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Úvod

Tato práce se věnuje Skotské národní straně (SNP) a Plaid Cymru v období let 1966-1979, ve 

kterém obě strany zaznamenaly významný vzestup preferencí a dokázaly ovlivnit politiku

celého Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a to přestože působí pouze 

v regionech Skotska a Walesu. Nárůst jejich preferencí donutil konzervativce i labouristy, 

jejichž strany od konce 2. světové války zemi střídavě vládly, aby přehodnotili svůj 

centralistický program a začali se vážně zabývat myšlenkou poskytnutí autonomie Skotsku a 

Walesu. To vedlo až k zákonu o devoluci, který předložila labouristická vláda a o němž bylo 

v roce 1979 uspořádáno referendum. Pro SNP i Plaid Cymru tato hlasování sice dopadla 

neúspěšně, jednalo se však o významnou událost, která výrazně ovlivnila jejich vývoj po 

mnoho dalších let. V Labouristické straně pak jednání o devoluci poukázalo na vnitřní 

rozpolcenost strany, která se později i pod vlivem dalších faktorů ještě prohloubila.

Období, na nějž se tato práce zaměřuje, je ohraničeno dvěma roky, které byly pro 

Plaid Cymru a SNP zcela zásadní. V roce 1966 dokázala Plaid Cymru zvítězit v doplňovacích 

volbách v Carmarthenu a získala tak za svou více než čtyřicetiletou existenci vůbec první 

zastoupení v londýnském parlamentu. To vedlo k obdobnému úspěchu SNP ve Skotsku, když 

hned následující rok dokázala zvítězit její kandidátka v doplňovacích volbách v Hamiltonu. 

Pro SNP to představovalo zisk druhého poslaneckého mandátu, prvního od roku 1945. Od 

chvíle těchto vítězství až dodnes si udržují obě strany zastoupení v Dolní komoře parlamentu 

Spojeného království. Úspěchy v těchto doplňovacích volbách zviditelnily a znatelně 

urychlily postupný nárůst preferencí obou stran, který započal již po několik let před tím.

Rok 1979 pak dobu, jíž se tato studie věnuje, ukončuje. Po zdlouhavém procesu, 

během kterého Plaid Cymru i SNP vytrvale podporovaly vládní návrh zákona o devoluci, ve 
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Walesu a ve Skotsku došlo k referendu, ve kterém měli voliči rozhodnout, zda stojí o větší 

míru autonomie pro svůj region, či zda si přejí zachovat unii v dosavadní podobě. Po takzvané

zimě nespokojenosti, kdy vyvrcholily dlouhodobé ekonomické problémy země sociálními

nepokoji, však voliči devoluci dostatečně nepodpořili a zároveň opět upadla jejich podpora 

pro Plaid Cymru a SNP. Přímým důsledkem výsledku referenda byl pád labouristické vlády a 

nástup vlády Konzervativní strany v čele s premiérkou Margaret Thatcherovou, která po

dalších 18 let možnost autonomie pro Skotsko a Wales nepřipustila.

Obsahem práce je analýza Plaid Cymru a SNP v letech 1966-1979 a jejich vzájemná

komparace. Cílem této studie je pak zhodnotit, která strana byla v tomto období úspěšnější

v prosazování svých programových cílů a získala pro ně větší podporu veřejnosti, a z jakých 

příčin tomu tak bylo. Jelikož se práce věnuje dvěma politickým stranám v jednom časovém 

období, které podrobuje srovnání dle vybraných kritérií, jedná se o synchronní komparaci. 

Hlavní náplní studie je analýza úspěšnosti obou stran, které působí v rámci jednoho státu, a 

jejích příčin, práce je tedy vnitrosystémovou analýzou vybraného případu.1 Využita je zde 

idiografická metoda, která se obecně pojí s výzkumy zabývajícími se vznikem a 

vývojem historických a společenských jevů.2 Politický nacionalismus a regionalismus, kterým 

se věnuje tato studie, do této kategorie bezesporu spadá.

Základní hypotéza předpokládá, že větších úspěchů dosáhla SNP. Navzdory tomu, že 

Plaid Cymru učinila pomyslný první krok k výraznějšímu prosazení obou stran, SNP dokázala 

ve svém regionu dosáhnout nápadně lepších volebních výsledků a i výsledek referenda byl 

pro ni značně příznivější než pro její velšské protějšky. To se dá pravděpodobně přičíst silnější 

skotské národní identitě. Na rozdíl od Skotska totiž byla ve Walesu vzpomínka na 

samostatnost velmi vzdálená, stejně tak zde nebyly přítomny autonomní instituce a národní 
                                               

1 Blanka Říchová, „Komparativní metoda v politologii“, in Základní modely demokratických systémů: 
komparace politických systémů, ed. Vladimíra Dvořáková (Praha: Oeconomica, 2008), 9; 21.

2 Blanka Říchová, „Metodologie politické vědy“, in Úvod do studia politické vědy, eds. Ladislav Cabada a 
Michal Kubát (Praha: Eurolex Bohemia, 2004), 64.
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identita tak byla vystavěna především na kultuře, náboženství a upadajícím velšském jazyku.3

Téma této studie bylo zvoleno především proto, že v české odborné literatuře není 

doposud dostatečně zastoupeno. Ve srovnání s tím, kolik pozornosti bylo Plaid Cymru, SNP a 

otázce devoluce věnováno po úspěšných referendech z roku 1997, se zdá být tento první 

pokus o devoluci a to, co k němu vedlo, často opomíjen. Existují sice dílčí studie, které se 

zaměřují na tyto strany v době 60. a 70. let (za všechny jmenujme například práce politoložky

Blanky Říchové z Univerzity Karlovy), avšak většinou je toto období zmíněno pouze 

v kontextu historie obou stran a jejich vzájemné srovnání se objevuje pouze v náznacích, 

cílená komparace chybí. Téma devoluce je navíc ve Spojeném království stále velmi aktuální, 

a to především ve Skotsku.4 Nynější situace je sice přímým důsledkem devoluce z konce 

90. let minulého století, avšak její základy byly položeny již o dvacet let dříve, kdy byl zákon 

o devoluci poprvé přijat londýnským parlamentem.

Práce je členěna do tří hlavních kapitol, z nichž se každá dělí na několik podkapitol. 

První část podává obecnější charakteristiku Plaid Cymru a SNP a snaží se je zařadit 

k odpovídajícímu typu politických stran. Z charakteru obou stran posléze vyplývá, podle 

jakých aspektů by měla být měřena míra jejich úspěšnosti. Než mohou být strany ve 

vybraných oblastech a ve vymezeném období analyzovány, je v poslední části první kapitoly 

stručně popsán jejich vývoj a stav, ve kterém se nacházely v polovině 60. let. Až poté druhá, 

neobsáhlejší část práce v pěti podkapitolách rozebírá jednotlivé oblasti působení Plaid Cymru

a SNP mezi roky 1966 a 1979 a v závěrech podkapitol obě strany podrobuje vzájemnému 

srovnání. Jedná se nejprve o volební úspěšnost těchto stran, kampaně a programové změny, 

které ji doprovázely a voličskou základnu, ze které vycházela. Posléze je pozornost upřena na 

návrh zákona o devoluci, který byl pro Plaid Cymru i SNP od roku 1975 prioritou, a to až do 
                                               

3 Vernon Bogdanor, Devolution in the United Kingdom (Oxford: Oxford University Press, 2001), 144.
4 Na jaře 2011 zvítězila SNP ve volbách do skotského parlamentu, ve kterém získala absolutní většinu křesel. 

Vláda SNP se chystá předložit skotským voličům v roce 2014 referendum o nezávislosti. Zda by mohlo 
obsahovat i otázku ohledně rozšíření pravomocí nynějšího Skotského shromáždění, je zatím nejasné.
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referenda, které se odehrálo o čtyři roky později a kterému se věnuje poslední podkapitola 

druhé části. Poslední část práce pak vyhodnocuje úspěšnost obou stran a stanovuje, která 

z nich dosáhla v tomto období lepších výsledků v prosazování svého programu a z jakých 

důvodů.

Práce čerpá ze sekundárních zdrojů, konkrétně z odborných knih a časopiseckých 

článků. Při přiřazování Plaid Cymru a SNP k určitému typu stran byla velmi nápomocna 

kniha Maxmiliána Strmisky Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká 

Británie a Severní Irsko, sborník Huriho Türsana a Lievena de Wintera Regionalist parties in 

western Europe a kapitola Stevena B. Wolinetze „Beyond the catch-all party: Approaches to 

the study of parties and party organizations in contemporary democracies“ v knize Political 

Parties: Old Concepts and New Challenges od Richarda Gunthera, Josého Ramóna Montera a 

Juana Linze. Při popisu historie a vývoje Plaid Cymru práce čerpá především z článků Blanky 

Říchové v Politologické Revue a knihy Plaid Cymru: the emergence of a political party od 

Laury McAllister; v případě historie SNP pak z článku H. M. Begga a J. A. Stewarta The 

Nationalist Movement in Scotland a knihy Petera Lynche SNP: the history of the Scottish 

National Party.

Prvnímu pokusu o devoluci ve Skotsku a Walesu i oběma stranám z těchto regionů se 

věnují Vernon Bogdanor ve své knize Devolution in the United Kingdom a Michael O'Neill 

v Devolution and British Politics, na Wales se pak soustřeďuje John G. Evans v díle

Devolution in Wales: claims and responses, 1937-79.  Na Skotsko a působení SNP se 

zaměřují I. G. C. Hutchinson v knize Scottish politics in the twentieth century a Christopher 

Harvie v díle Scotland and Nationalism: Scottish society and politics 1707 to the present. 

Hospodářský a společenský vývoj Walesu popisuje Jeremy Black v knize A new history of 

Wales. Při analýze voličské základny pak byl velmi užitečný článek Denise Balsoma, P. J. 

Madgwicka a Denise van Mechelena The Red and the Green: Patterns of Partisan Choice in 
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Wales a otázku přístupu SNP k zákonu o devoluci rozebírá Roger Levy v článku The Search 

for a Rational Strategy: the Scottish National Party and Devolution, 1974-79. Tato studie 

čerpá i z mnohých dalších textů, jejichž přehled je uveden na jejím konci.
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1. Charakteristika Skotské národní strany a Plaid Cymru

Tato kapitola pojednává nejprve obecně o rozlišení nacionalistických, regionálních a 

etnoregionálních stran a jejich charakteristice a poté se pokouší přiřadit Plaid Cymru a SNP 

do jedné z těchto skupin. Následuje klasifikace obou stran podle toho, co je jejich prioritním 

cílem. To ovlivňuje jejich chování a zároveň je to nezbytné pro stanovení úspěchu u obou 

stran. Jeho forma může totiž u rozdílných typů stran nabývat různých forem. Druhá a třetí 

podkapitola pak shrnují vývoj obou stran až do poloviny 60. let, kdy se oběma stranám začalo 

dařit proti celostátním stranám ve volbách do parlamentu.

1.1 Charakter regionálních stran

Klasifikace politických stran do skupin označovaných jako nacionalistické, regionální či 

etnoregionální není vždy zcela jednoznačná. S termínem nacionalismus se vzhledem k jeho 

historii, která může u mnohých probouzet negativní asociace, v posledních desetiletích 

pracuje spíše opatrně, a bývá tedy nahrazován termínem národní identita, pod který spadají 

také výrazy regionální a etnická identita.5 Regionální charakter Plaid Cymru a SNP

představuje formu občanského nacionalismu, který se nezakládá na etnicitě, nýbrž na pocitu 

sounáležitosti k regionu a k jeho obyvatelům. Český politolog Maxmilián Strmiska regionální 

strany definuje jako: „[...] formace s regionálně ohraničenou voličskou základnou a 

mobilizačními zdroji, reprezentující sub-státní, regionální společenství zájmů, jako formace, 

jež funkce politické strany v plné míře vykonávají v regionálně definovaném operačním 

                                               

5 Miroslav Hroch, ed., Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů (Praha: Sociologická nakladatelství, 
2003), 20-21.
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prostoru, což je také kvalitativně odlišuje od „celonárodních“ či lépe řečeno celostátních 

stran“.6 Do této definice SNP i Plaid Cymru zcela bez obtíží zapadají, jejich aspirace 

nepřesahují hranice Skotska a Walesu a lze je tak označovat jako regionální politické strany.

V tomto názoru však nejsou autoři jednotní. Například oba autoři publikací, které se 

zaměřují výhradně na historii a vývoj SNP a Plaid Cymru, je označují jako strany 

nacionalistické, jelikož jejich hlavním cílem je dosažení autonomie či nezávislosti národa.7

Naproti tomu Lieven de Winter a Huri Tursan ve své publikaci Regionalist Parties in Western 

Europe řadí SNP i Plaid Cymru, spolu s dalšími politickými stranami zemí západní Evropy, 

mezi etnoregionální strany, jelikož se opírají o etnickou odlišnost konkrétního regionu. Tuto 

odlišnost však nutně nemusí tvořit pouze jeden národ, proto autoři nepovažují užití výrazu 

„nacionalistický“ v případě těchto stran za vhodné.8

Autor této práce se přiklání k používání označení regionální strana. Zmíněná definice 

etnoregionální strany sice vystihuje SNP i Plaid Cymru dostatečně, ale předpona „etno-“ 

vzbuzuje dojem, že obyvatelé daného regionu jsou zároveň jednotnou etnickou skupinou. Obě 

strany však vznášejí svůj požadavek autonomie, respektive nezávislosti, vůči svým regionům, 

nikoli vůči etnicky vymezeným národům. SNP od 2. světové války zdůrazňuje, že usiluje o 

nezávislost pro Skotsko, nikoli pro Skoty.9 Stejně tak nelze ignorovat, že i Plaid Cymru se 

časem vzdala požadavku velštiny jako jediného oficiálního jazyka Walesu a její program 

oslovil i část anglicizovaného obyvatelstva jižního a východního Walesu. Označení 

nacionalismus s sebou nese podobné komplikace, je-li však v této práci užito, pak pouze ve 

smyslu občanského nacionalismu, který je inkluzivní a relevatní je pro něj pocit sounáležitosti 

                                               

6 Maxmilián Strmiska, Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko
(Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998), 11.

7 Peter Lynch, SNP: the history of the Scottish National Party, (Cardiff: Welsh Academic Press, 2002), 9.; 
Laura McAllister, Plaid Cymru: the emergence of a political party (Bridgend, Wales: Seren, 2001),21.

8 Huri Türsan, „Introduction: ethnoregionalist parties as ethnic entrepreneurs“, in Regionalist parties in 
western Europe, eds. Lieven de Winter a Huri Türsan (London: Routledge, 1998), 5-6.

9 Lynch, SNP, 3-4.
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k národu, nikoli etnicita či původ jedince.10

Je nutno obě regionální strany blíže specifikovat také podle toho, co jsou jejich 

prioritní politické cíle. Tato práce využívá typologii politologa Stephena B. Wolinetze 

z Newfoundlanské univerzity, který se klasifikací politických stran zabývá a jemuž tradiční 

dělení na masové, kádrové, univerzální (catch-all) a kartelové strany připadá nedostačující. 

Předkládá nové dělení na strany zaměřené na prosazení vlastního programu (policy-seeking), 

usilující o maximální možný volební zisk (vote-seeking) a zaměřené na získání pozice ve 

vládě (office-seeking).11 Autor sám přiznává, že konkrétní politická strana může jen stěží 

odpovídat pouze jedné z těchto typů, Plaid Cymru i SNP mají nejblíže k prvním dvěma 

z těchto skupin politických stran.12

Pro obě strany je velmi důležitá veřejná podpora, přestože ani jedna nemůže pomýšlet 

na volební vítězství v kontextu celého Spojeného království. SNP usilovala o prosazení

nezávislosti dosažením nadpoloviční většiny skotských hlasů ve všeobecných volbách.13

Plaid Cymru několikrát pozměnila formu autonomie, kterou pro Wales požadovala, i u ní je 

však patrná snaha dosáhnout jí prostřednictvím podpory většiny obyvatel regionu.14 Přestože 

volebního vítězství ve svém regionu ani jedna ze stran nedosáhla, právě volební úspěchy jim 

dopomohly k tomu, že se jejich program dostal do popředí britské politiky. Úspěch obou stran 

by tedy měl být měřen především podle jejich volebních výsledků a podle toho, jak jich 

dokázaly využít k prosazení svých hlavních cílů.

Programy obou stran se však v průběhu jejich existence dlouho vyvíjely, a proto je 

nejprve třeba věnovat se alespoň stručně historii Plaid Cymru a SNP a nastínit, v jakém stavu 

                                               

10 Více v Andrew Heywood, Politické ideologie (Praha: Eurolex Bohemia, 2005), 165-8.
11 Steven B. Wolinetz, „Beyond the catch-all party: Approaches to the study of parties and party organizations 

in contemporary democracies“, in Political Parties: Old Concepts and New Challenges, eds. Richard Gunther, 
José Ramón Montero a Juan Linz (Oxford: Oxford University Press, 2002), 149-150.

12 Ibid., 150-151.
13 Michael O'Neill, ed., Devolution and British Politics (Harlow: Pearson/Longman, 2004), 45-6.
14 McAllister, Plaid Cymru, 129.
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se v polovině 60. let nacházely. Ve vývoji obou stran je patrné, že se dlouhou dobu 

vyskytovaly na pomezí politické strany a zájmové skupiny. Zatímco hlavním cílem 

politických stran je získat moc a veřejné funkce prostřednictvím voleb, zájmové skupiny o 

tyto posty nesoutěží, pouze na jejich držitele vyvíjejí nátlak k dosažení vlastních cílů.15 Pokud 

je klíčovým bodem, který rozděluje oba subjekty, účast ve volbách, pak je možné označit 

Plaid Cymru i SNP za politické strany již od jejich vzniku. Avšak vzhledem k tomu, že se 

v rámci Spojeného království jednalo o zcela marginální strany, hojně k prosazení svých 

ideálů využívaly také mimovolebních kampaní, petic nebo protestních akcí, které jsou 

obyčejně charakteristické spíše pro zájmové skupiny.

1.2 Vznik a vývoj Plaid Cymru

V roce 1925 dalo spojení Velšského hnutí (Y Mudiad Cymreig) z jižního Walesu a Velšských 

bojovníků za prosazení vlastní vlády (Byddin Ymreolwyr Cymru) ze severní části země 

vzniknout Národní straně Walesu - Plaid Genedlaethol Cymru, jejímž hlavním cílem byla 

ochrana a podpora velšské kultury.16 Nejednalo se o první uskupení tohoto charakteru ve 

Walesu, již od 19. století vznikalo mnoho menších hnutí, usilujících o obrodu velšského 

národa. Zřejmě nejvýraznějším z nich bylo Cymru Fydd, které vznášelo požadavek autonomie 

pro tento region a působilo na konci 19. století.17 Celkově však byla popularita těchto skupin 

značně nižší než například ve Skotsku či v Irsku.

Plaid Genedlaethol Cymru zpočátku neměla politické cíle. Svobodný Wales 

                                               

15 Miroslav Novák, Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia (Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1997), 19.

16 Blanka Říchová, „Proměny velšského nacionalismu“, Politologická revue 8, č. 1 (2002): 121.
17 McAllister, Plaid Cymru, 21.
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s vlastními institucemi měl být pouhým prostředkem, jak dosáhnout jazykové a kulturní 

nezávislosti, nikoli cílem samotným.18 V letech 1926-1939, kdy straně předsedal básník a 

spisovatel Saunders Lewis, se strana politicky angažovala jen velmi málo a spíše se 

soustředila na propagaci velštiny, kterou chtěla učinit jediným oficiálním jazykem Walesu. 

Velšanem byl především ten, kdo mluvil velšsky, což vylučovalo většinu obyvatel jižní a 

východní části regionu.19 Tam v období průmyslové revoluce proběhla rozsáhlá 

industrializace, která měla dopad i na místní jazyk. Imigrace, vliv anglických podniků a 

skutečnost, že jediným úředním jazykem byla angličtina, způsobily, že velština zde téměř 

vymizela a její užívání přetrvalo především ve venkovských oblastech na severozápadě a 

západě. V roce 1961 tak pouze 23 % obyvatel Walesu hovořilo velšsky.20

Z této radikality však strana po 2. světové válce postupně slevila a v roce 1969 se 

oficiálně přihlásila k bilingvismu.21 Velkou zásluhu na tom měl Gwynfor Evans, který stál 

v čele strany od roku 1945 až do roku 1981. Po jeho jmenování předsedou došlo 

k přejmenování strany na Plaid Cymru a k přestěhování jejího sídla z Cearnafornu 

v severozápadní části Walesu do Cardiffu, kde převládalo anglofonní obyvatelstvo.22 Také se 

na počátku 60. let podílel na tom, že ve vrcholící vnitrostranické debatě tradicionalistů a 

modernistů zvítězil modernistický proud.23 Napomohl k tomu také vznik Velšské jazykové 

společnosti (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) v roce 1962, která byla založena na popud 

Saunderse Lewise a měla hájit původní kulturní cíle Plaid Cymru, odešla do ní tedy velká část 

tradicionalistů.24 Velšská jazyková společnost se vydala nekonvenční cestou přímé akce, která 

                                               

18 McAllister, Plaid Cymru, 23-4.
19 Říchová, „Proměny velšského nacionalismu“, 123.
20 O'Neill, Devolution and British Politics, 56.
21 Říchová, „Proměny velšského nacionalismu“, 127
22 McAllister, Plaid Cymru, 30.
23 Tradicionalisté chtěli zachovat autonomní Wales s velštinou jako oficiálním jazykem jediným cílem strany. 

Naproti tomu modernisté prosazovali bilingvismus a rozšíření programu strany, aby se přiblížila formátu 
moderní politické strany.

24 Thomas Christiansen, „Plaid Cymru: dilemmas and ambiguities of Welsh regional nationalism“, in 
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zahrnovala přepisování anglických nápisů na cedulích, a její frakce Svobodné velšské armády 

dokonce podnikala ozbrojené útoky na anglické firmy. To vyústilo v roce 1967 v přijetí 

velšského jazykového zákona, který zavedl dvojjazyčná značení a znění zákonů.25

Mimovolebním akcím a kampaním se nebránila ani Plaid Cymru. V roce 1936 byl 

předseda strany Saunders Lewis s dalšími dvěma představiteli strany zatčen za podpálení 

staveniště, na jehož místě měla vzniknout vojenská letecká škola.26 Po změně ve vedení už ale 

k takto ostrým výpadům nedocházelo. V roce 1950 spustila Plaid Cymru po vzoru svých 

skotských protějšků kampaň pro zřízení velšského parlamentu. Do roku 1956 petice obdržela 

cca 240 tisíc podpisů, což znamenalo souhlas přibližně 14 % elektorátu. Přestože ústupků ze 

strany vlády tato kampaň nedosáhla, pro Plaid Cymru byla úspěchem a znamenala výrazné 

zviditelnění strany, o které v té době voliči mnoho nevěděli. To se projevilo i ve všeobecných

volbách v roce 1959, které se pro stranu staly důležitým zlomem. Plaid Cymru nominovala 20 

kandidátů a ve Walesu obdržela 5,2 % hlasů. Její kandidáti navíc v průměru obdrželi 10,3 % 

hlasů. To byl pro stranu bezprecedentní úspěch, díky němuž vkročila do 60. let se 

sebevědomím a velkým očekáváním.27

Spolu s jazykovou otázkou se stával aktuální i problém postavení strany na 

socioekonomické ose. Strana byla od počátku ovlivňována myšlenkami socialismu a 

v 60. letech začínalo být zřejmé, že k této ideologii inklinuje. Přispěla k tomu i skutečnost, že 

Labouristická strana byla ve Walesu dlouhodobě zcela dominantní. Od roku 1945 až do voleb 

1983 nezískala ve Walesu méně než 46,8 % hlasů a méně než 21 křesel z 36 možných.28

Pokud se tedy Plaid Cymru chtěla skutečně stát stranou Walesu, musela zdatněji konkurovat 

                                                                                                                                                  

Regionalist parties in western Europe, eds. Lieven de Winter a Huri Türsan (London: Routledge, 1998), 127.
25 Jeremy Black, A new history of Wales (Thrupp: Sutton, 2000), 215.
26 Christiansen, „Plaid Cymru: dilemmas and ambiguities of Welsh regional nationalism“, 125.
27 McAllister, Plaid Cymru, 99; 111-12.
28 Denis Balsom, P. J. Madgwick a Denis van Mechelen, „The Red and the Green: Patterns of Partisan Choice 

in Wales“, British Journal of Political Science 13, č. 3 (červenec 1983): 299.
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labouristům. Ačkoliv se strana oficiálně přihlásila k socialismu dokonce až v roce 1981, 

vystupovala tak již od počátku 60. let, a to ji učinilo pro velšské voliče atraktivnější.

V polovině 60. let již tedy byla Plaid Cymru zavedenou politickou stranou. Pravidelně 

kandidovala ve volbách a její oblíbenost pomalu narůstala. Cíl autonomie regionu, který 

prosazovala od svého vzniku, konečně nabýval v jejím programu konkrétní formy. Preference 

bilingvismu a sympatie k socialismu byly ve straně zcela zřejmé, ačkoli ještě nikoli oficiální. 

To jí otevíralo také anglicizované a průmyslové oblasti jižního a severovýchodního Walesu a 

zdálo se, že se zbavuje závislosti na severozápadní oblasti země. Plaid Cymru mohla konečně 

aspirovat na to, stát se stranou celého regionu a ohrozit zdejší dominanci Labouristické strany.

1.3 Vznik a vývoj Skotské národní strany

Skotská národní strana vznikla v roce 1934 spojením Národní strany Skotska (National Party 

of Scotland) a Skotské strany (Scottish Party).29 Už dříve ve Skotsku působilo mnoho 

organizací usilujících o autonomii či nezávislost Skotska, výrazně se projevovaly především 

na přelomu 19. a 20. století, výrazný úspěch však nezaznamenaly.30 Vznik SNP byl dílem 

prominentní postavy skotského národního hnutí, Johna MacCormicka, a byl výsledkem jeho 

snahy sjednotit národní hnutí ve Skotsku. To byl však velmi náročný úkol. Obě strany, ze 

kterých SNP vznikla, se od sebe totiž značně lišily. Národní strana Skotska byla stranou

levého středu a podporovala nezávislost regionu, zatímco Skotská strana byla v otázce 

samostatnosti umírněnější a na socioekonomické ose se nacházela vpravo od středu. SNP po 

svém vzniku převzala především program Skotské strany a usilovala tedy o autonomii, ale 

                                               

29 H. M. Begg a J. A. Stewart, „The Nationalist Movement in Scotland“, Journal of Contemporary History 6, č. 
1 (1971): 137.

30 O'Neill, Devolution and British Politics, 45.
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obě frakce měly ve straně stejně silné zastoupení, což značně komplikovalo její fungování.31

V roce 1942 to dokonce vedlo k rozštěpení strany. Poté, co ve volbách na předsedu 

strany neuspěl kandidát, kterého prosazoval John MacCormick, SNP její zakladatel spolu se 

svými sympatizanty opustil. MacCormick se nechtěl soustředit pouze na kandidování ve 

volbách, spíše upřednostňoval mimovolební akce a založil vlastní organizaci zvanou Scottish 

Convention, která usilovala o autonomii Skotska v rámci Spojeného království.32 V roce 1949 

sepsal petici na zřízení skotského shromáždění, která během dvou let získala téměř 2 miliony 

podpisů, jež představovaly přibližně dvě třetiny elektorátu.33 Tento úspěch zcela zastínil 

Skotskou národní stranu, která v téže době takových výsledků ani zdaleka nedosahovala. Nic 

na tom nemění ani skutečnost, že úspěch petice se vůbec neodrazil na vládní politice a 

Skotsko se svého shromáždění nedočkalo.

Po odchodu autonomistů se SNP sjednotila v požadavku nezávislosti pro Skotsko a 

nedlouho poté přišel i její první volební úspěch ve vysoké politice. V dubnu 1945 strana 

skončila první v doplňovacích volbách v Motherwellu a získala tak (ač na pouhé tři měsíce) 

první parlamentní zastoupení v historii. Přesto však zůstávala marginální politickou stranou 

ve Spojeném království i ve Skotsku samotném. Celkový podíl skotských hlasů při 

všeobecných volbách v 50. letech zůstával pod 1 %, a přestože strana nominovala minimum 

kandidátů, ztrácela často kauci, kterou bylo třeba uhradit při nominaci vlastního kandidáta ve 

volebním obvodě.34

Od počátku 60. let se však SNP začala důkladně měnit. Straně se dařilo lépe zviditelnit 

a dokázala přilákat velké množství nových členů a s nimi i více financí. To straně umožnilo

kandidovat častěji a ve více volebních obvodech a vést viditelnější kampaně. Ve všeobecných 

volbách v roce 1964 strana nasadila 15 kandidátů (oproti pěti z roku 1959) a získala 2,43 % 
                                               

31 Strmiska, Regionální strany a stranické systémy, 139.
32 Begg a Stewart, „The Nationalist Movement in Scotland“, 139.
33 O'Neill, Devolution and British Politics, 45-46.
34 Begg a Stewart, „The Nationalist Movement in Scotland“, 141.
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skotských hlasů, a o dva roky později dokonce podpora jejích 23 kandidátů překročila 5 %.35

Na zisk parlamentního křesla to sice nestačilo, ale jednalo se o nezanedbatelný pokrok. Ještě 

lépe se SNP dařilo v doplňovacích volbách. V roce 1961 získala strana v obvodě Glasgow 

Bridgeton necelých 20 % hlasů a o rok později ve West Lothian skončil její kandidát dokonce 

druhý za kandidátem vítězné Labouristické strany.36

Stinnou stránkou těchto úspěchů však bylo, že ve městech a průmyslových oblastech 

se SNP dokázala prosadit právě pouze v doplňovacích volbách, kde získávala především 

protestní hlasy nespokojených voličů. Ve všeobecných volbách se její podpora vázala 

především Vysočinu, ostrovy, venkov a menší města.37 Vyvstal zde tedy podobný problém 

jako u Plaid Cymru, ačkoli s otázkou jazyka neměl nic společného. Jeho společným rysem 

byla silná pozice Labouristické strany, která ve Skotsku sice nebyla tak značná jako ve 

Walesu, ovšem ve větších městech se projevovala dosti významně. V polovině 60. let byla 

SNP stále stranou s jediným cílem, a tím byla nezávislost Skotska. Přestože její preference již 

několik let pomalu narůstaly a v roce 1967 mělo dojít k přelomovému úspěchu strany, ještě 

potřebovala projít jistým vnitřním vývojem. I zde probíhal, podobně jako v Plaid Cymru na 

začátku 60. let, konflikt mezi tradicionalisty a modernisty.38 Rysy této rozepře byly patrné již 

v této době, kdy se někteří členové vedení snažily začlenit stranu i na socioekonomické ose a 

dát jí sociálně demokratické rysy, k tomu však došlo až o několik let později.

                                               

35 Begg a Stewart, „The Nationalist Movement in Scotland“, 142.
36 Lynch, SNP, 93.
37 Richard W. Mansbach, „The Scottish National Party: A Revised Political Profile“, Comparative politics 5, č. 2 

(leden 1973): 186, 188.
38 Zde se konflikt samozřejmě netýkal jazykové stránky. Tradicionalisté chtěli zachovat nezávislost Skotska 

jako jediný cíl strany, zatímco modernisté usilovali o rozšíření programu a přeměnu SNP v moderní 
politickou stranu.
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2. Působení SNP a Plaid Cymru v letech 1966-1979

Je-li smyslem této práce komparovat Plaid Cymru a SNP a hodnotit jejich úspěšnost, je nutné

prozkoumat hned několik aspektů jejich působení ve vymezeném období. Bylo již řečeno, že 

Plaid Cymru i SNP mají nejblíže ke stranám zaměřeným na dosažení co největší volební 

podpory a na prosazení vlastního programu. Tyto dva aspekty jsou samozřejmě úzce 

propojené. Většinová podpora veřejnosti by jim značně usnadnila prosazování programu, a 

ačkoli by strany samotné autonomního Walesu a nezávislého Skotska dosáhnout nemohly, 

vyvinulo by to nezanedbatelný tlak na celostátní strany a na vládu Spojeného království. Tak 

tomu bylo právě od konce 60. let, kdy tyto strany začaly obírat konzervativce a labouristy o 

jejich voliče. Volebním úspěchům Plaid Cymru a SNP se proto věnuje první podkapitola této 

části.

Tato volební vítězství byla doprovázena a podporována postupnou přeměnou Plaid 

Cymru a SNP a především jejich programu, který se začal více soustřeďovat na 

socioekonomické záležitosti. Druhá a třetí kapitola se tedy věnují proměně programů a 

kampaní stran a skupinám voličů, které obě strany dokázaly či naopak nebyly schopny 

oslovit. Poté se studie zaměřuje na to, jakou formu jejich požadavků autonomie Walesu a 

nezávislosti Skotska se vláda rozhodla projednávat, jak se k vládnímu návrhu obě strany 

postavily a jaký měl vliv na jejich činnost. Čtvrtá a pátá část této kapitoly, která předchází 

konečnému zhodnocení úspěšnosti Plaid Cymru a SNP, se tedy věnuje právě zákonu o 

devoluci a následnému referendu.
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2.1 Volební úspěchy SNP a Plaid Cymru

Volby jsou zpravidla nejviditelnějším měřítkem úspěšnosti politických stran, a to se týká i 

stran regionálních, které nekandidují v celém státě, nýbrž jen ve svých regionech. I počátek 

období, kterému se tato práce věnuje, byl zvolen právě podle volebního vítězství Plaid 

Cymru, a proto je na místě začít právě volebními výsledky obou regionálních stran. Pozornost 

je věnována pouze volbám do parlamentu, ty jsou však ve Spojeném království dvojího 

druhu: všeobecné a doplňovací. Podle nich je tato část také rozdělena. Výsledky Plaid Cymru

i SNP se v obou kategoriích značně liší, lepších výsledků zpravidla dosahovaly 

v doplňovacích volbách, a právě v nich zaznamenaly i první výrazný úspěch. Ve všeobecných 

volbách jsou totiž občané často svázáni taktikou a preferují celostátní strany.

Vzhledem k tomu, že ve Spojeném království se volí v jednomandátových obvodech, 

kde vítěz bere vše, na hlas pro malé strany se často nahlíží jako na ztracený. Upřednostněny 

jsou tedy celostátní strany, které mají větší šanci získat mandát a vytvořit vládu. Ve

všeobecných volbách se navíc jedná o celostátní záležitosti, což regionální strany staví do 

nevýhodné pozice. Souvislost s nižší podporou malých stran jistě mají také jejich omezené 

prostředky na financování kampaní a kandidatury.39 Naproti tomu v doplňovacích volbách 

mohou voliči bez obav hlasovat pro menší strany, neboť jedno křeslo zpravidla nemůže mít na 

celostátní politiku hlubší dopad. Navíc se jedná o efektní způsob, jak vyjádřit nespokojenost 

se současnou vládou, a právě tak také doplňovací volby často fungují. Tradičně tedy 

vítězí největší opoziční strana nebo liberálové, v červenci 1966 však v Carmarthenu dokázala 

Plaid Cymru tuto zvyklost narušit.

                                               

39 Mansbach, „The Scottish National Party: A Revised Political Profile“, 200-1.
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2.1.1 Doplňovací volby

Carmarthen byl po mnoho let tradiční baštou labouristů a vítězství jiné strany se zde tedy 

neočekávalo. Avšak v okamžiku, kdy se zde konaly doplňovací volby, byla labouristická vláda 

značně nepopulární. Hospodářská situace se zhoršovala, měna oslabovala a komplikovala se i 

situace v bankovním sektoru. Proti vládnímu kandidátovi Gwilymu Prys Daviesovi, jenž byl 

v minulosti členem Plaid Cymru, stál předseda této strany, Gwynfor Evans. Svou kampaň 

opřel o kritiku vlády a o lokální problémy. Využil tak situace, že v Carmarthenu již mnoho let 

politicky působil, a dokázal labouristu porazit (příloha č. 1).40 Dobře mířená kampaň a 

politická zkušenost jejího předsedy Plaid Cymru konečně po několikaletém růstu preferencí 

přinesly historicky první mandát v dolní komoře britského parlamentu.

Plaid Cymru mezi úspěchem v Carmarthenu a všeobecnými volbami v roce 1970 

podstoupila další dvoje doplňovací volby. První se konaly v březnu 1967 ve volebním obvodě 

Rhondda West a Plaid Cymru zde skončila druhá za labouristy, jejichž náskok dokázala 

výrazně snížit. Ještě silnější podporu strana získala v červnu 1968 v Caerphilly, avšak i zde 

zvítězila labouristická strana.41 Přesto se jednalo o obrovské úspěchy pro Plaid Cymru. 

Carmarthen je rurální oblastí, kde se používá velština, tudíž zde úspěch Gwynfora Evanse 

nepřekvapil natolik. Avšak Rhondda West a Caerphilly jsou anglicizované oblasti jižního 

Walesu, kde měla tradičně mezi místní hornickou komunitou nezpochybnitelnou pozici 

Labouristická strana, a o to větší význam zde výsledky doplňovacích voleb měly.42 Jednalo se 

o důkaz, že Plaid Cymru již nebyla atraktivní pouze pro velšsky hovořící venkov, nýbrž 

získávala podporu i anglicky mluvící části regionu, kde se jí to dříve nedařilo, a stávala se zde 

                                               

40 John G. Evans, Devolution in Wales: claims and responses, 1937-79 (Cardiff: University of Wales Press, 
2006), 113-115.

41 Ibid., 117-8.
42 Ibid., 121.
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nejvážnějším konkurentem labouristů. To mělo příčinu především v programové přeměně 

strany, konkrétně jejímu posunu k socialismu a bilingvismu.

Během 70. let se konaly ve Walesu pouze jediné doplňovací volby, a to v dubnu 1972 

v obvodě Merthyr Tydfil, stejně jako v předešlých doplňovacích volbách se jednalo 

o anglicizovanou hornickou oblast se silnou podporou Labouristické strany. I zde se Plaid 

Cymru podařilo prosadit a opět skončila na druhém místě.43 Udržela si tedy v doplňovacích 

volbách vysokou voličskou podporu, která se od roku 1966 nepropadla pod třetinu volebních 

hlasů, a neskončila na horším než druhém místě. A přestože podobná podpora se neopakovala

také ve všeobecných volbách, tyto výsledky poukázaly na rostoucí sílu strany a především na 

jistý potenciál zaujmout voliče na celém území Walesu.

Vítězství Gwynfora Evanse v Carmarthenu se stalo inspirací také pro SNP a bylo

jedním z impulsů, které stranu dovedly k vlastnímu úspěchu v doplňovacích volbách o rok 

později.44 V roce 1967 se ve Skotsku konaly hned dvoje doplňovací volby. V Glasgow Pollok 

sice strana skončila třetí a získala necelou pětinu hlasů, v listopadových volbách v Hamiltonu 

však SNP slavila zisk svého druhého historického křesla ve Westminsteru. Dva týdny před 

volbami vláda devalvovala libru a labouristickému kandidátovi tak výrazně klesla podpora. 

Toho dokázala využít SNP, za níž v obvodě kandidovala Winnie Ewingová. Mladá, 

charismatická a vzdělaná žena silně kontrastovala s kandidáty ostatních stran a zcela jasně 

zvítězila (příloha č. 2). SNP i ji samotné to přineslo celonárodní zájem médií, občanů i 

ostatních politických stran.45

SNP na úspěch v Hamiltonu při další příležitosti navázat nedokázala. Další doplňovací 

volby se ve Skotsku konaly až v říjnu 1969, tedy poté, co popularita strany dosáhla v roce 
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1968 vrcholu (v květnu dokonce její preference dosahovaly ve Skotsku podle průzkumu BBC 

43 %) a opět se začala propadat, v Glasgow Gorbals tak strana skončila druhá.46 Přes jistou 

ztrátu se nejednalo o špatný výsledek, SNP přeci jen dostala více hlasů než Konzervativní 

strana. V South Ayrshire v březnu 1970 tomu však již bylo jinak, když SNP skončila 

v labouristickém volebním obvodě až třetí.47 To jí zhoršilo vyhlídky do nacházejících 

všeobecných voleb, které klesající trend preferencí potvrdily.

Rychlý pokles popularity SNP po úspěchu v Hamiltonu byl způsoben právě 

zviditelněním strany, které s sebou vítězství Winnie Ewingové přineslo. Její političtí 

konkurenti jí poté začali věnovat zvýšenou pozornost, na což strana nebyla zvyklá. 

Konzervativní strana v roce 1968 navrhla vlastní alternativu k nezávislosti Skotska a 

Labouristická strana poukazovala na to, že Skotsko není bez podpory Londýna ekonomicky 

soběstačné. Obě strany také obviňovaly SNP ze separatismu a kritizovaly politickou 

nezkušenost jejích členů. Tyto útoky spolu s vnitřní krizí strany způsobily opětovný propad 

preferencí SNP, který však straně nezabránil v zisku prvního parlamentního křesla ve 

všeobecných volbách v roce 1970 a který se podařilo relativně brzy opět zvrátit.48

Projevilo se to již v září 1971 v doplňovacích volbách ve volebním obvodě Stirling 

and Falkirk, kde skončila druhá se ziskem 34,6 % hlasů. O dva roky později se konaly troje 

doplňovací volby, z nichž v Glasgow Govan dokázala kandidátka SNP, Margo McDonaldová, 

zvítězit. Předseda strany, Billy Wolfe, však skončil ten samý den v Edinburgh North až třetí.49

Další troje volby se konaly až v roce 1978. Ve dvou z nich, které se konaly na jaře, SNP 

získala třetinu hlasů a skončila na druhém místě za labouristy, ale na podzim téhož roku 

v Berwick and East Lothian zaznamenala velmi špatný výsledek, který zvýraznil její upadající 
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popularitu.50 Ta byla způsobena především hospodářskými a společenskými problémy, které 

zastínily regionální otázku, a nejednotným vystupováním strany v tomto období.

Ve Skotsku proběhl větší počet doplňovacích voleb než ve stejném období ve Walesu, 

což mimo jiné přispělo k tomu, že výsledky SNP jsou kolísavější než u Plaid Cymru. Ta se 

navíc účastnila těchto voleb v době, kdy byly její preference stále na vzestupu, zatímco SNP 

zastihlo několik volebních klání v obdobích úpadku na přelomu 60. a 70. let a ke konci roku 

1978. Mimo tyto roky si vedla velmi dobře i SNP, ačkoli vzhledem jejím vyšším nárokům 

považovala druhé místo často za neúspěch. Obě strany se dokázaly etablovat jako adekvátní 

alternativa k celostátním stranám. Přinejmenším v doplňovacích volbách dokázaly nahradit 

liberály jako „třetí stranu“ a často zastínily i konzervativce, kteří v obou regionech dosahovali 

stále horších výsledků. Velmi pozitivní pak byly některé výsledky z městských a 

průmyslových oblastí, kde se jim podařilo stáhnout náskok Labouristické strany na minimum.

Napodobit tyto výsledky ve všeobecných volbách však bylo pro obě strany velmi náročné.

2.1.2 Všeobecné volby

V období, kterým se tato práce zabývá, proběhly ve Spojeném království troje všeobecné 

volby: v roce 1970 a v únoru a v říjnu 1974. Ve všeobecných volbách v červnu 1970 Plaid 

Cymru poprvé nominovala své kandidáty ve všech 36 volebních obvodech Walesu a

zaznamenala nejlepší výsledek ve své historii (příloha č. 3).51 Přesto ve světle předešlých

úspěchů v doplňovacích volbách Plaid Cymru doufala ve výraznější podporu. Největší 

nepříjemností byla skutečnost, že nedokázala zvítězit ani v jediném obvodě a Gwynfor Evans 
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ztratil Carmarthen. Nejlepší výsledek strana zaznamenala v obvodě Caernarvonshire na 

severozápadě Walesu, kde získala třetinu hlasů.52 Naopak na jihu a severovýchodě regionu 

strana, opět v kontrastu s úspěchy v doplňovacích volbách, zcela propadla a ztratila většinu 

finančních záloh.53 Přes tato negativa měla v dalších volbách Plaid Cymru na čem stavět a 

dostala se na úkor liberálů do pozice třetí nejsilnější strany regionu.

Ta jí však vydržela pouze do dalších všeobecných voleb. Konzervativní vláda, 

sestavená po volbách 1970, vyhlásila koncem února 1974 předčasné volby, aby si v době 

sociálních protestů posílila mandát.54 Plaid Cymru opět nominovala kandidáty v celém 

Walesu a věřila, že podpora veřejnosti se tentokrát promítne i v zisku poslaneckých mandátů. 

V tomto směru pro ni byly únorové volby nepochybně úspěšnější než ty předchozí, získala

totiž hned dvě zastoupení ve Westminsteru. Dafydd Elis Thomas zvítězil v Merionethu a 

Dafydd Wigley v Cearnarvonshire.55 Obě křesla Plaid Cymru získala od nejsilnější strany 

v regionu, tedy Labouristické strany. Zdánlivý úspěch měl však dvě stinné stránky. 

První bylo právě postoupení třetího místa liberálům, kteří ve volbách významně 

posílili. Plaid Cymru oproti tomu mírně ztratila. Druhou starostí pro stranu bylo, že přestože 

vítězství nad labouristy bylo velmi pozitivní, oblasti, ve kterých se jim ho podařilo dosáhnout, 

nebyly ani zdaleka typickými labouristickými obvody. Naopak, jednalo se o venkovské 

oblasti severozápadního Walesu, kde je nadprůměrná znalost velštiny a kde by tedy měla mít 

volební základnu právě Plaid Cymru. V industrializovaných oblastech labouristé nadále zcela 

zřetelně dominovali.56 To se opakovalo i ve volbách v říjnu téhož roku, které byla nucena 

menšinová vláda labouristů vyhlásit, aby mohla vytvořit stabilnější vládu. Plaid Cymru se

vedlo pouze nepatrně lépe než v předešlých volbách. Udržela obě křesla a jedno přidala, 
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jelikož předseda strany Gwynfor Evans zvítězil v Carmarthenu.57 Opět však zaostala za 

liberály a pouze ve čtyřech volebních obvodech, kde nepřevažuje velšsky mluvící 

obyvatelstvo, jim nepropadla složená kauce. Více než 20 % hlasů pak získala jen v pěti 

obvodech, tudíž příliš větší potenciál, než byly získaná tři křesla, strana neměla.58

Hlavní problém spočíval v jižním a severovýchodním Walesu, kde se straně nedařilo 

prosadit. Slibné výsledky, které zde zaznamenala v doplňovacích volbách, nedokázala v těch 

všeobecných zopakovat, a ukázalo se tedy, že se tehdy jednalo především o hlasy tradičních 

voličů Labouristické strany. Ti se ve všeobecných volbách opět vrátili ke své obvyklé volbě. 

Plaid Cymru se tedy podařilo prosadit hlavně v té části Walesu, kde nacházela podporu již 

dlouhodobě, ačkoli až tentokrát jí vynesla poslanecké mandáty. Neschopnost oslovit zbytek 

regionu však poukázal na značná omezení strany.

Již zde bylo zmíněno, že SNP dosáhla vrcholu preferencí v roce 1968 a poté začala její 

podpora klesat, všeobecné volby ji tedy zastihly v nepříznivé situaci. Přesto měla nemalá 

očekávání: zisk 20 % hlasů a 4 mandátů.59 Nominovala proto kandidáty v rekordním počtu 

obvodů - v 65 ze skotských 71; přitom o čtyři roky dříve nasadila pouze 23 kandidátů.60

Zajistila si sice jediné křeslo, i tak byl však první mandát získaný ve všeobecných volbách 

velkým úspěchem. V 9 dalších obvodech se navíc SNP umístila na druhém místě. Pozitivní 

pro stranu také bylo, že dostala dvakrát více hlasů než liberálové, v počtu hlasů (nikoli křesel) 

tak skončila třetí (tabulka č. 4). Negativy byla především ztráta kauce ve 43 obvodech, 

převážně městských a industriálních, a ztráta Hamiltonu, kde Winnie Ewingová výrazně 

zaostala za kandidátem Labouristické strany.61 Voliči SNP, stejně tak jako příznivci Plaid 
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Cymru, tak pocházeli především z venkova a malých měst.

Od roku 1971 straně opět rostly preference, což bylo ještě podpořeno nálezem ropy 

v Severním moři, kterého strana umně využila v kampani, a v únoru 1974 dokázala získat 

téměř dvojnásobek hlasů.62 Donald Stewart z SNP dokázal obhájit mandát ve Western Isles a 

k němu strana přidala šest dalších vítězství. Čtyři křesla se jí podařilo získat od konzervativců 

a dvě od Labouristické strany.63 Porážka v Glasgow Govan, kde SNP vyhrála doplňovací 

volby o několik měsíců dříve, tento úspěch nikterak nesnížila. K sedmi získaným křeslům 

navíc strana přidala velmi dobrý výkon v dalších 17 volebních obvodech, kde její kandidáti

skončili na druhém místě.64

To se jí vyplatilo v následujících říjnových volbách, ve kterých poprvé v historii 

nominovala své kandidáty ve všech 71 skotských obvodech.65 Únorové výsledky daly jasně 

najevo, že hlas pro SNP není ani v nejmenším hlasem ztraceným, a podpořila ji necelá třetina 

voličů, tedy více než konzervativce, kterým SNP dokázala přebrat další čtyři křesla.66 To však 

brzy způsobilo straně problémy, jelikož vedení SNP se snažilo již několik let dát straně 

sociálně demokratický charakter, zatímco její členové zvolení do Westminsteru cítili značnou 

loajalitu ke svým spíše konzervativním voličům.

Plaid Cymru i SNP přinesly všeobecné volby v tomto období historický úspěch. 

Neobhájení Carmarthenu a Hamiltonu v roce 1970 sice potvrdilo, že v doplňovacích volbách 

zvítězily hlavně díky protestním hlasům, mnoho voličů to však podnítilo k tomu, aby je 

podpořili i ve všeobecných volbách. Obě strany byly atraktivní především pro voliče 

z venkova, zatímco ve městech nebyly schopny přebrat dostatek voličů Labouristické straně. 

To bylo zásadní především pro Plaid Cymru, jelikož ve Walesu měli labouristé o mnoho 
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silnější pozici než ve Skotsku. Kvůli tomu a kvůli jazykovému rozdělení Walesu nedokázala 

Plaid Cymru vystřídat liberály jako třetí stranu regionu na příliš dlouho. I SNP však 

neschopnost uspět proti Labouristické straně způsobila problémy, především pak názorové 

neshody mezi vedením strany a poslaneckou skupinou, které výrazně ovlivnily preference na 

konci desetiletí.

2.2 Programový vývoj a kampaně

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, Plaid Cymru i SNP procházely v 60. letech důležitou 

transformací, která se týkala jak nacionalismu (a v případě Plaid Cymru také jazykové

otázky), tak socioekonomických záležitostí. Modernisté, jejichž proud vítězil v obou stranách, 

stáli o to, aby se jejich strany více zabývaly i situací v hospodářství a ve společnosti, 

v důsledku čehož se následně měly profilovat jako levicové strany. Mohly by se poté věnovat 

širšímu spektru problémů, s nimiž se země potýkala, angažovat se otázkách, které se týkají 

celého království, nikoli pouze jejich regionu, a stát se tím pro voliče atraktivnější. Posunem 

doleva by navíc mohly ubrat voliče Labouristické straně, jejichž podpora pro ně byla klíčová. 

Tyto změny se v tomto období zřetelně projevovaly především v kampaních, které obě strany 

vedly i mimo volební období, aby o svém programu přesvědčily co nejvíce občanů.

2.2.1 Reforma programu a ideologie

Po odchodu velké části tradicionalistů do Velšské jazykové společnosti upustila Plaid Cymru

od ulpívání na velšském jazyku, který do té doby pro většinu jejích členů představoval jádro
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velšského národa a v budoucnu měl být základem svobodného Walesu. Na konci 60. let již 

strana oficiálně prosazovala bilingvismus a Velšanem tak podle ní mohl být každý obyvatel 

Walesu, pokud se k této národnosti přihlásil.67 Tímto postojem strana získala větší popularitu i 

v anglicizovaných oblastech, což se projevilo nárůstem počtu nevelšsky hovořících členů.68

Strana tím do jisté míry vyřešila svůj postoj k velšské národní identitě a její vize svobodného 

Walesu tak již nemusela pro nevelšsky mluvící část obyvatelstva představovat nebezpečí 

diskriminace.

Ve stejném období se strana začala profilovat i v oblasti sociální a ekonomické. V roce 

1969 vydala Hospodářský plán pro Wales, kde představila svou vizi ekonomického vývoje 

regionu.69 Tam se zřetelně projevil vliv, který měla ve straně idea socialismu. Hospodářský 

plán Plaid Cymru obsahoval poměrně rozsáhlé znárodňování, především v těžkém 

průmyslu.70 Zaujmutí pozice levicové strany bylo z hlediska sociální, hospodářské i politické 

situace Walesu velmi rozumné. Jedině tak mohla Plaid Cymru ohrozit pozici velšské 

Labouristické strany, se kterou sice nacházela společnou řeč, ale odlišovala se svým 

programem decentralizace a devoluce. Sympatie k socialismu, zaujetí ekonomickými tématy a 

liberálnější postoj k jazykové otázce Plaid Cymru pomohly především v jižním a 

severovýchodním Walesu, kde tamním obyvatelům do té doby neměla co nabídnout.71

SNP se sice sjednotila po odchodu Johna MacCormicka v požadavku nezávislého 

Skotska, ve straně však i poté přetrval frakcionalismus. Největší potíže v tomto směru 

působila frakce zvaná 1320 Club, která byla založena v roce 1967 a jejíž název měl 

připomínat Prohlášení z Arbroath z roku 1320.72 1320 Club byla skupina extremistů, která 
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chtěla vyhlásit nezávislost Skotska a poté ji vojensky ubránit. Poté, co vyšlo najevo, že se její 

vůdci snaží vycvičit vlastní paramilitární organizaci, ji vedení SNP v roce 1968 zakázalo.

Strana byla někdy označována za extremistickou či separatistickou a snažila se tato nařčení 

vyvrátit.73

I SNP se snažila najít své místo na socioekonomické ose. Od chvíle, kdy byl Billy 

Wolfe v roce 1966 zvolen místopředsedou strany, se pokoušel prosadit sociálně demokratický 

program. Přestože nezávislost Skotska měla být nadále prioritou, postavili se proti němu 

tradicionalisté, kteří viděli stranu jako národní hnutí a požadavek nezávislosti podle nich 

překonával třídní rozdělení společnosti, na které kladly důraz ostatní politické strany.74 V roce 

1969 se Wolfe stal předsedou strany a na stranické konferenci v Obanu se mu podařilo 

posunout program nalevo od středu, avšak část strany sociálně demokratickou ideologii

nadále odmítala.75 Tento vnitřní konflikt provázel SNP po celá 70. léta. Wolfe se snažil, aby 

strana vystupovala jako sociálně demokratická, což se mu nezřídka dařilo, avšak mezi jejími 

členy se v této otázce nedostávalo konsenzu. V roce 1975 se na konferenci SNP dokonce 

objevil návrh na přejmenování strany na „SNP (sociální demokraté)“, ten byl však bez debaty 

odmítnut.76

SNP i Plaid Cymru se snažily zaujmout pozici levého středu, aby mohly představovat 

vážnější konkurenci pro Labouristickou stranu. Zatímco Velšanům se to dařilo bez větších 

obtíží, SNP si na rozdíl od nich neprošla exodem tradicionalistů a bylo zde těžší sociálně 

demokratický program prosadit. Další komplikací pro skotskou stranu bylo, že naprostá 

většina jejích poslanců byla zvolena na úkor konzervativců. To ještě zvýšilo napětí ve straně a 

po říjnových volbách 1974 způsobilo rozkol mezi vedením SNP a jejími zástupci ve 
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Westminsteru. Přesto bylo zřejmé, že v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací země 

obě strany spojují svůj požadavek autonomie, respektive nezávislosti regionu 

s hospodářskými tématy.

2.2.2 Kampaně

Ačkoli po druhé světové válce zažil Wales stejně jako zbytek Spojeného království 

hospodářský růst, v 60. letech způsobilo zavírání dolů a továren a nutnost restrukturalizace 

ekonomiky řadu sociálních nepokojů a stávek.77 Proto se Plaid Cymru od druhé poloviny 

60. let kromě velšské kultury a jazyka začala zabývat také rostoucí nezaměstnaností a 

zdůrazňovala, že samostatný Wales by si s tímto problémem dokázal poradit daleko 

efektivněji.78 Tato témata byla mířena především na jižní a severovýchodní Wales, kde bylo 

pro stranu výhodnější hájit zavedení autonomie ekonomickými spíše než kulturními 

argumenty. Naopak v rurálním prostředí severozápadního Walesu, kde nehrála krize těžkého 

průmyslu větší roli, ponechávala silný akcent na kultuře a jazyku národa, ekonomická 

hlediska zde byla druhořadá.

Ačkoli tvrzení Plaid Cymru, že Walesu by se dařilo lépe, pokud by jeho ekonomiku 

spravovala autonomní instituce, bylo celostátními stranami zpochybňováno, mohla se Plaid 

Cymru alespoň opřít o svůj ekonomický plán z roku 1969. Ve Skotsku byla sociální a 

hospodářská situace o něco příznivější než ve Walesu, avšak stále znatelně horší než v Anglii. 

Proto SNP ve svých kampaních za skotskou nezávislost zdůrazňovala právě špatnou 

ekonomickou situaci regionu a vysokou míru emigrace, za něž vinila londýnskou vládu. 
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Chyběly jí ale přesvědčivé argumenty, které by dokázaly, že nezávislé Skotsko by si vedlo 

lépe.79 To se změnilo na začátku 70. let po objevení ropných nalezišť v Severním moři, kde 

společnost BP po několikaletém pátrání odhalila rozsáhlé ropné naleziště 120 mil 

severovýchodně od Aberdeenu.80

V kampani toto téma poprvé využil Robert McIntyre v září 1971 před svou 

kandidaturou za SNP v doplňovacích volbách ve Stirling and Falkirk, kde skončil druhý.81 O 

rok později strana započala celoskotskou kampaň It's Scotland's Oil, která měla dokázat, že 

Skotsko je ekonomicky soběstačné, a zároveň kladla důraz na to, že zisky z prodeje ropy by 

měly být investovány pouze do tohoto regionu, konkrétně do restrukturalizace skotského 

průmyslu, což mohla podle SNP zajistit pouze samostatná vláda, nikoli ta londýnská.82

Mezinárodní okolnosti SNP přály a rok po startu této kampaně nastala první ropná krize, když 

členské státy OPEC v důsledku Jom Kippurské války vyvolaly zdražení ropy, jejíž cena se 

zečtyřnásobila. Dohady mezi politiky, zda by samostatné Skotsko bylo ekonomicky 

soběstačné, sice pokračovaly, ale sympatie veřejnosti se masivně přikláněly k SNP.83

It's Scotland's Oil se ukázala jako mimořádně úspěšná kampaň, a přestože podpora pro 

nezávislost Skotska zůstávala podle průzkumů stabilně na 20 %, preference SNP strmě 

narůstaly a vedly až k výjimečnému volebnímu úspěchu v říjnu 1974.84 Nebyl to však jediný 

důvod její popularity. Strana již od poloviny 60. let dokázala oslovit skotské voliče zcela 

jiným způsobem než ostatní strany. Vymyslela nové poutavé logo a využívala nápaditých 

plakátů i omezeného prostoru, kterého se jí dostávalo v médiích. Také její kandidáti dokázali 

oslovit voliče jinak než kandidáti zavedených stran. Mladí, sympatičtí a vzdělaní, často se 
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jednalo o ženy, působili jako čerstvý vítr na skotské politické scéně.85 To se ostatně projevilo 

již v Hamiltonu v roce 1967.

Kampaně Plaid Cymru i SNP se od 60. let zabývaly stále více ekonomickou situací 

země, což bylo způsobeno jednak ideologickou přeměnou stran, jednak zhoršující se 

hospodářskou situací. Obě strany z ekonomických nesnází vinily londýnskou vládu, která 

podle nich nedopřávala obyvatelům Walesu a Skotska stejnou životní úroveň a ekonomickou 

prosperitu, jaká panovala v Anglii. To jim sice získávalo nové příznivce, avšak pro své 

přesvědčení že autonomní Wales a nezávislé Skotsko by situaci řešily lépe, neměly důkazy, a 

vedly o to s ostatními stranami spory. V tomto sporu získala po objevení ropy v Severním 

moři navrch SNP, a její nápaditá kampaň, podpořená příznivými mezinárodně politickými a 

ekonomickými okolnostmi, výrazně podpořila růst její popularity. Tuto výhodu Plaid Cymru

k dispozici neměla, a bylo pro ni tedy těžší přesvědčit veřejnost o svých tvrzeních.

2.3 Voličská základna

Analýzy volebního chování ve Spojeném království po 2. světové válce byly jednotné 

v názoru, že rozhodování voličů je z největší části ovlivněno třídní příslušností, zatímco 

příslušnost ke konkrétnímu regionu nemá na chování voliče vliv.86 Proto byl vzestup 

regionálních stran v 60. letech překvapením nejen pro jejich politické konkurenty, ale i pro 

dobové politology, mezi nimiž vznikla diskuse, zda se jedná pouze o dočasné protestní hlasy 

voličů nespokojených s vládní politikou, či zda dochází k trvalejší přeměně britského 

stranického systému. První úspěch Plaid Cymru v Carmarthenu a SNP v Hamiltonu vypovídal 
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spíše o první variantě, jelikož doplňovací volby často sloužily jako prostředek pro vyjádření 

nespokojenosti s vládou.87 Nestandardní byla pouze skutečnost, že z toho těžily právě 

regionální strany. Nevídaný nárůst jejich hlasů ve všeobecných volbách v roce 1970 a 

především pak ohromující výsledky SNP v roce 1974 však ukázaly, že za jejich rostoucími 

preferencemi bylo více než pouhý protest a že obě strany dokázaly voliče skutečně oslovit.

Podle průzkumů z roku 1979 měla Plaid Cymru značně podobnou voličskou základnu,

jakou měla ve Walesu Liberální strana. Třídní příslušnost v ní nehrála důležitou roli, obě

strany byly atraktivní pro příslušníky střední i dělnické třídy přibližně stejně, mnohem větší 

roli sehrál jejich regionální charakter, především zdůrazňování záležitostí Walesu v kontextu 

celostátní politiky. U liberálů se ale tento bod dostal v 60. letech do pozadí a mnoho jejich 

sympatizantů přešlo k podpoře Plaid Cymru.88 To se projevilo i poté, co se preference liberálů 

po volbách 1970 opět zvedly. Podpora pro Plaid Cymru přestala narůstat a ve volbách 1974 

dokonce mírně opadla. 

Velkou nevýhodou pro Plaid Cymru bylo, že pro-velšsky byla vnímána i Labouristická strana, 

a to bez nálepek nacionalismu a extremismu, které byly Plaid Cymru přisuzovány a řadu 

potenciálních voličů odradily.89 Labouristická strana tedy netěžila pouze z početné velšské 

dělnické třídy, která byla ohrožena nezaměstnaností kvůli krizi těžkého průmyslu, ale byla 

vnímána také jako strana, která se snaží hájit zájmy tohoto regionu v celostátní politice. 

Jelikož Plaid Cymru také aspirovala na toto postavení a její regionální charakter měl být 

klíčový pro zisk podpory veřejnosti, připravila ji tímto Labouristická strana o významnou část

voličů.90 Plaid Cymru tak odebírala voliče především liberálům a do jisté míry také 

konzervativcům, jejichž základna však byla omezenější, a dařilo se jí především v jejích 
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tradičních oblastech na severozápadě.

Zvláštní roli zde opět sehrála problematika velšského jazyka. Přestože vystupování 

Plaid Cymru bylo od založení Velšské jazykové společnosti v této oblasti dosti umírněné, 

nebyla tato záležitost definitivně vyřešena. Strana totiž musela najít takovou pozici, aby 

neztratila tradiční voličskou základnu velšsky mluvících obyvatel severozápadního Walesu, 

ale zároveň neodradila obyvatele ostatních částí regionu. Místo posilování společné identity 

regionu ji jazyk ve Walesu spíše rozkládal.91 Podle průzkumu veřejnosti z roku 1979 

jmenovalo 74 % dotázaných právě jazykovou otázku, nacionalismus nebo extremismus jako 

negativní aspekt Plaid Cymru.92 Prosadit se v takovémto prostředí bylo pro tuto stranu tedy

nesmírně náročné.

První vlna úspěchů SNP, která proběhla v letech 1966-1968, byla pravděpodobně 

opravdu důsledkem protestního hlasování a záhy skončila. Těžiště podpory SNP spočívalo 

podle tehdejších průzkumů na dvou skupinách obyvatel: kvalifikované dělnické třídě a 

voličích ve věku 21-44 let.93 O tuto skupinu obyvatel se SNP mohla opřít i během 70. let, kdy 

jí hlasy odevzdávali především mladí a prvovoliči.94 V roce 1974 měla SNP dokonce obdržet 

40 % všech hlasů, odevzdaných voliči mladšími 30 let.95 Právě ty strana dokázala oslovit 

svými kampaněmi a kandidáty, kteří slibovali vnést čerstvou krev do odlehlého Westminsteru, 

který se podle mnohých staral o zájmy Skotů jen pramálo. Jejich podpora však měla pro SNP 

i stinnou stránku, jedná se totiž o nestálou část elektorátu, která si své politické postoje a 

priority teprve utváří. Se stranou se tak v roce 1974 ztotožňovalo pouze 25 % jejích voličů.96

Zajímavostí je, že ačkoli popularita strany rostla a dostávala se až k hranici 40 %, 
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podpora veřejnosti pro nezávislost zůstávala na 20 %.97 Přesto v říjnu 1974 podle průzkumu 

veřejného mínění 76 % dotazovaných považovalo výsledky SNP za pozitivní pro Skotsko. 

Kladně se vyjádřilo dokonce i 70 % voličů Labouristické strany a 68 % voličů Konzervativní 

strany. Strana se tak měla stát především prostředkem, jak v Londýně dostat skotské zájmy do 

popředí, skutečný zájem o nezávislost Skotska neměly ani dvě třetiny voličů SNP.98 Stejně 

jako Plaid Cymru i SNP se dařilo především v malých městech a na venkově. 

V průmyslových oblastech hrála ve volbách třídní příslušnost stále primární roli a SNP zde 

většinou nedokázala labouristy vážněji ohrozit.

Podpora Plaid Cymru i SNP plynula především z rozčarování s vládní politikou, 

nejednalo se však pouze o protestní hlasy.99 Preference SNP narůstaly až do roku 1978 a Plaid 

Cymru, ačkoli dosáhla největšího počtu hlasů ve volbách 1970, svou voličskou základnu 

ustálila přibližně na 10 % a ostatní strany ji již nemohly přehlížet. Postavení třídní příslušnosti 

jako hlavního aspektu, jenž určoval volební chování ve Spojeném království, začala upadat, 

naopak národní a regionální identita získávala na významu. Zatímco Plaid Cymru sbírala 

podporu někdejších voličů Liberální strany, SNP se mohla opřít o hlasy mladších voličů. Obě 

strany však měly značná geografická a demografická omezení a dařilo se jim výrazně lépe na 

venkově než ve městech.

2.4 Vliv na celostátní strany a zákon o devoluci

Volební úspěchy Plaid Cymru a SNP se odrazily i v programech největších celostátních stran. 

Labouristická strana zpočátku hájila decentralizaci a nebránila se ani myšlenkám na devoluci, 
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avšak ve 20. letech 20. století, kdy začínala dosahovat takové volební podpory, že byla 

schopna vytvořit vládu, tento postoj přehodnotila. Vize silného sociálního státu se 

s myšlenkou decentralizace neslučovala, v jejím zájmu bylo naopak zvýšení vlivu a moci 

centrální státní správy.100 V programu Konzervativní strany byl unionismus zcela 

charakteristickým prvkem, přestože labouristům často vytýkala jejich centralizační politiku. 

Avšak když obě strany v 60. letech začaly ztrácet voliče, jejichž sympatie si získávaly Plaid 

Cymru a SNP, bylo nezbytné, aby tuto strategii přehodnotily.

Jako první tak učinili konzervativci v roce 1968, kdy se jejich strana nacházela 

v opozici. V reakci na vítězství Winifred Ewingové v doplňovacích volbách v Hamiltonu 

jejich předseda Edward Heath na stranické konferenci v Perthu v roce 1968 prohlásil, že 

podporuje devoluci Skotska, a jmenoval Skotskou ústavní komisi, kterou vedl jeho 

předchůdce v čele strany, Alec Douglas-Home. Ta vnesla do programu strany plán na zřízení 

voleného skotského shromáždění. To by však postrádalo významnější pravomoci, pouze mělo 

ve druhém čtení projednávat zákony, týkající se výhradně Skotska, a poté je vrátit do 

Westminsteru, jeho funkce by tak byla spíše poradní. Zřízení skotského shromáždění se stalo

součástí předvolebního programu strany v roce 1970, o obdobné verzi pro Wales v něm 

nebylo ani zmínky.101

Ve vládě však konzervativci svým slibům nedostáli. Dali raději přednost reformě 

místní správy, která paradoxně případnou devoluci ještě více zkomplikovala. Museli se 

především zabývat závažnými záležitostmi, jakými byly vstup do ES a ropná krize v roce 

1973.102 Pravděpodobně však od myšlenky upustili především proto, že preference SNP od 

roku 1968 upadaly a konzervativci se jí již necítili ohroženi. Plánů na devoluci se brzy vzdali, 

po volbách 1974 se k nim opět vrátili, ale po nástupu Margaret Thatcherové do čela strany je 
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opustily nadobro.103

Labouristé zareagovali na volby v Carmarthenu a Hamiltonu o rok později než 

konzervativci. V roce 1969 na návrh Jamese Callaghana, ministra vnitra, zřídili Královskou 

ústavní komisi. Ta měla prošetřit systém centrální správy země vzhledem k jednotlivým 

regionům. Labouristé ale spíše doufali, že až komise dojde k závěru, popularita regionálních 

stran opadne a tato otázka již nebude aktuální. Mnoho členů strany bylo proti případnému 

oslabení moci centrální vlády, především ti ze skotské a velšské stranické organizace.104 Ti by 

zřízením samostatných správních orgánů přišli o značnou část pravomocí, ať už by se jednalo 

o komunální politiky nebo o poslance. Skotská Labouristická strana devoluci oficiálně 

odmítla na konferenci v roce 1968 a velšská organizace později komplikovala schvalování 

návrhu zákona o devoluci.105 Ve volebním programu pro volby 1970 se labouristé zmínili o 

možném voleném orgánu s rozšířenými pravomocemi ve Walesu, spíše se ale odvolávali na 

budoucí závěry královské komise.106

Ty byly zveřejněny koncem října 1973 lordem Kilbrandonem, který převzal 

předsednictví komise po smrti lorda Crowthera o rok dříve. Názory členů komise se zcela 

neshodovaly, ale v 850stránkovém dokumentu bylo doporučeno zřídit ve Skotsku a Walesu 

shromáždění, která by měla pravomoci v oblasti zdravotnictví, školství a sociálního 

zabezpečení.107 Zdůvodnila to snahou o větší demokratizaci správy regionu, nikoli 

národnostní či regionální problematikou.108 Liberálové, Plaid Cymru a SNP přijaly tento 

výsledek s povděkem, labouristé a konzervativci naopak nadšení nebyli.109 V únorových 

volbách roku 1974 se tohoto tématu obě hlavní strany dotkly jen velmi vzdáleně a závěry 

                                               

103 Bogdanor, Devolution in the United Kingdom, 136-7.
104 Evans, Devolution in Wales, 123; 126.
105 Bogdanor, Devolution in the United Kingdom, 141.
106 Evans, Devolution in Wales, 129.
107 Blanka Říchová, „Labour Party a koncept Velšského národního shromáždění (1945-1999)“, Politologická 

revue 6, č. 1 (2000): 7.
108 Evans, Devolution in Wales, 136.
109 Harvie, Scotland and Nationalism, 133-4.



39

komise nereflektovaly adekvátně.

Výsledky voleb donutily zareagovat především novou menšinovou vládu labouristů. 

V polovině září se vedení strany podařilo přesvědčit své skotské křídlo, aby přijalo program 

devoluce, a labouristé jej tak mohli uvést i v předvolebním programu pro říjnové volby, pro 

které dokonce poprvé vydali samostatný program pro Skotsko.110 Ve stejné době vláda vydala 

bílou knihu, která navrhovala zřídit ve Skotsku legislativní a ve Walesu exekutivní 

shromáždění.111 SNP a Plaid Cymru se poté musely potýkat s tím, že již nebyly jedinými 

stranami, prosazujícími nějakou formu odloučení obou regionů od centrální londýnské vlády. 

Plaid Cymru se sice i přesto podařilo získat oproti únoru jedno křeslo na úkor labouristů, SNP 

však dokázala uspět pouze v obvodech konzervativců.

Labouristé volby opět vyhráli, získali většinu tří křesel ve sněmovně a další a 

podrobnější bílou knihu na téma devoluce vydali v listopadu 1975.112 Podle ní mělo být 

zřízeno ve Skotsku legislativní a ve Walesu exekutivní shromáždění, obě volená občany 

těchto regionů, s omezeným polem působnosti, jak navrhovala královská komise. Nemohla by 

tedy zasahovat například do daňové politiky, průmyslu, energetiky či zemědělství. Jejich 

zřízení mělo být i přes vzájemnou odlišnost schváleno v jednom legislativním balíku.113

Tento návrh se nezamlouval téměř nikomu. Pro konzervativce byl příliš radikální, 

liberálové a obě regionální strany jej naopak shledali naprosto minimalistickým.114 Vážné 

byly také názorové střety uvnitř Labouristické strany. Mnoho poslanců si devoluci nepřálo 

vůbec a bylo ji ochotno tolerovat pouze v ještě omezenější formě. Našli se ale i tací, kterým 

připadal návrh nedostatečný, například poslanec za South Ayrshire Jim Sillars, který kvůli 

tomu dokonce stranu opustil a založil vlastní, Skotskou labouristickou stranu (SLP). Přestože 
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průzkumy předpovídaly, že by SLP mohla obrat labouristy až o třetinu jejich voličů, rozpadla 

se nedlouho po slabém výsledku ve všeobecných volbách 1979.115

Budoucnost zákona o devoluci byla tedy velmi nejistá. Plaid Cymru se jej i přes své 

výhrady (požadovala například proporční volební systém a legislativní pravomoci velšského 

shromáždění) rozhodla podpořit, přijala ho jako dobrý příslib do budoucnosti, kdy bude 

možné míru autonomie rozšířit.116 Podobný přístup měla i SNP, která návrh zákona také 

podporovala a devoluci chápala jako předstupeň budoucí nezávislosti. Její vystupování však

bylo často dosti matoucí. Legislativní proces zdržovala mnoha připomínkami, které neměly 

reálnou šanci na úspěch, a nadále vedla kampaň za nezávislost Skotska, v níž se o devoluci 

téměř nezmiňovala.117 V důležitých hlasováních přesto obě strany zákon podpořily.

Na jaře 1976 odstoupil premiér Harold Wilson z funkce a nahradil ho James 

Callaghan. Zákon o devoluci to neovlivnilo, stejně tak však ani problémy, které ho provázely. 

Aby byl zajištěn souhlas vládní většiny, musel být v prosinci téhož roku k návrhu připojen 

dodatek, že než zákon vejde v platnost, bude o něm uspořádáno referendum. Proti tomu 

ostatně nic neměly ani obě regionální strany.118 Pokus o zrychlení legislativního procesu 

tohoto zákona však v únoru 1977 neprošel, a to znamenalo jeho faktický zánik. Proti hlasovali 

konzervativci, liberálové i někteří labouristé. Následně vládu, která již v Dolní komoře 

nedisponovala většinou, Plaid Cymru i SNP odmítly podporovat, a v březnu tedy vláda 

musela uzavřít pakt s liberály.119

Vláda znovu předložila návrh zákona o devoluci, který byl velmi podobný svému 

předchůdci, tentokrát však pro Wales a pro Skotsko zvlášť. Plaid Cymru obnovila svou 
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podporu vládě, ale SNP se ocitla v poněkud paradoxní situaci. Její poslanci podporovali zákon 

v parlamentu, zároveň však usilovali o svrhnutí vlády, když v hlasováních o důvěře 

spolupracovali s konzervativci, a to i přesto, že jim vedení strany nařídilo podporovat vládu, 

dokud nedojde k referendu.120 Jednalo se o jednu z mnoha neshod, které panovaly jak mezi 

poslanci z konzervativních obvodů a levicovým vedením strany, tak mezi poslanci navzájem. 

Zrychlené řízení ve sněmovně sice tentokrát prošlo, zákon se však nevyhnul ani poté jistým 

úpravám, které jej měly učinit pro labouristické poslance přijatelným.

Liberál Jo Grimond do zákona prosadil dodatek, podle kterého měly být Orkneje a Shetlandy 

vyjmuty z tohoto zákona, pokud se v referendu v těchto oblastech vysloví většina obyvatel 

proti němu.121 Mnohem závažnější dopad měl pak dodatek labouristy George Cunninghama, 

podle kterého se muselo pro devoluci vyslovit v referendu alespoň 40 % elektorátu, aby mohl 

být jeho výsledek interpretován jako souhlas. Ten byl schválen paradoxně v den skotského 

svátku Burnsovy noci, tedy 25. ledna 1978, poměrem 166 hlasů ku 151.122 Skutečnost, že pro 

něj hlasovali především konzervativci a labourističtí odpůrci devoluce, poukazuje na to, že 

devoluce poté díky němu měla pouze pramalou šanci na úspěch. Oba zákony v létě 1978 

prošly sněmovnou a referendum bylo stanoveno na 1. března následujícího roku. Jednalo se o 

slabší formu devoluce, než ve kterou většina jejích zastánců doufala, a překážka v podobě 

40% hranice činila kladný výsledek referenda značně nepravděpodobným.

Poté, co jejich volební úspěchy donutily Labouristickou stranu k projednání zákona o 

devoluci, se Plaid Cymru a SNP rozhodly slevit ze svých požadavků a tento zákon, který byl 

v jejich očích zcela nedostatečný, v parlamentu podporovaly. Tento přístup byl pragmatický, 

avšak v obou stranách měl odlišnou formu. Zatímco Plaid Cymru podporovala zákon i vládu, 

která jej předložila, chování SNP bylo nejasné. Strana se sice usnesla, že se s touto formou 
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devoluce prozatím spokojí, velmi silně však zdůrazňovala, že nezávislost je nadále její 

prioritou. Navíc na rozdíl od Velšanů nebyla většina jejího vedení zvolena do parlamentu a 

komunikace mezi vedením a poslanci byla značně problematická.123 Navzdory pokynům 

podporovat vládu, dokud devoluce nevejde v platnost, se jí po neúspěchu prvního návrhu 

zákona snažili poslanci SNP sesadit, přestože druhý návrh zákona o devoluci nadále 

podporovali. To mělo důsledky i pro nadcházející referendum.

2.5 Přístup k referendu

Během první poloviny roku 1978, kdy probíhaly poslední kroky schvalování zákona o 

devoluci, vrcholné orgány Plaid Cymru i SNP rozhodly, že obě strany budou vést kampaň za 

souhlas s devolucí v referendu na jaře následujícího roku.124 Strany se však již nenacházely 

v silné pozici, kterou si vydobyly volebními úspěchy v říjnu 1974, a až do referenda jejich 

preference oslabovaly. Velký vliv na to měla zhoršující se ekonomická situace, která se 

nelepšila ani po půjčce od Mezinárodního měnového fondu a vyvrcholila sociálními nepokoji 

takzvané zimy nespokojenosti na přelomu let 1978 a 1979.125 V této situaci byl zájem o národ 

a o kulturu regionu druhořadý a mnoho lidí přestalo věřit, že větší samostatnost přinese jejich 

regionu více pracovních míst a lepší ekonomickou situaci a veřejné služby.126

Socioekonomické faktory se opět staly prioritními a národní a regionální identita se poté, co 

její důležitost od 60. let postupně narůstala, dostávala do pozadí, což snižovalo preference 

Plaid Cymru i SNP.
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vyhlášení stávek v několika oblastech veřejného sektoru.

126 Evans, Devolution in Wales, 194-5.



43

Skotská strana si navíc působila mnoho problémů sama. Netýkaly se pouze neshod 

mezi parlamentní skupinou a vedením strany, důležitá byla také kritika od konkurence. 

Poslanci SNP se snažili hlasovat vyváženě s vládou i opozicí (navzdory pokynům od vedení). 

Tím však dali oběma stranám příležitost ke kritice. Labouristé využili každé možnosti označit 

poslance SNP za „Tartan Tories“, kdykoli v parlamentu hlasovali proti vládní straně. 

Podobným způsobem se do nich opírali konzervativci, hlasovali-li opačně.127 A tak ačkoli po 

pádu prvního návrhu zákona o devoluci v únoru 1977 skončila SNP ve volebním průzkumu na 

prvním místě ve Skotsku s 36 % hlasů, po schválení tohoto zákona v létě následujícího roku 

její podpora klesla na 18 %.128

Pozice Plaid Cymru byla o mnoho vyrovnanější a preference strany klesaly především 

kvůli vrcholící společensko-hospodářské krizi. Jejich vystupování působilo na rozdíl od SNP 

jednotně a nezkušenost jejích členů ve vrcholné politice se neprojevovala natolik. Především 

v parlamentu hlasovali její tři zástupci soudržně a až na krátké období po neúspěchu prvního 

zákona o devoluci podporovali labouristickou vládu. Vzhledem k socialistickému charakteru 

strany to odpovídalo jejímu programu, tudíž se tím strana nikterak nezdiskreditovala a posléze 

spolu s labouristy dokonce vedla kampaň za kladný hlas v referendu.129

Nikoli však s celou stranou, pouze s jejím prodevolučním křídlem. To podporovalo

referendum především kvůli větší demokratizaci správy regionu a také proto, že se jednalo o 

závazek, který strana dala voličům v předvolebním programu.130 Názorové neshody však 

způsobily, že labouristé nebyli schopni vést kampaň zcela efektivně, a proto velká část práce 

připadla na Plaid Cymru, která zdůrazňovala především kulturní práva a zájmy Velšanů. Proti 

devoluci byly ve Walesu tři různé skupiny: konzervativci, odpůrci z řad Labouristické strany a 
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samostatnou kampaň vedla také labouristická organizace z Caerphilly. Upozorňovali 

především na finanční náročnost devoluce, nárůst byrokracie a omezení pravomocí 

komunálních orgánů.131 Využívali také hrozby týkající se rozpadu státu, diskriminace 

nevelššky mluvících a snížení počtu zástupců Walesu v parlamentu.132

Také SNP spojila své síly v kampani pro devoluci s Labouristickou stranou, nevložila 

do ní však celý svůj potenciál. Kromě této společné kampaně se rozhodla vést také svou 

vlastní.133 Zatímco tedy takto zcela dobrovolně rozdělila síly do dvou různých kampaní, místo 

aby politické subjekty sympatizující s devolucí pomohla sjednotit, odpůrci referenda prokázali 

lepší organizační myšlení. Přestože se uvnitř této skupiny vyskytovali jak odpůrci devoluce 

a priori, tak její zastánci v odlišné formě, než jakou prosazovala vláda, jejich kampaň byla 

jednotná a lépe financovaná. SNP a názorově rozdělená Labouristická strana se věnovaly více 

než propagaci devoluce svým partikulárním zájmům, a nedokázaly tedy přivést k volebním 

urnám dostatečné množství příznivců samostatného shromáždění.134 To se ostatně nepodařilo 

ani ve Walesu, svou roli v nízké volební účasti sehrály také sociální nepokoje a mrazivé 

počasí.135

Ve Walesu se k urnám dostavilo 58,8 % a ve Skotsku 62,9 % voličů, což 

předznamenalo neúspěch referenda v obou regionech (příloha č. 5). Ve Walesu byl výsledek 

zcela zřetelný a pro Plaid Cymru ponižující - jen 20,2 % hlasů byly pro devoluci.136 Ani 

v jednom z velšských hrabství nebyla většina hlasů pro zřízení exekutivního velšského 

shromáždění.137 Naproti tomu ve Skotsku se v referendu kladně vyjádřilo 51,6 % 

zúčastněných voličů, nebyla zde však překonána 40% hranice. Přestože Cunninghamův 
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dodatek i referendum samotné měly mít pouze doporučující funkci, SNP se nepodařilo vládu 

přesvědčit, aby bylo legislativní shromáždění zřízeno navzdory výsledku referenda.138

V důsledku toho poslanci SNP při hlasování o důvěře na konci března nepodpořili 

vládu, a té tak byla o jediný hlas vyslovena nedůvěra.139 V následujících všeobecných volbách 

zaznamenaly regionální strany velké ztráty (příloha č. 3 a 4). SNP přišla o většinu křesel a 

téměř o polovinu voličů a její vedení rezignovalo.140 Ztráty Plaid Cymru byly menší, 

především však kvůli tomu, že její preference nikdy nebyly tak vysoko jako u SNP. 

V následujících letech čekalo obě strany období hluboké sebereflexe a po dalších 18 let, kdy

byly u vlády konzervativci, se ocitlo téma devoluce zcela mimo hlavní politickou agendu.

Přestože ve Walesu kampaň za devoluci vedla Plaid Cymru s částí labouristů poměrně 

jednotně, v referendu samotném zaznamenala potupný výsledek. To se dá přičíst mimo složité 

socioekonomické situace země především názorovému rozdělení labouristické strany a 

nereálným hrozbám rozpadu monarchie, které využívaly kampaně proti devoluci a které 

zapůsobily především na nevelšsky hovořící část obyvatel.141 Ve Skotsku s devolucí 

souhlasila většina zúčastněných a SNP vládě neodpustila lpění na 40% limitu, ztrestala ji tedy

vyslovením nedůvěry. Ztrestala tím však i sebe, neboť průzkumy jí předpovídaly 

v následujících volbách velkou ztrátu, což se posléze potvrdilo. Je docela možné, že pokud by 

vedla kampaň před referendem pouze s labouristy a pokud by obě strany lépe spolupracovaly, 

mohly k urnám přivést více voličů a překonat i Cunnighamův dodatek.
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3. Hodnocení úspěchu SNP a Plaid Cymru

V letech 1966-1979 Plaid Cymru a SNP dokázaly oslovit mnoho voličů Walesu a Skotska a 

narušit tak do jisté míry dominanci konzervativců a labouristů, která jim velmi dlouho bránila 

v proniknutí do nejvyšších pater britské politiky. Jejich volební úspěchy byly natolik 

působivé, že se obě celostátní strany rozhodly změnit svůj centralistický program a získat si 

tím zpět sympatie mnoha voličů, kteří se nechali přesvědčit argumenty regionálních stran.

Dále tento proces došel u labouristů, jejichž vláda předložila návrh na administrativní 

devoluci Skotska a Walesu. Hlasy poslanců Plaid Cymru a SNP byly při legislativním procesu 

nepostradatelné a zasloužily se o schválení tohoto zákona. 

V referendu sice nedostalo velšské ani skotské shromáždění dostatečnou podporu voličů 

a oba regiony tak měly být i nadále spravovány z Londýna, přesto dokázaly obě strany 

významně ovlivnit vládní agendu Spojeného království. To, že byl v londýnském parlamentu, 

který byl obsazen především členy stran vyznávajících centralizaci či unionismus, schválen 

zákon o devoluci, ač zdlouhavě a s mnoha připomínkami a dodatky, bylo pro regionální strany 

zcela nevídaným úspěchem. Míra jejich úspěchu se však lišila a právě následující kapitoly 

vysvětlují, která strana byla úspěšnější a z jakých příčin.

3.1 Srovnání úspěšnosti regionálních stran

V první kapitole bylo stanoveno, že ačkoli Plaid Cymru i SNP usilují o co nejširší podporu 

veřejnosti, prioritou je pro ně především prosazení hlavních bodů jejich programu, tedy 

velšské autonomie a skotské nezávislosti. Než však bude možné zhodnotit, které z těchto dvou 
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stran se toto podařilo lépe, jsou Plaid Cymru a SNP podrobeny srovnání v oblasti jejich 

volebních výsledků. Byly to totiž právě jejich volební úspěchy, které dostaly otázku devoluce 

do popředí politického dění v londýnském parlamentu a měly na ni přímý vliv.

Preference Plaid Cymru a SNP pomalu stoupaly celá 60. léta a jako první z toho 

dokázala získat křeslo v dolní komoře parlamentu Plaid Cymru. Její úspěch silně podpořil 

vítězství kandidátky SNP v doplňovacích volbách o rok později a v průběhu 70. let dokázaly 

obě strany získat další poslanecké mandáty i ve všeobecných volbách, a to vůbec poprvé ve 

své historii. Zde zaznamenala SNP značně větší podporu nežli Plaid Cymru. Projevilo se 

v počtu jejích zástupců zvolených do parlamentu, a to i přihlédneme-li k většímu počtu křesel 

vyhraněných ve Westminsteru pro zástupce Skotska, a především i v počtu získaných hlasů. 

SNP si po několik let udržovala vysoké preference, ve kterých jí vyjadřovala přízeň přibližně 

jedna třetina skotských voličů, v mnoha průzkumech dosahovala dokonce ještě lepších 

výsledků, a tomu se Plaid Cymru nikdy ani nepřiblížila.142 Zatímco Plaid Cymru zaznamenala 

svůj nejlepší volební výsledek v roce 1970, preference SNP dlouho narůstaly a vrcholu 

dosáhly v roce 1977.

To se projevilo i v přístupu obou hlavních celostátních stran. Konzervativci nabízeli 

ústupky pouze Skotsku, o Walesu se v souvislosti s devolucí v programu téměř nevyjadřovali. 

Labouristé na volební podpoře v obou regionech do jisté míry záviseli. V Anglii totiž 

dlouhodobě dominovali konzervativci, a kdyby Labouristickou stranu i nadále skotští a velšští 

voliči opouštěli a odevzdávali hlasy regionálním stranám, její šance na získání většiny 

v parlamentu by byla mizivá.143 Aby tento vývoj zastavila, navrhla labouristická vláda 

devoluci pro oba regiony. I vzhledem k nejednotnému názoru ve straně však bylo vidět, že se 

nejednalo o upřímnou snahu změnit centralizovaný systém správy státu, ale pouze o taktiku, 
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jak připravit Plaid Cymru i SNP o jejich nové stoupence. 144

Proto větší míru devoluce sliboval vládní zákon Skotsku, kde byla SNP pro labouristy 

větší hrozbou než Plaid Cymru ve Walesu. Zatímco pro velšské shromáždění byly navrženy 

pouze exekutivní pravomoci, skotské shromáždění mělo získat legislativní kompetence 

v několika oblastech, které byly v té době řízeny vládou z Londýna. Větší podpora veřejnosti 

SNP vynesla i příslib větší míry autonomie, než jaký vláda připravila pro Wales, i v této 

oblasti tedy byla SNP úspěšnější než Plaid Cymru. Je sice pravdou, že autonomnímu Walesu, 

který prosazovala Plaid Cymru, byl zákon o devoluci blíže než vizi nezávislého Skotska. SNP 

se však rozhodla akceptovat i devoluci, alespoň jako příslib k budoucímu osamostatnění 

regionu, což nezapomínala ve svých kampaních zdůrazňovat. 145

V referendu o devoluci v březnu 1979 se ukázalo, že podpora pro devoluci ve Walesu 

byla značně menší než ve Skotsku. Přestože Plaid Cymru zvládla kampaň předcházející 

lidovému hlasování organizačně lépe než SNP, výsledky referenda odhalily, že obyvatelé 

Walesu nebyli devoluci z drtivé většiny nakloněni, a Plaid Cymru musela přijmout tvrdou 

porážku. Zřízení skotského shromáždění naproti tomu podpořila nadpoloviční většina 

zúčastněných voličů a nedošlo k němu pouze kvůli Cunninghamově dodatku, tudíž i v tomto 

ohledu zaznamenala SNP lepší výsledek. Podpora pro devoluci však byla podporou pro 

labouristický zákon, nikoli pro program SNP, přestože devoluci dočasně prosazovala.

SNP tedy zaznamenala zřetelně větší úspěchy než Plaid Cymru. Byla schopna získávat 

výraznější podporu ve volbách a zákon o devoluci měl Skotsku přinést širší rozsah 

kompetencí než jeho obdoba pro Wales. Referendum sice ukázalo, že větší zájem o devoluci 

panoval ve Skotsku než ve Walesu, zde se však o úspěchu SNP hovořit nedá. Jednalo se o 

politiku labouristů, nikoli SNP, a pro Plaid Cymru i SNP měl neúspěch devoluce výrazné 
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následky. Plaid Cymru donutil přehodnotit celou dosavadní strategii a v SNP dokonce vedl 

k rozštěpení.146 Přesto srovnání obou stran vyplývá jasně ve prospěch SNP. 

3.2 Příčiny většího úspěchu SNP

Větší úspěch SNP, který byl prokázán v předcházející části, měl dvě hlavní příčiny. Jednou 

z nich je výhoda, kterou tato strana získala v ekonomické oblasti a jíž Plaid Cymru neměla 

k dispozici, tedy nález ropy v Severním moři na počátku 70. let. Druhý důvod pak spočívá 

v komparativní nevýhodě, která dlouhodobě sužovala Plaid Cymru a omezovala její volební 

potenciál, tedy v demografickém a jazykovém rozdělení Walesu. Obojí mělo přímé dopady na 

volební podporu stran i na výsledky referend o devoluci.

Ze špatné ekonomické situace Spojeného království zpočátku dokázaly profitovat obě 

regionální strany. Hospodářská krize, ve které se Spojené království v 60. a 70. letech ocitlo, 

se projevila nejvýrazněji právě ve Walesu a ve Skotsku. Sociální a hospodářská situace obou 

těchto regionů byla velmi podobná, rostla zde nezaměstnanost a emigrace, ke kterým se 

přidávala také inflace a zvyšování životních nákladů. To přičítaly obě regionální strany 

aroganci londýnské vlády, která se podle nich o Skotsko a Wales starala ve srovnání s Anglií 

zcela nedostatečně.147

To na voliče působilo, ztráceli důvěru v to, že vláda celostátní strany, ať už by se 

jednalo o její konzervativní či labouristickou podobu, si bude schopna s touto situací poradit, 

a mnoho z nich se dalo přesvědčit argumenty regionálních stran. Jejich kampaně se stále méně 

zaměřovaly na národní identitu Skotů a Velšanů a apelovaly více na nápravu 

                                               

146 Lynch, SNP, 158; McAllister, Plaid Cymru, str. 133.
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socioekonomické situace obou regionů, přičemž neopomínaly při každé vhodné příležitosti 

zmínit nekompetentnost centrální vlády. Pocit přílišné vzdálenosti od centra rozhodování 

posiloval víru v to, že nějaká forma regionální vlády by byla s to vyvést Skotsko i Wales 

z této komplikované situace snadněji a projevoval se právě v růstu preferencí SNP a Plaid 

Cymru.148

Ani jedna ze stran však nemohla tato tvrzení opřít o konkrétní důkazy, jejich 

argumenty tak byly neustále zpochybňovány konzervativci i labouristy. Zatímco vedení Plaid 

Cymru bylo v těchto dohadech odkázáno na tvorbu vlastních alternativních návrhů 

ekonomické správy regionu, v nichž zdůrazňovalo výhody autonomie, SNP se dostala do 

velmi výhodné situace po nálezu ropy v Severním moři. K tomu došlo pro SNP ve zřejmě 

nejvýhodnější době, kdy se po mírném propadu preferencí strana opět pomalu dostávala 

nahoru, a napomohlo to jejím argumentům o ekonomických přednostech nezávislého Skotska.

Kampaň It’s Scotland’s Oil, která poukazovala na výhody, které by plynuly z těžby ropy 

samostatnému Skotsku, byla ještě podpořena zvýšením cen ropy v době první ropné krize. 

Tyto události je sice nutné považovat za šťastné okolnosti, avšak způsob, jakým jich SNP 

využila, je výhradně její zásluha. Způsob jejích kampaní byl netradiční a zajímavý již před 

využíváním tématu ropy, avšak poté doznal ještě působivější formy a dokázal přesvědčit ještě 

větší množství lidí. O podobnou výhodu byla Plaid Cymru ochuzena. Avšak ropa nebyla 

základem popularity SNP, pouze ji posilovala.149 Již před využitím tohoto tématu byly ve 

Skotsku její preference znatelně vyšší než ty, kterých dosahovala Plaid Cymru ve Walesu.

Ačkoli se tedy jednalo o výrazný faktor, který měl dopad na větší úspěch SNP, nebyl tím 

rozhodujícím.

Samostatný skotský stát nebyl tak dávnou minulostí jako samostatný Wales a i po 
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přičlenění k Anglii si Skotsko udrželo několik autonomních institucí, zatímco ve Walesu byla

hlavním znakem přetrvávající národní identity a kultury velština.150 Vlastní jazyk obyčejně 

mnoho nacionálních a regionálních stran a hnutí využívá jako hlavní mobilizační prvek a je 

pro ně nepostradatelným v boji (ať už politickém či přímém) za sebeurčení či vyšší míru 

autonomie. Pro Plaid Cymru se však ukázal být spíše přítěží.

Přestože byla velština důležitá při vzniku strany a při vyzdvihování jedinečnosti 

velšské kultury, přinesla s sebou také mnoho nesnází. V 60. letech tímto jazykem hovořila 

necelá čtvrtina obyvatel regionu, a důraz na velštinu tedy nebyl ideální prostředek, jak 

přivábit větší množství voličů. Ačkoli již v této době Plaid Cymru vystupovala v otázce 

velštiny značně umírněně, její političtí oponenti se proti ní nebáli jazykovou problematiku 

používat i nadále a často vyslovovali hrozby, že autonomní Wales by ovládla velšsky hovořící 

menšina a zbytek obyvatelstva regionu by byl diskriminován.151 Podobné narážky na 

jazykový extremismus Plaid Cymru znatelně ovlivnily její veřejnou podporu a strana zůstala 

limitována především na severozápadní a západní Wales. V anglicizovaných oblastech se jí 

dařilo jen výjimečně, když získávala protestní hlasy v doplňovacích volbách.

Právě kvůli tomu Plaid Cymru nepředstavovala pro ostatní politické strany ve Walesu

výraznější hrozbu. Když vrcholila nespokojenost s konzervativními a labouristickými 

vládami, připadlo více hlasů nespokojených Velšanů liberálům než Plaid Cymru. Ta je

dokázala vystřídat v pozici třetí strany Walesu pouze ve všeobecných volbách roku 1970, 

hned v těch následujících se Liberální strana na toto místo vrátila. Přestože liberálové po 

2. světové válce přijali třídní rozdělení jako rozhodující faktor volebního chování, stále 

usilovali o federalizaci státu, do čehož samozřejmě spadala také autonomie Walesu.152 Na 
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rozdíl od Plaid Cymru ve voličích nebudili obavy z případné nadvlády velšsky hovořící 

menšiny, a mnoho lidí tak raději dalo hlas jim. V minulosti, před nástupem Labouristické 

strany, navíc měli ve Walesu velmi silnou pozici.153 Pokus o oprášení tohoto historického 

pouta se zdál být vhodnější než podpora nevyzpytatelných regionalistů.

Naproti tomu SNP dosahovala lepších volebních výsledků než liberálové po celá

70. léta. Zpočátku se s nimi pokoušela o spolupráci, kterou jim nabídla v roce 1964. 

Liberálové, oponující nezávislosti Skotska, sice oficiální spolupráci odmítli, avšak neformálně 

si obě strany vycházely vstříc a ve volbách téhož roku se snažily nekandidovat ve stejných 

obvodech. SNP se z počátku opravdu dařilo pouze, když proti ní nestál kandidát Liberální 

strany. Tato strategie tedy napomohla SNP v jejím strmém vzestupu v 60. a nepřímo také 

v 70. letech, zatímco Liberální strana si tím ve Skotsku zkomplikovala vlastní pozici.154

Kdyby od začátku svůj program federalizace postavila proti nezávislému Skotsku, které 

prosazovala SNP, pravděpodobně by růst její popularity neutralizovala již v samotném 

zárodku.155

Stěžejní příčina menšího úspěchu Plaid Cymru oproti SNP tedy spočívá v jazykovém 

rozdělení Walesu. Pokud by strana zcela opustila téma velštiny, mohla by snadno přijít o 

silnou pozici, kterou si dokázala vybudovat v tradiční oblasti regionu. Dokud je však 

jazyková problematika součástí programu strany, je snadno zneužitelná politickou konkurencí 

a odrazuje nevelšsky hovořící většinu obyvatel Walesu. Tato překážka pro SNP ve Skotsku 

neexistuje, má tedy výrazně lepší podmínky pro oslovení většího počtu občanů tohoto 

regionu. K těmto předpokladům se v 70. letech přidal nález ropy v Severním moři, který 

podpořil růst preferencí SNP a zvýšil kredibilitu ekonomicky úspěšného samostatného 
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Skotska. Absence této výhody a komplikovaná demografická situace ve Walesu tedy Plaid 

Cymru znemožnil, aby dosáhla stejně působivých výsledků jako SNP a aby se dostala stejně 

blízko k prosazení svého programu.
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Závěr

Plaid Cymru a SNP se dokázaly během několika málo let dostat z naprosté periferie britské 

politiky do jejího hlavního dění. Jejich neočekávané úspěchy ve volbách donutily 

konzervativce i labouristy přehodnotit své centralizační tendence a vedly dokonce k referendu 

o devoluci ve Skotsku a ve Walesu. Ke konci svého funkčního období se navíc londýnská 

vláda neobešla bez podpory poslanců regionálních stran, což se jí také po neúspěchu devoluce 

stalo osudným. Podpora Plaid Cymru i SNP sice v následujících volbách klesla a téma 

devoluce se dostalo na dlouhá léta do politického ústraní, avšak obě strany si udržely 

přinejmenším relevantní politický status a v obou regionech je jejich političtí konkurenti

museli brát vážně. Obě strany však v tomto období dokázaly uspět v odlišné míře.

Úvodní hypotéza se s konečnými výsledky studie shoduje pouze zčásti. Je pravda, že 

SNP byla v tomto období úspěšnější než Plaid Cymru. I přes mnohé vnitřní rozpory a časté 

nejednoznačné vystupování dokázala dosáhnout lepších volebních výsledků než Plaid Cymru.

Navrhované skotské shromáždění proto mělo získat větší pravomoci než shromáždění 

plánované pro Wales a i v referendu se mu dostalo výraznější veřejné podpory. Se sílou 

národní identity v obou regionech to však souviselo pouze do jisté míry.

I ve Walesu se potvrdila značná míra národního uvědomění, Plaid Cymru však 

napomohla pouze zčásti. Rozhodujícím faktorem byl velšský jazyk, který sice udržoval po 

staletí svébytnost velšského národa a jeho kultury, ve století dvacátém však rozděloval 

obyvatelstvo Walesu na dvě protichůdné skupiny. Na velšsky hovořící část, soustředěnou 

hlavně v prostředí venkova a malých měst na severozápadě a západě regionu, a na 

anglicizovanou část, kde bylo velšsky mluvícího obyvatelstva naprosté minimum a která se 

nacházela především v průmyslových oblastech jižního a severovýchodního Walesu. Plaid 

Cymru si nebyla schopna udržet podporu ve svých tradičních oblastech, kde převládá znalost 
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velštiny, a zároveň oslovit dostatečné množství voličů z anglicizované části regionu. 

Toto omezení způsobilo, že strana jen stěží mohla dosáhnout ve všeobecných volbách 

takové podpory, jaké se ve Skotsku dostávalo SNP, důsledkem čehož labouristická vláda 

navrhla pro Wales pouze exekutivní shromáždění. Komplikovaná jazyková situace navíc 

dávala jejím politickým konkurentům prostor k prohlášením, že Plaid Cymru usiluje o 

autonomní Wales s hegemonním postavením velšsky mluvící menšiny. Tyto aspekty se 

promítly i v neúspěšném referendu o devoluci, jehož výsledek byl pro stranu zdrcujícím 

neúspěchem a měl na ni vliv po mnoho následujících let.

Druhý důvod menšího úspěchu Plaid Cymru pak úzce souvisel s ekonomikou. Plaid 

Cymru i SNP využívaly těžké hospodářské situace Spojeného království, která se projevovala 

výrazně více právě ve Walesu a ve Skotsku než v Anglii, ke kritice londýnské vlády a 

centralistického způsobu správy Spojeného království. Obě strany prohlašovaly, že autonomní 

Wales a nezávislé Skotsko by si s ekonomickými problémy dokázaly poradit daleko snadněji. 

Plaid Cymru však pro tyto teorie chyběla pevnější opora, které se naopak dostalo SNP 

v podobě nálezu ropy v Severním moři. Díky tomu SNP mohla přesvědčivě tvrdit, že Skotsku 

by se dařilo ekonomicky lépe samostatně než v unii se zbytkem ostrova a její preference, 

které již dříve byly vyšší, než kterých dosahovala Plaid Cymru, to ještě více posílilo.

Jazykové rozdělení Walesu a absence přesvědčivého argumentu, který by dokázal, že 

autonomní Wales by zaznamenával lepší hospodářské výsledky než doposud, tak byly 

stěžejními faktory, které nedovolily Plaid Cymru dosáhnout ve Walesu v 70. letech stejného 

postavení, jaké získala SNP ve Skotsku. Ta si zachovala větší podporu než Plaid Cymru i po 

volbách v květnu roku 1979, které pro ni představovaly obrovské zklamání. A přestože ani 

ona si v této době nedokázala vydobýt zřízení skotského shromáždění, její úspěchy zcela 

jasně překonávaly úspěchy Plaid Cymru a dokázaly výrazněji proměnit podobu stranického 

systému ve Skotsku.
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Summary

The bachelor thesis „Comparison of the Scottish National Party and Plaid Cymru in 1966-

1979“ is concerned with the unforeseen success of the Scottish National Party (SNP) and 

Plaid Cymru in the British politics in the late 1960s and 1970s. Both parties achieved a 

substantial rise in support in general elections and by-elections. That made the Labour 

government pass the Scotland Act and the Wales Act to introduce devolution to both regions. 

Both acts subsequently failed in referenda. This thesis examines which party was more 

successful in enforcing its core policy and why.

The thesis is divided in three parts. The first chapter classifies both parties in their 

party family, determines their priorities and describes their origin and development. The 

second chapter analyses several aspects of their performance in 1966-1979. Its first part is 

concerned with their record in general elections and by-elections, second part analyses their 

ideological transformation and campaigns, then their electoral base is scrutinized and the 

fourth and fifth parts of the second chapter study their attitude to the devolution bills and to 

the referenda on them. The last chapter determines which party was more successful and why.

The thesis reaches two main conclusions. First, the more successful party was the SNP 

which was not only able to achieve better electoral results but also secured legislative powers

for the planned Scottish Assembly. Plaid Cymru could only get Welsh Assembly with 

executive powers and its electoral record was less impressive. Second conclusion explains this 

by two main reasons. Because of the language division of Wales Plaid Cymru could not

secure support in the whole region and had to rely on the Welsh-speaking minority in the 

north-west whereas the SNP was spared these complications. Furthermore, Plaid Cymru’s 

arguments for the economic advantages of devolved Wales were missing a solid evidence 

whilst the SNP could take advantage of the discovery of oil in the North Sea. 
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