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Abstrakt

ABSTRAKT Bakalářská práce Poválečné volby 1946 v ČSR jako mezník nástupu KSČ

k moci se zabývá přeměnou politické taktiky komunistické strany v Československu 

po volbách v roce 1946. Od jejího znovuobnovení v roce 1945, až po únorový převrat v roce 

1948 prošel její postup k absolutnímu převzetí vlády v zemi významnou změnou. V úvodu 

jsou popsány události, které předcházely konání voleb a které se staly důležitým činitelem 

majícím vliv na jejich výsledek. Jedná se nejen o pravidla stanovená Národní frontou, 

jež například omezila počet účastníků či limitovala volební kampaň jednotlivých stran, 

ale také o průběh propagace a konání voleb. Druhá část popisuje reakce hlavních lídrů 

na výsledek a rozebírá připravované kroky komunistické strany. Dále sleduje dobu společné 

vlády, během které se komunisté zaměřili na řízený vnitřní rozklad nekomunistických stran 

Národní fronty a na postupné pronikání do širších vrstev společnosti. Text 

je zakončen stručným pohledem na únorové dny, které byly vyvrcholením 

dlouhodobě propracované taktiky, tlaku na nekomunistickou část vládních orgánů 

a svébytným procesem politické změny v zemi. Významnou roli sehrály i zmíněné zahraniční 

události jako byl například Marshallův plán nebo založení Informbyra.

Abstract

ABSTRACT Bachelor thesis "The post-war elections of 1946 in Czechoslovakia as a turning 

point of the Communist Party of Czechoslovakia power takeover" focuses 

on transformation of the political tactics of the the Communist Party of Czechoslovakia after 

the elections in 1946. Since the restoration of the the Communist Party of Czechoslovakia

in 1945 till the February revolution in 1948, the procedure of absolute communist takeover 

of the government in the country underwent a significant change. The first part describes 

events preceding the elections, which has become an important factor affecting the outcome. 



It was not only the rules established by the National Front, which for example limited 

the number of participants or the election campaign, but also on the course and event 

promotion. The second part of the thesis analyses the reactions of the main leaders 

on the outcome and in particular focuses on the preparation of the next steps 

of the Communist Party of Czechoslovakia. Further follows a period of joint government 

during which the communists focused on controlled internal decay of other non-communist 

parties represented in the National Front and the gradual penetration into the society. 

The thesis ends with a brief look at the February revolution in 1948 which was 

the culmination of a long-term sophisticated tactics and pressure on the non-communist 

parties and specific of political change in the country. An important role in the analyzed 

events had also the two, already mentioned, events: the Marshall Plan and the establishment 

of Informbyra.
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Seznam použitých zkratek

ČSL Československá strana lidová

ČSNS Československá národně socialistická stran

ČSNV Československý národní výbor

ČSR Československá republika

ČSSD Československá sociálně demokratická strana

DS Demokratická strana 

KS komunistická strana

KSČ Komunistická strana Československa

KSS Komunistická strana Slovenska

NF Národní fronta

ROH Revoluční odborové hnutí

SP Strana práce

SS Strana slobody

SSSR Svaz sovětských socialistických republik

ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa
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Úvod

V květnu 1945 skončila v Evropě druhá světová válka. Pro většinu kontinentu měla 

zničující důsledky. Postižené státy, mezi něž patřilo i Československo, potřebovaly nejen 

urychlenou hospodářskou a ekonomickou pomoc, ale i obnovu politických zřízení. Na jaltské 

konferenci v únoru 1945 bylo dohodnuto, že je spojenecké země1 dovedou ke znovuobnovení 

demokracie. Pro Československo znamenala léta druhé světové války tragickou etapu 

národních dějin. V září 1938 byla podepsána západními státy a Německem Mnichovská 

dohoda, která republiku připravila o pohraniční oblasti obývané převážně sudetskými Němci. 

V březnu následujícího roku začala šestiletá nacistická okupace českých zemí, rovněž byl 

vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Se souhlasem říšského kancléře A. Hitlera vyhlásila 

14. března 1939 slovenská autonomní vláda nezávislost Slovenska. Na jaře 1939 byla 

v zahraničí pod vedením Edvarda Beneše, zahájena akce, která měla začít boj proti nacismu, 

a vést k osvobození a obnově ČSR. Výsledkem byla činnost druhého československého 

zahraničního odboje a konstituování institucí a orgánů, které reprezentovaly zápas Čechů, 

Slováků a dalších československých občanů za národní osvobození.2 Na podzim roku 1939 

byl ustanoven jako první orgán tohoto druhu Československý národní výbor (ČSNV) 

v Paříži.3 Řada příslušníků bývalé československé armády odešla po 15. březnu 1939 

do emigrace, kde se aktivně zapojila v řadách francouzských a později britských armád 

do vojenských operací proti Hitlerovi a jeho spojencům na evropských a mimoevropských 

válčištích. Po porážce Francie v červnu 1940 odešli zástupci pařížského ČSNV do Londýna, 

kde díky diplomatickému úsilí a také vzhledem k personální změně ve vedení britské vlády 

byla v červenci 1940 usnesena prozatímní československá vláda, která získala v červnu 1941 

statut oficiálního spojence. Významný podíl na této akci měl a pozici uznávaného vůdce 

celonárodního odboje získal prezident Edvard Beneš.4 Od června 1941 se po napadení SSSR 

nacisty významně rozšířila spolupráce československého odporu s Moskvou. Zde rovněž 

od roku 1939 sídlilo exilové vedení KSČ, které se od roku 1941 stalo postupně důležitou 

složkou vedení národního odboje. Od jara 1939 se v několika etapách v okupovaném 

                                                            
1

Tzv. Velká trojka – Velká Británie, Spojené státy Americké a Sovětský svaz. Tyto tři země tvořily spojeneckou alianci, které 
vzniklo jako odpor proti nacistické aktivitě.
2 GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké Dějiny zemí koruny české, Svazek XV a. Litomyšl: Paseka, 2006, s. 276-283
3 Ibidem, s. 322
4 Ibidem, s. 383
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protektorátu zformovala celá řada odbojových vojenských i nevojenských, vlasteneckých 

a také komunistických ilegálních organizací. Počátky protinacistického odporu bylo možné 

zaznamenat také na Slovensku, kde vyvrcholil v roce 1944 ve Slovenském národním 

povstání.

Na jaře 1945 se v Československu zformovala zcela nová poválečná politická 

reprezentace. Celosvětová hospodářská krize ve 30. letech, mnichovské události z podzimu 

1938, ale také samotná válka výrazně ovlivnily cítění politiků i běžných občanů. Pravicový 

směr byl oslaben a výrazně se prosadila levice, z níž se na vrchol dostala komunistická strana. 

Přestože byla během války zakázána, působení nepozastavila a za významné sovětské pomoci 

dále fungovala v exilu a stala se důležitým článkem ilegální protinacistické činnosti.5

Její poválečný nástup byl oproti ostatním stranám přímý a rozhodný. Během exilového 

působení se její zástupci důkladně připravovali na návrat do republiky a aktivně se podíleli 

na rozhodnutích, jež měla určovat další směr, kterým se bude stát ubírat. 

V bakalářské práci na téma Poválečné volby 1946 v ČSR jako mezník nástupu KSČ 

k moci použiji metodu přehledového a kritického výkladu zjištěných poznatků z odborné 

literatury. Hlavním cílem bude postihnout postupnou přeměnu komunistické strany 

po prvních poválečných volbách a zároveň vysvětlit, proč se staly důležitým historickým 

mezníkem. V úvodní části se budu zabývat poválečným stavem komunistické strany 

v Československu. Stručně nastíním její výchozí situaci, voličskou základnu, pozici ve vládě 

a v Národní frontě (NF). Vysvětlím postupné prosazení do důležitých veřejných orgánů. 

Návazně se zaměřím na vyhodnocení voleb v roce 1946. Ve druhé části práce shrnu jejich 

výsledky, zmíním důležité mezistranické spory a komunistický program obecně. V závěru 

vysvětlím, opět za pomoci zvolené literatury, postupný nástup KSČ k moci, převzetí 

důležitých pozic, snahu o rozklad nekomunistických stran a změny v politickém postupu KS.  

Na zvolených příkladech jednotlivě vyložím postupnou proměnu komunistické taktiky, jedná 

se např. o odklon od „specifické národní cesty k socialismu“, snahu o posílení pozic KS 

na Slovensku, hospodářské spory v NF, vliv založení Informbyra. Všechny jmenované 

případy vedly k postupnému přetváření taktiky a postupu KSČ k následnému převratu v roce 

1948. Výsledkem práce bude text, který se s přispěním poznatků z odborné literatury pokusí 

vysvětlit změny ve strategii komunistické strany. Vedení KSČ považovalo vítězství 

                                                            
5 MAŇÁK, Jiří. Proměna dělnická strany v organizaci moci. Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945-1953 
ve světle stranické statistiky. In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK, Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu. Svazek I. Praha: Dokořán, 2003, s. 158



5

ve volbách v roce 1946 za důležitý krok na cestě za mocí a komunistická strana využila všech 

prostředků k postupnému oslabení protivníků a k následnému převzetí moci v roce 1948.

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela ze studia řady odborných publikací 

a článků. Problematika je popsána v četných domácích zdrojích. Základní výkladová linie 

práce čerpá především z prací K. Kaplana, který se dlouhodobě věnuje výzkumu a výkladu 

daného období. Jeho publikace jsem doplnila o další literaturu a řadu článků, které kriticky 

analyzují jednotlivé historické události mající relevantní vliv na zpracovávanou oblast. 

Z Kaplanovy tvorby jsem zvolila tituly, které líčí nejen vývoj komunistické strany, 

ale rozebírají komplexně tehdejší politickou scénu. Jedná se např. o práci Nekrvavá revoluce, 

vydanou v Torontu v roce 1985, která byla důležitým souborem vysvětlujícím poválečné 

období z obecnějšího hlediska. Další prací je přehledový studijní materiál Československo 

v letech 1945 – 1948. Tato publikace byla přínosná stručným popisem nejdůležitějších 

momentů vývoje politické scény 1945 – 1948. V neposlední řadě lze jmenovat práci Pět 

kapitol o únoru, která charakterizuje jednotlivé politické strany a komunistickou taktiku 

v období cesty převzetí moci. Oproti předchozím je tato studie rozšířena o poznatky získané

z nově zpřístupněných archivů. Pro podrobnější dokreslení taktiky vedoucích funkcionářů 

KSČ byla přínosná společná kniha K. Kaplana a P. Kosatíka Gottwaldovi muži. Kaplanovy 

studie považuji za důležitý základ, ze kterého bylo možné získat podnětné informace 

pro napsání bakalářské práce. Ačkoliv se jmenovaná literatura zabývá stejným obdobím, 

každý titul je pojatý z odlišného pohledu a doplněný o nové poznatky, které byly nápomocné 

pro formulování koncepce tohoto textu. Jednotlivé části jsem dále zpracovala i na základě 

studia dalších článků včetně těch, které byly vydány v rámci odborných sborníků. Práce 

je rozdělena na tematické kapitoly (viz osnova). Pro první část, vysvětlující situaci po válce 

a přípravu na volby, jsem zvolila publikace nejen již zmiňovaného historika K. Kaplana, 

ale také publikace J. Vykoukala a kolektiv, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989 a Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy 

v letech 1944-1948 doplněné o paměti Dr. E. Beneše, druhý díl. Všechny jmenované nabízejí 

pohled ze širšího pohledu, jak domácí politické scény, tak i zahraničních událostí.

Druhá část práce se opírá o některé odborné řady a články, které byly otištěny 

v kompendiu Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody vydané u příležitosti 

uspořádané konference k 60. výročí konce druhé světové války. Za zajímavý lze považovat 

text J. Dobeše Socialismus v politické teorii a praxi let 1945 – 1948, otištěný v tomto 

sborníku. Autor kriticky nahlíží na předvolební taktiku a vizi jednotlivých stran. Další 
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poznatky přináší též zamyšlení J. Lesáka Soutěž politických stran v systému obnovené 

republiky. Práce rovněž čerpá z tematicky relevantních kapitol publikace Malíř Jiří, Marek 

Pavel a kol. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 

a Československu v letech 1861 – 2004. 2. Díl: 1938 – 2004. Jedná se o zpracování 

pojednávající o politických stranách a jejich plánech (stručná charakteristika programů, 

vnitrostranického rozdělení, složení atd.). Jednotlivé kapitoly tvoří ucelený přehled o tehdejší 

politické scéně. Další práce vyšly v publikační řadě Na pozvání Masarykova ústavu č. 5, 

z nichž byly volbám a jejich průběhu věnovány studie M. Pehra Volby 1946, L. Vykoupila 

Volby v květnu 1946 a E. Broklové Volební právo a volby 1946. Texty se podrobněji 

zabývají technickou stránkou přípravy politických stran na volby a následným úspěchem 

KSČ. Dalším zdrojem rozebírajícím květnové volební hlasování 1946 byla monografie 

V. Vebra Osudové únorové dny. 

Závěrečná část vychází z výše uvedených publikací K. Kaplana Československo 

v letech 1945 – 1948 a Pět kapitol o únoru. Pro rozšíření a porovnání zjištěných faktů byl 

zpracován jako důležitý zdroj titul J. Rupnik, Dějiny Komunistické strany Československa. 

Od počátku do převzetí moci. Autor popisuje historii KSČ od vzniku 

až po zlomový únor 1948 a klade důraz na sociologické hledisko. Pro studium problematiky 

byla též přínosná kniha M. Barnovského Na cestě k monopolu moci: mocenskopolitické 

zápasy na Slovensku v rokoch 1945 – 1948, která podrobně zpracovává události 

na Slovensku, které byly významným faktorem v celém sledovaném období. Práce 

je doplněna i o ukázky z dobových projevů politických aktérů
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1. Československo po válce

V březnu roku 1939 byla v Čechách a na Moravě zřízena německá okupační správa. 

V Londýně byla v létě 1940 ustanovena exilová vláda, která se skládala především 

ze zástupců prvorepublikové politické scény. V čele zahraničního odboje stál dr. Edvard 

Beneš, který byl hlavním reprezentantem československé demokratické moci.6 Během 

působení v zahraničí začal spolu se spolupracovníky připravovat podobu nových 

mimořádných zákonů, a tím i podmínky fungování budoucího obnoveného státu. Na druhé 

straně se v SSSR formovalo exilové vedení z levicového křídla. Jednalo o členy komunistické 

strany, kteří se do Moskvy uchýlili před nacistickou hrozbou. Jak londýnské zastoupení, 

tak moskevské pod vedením Klementa Gottwalda, připravovaly politické kroky, které bude 

nutné provést po skončení války. E. Beneš si byl vědom poválečného oslabení republiky 

a vnímal nutnost uzavřít spojenectví s některou z mocností, která by garantovala obranu ČSR 

po válce. Po zkušenostech z Mnichova 1938 se rozhodl přiklonit na východ. Svoji úlohu 

v následujícím vývoji sehrál i fakt, že londýnský exil nefungoval tak jednotně a organizovaně 

jako komunisté v Moskvě. 

E. Beneš si uvědomoval problematické spojenectví se Sověty, přesto v prosinci roku 

1943 uzavřela londýnská exilová vláda se SSSR smlouvu o přátelství. Dohoda měla 

Československu zaručovat sovětskou podporu při osvobozování a obnově země a Moskvě 

měla významně pomoci při posílení pozic republiky v poválečné střední Evropě.7

V souvislosti s touto dohodou vyvstávala řada otázek, zda se jedná o správný krok a zda 

zaměření na východ je jediným možným řešením dané situace. E. Beneš v pamětech 

vzpomínal: „My sami v Londýně jsme dostávali z domova zprávy, že většina našeho lidu 

komunistická sice není, ale že plně chápe a schvaluje náš postup, moji cestu, naši smlouvu, 

krátce: chápe problematiku poválečné politiky evropské.“8 Nová zahraniční politika byla tedy 

oficiálně zaměřena na východ, a významná byla i změna sociální. Podle historika K. Kaplana 

E. Beneš věřil v sovětskou liberalizaci a demokratizaci, po níž nehrozí bolševizace střední 

Evropy. Naopak předpokládal, že Moskva bude respektovat státní suverenitu na západ 

                                                            
6

PROKŠ, Petr. Československo. Politická moc a sovětizace (1945-1948). In: TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní 
Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948. Praha: Historický ústav, 1995, s. 40
7 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. Část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 8
8 BENEŠ, Edvard. Dr. Paměti. Část II. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha: Nakladatelství Orbis, 1948, 
s. 423
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od svého území.9 E. Beneš věřil, že Československo se stane jakýmsi mostem 

mezi Východem a Západem.

V březnu roku 1945 přesídlila část československé exilové reprezentace z Londýna 

do Moskvy, kde se následně ve dnech 22. – 29. března uskutečnila jednání nejen o budoucím 

politickém uspořádání země, ale také o přípravě vládního programu a o podobě nového 

kabinetu. E. Beneš tehdy uvedl: „Bude třeba, aby vládní strany utvořily po osvobození 

jednotnou Národní frontu, formulovaly společně jednotný porevoluční program a zavázaly 

se k jeho solidárnímu plnění.“10 Tím interpretoval názor, který vzešel ze strany komunistů. 

K. Gottwald jako jejich moskevský vůdce od počátku kalkuloval s možností, jak se dostat 

k moci. Nebyl si jistý konkrétní podporou obyvatel v protektorátu, proto zamítl původní návrh 

londýnského exilu na vytvoření prostoru i pro pravicové strany a prosadil představu Národní 

fronty blízkou KSČ. Návrh legalizovat pouze subjekty, které budou v NF sdruženy a budou 

souhlasit s vládním programem, měl KSČ zajistit dobrou výchozí pozici.11

Setkání se stalo po podepsání smlouvy o spojenectví a přátelství z roku 1943 dalším 

neformálním přihlášením k zahraničně politické orientaci na Moskvu. E. Beneš však, 

navzdory úzké spolupráci se Sověty, spoléhal i na podporu Spojených států amerických 

a Velké Británie. Doufal, že se při osvobozování podaří americké armádě získat podstatnou 

část českého území. Tím by se zvýšil západní vliv a současně omezily možnosti Sovětů. 

Zklamání nastalo ve chvíli, kdy se západní jednotky zastavily na předem dohodnuté 

demarkační linii Saská Kamenice – Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice – Linec. 

Zbytek území byl ponechán jako zóna postupu Sovětského svazu. Díky tomu sovětská armáda 

osvobodila významnou část země a převzala vojenskou kontrolu.12 Pro zamezení jakýchkoliv 

tehdejších či budoucích pochybností o správnosti spolupráce se SSSR ujistil u příležitosti 

pobytu exilové československé politické reprezentace v roce 1945 sovětský vůdce Josif 

Vissarionovič Stalin E. Beneše o sovětském respektování československé suverenity. 13

Moskevského setkání v březnu 1945 se účastnil nejen prezident E. Beneš a zástupci 

československých komunistů, kteří v té době v Sovětském svazu působili, ale také 

reprezentanti dalších českých obnovených politických stran a členové společné delegace 

                                                            
9 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část, s. 8 
10

BENEŠ, Edvard. Dr. Paměti. Část II. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství; s. 409
11 KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Go�waldovi muži. Litomyšl: Paseka, 2004, s. 24
12 PROKŠ, Petr. Československo. Politická moc a sovětizace (1945-1948). In: TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní 
Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948, s. 40
13 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část, s. 8
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Slovenské národní rady.14 Původní Benešovy představy o vzniku socialistické strany, strany 

středu a jedné konzervativní se nesplnily. Při jednáních bylo dohodnuto, že Národní fronta 

bude tvořena v Čechách čtyřmi politickými stranami – Komunistickou stranou 

Československa (KSČ), Československou sociálně demokratickou stranou (ČSSD), 

Československou národně socialistickou stranou (ČSNS) a Československou stranou lidovou

(ČSL), na Slovensku Komunistickou stranou Slovenska (KSS) a Demokratickou stranou 

(DS). Další strany jako např. Republikánská (agrární) strana, Živnostenská strana 

nebo Hlinkova slovenská ľudová strana byly kvůli jejich politické kompromitaci během války 

zakázány. Postupně během roku 1946 vznikly na Slovensku ještě dva nové subjekty: Strana 

práce (SP) a Strana slobody (SS).15

Jednání o vládním programu byla problematičtější. Představu o konkrétním návrhu 

předložili pouze komunisté, zastoupení K. Gottwaldem. Ten při jednáních působil aktivně 

a oproti dalším zúčastněným jednal rázně. Jeho plánům nahrával i fakt, že londýnští zástupci 

neměli podrobněji zpracovaný vlastní projekt a v řadě bodů se proto více méně ztotožňovali 

s komunistickými představami.16 Komunistický program se skládal ze tří základních bodů: 

1. obnova hranic před rokem 1937; 2. odklon od západu a orientace na východ, tj. na SSSR; 

3. mocenskopolitické a sociálně ekonomické reformy, které by napomohly zabránit 

podobným rizikům jako Mnichovský diktát. Do třetího bodu spadala především obnova 

národního státu Čechů a Slováků a zároveň představa o odsunu národnostních menšin Němců 

a Maďarů, následné rozdělení majetku sociálně slabším, o znárodnění bank a průmyslu 

Němců a kolaborantů, dále odstranění stranickopolitické roztříštěnosti pomocí regulace 

demokratického systému.17 Proti těmto bodům nikdo z přítomných nic nenamítal, 

neboť pro všechny byla důležitá obnova a semknutí domácí politické scény proti možnému 

opakování nacistické hrozby.

Jedním ze sporných momentů bylo budoucí postavení slovenské části státu. 

Komunisté prosazovali, navzdory ostatním zúčastněným, větší pravomoc slovenských orgánů. 

Slováci dokonce žádali federativní uspořádání. Po válce se jejich hospodářská situace 

zhoršila. Svoji roli sehrála i ztráta krátkodobě nabyté, ač dohledem nacistů omezené, 

samostatnosti. Podle jejich přání by bylo nejlepší prosadit federaci. Proti tomuto návrhu stáli 

                                                            
14

VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: 
Libri, 2000, s. 125
15 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu, s. 19
16 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 18
17 Ibidem, s. 20-21
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především čeští zástupci včetně prezidenta E. Beneše. Ten upřednostňoval čechoslovakismus 

a rozhodně nebyl příznivcem tohoto typu státního zřízení. K. Gottwald nakonec situaci vyřešil 

diplomaticky. Přestože původní slovenský návrh nebyl přijat, tak byly Slovákům přislíbeny 

větší pravomoci a samostatné státní orgány. Byla vyhlášena tzv. Magna charta slovenského 

národa.18 Díky vstřícné politice se podařilo komunistům zajistit existenci dvou navenek 

samostatných stran – Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska. 

Z toho následně vyplýval vyšší počet míst v parlamentu, ve vládě i v dalších státních 

orgánech, jak v Čechách, tak na Slovensku.19 Finální podoba kabinetu byla odsouhlasena 

28. března 1945. Zároveň byl schválen i návrh vládního programu, který byl v některých 

jak sociálních, tak i ekonomických otázkách blízký sovětskému modelu.20 Konečné početní 

rozdělení první vlády vypadalo takto: 

             První poválečná vláda 1945

Politická strana
Počet 

zástupců

Československá sociální 
demokracie

3

Československá strana 
lidová

3

Československá strana 
národně socialistická

3

Demokratická strana 4

Komunistická strana 
Československa

4

Komunistická strana 
Slovenska

4

Nestraníci 4

21zdroj: KAPLAN Karel, Nekrvavá revoluce, str. 22

                                                            
18 KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži, s. 34
19 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce, s. 19
20 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část, s. 8
21 KAPLAN, Karel; Nekrvavá revoluce, s. 22
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V dubnu 1945 se uskutečnila jednání v Košicích. Prezidentem Benešem byla 

jmenována vláda Národní fronty Čechů a Slováků v čele se sociálním demokratem Zdeňkem 

Fierlingerem. 22 Z. Fierlinger byl sice oficiálně zapsán jako člen sociální demokracie, 

ale ideologicky byl spřízněn s KSČ. I v následujících dvou letech sehrál významnou roli 

v politických změnách, které po volbách nastaly. S K. Gottwaldem se znal již z období války, 

kdy působil jako vyslanec v SSSR. Tím se KSČ podařilo do vedení první vlády dosadit 

člověka, který velmi aktivně nahrával její politice. K. Gottwald přijal post místopředsedy 

vlády.23 Následující den byl vyhlášen vládní program. Jeho základem se stal návrh, který byl 

odsouhlasen o několik dnů dříve během moskevského setkání. Složení Národní fronty bylo 

programově nevyvážené. Sdružené strany byly reprezentanty středu nebo levice 

a podle dohody pravicová politika neměla zastoupení. KSČ, ČSSD a ČSNS založily levicový 

blok. Všechny byly silnými zastánci socialistické politiky a jejich programy se lišily 

jen minimálně. Mimo toto uskupení stála Československá strana lidová a slovenská 

Demokratická strana. Ale i ony byly zaměřeny spíše středolevicově a nedokázaly vytvořit 

adekvátní protiváhu levému křídlu. Tato nevyváženost se následně odrazila i ve výsledku 

v prvních parlamentních volbách v květnu roku 1946.24 K. Gottwald, místopředseda první 

vlády Národní fronty a zároveň předseda KSČ, na konferenci v Košicích deklaroval, 

že komunistická strana rozhodně neusiluje o převzetí moci a nastolení režimu podobného 

jako v Sovětském svazu. Naopak měla se ubírat sice k socialismu, ale pomocí 

demokratických prostředků. Gottwald se při veřejných projevech snažil veškeré obavy tohoto 

typu vyvrátit. Ve skutečnosti ale ve stejné době existovaly uvnitř komunistické strany hlasy, 

které prosazovaly okamžité převzetí moci či přímé propojení se Sovětským svazem. Tehdy 

Rudolf Slánský prohlásil: „Vládní program, který nyní uskutečňujeme, to je jen jedna etapa 

na cestě k dosažení našich konečných ideálů.“25 Jedním ze zásadních cílů tehdejší 

komunistické politiky byla příprava na boj o vedení státu.26

                                                            
22 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, s. 125
23 KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Go�waldovi muži, s. 26
24 PROKŠ, Petr. Československo. Politická moc a sovětizace (1945-1948). In: TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní 
Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948, s. 43
25 PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In: MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. Díl: 1938 – 2004. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005, s. 1132
26 PROKŠ, Petr. Československo. Politická moc a sovětizace (1945-1948). In: TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní 
Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948, s. 44
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2. Komunistická strana

Komunistická strana patřila mezi první subjekty, které se aktivně zapojovaly 

do poválečného dění a využívala každé příležitosti pro vlastní zviditelnění. Její založení 

se datovalo do roku 1921. Během války byla její činnost zakázána, ale vydatně se zapojovala 

v odboji. Z historického hlediska byla formálně obnovena nejprve Komunistická strana 

Slovenska. V září 1944 spojila činnost s tamější levicí sociální demokracie.27 Podobně jako 

na Slovensku, i v Čechách se snažila přiblížit KSČ. Ta ale odmítla, protože usuzovala, 

že se jedná o zatím předčasný a v současné době nepřijatelný krok. K. Gottwald v květnu 

1945 toto rozhodnutí obhajoval slovy: (…) „aby měl každý možnost hlásit se tam, kam ho 

vede přesvědčení a srdce.“28 Obě strany, jak KSČ, tak KSS postupovaly podle stejného 

programu, třebaže do května 1945 fungovala KSS jako samostatná strana. Situace se změnila 

ve dnech 31.5. – 1.6.1945, kdy na sjezdu Předsednictva ÚV KSČ a Předsednictva KSS bylo 

rozhodnuto, že KSS bude podřízena KSČ. Z tehdejšího zápisu vyplývá: „Debatovaná otázka 

pomeru KSS ku KSČ, formulované, že KSS je súčasťou jednotnej KSČ s jednotným 

vedením.“29 V národní politice byla ovšem slovenská část dále presentována jako samostatná 

organizace. Vztahy v komunistické straně nebyly zcela vyrovnány. Vedení KSČ kritizovalo 

slovenské poválečné vnitrostranické uspořádání i nastavenou politiku. Po nátlaku změnila 

KSS v srpnu 1945 personální složení a program sjednotila s pražským. Obě strany 

dále postupovaly podle předem dohodnutých plánů, kladly důraz na všeobecné potřeby, 

posilovaly vlastní pozice a rozšiřovaly voličskou základnu.30

V květnu 1945 měla KSČ přes 247 tis členů,31 slovenská KSS v srpnu téhož roku 

přibližně 150 tis.32 V březnu 1946 se jejich počet v českých zemích zvýšil na jeden milion33

a na Slovensku, kde v té době probíhala výměna členských legitimací, a proto k tomuto datu 

                                                            
27 PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In: MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kol. Politické strany. Vývoj politických 
stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861 – 2004. 2. Díl: 1938 – 2004, s. 1131
28 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátku do převzetí moci. Praha: Academia, 2002, s. 194
29 PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska – územná organizácia Komunistickej strany Československa na Slovensku 
(1948-1989). In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 
Svazek IV. Praha: Dokořán, 2005, s. 175
30 Ibidem, s. 171
31 MAŇÁK, Jiří. Proměna dělnická strany v organizaci moci. Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945-1953 
ve světle stranické statistiky. In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK, Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu. Svazek I., s. 160
32 PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska – územná organizácia Komunistickej strany Československa na Slovensku 
(1948-1989). In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 
Svazek IV. s. 167
33 MAŇÁK, Jiří. Proměna dělnická strany v organizaci moci. Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945-1953 
ve světle stranické statistiky; In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK, Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu. Svazek I., s. 160
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je dostupný pouze údaj o nově vstoupivších, se jednalo o přibližně 150 tis přibyvších.34 Počet 

zaregistrovaných v obou organizacích neustále narůstal. Strana upřednostňovala rozšíření 

základny o nově příchozí a bezpartijní voliče před přebíráním hlasů konkurence. 

Ke komunistům se přidávaly různé skupiny občanů, jednalo se o radikální mládež, levicovou 

inteligenci, rolníky čekající na konfiskáty, různé typy kariéristů, ale také o osoby 

zkorumpované, které se za stranickou legitimaci pouze schovávaly. Komunisté přijímali 

v podstatě každého. Každý mohl být v budoucnu užitečný při převzetí moci.35 Podle statistik 

z března 1946 byla KSČ strana tvořena z 57,7 % dělníky, 12,8 % rolníky, 4,1 % živnostníky 

a 9,2 % inteligencí.36 Složení na Slovensku bylo: 69,8 % dělníci, 12,9 % rolníci, 10,3 % 

živnostníci a 6,9 % pracující inteligence.37

Komunisté prosazovali svůj vliv nejen pomocí programu, ale i prostřednictvím nově 

vzniklých organizací. Po počáteční nejistotě, jak budou po válce přijati, se jejich síla stále 

zvyšovala. Snažili se všemocně připravit půdu pro lepší vyjednávání a oproti ostatním 

stranám, které byly v poválečném chaosu, fungovali podle připravených plánů. Například

v Košickém vládním programu mimo jiné prosadili, že původní struktura státní správy bude 

zrušena a nahrazena novým typem lidově demokratického aparátu, jehož základ tvořily 

národní výbory. Ty se dělily na místní, okresní a zemské. Jejich činnost zajišťovala chod 

hospodářství, zásobování, dopravu, péči o válečné poškozence, zdravotnictví, dohled 

nad příděly bytů, personální politiku, očistu od zrádců, kolaborantů, konfiskace, odsun Němců 

aj.38 Samozřejmostí bylo, že tyto nově vzniklé orgány byly obsazovány především zástupci 

komunistů. Jen v prvním roce bylo na československém území založeno okolo 11 000 

organizačních celků.39 V únoru 1946 bylo do předsednických pozic dosazeno plných 46 % 

(2975 křesel z celkového počtu 6 381) komunistických zástupců.40 Mimo národních výborů 

se zřizovaly i další organizace. Bylo totiž důležité prosadit se do všech vrstev společnosti. 

Proto například i ve znárodněných podnicích byly zakládány závodní organizace, samozřejmě 

                                                            
34 PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska – územná organizácia Komunistickej strany Československa na Slovensku 
(1948-1989). In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 
Svazek IV. s. 167
35

PROKŠ, Petr. Československo. Politická moc a sovětizace (1945-1948). In: TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní 
Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948, s. 42
36 MAŇÁK, Jiří. Proměna dělnická strany v organizaci moci. Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945-1953 
ve světle stranické statistiky; In: KÁRNÍK, Zdeněk a Michal KOPEČEK, Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu. Svazek I., s. 161
37 PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In: MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. Díl: 1938 – 2004, s. 1138
38 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu, s. 14-15
39 PROKŠ, Petr. Československo. Politická moc a sovětizace (1945-1948). In: TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní 
Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948, s. 42
40 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu, s. 15
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vedeny nejlépe zástupcem komunistické strany. Zde se nacházela podle Rudolfa Slánského 

„…největší masa pracujícího lidu“ a tím i silná voličská základna.41 Cílem bylo nejen získání 

dalších členů, prosazení vlastní ideologie mezi širší masy, ale také vytvoření pocitu předané 

zodpovědnosti občanům a ukázání, že komunisté bojují za republiku a že po všech 

předchozích zkušenostech je socialismus tou správnou cestou. Dalšími významnými spolky 

byly satelitní organizace jako např. jednotné odbory – Svaz českých a slovenských partyzánů, 

Revoluční odborové hnutí; jednotná organizace mládeže – Svaz české mládeže; jednotná 

organizace bojovníků proti fašismu – Svaz osvobozených politických vězňů, atd. Pomocí 

těchto institucí rozšiřovali komunisté vliv.42

Stranická politika byla tvořena shora. Strukturu zaštiťovalo úzké vedení, 

které se skládalo z osobností, které během válečného období působily v exilu. Strana 

prosazovala princip demokratického centralismu, který však v praxi znamenal naprostou 

podřízenost nižších stranických orgánů vyšším. Tím bylo dosaženo, že vedení bylo v rukou 

úzkého okruhu vysoce postavených funkcionářů.43 Hlavními představiteli Komunistické 

strany byli Klement Gottwald, Václav Kopecký, Václav Nosek, Rudolf Slánský, Viliam 

Široký a Karol Šmidke.44 Po válce se „nová“ KSČ presentovala jako strana „celonárodní, 

která je schopna uspokojit potřeby všech poctivých Čechů a Slováků, všech pracujících 

bez rozdílu stavu včetně soukromých zemědělců a živnostníků.“45 Nevypracovala 

ani nezveřejnila konkrétní volební program a ani nenabízela vlastní představu konečné 

podoby socialismu v Československu. Po celé předvolební období prohlašovala, že se její 

záměry ztotožňují se schváleným Košickým vládním programem. Neustále bylo opakováno, 

že není jiný plán, než programové prohlášení vlády a Národní fronty.46 „My komunisté 

nesmíme připustit, aby živnostnictvo, jako početná složka národa, sedlo na lep těm 

nepoctivým politickým kejklířům, kteří se snaží pomluvami o našem plánu zestátňování 

drobných živnostníků očernit naší stranu v očích živnostníků… KSČ trvá na udržení 

soukromého vlastnictví pracujících zemědělců a nepomýšlí na nějaké tvoření kolchozů.“47

Komunisté od počátku neprosazovali přímou socializaci, ačkoliv v ní spatřovali cíl. Během 

jakýchkoliv veřejných jednání se tomuto tématu vyhýbali. Politiku sice spojovali s lidovou 

                                                            
41 PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In:  MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. Díl: 1938 – 2004, s. 1132
42 Ibidem, s. 1132
43 Ibidem, s. 1138
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VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, s. 134
45 PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In: MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. Díl: 1938 – 2004, s. 1132
46 Ibidem, s. 1132
47 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, s. 25
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demokracií, ale ta pro ně znamenala především inspiraci Sovětským svazem a odklon 

od parlamentních demokracií západních typů. V. Kopecký definoval myšlenku nové lidově 

demokratické republiky jako ideologii přechodového období na cestě od kapitalismu 

k socialismu.48 Strana se ale také veřejně vydávala za pokračovatelku díla T. G. Masaryka.49

V. Kopecký prohlašoval na VIII. sjezdu KSČ v březnu 1946: „Plně oceňujeme velikou 

osobnost a veliké historické dílo T. G. Masaryka, jejž budeme ctít jako tvůrce 

československého státu (…) Navazujeme na Masarykovo historické dílo a přijímáme 

z Masaryka všechny živé hodnoty a především jeho demokratické a humanitní ideály, 

jež v nové formě uplatňujeme.“50 Tím se více snažili probudit v občanech zájem o jejich 

politiku a ukázat, že jsou velmi silnou nacionalistickou stranou, která usiluje především 

o silné sociální zázemí a bezpečnost. 

Řada autorů se shoduje na faktu, že nesporným trumfem komunistů byla koordinace 

nejen v nových orgánech moci, ale i při aktivním náboru. Ze strany, která před válkou patřila 

mezi ty méně významné, se po jejím skončení stala nejsilnějším politickým subjektem. 

Chybou ostatních politických stran byla pomalá reakce na nově vzniklou situaci a pomalé 

zapojení se do běžného života. Tato neprůbojnost nahrávala naopak komunistům 

v urychleném obsazování pozic ve státní správě a v nově vzniklých organizacích. Dodržovali 

tím plán na důsledné prorůstání systémem. Porážka politických protivníků byla až dalším 

krokem, který měl následovat po stabilizaci pozic. Přes ujišťování, že se nedrží a nebudou 

držet stalinistického modelu, bylo toto základní myšlenkou. Monopol moci a diktatura 

proletariátu byly základním předpokladem a rysem představy o komunistickém socialismu.51

                                                            
48

RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátku do převzetí moci, s. 197
49 Ibidem, s. 195
50 Ibidem, s. 195
51 PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In: MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. Díl: 1938 – 2004, s. 1132
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3. Volby

Po schválení prozatímní vlády a Košického vládního programu se začalo jednat 

o volbách. Bylo rozhodnuto, že se uskuteční do šesti měsíců od skončení války. Přesné datum 

hrálo podle politiků významnou roli. Nekomunistické křídlo politické scény prosazovalo 

dřívější termín. Zvláště ČSNS doufala v brzké konání, neboť si uvědomovala rychle rostoucí 

podporu komunistické strany.52 Naopak komunisté se ze strategických důvodů snažili termín 

oddálit. Přestože výsledky například ve volbách v Maďarsku nebyly povzbudivé, věřili, že jim 

dostatek času pomůže rozšířit řady voličů a tím zvýšit šance na vítězství. Na základě 

kompromisu byl nakonec stanoven dnem konání 26. květen 1946.53 Další jednání potvrdila, 

že kandidovat mohou pouze ta uskupení, která jsou sdružená v NF nebo byla registrována 

k 30. dubnu 1946 a vyvíjí aktivní činnost. V Čechách tyto podmínky splňovala Komunistická 

strana Československa, Československá strana lidová, Československá strana národně 

socialistická a Československá sociální demokracie. Na Slovensku byly registrovány 

Komunistická strana Slovenska, Demokratická strana, Strana slobody a Strana práce.54

O složení volební scény jednala exilová vláda v Londýně s exilovým centrem v Moskvě 

již na sklonku války. Původní londýnský návrh, tzv. kvórum,55 byl moskevským centrem 

zamítnut. Zároveň byl prosazen jmenovitý zákaz existence organizací, které by byly nějakým 

způsobem spojovány s nacisty či kolaborací. Tím se politická scéna zúžila názorově od středu 

po levici. Přes politická omezení přicházející ze strany komunistů podporovaných SSSR 

podle J. Lesáka: (…) „všichni členové čs. exilové vlády skálopevně věřili v trvajícího 

demokratického ducha všech Čechů a většiny Slováků a v jejich nezlomnou věrnost 

masarykovsko-benešovské parlamentní demokracii a že se zodpovědně zachovají 

v poválečných volbách,“56 a to i navzdory válečné zkušenosti a zklamání, které přinesl 

západní svět.57 Všechny politické strany se považovaly za silné partnery a doufaly v úspěch. 

Přestože největší potenciál měla komunistická strana, žádný z konkurentů si plně 

neuvědomoval skryté nebezpečí nejen v síle nové ideologie, ale i v podpoře obyvatelstva. 
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a Josef TOMEŠ. Na pozvání Masarykova ústavu (5). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2007, s. 46
53 PEHR, Michal. Volby 1946. In: DOUBEK, Vratislav; PEHR, Michal a TOMEŠ, Josef. Na pozvání Masarykova ústavu (5), Praha: 
Masarykův ústav AV ČR, 2007, s. 16
54 Ibidem, s. 14
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To byl důvod nejednotného postupu nejen v předvolební kampani, ale i v dalším fungování 

NF.58

Jednání o volebních pravidlech probíhala od konce roku 1945, ale jejich konkrétní 

podoba byla dohodnuta až na setkání NF 16. ledna 1946. Tehdy K. Gottwald přednesl návrh 

na možnost odevzdání tzv. bílého lístku. Argumentoval tím, že volby jsou povinné 

a za neúčast by měly hrozit jak peněžní tresty, tak i vězení. Bílým lístkem by voliči mohli dát 

najevo, že nejsou ani pro jednu z nabízených alternativ. V tomto kroku se skrývala snaha 

komunistů jednoduše se zbavit hlasů, které před válkou patřily některé ze zakázaných stran. 

Schválení návrhu pro ně proto bylo velmi důležité, neboť se jednalo o významnou skupinu 

obyvatel, která v roce 1935 tvořila více než 25 % elektorátu.59 Komunisté se obávali, 

že by nerozhodnutí občané, kteří v posledních volbách dali hlas některé z pravicových stran, 

nyní mohli podpořit některou z nekomunistických stran. K. Gottwald tehdy prohlásil: 

„Protivníci vládní politiky nebudou komunisty volit a tím budou posilovat ostatní strany. 

Naproti tomu prázdný lístek jim umožní, aby hlasovali proti vládě, aniž by tím podporovali 

ostatní strany.“60 Proti předloženému plánu vystoupili ostatní členové NF a zvláště národní 

socialisté, kteří věřili, že voliči využijí možnosti odevzdat hlas některé z politických stran.61

Návrh se přes odpor národních socialistů, demokratů a lidovců podařilo za podpory sociálních 

demokratů a komunistů prosadit.62 Předpoklady K. Gottwalda se však nepotvrdily a nabízené 

možnosti využilo jen 0,35 %63  hlasujících.64

Další změnou oproti volbám v roce 1935 byl počet volebních krajů. Po válce proběhlo 

jejich přerozdělení s ohledem především na ztrátu části území na východě a zároveň 

na přesídlení obyvatelstva. Celkový počet krajů se zvýšil z dvaadvaceti na dvacet osm (české 

země 13, Morava a Slezsko 6 a Slovensko 9).65 Mandáty byly mezi oblasti rozděleny v přímé 

úměře počtu vydaných lístků.66,67 Novinkou nebylo pouze přerozdělení krajů a omezení 
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politických stran, ale zároveň i ustanovení povinnosti volit (výjimku tvořily osoby starší 70 let 

a nemocní), a odnětí volebního práva válečným provinilcům, zrádcům, kolaborantům 

a občanům jiné než české, slovenské nebo ostatních slovanských národností. Týkalo se 

především Němců, Maďarů, ale i Židů. Za významné lze rovněž považovat i snížení věkové 

hranice voličů z 21 na 18 let.68 Na první pohled nevinné rozhodnutí přineslo více o 7,2 % 

nových voličů, kteří neměli politické zkušenosti a prožili pouze hospodářskou krizi, 

mnichovské události, válku, a dle řady kritiků proto byli velmi lehce ovlivnitelní.69

Podle E. Broklové to, že byli nuceni vybírat z omezeného spektra, mohlo díky nižší znalosti 

širších souvislostí vést ke snadnější manipulaci komunistickou ideologií.70 Další 

nezanedbatelnou část zastánců KSČ tvořilo obyvatelstvo přesídlené z pohraničních oblastí. 

Jeho náklonnost zajistila pozemková reforma, která nově příchozím přerozdělovala majetky 

po odsunutých německých občanech.71 Tyto dvě skupiny měly velký vliv na celkový výsledek 

voleb. Po zákazu pravicových stran mohl volič vybírat pouze z povolených subjektů, a to jen 

danou organizaci bez možnosti upřednostnit některého z kandidátů. Po volbách byly přidělené 

mandáty rozdělovány podle Hareovy metody, která byla opět zvolena, přestože dříve byla 

kritizovaná pro diskutabilní demokratičnost. Podstata výpočtu spočívala v tom, že se součet 

všech platných hlasů odevzdaných v kraji vydělí počtem přidělených mandátů. Zbylé 

se posléze rozdělí ve druhém a třetím skrutiniu, a to na úrovni celé republiky. Ve druhém 

skrutiniu byla pro další výpočet volebního čísla použita metoda Hagenbach-Bischoffova, 

ve třetím skrutiniu se zbylé mandáty přidělovaly stranám podle nejvyšších zbytků hlasů.72

Politické strany ovšem nejednaly pouze o volebních pravidlech pro občany, 

ale i zásadách, které řídily jejich agitaci. Spory v rámci stranické propagace se prohlubovaly 

a ještě před schváleným začátkem předvolebního boje, který byl stanoven na 25. dubna 1946, 

proběhla řada konfliktů a obvinění. Některé ataky vedly k rozbrojům, které komentoval 

V. Kopecký slovy: „Kdysi to v Národní frontě vypadalo jako na začátku manželství, v době 

líbánek, milovali jsme se a nemohli jsme od sebe. Dnes to vypadá jako v manželství po roce. 
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Mrzutosti jsou velké, házíme po sobě hrncema.“73 Bylo nutné najít kompromis a uklidnit 

situaci. Řešení přišlo 23. března 1946, kdy byla uzavřena vzájemná dohoda o zásadách 

volební kampaně, kterou měli všichni přítomní dodržovat:

 Strany nesměly ve svůj prospěch využívat osobnosti prezidenta Edvarda Beneše.

 Strany nesměly kritizovat fungování vlády a politiku Národní fronty.

 Strany nesměly kritizovat politiku Sovětského svazu.

 Strany nesměly kritizovat zahraniční politiku země.

 Strany mohou prezentovat své volební plány a vysvětlovat změny, které by v případě 

úspěchu chtěly provést. 74

3.1 Program stran

Strany se na volby důkladně připravovaly již několik měsíců před vypuknutím 

kampaně. Většina politiků si byla vědoma významu hlasování, které mělo mít zásadní vliv 

na fungování země a mělo určit cestu, kterou se bude Československo v následujících dvou 

letech ubírat. Konaly se mítinky, veřejné schůze, provolávala se agitační hesla, skládaly 

básně.75 Každý se snažil oslovit nejen svou cílovou skupinu, ale zaujmout i nerozhodnuté 

voliče. Probíhala rozsáhlá tvorba stranických sítí na místní, okresní a krajské úrovni. Velmi 

důležitým nástrojem propagace se stal tisk. Většina stran vydávala některý z tehdejších 

deníků, prostřednictvím kterých oslovovaly voliče. Zaměřily se především na seznámení 

s programem a zároveň upozorňovaly na chyby konkurenčních partnerů. Jednalo se například 

o Rudé právo, ovládané KSČ, či Pravdu píšící o KSS,76 ČSSD vydávala Právo lidu, DS 

Katolické noviny77 a ČSL využívala Lidovou demokracii.78 Tisk však nebyl jediným 

prostředkem jak informovat voliče. Uchazeči se zaměřili také na osobní kontakt s občany. 

Pořádali agitační schůze, kde prováděli nábor nových členů a stávající ujišťovali o správnosti 

jejich rozhodnutí. I přes podobnost průběhu jednotlivých kampaní se programy lišily 

v detailech. Každá ze stran se snažila prezentovat jako ta, která bude pro stát nejpřínosnější.
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Za jedinou nesocialistickou stranu v Čechách se dala považovat Československá 

strana lidová, přestože programově byla spíše středová a podporovala sovětské reformy, 

a tím zmírňovala pravicové zaměření. Toto směřování sice plnilo mezeru mezi chybějící 

pravicí a levicí zastoupenou ČSSD a KSČ, ale zároveň v ČSL způsobovalo silné 

vnitrostranické rozpory. Lidovci si podobně jako ostatní nekomunistické strany uvědomovali, 

že je důležité bojovat proti vlivu komunistů, neboť tlak KSČ nezadržitelně rostl a navíc 

ideologie prosazovaná KSČ nebyla nakloněna žádné formě náboženství. Lidovci se snažili 

od ostatních stran odlišit a základ programu stavěli především na podpoře rodiny, požadovali 

rovnoprávnost žen, svobodu vyznání, podporovali soukromé vlastnictví, i když v určitých 

případech uznávali výjimky a následná omezení.79 Souhlasili s probíhajícími reformami, 

ale nebyli zastánci hlubšího znárodňování. Nejsilnější voličskou základnu měli na Moravě, 

tvořili ji především zemědělci a katolicky smýšlející obyvatelstvo.80 Hlavní volební hesla 

byla: Nesocialisté do našich řad! Proti totalitě všech barev! Chceme vskutku více práce, 

ale méně agitace! Studenti dnes chtějí klid, mají dost všech totalit!81

Československá sociální demokracie měla ze všech stran nejtěžší pozici. Po válce 

přestoupila řada sociálních demokratů do KSČ a úzká spolupráce s komunisty se posléze stala 

největším handicapem. Zásadní problém nastal v prosazení programu. V mnohém totožná 

politika s KSČ nebyla pro voliče dostatečně zajímavá, a tak hlasy odevzdávali spíše nové 

silné straně, která byla podporována Sověty. ČSSD prosazovala socialismus se zachováním 

podstaty demokracie. Odlišnost oproti KSČ se dala najít ve formě aplikace socialismu. Měla 

stejný názor na nutnost ustoupit od individualismu, ale kladla větší důraz na roli 

intelektuálů.82 Její cílovou skupinou byly nedělnické vrstvy obyvatelstva a především střední 

vrstva. Hlásala socializaci velkého majetku a naopak malopodnikatele a živnostníky chtěla 

zabezpečit sociálními zákony.83 Z vnitrostranického pohledu se zde rýsovaly dva zásadní 

směry. Jedno křídlo zastoupené Z. Fierlingerem, podporovalo úzkou spolupráci s KSČ. 

Druhé, které prosazovalo politickou samostatnost a demokratickou cestu, reprezentoval 

především v pozdějších měsících B. Laušman. I přes nevýhodnou pozici předpokládali 
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sociální demokraté značný volební úspěch. Vycházeli především z předválečných zkušeností. 

Ve svých heslech dávali jasně najevo svůj povolební záměr: „Demokracie naše cesta, 

socialismus náš cíl.“84 Hlavním programem byl jednoznačně marxismus.85

Československá strana národně socialistická byla po ČSSD a KSČ třetí 

socialistickou stranou v NF. Podobně jako ČSSD se snažila od KSČ odlišit, 

a proto propagovala vlastní tzv. „český socialismus“. Před volbami vystoupila 

ze socialistického bloku a prezentovala svoji představu socialismu samostatně. Patřila mezi 

největší kritiky KSČ, ale i ČSSD.86 Vedení strany si uvědomovalo sílu KSČ, ale stále věřilo, 

že komunisté jsou pouze jedním partnerem v NF a proto se jejich pravomoci nemohou 

prohlubovat.87 Na rozdíl od lidovců a sociálních demokratů pořádali národní socialisté častá 

veřejná vystoupení a připodobnili svoji aktivitu komunistické kampani. Zvyšovali působnost 

ve veřejných orgánech a v nově zakládaných odborech.88 Program byl založen na obecných 

sociálních a hospodářských reformách a podpoře demokracie. Prosazovali tři základní 

principy – demokracii, socialismus a nacionalismus.89 Na socialismus nepohlíželi pouze 

teoreticky, jak tomu bylo u sociálních demokratů, ale jako na mravní závazek. Cílem se měla 

stát „dokonalá československá socialistická společnost“. Měla fungovat rovnováha 

mezi státem a jeho potřebami na jedné straně a jednotlivcem a jeho potřebami na straně druhé.

Na rozdíl od komunistů a sociálních demokratů věřili národní socialisté v rovnost demokracie 

a socialismu.90 Prosazovali znárodnění klíčového průmyslu, které mělo vést k zabránění jeho 

možného politického či mocenského zneužití a zároveň souhlasili se znárodněním 

peněžnictví.91 Mezi jejich voliče patřili především živnostníci, úředníci.92  Podobně jako 

sociální demokraté očekávali velký volební úspěch. Podporu demokracie a soukromého 
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podnikaní vkládali do sloganů: „Od svobody neustoupíme!; Totalita bude bita!; Zásahy 

do soukromého podnikání jen na základě práva!; Respektujeme vůli lidu, netrpíme nikdy 

zvůli!“93

Demokratická strana působila na Slovensku. Jednalo se o výjimečnou organizaci, 

která byla representována představiteli různých politických a náboženských směrů. 

V tzv. dubnové dohodě z jara 1946 se sjednotili členové nekomunistických demokratických 

sil se zástupci katolické a evangelické církve.94 Prostřednictvím tohoto sloučení se DS stala 

rovnocenným protivníkem KSS. Svým vymezením ji lze jako jedinou považovat za středo-

pravicovou stranu založenou na křesťansko-demokratických základech.95 V předvolebním 

programu prosazovala sociálně spravedlivé a jednotné Československo, soukromé vlastnictví, 

náboženskou svobodu a svobodu projevu, rozdělení konfiskovaného majetku, zestátnění 

velkých podniků a podporovala předválečné myšlenky T.G. Masaryka o pozici státu 

v mezinárodním měřítku.96 Byla velkým zastáncem přijetí pomoci z USA a nikoliv od SSSR. 

Největší konkurenci spatřovala v KSS, proto během kampaně poukazovala na nedostatky 

způsobené KSS v národních výborech, soudnictví, Národní bezpečnosti a na chyby, 

kterých se komunisté dopustili v ostatních evropských státech.97 V květnu 1946 na sjezdu 

funkcionářů DS bylo dohodnuto: „Musíme nášmu občianstvu vysvětlit, že tieto prvé voľby 

nie sú hlasovaním pre politické strany. Tieto voľby sú veľkým plebiscitom, veľkým ľudovým 

hlasovaním o tom, či chce, aby v ČSR boli obnovene demokratické inštitúcie, demokratický 

spôsob života a vlády… Preto tie voľby nerozhodnú len o víťazstve jednej alebo druhej 

strany, ale rozhodujú o víťazstve dvoch svetových názorov, dvoch úplne rozdielnych 

ideológií, o víťazstve dvoch koncepcií.“98 Přestože její výchozí pozice po válce byla 

znevýhodněna pozdějším vznikem než u KSS, postupně se stala jednou z nejsilnějších stran 

a jedním z hlavních konkurentů jak KSS, tak i KSČ.

Komunistická strana Slovenska dosáhla po válce silného politického vlivu. Aktivita 

v protinacistickém odboji jí přinesla značnou popularitu, kterou dokázala zúročit 

v předvolební kampani. Podobně jako KSČ neprezentovala vlastní dlouhodobý plán, 

                                                            
93 VEBER, Václav. Osudové únorové dny, s. 50
94 SYRNÝ, Marek. Povojnové Slovensko a parlamentné voľby v roku 1946. In: DOUBEK, Vra�slav, Michal PEHR a Josef 
TOMEŠ. Na pozvání Masarykova ústavu (5). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2007, s. 72
95 Ibidem, s. 75
96 BARNOVSKÝ, Michal. Politické strany na Slovensku v rokoch 1945-1948. In: MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany: 
vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. Díl: 1938 – 2004. Brno: Nakladatelství 
Doplněk, 2005, s. 1190
97 SYRNÝ, Marek. Povojnové Slovensko a parlamentné voľby v roku 1946. In: DOUBEK, Vra�slav, Michal PEHR a Josef 
TOMEŠ. Na pozvání Masarykova ústavu (5), s. 79
98 BARNOVSKÝ, Michal. Na ceste k monopolu moci: mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948, s. 93



23

ale vycházela z Košického vládního programu.99 Cílem agitace bylo získat především hlasy 

rolníků prostřednictvím probíhajícího znárodňování a nového přerozdělení půdy. Po vzoru 

KSČ budovala masové organizace a aktivně se zapojovala do hospodářské obnovy. 

Prezentovala se jako pokroková strana s důrazem na revoluční sociální reformy. Příklon 

k sovětskému chápání socialismu na Slovensku znamenal spíše odliv voličů. Přestože KSS 

proklamovala, že respektuje svobodné vyznání a demokracii, zkušenosti ze SSSR byly 

silnějším argumentem.100 Slovenská společnost nepřijímala komunistickou ideologii 

s takovým nadšením jako Češi. Důvodem upadající podpory byla také odlišnost 

v poválečných náladách, které byly ovlivněny klesající životní úrovní a strachem o svobodu 

náboženského vyznání. Největším konkurentem se stala DS, která zvýšila svoje preference 

uzavřením dubnové dohody, kterou se jí podařilo získat voliče, kteří byli nerozhodnuti 

a nesouhlasili s rostoucím vlivem komunistů. Přestože se KSS snažila všemi prostředky DS 

očernit a diskreditovat obviněním z komplotu s ľudáckými živly, její volební preference 

nezastavitelně klesaly.101 Při volbách obě strany sehrály hlavní boj o hlasy voličů zakázaných 

subjektů.102

Strana práce byla slovenskou sociálnědemokratickou stranou. Po sloučení slovenské 

sociální demokracie s KSS se ČSSD snažila o vytvoření vlastní strany na Slovensku. KSS 

samozřejmě tento fakt přijímala s nevolí, neboť se obávala ztráty značné části nově příchozích 

voličů sociálních demokratů. Na druhou stranu měla silný potenciál tvořit další konkurenci 

DS.103 Byla založena v lednu 1946. Její program zastával myšlenky T. G. Masaryka a hlásila 

se k „vědeckému socialismu“. Propagovala předválečnou sociální politiku, parlamentní 

demokracii a dodržování lidských práv.104 Od počátku ale stála v pozadí KSS, 

když nedokázala prosadit svůj program a přilákat dostatečné množství voličů. Z jedné strany 

její přirozenou voličskou základnu ubírala DS a z druhé KSS.105

Strana Slobody byla založena jako poslední politické uskupení a to až v dubnu 1946. 

Její vznik byl podporován komunistickou stranou, neboť její představitelé doufali, 
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že se případní křesťanští voliči rozmělní mezi ní a DS. Byla neoficiální pokračovatelkou 

předválečné republikánské strany. I její volební plán vycházel z Košického vládního 

programu, s tou výjimkou, že výrazně podporovala křesťanské hodnoty.106 Zajímavostí bylo, 

že podobně jako české strany prosazovala (na rozdíl od KSS a DS) tzv. čechoslováctví. 

Hlavním představitelem byl V. Šrobár.107 V konečném výsledku nedosáhla výraznějších pozic 

podobně jako Strana práce.

Komunistická strana Československa se na první poválečné volby připravovala 

dlouhou dobu před stanovením oficiálního termínu. Předběžná agitace probíhala 

již od podzimu 1945, oficiálně byla zahájena VIII. sjezdem KSČ, konaným v březnu 1946 

(ostatní strany začínaly až od 1. května 1946).108 Komunistická kampaň postupovala podle 

předem promyšlených bodů. Nejprve byl svolán celostátní březnový sjezd, který svou 

masovostí potvrdil komunistickou sílu. Po jeho konání byly započaty rozsáhlé náborové akce, 

jejichž cílem bylo získat v podstatě kohokoliv – dělníky, horníky, zemědělce, živnostníky, 

intelektuály.109 KSČ neměla pevně daný program a samotná kampaň byla pouze přepisem 

Košického vládního programu s důrazem na sociální jistoty a nacionalismus. Propagován byl 

dvouletý plán, který zahrnoval novou ústavu, hospodářskou obnovu, novou živnostenskou 

a zemědělskou daň, další etapu pozemkové reformy, národní pojištění zaměstnanců atd.110

Hlavním heslem bylo: „Republice více práce, to je naše agitace.“111 Podle M. Pehra se: 

„komunisté chovali jako klasická populistická strana. Představovali se jako konstruktivní, 

státotvorní a demokratičtí… bojovníci za dobro, ochránci svobody, pokroku a budovatelů 

republiky.“112 Připomínali válečné hrůzy, nepříjemné mnichovské zkušenosti a hospodářskou 

krizi z 30. let. Dokonce se označovali za stranu, která je pro svobodu náboženství.113 Neméně 

důležitými byly pro komunistickou podporu i zakládané spolky a organizace. Jednalo 

se například o jednotné odbory, sdružení žen, svazy partyzánů či organizace mládeže.114
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Skupinou potencionálních voličů, na kterou se KSČ zaměřila, nebyli pouze výše uvedení, 

ale také prvovoliči a nerozhodnutí občané. Nejvíce jich bylo mezi mládeží, ale i na venkově, 

neboť zde se nacházela nejsilnější základna dřívější agrární strany. KSČ si tento fakt 

uvědomovala, a proto svou pozornost zaměřila tímto směrem.115 Samozřejmě o tyto hlasy 

usilovaly i další strany NF, ale žádná z nich nepodnikla tak propracované agitační akce jako 

právě komunisté. Ti soustředili svoji sílu do organizace pomocných brigád a mládežnických 

aktivit, které venkovské obyvatelstvo s povděkem přijímalo.116 Neméně důležitým bylo 

přislíbení dalšího přerozdělování půdy, která byla zabavena v rámci poválečného 

znárodňování. To se potvrdilo i nadpolovičním vítězstvím v pohraničních okresech.117

Pro lepší organizaci celé masové kampaně byla v každém kraji zřízena ústřední a agitační 

volební komise. Postupně se tak vytvářel mohutný aparát, který si kladl za cíl každého 

komunistu zapojit do voleb.118 Generální tajemník Rudolf Slánský vytvořil propracovanou síť 

navazujících orgánů. Jednalo se o tzv. desítkový systém: každých deset členů dostalo 

ve větších organizacích vedoucího, který s nimi byl ve stálém styku, informoval 

je o aktuálních úkolech strany a udržoval je ve stavu bojové připravenosti. R. Slánský 

konkrétně uváděl: „Každý desítkář dostane zápisník, kde bude míti zapsány ty své členy 

a bude dbáti na to a kontrolovati, aby každý náš člen si vzal na starost dva nečleny, 

nekomunisty, a přesvědčil je natolik, že ti dva nekomunisté budou volit kandidátku 

komunistické strany.“119 Aktivně se zapojil i ministr zemědělství J. Ďuriš, který proklamoval 

pozemkovou reformu. V této souvislosti vznikaly konflikty v NF. Ostatní strany atakovaly 

komunisty za jejich agitaci, avšak bezvýsledně. Výsledkem bylo, že se postavení 

nekomunistických stran zhoršovalo, neboť při jejich politické neobratnosti mohlo docházet 

k úvahám, že by v případě komunistické prohry ti, kteří nově získali majetek, jej mohli 

i ztratit.120 Komunisté od počátku vedli kampaň důsledně a fungovali jako jeden celek. Snažili 
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se ve svůj prospěch využít všech dostupných možností.121 J. Lesák uvádí devět zásadních 

faktorů, které napomohly KSČ v účinné volební taktice: 122

a) Komunisté drželi klíčová ministerstva – vnitro, obranu, informace a zemědělství

b) Retribuce

c) Ovládání médií prostřednictvím ministerstva informací

d) Správa přidělovaného majetku po odsunutých 

e) Osidlování usedlostí, obcí a tvorba samosprávy – tyto řídily orgány vnitra a 

zemědělství

f) Bílé lístky

g) Brigády, akční skupiny

h) Řečníci na předvolebních shromážděních

i) Denní tisk

Přestože KSČ měla precizně zpracované předvolebními průzkumy, které předpovídaly její 

výhru, objevovala se samozřejmě i obava z výsledku opačného. V případě nízkého počtu 

hlasů nebo dokonce prohry ujišťoval K. Gottwald spolustraníky, že „vždy bude mít dělnická 

třída, naše strana, pracující lid v rukou dostatečné prostředky, zbraně a způsob, jak korigovat 

prosté mechanické hlasování, při kterém by rozhodovaly živly reakční a sabotérské.“123

Už tehdy K. Gottwald naznačoval, že v případě neúspěchu mohou komunisté použít sílu. 

Ovšem tato fakta zůstávala uzavřena na vnitrostranických jednáních a navenek se KSČ 

představovala jako strana, která má zájem na zajištění blaha občanů sice formou socialismu, 

ale se zachováním demokratických prvků.
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3.2 Výsledky a zhodnocení

Výsledky parlamentních voleb 26. května 1946124

Čechy Počet hlasů v  %

Komunistická strana 

Československa
2 205 697 40,17

Československá strana 

národně socialistická
1 298 980 23,66

Československá lidová strana 1 111 009 20,24

Československá sociální 

demokracie
855 538 15,58

Bílé lístky 19 453 0,35

Slovensko Počet hlasů v  %

Demokratická strana 999 622 62,00

Komunistická strana 

Slovenska
489 596 30,37

Strana slobody 60 195 3,73

Strana práce 50 079 3,11

Bílé lístky 12 724 0,79

125BARNOVSKÝ, Michal. Na cestě k monopolu moci: mocenskopolitické 

zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948, s. 97
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Československo v letech 1945-1948 uvádí, že bílých lístků bylo odevzdáno 0,45%. Protože se jedná o zanedbatelné rozdíly, 
rozhodla jsem se pro přehled použít jako zdroj výsledky uvedené M. Barnovským.
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Samotným volbám předcházela obrovská volební kampaň plná hesel, bonmotů a 

především agitace. Bezkonkurenčně nejviditelnější stranou byli komunisté, kterým výrazně 

nahrávala válečná zkušenost a podpora Sovětů. Většina historiků se shoduje, že květnové 

volby v roce 1946 proběhly svobodně a demokraticky. Ani zahraniční pozorovatelé neshledali 

žádná závažná pochybení. Ale například podle V. Vebera tomu tak zcela nebylo. V publikaci 

Osudové únorové dny uvádí několik příkladů, podle kterých mohly být ovlivněny. Jednalo 

se o již zmiňovanou možnost volby pouze jedné ze stran sdružených v NF či odebraní

volebního práva nejen osobám, na které se vztahoval malý retribuční dekret, ale v řadě 

případů i „nepohodlným“, které určil národní výbor vedený většinou komunistickým 

zástupcem. E. Broklová upozorňuje, že nesporný vliv mohlo mít i snížení věku voličů 

či nezanedbatelná podpora v pohraničí.126 V neposlední řadě V. Veber zmínil i přesun 

sovětských vojsk podél československé hranice v předvečer voleb.127

Další teorii o významnosti voleb nabízí L. Vykoupil. Období před volbami označuje 

za pretotalitní nebo defektně totalitní režim. Podle něj volby neměly žádný významnější 

dopad a pouze přerozdělily rozložení sil ve vládě bez opozice. Tuto teorii dokládá dvěma 

fakty. Za prvé uvádí, že byla předem dohodnuta možnost bílých lístků a za druhé byla 

stanovena pravidla předvolebního boje. Tím vlastně vznikl paradox. Strany, které kandidovaly 

ve volbách, musely být členy Národní fronty a zároveň se podílely na plnění Košického 

vládního programu a podle předem daných zásad z 25. března 1946 nesměly kritizovat vládní 

program.128 Tím byla omezena svobodná předvolební soutěž. K této teorii se přidává i názor 

J. Rupnika, který považuje volby za sice svobodné, ale rozhodně ne za projev parlamentní 

demokracie, neboť neexistovala opozice a povolené strany musely schválit vládní program.129

Tím řada historiků ukazuje na fakt, že omezení politického spektra mohlo mít zásadní vliv 

na výsledek voleb. I přes tyto skutečnosti dosáhli komunisté nebývalého úspěchu. Strana, 

která před válkou sklízela spíše průměrné výsledky, nyní stanula na prvním místě v Čechách 

a na druhém na Slovensku.
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Prohra na Slovensku, zvláště s konkurenční DS, byla pro komunistickou stranu velmi 

nepříjemnou situací. Jistým zklamáním se stal i neúspěch KSČ v moravských krajích. 

Zde přes značnou snahu KSČ zvítězili převážně lidovci.130 Ta si podle J. Pernese

uvědomovala malou tamější podporu a proto podnikala individuální agitace formou obcházení 

jednotlivých rodin dvojicí komunistických dobrovolníků.131 Ani tato nátlaková snaha 

ale nezměnila názor převážně křesťansky založeného obyvatelstva a komunisté prohráli. 

Důsledkem bylo, že krátce po volbách KSČ ustanovila dvě vyšetřovací komise, 

které v souvislosti s neúspěchy na Slovensku a v některých krajích kontrolovaly předvolební 

chování ostatních politických stran.132 K. Gottwald komentoval výsledek voleb 30. května 

1946 na zasedání ÚV KSČ slovy: „My jsme ve volbách a zejména v několika málo dnech 

před volbami viděli, že lidovci, a zejména národní socialisté, i Demokratická strana 

na Slovensku, vytáhli úplně záměrně prapor reakce. Že se pokoušeli pod tímto praporem 

spekulovat s hlasy členů bývalých reakčních stran, dnes u nás nedovolených, pokoušeli 

se zvrátit dosavadní vývoj.“133 Ale i přes tato obviňující slova bylo více než jasné, že ostatní 

politická uskupení mimo DS nedokázala konkurovat tak obrovské kampani, kterou KSČ 

prováděla. Přestože si strany uvědomovaly komunistickou sílu, nikdo nepředpokládal 

tak drtivé vítězství.134 Při revizi docházely nekomunistické strany nejčastěji k názoru, že byl 

podceněný kontakt s voliči.135 Například národní socialisté zklamáni prohrou nehledali tolik 

chybu v nedotažené kampani a v přehnaných očekáváních, ale naopak osočovali protivníky. 

Největším zklamáním pro ně bylo hlasování na venkově a prohra v Praze. Na rozdíl 

od komunistů nerozpoznali, že si zemědělci nejvíce přejí přerozdělení konfiskované půdy. 

Další strategickou chybou ČSNS byla agitace bez konkrétní programové koncepce, 

která by motivovala i střední vrstvy.136 Ve straně lidové, která prohrála svůj boj o vesnici, 

se rozpoutal vnitrostranický boj, jež vygradoval ve vyloučení H. Kuželové, zastávající ostře 

protikomunistický postoj.137 Nejsilnější rozčarování ale prožívali sociální demokraté. 

Ti doplatili na úzkou spolupráci s komunisty a na to, že se nedokázali dostatečně odlišit.
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Proto se rozhodli v následujícím období pro politické vymezení vůči KSČ.138 Jedním z řešení 

tíživé situace byl alespoň následný boj o důležité posty v nově vzniklých organizacích 

a národních výborech. Přes veškerou snahu analyzovat volební neúspěch stranám unikla

možnost na vytvoření jednotné síly v boji proti KSČ. V potřebě zdůraznit vlastní stanoviska 

vystupovaly samostatně a nejednotně. Tím nepřímo, ale významně usnadňovaly cestu KSČ 

k postupnému ovládnutí NF. 

Rozčarování se ale neodehrávalo všude. Jedinou stranou, která oslavovala úspěch, tedy

kromě komunistů v Čechách, byla Demokratická strana na Slovensku. Tamní výsledky byly 

překvapením. Demokraté se stali jasným vítězem s 62 %. Za nimi se umístila KSS s 30 %. 

Titulky zněly: „Slováci volili demokracii, Češi komunismus.“139 Výsledek se ze zpětného 

pohledu dal očekávat. Na Slovensku byla voličská základna odlišná od české. Češi oslavovali 

Rudou armádu jako osvoboditele. Pro Slováky byla sovětská ideologie spíše předzvěstí 

zhoršených existenčních podmínek. Velkou roli na výhře DS sehrál rovněž vysoký podíl 

zemědělců na Slovensku a silné náboženské cítění.140 Ovšem jednalo se spíše o Pyrrhovo 

vítězství. Komunisté sice byli spokojeni s výsledkem, protože sami měli 38 % v celostátním 

měřítku a s připočítáním hlasů sociálních demokratů měli většinu, ale vítězství demokratů 

na Slovensku pro ně bylo nepřijatelné. Krátce po volbách následovaly komunistické ataky 

vůči DS a obviňování ze spojenectví s nepřátelskými silami, které KSČ dokládala i řadou 

podvržených dokumentů.141 Komunisté určili, jak dále postupovat proti vítězné DS:

 Předložit DS podmínky účasti ve vládě, a nepřistoupí-li na ně, vyloučit ji z dalších 

jednání.

 Uplatnit a rozšířit moc pražské vlády na Slovensku podřízením slovenských orgánů 

vládě a ministrům.

 Usilovat o rozštěpení a rozbití DS.142

Výsledky voleb byly velmi důležitým mezníkem, neboť potvrdily sílu komunistické strany 

a daly jí do rukou silnou zbraň ve formě podpory širších vrstev obyvatelstva. Původní obavy 

z nerozdělených hlasů se nepotvrdily a bílých lístků využil jen zlomek voličů. Následné 

události a kroky se dají považovat za vyústění zlomového momentu, kdy se komunisté dostali 
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na cestu, která vedla k moci. Přestože po volbách neměli zdaleka vyhráno, jejich sebevědomí 

a síla narůstaly. Celostátně získaných 51 % hlasů byl obdivuhodný výsledek, ale na převzetí 

moci nedostačující. K. Gottwald na květnovém zasedání ÚV KSČ komentoval povolební 

situaci slovy: „Musíme postupovat takticky, že budeme muset znovu napnout všechny síly, 

abychom získané pozice nejenom udrželi, nýbrž ještě více rozšířili. Myslím, že tak jako 

neupadáme do paniky nad tím, jak to ve volbách dopadlo na Slovensku, kde víme, 

že to zdoláme, i když to bude dělat nepříjemnosti, že právě tak nesmíme upadnout 

do velikášství. Nemáme ještě vyhráno, boj půjde dál. My máme v tomto boji jenom 

výhodnější pozice, ale s tím se spokojit nesmíme, nýbrž musíme se starat o to, aby příští volby 

dopadly tak, abychom to mohli vyprat v jedné vodě a načisto.“143 Proto krátce po volbách 

komunistická strana stanovila nový cíl, jímž byla výhra s absolutní většinou hlasů.

První taktické komunistické kroky, které narazily na odpor partnerů v NF, se odehrály 

velmi brzy a to při sestavení vlády. Komunistická strana jako volební vítěz nekompromisně 

prosadila vybrané zástupce na stěžení rezorty vnitra, obrany a informací. Ostatní členové 

v NF vznesli námitky, ale síla a jednotnost komunistů byla značná, proto se jim v konečném 

výsledku žádaná ministerstva obhájit podařilo. Konečná vláda byla jmenována 

K. Gottwaldem 2. července 1946.144 Zmíněné posty byly důležité pro další prosazování moci. 

Ministerstvo vnitra bylo klíčové především z pohledu policejní kontroly nad státem a jeho 

fungováním. Významné bylo i ministerstvo informací, které rozsáhlou mediální kampaní 

ovlivňovalo celospolečenské myšlení. Komunistická strana od počátku dbala na rozšiřování 

svého vlivu pomocí propracované propagandy. V neposlední řadě byl do čela ministerstva 

obrany jmenován L. Svoboda, který byl v době zvolení nestraník, ale až později se ukázalo, 

že byl tajným spojencem komunistů.
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4. Období společné vlády

Po sestavení a jmenování vlády padaly v KSČ různé návrhy, jak vliv DS omezit. 

Extrémní kroky jako například její zrušení, nepřizvání do vlády anebo dokonce zneplatnění 

voleb nepřicházely v úvahu. Uzavření tzv. Třetí pražské dohody v červnu 1946, výrazně 

omezující slovenskou autonomii, se stalo nejpřijatelnějším řešením.145 Jednalo se o přímou 

kontrolu Slovenské národní rady i rady ministrů. Obě instituce byly nuceny předkládat 

veškeré návrhy ke schválení vládě centrálních orgánů, a tím ztratily suverenitu.146

Při předložení Gottwaldova řešení nebyl nikdo z dalších českých členů NF proti a ani 

prezident Beneš nevznesl žádné závažné námitky.147 Jediný, kdo nesouhlasil, byla slovenská 

strana, samozřejmě s výjimkou KSS. Slovenská námitka však byla přehlasována a návrh byl 

schválen. KSČ tedy zaznamenala první úspěch v boji o celostátní prvenství. KSS 

se pod vedením KSČ zaměřila na postupný rozklad a izolaci DS. 

První rok po volbách se až na drobnější rozpory dá považovat za relativně klidný, 

přestože se jednalo o rozhodující období, v němž většina nekomunistických stran provedla 

vnitřní reorganizaci a komunistické zcela změnily předvolební taktiku, spočívající v líbivém 

neurčitém programu a rozsáhlé propagaci. Vládní komise předložila dvouletý plán, zařadila 

do projednávání novou ústavu, podporovala rozvoj třísektorové ekonomiky fungující 

na principu rozdělení na státní, soukromý, družstevní a komunální sektor. Problémy však 

nastaly při pozdějších jednáních, ve spojitosti s dalšími událostmi vedly k postupné izolaci 

KSČ a vládní krizi. Rozpory se týkaly například již zmíněného dvouletého hospodářského 

plánu, jehož cílem bylo dokončení poválečné obnovy a zvýšení průmyslové výroby o 10 %.148

Například prezident Beneš chápal dvouletku nejen jako cestu k hospodářské restauraci, 

ale zároveň jako základ politické spolupráce.149 KSČ ji naopak použila jako populistický 

nástroj k zajištění podpory širších vrstev obyvatelstva. S dalším plánem zajistit zvýšení mezd 

či snížení cen prostřednictvím odčerpání zisků z průmyslových podniků a od živnostníků, 

nesouhlasila nekomunistická část vlády. I přes její odmítavý postoj komunisté návrh 

prosadili.150 Dalším třecím místem se stala podoba nové ústavy. KSČ od léta 1946 intenzivně 
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pracovala na vlastním znění. Její návrh ale ohrožoval základní principy parlamentního 

demokratismu, pojetí demokracie, občanských svobod a pravidla znárodňování.151 Mimo jiné 

obsahoval i další omezení slovenské autonomie.152 Ostatní strany se na předložených 

změnách neshodly a nová ústava byla schválena až po únoru 1948.

Rozpory vznikaly i při dalších etapách pozemkové reformy, které z komunistického 

hlediska měly vést k likvidaci velkých a středních vlastnictví. Druhá etapa znárodnění 

na rozdíl od první, reagující na poválečnou krizi a zároveň považovanou za akt sociální

spravedlnosti, s nímž souhlasila celá politická scéna včetně prezidenta Beneše, se stala 

předmětem sporů.153 Komunisté ji připravovali od roku 1946, schválena byla v červenci 1947, 

ale realizována byla až v lednu 1948.154 Třetí etapa pozemkové reformy, tzv. Hradecký 

program, byla rozpracována od dubna 1947. Tehdejší vládou nebyla nikdy schválena, 

proto ji KSČ realizovala až po únoru 1948. Obsahem bylo znárodnění všech pozemků vyšších 

než 50 ha.155 Rozporuplná byla i jednání kolem konfiskátů. Komunisté chtěli zabránit 

navracení znárodněných podniků a naopak prosazovali jejich přerozdělení. Podporu ve vládě 

jim zajišťovala ČSSD, mimo ni odbory. Zbytek vlády argumentoval protizákonností 

a požadoval během následujících dvou let zastavit veškeré další znárodňování včetně 

přerozdělování konfiskátů. Situace byla vyřešena kompromisní formulací o neznárodňování 

ve výrobě a o případném přidělování konfiskátů především národním podnikům, družstvům, 

obcím, ale také soukromníkům.156 Širší debaty ve vládě vyvolávalo i schvalování zákonů 

o kultuře, divadle a tisku. Prosazení vlivu v médiích bylo jedním z hlavních cílů KSČ. Média 

pro ni byla důležitým prostředkem, jak propagovat vlastní politiku a názory. Prostřednictvím 

ministerstva informací se strana snažila eliminovat opoziční názory. 

4.1 Setkání se Stalinem v roce 1946

V červnu roku 1946, poté co začala fungovat nová vláda, byl K. Gottwald pozván 

do Moskvy na osobní jednání s J. V. Stalinem. Tato schůzka posunula komunistickou vizi 

ke konkrétnějšímu cíli. Sovětský vůdce nepřímo doporučil, aby komunistická strana 

nastoupila cestu k socialismu po vzoru SSSR. Domácí politické kroky ovšem nemusely 
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důsledně sledovat sovětský systém a prosazovat diktaturu proletariátu. K. Gottwald měl 

vlastní plán – československou cestu k socialismu. Pro KSČ to byl zlomový moment. 

Postupně začala formovat směr, který měl naplnit její představy o absolutním převzetí moci, 

i když podobně jako před volbami, nestanovila přesnou podobu československé cesty.157

Po návratu předložil K. Gottwald partnerům v NF doporučení shodná s představami 

J. V. Stalina na specifickou cestu k socialismu a většina z nich s nástinem souhlasila. Podstatu 

si ale každý vykládal podle vlastního uvážení. Například národní socialisté si vymezili hlavní 

zásady dalšího postupu a vytvořili oproti předvolební kampani propracovaný koncept. 

Ani ČSSD nestála stranou a předložila návrh o představách československého socialismu.158

Nový pohled sociální demokracie se tentokrát lišil od komunistické ideologie především 

ve způsobu praktické aplikace socialismu. Kladl větší důraz na roli intelektuálů, ale zároveň 

se ztotožňoval s komunistickou myšlenkou ustoupit od individualismu.159

O několik měsíců později byla myšlenka o československé cestě k socialismu 

komunisty postupně opuštěna. Rozhodli se přiblížit k sovětskému modelu převzetí moci 

za pomoci dalších kroků. Vytyčili si za cíl oslabit třísektorovou ekonomiku ve prospěch 

znárodněného sektoru a získat moc i za pomoci administrativně-mocenských prostředků.

Přestože spolupracovali s ostatními stranami, nezapomínali na cíl, jímž bylo ovládnout státní 

správu rozhodujícím způsobem a postupně získat důležité mocenské instituce do svých 

rukou.160 Stejně jako před volbami pokračoval nábor nových členů, organizovaly se agitační 

akce, propagovala se pracující třída. Nadále byl kladen důraz na politickou práci odborů, 

posilování vlivu dalších celonárodních zájmových organizací jako například svazu žen 

nebo svazu mládeže. Do vedoucích míst hospodářské správy státního aparátu byly 

dosazovány osoby loajální ke komunistické politice. Nejednalo se pouze o členy strany, 

ale také o jednotlivce, kteří jí byli různým způsobem zavázáni nebo s ní spolupracovali. 

Těmito prostředky se komunistům dařilo rozšiřovat členskou základnu a pronikat 

do společnosti. Dosavadní zvolená taktika, jak před volbami tak po volbách, se ukázala jako 

správná. Popularita mezi obyvatelstvem narůstala a vzestup se zdál nezastavitelný. Zlomový 

moment ale přišel v létě 1947, kdy celá Evropa procházela tíživým hospodářským obdobím 

a řadou sociálně-politických konfliktů.
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4.2 Marshallův plán

Neutěšená poválečná situace v Evropě vedla americkou administrativu k nabídce 

hospodářské pomoci. V červnu 1947 byl zveřejněn tzv. Marshallův plán, který měl sloužit 

k obnově jednotlivých ekonomik. Mezi státy přizvanými k jednání do Paříže byl i Sovětský 

svaz. Ten nabídku nepřijal z několika pro něj závažných důvodů. V celé akci spatřoval 

taktický záměr USA ohrozit sovětskou nezávislost, a tím nepřímý útok na komunistickou 

propagandu. Jeho odmítnutí bylo Sověty „doporučeno“ i dalším zemím rodícího 

se východního bloku. 

Pro Československo byla nabídka velmi výhodná. Přestože domácí hospodářství 

nebylo ve srovnání s dalšími státy v tak zoufalé situaci, nepříznivá zima a následné suché jaro 

na přelomu let 1946 a 1947 značily hrozící krizi. Z tohoto důvodu se vláda usnesla, že přijme 

nabízenou pomoc. Rozhodnutí padlo bez ohledu na postoj Sovětského svazu. Nezůstalo 

bez odezvy a během následujících dní byla pozvána československá delegace složená 

z ministra zahraničí J. Masaryka, předsedy vlády K. Gottwalda a ministra spravedlnosti 

P. Drtiny do Moskvy. Po osobním setkání J. V. Stalina s K. Gottwaldem bylo rozhodnuto, 

že Čechoslováci změní postoj a návrh odmítnou. J. Masaryk celou situaci komentoval 

výstižnými slovy: „Jel jsem do Moskvy jako ministr nezávislého státu a vrátil jsem se jako 

Stalinův pacholek.“161 Argumenty J. Masaryka, že ekonomika potřebuje tuto formu pomoci, 

zůstaly nevyslyšeny.  Jako kompenzace byla nabídnuta pomoc z východu.162 Na obhajobu 

rozhodnutí prohlásil K. Gottwald v srpnu roku 1947: „Jedině spojenectví se Sovětským 

svazem a ostatními slovanskými národy je pevnou zárukou pokojné budoucnosti

a nezávislosti Československa… Spolupráce se slovanskými zeměmi, které plánovitě řídí 

své hospodářství ve prospěch lidu, zabrání tomu, aby naše země byla stržena do víru 

hospodářské krize… toto je cesta naší hospodářské obnovy, a nikoli účast na Marshallově 

plánu… Příkladem mezinárodní spolupráce mohou být naše úspěšná jednání o hospodářské 

spolupráci se Sovětským svazem.“163 Vynucené odmítnutí americké pomoci jasně ukázalo, 

že Československo není tak svobodným státem, i že hlavní slovo udává Moskva. Mizivý 

odpor ze strany nekomunistických stran a prezidenta Beneše poukazoval na slabou pozici, 

kterou zastávali. Projevená svobodná vůle ze strany československé vlády byla později 
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Sověty odsouzena a vedení KSČ bylo velmi důrazně doporučeno, aby převzetí moci 

urychlilo.164 Odmítnutí Marshallova plánu se stalo nepříjemnou zkušeností nejen 

pro nekomunistické strany, ale i pro komunisty samotné. Poprvé se setkali s jasnými pokyny 

ze strany Sovětů. Následovala řada změn, které se týkaly celé východní Evropy.

4.3 Milionářská daň a další posílení nekomunistických stran

Nepřijetí Marshallova plánu neznamenalo pro Československo pouze omezení 

svobodného rozhodování, byla to i významná ekonomická ztráta. Státní rozpočet musel 

naplnit chybějící část a slíbená sovětská dotace nebyla dostačující. Komunistická strana proto 

navrhla nový druh daně, tzv. milionářskou daň. Podobně jako v pozemkové reformě prokázala 

KSČ, že jí nejvíce vadí majetní občané a že výskyt bohatých jednotlivců se neslučuje 

se zásadami socialistické společnosti. Základ návrhu spočíval v tom, že by daň odváděly 

osoby, které vlastnily majetek nad jeden milion korun anebo jejich poslední daňová povinnost 

byla vyšší než 50 tisíc Kčs. Proti tomu se postavili zástupci ostatních stran, kteří navrhovali 

méně diskriminující opatření, jako například úspory ve statním rozpočtu anebo zdanění 

luxusního zboží.165 Podobně jako na předchozích jednáních, která se týkala především jejich 

vlastních návrhů, byla komunistická strana neodbytná a vyvíjela značný nátlak na partnery. 

Tentokrát její neoblomnost a zřejmě i nepříjemná zkušenost s Marshallovým plánem KSČ 

uvrhly do politické izolace. Jednotliví členové NF vnímali stále rostoucí nebezpečí, 

které od komunistů přicházelo.166 Při schvalování návrhů ve vládě byli komunisté ostatními 

stranami poprvé poraženi.167 Přesto se v září 1947 kontroverzní daň podařilo prosadit. 

Napomohla tomu opět propracovaná komunistická taktika a využití osob tajně 

spolupracujících v jiných stranách. Předseda ČSSD a současně i dlouholetý sympatizant KSČ 

Z. Fierlinger uzavřel 12. září 1947 kontroverzní dohodu o společném postupu v případě 

milionářské daně. Pro komunisty to bylo vítané vítězství. Sociální demokracii využívali 

již před volbami a její levicové křídlo vycházelo komunistickým plánům vstříc. Pro sociální 

demokraty byla spolupráce s komunisty ve svých důsledcích zdrcující. Nastala vnitrostranická 

krize, která po několika měsících vygradovala vyloučením předsedy Z. Fierlingera.168 Dohoda 

rozpoutala v NF silnou vlnu nevole, ze které vznikla nová smlouva. Tentokrát se jednalo 
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o úmluvu mezi ČSNS, ČSSD a lidovci. Podstatou bylo ujednání zavazující nekomunistické 

strany k neúčasti na dalším podobném politickém bloku. Dohoda ale sahala dále a obsahovala 

plán na společný zápas o vesnice, na podporu národně socialistického návrhu na zdanění 

příjmů, i na úpravu platů veřejných zaměstnanců. Dále jednala o spravedlivé výměně 

informací a o poměrech v armádě a v Bezpečnosti.169 V podstatě všechny body sjednotily 

budoucí politiku podepsaných stran v boji proti komunistům. Poprvé tak byla NF opravdu 

rozdělena jen na dva protipóly. Pro komunisty to znamenalo zvýšit aktivitu. Zaměřili 

se na „očištění“ NF od nepřátelské reakce. První větší akci tohoto druhu vyhlásili 

na Slovensku. To bylo neustále pod komunistickým drobnohledem, neboť vítězství tamějších 

demokratů, ač bylo drženo v určitých mezích pomocí třetí pražské dohody, stále mělo 

značnou podporu obyvatel.

4.4 Krize na Slovensku a vliv Informbyra

V červnu 1947 rozpoutala KSS na Slovensku za významné podpory vedení KSČ 

rozsáhlou kampaň o protistátním spiknutí vedeném Demokratickou stranou. Cílem bylo její 

rozštěpení, vyloučení z vlády nebo alespoň vyvolání vládní krize.170 Komunisté použili lživá 

obvinění, že se ve straně formují ilegální skupiny a že existuje možnost, že i ve Sboru 

pověřenců je řada lidí, kteří pracují proti republice. Jako příklad uváděli kontroverzní 

dubnovou dohodu z roku 1946.171 Vyvíjeli na DS soustavný nátlak, zneužívali sdělovací 

prostředky, stranu očerňovali, vznášeli obvinění, pronásledovali jednotlivé členy, prohlíželi 

kanceláře i domovy. Přesto, že se jim nepodařilo prokázat vznesená obvinění, dosaženým 

úspěchem byla výměna demokratického předsedy J. Ursínyho.172 Ten se stal hlavním terčem 

a nakonec po vnitrostranické dohodě odešel. Rozložit DS však KSS nedokázala a dokonce

se jí nepodařilo ani vytvořit její levicové křídlo, které by pracovalo pro komunisty zevnitř.173

Komunistická strana nebyla s výsledkem útoku na DS spokojena, a proto od září 1947 

do listopadu téhož roku připravovala pokus o převrat. Plán spočíval ve vytvoření politického 

tlaku a následné výměně celé politické struktury.174 Za pomoci odborů, partyzánů a lidových 

vrstev se KSS opravdu podařilo vyvolat silnou krizi ve Sboru pověřenců, která byla záminkou 
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ke zrušení dubnové dohody, k výměně osob ve Sboru pověřenců a ke změně v poměrovém 

rozložení, které bylo původně stanoveno podle výsledku voleb.175 Komunisté nedosáhli 

očekávaného cíle, kterým měla být demise Sboru pověřenců a jeho následné nové obsazení 

pod jejich dohledem.176 Ovšem za významný úspěch považovali schopnost vyvolat krizi 

a aktivovat široké vrstvy obyvatelstva. Celá akce byla přípravou na celostátní převzetí moci. 

I když se převrat nezdařil, komunisté byli s výsledkem spokojeni. Pro nekomunistické strany 

byly tyto události překvapením. Z pouhé lokální záležitosti se stala celostátní aféra. O výměně 

členů Sboru pověřenců se pak jednalo na celostátní úrovni v NF. Bylo více než jasné, 

jaké jsou komunistické záměry a že se jedná pouze o umělé vyvolávání rozporů. 

Nekomunistické strany a zvláště národní socialisté, kteří považovali celou situaci za ohrožení 

demokracie, se postavily za DS a podpořili pouze změnu osob v rámci strany.177 Bohužel, 

jak se v blízké budoucnosti ukázalo, již bylo pozdě.

Velkou roli ve formování taktiky, která byla aplikována na Slovensku, sehrálo první 

zasedání Informbyra v září 1947. Jednalo se o mezinárodní organizaci komunistických stran, 

vedenou vrcholnými orgány SSSR. Čeští komunisté byli na setkání pokáráni za dosavadní 

pomalý vývoj v zemi a zvláště za situaci na Slovensku. Východní blok se začal izolovat 

a na jednotlivé komunistické strany byl vyvíjen nátlak, aby neprodleně převzaly moc 

ve svých zemích. Po celé východní Evropě (Bulharsko, Maďarsko, Polsko) proběhla celá řada 

podobných akcí jako na Slovensku. Byly vyvolány umělé procesy s opozičními politiky, 

kteří byli následně potrestáni roky ve vězení nebo trestem smrti. Jejich strany byly zakázány 

a komunistům se naskytla možnost vytvořit politický monopol. KSČ byl vytknut nejen odklon 

od politických cílů a to, že zvolená dosavadní parlamentní cesta není správná, ale také mizivé 

využití síly mas a z ideologického hlediska přílišná podpora západního světa. Mimo jiné jim

bylo doporučeno: urychlit pozemkovou reformu, obsadit důležitá velitelská místa v armádě 

a v Bezpečnosti, a především vyřešit situaci na Slovensku. Existovalo několik scénářů 

v postupu v případě Slovenska: 1. zvýraznit mezinárodní rámec událostí na Slovensku 

spojením funkcionářů DS s mezinárodní reakcí; 2. jednoznačně preferovat administrativní 

policejní zásahy, včetně přípravy politických procesů; 3. vyprovokovat politickou i vládní 

krizi na Slovensku.178 Třetí bod se posléze podařilo uskutečnit. Zástupce K. Gottwalda 

R. Slánský se snažil zmírnit kritiku domácí politiky argumentací, že bezprostředně plánuje 
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„odhalit reakcionářské živly ve stranách sdružených v NF,“ podobně jak tomu v polovině 

roku bylo i na Slovensku.179 Závažnější problém ve zvolené taktice nastal ve chvílích, 

kdy se mělo definitivně rozhodnout, kterým směrem bude země vedena. KSČ 

si uvědomovala, že bude nutné distancovat se od západního světa, ale naproti tomu například 

zavržení dvou postav, které toto spojení mezi východem a západem reprezentovaly, 

a to T.G.Masaryka a E. Beneše, by mohlo znamenat znatelný úbytek voličské základny.180

4.5 Izolace a příprava na převrat

Po nuceném odmítnutí Marshallova plánu, po událostech spojených s milionářskou 

daní a aféře na Slovensku se komunistická strana dostala do určité izolace. Její preference 

klesaly a hrozilo reálné nebezpečí, že by v následujících volbách nebyla jasným vítězem. 

K. Gottwald, který definoval pět variant výsledku mocenského střetnutí, na podzim 1947 

již nezastával názor, že je možné převzít moc prostřednictvím absolutního vítězství. Naopak 

se přiklonil k názoru radikálního křídla o nutnosti provést převrat. Gottwaldovy scénáře 

vývoje byly: 1. Získání většiny ve volbách; 2. Volební střetnutí, ale bez získání většiny, 

což by bylo řešeno následnou vnitřní přeměnou, očistou, rozkladem a ovládnutím 

nekomunistických stran „levicí“; 3. Změna poměru mocenských sil ještě před volbami (tento 

plán byl podporován radikálním křídlem); 4. Změna mocenskopolitické struktury 

prostřednictvím přestavby NF; 5. Pokus nekomunistických stran nastolit úřednickou vládu.181

KSČ se musela rozhodnout pro aktivní krok. Výrazně tomu napomohla i spolupráce 

nekomunistických stran. Ty se po předchozích zkušenostech snažily vystoupit ze stínu KSČ. 

Nejvíce se zapojovali národní socialisté, lidová strana a demokraté na Slovensku. ČSSD stále 

zabírala pozici někde uprostřed dění. Vnitrostranické krize vyvolané levicovými vlivy ji zcela 

ochromovaly.182 Nový, neoficiální „protikomunistický blok“ si dal za cíl skoncovat 

s ustupováním komunistům a naopak usilovat o společnou záchranu demokracie.183

Oslabeným stranám nejvíce ublížila počáteční doba, kdy nebyly názorově sjednoceny. Nyní 

vystupovaly proti rozpínavosti v národních výborech, závodních radách a dalších 

organizacích, přesto propracovaný komunistický aparát bylo téměř nemožné nabourat. 

Komunisté se v NF snažili prosazovat vlastní názory bez ostatních stran, argumentovali 
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vítězstvím ve volbách 1946, vyhrožovali sílou mas, zastrašovali, využívali Bezpečnost 

ke sledování protivníků a bezostyšně vytvářeli rozbroje nejen v NF, ale i ve státě.184

V listopadu 1947 obvinil K. Gottwald vedení nekomunistických stran z politiky ve službách 

nejen domácí, ale i mezinárodní reakce: „O politice nynějšího vedení národně socialistické 

strany, třeba říci, že na tuto politiku působí stále více zpátečnické vlivy, což je pro další 

budoucnost povážlivé. Pokud jde o politiku strany lidové, tu nutno bohužel říci, že stále 

častěji podléhá reakčnímu tlaku zevnitř i zvenčí. (…) Nedobré poměry v Národní frontě mají 

přirozeně vliv na poměry ve vládě, která je ve své dělnosti brzděna. (…) V součinnosti 

se zahraniční reakcí chce zneužívat vyživovacích obtíží k podkopávání lidově 

demokratického režimu. Reakce rozlezlá na všech stranách se bude snažit ještě více 

ochromovat činnost vlády, parlamentu a ostatních lidových orgánů, aby v určitém okamžiku 

mohla vládu a parlament učinit úplně neschopnými práce. Chtěla by vyvolat ve vhodný 

okamžik vládní krizi a učinit pokus o utvoření úřednické vlády… Co naproti tomu chce 

komunistická strana? Chceme získat většinu národa proto, abychom mohli překonávat 

všechny trvající obtíže, abychom zabezpečili další a trvalý rozmach našeho hospodářství 

a zaručili další klidný vývoj a rozvoj republiky.“185 Těmito slovy Gottwald reagoval na šířící 

se nevoli vládních partnerů, která stále narůstala. To se týkalo například národních socialistů, 

kteří se během povolebního období zcela radikalizovali proti KSČ, a to nemohlo zůstat 

bez následků. R. Slánský plánoval: „Přestavitele strany národních socialistů je nutno odhalit 

jako zastánce reakce, rozvratníky našeho hospodářství a rozvraceče Národní fronty.“ Naopak 

varoval, že například ČSSD vystupuje čím dále tím více do popředí jako iniciátor 

protikomunistických spolků v národních výborech a zároveň že se straně nepodařilo 

zlikvidovat bloky, které byly utvořeny při obnově národních výborů.186

Komunisté se ale nevzdávali a zaměřili se na blížící se volby. Opět rozpoutali agitační 

akce a použili strategii směřující na oslovování dělníků, rolníků a širokých mas obyvatelstva. 

Aktivně využívali mimoparlamentní organizace jako např. svaz mládeže, žen, ROH atd.187

Síla mas fungovala jako zaklínadlo na nekomunistické strany. Ty neměly v tomto směru 

účinnou obranu. Obávaly se, že by se komunistům opravdu mohlo podařit vyvolat občanské 

nepokoje, jejichž následky by byly pro celou zemi tragické.188 Dalším trumfem KSČ bylo 
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již zmiňované zřizování komunistických buněk v orgánech ostatních stran, které zajišťovaly 

jejich vnitřní rozklad. Do jednotlivých subjektů infiltrovaly osoby, které následně prosazovaly 

komunistické záměry. Celý postup byl řízen tajným odborem Bezpečnosti, fungujícím 

jako zpravodajská služba.189 Postupně se podařilo u všech partnerů vytvořit levicové křídlo, 

které systematicky nabourávalo vnitrostranickou politiku.190 Dále byly využívány i závodní 

rady, které byly vedeny ve většině případů komunistickými zástupci. Postupně tak vznikal 

propracovaný aparát, který byl neuvěřitelnou hnací silou.191

Na sklonku roku 1947 byla politická krize již výrazná. Z dřívější spolupráce nezbylo 

téměř nic. Komunisté za pomoci Ministerstva informací a Státní bezpečnosti nekompromisně 

rozpoutali ověřenou agitaci, kterou se snažili rozbít posilující protikomunistický blok.192

Postupovali podle slov R. Slánského, která zazněla v projevu 1. září 1947: „Je nesporné, 

že se situace zostřuje, že v celém světě, i u nás je sváděn boj mezi pokrokem a reakcí. 

V podzimním období nastává nám nástup k rozhodujícímu boji za většinu národa, za získání 

většiny pro naši politiku, neboť toto bude rozhodovat i o osudu naší další cesty, o utváření 

politických poměrů u nás, o naší cestě a postupu k socialismu.“193 Tato slova a především 

činy dokazovaly, že se již nejedná o tutéž stranu, která zvítězila ve volbách 1946. Tehdy 

prezentovaný umírněný, bezbarvý, ale propracovaný projev byl nahrazen agresí a manipulací 

s jasným zacílením na nekompromisní převzetí moci. 

4.6 Únor 1948

Absolutní nezájem a projev nadřazenosti se objevoval ve všech směrech. Komunisté, 

ač ovládali nejdůležitější posty, přesto byli dále hnáni pocitem ohrožení a oslabení. Jejich 

agrese narůstala a stále častěji se pouštěli do provokačních akcí, jež měly vést k diskreditaci 

partnerů v NF. Mezi nejznámější příklady se řadí dvě aféry, dokazující nejen nebezpečnost, 

ale i ztrátu veškerých zábran. Jednalo se o tzv. krčmáňský případ, v němž sehrály hlavní roli 

bomby odeslané třem ministrům a jeho nedůsledné vyšetření ze strany bezpečnostních 

orgánů, v té době zcela pod vlivem KSČ. Druhou ukázkou byla mostecká špionážní aféra 

zaměřená zcela účelově proti národně socialistické straně. A právě liknavost Bezpečnosti 
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se stala terčem kritiky nekomunistických stran. Dosavadní politický vývoj a zmiňované aféry 

vyvrcholily v únoru 1948 vládní krizí, jež byla zakončena převzetím moci komunisty. 

Koncem měsíce podalo na protest proti komunistické politice dvanáct nekomunistických 

ministrů demisi, která byla prezidentem Benešem přijata.194 Jednalo se o velkou politickou 

chybu. Pokud by se postupovalo podobně jako na Slovensku, mohla celá událost proběhnout 

jen výměnou v rámci stran. Ovšem po přijetí demise byla nová vláda sestavena 

K. Gottwaldem. A to byl moment, na který komunistická strana čekala. Uvolněné posty byly 

obsazeny pečlivě vybranými osobami, které byly páteří nového režimu. Komunistická strana 

po necelých dvou letech od voleb v roce 1946 získala vytouženou moc. 
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Závěr

Cílem bakalářské práce bylo na základě odborné literatury vyložit přeměnu politické 

taktiky komunistické strany po prvních poválečných volbách v roce 1946 a vysvětlit, 

proč se ony staly důležitým mezníkem v jejím nástupu k moci. Obnovený stát 

se v roce 1945 ocitl na rozhraní dvou ideologických pólů. Po válečných a předválečných 

zkušenostech bylo zřejmé, že republika bude potřebovat silného strategického partnera. 

Především Mnichovská dohoda z roku 1938, považovaná domácím obyvatelstvem za zradu, 

byla jedním z hlavních důvodů odklonu československé politické reprezentace

od západních spojenců. 

Po válce bylo jasné, že domácí politika nemůže jednoznačně navázat na předchozí 

období. Obyvatelé postrádali sociální zázemí a základní prvky demokracie. Připravované 

volby měly nejen napomoci k ustálení politické situace, zároveň měly potvrdit směr, kterým 

se republika vydá. Otázkou bylo, zda se přikloní k západním spojencům či přijme sovětskou 

podporu. Nové politické poměry však nahrávaly spíše komunistům. V průběhu exilového 

působení v SSSR byli jejich zástupci školeni na návrat do země a na následný nástup k moci. 

Aktivitu během války rozvíjeli i na území Čech a Slovenska, a to v protinacistických 

a v partyzánských organizacích. Komunistická pozice se upevňovala a strana se velmi rychle 

stala rovnocenným partnerem londýnské exilové vlády. Důkazem byla úzká spolupráce 

při poválečné obnově politické scény. Komunisté již v tomto raném období stabilizovali 

svoji pozici a připravovali si půdu pro další působení. Z jejich popudu vznikla Národní fronta, 

sdružující pouze předem schválené strany. Omezení se dotklo především pravicových 

sdružení, která byla údajně kompromitována spoluprací s nacisty. Politické spektrum se zúžilo 

pouze na středo-levicovou a levicovou část.195 Další významnou skutečností, odehrávající 

se před volbami a mající v celostátním měřítku vliv na konečný výsledek, bylo prosazení 

dvou komunistických stran (KSČ a KSS) v rámci NF. Byť oficiálně vystupovaly samostatně, 

byly podřízené jednomu vedení. Na rozdíl od ostatních dokázaly velmi rychle vyhodnotit 

stávající situaci a přizpůsobit se aktuálním podmínkám. Rozpoutaly strategickou agitaci, která 

dokonale reflektovala nálady ve společnosti, orientovaly se především na podporu 

nacionalismu a na sociální potřeby. Kampaň byla bezchybně zorganizována a zaměřena 

                                                            
195 LESÁK, Josef. Soutěž politických stran v systému obnovené republiky. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka, Jiří KOCIAN a Stanislav 
KOKOŠKA. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody: sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války, 
s. 116
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na široké vrstvy obyvatelstva. KSČ i KSS se prezentovaly jako instituce hájící potřeby 

občanů. Přestože neměly konkrétní program, byly schopny slibovat všem vše. Jejich postupy 

byly tak propracované a agresivní, že ostatní členové NF nedokázali adekvátně reagovat. 

Vystupovaly jako partner, který má zájem na společném vedení státu, jehož hlavním cílem je 

jednotnost v NF, ovšem to se později ukázalo jako zcela lživé. Nekomunistické strany měly 

vlastní styl volební kampaně, v zásadě však spoléhaly na předválečné pozice a především 

podcenily sílu komunistů, což se jim ve výsledku, zejména v Čechách, stalo osudným.

Ještě před volbami proběhla významná změna ve volebním řádu, která měla mimo jiné vliv 

na složení hlasujících. Například byla snížena věková hranice z 21 na 18 let, což znamenalo 

nezanedbatelné množství nových hlasů od nezkušených, a mnohdy snadno ovlivnitelných 

voličů. Všudypřítomná agresivní komunistická kampaň neustále vzývala jednotu, sílu a kladla 

důraz na nacionalismus, vzbuzovala nepřehlédnutelné sympatie a napomáhala rozšiřovat řady 

příznivců z této skupiny.

Odlišná situace oproti Čechám se odehrávala na Slovensku. Obyvatelstvo vnímalo 

válku a následné události z jiného pohledu. Určitou roli sehrála samostatnost krátkodobě 

nabytá během války, zhoršení životních podmínek a především silné agrární zázemí 

s důrazem na křesťanské tradice. Slovensku nebyl vlastní předkládaný socialistický model. 

Přestože si komunisté tato fakta uvědomovali a snažili se klást důraz na znárodňování 

a následné rozdělování půdy, nezastavitelně rostla popularita nově vzniklé Demokratické 

strany. Ta prezentovala jak křesťanské hodnoty, tak potřeby zemědělců, kteří před válkou 

podporovali zakázanou agrární stranu. DS preferovali i další voliči, kteří nesouhlasili 

s komunistickou politikou.

Výsledky voleb přinesly pro některé účastníky překvapení spočívající v novém 

přerozdělení společnosti a v odhalení silné podpory komunistů, a to zvláště v Čechách. Prohra

na Slovensku byla naopak pro komunisty šokem. Vítězná DS jimi byla jednoznačně označena 

za hrozbu, kterou bude nutné urychleně eliminovat. Krátce po volbách KSČ poprvé významně 

zasáhla z pozice vítěze voleb, a tudíž i nejsilnějšího partnera v NF. Prosadila návrh, který řešil 

pro ni nepříjemnou slovenskou otázku, a to prostřednictvím omezení pravomocí tamních

orgánů. Ačkoliv tento moment nebyl pro ostatní partnery zásadní, neboť řada z nich se 

s návrhem KSČ ztotožňovala, z mého pohledu to byl první důležitý povolební krok,

poukazující na komunistickou sílu, jíž se KSČ nebála použít. DS i v dalším období zůstala 

jednou z hrozeb, kterou bylo nutné odstranit na cestě k absolutnímu převzetí moci.
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Domnívám se, že následující dva roky dokázaly, že komunistická předvolební 

strategie se měnila ve více agresivní a jasně zaměřenou na absolutní převzetí moci, díky 

neotřesitelné pozici, jež KSČ získala v poválečných volbách. V prvních měsících společné 

vlády komunisté spolupracovali s ostatními stranami v NF, ale neohlíželi se na skutečnost, 

že jsou jen jedním z vládních partnerů a v případě sporných rozhodnutí vystupovali z pozice 

vítěze voleb a mnohdy argumentovali silnou občanskou podporu. Jejich kroky usnadňovaly, 

ať již vědomě či nevědomě, ostatní nekomunistické strany, které bojovaly s vnitrostranickými 

spory mnohdy vyvolávanými komunistickými přívrženci ve vlastních řadách, dále pak se 

vzájemnou nejednotností a především s podceněním komunistické síly. V průběhu let 1946 –

1947 nastala celá řada událostí, které měly fungovat jako výstraha pro ostatní. Přesto si 

komunisté drželi svoji neotřesitelnou pozici a jejich agresivita naopak narůstala. Velkou 

podporou jim bylo sovětské vedení, na jehož doporučení se pokusili prosadit moc 

prostřednictvím československé cesty k socialismu. Neměli v plánu její převzetí pomocí 

revoluce, jak tomu bylo v SSSR. Ani před volbami, ani po jejich průběhu nepracovali 

s přesným plánem, jak se chopit moci nebo jak postupovat. Drželi se pouze ověřených 

pravidel, kterými bylo rozšiřování vlastních řad a obsazení důležitých postů. Komunismus 

postupně prorůstal do všech vrstev společnosti. Žádný z politických partnerů nemohl této síle 

konkurovat. Při obhajobě činů využívali jako hlavní argument širokou podporu veřejnosti 

a vyhrožovali rozpoutáním občanských nepokojů, což ostatní strany dostatečně zastrašovalo.  

Ovládnutí širokých vrstev společnosti nebylo jediným strategickým cílem, 

který komunisté sledovali při prosazení moci. Infiltrace a následný vnitřní rozklad 

nekomunistických partnerů v NF prostřednictvím nastrčených osob, které vytvářely levicová 

křídla a následně vyvolávaly vnitrostranické spory, byl dalším pokusem, jak posílit vlastní 

pozici. První velká zkouška síly přišla v polovině roku 1947, kdy komunisté uměle vyvolali 

krizi na Slovensku, jež měla vést k odstranění DS a ovládnutí tamních orgánů. Přestože se 

situace nevyvinula podle plánu a komunisté nedosáhli očekávaného výsledku, nepovažovali 

celou akci za prohru. Podařilo se jim změnit poměr sil a především získali cenné zkušenosti, 

které jim významně pomohly v dalším období. Sledovaná cesta k převzetí moci byla 

přerušena v září 1947, kdy bylo jako reakce na vývoj mezinárodní situace založeno 

Informbyro. Na setkání komunistických stran byla KSČ kritizována za pomalý postup a bylo 

jí doporučeno neodkladné převzetí moci ve státě. Komunisté nastoupili cestu ostřejší 

a nekompromisní politiky, která je postupně odsunula na samý okraj NF. Přestože si ostatní 

vládnoucí strany již naplno uvědomily hrozící nebezpečí, nebylo mnoho možností, 
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jak rozběhlý proces zvrátit. Výhra ve volbách dala komunistům obrovskou výhodu, 

jíž neustále využívali. Při sebemenším odporu argumentovali důvěrou občanů a zároveň 

masovostí, která by mohla vyvolat revoluční nálady. Po vyhrocení situace pouze čekali

na vhodnou příležitost. Dočkali se v únoru 1948, kdy díky souhře více faktorů a nešťastných 

politických rozhodnutí nekomunistické části NF, vyhlásili převrat a ustanovili nové složení 

vlády. 

Volby v roce 1946 považuji za důležitý mezník nástupu komunistické strany k moci.

Strana až obdivuhodně využila poválečné situace. Přestože to v počátku nebylo zcela zřejmé, 

její výhra znamenala především upevnění pozice na politické scéně. To jí usnadnilo možnost 

postupovat podle stanoveného plánu, jímž bylo převzetí moci v zemi a nastolení 

komunistického režimu. Prvotní idea absolutní většiny ve volbách byla nahrazena předem 

připravovanými „mimoparlamentními strategiemi“, což bylo dokázáno v následujících 

měsících společné vlády.196 Ve srovnání s okolními státy, které spadaly do sféry sovětského 

vlivu, nastala v Československu zcela odlišná situace, kdy nebyla dohrou hlubší sovětská 

intervence, protože komunisté se dostali k moci především díky silné podpoře domácího 

obyvatelstva a ověřené agresivní taktice. Všechny faktory jako byl předválečný vývoj, 

sovětský vliv, rostoucí komunistická popularita a neschopnost nekomunistických stran 

vytvořit adekvátní protipól politice komunistů vedly nezadržitelně ke změně mocenských 

poměrů v zemi. Únorové události nebyly dle mého názoru neočekávaným převratem, 

ale vyvrcholením tříletých snah o ovládnutí země. Volební vítězství se tak stalo důležitým 

nástrojem, který jim napomohl k převzetí moci na dalších více než 40 let. 

                                                            
196

RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátku do převzetí moci, s. 229
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Summary

Goal of this bachelor thesis was to interpret transformation of the political tactics 

of the The Communist Party of Czechoslovakia after the first post-war elections in 1946 and 

explain the reasons why it has become an important milestone in Czechoslovak history. 

The restoration of the state in 1945 found itself at the border between two ideological poles. 

After the pre-war and wartime experiences it was clear that the republic will need a strong 

strategic partner.

The new political situation was beneficial especially to the The Communist Party 

of Czechoslovakia, which was the strongest political party after the war. From all 

the authorized political parties it has taken the most of its position. It was actively involved 

in the restoration of government, electoral preparations and finally it focused on recruitment 

through aggressive agitation. Gradually it became a mass party with nationwide support. 

Elections held in May 1946 confirmed its position as the Communist Party of Czechoslovakia

took the lead in the National Front. Certain disappointment occurred in the Slovakia where 

the Communist Party lost, but they managed to resolve this obstacle eventually. First, 

the communists succeeded in limiting the power of the Slovak National Council and later 

tried to provoke a government crisis.

The first post-election year was relatively quiet. Although many problems arose when 

other non-communist parties sought to prevent enforcement of absolute power and often 

negotiations led to compromise solutions.  Nevertheless, forced rejection of the Marshall Plan 

became an important event which ranked Czechoslovakia among countries completely 

controlled by the USSR. It was followed by other events that only confirmed the growing 

efforts of the communists to take over the absolute power. These included millionaires’ tax, 

already mentioned crisis in Slovakia that was supposed to eliminate political opponents 

of the communists and gradual decomposition of inner political partners. Fundamental 

importance had foundation of Informbyra in September 1947, during which were 

the communists criticized for slow progress. Since autumn 1947, the The Communist Party 

of Czechoslovakia became more aggressive and the efforts of political parties to limit 

the communist influence were prevented using arguments about the elections winner, its 

support from the mass population and the threat of revolution. Successive governmental crisis 

culminated in February 1948 when the communists managed to take full control 

of the country and seize power for upcoming forty years. 
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