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Abstrakt
Bakalářská

práce

„První

Československá

republika

v

kontextu

konsociační demokracie‟ pojednává o analýze politického systému první
Československé republiky s cílem určit, zda a případně do jaké míry
tento systém obsahoval prvky charakteristické pro teorii konsociační
demokracie, jak ji popsal nizozemský politolog Arend Lijphart v
šedesátých letech 20. století. Zaměřuje se na analýzu systému v
oblastech fragmentace společnosti, volebního a stranického systému,
výsledků voleb do Národního shromáždění, jednání politických elit a
utváření a fungování vládních koalic. Vychází z teze, že politický systém
první Československé republiky obsahoval prvky později spojované s
teorií konsociační demokracie, a to především v podobě vlády velké
koalice (od roku 1926 i s účastí reprezentantů německé menšiny) a
relativně dlouhodobé systémové stability, dosažené i přes rozsáhlou
fragmentaci společnosti, která se štěpila zejména národnostně.
Sledovaným obdobím je celá éra první republiky, tedy léta 1918 až
1938.

Abstract
This bachelor thesis called „First Czechoslovak Republic in the context of
theory of consociational democracy‟ deals with the analysis of the

political system of the first Czechoslovak Republic in order to determine
wheter and/or to what extent this system contains components which
are characteristic of the theory of consociational democracy, as
described by the Dutch political scientist Arend Lijphart in sixties of
20th century. It focuses on the analysis of the system in the fields of
fragmentation, electoral and party system, the results of elections to
the National Assembly, negotiations of political elites and the formation
and functioning of coalition governments. It's based on the thesis that
the political system of the first Czechoslovak Republic included
components later associated with the theory of consociational
democracy, especially in the form of a grand coalition goverment (with
the participation of representatives of the German minority since 1926)
and relatively long-term systemic stability, achieved despite extensive
fragmentation of society, which was cleaved especially nationally. The
period covered is the whole era of the first republic, thus since the year
1918 untill 1938.
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Úvod
Ve své práci bych se rád pokusil o analýzu první Československé
republiky v kontextu teorie konsociační demokracie nizozemského
politologa Arenda Lijpharta. Mým cílem je určit do jaké míry a případně
v jaké podobě byly v československém politickém systému a praxi
použity charakteristické prvky konsociační demokracie. Zaměřím se
především na vnitropolitickou analýzu systému. Hlavními oblastmi
mého zájmu budou: míra a struktura segmentace společnosti, případná
participace politických elit zastupujících menšiny, výsledky voleb do
československého Národního shromáždění, utváření a charakteristiky
vládních koalic, chování politických elit a snahy o hledání konsensu mezi
zvolenými, a také vládními stranami.
Toto téma jsem si zvolil, jelikož se domnívám, že systém první
Československé republiky obsahoval některé prvky vhodné pro
fungování konsociační demokracie, jako relativně stabilní systém s
fragmentovanou společností, vládu velkých koalic nebo snahu
politických elit o zachování systému a s tím spojené hledání konsensu.
Z metodologického hlediska se jedná o jednopřípadovou (neboli
vnitřní) studii. Zkoumaným případem je politický a sociální kontext
vnitropolitické situace první Československé republiky vymezené roky
1918 a 1938, a to s ohledem na aplikovatelnost teorie konsociační
demokracie dle popisu Arenda Lijpharta.
Hlavní výzkumnou otázkou je, zda první Československá
republika byla plnou konsociační demokracií či jen využívala některé
prvky, které později Lijphart popsal jako příhodné pro fungování
konsociační demokracie. Mou tezí je, že minimálně ve dvacátých letech
20. století, v podobě mimoparlamentního grémia zvaného Pětka a
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později v éře vlády Široké koalice obsahovala politická praxe
Československa značné konsociační prvky. Také se však domnívám, že
za dobu svého trvání systém nedosáhl statutu plné konsociační
demokracie, a to z důvodu nerovnosti faktické moci politických elit
reprezentujících společenské segmenty a neochoty českých elit vzdát se
centralismu a dominantní role. Tyto mé teze reagují na další výzkumné
otázky: Jaké byly odlišnosti od modelu v ČSR a Lijphartově pojetí? Byl
model v ČSR stabilní? Co vedlo ke konci československého modelu s
možnými konsociačními tendencemi?
Hlavními zdroji mé práce pro porozumění teorii konsociační
demokracie budou díla Arenda Lijpharta. Pro teoretický rámec systému
první Československé republiky především využiji studie V. Hlouška, L.
Kopečka, S. Balíka, J. Harny a J. Malíře, pro historický rámec knihy A.
Klimka a V. Olivové. Pro jednotlivé části práce použiji i další primární
zdroje. Dalšími významnými zdroji budou i dobové dokumenty. Nejvíce
budu čerpat z Ústavy ČSR a záznamů z jednání Národního shromáždění,
které jsou v současnosti zveřejněné v internetovém archivu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Bohužel není možné čerpat ze schůzí Pětky,
které by ukázaly míru konsensuálního vyjednávání velké koalice, jelikož
tyto schůze nebyly dokumentovány. Pro měření spolupráce vládních elit
proto využiji zápisy ze schvalování vládních zákonů ve Shromáždění ČSR.
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1. Teorie konsociační demokracie Arenda Lijpharta
1. 1. Obecná východiska teorie konsociační demokracie
Od 60. let 20. století lze zaznamenat snahy politických vědců
analyzovat a definovat politické systémy relativně malých zemí1, kde
jsou občané ideologicky pevně rozděleni dle odlišných socio-kulturních
kritérií, jakými mohou být etnikum, jazyk či náboženství. Jedním z nich
byl nizozemský politolog Arend Lijphart se svou teorií konsociační
demokracie („consociational democracy‟). Poprvé ji představil jako
alternativu k teorii pluralitní demokracie v roce 1968, kdy ji aplikoval na
nizozemský politický systém. Jinými vědci byly použity alternativní
názvy jako: „segmented pluralism‟ H. Daaldera, „vertical pluralism‟ B.
Barryho,

„Konkordanz-demokratie‟

„Proportzdemokratie‟ W. T.

G.

Lehmbrucha

nebo

Bluhma. Každý zmíněný politolog

postupoval nezávisle na ostatních při studiu jedné konkrétní země,
kterou podrobil důkladné analýze a vytvořil vlastní terminologii. Obecně
lze říci, že v anglofonních zemích se vžil termín konsociační demokracie
a v německy mluvících konkordantní demokracie. [Říchová 2006: 197199]
Arend Lijphart ve své teorii konsociační demokracie vycházel z
typologie politických systémů Gabriela A. Almonda, který ji publikoval
roku 1956. Almond politické systémy původně dělil dle vztahu politické
kultury a sociální struktury k politické stabilitě na tři typy: angloamerický, evropský kontinentální a třetí typ kombinovaných systémů.
[Almond 1956: 391-409] Později svou typologii upravil pouze na
systémy dvou typů dle vztahu subkultur ke stabilitě systému. První
označil jako stabilní demokracie, které dále dělil na dva podtypy, a) bez

1

Jedná se o země, jako Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Rakousko nebo Dánsko.
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výrazných subkultur a b) s výraznými subkulturami, druhý typ nazval
imobilní demokracie. Lijphart [1968: 12-14] však postupoval jinak. Jako
dělící kritéria si zvolil míru politické kultury a vztahy politických elit a
zájmových skupin v samotném systému. Díky tomu zjistil, že za
vhodných podmínek, kdy se elity i masy chovají politicky konsensuálně i
přes své striktní společenské a kulturní oddělení, může být systém
stabilní. Samotný pojem konsociační demokracie přejal od Davida A.
Aptera, který ho roku 1961 použil ve své studii politického systému
Ugandy. Původně použil označení „politics of accommodation‟.
[Lijphart 1968: 3-39] Lijphartova teorie konsociační demokracie
popisuje systémy, kde se vyskytuje model univerzální participace, tedy
kartel elit2. Politická vláda je typicky ve formě velké koalice, která vyvíjí
úmyslnou

snahu

o

konsensus

mezi

reprezentanty

segmentů

společnosti. Aby byla úspěšná, musí být politické elity, které zastupují
segmenty, otevřené kompromisní politice, s neustálým vědomým úsilím
o zachování stability systému. Příhodným faktorem také je stranický
systém na bázi umírněného multipartismu, ve kterém nemá žádná z
politických stran dominantní roli. Obecným předpokladem funkčnosti
konsocionalismu

je

dle

Lijpharta

geograficky

malý

stát

s

fragmentovanou sociální strukturou, kdy jednotlivé segmenty žijí
odděleně a spíše uzavřeně. [Lijphart 1969: 207-225]

1. 2. Faktory konsociační demokracie
Klíčovými faktory Lijphartova pojetí konsociační demokracie jsou
chování politických elit a vztahy mezi jednotlivými reprezentanty
segmentů. Odlišuje se tak od dalších politických vědců, kteří k
2

Tento termín poprvé použil Ralf Dahrendorf ve své studii Society and Democracy in
Germany publikované roku 1967.

6

problematice stabilních fragmentovaných systémů přistupovali z
hledisek společensky strukturních, jako například V. R. Lorwin, či
historicky-tradicionalistických, jako G. Lehmbruch a hlavně H. Daalder.
[McRae 1974: 34-44]
Hlavním faktorem Lijphartovy teorie je kooperace elit, která je
specifická dle historických a geografických podmínek. Podstatou tedy je
konsensuální

řešení

konfliktů

vznikajících

mezi

reprezentanty

segmentů. Lijphart zde částečně vycházel z pojetí Roberta Dahla. Z jeho
díla přejal tři postupy, a to zavedení minoritního veta, autonomii
segmentů a princip proporcionality. [Lijphart 1971: 10] Minoritní veto
slouží jako pojistka pro menšinové segmenty. Dle Lijpharta může být
zakotveno v ústavě, ale také může být zcela neformální, vždy však slouží
jen jako krajní řešení a běžně se nepoužívá. O funkční autonomii
segmentů lze hovořit, když o svých výlučných otázkách rozhodují jen
elity daných segmentů. O otázkách celého státu rozhoduje velká koalice
na celostátní úrovni. Pokud segmenty odpovídají územnímu rozdělení,
je vhodné zvolit model federace. Princip proporcionality musí být
elitami chápán jako základní systémová hodnota, která prostupuje celý
systém. [Říchová 2006: 211-213] Lijphart se také zabýval podmínkami
pro zavedení a uchování konsocionalismu, které obecně rozdělil do tří
kategorií vzájemných vztahů: a) vztahy mezi elitami a subkulturami, b)
vztahy mezi subkulturami na úrovni mas a c) vztah elita/masa v rámci
každé subkultury. V prvním vztahu je podstatné, aby žádný segment
neměl výraznou převahu a existoval sjednocovací prvek. Ve druhém
vztahu se předpokládá heterogenní politická kultura, která je pro elity
žádoucí, a která se musí udržet zakonzervováním štěpných linií
společnosti, a tím tedy stálým oddělením subkultur na úrovni mas.
Konečně ve třetím vztahu se podporuje vnitřní soudržnost subkultur a
loajalita jejich členů k jednotlivým zastupujícím elitám. Takové
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segmenty jsou poté dlouhodobě voličsky stabilní. Ideová loajalita je
důležitější než neshody v praktické politice. [Lijphart 1969: 216-222]
Podstatou konsocionalismu je tzv. princip zastřešující spolupráce
(„overarching cooperation‟) 3. Výhodnými vedlejšími faktory jsou: vnější
ohrožení, a tím tíhnutí k vnitřnímu sjednocení, přibližná mocenská
rovnováha mezi subkulturami a jejich zástupci, a také relativně nízký
vnitropolitický tlak na systém. [McRae 1974: 39-41]

2.

První

Československá

republika

v

kontextu

konsocionalismu
V následujících kapitolách se budu zabývat analýzou politického
systému a stranické politické praxe první Československé republiky.
Zaměřím se především na prvky, které jsou pro testování teorie
konsociační demokracie významné, jako segmentace společnosti,
volební a stranický systém, role politických elit či koaliční chování.
Nejdříve ale popíši historickou zkušenost s konsociačními prvky na
území budoucího Československa.

2. 1. Historická východiska
Česká politická scéna na přelomu 19. a 20. století zastávala tři
strategie. První byla politika drobných ústupků k budoucímu vyrovnání
(především katolické a konzervativní strany), druhou rozsáhlá
federalizace Rakouska-Uherska (Sociálně demokratická a Masarykova
3

Ten popisuje kompromisní spolupráci elit za cílem stability a funkčnosti systému. K
tomuto faktoru přispívá čas, čím déle budou elity spolupracovat, tím bude spolupráce
snazší.
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Realistická strana) a třetí panslavismus a rusofilství (Státoprávní
pokroková strana Karla Kramáře). [Olivová 2000: 7-13]
Pro

sledování

kořenů

možného

konsocionalismu

na

československém území je důležité tzv. moravské vyrovnání, které
proběhlo

roku

1905.

Tamní

situace

odpovídala

předpokladu

segmentace společnosti, kdy kvůli volebnímu systému a omezenému
volebnímu právu byly moravské politické elity tvořené převážně
ekonomicky dominantními Němci. České politické elity na Moravě hrály
roli „kontraelity‟ snažící se zvýšit svůj vliv. [Hloušek 2005: 10] Hlavní
slovo při tvorbě moravsko-německého konsensu měla moravská šlechta
(tzv. Mittelpartei), která vystupovala jako smírčí zprostředkovatel mezi
národnostmi. [Malíř 1996: 68-70] Jednání probíhala ve zvláštním
vyrovnávacím výboru, ale také neoficiálně v kuloárech. Výsledkem byla
demokratizace voleb se zavedením všeobecné kurie a zabránění etnické
majorizaci Němců. V praxi byla přijata zásada neteritoriálních
národnostních volebních katastrů, a navíc systémová protiváha v
neformálním minoritním vetu. Součástí řešení byla i striktní národnostní
separace, která oslabila radikální nacionalismus. [Hloušek 2005: 11-14]
Samotné vyrovnání se skládalo ze čtyř zákonů. Zaprvé o zemském
zřízení, zadruhé o volebním řádu, zatřetí o obecním jazyku, který nově
vybíral obecní rada (Lex Parma) a konečně začtvrté o školství dle
národnostního klíče (Lex Perek). Ve volebním řádu se ustanovilo
poměrné rozdělení poslanců dle národností a rozšířil se jejich počet 4. Z
českých politických elit se na vyrovnání podíleli zástupci křesťanských
stran a tzv. Staročechů, kteří díky vyrovnání posílili v zemském sněmu.
[Balík et al. 2004: 41-42]

4

Ze 100 na 151. 32 jmenoval císař (tzv. virilisté), poté dle kurií 46 Němci a 73 Češi.
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Výše

zmíněné

politické

strategie

uplatňované

českými

politickými elitami v rámci Říšské rady, byly platné až do první světové
války. Poválečné uspořádání nakonec určil jiný vývoj, který znamenal
konec starých říší a vznik nových států. O vznik Československé
republiky se nejvíce zasloužili osobnosti zahraničního odboje 5 a československé legie. Dne 14. října 1918 se zástupci Národní rady dočkali
oficiálního uznání československé prozatímní vlády. Tím byl vytvořen
prostor k oficiálnímu vzniku Československa. [Olivová 2010: 50-52] Již v
červenci 1918, čeští poslanci ustavili Národní výbor československý, ve
kterém však nebyl žádný Slovák ani Němec. [Kosatík 2010: 30] Dne 30.
října se zástupci Slovenska6 přihlásili ke společnému národu ČeskoSlovenskému7. [Olivová 2010: 53]
Ihned po vyhlášení samostatnosti byli sudetoněmečtí politici
povoláni do Vídně, kde 29. října ustavili 8 autonomní provincii
Deutschböhmen. V listopadu je následovaly další tři převážně německé
oblasti

na

českém

území,

vznikly

provincie

Sudetenland,

Deutschsüdmähren a Böhmerwaldgau, které se hlásily k Rakousku9.
[Pekař 1991: 232-233] Češi se sudetskými Němci vyjednávali o jejich
vstupu do vlády, jelikož by tím potvrdili vznik ČSR. Veškerá jednání
ztroskotala. Výsledkem byl listopadový vpád armády na území Sudet.
Poté bylo českou vládou schváleno i zabrání Maďary okupovaného
Slovenska. [Olivová 2010: 57-70]

5

Především T.G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, současně členové Československé
národní rady jako jednacího orgánu v exilu.
6
Členové vzniklé Slovenské národní rady v Turčianském sv. Martině vydali Deklaraci
slovenského národa: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/martinska-deklaracia-3010-1918/
7
Nicméně jejich území zůstalo v držení Maďarů až do vpádu armády tvořené českými
sbory Sokolů a francouzskými a italskými legiemi z počátku roku 1919
8
Sepsali autonomní ústavu i ustavili vlastní zemský sněm.
9
A to dle práva na sebeurčení národů amerického prezidenta Wilsona.
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O připojení Podkarpatské Rusi10 se neuvažovalo až do roku 1918.
Krajanské organizace v USA se, ve spolupráci s tamními organizacemi
Čechů a Slováků, postupně rozhodly11 pro spojení s Československem.
Následná jednání vedli Grigorij Žatkovič a T. G. Masaryk. Dne 12.
listopadu 1918 bylo v USA připojení dohodnuto a následně potvrzeno
tamním plebiscitem 12. Masaryk současně přislíbil rozsáhlou autonomii.
[Švorc 2007: 25-48] Území národnostně smíšené republiky bylo
následně potvrzeno na mírových konferencích 13.

2. 2. Segmenty společnosti
Teorie konsociační demokracie předpokládá soužití vlivných,
avšak

oddělených

a

rigidních

společenských

segmentů,

reprezentovaných politickými stranami jako elitami, jimž jsou voličsky
loajální. Segmenty se dle teorie nejčastěji dělí národnostně, jazykově či
nábožensky. V první Československé republice, byla hlavní štěpící linií
na úrovni mas otázka národnostní. V politické praxi navíc doprovázena
dělením dle socio-ekonomického společenského statutu.
Během trvání meziválečného Československa se uskutečnila dvě
sčítání lidu14, která nám ozřejmují tehdejší strukturu společnosti. Pro
naše účely jsou podstatné statistické údaje sledující národnostní, socioekonomické a náboženské rozdělení společnosti.

10

Do roku 1918 Uherská Rus, poté několik měsíců autonomní Ruská Krajna.
Jako první byl v USA zamítnut návrh na samostatný stát, posléze v jednáních
ztroskotaly i všechny pokusy o autonomní status ve federalizovaném Maďarsku či
připojení k Ukrajině nebo Rusku.
12
O osudu 300 tisíc obyvatel Podkarp. Rusi rozhodlo 1 113 delegátů (66 % pro).
13
Mírová konference v Paříži 1919, tzv. Trianonská smlouva 1920 a další.
14
První 19. února 1921 zákonem č. 256/1920 Sb. a druhé 1. prosince 1930 zákonem č.
47/1927 Sb.
11
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2. 2. 1. Národnostní štěpení
Základní souhrnné údaje o národnostním složení obyvatelstva
první Československé republiky udávám v tabulce číslo 115.
Tabulka č. 1
Češi a Slováci16

Němci

Maďaři

Rusové17

Celkem obyvatel

1921

8 760 937

3 123 568

754 437

461 849

13 374 364

1930

9 688 770

3 231 608

691 923

549 169

14 479 565

V tabulce č. 2 udávám skladbu obyvatelstva dle národnosti k
roku 1921, a to pro české a slovenské území odděleně18 i dohromady. V
tabulce je zahrnuto sedm nejpočetnějších národností19.
Tabulka č. 2
Část

Češi

Česká

67,5 %
21

Slovenská
Celkem

Slováci

2,4 %

20

65,1 %

66,4 %

Němci

Maďaři

Rusové

Židé

Poláci

30,6 %

0,1 %

0,5 %

0,3 %

1%

4,9 %

21,7 %

3%

2,4 %

0,2 %

23,5 %

5,3 %

3,5 %

0,8 %

0,5 %

Data o skladbě obyvatel z tabulky č. 222 dokládají, že oba regiony
měly odlišné národnostní složení, což v budoucnu mělo vést k
nejednotnosti republiky a odlišné politické kultuře, jak ukážu níže. Roku
15

Údaje pochází z knihy [Sládek 2002: 36]. Jsou zde zohledněny čtyři nejpočetnější
národnosti.
16
V roce 1921 se jednalo o zhruba 6 760 000 Čechů a 2 miliony Slováků. V roce 1930 o
zhruba 7 400 000 Čechů a 2 288 000 Slováků.
17
Zahrnuje Rusy, Rusíny a Ukrajince.
18
Statistický úřad již roku 1921 uznával nejen ústavní československou národnost, ale i
samostatně slovenskou, českou, židovskou a další.
19
Dále například Rumuni či Romové.
20
Hlásících se k československé národnosti, z toho pouze patnáct tisíc osob také ke
slovenské (0,2 %), ale také někteří Rusové a další národnosti.
21
Ve slovenské části je započítána i Podkarpatská Rus.
22
Veškeré údaje pochází z dat Českého statistického úřadu dostupného z webu
www.czso.cz a ze slovenského INFOSTATu dostupného z www.infostat.sk.
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1921 na území Československa žilo 6,7 milionů Čechů, 3 miliony Němců,
2 miliony Slováků, 700 tisíc Maďarů, 460 tisíc Rusů či Rusínů 23, 101 tisíc
Židů a 79 tisíc Poláků.24 S tabulkou č. 2 je vhodné porovnat národnostní
zastoupení zvolených poslanců dolní komory Národního shromáždění
(viz tabulka č. 3). Toto zastoupení nebylo rovné. V západní části
republiky (české historické země) žilo 73,5 % obyvatel, ale připadalo na
ně 230 poslaneckých mandátů, tedy 76,7 %. Východní část (Slovensko a
Podkarpatská Rus), kde žilo 26,5 % obyvatel, byla zastoupena 70
mandáty (23,3 %). Slovensko přitom obsazovalo 61 a Podkarpatská Rus
jen 9 mandátů. V případě senátorských mandátů byl nepoměr ještě
větší. Pro západní část republiky bylo určeno 76,8 % a pro východní
23,2 % mandátů. 25
Tabulka č. 3
Národnost

1920

1925

1929

1935

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

Česká a slovenská

202

67,3

207

69

208

69,3

210

70

Německá

73

24,3

75

25

73

24,3

71

23,7

Maďarská

9

3

10

3,3

8

2,7

11

3,7

Ruská

2

0,7

1

0,3

4

1,3

4

1,3

Polská

4

1,3

2

0,7

3

1

2

0,7

Rusínská

4

1,3

5

1,7

2

0,7

2

0,7

Ostatní

-

-

-

-

2

0,7

-

-

Nezjištěno

6

2

-

-

-

-

-

-

Celkem

300

100

300

100

300

100

300

100

Tabulka je vytvořena dle dat Českého statistického úřadu.

23

26

Při sčítání lidu často uváděli československou národnost - jen 90 tisíc k ruské.
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slov1918.pdf (str. 10) a
http://notes2.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/24003E05E7/$File/4032080117.pdf
25
http://www.mzv.cz/file/637455/NAR_MENS_MONOGR_20_stran.pdf
26
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/22005EEC2C/$File/4219rr_5.pdf
24
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2. 2. 2. Socio-ekonomické štěpení
Druhým možným měřítkem skladby obyvatelstva v ČSR byla
socio-ekonomická situace, kterou lze ve sčítání lidu sledovat jen na
podílu zaměstnanosti v sektorech hospodářství. Toto hledisko je
významné pro stranicko-ideologickou identifikaci obyvatel, která byla
zvýrazněna hypertrofovanou rolí politických stran, jak bude popsáno
dále. Tabulka č. 4 shrnuje údaje již zmíněné zaměstnanosti v sektorech z
roku 1921, opět s rozdělením na českou a slovenskou část. 27
Tabulka č. 4
Část

Zemědělství

Průmysl

Obchod

Ostatní

Česká

31,55 %

40, 05 %

11,77 %

16,63 %

Slovenská

60,63 %

17,43 %

7,67 %

14,27 %

Z výše uvedeného vyplývá, že v české části byli lidé častěji
zaměstnáni v průmyslu, zatímco ve slovenské výrazně v zemědělství. To
vedlo k další diferenciaci systému v regionech. V obou byly téměř tři
čtvrtiny obyvatel zaměstnány v primárním či sekundárním sektoru, což
ze socio-ekonomického štěpení může posilovat agrární, sociálně
demokratické a socialistické politické strany.
2. 2. 3. Náboženské štěpení
Posledním sledovaným štěpením je náboženské rozdělení. V
Československu bylo dominantním římsko-katolické křesťanství, ke
kterému se roku 1921 hlásily tři čtvrtiny obyvatel. Tento poměr zůstal
stejný po celou dobu trvání první republiky. 28 Na území republiky žilo k

27

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slov1918.pdf (str. 8) a
http://notes3.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/graf_3_pritomne_obyvatelstvo_podle_trid_povo
lani_
28
http://notes3.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/6F2257AB60BD9FB6C1256E66004320B8/$File/
tab5_30.pdf
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roku 1921 10,3 milionů lidí hlásících se k římsko-katolické církvi, 900
tisíc evangelíků, 500 tisíc vyznavačů československé církve, 250 tisíc
Židů, 200 tisíc vyznavačů řecko-katolické církve a 700 tisíc obyvatel bez
vyznání. Segment evangelíků byl výraznější na Slovensku. Na území
Podkarpatské Rusi byl výrazný segment řeckých katolíků. Většina z
obyvatel bez vyznání žila v Čechách. Tabulka č. 529 ukazuje náboženskou
skladbu obyvatelstva k roku 1921 s ohledem na dva hlavní regiony
republiky.
Tabulka č. 5
Část

Řím. kat.

Evangelíci

Českoslov. církev

Judaismus

Řecko.kat.

Česká

81,9 %

3,9 %

5,2 %

1,2 %

0,09 %

Slovenská

70,9 %

17,7 %

0,06 %

4,5 %

6,46 %

2. 3. Voličské chování příslušníků segmentů
Druhým postupem pro studium segmentů je sledování jejich
dlouhodobého voličského chování. Při znalosti výsledků voleb lze
následně vytvářet skupiny obyvatel segmentů dle různých štěpení.

2. 3. 1. Voličské chování s ohledem na štěpení segmentů
Zaprvé lze skupiny voličů rozdělit dle výše zmíněného štěpení
národnostně, jak ukazuje tabulka č. 630. V tabulce nejsou započítány
výsledky Komunistické strany Československa (KSČ), která vystupovala
všenárodně. Její zisky se ve volbách od roku 1925 pohybovaly od 750 do
930 tisíců hlasů.
29

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slov1918.pdf (str. 11) a
http://notes2.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/24003E05ED/$File/4032080119.pdf
30
Obě následující tabulky jsou tvořeny dle dat, které čerpám z [Olivová 2000: 332335].
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Tabulka č. 6
Strany / Počet

Československé

Sloven.

Němec.

Maďar.

Židov.

Volby 1920

3,88 milionu

240 tisíc

1,51 mil.

230 tis.

79 tis.

Volby 1925

3,45 milionu

524 tisíc

1,69 mil.

98 tis.

115 tis.

Volby 1929

4,16 milionu

425 tisíc

1,64 mil.

257 tis.

104 tis.

Volby 1935

4,59 milionu

564 tisíc

1,84 mil.

104 tis.

-

hlasů

Dále dle socio-ekonomického štěpení, které lze porovnat s
poměrem zaměstnanosti v jednotlivých hospodářských sektorech, a
také identifikovat se stranickými ideologiemi, kterými se strany
přihlásily k zastupování zájmů daných skupin strukturovaných voličů (viz
tabulka č. 7).
Tabulka č. 7
Strany
/ Počet

Agrární

hlasů

Křesť.
sociál.

Soc.dem.

Národ.
social.

Nacionál.

Komunist.

Obchod.

1920

908 tis.

1 mil.

2,4 mil.

558 tis.

653 tis.

-

614 tis.

1925

1,5 mil.

1,1 mil.

1 mil.

707 tis.

1 mil.

931 tis.

582 tis.

1929

1,5 mil.

1,2 mil.

1,4 mil.

767 tis.

992 tis.

753 tis.

650 tis.

1935

1,3 mil.

1 mil.

1,3 mil.

755 tis.

2,4 mil.

849 tis.

448 tis.

Pokud porovnáme volební zisky popsané v tabulce č. 7 s
poměrem zaměstnanosti v sektorech hospodářství (tabulka č. 4), které
se během trvání první republiky měnily jen neparně (a pouze na úkor
zemědělství)31, zjistíme následující. V Československu bylo k roku 1921
zaměstnáno nejvíce lidí v zemědělství, a to okolo 3 milionů, dále v
průmyslu okolo 2,5 milionu, v obchodu kolem 660 tisíc a v kategorii
ostatní zaměstnání milion obyvatel. Pokud chápeme politické strany
31

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slov1918.pdf
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jako zprostředkovatele zájmů, poté takový poměr logicky zvýhodňuje
strany agrární a socialistické. Agrární strany v průměru získávaly 1,3
milionu hlasů a socialistické strany (sociální demokraté, národní
socialisté i komunisté) tři miliony hlasů. Obchodní strany (ekonomicky
liberální a středostavovské) obdržely v průměru 573 tisíc hlasů.
Současně je však nutné si uvědomit, že v Československu žilo deset
milionů římských katolíků, z nichž v průměru desetina volila křesťanskosociální strany, a to často na úkor stan agrárních.
Údaje z tabulky č. 7 také dokládají, že volební zisky politických
stran byly během čtyř parlamentních voleb během existence první
republiky poměrně stabilní. Výjimkou je Komunistická strana, která
secesí z Československé sociálně demokratické strany dělnické (ČSDSD)
původně přetáhla 900 tisíc voličů sociální demokracie, ale procesem
bolševizace ztratila téměř 200 tisíc z nich. Výrazně se měnily i zisky
nacionálních stran, které rostly se stupněm politické vypjatosti a
radikalizace převážně ve 30. letech (viz níže). S tím souvisí i oslabení
obchodních stran, poté co v Československé národní demokracii (ČND)
plně zvítězilo nacionální křídlo, což vedlo ke sloučení se stranou
Národního sjednocení.

2. 3. 2. Stabilita regionální podpory politickým stranám
Třetím přístupem ke studiu segmentů je sledování stability
regionální voličské podpory politickým stranám. 32 K jejímu prokázání
zaprvé využiji studie P. Jehličky a L. Sýkory, kteří vypočítali míru územní
koncentrace a míru volební úspěšnosti pro čtyři modelové politické

32

A to z výsledků voleb z let 1920, 1925, 1929 i 1935.
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strany33 první Československé republiky a zadruhé kartogramy
vytvořené Českým statistickým úřadem, ukazující vítězné strany v
jednotlivých soudních okresech, ale pouze pro tehdejší území současné
České republiky. Z analýzy Jehličky a Sýkory [1991: 84-92] vyplývá, že
zvolené strany trvale vykazovaly stabilní podporu v určitých regionech
republiky. Československá strana lidová (ČSL) měla tradiční podporu v
agrárních oblastech jižní Moravy. Československá strana socialistická
(později Národní socialisté - ČSNS) ve Východních Čechách a v Praze či
Brně. Československá sociálně demokratická strana dělnická v
industriálních centrech, převážně okolo Prahy, Plzně a Olomouce.
Komunistická strana zaznamenávala tradiční silnou podporu v
industriální severozápadní části republiky. Údaje

v

kartogramech34

Českého statistického úřadu ověřují předchozí zjištění a doplňují i
výsledky dalších stran. Ukazují, že se vítězná strana po volbách měnila
jen na zhruba polovině území republiky, což bylo způsobeno především
volbami roku 1935, kdy v Sudetech došlo k rozsáhlému přesunu volební
podpory a nově zvítězila Sudetoněmecká strana (SdP). Na území Čech a
Moravy se vítězné strany obměňovaly pouze v malé míře.
Republikánská strana trvale vyhrávala ve volebních obvodech
Středočeské pahorkatiny, Českomoravské vrchoviny a České tabule
(ucelená oblast vyměřena městy Klatovy, Třebíč, Dobříš, Říčany,
Pelhřimov, Turnov a Česká lípa). Československá sociálně demokratická
strana dělnická měla své centrum voličské podpory v oblasti vyměřené
městy Domažlice, Plzeň a Rakovník, ale stabilně vyhrávala i v okresech
Kolín, Český brod, Hradec králové, Olomouc, Prostějov, Slezská Ostrava
33

Československá strana lidová, Československá strana socialistická, Československá
sociálně demokratická strana dělnická a Komunistická strana Československa. Autoři si
je zvolili jako příklady tradičních československých politických stran fungujících i po
roce 1989.
34

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volby_do_poslanecke_snemovny_1920_1935
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a Roudnice. Československá strana lidová stabilně vítězila na
jihovýchodě Moravy (oblast vyměřená městy Břeclav, Kroměříž a
Valašské Meziříčí, a také v pruhu mezi městy Litomyšl a Třebíč). O
značnou část podpory na tomto území přišla ve volbách 1935, kdy je
získala

Republikánská

strana.

Československá

strana

národně

socialistická, oproti předchozím stranám neměla takové rozsáhlé
oblasti, ale byla nejsilnější stranou v několika městech roztroušených po
republice, jakými byly Brandýs n. L., Železný brod, Semily, Dvůr králové,
Náchod, Ústí nad Orlicí, Brno a Zlín. Komunistická strana, která se voleb
účastnila až od roku 1925, stabilně vítězila ve dvou oblastech. Zaprvé na
Kladensku (Kladno, Slaný) a zadruhé na severu Čech v oblasti
Frýdlantského výběžku (Frýdlant, Tanvald). O své severní území přišla ve
volbách 1935, kdy jej získala Sudetoněmecká strana. Německé strany
také vykazovaly tradiční vítězné oblasti, ale roku 1935 jich většinu
získala radikálně nacionální Sudetoněmecká strana. Následující údaje
tedy platí vyjma voleb roku 1935. Nejsilnější německou stranou byla
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR (DSAP), která
stabilně vítězila v pohraničních oblastech, a to především na západě
republiky (pás mezi městy Chrastava a Cheb), ale také v dalších
oblastech ve městech Vimperk, Vrchlabí a Bruntál, a jejich okolí.
Německý svaz zemědělců (BdL) vyhrával na vnitřním západním pásu
pohraničí (města Planá, Stříbro) a také na Olomoucku (Dvorce,
Šternberk). Německá křesťansko-sociální strana lidová (DCV) trvale
vyhrávala ve čtyřech pohraničních oblastech na severu (města Šluknov,
Jeseník, Hlučín) a jihu republiky (Vyšší brod, Mikulov).
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2. 3. 3. Vznik a dělení politických stran
Politické strany ČSR měly významné postavení nejen v politice,
ale i ve společnosti, kterou prorůstaly. Struktura společnosti se typicky
projevovala uspořádáním podobnému tzv. sociálním pilířům (či
sloupům), tedy skutečností, že ucelené segmenty stabilně volí danou
politickou stranu, a to i několik generací po sobě. Nadto strany získaly
širší funkci, kdy disponovaly vlastními strukturami nepolitického rázu a
spolkovým životem (viz níže v samostatné kapitole). Tento postup byl
podporován stranickými špičkami, jelikož vedl k voličské loajalitě. [Balík
et al. 2004: 71]
Politické proudy, ze kterých po roce 1918 vznikly československé
politické strany, se konstituovaly již po roce 1848 ve dvou vlnách
ovlivněných národní a industriální revolucí. Tehdy se vlivem
strukturálních konfliktů utvořily čtyři základní politické proudy, a to
umírněný

národně

liberální,

radikálně

demokratický,

elitární

konzervativní a sociálně demokratický. Podřízenost Rakousku, která
znamenala upozadění výhradně českých vnitropolitických konfliktů,
vedla k zakořenění konsensuálních snah mezi proudy. [Brokl 1996: 391]
Z pohledu štěpných linií se československé politické strany dále
dělily dle Lipset-Rokkanova modelu. Tedy ve dvou dimenzích, zaprvé v
teritoriálně-kulturní a zadruhé ve funkční. Tím vznikla čtyři základní
dualistická štěpení35. [Lipset, Rokkan 1967: 122-128]
Dle tohoto modelu, historická a socio-kulturní situace v
Československu svou tradicí vyhovovala vzniku silné katolické strany,
nicméně kvůli vlně antikatolictví po roce 1918 byl její vliv oslaben. Tím

35

1) církev-stát, 2) centrum-periferie, 3) venkov-město a 4) vlastníci-pracující.
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posílily sekulární strany. Dalším východiskem z tradice byl předpoklad 36
vzniku periferních silných stran 37 Němců a Moravanů, který se
zrealizoval jen v prvním případě. V linii město-venkov byla situace
vhodná pro rozvoj strany venkova, jelikož hlavní státotvorný proces
probíhal ve městech a sledoval zájmy měšťanů, venkované se tímto
postupem odcizili stranám hájícím zájmy měst a hledali vlastní
zastoupení. Konečně u čtvrté linie vlastníci-pracující, je třeba vzít v
úvahu linii stát-církev, protože zmíněná sekularizace vede k posilování
sociálně demokratických a dalších sekulárních stran. V Československu
byla tak silná, že napomohla ustálení více relevantních sekulárních a
zároveň levicových stran38, štěpících se dle linie národní-nadnárodní
loajalita. [Toole 2007: 549-554]
Českoslovenští politici své stranické volební kampaně stavěli na
ideologických a principiálních tématech spíše než na konkrétních
politických krocích. "Kapitalisté bojovali proti těm, kteří chtěli
podminovat státní pokladnu, pacifisté proti militarismu, slovansky věrně
smýšlející národovci proti bolševikům a marxistům". [Sobota 1935: 327]
Tím byl jejich mocenský prostor v praktické politice neomezen
veřejností a rozhodování zůstalo na autoritativním uvážení stranických
vedení, která mezi sebou docházela konsensu skrze princip vzájemné
výměny souhlasu. [Broklová 1992: 89] Význačnými body programů byly
ideologické úvody vysvětlující původ stran a jejich dějinné cíle. ČSDSD
například hlásala národní sociální reformismus s výraznou rolí dělníků,
KSČ marxisticko-leninistickou ideologii se základním důrazem na třídní
boj a účelové sebeurčení menšin, Republikáni konzervativní agrarismus

36

Vlastní tradiční teritorium, politická aktivita i ekonomická vyspělost.
V Rakousku-Uhersku byly periferními české strany, po r. 1918 se situace obrátila.
38
Jako byly Československá sociálně demokratická strana dělnická, Československá
socialistická strana či Německá sociálně demokratická strana dělnická (tradičně ve
volbách získávaly dva miliony hlasů (v součtu)).
37
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vyzvedající roli nezávislého rolníka (M. Hodža v době svého působení
připojil výrazný patriotismus [Hodža 1997: 165-183]), ČSL přijala
ideologii politického katolicismu, kdy se přihlásila ke křesťanskosociálnímu proudu, a ČND konzervativní nacionalismus, kdy se stavěla
do role ochránkyně ČSR. [Hloušek, Kopeček 2010: 35, 56, 106, 163, 192]
Tím měla politická strana v období první ČSR širší roli než jakou mají
dnešní české strany, a to ve smyslu širšího společenského záběru. S tím
souvisí i tradičně složité rozdělení na levo-pravé škále, které je v
kontextu ČSR možné jen na ideologické bázi. K levici se řadila strana
komunistická, k levému středu sociálně demokratická, národně
socialistická, lidová i živnostensko-obchodnická. Pravý střed připadal v
úvahu pro strany agrární a národně demokratickou. V pozdějších letech
pravici obsadily strany radikálně nacionalistické a fašistické. Jelikož byl
jedním ze základních ideologických principů nové republiky český
socialismus, byla pochopitelná silná pozice levého středu, který
podporovali Masaryk a Beneš. [Broklová 1992: 90-91]
Předchozí přehled ukazuje, že v první ČSR existovaly stabilní
voličské segmenty, které se členily národnostně, ideologicky i
regionálně.

2. 4. Politický a volební systém
Politický systém v konsociační demokracii je typický vládou velké
koalice se silným postavením reprezentantů segmentů (především
vedení politických stran). Hlavním rysem je snaha elit o konsensus a
proporcionalitu. Vhodné je umožnění autonomie segmentů a jejich
rovnoprávnosti. Dle teorie by elity měly být schopné spolupracovat. V
Československu taková spolupráce politických elit trvala z dob
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Rakouska-Uherska, kdy české a slovenské politické elity společně
vystupovaly za svou národní emancipaci. [Makrlík 2009: 3-4]

2. 4. 1. Politický systém
První Československá republika byla vybudována na idejích T. G.
Masaryka. Vyznačovala se tedy opozičními tendencemi vůči strukturám
monarchistického režimu. Základními systémovými principy byly ideje
republikanismu, demokracie, sociálního radikalismu, antikatolicismu a
čechoslovakismu. Pro aplikaci konsociační teorie je důležitější ustavení
parlamentarismu se silnou pozicí politických stran, dále paternalistický a
konstruktivní přístup vůči menšinám či všeobecná rovnost před
zákonem bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání či sociálního
statutu. [Balík et al. 2004: 44-47] V mezinárodním kontextu republika
vznikala v období utváření nového mírového systému a rozpadu starých
říší, kdy byl její vznik ohrožován nároky okolních států, což v
konsociačním kontextu může být vhodným atributem ulehčujícím
vnitropolitický konsensus elit, snažících se o udržení stability, tedy v
tomto případě „pročeskoslovenských‟ elit.
Dne 13. listopadu 1918 byl přijat zákon 39 č. 37/1918 sb. o
prozatímní ústavě. Ustavil zákonodárné a zároveň ústavodárné Národní
shromáždění, které vzniklo rozšířením 40 Národního výboru. Jelikož
zákon sepsali zástupci politických stran hlavní výkonnou složkou moci se
stala sedmnáctičlenná vláda odpovědná Národnímu shromáždění (dále
jen Shromáždění). Nepřímo volený prezident měl hrát roli formální

39
40

Který sepsali tzv. muži 28. října, A. Rašín, J. Stříbrný, F. Soukup, V. Šrobár, A. Švehla.
Na 256 členů dle tzv. Švehlova klíče - zastoupení dle voleb do Říšské rady 1911.
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hlavy státu s velmi slabými pravomocemi, které si v případě vládních
úkonů vynucovaly kontrasignaci ministrů.41
Prozatímní ústava platila od 14. listopadu 1918 do 29. února
1920, kdy byla přijata kompletní ústava. Ve zmíněném mezidobí se
dočkala několika změn. Zejména bylo do Národního shromáždění
kooptováno čtrnáct slovenských zástupců a po návratu T. G. Masaryka
do ČSR byla přijata ústavní novela o posílení pravomocí prezidenta.
[Balík et al. 2004: 50] Novela42 obdařila prezidenta novými
pravomocemi v oblasti sjednávání a ratifikování mezinárodních smluv a
především v právu veta. Dále mu bylo umožněno účastnit se jednání
vlády a vyžádat si zprávy od ministrů. Nejdůležitější pravomocí v
následné politické praxi se stalo jmenování ministrů, které probíhalo
výběrem z několika navržených kandidátů. Prezident tím získal možnost
rozhodovat, která politická strana dostane dané resorty a kým budou
obsazeny.
Dne 29. února 1920 byl schválen zákon č. 121/1920 Sb., kterým
se uvozovala ústavní listina ČSR. Přijalo ji nevolené Národní
shromáždění, které vzniklo rozdělením moci mezi českými politickými
stranami. Byla vytvořena na ministerstvu vnitra43. Autoři ústavy se
inspirovali prozatímní ústavou 1918, ústavní novelou 1919, dohodou o
právech menšin ze Saint-Germain a drobně prosincovou ústavou 1867,
ústavou francouzské třetí republiky a výmarskou ústavou. Preambuli
přejali z ústavy USA. [Balík et al. 2004: 50]

41

http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1918.html znění prozatímní ústavy.
Ústavní zákon č. 271/1919 Sb. v navrženém (tisk č. 976) a přijatém znění:
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0976_00.htm
43
Její právní osnovu sepsal J. Hoetzel, politickou osnovu ministr vnitra A. Švehla. Za
parlamentní ústavní výbor se podílel A. Meissner. Dále pak F. Weyr, V. Bouček a J.
Herben.
42
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Nová ústava de facto doplňovala prozatímní ústavu. Uzákonila
suverenitu lidu, nedílnou podobu státních hranic či jednotné státní
občanství. Zavedla etnickou, jazykovou i náboženskou rovnost před
zákonem, ale také zanesla zrušení šlechtických titulů jako výraz
neuznání privilegií šlechty. Územní rozsah pozměnila uzákoněním
připojení Podkarpatské Rusi, která měla v textu zaručenou vysokou
míru autonomie44. Politický systém upravila ustavením Senátu jako
horní komory. Legislativní pravomoc měla vláda a obě komory
Shromáždění. Pokud sněmovna zamítla zákon předložený vládou, mohla
jednohlasně vypsat plebiscit. Prezident, volený nepřímo na sedm let,
nově získal pravomoc určovat počet ministrů.45
Únorová ústava tak ustavila demokratickou republiku, která se
vyznačovala početnými, navzájem si před zákonem rovnými, etnickými
menšinami, kterým byla přislíbena jistá míra autonomie. Hlavní
politickou roli hrály politické strany a především jejich vedení. Nepřímo
volený prezident byl směřován do role smířlivého nestraníka. Avšak
nijak explicitně neustavila prvky konsociační demokracie, jen umožnila
proporční zastoupení ve Shromáždění.

2. 4. 2. Volební systém
Předloha volebního zákona byla vypracována vládou Vlastimila
Tusara. Počítalo se v ní s proporčním volebním systémem, a to
především z důvodu snahy o přesné přenesení skutečného poměru sil

44

Například zaručovala vlastní sněm s jazykovou a kulturní autonomií, zákony však
musel schválit prezident. Rusíni také měli zaručen poměrný počet křesel v Národním
shromáždění.
45
Znění ústavy 1920: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
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voličských segmentů do Shromáždění.46 Dokonce se pro první volby
roku 1920, jako jejich specifikum, schválily čtyři mandáty vyhrazené pro
legionáře, které vybrala a zvolila Československá obec legionářská. 47
Tito zvolení poslanci byli do Shromáždění kooptováni v červnu 1921.

2. 4. 2. 1. Charakteristika volebního systému
Volební řád byl zakotven volebním zákonem z roku 1920, ve
kterém byla stanovena všeobecná, rovná a tajná volba pro občany nad
21 let věku. Zároveň zaváděl povinnou volební účast, od které byly
osvobozeny jen osoby starší sedmdesáti let či lidé, kteří byli z volby
omluveni ze zdravotních či jiných důvodů. Také potvrdil povinnost
přijetí zvolení za člena Národního shromáždění. Poslanecká sněmovna
byla nově složena z 300 poslanců volených na šest let. Senát se skládal
ze 150 senátorů volených na osm let. Pro volby do dolní komory
Shromáždění bylo stanoveno aktivní občanské právo na 21 let a pasivní
na 30 let. Pro volby do horní komory na 26 a 45 let. [Novotná 2004:
166-169] Dále bylo vytvořeno dvacet tři volebních krajů, které měly mít
zastoupení dle proporčního klíče počtu obyvatel bez ohledu na
převažující národnost. Tato podmínka byla splněna jen na území
českých historických zemí, kde na jeden mandát vycházelo 46 000
obyvatel (v Praze jako centru elit 30 000 obyvatel). Na Slovensku bylo
potřeba 49 000 a na Podkarpatské Rusi již 67 000 obyvatel. Tento
nepoměr byl ještě vyšší v případě senátních voleb. Asymetrie mezi
volebními kraji částečně znevýhodňovala Slováky a nejvíce Rusíny a

46

Odůvodnění vlády k návrhu zákona o řádu volení pro Národní shromáždění ČSR:
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0969_03.htm
47
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/CD003EE6AE/$File/422008k09.pdf
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Maďary48. Disproporce byla tlumena jen statistikou s ohledem na
oprávněné voliče, kdy na území dnešního Česka bylo na jeden mandát
25 000 a na území Slovenska 21 000 oprávněných voličů. 49
Celý systém se realizoval ve třech skrutiniích. První na úrovni
volebních krajů a druhé i třetí na celostátní úrovni. Výpočet mandátů v
prvním skrutiniu odpovídal Harerově kvótě. Ve druhém byla vytvořena
jednotná celostátní stranická kandidátní listina a proběhl přepočet
zbytkových mandátů ze zbytkových hlasů prostřednictvím HagenbachBischoffovy formule k výpočtu volebního čísla a následně Harerovy
kvóty pro přepočet mandátů. V případném třetím skrutiniu se používala
tzv. metoda největších zbytků. O obsazení mandátů rozhodovala vedení
politických stran. Systém byl typický přísně vázanými kandidátními
listinami. Celý systém byl vytvořen pro co nejpřesnější zastoupení
segmentů a systém skrutinií zprvu lehce zvýhodňoval malé strany. Navíc
byla zamítnuta uzavírací klauzule a uzákoněno jen nízké volební kvorum
pro vstup do druhého skrutinia. [Novotná 2004: 169-171]
Volební systém prošel rozsáhlou novelizací roku 192550. Další
novely, především oslabující malé strany, proběhly v letech 1927, 1929
a 1935. Těmito kroky se vládní strany snažily zamezit extrémní
fragmentaci Shromáždění.

48

Pro senátorský mandát na území Česka 87 000 obyvatel, na Slovensku 96 000 a v
Podkarpatské Rusi 151 000. V maďarských volebních obvodech bylo potřeba až o 16
000 více obyvatel na jeden mandát než ve zbylých na Slovensku.
49
http://www.mzv.cz/file/637455/NAR_MENS_MONOGR_20_stran.pdf
50
Zákon č. 205/1925 Sb. Např. snížen počet krajů na 22, vyšší volební kvorum a
celkově se ztížil vstup malých stran do třetího skrutinia.
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2. 4. 2. 2. Proporcionalita volebního systému
Pro konsocionalismus je důležitá výrazná proporcionalita
volebního systému, tedy skutečnost, kdy procentuální počet získaných
hlasů odpovídá zisku mandátů. Celkovou proporcionalitu volebního
systému lze měřit mnoha indexy51, avšak žádný z nich není univerzální či
nestranný. Důvodem je neexistence jednotně uznané definice
proporcionality. Klíčem je metoda užitá při alokaci mandátů, která vede
k vytvoření vlastního indexu proporcionality. Většina užívaných indexů
vychází z principu, kdy se snaží kvantifikovat míru (dis)proporcionality
na bázi absolutních hodnot rozdílů mezi procentem získaných hlasů a
mandátů každé politické strany. [Lebeda 2008: 31-32] Pro měření
proporcionality československého volebního systému jsem si zvolil
nejčastěji

užívaný

Loosemore-Hanbyho

index

(index

zkreslení

(„distortion index‟)). Výsledek Loosemore-Hanbyho indexu (značený
D)52 je dán polovinou sumy absolutních hodnot získaných z rozdílů mezi
podíly hlasů (v) a podíly mandátů (s) jednotlivých stran. Pohybuje se
mezi hodnotou 0-100, kdy 0 značí absolutní proporcionalitu a 100
absolutní disproporcionalitu. [Loosemore, Hanby 1971: 468-469]
Hodnoty obsažené v tabulce č. 8 dokládají, že československý volební
systém byl typický vysokou mírou proporcionality, která se lehce měnila
s přijímanými novelami volebního zákona.
Tabulka č. 8

53

Volby / index

1920

1925

1929

1935

D

2,65

5

1,6

2

51

Například: Loosemore-Hanbyho, Roseův, Raeho, Lijphartův, Grofmanův a další.
Index
53
Pro volby 1920: Dle vzorce index D = (25,7 - 26,3) + (9,7 - 9,9) + (11,3 - 11,7) - (8,1 8,5) + (6,3 - 6,7) + (3,9 - 4,2) + (2 - 2,1) + (0,9 - 1) + (11,1 - 11) + (3,9 - 3,9) + (3 - 3,5) +
(5,3 - 5,3) + (1,7 - 1,7) + (2,2 - 1,7) + (1,8 - 1,4) + (0,4 - 0,35) + (2,7 - 0,75) = v absolutní
hodnotě 0,6 + 0,2 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,3 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0 + 0,5 + 0 + 0 + 0,5 + 0 + 0,5
+ 0 + 0 + 0,5 + 0,4 + 0,05 + 1,95 = 5,3 / 2 = 2,65. Pro volby 1925: D = 5, pro volby 1929:
D = 1,6 a pro volby 1935: D = 2.
52
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Pro výpočet proporcionality u jednotlivých politických stran v
první ČSR využiji obecný index deformace54, který ukazuje míru
proporcionality a nadreprezentaci či podreprezentaci jednotlivých
stran. [Kubát 2000: 16] Data tabulky č. 9 shrnují procentuální zisk hlasů
a mandátů.55 Samotná absolutní čísla zisků nejsou pro účely práce
podstatná a lze je běžně dohledat, proto je zde neuvádím. Dále je v
tabulce zaznamenána hodnota indexu deformace (I). Pokud je vyšší než
jedna je strana nadreprezentována, pokud se blíží k nule je
podreprezentována. Data v tabulce č. 9 ukazují, že docházelo k relativně
poměrnému přepočítání počtu hlasů na mandáty. Je však zřejmé, že
systém lehce zvýhodňoval velké a lehce znevýhodňoval malé strany.
Tabulka č. 9
Volby:

1920

1925

Strana

%H

%M

I

ČSDSD

25,7

26,3

1,02

Repub.

1929

%H

%M

I

%H

%M

1935
I

%H

%M

I

8,9

9,6

1,07

13

13

1

12,5

12,6

1

13,7

15

1,09

15

15,3

1,02

14,2

15

1,05

6,9

7,6

1,1

5,8

6,3

1,08

6,8*

7,3*

1,07

9,7

9,9

1,02

ČSL

11,3

11,7

1,03

9,7

10,3

1,06

8,4

8,3

0,98

7,5

7,3

0,97

ČSNS

8,1

8,5

1,04

8,6

9,3

1,08

10,4

10,6

1,01

9,1

9,3

1,02

ČND

6,3

6,7

1,06

4

4,3

1,07

1,07

0,5

0

-

1,02

1,01

4,2

5

5,6

3,9

4,9

5,5**

SNS

*

*

*

Živnost.

2

2,1

1,05

4

4,3

1,07

3,9

4

1,02

5,4

5,6

1,03

KSČ

-

-

-

13,2

13,6

1,03

10,2

10

0,98

10,3

10

0,97

HSLS

SSČLP

0,9

1

1,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DSAP

11,1

11

0,99

5,8

5,6

0,96

6,9

7

1,01

3,6

3,6

1

BdL

3,9

3,9

1

8

8

1

5,4

5,3

0,98

1,7

1,6

0,94

DCV

3

3,5

4,4

4,3

0,97

4,7

4,6

0,98

1,9

2

1,05

5,3

5,3

1,16

3,4

3,3

0,97

2,6

2,3

0,88

-

-

-

2,4

2,3

0,96

2,8

2,6

0,92

-

-

-

DDFP

1,7

1,7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SdP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,1

14,6

0,96

DNP
DNSAP

54

Vypočítá se tak, že se dělí procento získaných mandátů procentem získaných hlasů.
Index I = s ÷ v; s = procento mandátů a v = procento hlasů získaných politickou
stranou.
55
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/22005E7C52/$File/4219rr_1.pdf a
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/22005ED03E/$File/4219rr_2.pdf
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MNKP

2,2

1,7

0,77

1,4

1,3

0,93

3,5

3

0,85

3,5

3

0,85

MNSP

1,8

1,4

0,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MZSM

0,4

0,35

0,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ŽS

-

-

-

-

-

-

1,4

1,3

0,93

-

-

-

LPVKL

-

-

-

-

-

-

0,9

1

1,1

**

**

**

NOF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

% H - procento získaných hlasů
% M - procento získaných mandátů
* - Kandidovaly v rámci Autonomistického bloku.
** - Kandidovaly v rámci Národního sjednocení.
HSLS - Hlinkova sloven. ľudová strana, SNS - Sloven. národní strana, SSČLP - Socialistická str. čs. lidu
pracujícího, DNP - Německá nacionální strana, DNSAP - Německá nacionálně sociální strana, DDFP Německá strana svobodomyslná, MNKP - Maďar.-Němec. křesťansko-sociální strana, MNSP - Maďar.Němec. sociálně demokratická strana, MZSM - Zemská křesťan.-sociál. strana, ŽS - Židovská strana, LPVKL Liga proti vázaným kandidátním listinám, NOF - Národní obec fašistická.

2. 5. Stranický systém
2. 5. 1. Typ a charakteristika systému
Dle

Sartoriho

typografie

[Sartori

2005:

130-135]

lze

československý stranický systém označit za polarizovaný pluralismus s
vyústěním v extrémní multipartismus s hypertrofovanou rolí politických
stran. Typickými znaky byly existence antisystémových stran, snahy o
obsazení středu, ideová vzdálenost, centrifugální tendence, výskyt
ideologické mentality, limitovaná soutěživost stran a slabá alternace
vládní koalice. [Balík et al. 2004: 68-69]
Systém multipartismu umožňuje vládnout jen skrze koalice,
jejichž počet členů typicky roste se stupněm fragmentace56. Dochází k
oslabení schopnosti stran prosazovat své programy a naopak může vést
k posílení hledání základního konsensu. Negativním dopadem je rigidita
vládních elit a stran jako takových. Trvalou koaliční vládou se politická
iniciativa přenáší ze zasedání do kuloárů. Multipartismus také vede k
56

Vyjma rudozelené koalice z let 1919-1921 bylo ve vládě vždy 6 až 8 stran.
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tendenci rozvíjet horizontální rozdělení moci, při kterém si jednotlivé
strany trvale nárokují určité ministerské rezorty. [Novák 1997: 193-199]
V Československu lze jmenovat například ministerstvo zemědělství,
které tradičně vedla Republikánská strana, ministerstvo sociální péče,
které vedla Československá sociálně demokratická strana a v době její
nepřítomnosti ve vládě Československá strana lidová a později ve dvou
vládách Německá sociálně demokratická strana. Obdobné postavení
měla Československá národní demokracie, která do roku 1934 pokaždé
řídila ministerstvo obchodu, poté ministerstvo převzala strana
Živnostníků. Také například ministerstvo národní obrany spadá do této
kategorie, kdy se v jeho vedení nepravidelně střídali českoslovenští
Národní socialisté a Republikáni. Samozřejmě záleželo na složení vládní
koalice, ale obvyklou praxí bylo relativně stálé rozdělení určitých
klíčových rezortů. [Olivová 2000: 309-319]
Nicméně, označit první Československou republiku za stát stran
by nebylo zcela přesné, neboť mimo politické strany měly silnou
politickou a společenskou roli i další uskupení, jako tzv. Hrad, o jehož
postavení pojednám později. Systém vedl k důsledné zastupitelské roli
stran, hájících zájmy svého daného společenského segmentu a zároveň
se snažících o stabilitu systému. [Harna 2005a: 535]

2. 5. 2. Fragmentace systému
Důležitým znakem byla extrémní fragmentace. Do Poslanecké
sněmovny vždy kandidovalo mezi 16 až 29 stranami, z nichž bylo
zvoleno 14 až 16. Do Senátu kandidovalo 15 až 23 stran a bylo zvoleno
12 až 16. [Balík et al. 2004: 56] Pro výpočet fragmentace lze použít tří
metod. [Novák 1997: 129-131] První je postup J. Blondela, který sčítá
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výsledek dvou nejsilnějších stran ve volbách do Poslanecké sněmovny. V
meziválečném Československu se jejich součty pohybovaly mezi 26,9 a
37 % hlasů, tím byly nižší než v okolních státech57. Navíc 37 % byl
výsledek z prvních voleb, průměr ze zbývajících byl 28,1 %, což
naznačuje následnou fragmentaci Národního shromáždění. Druhou
metodou je index fragmentace systému stran, který stanovil D. Rae.
Určuje pravděpodobnost, zda dva náhodně vybraní poslanci budou
každý z jiné strany. V Československu se pohybovala mezi 87,7 a 91,7
procenty.58 Třetí metodou je Laakso-Taageperův efektivní počet stran,
určující počet relevantních stran. Po prvních československých volbách
jich dle této metody bylo v poslanecké sněmovně osm, následně se číslo
vyšplhalo až na dvanáct.59 Zmíněné výpočty dokazují, že byl systém
skutečně velmi fragmentovaný, navíc existovalo mnoho relevantních
stran, a tím bylo nutné tvořit početné koalice. Tento fakt znemožňuje
stabilní ideální konsocionalismus, v němž je výhodou umírněný
multipartismus, a tím méně fragmentovaný parlament.
Tabulka č. 10
Rok / metoda

1920

1925

1929

1935

Blondel

37 %

26,9 %

28 %

29,47 %

Rae

87,7 %

91,7 %

90,8 %

90,16 %

Laakso-Taageper

8 stran

12 stran

11 stran

10 stran

57

Roku 1920 byl výsledek v Rakousku 77,8 %, v Polsku 44,1 % a v Německu 39,6 %.
Metoda výpočtu: Od jedné se odečítá v závorce součet všech procentuálních zisků
(pouze stran v parlamentu) vydělených stem a následně vynásobených na druhou. Tj.
58

A) Volby 1920: 1 - (0,257² + 0,113² + 0,081² +
0,063² + 0,0972² + 0,02² + 0,039² + 0,053² + 0,025² + 0,111² + 0,021² + 0,018² + 0,022²
+ 0,053² + 0,025²) = 0,877 = .87,7 = 87,7 %. B) Volby 1925: 1 - (0,089² + 0,097² + 0,04²
+ 0,137² + 0,04² + 0,132² + 0,069² + 0,005² + 0,08² + 0,034² + 0,024² + 0,044² + 0,058² +
0,014²) = 0,917 = .91,7 = 91,7 %. C) Volby 1929: 1 - (0,13² + 0,084² + 0,104² + 0,049² +
0,15² + 0,039² + 0,102² + 0,009² + 0,057² + 0,026² + 0,025² + 0,0472² + 0,069² + 0,054²
+ 0,035² + 0,014²) = 0,908 = .90,8 = 90,8 %. D) Volby 1935: 1 - (0,1518² + 0,1429² +
0,1255² + 0,1032² + 0,0918² + 0,0748² + 0,0686² + 0,0557² + 0,0544² + 0,0364² +
0,0355² + 0,0204² +0,0198² +0,0173²) = .90,16 = 90,16 %.
59
Stejná metoda výpočtu jako v předchozím případě, jen se součet dělí namísto
odčítání; 1 : (0,257² + ...). A) Volby 1920: 1 : (0,122637) = 8,15 = 8 stran. B) Volby 1925:
12 stran. C) Volby 1929: 11 stran. D) Volby 1935: 10 stran.
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2. 6. Politické elity
Studium politických elit má své kořeny v dílech politologů a
sociologů Gaetana Moscy, Vilfreda Pareta a Roberta Michelse. Mosca
chápal politickou elitu jako přirozenou a početně relativně malou
vládnoucí vrstvu materiálně, intelektuálně či morálně vybavenějších
jedinců držících monopol moci. [Mosca 2000: 268-269] Pareto jako
jedince, kteří se díky bohatství a známostem dostali k moci, kterou si
udržují přesvědčováním nebo nátlakem. Michels zase jako rozsáhlé
organizační struktury, které řídí důležité oblasti státní správy. [Highley
2006: 1] V současném pojetí lze využít následující definici: politickou
elitu tvoří relativně malý počet osob, které jsou díky svým klíčovým
funkcím ve stěžejních organizacích a hnutích schopni pravidelně a
podstatně ovlivňovat politické výsledky. [Highley 2006: 2-3] Klasicky se
jedná o politiky, politické vůdce či státní aparát. [Svátek 1994: 7-9]
Dle typologie politických elit M. Burtona, R. Gunthera a J.
Highleyho [1992: 10-12] lze zařadit československé politické elity k typu
konsensuálně integrovaných elit. Tento typ se projevuje ideologickými
frakcemi elit při uznání základního systémového konsensu. Základní
možností zisku moci jsou volby, ve kterých strany slibují hájení zájmů
svých voličských segmentů. [Hloušek, Kopeček 2003: 172-174]

2. 6. 1. Politické strany
Arend Lijphart ve své teorii předpokládá, že základními
politickými elitami jsou špičky politických stran, mající hlavní
rozhodovací moc spojenou se stranickou loajalitou poslanců, a také
pravomoc dojednávat kompromisy, kterými dochází ke koaličnímu
konsensu. Tento předpoklad byl v první ČSR splněn ve formě
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mimoparlamentních grémií složených ze

zástupců nejsilnějších

politických stran, viz níže.
Československé politické strany získaly pozici politické elity již v
roce 1918. Především díky rozdělení mandátů v Národním shromáždění
dle výsledku voleb z roku 1911. Tento první konsensus ustavil pravidla
pro celé meziválečné Československo, kdy ukázal, že hlavní slovo budou
mít původem české strany, nově jako československé. Na strany
ostatních národností pohlížely české politické elity s nedůvěrou. Tento
postup vedl v první polovině dvacátých let k utvoření tzv. Pětky neboli
de facto rozhodovací neparlamentní instituce, složené ze zástupců pěti
nejsilnějších českých stran. Vývoj, společně se stranickým systémem,
způsobil ztuhlost alternace politických elit. Vedení stran bylo po celé
období první republiky tvořeno stejnými osobnostmi, jež se střídaly jen
v případě úmrtí60. Stabilitu vytvořeného systému elit měly zajistit
instrumenty, jako vázané kandidátní listiny, imperativní mandát či
Volební soud, který dohlížel na stranickou disciplinovanost poslanců.
Navíc nebyl vydán zákon o politických stranách a ty fungovaly na
nejasném právním podkladu z dob Rakouska-Uherska. Neměnnost
politických sil vedla k zpolitizování státní správy. [Cabada, Šanc 2005:
22-24]

2. 6. 2. Role politických stran ve společnosti
V následující části na mnou zvolených dvou příkladech
modelových československých stran ukážu hypertrofovanou roli
politických stran ve společnosti. Zvolil jsem si Republikánskou stranu
jako nejsilnější stanu ČSR, a Československou sociálně demokratickou

60

Např. Švehla, Kramář, Hlinka. Výjimkou byla KSČ, o které rozhodovala Kominterna.
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stranu dělnickou jako vítěze prvních voleb a i poté silného politického
aktéra. Na jejich příkladech je prorůstání nejzřejmější. Zaměřím se na
stranický program 61 a tiskoviny, kterými strany výrazně oslovovaly
voliče, a dále na přidružené organizace, ve kterých byli voliči od dětství
organizováni.
Na počet obdržených hlasů byla nejsilnější politickou stranou
ČSR Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.
Základním bodem programu byla idea agrarismu62, která v zemi se
třemi miliony lidmi pracujícími v zemědělství silně rezonovala. Strana
postupně působila celostátně a pilně zřizovala lokální stranické
organizace63. Navíc spravovala mnoho přidružených organizací jako
Jednotu zemědělských a lesních zaměstnanců64, Svaz agrárních
akademiků65 či tělovýchovné Selské jízdy. Také vydávala řadu periodik
jako Večer, Lidový deník, Agrární revue či pro mládež Mladý venkov. 66
Pro politickou organizaci zemědělců se vytvářela družstva67. Organizace
měly podporu i několika bank68. [Harna 2005b: 553-578]
Druhou

výraznou

stranou

byla

Československá

sociálně

demokratická strana dělnická, vzniklá jako první celostátní strana již v
prosinci 1918. Od počátku se však potýkala s vnitrostranickým sporem s
radikálním křídlem okolo B. Šmerala 69. Základní ideou byla sociální
demokracie, která v poválečném období nalezla mnoho přívrženců.
Primární body programu byly vyvlastnění velkostatků, sekularizace a

61

V mediálně-komunikační situaci 20. let 20. století byl významnou částí kampaně.
Socio-ekonomické učení o rolnících jako živitelích a pilířích národa.
63
V roce 1928 jich měla 19 620.
64
Odborová organizace s 250 000 členy.
65
Spolek pro agrární inteligenci, propagovali umělecký směr ruralismus.
66
Od roku 1926 také pravidelně rozhlasově vysílal Zemědělský rozhlas.
67
V roce 1937 jich existovalo 4 103 se 600 000 členy.
68
Okresní hospodářské záložny, Spořitelna česká a Anglo-československá banka.
69
Roku 1921 spor vedl k secesi marxistů, kteří založili Komunistickou stranu.
62
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rovnoprávnost. Strana založila tisíce lokálních organizací70 a sdružovala
početné přidružené organizace, jako Odborové sdružení71, Hnutí
sociálně-demokratických žen a mládeže72, Dělnické tělovýchovné
jednotky a Dělnickou akademii. Za dobu trvání první republiky strana ve
vlastním nakladatelství vydávala 44 tiskovin. Jmenujme například Právo
lidu, Ženské noviny, Mladého socialistu či pro děti Náš dorost. [Kuklík
2005: 683-700]
Z příkladů je zřejmá silná role politických stran ve společnosti,
kdy byl kulturní život úzce spjat se stranicko-politickým. U ostatních
stran byla situace obdobná, lišící se jen v rozsahu a početnosti. [Malíř,
Marek 2005: 553-891]

2. 6. 3. Pětka
Pětka bylo označení pro mimoparlamentní rozhodovací orgán
složený ze zástupců73 pěti nejsilnějších českých státotvorných stran.
Pětka suplovala roli Shromáždění až do roku 1926, kdy onemocněl
premiér A. Švehla. Avšak její kořeny sahají již do období ideové secese
marxistického křídla Sociální demokracie v září 1920, kdy tehdejší
Tusarova vláda ztratila parlamentní většinu. Tím započala degradace
parlamentu. Své postavení posílil Stálý výbor, složen z šestnácti
poslanců a osmi senátorů. Právě z něj postupně vznikla Pětka. Zmíněná
krize ukázala, že jednota je důležitější než programy, Pětku tak utvořili
předáci stran Všenárodní koalice 74 za Benešovy vlády v roce 1921. Po
70

V roce 1924 jich existovalo 2 260, v roce 1937 již 6 593 (245 000 členů).
Roku 1937 mělo 748 712 členů.
72
K roku 1937 40 557 žen a 12 000 dospívajících.
73
R. Bechyně za Sociální demokraty, J. Stříbrný za Socialisty, J. Šrámek za Lidovce, A.
Švehla za Agrárníky a A. Rašín za Národní demokraty.
74
Ve Shromáždění měla technicky 190 mandátů, ale 26 poslanců se přihlásilo k
marxistům. Tedy 164 z 281 (92 občanské strany, 72 socialistické).
71
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definitivní secesi marxistů nastoupila úřednická vláda, za níž v praxi
rozhodovala rodící se Pětka. Zástupci stran se v ní dohodli, že konsensus
bude jednohlasný, a také, že každá strana bude, v pro sebe klíčových
otázkách, disponovat právem veta. [Klimek 1996: 119-120] Důležité je,
že vznikala v době ohrožení integrity státu sudetským pangermanismem
a komunistickými stávkami. Jedním z hlavních cílů tak bylo uchránit
stabilitu systému. [Klimek 1996: 152-158]
V ideálním případě by bylo přínosné studovat hledání konsensu
z jednání Pětky, abychom mohli stanovit do jaké míry tento orgán
fungoval rovnocenně a konsociačně, nicméně premiér Švehla zakázal
pořizovat záznamy, [Klimek 1996: 228] a proto je jedinou možností
sledovat schvalování vládních návrhů ve Shromáždění. Švehlova vláda
byla plně dílem Pětky, i proto byla nejdéle fungující vládou za trvání
první republiky 75. [Klimek 1996: 230] Stenoprotokoly76 prokazují, že
každý návrh77 Švehlovy vlády byl ve Shromáždění přijat. Tento sice
nedokonalý, ale jediný historický pramen prokazuje, že Pětka dokázala
prosazovat svá ujednání a že poslanci byli stranicky disciplinovaní.
Vláda Pětky vedla ke stabilitě systému a konsensuální politice.
[Peroutka 1998: 422-423] Ačkoliv z československých institucí vykazuje
nejvíce strukturních konsociačních prvků, pro absenci menšin nemůže
být označena za ideální příklad konsociační politiky, jelikož ten by v ČSR
předpokládal proporční rozdělení moci pro národnostní menšiny nejen
v Národním shromáždění, ale i ve vládě.

75

Ve funkci od 10/1922 do 11/1925. 4 mandáty měli Agrárníci, ČSDSD, ČNS a po 2 ČSL
a ČND, ve Shromáždění 156 z 285 poslanců.
76
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm
77
Bylo jich celkem 206.
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2. 6. 4. Hrad
Pod pojmem Hrad se skrývá neoficiální označení spolupracovníků prezidenta s ústředím v Kanceláři prezidenta republiky (dále
jen Kancelář), kterou Masaryk nechal zřídit již v roce 1919. Kancléřem si
vybral P. Šámala, ten poté rozhodoval o personální otázce 78. I v této
instituci se však uplatnili pouze Češi. Masaryk členy Kanceláře často
navrhoval do úřednických vlád, neúspěšně Šámala a úspěšně A.
Popelku, O. Husáka či J. Schieszla. Mimo fakt, že řada členů byla
současně politiky, je příkladný případ vlivu Hradu J. Patejdl, který se
jako člen Kanceláře stal předsedou Československé obce legionářské79,
poté blízké Hradu. [Klimek 1996: 71-84]
Celkově bylo uskupení Hradu neinstitucionalizované a volné,
navíc proměňující se v čase. Během trvání první ČSR mělo různě silný
vliv i podobu. Mezi další členy patřili V. K. Škrach, K. Krofta, J. Jína, J.
Masaryk nebo A. Masaryková. V širším kontextu levicová inteligence
okolo K. Čapka či organizace Sokol a banky Legiobanka a Živnobanka.
Základními postavami zůstávali Masaryk a Beneš, jejichž ideje
progresivního humanismu a posílení prezidentských pravomocí byly pro
Hrad určující. Jelikož se Masaryk těšil vysoké přízni obyvatelstva, získal
legitimitu působit jako protiváha politických stran. Sám podporoval
Modráčkovo křídlo v sociálně demokratické straně a ve volbách roku
1925 nově vzniklou Stranu práce. [Pehr 2008: 93-99]
Beneš, jako další příklad zosobnění politiky Hradu, roku 1923
vstoupil do strany Národních socialistů, kde si postupně vybudoval
silnou rozhodovací pozici. Současně Hrad dohlížel na nakladatelství

78

V roce 1921 měla 61 zaměstnanců, v roce 1926 již 213.
Měla na 50 000 členů, Masaryk i Beneš byli čestnými členy. Politická podpora
hradního progresivismu (ČSDSD a ČSNS). Obec byla financována Legiobankou.
79
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Orbis a Melantrich. Legionářské periodikum Národní osvobození,
sociálně-demokratické České slovo či Prager Presse vystupovaly také
jako „prohradní‟. [Klimek 1996: 165-173]
Tzv. Hrad se vyvíjel současně s Pětkou jako politická protiváha
stranické politiky s účelem dohlížet na jednání politických stran. V roce
1922 však politické strany tento dohled odmítly. Hrad si proto
vybudoval neoficiální informační síť, kterou tvořili novináři a
ministerstvo zahraničí, které konstantně vedl Beneš. Hrad se tím stal
výrazným politickým aktérem s důrazem na korigování vládních stran.
[Klimek 1996: 82-83] Sám Masaryk se každý týden scházel s premiérem
či ministry. Komunikace mezi nimi byla usnadněna i tím, že z Ústavy to
byl právě on, kdo je vybíral. [Pehr 2008: 96]

2. 7. Vládní koalice a jejich kooperace
Na úvod této kapitoly je nutné upřesnit terminologii, kterou
budu dále používat. Základním předpokladem konsocionalismu je vláda
velké koalice. V Lijphartově pojetí konsociační demokracie jde o vládu
všech relevantních politických stran, které se dostaly do parlamentu a
jsou ochotné vzájemně spolupracovat ve prospěch stability daného
systému. V tomto pojetí Lijphart používá anglický termín „Grand
coalition‟. V následující části se také budu snažit určit typy vládních
koalic, kdy budu vycházet z teorie koalic, jíž se Lijphart také zabýval. V
této teorii se v českém prostředí operuje rovněž s výrazem velká koalice
(anglicky „Surplus majority coalition‟ nebo dle Lijpharta „Oversized
coalition‟). Tou je však míněna koalice, která má nejméně jednoho
nadbytečného člena (viz níže). V teorii koalic je výraz „Grand coalition‟
používán pro koalici dvou nejsilnějších a navzájem polarizovaných stran.
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Ta však nemusí být velkou koalicí ve významu „Oversized coalition‟.
Tyto termíny nemohou být zaměňovány.

2. 7. 1. Aplikace teorie koalic
Teorie koalic popisuje dva typy koalic, a to minimální vítězné a
velké. Minimální vítězné koalice jsou tvořeny nejnižším možným
počtem zvolených politických stran pro vytvoření akceschopné vlády.
Pro typologické určení minimální vítězné koalice je nutné přidat další
kritéria, a to velikost, počet členů, ideologickou vzdálenost či kombinaci
počtu členů a ideologické orientace. [Říchová 2006: 131-133] Velké
koalice se častěji vyskytují v multipartismu a je pro ně typické, že
obsahují jednoho či více nadbytečných členů. Velké koalice můžeme
dále dělit na velké (koalice nejsilnějších aktérů), široké (koalice všech
relevantních politických sil typicky mimo jednu stranu či ideový proud)
a všestranické (koalice všech aktérů v daném zastupitelském tělesu).
[Balík 2006: 55-57] Dle Lijpharta [1999: 100] jsou velké koalice
(„Oversized coalitions‟) častější v prostředí, kde je snahou politických
elit předejít konfliktu a hledaní konsensu. Kvůli nadbytečným členům,
kteří nejsou pro vládní politiku přímým přínosem, znesnadňují proces
vládnutí a rozdělení ministerských resortů, jelikož přidělování resortů
nadbytečným členům koalice může přinášet konflikty mezi ostatní
členy, kteří tím můžou být v koalici podreprezentováni. [Říchová 2006:
134]
V meziválečném Československu byly nejčastějším typem koalic
vzešlých z voleb velké koalice („Oversized coalitions‟), (Beneš, Švehla I,
Udržal II, Malypetr I, Malypetr III, Hodža II a Hodža III), a to nejčastěji
široké velké koalice. Tento typ se projevuje odstavením výrazného
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ideologického proudu od moci. Zde se jednalo o komunismus a
sudetoněmecký nacionalismus. Velké koalice v Československu měly až
dva nadbytečné členy a objevovaly se především při vzniku Pětky a v
období

tzv.

Širokých

koalic

(vžitý

a

užívaný

název

koalice

československých a německých stran aktivistického proudu). Šest
zbývajících koaličních vlád (Tusar II, Švehla II, Švehla III, Udržal I,
Malypetr II a Hodža I.) byly minimální vítězné koalice kombinující počet
členů s jejich ideologickou orientací80. V československé praxi byly velké
koalice stabilnější než koalice minimální vítězné 81.

2. 7. 2. Základní rysy a cíle československých koalic
V

následující

části

práce

popíši

základní

rysy

a

cíle

československých koalic se zaměřením na určení typu koalice. Také se
pokusím vysledovat, zda některá z československých exekutivních koalic
nesla rysy konsocionalismu.

2. 7. 2. 1. Kramářova vláda
První vládu, vzniklou v listopadu 1918, tvořilo pět nejsilnějších
českých stran82 z nevoleného Národního shromáždění. Hlavním cílem
této všestranické koalice bylo zajistit existenci ČSR a suverenitu celého
teritoria. Rozsáhlé reformy zaznamenal i sociální systém83, a to v
konsensu napříč politickým spektrem, kvůli poválečnému příklonu k

80

A to dle národnosti (v Všenárodní koalici) a ideologie (v Panské koalici a Široké
koalici).
81
Velké koalice („Oversized coalitions‟) vládly v průměru až o osm měsíců déle.
82
Jmenovitě Národní demokraté (3 mandáty), Národní socialisté (3 M), Sociální
demokracie (3 M), Republikáni (4 M) a Lidovci (1 M). + 3 nestraníci.
83
Zkrácení pracovní doby na 8 hodin, zajištění bezpečnosti práce atd.
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levici a sociálnímu smýšlení. Ze stejného důvodu se začala připravovat i
ve výsledku kompromisní84 pozemková reforma. [Cabada, Šanc 2005:
25]
2. 7. 2. 2. Rudozelená koalice
Na základě obecních voleb z června 1919 85 podala vláda
původní tzv. Všenárodní koalice demisi a byla utvořena vláda tzv.
Rudozelené koalice 86. Jednalo se o minimální vítěznou koalici založenou
na

ideologické

blízkosti

programového

poválečného

českého

socialismu87. K jejímu utvoření silně dopomohl Masaryk, který odmítal
stranickou Všenárodní koalici a sám vybral čtyři ministry 88. Cílem vlády
bylo dokončit přechod k republikánství. Dále provést reformy v duchu
konstruktivního socialismu a dokončit pozemkovou reformu. [Klimek
1996: 56-61] Po parlamentních volbách z dubna 1920 podala Tusarova
vláda demisi, sestavením nové vlády byl opět pověřen Tusar, ale po
volbách se výrazně proměnil poměr sil v Národním shomáždění89. V
Sociální demokracii se k tomu štěpilo radikální marxistické křídlo B.
Šmerala. Druhá Tusarova vláda, minimální vítězná koalice, vládla jen
necelé čtyři měsíce, během kterých pokračovala ve svých původních
cílech. Po secesi marxistů ze Sociální demokracie vláda ztratila většinu a
podala v září 1920 demisi. [Klimek 1996: 115-119]

84

Republikáni a Národní demokraté dlouho nemohli akceptovat socialistickou verzi,
nakonec došlo ke kompromisu ve velikosti zabavené půdy.
85
Zvítězila ČSDSD s 30 % hlasů, druzí Republikáni s 20,5 %. ČND skončila až pátá.
86
Tj. Sociální demokracie (4 mandáty), Republikáni (5 M), Národní socialisté (4 M),
Slovenský klub - nestraníci - (3 M), a 1 nestraník (Beneš).
87
Konstruktivní sociální reformy odstraňující nerovnosti z Rakousko-Uherské
monarchie, navíc posílené o válkou poškozené hospodářství.
88
E. Beneš (ministr zahraničních věcí), C. Horáček (financí), F. Veselý (spravedlnosti), F.
Heidler (obchodu). Horáček podal demisi již v říjnu 1919.
89
Lehké oslabení socialistů, větší fragmentace systému a vstup stran menšin.

42

2. 7. 2. 3. Úřednické vlády
Prezident Masaryk byl odpůrcem stranické politiky, a proto
prosazoval vznik úřednických či poloúřednických vlád. Možnost k jejich
realizaci dostal jen v roce 1920 a 1926. Obě vedl jím vybraný úředník J.
Černý. Jeho první vláda, vytvořená po krizi Rudozelené koalice v září
1920, za svůj mandát, který vykonávala jeden rok, především prosadila
reformy pro hospodářský rozvoj Slovenska90. [Cabada, Šanc 2005: 28]
Skončila utvořením vlády E. Beneše v září 1921.
Druhá úřednická vláda byla zřízena v březnu 1926 z důvodu
rozpadu Všenárodní koalice během druhé Švehlovy vlády, viz níže. Jejím
vedením byl opět pověřen J. Černý. Jeho vláda přejala program a
agendu předchozí vládní koalice. Fungovala sedm měsíců, než vznikla
stranická Panská koalice. Československé úřednické vlády byly slabé,
jelikož neměly většinovou podporu Shromáždění. [Klimek 1998: 13-15]
2. 7. 2. 4. Všenárodní koalice
V září 1921 byla vytvořena vláda E. Beneše, která obnovovala
původní Všenárodní koalici s novým poměrem sil91, a také v mnohem
více fragmentovaném prostředí. Jednalo se o velkou koalici („Oversized
coalition‟) s jedním nadbytečným členem, jímž byla Národní
demokracie. Na pozadí této vlády se emancipovala Pětka, která
vypracovala i vládní program. Působení vlády provázely vážné
vnitropolitické konflikty 92. Navíc ve vládě postupně docházelo ke
konfliktům mezi Benešem a představiteli Pětky. Vláda tím po roce
vládnutí podala demisi. [Klimek 1996: 195-204, 231]

90

Vycházela vstříc Slovenské ludové straně, která poté podpořila vládu čs. stran.
Nestraníci (5 mandátů), ČSDSD (4 M), Republikáni (3 M), ČSL, ČNS, ČND (2 M).
92
Hrozba restaurace Habsburků, odchod HSLS do opozice, r. 1921. Generální stávky v
roce 1922. Negativismus sudetských Němců.
91
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Moc Pětky se plně rozvinula za vlád A. Švehly v letech 19221926. Jeho vlády byly typické umírněností a kompromisem v
jednáních93. Stále však čelily opozici v KSČ a německých stranách.
Švehla proto započal jednání s elitami sudetských Němců o vstupu do
vlády. [Klimek 1996: 270-288] I Švehlova první vláda byla velkou koalicí
s nadbytečným členem v podobě Národních demokratů.
Nejtrvalejší vláda první ČSR skončila po druhých parlamentních
volbách z listopadu 1925. Ty přinesly úspěch KSČ a sebraly Pětce většinu
ve Shromáždění. Současně však ukázaly, že se společnost posunula
doprava, kdy občanské strany získaly 62,3 % hlasů. To analogicky
znamenalo drtivý propad Sociální demokracie. Dalšími problémy byly
protistátní nálady v „nečeských‟ částech94. Švehla proto musel rozšířit
koalici vyjednáním připojení Živnostensko-obchodnické strany. Po
dlouhých jednáních byl úspěšný95, i s rozšířením se o dalšího člena se
však jednalo o minimální vítěznou koalici, kterou tvořilo šest subjektů.
Jeho druhá vláda trvala jen tři měsíce, i z důvodu jeho dlouhodobé
nemoci, a tím praktického nevykonávání své funkce, to vedlo k pádu
vlády a druhé úřednické vládě 96. [Klimek 1996: 351-373]
2. 7. 2. 5. Panská koalice
V říjnu 1926 vznikla první národnostně smíšená vláda97, která
byla současně minimální vítěznou koalicí s ideologickou blízkostí
konzervativních demokratických stran. [Olivová 2008: 88] Vládu

93

Například princip vzájemné výměny souhlasu, př. Sociální demokraté a Republikáni
se dohodli na schválení zemědělských cel za sociální pojištění.
94
V Podkarpatské Rusi zvítězila KSČ s 40 % hlasů. Na Slovensku první HSLS a druhá
KSČ. Obě strany slibovaly autonomii.
95
Rozdělení rezortů: Republikáni (4), ČSL, ČNS, ČSDSD (3), ČND a ČŽOS (1).
96
Ve funkci sedm měsíců, pokračovala v programu Pětky.
97
Vstup aktivistických německých agrárníků a křesťanských sociálů. Ve vládě navíc i
Hlinkova slovenská ludová strana s autonomistickými sklony.
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dojednal republikán M. Hodža v době nemoci A. Švehly 98. Funkční
období této vlády doprovázel relativní vnitropolitický klid 99. Na pozadí
této koalice vznikla tzv. Osmička, která však podléhala vlivu
Republikánské strany a nedokázala koncentrovat takovou moc jako
Pětka. [Klimek 1998: 104-117] Celkově koalice dokázala prosazovat své
návrhy100. [Klimek 1998: 136] Vláda padla kvůli autonomistickým
požadavkům HSLS101 a zhoršení zdravotního stavu Švehly. Premiérský
úřad převzal F. Udržal102, který dovedl koalici k předčasným volbám 103.
[Klimek 1998: 179-213]
2. 7. 2. 6. Široká koalice
Volby roku 1929 stále zachovávaly většinu občanským stranám.
Přesto byla posílena role Hradu, jelikož v čele Republikánů stanul
„prohradní‟ F. Udržal. Na koalici se přímo podílel Masaryk. V nelehké
politické situaci104 pomohl sestavit tzv. Širokou koalici, tedy Panskou
koalici rozšířenou o socialistické demokratické strany. Sám určil řadu
ministrů i vládních bodů105. Jednalo se o slabou vládu v rukou Hradu, i
přesto trvala téměř 34 měsíců. [Klimek 1998: 231-240]

98

Rozdělení mandátů: Republikáni (4), ČSL, HSLS (2), BdL, DCV, ČND, ČŽOS (1) a 3
nestraníci (Beneš, Černý, Engliš).
99
Rušen jen vznikem Národní obce fašistické a tradičními dělnickými stávkami.
100
Např. tzv. vojenské zákony (18měsíční služba, finanční podpora armády, ale také
vojáci nově nesměli volit; nebo tzv. Englišova daňová reforma (úlevy pro
velkoprůmysl); a také organizace politické správy (zrušeny slovenské župy, obnova
historických zemí a vznik zemských zastupitelstev, úřední spojení Slezska a Moravy);
nebo snížení sociálních dávek, které vyvolalo demonstrace komunistů.
101
Tzv. Tukova aféra.
102
Byl vybrán A. Švehlou, Osmička ho posvětila jako provizorního premiéra.
103
Sněmovna si zkrátila funkční období o dva roky, kvůli vnitropolitické krizi a
neakceschopnosti Osmičky (spory Republikánů s Lidovci a kritický nacionalismus ČND).
Volby byly vypsány na 29. 10. 1929.
104
Do vlády odmítly vstoupit HSLS, maďarské strany, socialisté chtěli silné pozice.
105
Masaryk určil 9 z 18 ministrů. V programu stanovil body o správě Podkarpatské
Rusi a Slovenska, otázku Pozemkového úřadu, odvolání policejního prezidenta.
Program nakonec vznikl za 24 hodin a byl velmi obecný.
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Velká hospodářská krize se v ČSR začala projevovat již v roce
1930, naplno v roce 1932106. Nejvíce zasaženou oblastí byly Sudety107.
Krize celkově vedla k radikalizaci společnosti108. Politicky slabá vládní
koalice nebyla schopná dále fungovat a v říjnu 1932 podala demisi.
[Klimek 1998: 270-287]
Udržalova

druhá

vláda

byla

velkou

koalicí

se

dvěma

nadbytečnými členy (Živnostníci a Národní demokraté). Následný nový
premiér J. Malypetr koalici zúžil o jednoho nadbytečného člena, a to
nejslabší Živnostníky109. Vlády Široké koalice byly typické národnostním
smíšením Čechů, Slováků a Němců, jejichž poměr odrážel volební zisky.
Také se projevovaly stabilním rozdělováním rezortů. V podstatě
splňovaly kritéria konsociačních velkých koalic, jak jen to bylo v reáliích
ČSR možné. Vlády se již neprojevovaly všemocným neparlamentním
grémiem, vyjednávání probíhala mezi ministry. Po volbách roku 1935
koalice odrážela snahu zachovat ČSR v kontextu radikalizované
společnosti a posilování SdP. Nicméně vývoj po roce 1935 vedl k
silnému vnitropolitickému tlaku na politický systém a veškeré snahy o
udržení celistvosti byly nakonec marné.
2. 7. 2. 7. Shrnutí
Koaliční soužití a hledání konsensu bylo v ČSR složité, ale kvůli
existenci neloajální antisystémové opozice (tj. stran, které vystupovaly
proti parlamentní demokracii (například KSČ) či existenci ČSR (například
radikálně nacionální sudetoněmecké strany)), byla koaliční spolupráce
jedinou možností k udržení systému. Vyjednávání koaličních elit se již
rokem

1921,

jak

bylo

popsáno
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výše,

plně

přesunula

do

V roce 1931 20% nezaměstnanost a razantní pokles výroby o 40 %.
60 % z celkové nezaměstnanosti ČSR.
108
Posilování nacionalismu, komunismu a fašismu. V ČSR posílení DNSAP, KSČ, NOF.
109
Kteří byly v následujících vládách znovu přibíráni a následně odebíráni.
107
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mimoparlamentních koordinačních grémií, známých jako Pětka a
později Šestka či Osmička, dle počtu vyjednávajících aktérů. Po roce
1926 již grémia nedosahovala takové moci, jako původní Pětka. Ve 30.
letech se jednání přemístila na půdu ministerstev. Samotné koalice byly
nestabilní110 a nejčastějším důvodem jejich pádů byly vnitřní neshody
různorodých subjektů. Avšak kvůli relativní neměnnosti složení nově
vznikajících koalic se politický systém ČSR jevil stabilní. [Harna 2005a:
546-549]

2. 8. Další konsociační prvky
2. 8. 1. Autonomie segmentů
Lijphart ve své teorii předpokládal, že konsociační systémy
poskytnou svým segmentům autonomii v rozhodování o svých
výlučných záležitostech. V ČSR

byl tento požadavek splněn jen v

omezené míře.
Vlastní zemská zastupitelstva byla vytvořena až zákonem z roku
1927 do té doby byla republika řízena jako jeden celek. Ani
zastupitelstva však neznamenala autonomii 111. [Klimek 1998: 136]
Národnostní menšiny chtěly být samostatné již od počátku
existence ČSR. Během dvacátých let byly jejich požadavky utlumeny a
politické elity přizvány k vládě. Většina příslušníků národnostních
menšin však zůstala k Československu odměřená, což se znovu projevilo
po roce 1935. [Balík et al. 2004: 79-80] Jelikož byla celá republika řízena
centralisticky a dle ideje čechoslovakismu s jediným politickým
národem Čechoslováků, neměly národnostní menšiny
110
111

Za 20 let existence ČSR bylo 18 vlád.
De facto bez zákonodárné pravomoci a pouze ze 2/3 volena.
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možnost

prosazovat své zájmy na jiné než celostátní úrovni. Tato skutečnost
vedla některé strany menšin112 k aktivistické politice (především po roce
1925), čím ale musely uznat legitimitu ČSR, kterou do té doby odmítaly.
Jednalo se především o reprezentanty obyvatel menšin v zaměstnání
souvisejícím s obchodem, které by negativismus finančně poškodil113.
[Lemberg 1995: 28-29]
Národnostní menšiny v ČSR měly poměrně složité postavení. Jak
již bylo řečeno výše, platila oficiální idea čechoslovakismu, která byla
roku 1920 podpořena jazykovým zákonem, označujícím československý
jazyk za jediný oficiální. I přesto československá vláda své závazky
plynoucí z přijetí Smlouvy o ochraně menšin plnila. Například měli
příslušníci menšin nárok na soudy a později i úřední úkony vedené ve
své mateřštině. [Broklová 1992: 69-72] Dále např. Němci měli zajištěny
vlastní kulturní, mediální, politické i vzdělávací organizace 114. [Sládek
2002: 99]
Zatímco Slovensko bylo pevnou součástí ČSR a o změnu stavu
usilovala jen Hlinkova slovenská l'udová strana115, Podkarpatská Rus
měla naopak již při připojení k ČSR a následně v Ústavě slíbenou
značnou autonomii. Té se však nikdy zcela nedočkala. V roce 1919
území obsadila vojska Maďarské republiky rad a Rumunska. Do ČSR byla
začleněna až zásahem československé armády z července až září 1919,
proti čemuž vystupoval arcivévoda Josef Habsburský, který žádal, aby
byla Podkarpatská Rus nezávislým územím pod patronátem Maďarska.
112

To je případ sudetoněmeckých stran BdL, DCV a DSAP a v určitém období i
slovenské HSLS.
113
Například v roce 1925 volily 2/3 obyvatel Sudet aktivistické strany, v roce 1926
přistoupili Němci do vlády.
114
K roku 1921 bylo evidováno 5393 němec. škol (včetně univerzity a konzervatoře),
2237 soukromých kulturních organizací, 1 rozhlasová stanice, 17 divadel a 249 deníků.
115
Například V. Tuka v letech 1921, 1922 a 1928 ve Shromáždění navrhoval autonomii
Slovenska.
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V listopadu byla z těchto důvodů v Podkarpatské Rusi vyhlášena
československá vojenská diktatura s civilní správou116. [Švorc 2007: 61]
Vojenská diktatura skončila roku 1923, ale civilní správa řízená z Prahy
fungovala až do roku 1928, kdy vzniklo zemské zřízení. [Švorc 2007: 72]
I přes existenci guberniální rady skutečnou moc držel prezidentem
jmenovaný viceguvernér117. Tamní politická situace byla po celou dobu
trvání ČSR tristní, což vyplývalo z historické socio-ekonomické situace
regionu. [Lichtej 1995: 175-182]

2. 8. 2. Vnitropolitické a zahraniční tlaky
V prvních letech své existence se ČSR musela potýkat s
územními nároky sousedních států. Ty řešila nejen diplomatickou, ale i
vojenskou cestou. Ve vnitropolitické situaci hrozilo nebezpečí radikálů,
[Klimek

1996:

25-26]

ve

formě

secesionistických

požadavků

národnostních menšin a hrozby komunistického puče spojeného s
pravidelnými dělnickými stávkami. [Olivová 2008: 71-72] Systém byl
tedy z počátku vystaven značnému pnutí. Situace se uklidnila po roce
1923, kdy započala hospodářská konjunktura a byl přijat zákon na
ochranu republiky. Nicméně systém byl i na dále pod jistým pnutím
antisystémových proudů v podobě neloajální opozice komunistů,
německých a maďarských radikálních nacionalistů a později i českých
fašistů118.
Společnost znovu zradikalizovala důsledkem velké hospodářské
krize, a to především v nejvíce zasažených Sudetech. Po roce 1932 se

116

Původními veliteli byli generál Hennoque a správce J. Brejcha.
Prvním byl český úředník P. Ehrenfeld. Guvernér Žatkovič r. 1921 demonstrativně
rezignoval, jeho funkce byla znovu zaplněna až r. 1923 pročeským A. Beskydem.
118
Například nezdařený tzv. Židenický puč v lednu 1933.
117
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velmi často objevovaly antisystémové demonstrace, vedené stranami
neloajální opozice. Hlavním úkolem vládních stran se stalo vyřešení
vnitropolitických konfliktů, které je sbližovaly. To se projevilo roku 1933
v novelizaci zákona na ochranu republiky a přijetí nového zákona o
rozpouštění stran119. [Harna 2006: 116-124]
Výraznou změnu přinesl rok 1935. Ve volbách do Shromáždění
zvítězila Sudetoněmecká strana s 15,18 % ze všech hlasů. Posílila i KSČ,
která předtím ztratila část voličstva kvůli procesu tzv. bolševizace.
Zvýšenou podporu zaznamenala i aliance Autonomistický blok, kterou
na Slovensku volilo 30 % tamních voličů. Antisystémové strany ve
volbách získaly 36 % hlasů. Naopak velmi oslabily sudetoněmecké
strany aktivistického proudu, které ztratily polovinu voličstva. Vláda se
tím ocitla v oslabení své pozice a dle společného konsensu se zaměřila
na boj proti extrémnímu nacionalismu a fašismu. Dalším vnitřním
tlakem bylo oznámení abdikace prezidenta Masaryka s nástupnictvím
pro E. Beneše, který byl pro řadu politických stran neakceptovatelný.
Situace začala být neudržitelná poté, co k vnitropolitickým tlakům
přibyly i zahraniční, a to především ze strany nacistického Německa,
jehož vzestup vedl k pádu versailleského mírového systému, na kterém
bylo Československo přímo závislé. [Harna 2006: 133-146]

2. 8. 3. Shrnutí
V Československu tedy nebyly příhodně aplikovány ani vedlejší
konsociační prvky. Autonomie segmentů existovala jen na kulturní
úrovni, v politické otázce vždy rozhodovalo mocenské centrum. Vnitřní
tlak na systém, který není pro konsocionalismus vhodný, se v
119

Který byl zaměřen proti antisystémovým stranám DNP a DNSAP.
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Československu objevil již na počátku existence republiky a stupňoval se
především ve 30. letech z důvodu hospodářské krize a radikalizace
společnosti spojené s vnějším ohrožením nacistickým Německem.

3. Konsociační nebo pluralitní demokracie?
Teorie pluralismu je dnes neběžněji využívanou politologickou
teorií v analýzách vztahů jedince, společnosti a státu v moderní
demokracii. Termín popisuje systém založený na ideji demokracie, ve
kterém existuje mnohost, jež se projevuje svobodným zastupováním
různých zájmů. Evropská tradice pojetí pluralismu chápala politickou
vládu jako součást institucí a organizací hájících zájmy obyvatel ve
svobodně soutěživém prostředí. Politická vláda je v takovém státě
výsledkem vnitřních tlaků a procesu nenásilného dohadování. Teorie
byla vystavena kritice120, která upozorňovala na přílišnou teoretičnost
nepřeveditelnou do praxe. Z této kritiky byla vypracována nová teorie
tzv. reformovaného pluralismu121, ve které státní instituce posílily své
pozice a některé zájmy jsou vždy vyloučeny, tedy neexistuje rovnost
zájmů. Přesto u zastánců pluralismu zůstala víra v dokonalou
soutěživost. [Říchová 2006: 141-155]
Meziválečné Československo vznikalo jako pluralitní demokracie,
se specifiky, kdy od samého vzniku hrála dominantní roli politická vláda,
potažmo politické strany snažící se dojít konsensu. Soutěživost
zájmových skupin nebyla rovná, jelikož české politické strany měly
rozsáhlý vliv v politické, ale i ekonomické a společenské sféře.

120

Především na přelomu 70. a 80. let 20. století. Například ve studiích A. G. Jordana,
E. Nordlingera a A. McFarlanda. [Smith 1990: 307-311]
121
Autoři J. J. Ricahrdson a A. G. Jordan. [Smith 1990: 311-315]
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Rigidnost v zastoupení jistých zájmů je patrná na složení vlád. Za
dvacetiletou éru první republiky a existenci osmnácti vlád, z nichž byly
tři úřednické, se na řízení státu podílelo deset politických stran.
Českoslovenští Republikáni byli přítomni v každé vládě složené z
politických stran, Sociální demokraté, Národní socialisté a Lidovci ve
třinácti, Národní demokraté v devíti a Živnostníci v sedmi.
Sudetoněmečtí agrárníci v devíti vládách, Sociální demokraté v sedmi a
Křesťanští sociálové ve čtyřech. Na dvou vládách se podílela i Hlinkova
slovenská ľudová strana. [Olivová 2000: 309-319] Politická vláda tím
držela postavení odpovídající spíše teorii reformovaného pluralismu.
Americký politický vědec Robert A. Dahl potvrdil pluralistický a
demokratický charakter první Československé republiky, když její
systém z roku 1930 zařadil k typu plné polyarchie. [Dahl 1995: 217]
Teorie polyarchie je Dahlovou verzí teorie pluralismu. Sám Dahl tento
termín chápal jako reálnou podobu ideálu demokracie. Jeho zřízení je
založeno na svobodných politických právech a aplikaci principu rovnosti
a spravedlnosti v moderní liberální demokracii. [Dahl 1995: 204]
Dahl sám připustil, že v zemích se subkulturním pluralismem je
šance existence stabilní polyarchie menší. Československo bylo typickou
zemí se subkulturním pluralismem. Nicméně Dahl připomínal, že
podobné země, jako Švýcarsko, Belgie či Nizozemsko se vyznačují
subkulturním pluralismem a zároveň stabilitou, což přičítal příhodnému
historicko-společenskému vývoji. Právě tímto odlišením se zabýval v
šedesátých letech Arend Lijphart, když utvářel svou teorii konsociační
demokracie, která i pro příklad první Československé republiky naskýtá
důslednější vysvětlení. Přesto nelze označit Československo za
typologicky odpovídající konsociační demokracii. Jednalo se o pluralitní
demokracii s výrazným subkulturním pluralismem, jež byla stabilní díky
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zavedení některých konsociačních prvků, jako dominantní role kartelu
elit, vlád širokých koalic, separace subkultur, voličské loajality a dalších.
Zábranou pro plný rozvoj konsocionalismu byla vnitropolitická situace
(například existence výrazné neloajální opozice) a neochota českých elit
se vzdát výsostného postavení (například odmítnutí politické autonomie
segmentů).
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Závěr
Ve své práci jsem se pokusil určit, zda byla první Československá
republika

vyhovujícím

příkladem

aplikované

teorie

konsociační

demokracie či její politický systém jen zahrnoval prvky, které později
Arend Lijphart rovněž začlenil do charakteristik fungující konsociační
demokracie. Vycházel jsem ze své teze, že československý politický
systém pouze obsahoval několik prvků společných s modely
konsociačních demokracií, jako jsou vláda velké koalice, fragmentace
společnosti a snaha politických elit o dosahování konsensu pro stabilitu
systému. Avšak v Československu se nenacházel žádný rys systému,
který by plně odpovídal realitě konsociační demokracie, pouze se k ní v
některých případech blížil. O vládě velké koalice v konsociačním duchu
lze mluvit až po vstupu německých stran do vlády v roce 1926. Avšak
procesní fungování velké koalice lépe postihovalo konsociační teorii v
období vlády tzv. Pětky během éry Všenárodní koalice (1921 až 1926).
Zmíněná fragmentace společnosti do segmentů, a to především
národnostních, platila, ale jejich velikost i reálný vliv se ani neblížil
rovnosti, která je pro konsocionalismus výhodnější. Konečně snaha
politických elit o konsensuální politiku s cílem stability systému byla z
prvků s konsociačními tendencemi pro Československo nejtypičtější, a
to

opět

zejména

po

roce

1926,

kdy

spolu

spolupracovaly

československé, rusínské i sudetoněmecké elity. Mými dalšími
výzkumnými otázkami byly: Jaké byly odlišnosti od modelu v ČSR a
Lijphartově pojetí? Byl model v ČSR stabilní? Co vedlo ke konci
československého modelu s možnými konsociačními tendencemi? Má
práce ukázala, že hlavními rozdíly v československé praxi a Lijphartově
teorii byla dominance českých elit, snaha o centralizaci a odmítání
politické autonomie segmentů. Také jsem se snažil dokázat, že systém
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přes svou fragmentaci a existenci antisystémové opozice fungoval
relativně stabilně, a to až do roku 1938 (s oslabením stability v období
po volbách 1935). Právě situace po volbách roku 1935 vedla ke konci
první republiky. Hospodářská krize zavinila radikalizaci společnosti, a
tím mobilizaci radikálně nacionalistických, fašistických i komunistických
sil.

Následné

autonomní

požadavky

Sudetoněmecké

strany

podporované nacistickým Německem zapříčinily konec první republiky a
její konsensuální stranické politiky.
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Summary
First Czechoslovak Republic was established in 1918 as a pluralistic democratic
republic with a strong fragmentation of subcultures. The main cleavage was
national. Czechs and Slovaks merged into a single Czechoslovak nation lived
with minorities of Germans, Hungarians, Russians, Jews and Poles. Political
elites were mostly Czechs and Slovaks. The political system was set up in way
that there was respect for the proportional representation of the segments in
the parliament. This is mainly due to the electoral system with a high degree
of proportionality. Executive power was always exercised by executive
coalitions that can be described as a grand coalition. A distinctive feature was
the extra-parliamentary association called Pětka („Five‟), which consisted of
representatives of the five strongest Czechoslovak political parties. Their role
was to generate policy proposals and practices, which subordinated deputies
approved in turn. For example MPs were limited by imperative mandate. First
Czechoslovak Republic wasn't consociational democracy. Coalitions weren't
created in a consociationalism's spirit of the Grand coalition, government not
even allow political autonomy for segments. It was controlled by the centralist
government and with idea of Czechoslovakism. We still can see some
elements that can be observed in consociational democracy. As a permanent
consensual government of rigid political elites or a permanent coalition of
Czechoslovaks and Germans since 1926 until 1938.
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1.

Úvod

a.

Vymezení tématu
Ve své práci bych se chtěl věnovat období československé první republiky

v kontextu politologické

teorie

konsociační demokracie

nizozemského

politického vědce Arenda Lijpharta.
Ten ji poprvé představil roku 1968, kdy při svém studiu Nizozemska popsal
nový model stabilního demokratického politického systému, a tím rozšířil
rozdělení Gabriela Almonda. Jeho konsociační demokracie se projevovala
především segmentací společnosti, která pro stabilitu systému nutně
potřebovala koncept proporcionality a snahu o konsensus. Mezi základní
charakteristiky konsocionalismu patří proporcionalita (poměrný volební
systém, multipartismus apod.), tvorba velkých koalic, menšinové veto a určitá
autonomie pro segmenty. Velký důraz je kladen na politické elity, které musí
usilovat o všeobecnou stabilní shodu. Velmi důležitá je i participace obyvatel.
První Československá republika není Lijphartem řazena k typickým
konsociačním demokraciím, avšak má řadu obdobných charakteristik.
Obyvatelstvo Československa po roce 1918 bylo výrazně fragmentováno.
Existovala tu většina Čechoslováků (avšak po celé období první ČSR se zcela
nepodařilo sloučit tyto dvě národnosti, a tak by se dalo hovořit i o menšině
Slováků), a dále především menšiny Němců a Maďarů. Dále pak drobné
menšiny Rusínů, Ukrajinců, Poláků a Rumunů. Mimo odlišností etnických či
národnostních zde existovaly i v otázkách náboženských a sociálních.
Profilace politických stran byla utvořena v Rokkanově duchu tradičních
„cleavages“, tedy štěpných linií, a to centrum/periferie, stát/církev,
město/venkov

a

vlastníci/pracující.

Tzv.

strany

Hradu

(převážně

československé, respektive české) tvořili jádro centristických stran, zatímco
strany hájící menšiny (německé, maďarské, čistě slovenské) byly periferní. Linie
stát/církev štěpila strany na sekulární a křesťanské. Linie město/venkov dala
vzniknout jedné z nejsilnějších stran tzv. Agrárníci. A konečně linie
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vlastníci/pracující utvořila profilaci sociální demokracie a později silnější
komunistické strany. Strany byly pevně provázány se svými segmenty.
Volební a politický systém československé první republiky byl vytvořen
v duchu proporcionality a vyváženého vlivu všech výraznějších segmentů.
Volební systém do parlamentu byl extrémně proporční a bez uzavírací klauzule,
což umožňovalo vstup mnoha stran. Celý systém byl sestaven pro model
multipartismu. Navíc byla zavedena volební povinnost, a tím zajištěna
maximální reprezentace celého státu.
Do běžné vládní praxe První republiky se dostal i trend utváření velkých
koalic, které po celé období neklesly pod tři vládní strany. Tzv. Všenárodní
koalice (v letech 1918-1919 a 1921-1926) byla tvořena pěti stranami,
Rudozelená (1919-1920) třemi. Za úřednické vlády Jana Černého (1920-1921)
byla politika ovládána tzv. Pětkou, de facto pokračování Všenárodní koalice.
Panská koalice (1926-1929) se skládala z pěti a později sedmi stran. Širokou
koalici, ustanovenou po velké hospodářské krizi, tvořily demokratické
parlamentní strany. Vládní období této koalice bych rozdělil do dvou volebních
období, a to od r. 1929 do voleb r. 1935, kdy se dá ještě mluvit o koalici
v konsensuálním duchu, zatímco od voleb r. 1935 tato koalice hrála roli obrany
proti vítězné nacistické straně SDP, jejíž vítězství předznamenalo, s celou řadou
dalších faktorů, konec celistvosti ČSR. Proto se ve své práci budu zabývat
především obdobím let 1918 až 1935.
Jedním ze znaků, které doprovází konsociační demokracie je i semknutí se
proti vnějšímu ohrožení. Československo daného období je toho dobrým
příkladem. Nejprve republiku sdružovala snaha upevnit a potvrdit existenci ČSR
na mezinárodním poli. Později se muselo jednotně postavit proti novým
nárokům Maďarska a Německa, ale také proti sílícímu nacionalismu a
komunismu (po celé Evropě). Tato zahraniční ohrožení vedla v ČSR k vyřešení
nejedné vnitřní politické krize.
Hlavním důvodem proč není československá první republika řazena ke
konsociačním demokraciím je absence vůle k federalizaci či autonomii pro
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menšiny. Československá vláda pevně držela státní území jako jeden celek
s centrem v Praze, což bylo i hlavní domácí politikou skupiny Hradu a jejího
vedení v čele s prezidentem Tomášem G. Masarykem, který však svou
osobností fungoval jako spojovací prvek státu a smírčí jednatel segmentů.
Tomuto tématu bych se chtěl věnovat zejména proto, že hlavním
důvodem stabilní existence první republiky bylo hledání konsenzu, což je i
hlavní myšlenka konsociační demokracie. Věřím, že svou studií mohu ukázat, že
se v první ČSR vyskytovaly tendence pro aplikaci modelu, který byl později
nazván konsociační demokracií.

b.

Stanovení cíle práce
Ve své práci bych chtěl provést analýzu systému první Československé

republiky v kontextu teorie konsociační demokracie Arenda Lijpharta. Tedy
popsat, které charakteristiky politického systému první republiky odpovídaly
Lijphartově teorii, a které jí případně odporovaly – a do jaké míry. Zaměřím se
především na vnitřní politickou situaci v ČSR, volby do parlamentu, utváření
vládních koalic, směřování vlád a začleňování menšin do vládních struktur.
Také popíši, jaké segmenty se v ČSR nacházely a u kterých stran nalezly své
zastoupení. Dále nastíním vývoj domácí politické situace. Nejvíce se budu
zabývat obdobím let 1918 – 1935, kdy dle mého názoru mohla situace nejvíce
odpovídat modelu konsociační demokracie.

c.

Metoda zpracování tématu
Z metodologického hlediska se bude jednat o jednopřípadovou (neboli

vnitřní) studii. Zkoumaným případem bude politický a sociální kontext domácí
politiky první Československé republiky s ohledem na aplikovatelnost teorie
konsociační demokracie.
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d.

Formulace výzkumných otázek
Hlavní výzkumnou otázkou tedy je, zda v první Československé republice

fungoval model konsociační demokracie, přičemž vycházím ze své teze, že
minimálně ve dvacátých letech 20. století zde byl model skutečně ukotven,
avšak v méně ideální formě, než jak ho později popsal Lijphart. Mou základní
tezí tedy je, že první republika ve většině zkoumaných charakteristik měla
konsociační tendence. Dalšími výzkumnými otázkami jsou: jaké byly odlišnosti
od modelu v ČSR a v Lijphartově pojetí? Byl model v ČSR stabilní? Co vedlo ke
konci modelu s konsociačními tendencemi? Kdy mé teze znějí následovně:
Model v ČSR se od Lijphartovo odlišoval především v centralizaci a odmítání
federalizace. K ideálnímu typu také scházela stejná velikost jednotlivých
segmentů. Stabilitu modelu v domácí politice zajišťovaly společné zájmy,
zahraniční ohrožení a osobnost prezidenta Masaryka. Nestabilita se projevila
po nárůstu antistátních faktorů, a to především po posílení komunismu a
hlavně nacismu. Konec spolupráce segmentů nastal po radikalizaci společnosti
z důvodů Velké hospodářské krize a vzrůstajícího nacionalismu po celé Evropě,
kdy i v ČSR výrazně posílily strany žádající autonomii.
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