních demokratů Fierlinger. 

Spolupráce sociálních demokratů s národními socialisty byla podle nás tedy možná až po 

odchodu Fierlingera z čela strany. Názory na osobnost Zděnka Fierlingera se mezi autory 

různí. Osobně se přikláníme k hodnocení historika Jiřího Pernese, který v jednom z rozhovorů 

pro Českou televizi uvedl: „Podle mě byl Fierlinger sovětským agentem. Nemůžeme dokázat, 

že byl agentem NKVD, ale můžeme jednoznačně říct, že byl agentem sovětské politiky a že 

sovětskou politiku a sovětské zájmy prosazoval v Československu od roku 1941“. (ČT24 [on-

line] Dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-

ct24/81374-pripad-fierlinger/ [cit. 12. 5. 2012].). Faktory jako programové rozdíly či logika 

soutěže o stejného voliče začaly podle nás hrát úlohu až po odchodu Fierlingera z čela 

sociální demokracie.      

 Druhým zásadním okamžikem byl spor o takzvanou milionářskou daň, který vyústil 

v dohodu o spolupráci mezi sociálními demokraty a komunisty (Kaplan 1996, s. 175). Před 

podepsáním dohody se zdálo, že se sociální demokracie může začlenit do rodícího se bloku 

demokratických stran. Komunistický tisk vedl ostrou propagační kampaň proti 

nekomunistickým stranám, kdy terčem byla i sociální demokracie. Postupem času by se tato 
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kampaň zajisté stupňovala, což by sbližovalo sociální demokracii s ostatními 

nekomunistickými stranami. V této době zasáhl Fierlinger, který sjednal dohodu s komunisty 

bez vědomí stranických orgánů. Myslíme, že nebýt v čele strany plně prokomunistický 

politik, pak by nedošlo k podepsání dohody bez schválení stranických orgánů.       

 Pokud nespolupráci do Brněnského sjezdu můžeme dát jednoznačně za vinu sociální 

demokracii, pak za osudový nejednotný postup v rozhodujících únorových dnech mají 

odpovědnost především národní socialisté. Osobně považujeme už podání demisí za velkou 

chybu. Nekomunistickým stranám se v této době podařilo ve vládě výrazně zatlačit komunisty 

do izolace. Proběhla dvě hlasování, kde byli poměrně jasnou většinou přehlasováni. 

Demokratické strany mohly tlačit na komunisty, aby ministr vnitra splnil vládní nařízení. 

Nedokážeme si představit, jak by komunisté proti tomuto rozhodnutí vlády povolávali do ulic 

své příznivce. Je také potřeba zdůraznit, že nekomunistickým stranám hrál do karet čas, 

protože se pomalu blížily volby.      

 Pokud už mělo dojít k demisím, pak měli být dopředu zpravení sociální demokraté. Vedení 

této strany bylo postaveno před nelehké dilema. Mohlo si vybrat mezi připojením se 

k jednomu ze dvou táborů, ale v žádném z nich by nebylo v roli plnoprávného člena. 

Opomenutí Majera z příprav na podání demisí, pak lze hodnotit jako neomluvitelnou chybu. 

Tehdejší ministr výživy prokázal mnohokrát, že je připraven bojovat proti komunistické snaze 

o uchopení absolutní moci ve státě. Pokud národní socialisté nechtěli informovat sociální 

demokraty o svém záměru, protože se báli nepříznivé reakce levice v sociální demokracii, pak 

musíme konstatovat, že neinformováním dopředu jen této skupině ulehčili práci.          

 V únorových dnech do hry vstoupily také faktory, jako programové rozdíly a zápas o 

stejného voliče. Předseda sociální demokracie váhal s plným zapojením své strany do bloku 

nekomunistických stran i proto že jeho koncept demokratického socialismu byl především 

v ekonomických otázkách v mnohém odlišný od programových cílů národních socialistů. Je 

potřeba znovu připomenout, že v otázce odvolání nekomunistických policejních obvodních 

velitelů v Praze byla pozice demokraticky orientovaného Laušmana v naprosté shodě 

s ostatními nekomunistickými stranami. Tato shoda byla zbytečně přervána předem 

nekonzultovanými demisemi. My jsme přesvědčeni, že Laušman by dokázal ustát tlak 

komunistů na změnu svého názoru. Rozhodně ho nepovažujeme za slabého či nerozhodného 

politika. Naopak on celým svým životem prokázal, že má pevné životní postoje, kterým je 

ochoten mnohé obětovat. To jsme v naší práci bezesporu ukázali.         
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 Svojí roli v rozhodujících únorových dnech mohla sehrát i logika soutěže o stejného voliče. 

Sociální demokracie by v případě svého zapojení do demokratického tábora mohla získávat 

voliče na úkor národních socialistů. Je potřeba zdůraznit, že nové vedení sociální demokracie 

se snažilo o samostatnou politiku a strana už by nemusela býti voliči brána jen jako přívěšek 

komunistů. Navíc sociální demokracie mohla získat do voleb trumf v podobě velmi 

populárního Jana Masaryka, který uvažoval o kandidatuře za sociální demokraty (Šolc 2008, 

s. 169). Je tedy otázkou, zda se národní socialisté nebáli pevného zařazení sociální 

demokracie do tábora demokratických stran, protože by je to mohlo poškodit v blížících se 

volbách. Tato obava mohla bezesporu hrát svojí roli při rozhodování, zda zapojit sociální 

demokraty do plánu na podání demisí ministrů nekomunistických stran.       

 Na úplný závěr práce uveďme, že naše kritičnost v závěru práce k národním socialistům by 

neměla zastřít skutečnost, že minimálně do Brněnského sjezdu byla vina za nespolupráci 

dvojice socialistických stran plně na straně sociální demokracie, která v tomto období opravdu 

vystupovala jako přívěšek komunistické strany. Námi vytknuté chyby národních socialistů by 

též neměli zakrýt skutečnost, že národní socialisté měli v podstatě během celé éry třetí 

republiky snahu čelit komunistickým snahám o uchopení absolutní moci ve státě. Ukázali 

jsme v naší práci ochotu strany absorbovat demokraticky orientované politiky ze stran, kterým 

nebylo po válce umožněno obnovení. Zvlášť potřebné je ocenit snahu ministra spravedlnosti 

Drtiny o udržení nestrannosti soudů.         
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