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ANOTACE 

Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat vývoj českého 

sociálnědemokratického hnutí od svého počátku do novodobého obnovení, tedy od poloviny 

19. století do roku 2005, kdy byl přijat Základní (dlouhodobý) program ČSSD. Tento vývoj 

budu analyzovat se zaměřením na politicky institucionalizovanou podobu hnutí v podobě 

politické stran. Vývoj české sociální demokracie budu sledovat ve třech rovinách. V rovině 

historického vývoje budu sledovat vznik české sociální demokracie v rámci sociálně 

demokratického hnutí rakouského soustátí, jejího osamostatňování a samostatné existence v 

období první, druhé a třetí republiky, její existence v exilu a obnovování trvající od roku 1989 

do roku 2005. V rovině vývoje vnitřní organizační struktury budu sledovat vnitrostranickou 

organizaci a její proměny během mnou vybraného období. V rovině programově-

ideologického vývoje budu analyzovat jednotlivé ideologie, ke kterým se česká sociální 

demokracie přikláněla a jak se tyto orientace projevovaly v jejím programu. Informace budu 

získávat z odborné literatury, stranických materiálů jako sjezdové materiály a její programy, 

které budu vzájemně porovnávat. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

            Vývoj české sociální demokracie, levice, ČSSD, stranická struktura, politický 

program.  

ANNOTATION 

            This thesis aims to explore the development of the Czech social democratic movement 

from its beginning to the modern restoration, which is from the 19th century until 2005, when 

the basic (long-term) program of ČSSD was accepted. I will analyze this development with a 

focus on politically institutionalized form of movement as a political party. I will watch the 

development of the Czech social democracy in three dimensions. In the dimension of 

historical development I will watch the emergence of Czech social democracy in the social 

democratic movement of the Austrian monarchy and its spin-offs and independent existence 

in the first, second and third republic, its existence in exile and its restoration lasting from 

1989 to 2005. In the dimension of internal development organizational structure I will watch 

the internal party organization and its transformation during the selected period which I have 

chosen. At the level of program-ideological evolution I will analyze the individual ideologies 

to which the Czech social democracy inclined and how they are manifested in its program. I 

will obtain the information from specialized literature, materials of the party such as congress 

protocols and its programs which I will compare with each other. 

KEYWORDS 

            The development of the Czech social democracy, the left, the social democracy, 

structure of the political party, political program.
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1 Úvod 

Vznik sociálně demokratického hnutí, nejen v Čechách, nebyl dílem jednotlivců, ale 

především dějinné epochy, ve které se hnutí formovalo a dodnes se formuje. Jedná se 

o období kapitalismu, který se v Evropě objevil někde dříve, např. ve Velké Británii, někde 

se zpožděním, jako tomu bylo u nás ve střední Evropě, ale nakonec rozšířil své panství 

po celém civilizovaném světě. Průvodním znakem vzniku nového ekonomicko-společenského 

systému byla průmyslová revoluce. Ale i vznik kapitalismu byl podmíněn jistými 

předpoklady, které byly naplněny v různých zemích různým způsobem. V tomto pohledu 

mezi nejdůležitější v prostředí rakouského soustátí patřila prvotní akumulace kapitálu 

v podobě pobělohorského zabavování majetku nekatolíkům, které se v následném období 

měnilo na soukromý majetek a dotvořilo odluku pracujících s vlastnictvím výrobních 

prostředků. Dalším předpokladem bylo zrušení nevolnictví roku 1781. Ačkoliv i nadále 

existovala povinnost jistých úkonů na panském majetku, tedy robota, existovala možnost 

odejít do měst, i když jako nemajetní. Špatná ekonomická situace zapříčiněná příliš vysokými 

daněmi a jinými událostmi, jako např. finančním bankrotem státu roku 1811, stále více a více 

nutila nemajetné a zchudlé rolníky a vesnickou chudinu odcházet do měst za vidinou práce. 

Touto koncentrací obyvatelstva ve městech byla vytvořena zásobárna pracovní síly využitelné 

v průmyslu a armáda nezaměstnaných, která stejně jako dnes pomáhala snižovat cenu práce.  

Z toho všeho se zrodil kapitalistický výrobní způsob, pro nějž je charakteristické rozdělení 

obyvatelstva na dvě velké skupiny. Jedná se o třídu vlastníků výrobních prostředků, kteří jsou 

majiteli kapitálu i finálního produktu a z něho plynoucího zisku, který vychází z práce druhé 

ze tříd, tedy námezdních pracovníků. Ti prodávají svojí pracovní sílu na trhu práce. Práce za 

mzdu existovala i před kapitalismem, příkladem mohou být řemeslničtí tovaryšové, ale teprve 

v éře kapitalismu se tato forma výrobních vztahů ustavila jako dominantní. Jelikož právo 

nemůže být nikdy výše než hospodářský řád a jím podmíněný kulturní vývoj společnosti, 

i kapitalismus, který dereguloval omezení pohybu obyvatel a následně kvůli svému rozvoji 

odstranil i robotní práci na panském, však sám nebyl regulován. Ze začátku neexistovala 

regulace délky práce, instituce minimální mzdy, což ve svých důsledcích vytvářelo chudobu, 

která nutila rodiny, aby zaměstnaly i své děti, a tedy neexistovala ani regulace věku, 

od kterého bylo možno pracovat, a scházely i další pro nás dnes naprosto samozřejmé 

regulace obsažené v pracovním právu atd. Tyto skutečnosti měly své následky, jednak se 

projevovaly dělnickými bouřemi, např. bouře tiskařů kartounů ve 40. letech 19. století, a 

ničením strojů dělníky, neboť jim tyto stroje brali práci. Dalším důsledkem přetěžkých 
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životních podmínek dělníků byl vznikající pocit vzájemné sounáležitosti a na něj navazující 

solidarita. Následkem toho „začali sami dělníci budovat na svoji obranu různé spolky např. 

k podpoře rodin a vdov po zahynuvších dělnicích…potom k podpoře mezd, a ty se spojovaly, 

až začaly vytvářet odbory, přesněji odborové svazy jednotlivých profesí, které se slučovaly 

časem v odborové centrály.“1 Dělníci ale neskončili pouze u toho, ale budovali i vzdělávací 

spolky, kde se začali seznamovat s díly socialistů, jakými byli Ferdinand Lassale, Karel Marx 

a Bedřich Engles. V těchto momentech se začalo rodit hnutí, kterému už nestačila jeho 

dosavadní základna, potřebovalo se posunout ve vývoji dopředu a vytvořit si novou 

organizaci, která by hájila práva dělníků na politickém kolbišti. Bylo zapotřebí založit 

dělnickou politickou stranu. Těmito stranami byly po krachu I. internacionály sociálně 

demokratické strany. Jak už názvu mé práce vyplývá, budu se zabývat vývojem českého 

sociálně demokratického hnutí, zejména v jeho institucionalizované podobě organizované 

politické strany.  

Důvodem, proč jsem si zvolil jako téma své bakalářské práce fenomén sociálně 

demokratického hnutí v českých zemích, je má názorová blízkost i dlouhodobý zájem o toto 

hnutí, ve kterém se také angažuji. Cílem této práce je zmapování vývoje českého sociálně 

demokratického hnutí v časovém rozpětí od počátků rakouského sociálně demokratického 

hnutí, kterého byl jeho český protějšek po jistou dobu součástí, až do roku 2005, kdy ČSSD 

přijala Základní (dlouhodobý) program, čímž definitivně ukončila proces svého obnovování. 

Dalším cílem je odpovědět na tři následující otázky. Jaký byl vývoj českého sociálně 

demokratického hnutí v čase? Jaký byl vývoj jeho organizační struktury? A jaký byl 

ideologicko-programatický vývoj?  

Vývoj českého sociálně demokratického hnutí budu tedy sledovat ve třech rovinách, 

kterým odpovídá i rozdělení práce do tří částí, kde se v každé z nich budu věnovat odpovědi 

na jednu ze tří mnou výše položených otázek. V první části se tedy budu zabývat otázkou 

vývoje českého sociálně demokratického hnutí v čase, jeho historii. Ve druhé části se budu 

věnovat vývoji vnitřní organizace struktury strany. A třetí část se bude zabývat analýzou 

ideologicko-programového vývoje hnutí. Jako zdroje informací pro svou práci jsem si zvolil 

tituly z odborné historické a politologické literatury, předvolební, střednědobé a dlouhodobé 

programy české sociální demokracie a protokoly z jejích sjezdů. 

       

                                                           
1 HRUBEC, Marek, (ed.) — BÁRTA, Miloš,(ed.). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického 

hnutí. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2006. 192 s. ISBN 80-7239-199-2. S. 40. 
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2 Sociálně demokratické hnutí od svých počátků do roku 2005  

2.1 České sociálně demokratické hnutí od svého počátku až do 

Hainfeldského sjezdu 

2.1.1 Počátek sociálně demokratického hnutí v rakouské monarchii 

České sociálně demokratické hnutí má své počátky v rakouském soustátí a dlouho 

bylo spřízněno s celorakouským sociálně demokratickým hnutím, od kterého se teprve 

oddělilo. Proto je zapotřebí začít výklad od založení celorakouské sociální demokracie. 

Jeden z prvních institucionalizovaných kroků k založení dělnické celorakouské strany bylo 

v prosinci roku 1867 založení Dělnického vzdělávacího spolku ve Vídni, která byla nejen 

hlavním městem soustátí, ale tehdy také jeho největším průmyslovým centrem. Dělnický 

vzdělávací spolek byl první sociálně demokratickou organizací založenou v Rakousku. 

Jelikož ve Vídni pracovalo mnoho českých dělníků, i oni se stávali členy tohoto spolku. 

Několik dní po založení se do něj přihlásil i Josef Hybeš, který byl spoluzakladatelem 

Socialistické českoslovanské strany v Rakousku. S rozrůstáním tohoto spolku se začaly 

vytvářet i jeho pobočky, které posléze nabyly charakteru samostatných spolků. Vznikaly 

čítárny a knihovny, konaly se přednášky, které měly za úkol vzdělat a pozvednout uvědomění 

dělníků. Jednou z nich byla ta ve vídeňské čtvrti Pětidomí, která se stala spolkem českých 

dělníků, kteří se v této čtvrti shromažďovali. 

Po dubnovém konání prvního tábora lidu, který se odehrál ve Vídeňském Novém 

Městě a v jehož předsednictvu byl i Čech Dvořák, vydal Dělnický vzdělávací spolek v květnu 

186l Manifest pro pracující lid v Rakousku. Jednalo se o první programovou proklamaci 

sociálně demokratického hnutí v rakouském soustátí, avšak jeho rozmnožení v Čechách bylo 

zabráněno pražským místodržitelstvím s odvoláním na závadnost myšlenek manifest 

obsahující, patrně z obavy, aby se podobné věci nezačaly dít i v Čechách. Následný vývoj 

potvrdil pražskému místodržitelství jeho předtuchy, protože už v srpnu téhož roku byl 

schválen program sociálně demokratického hnutí v Rakousku, který s sebou nesl pro 

dosavadní politiku státu nemilý bod programu, v němž „hlásá sociálně demokratická strana 

právo na sebeurčení.“2 Tento dokument je však důležitý ještě z jiného důvodu, protože byl 

předpokladem pro vznik společné organizace Dělnický spolek, byl také skrze své vedoucí 

                                                           
2 ŠOLLE, Zdeněk. Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 

1953. 168 s., 11 s. obr. příl. S. 47. 
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členy spojen s Mezinárodním dělnickým sdružením, jinak nazývaným I. internacionála. 

Jednalo se například o Andrease Scheue, Heinricha Oberwindera, Hartunga, Pabsta. 

Dne 14. listopadu 1869 se konalo v Bratislavě setkání sociálních demokratů z celého 

soustátí, kterého se účastnili kromě delegátů dělnictva z Vídně, Pešti aj. také delegáti 

brněnských dělníků. Brno bylo totiž jedním z prvních center dělnického hnutí, za což vděčilo 

své blízkosti k centru dění, Vídni, ze které se do něj dostávaly nové myšlenky. Tento sjezd byl 

prvním pokusem vytvořit platformu sjednocující sociální demokraty z celé monarchie. 

Přihlásil se k eisenšskému programu Německé sociálně demokratické strany (SPD). Tento 

fakt do jisté míry dává za pravdu tvrzení, že v tomto období „často se mluví o přímé a úplné 

závislosti rakouského dělnického hnutí na německé sociálně demokratické straně v oblasti 

teorie, ideologie a taktiky.“3 Další citát, jehož autorem je Karl Kautsky, jedna z předních 

osobností rakouské sociální demokracie, poukazuje, že tomu nebylo jinak ani později, když 

tvrdil, že „Organisace eisenášských byla naším ideálem, německé stranické tiskoviny 

předmětem naší závisti.“4 

Podobně jako Brno na tom bylo i město Liberec, do kterého přicházely socialistické 

myšlenky z Německa, a kde díky těmto vlivům byl roku 1869 založen Všeobecný dělnický 

spolek, první sociálně demokratický spolek v Čechách. Zasloužil se o to zejména Josef 

Krosch, který se setkal při své práci v Německu s myšlenkami německého dělnického hnutí, 

osobně poznal vůdčí osobnosti Německé sociálně demokratické strany Wilhelma Liebknechta 

a Augusta Bebela a stal se také členem I. internacionály5. Po návratu do Liberce roku 1868 se 

začal Krosch věnovat agitaci mezi dělníky, jež vedla následující rok k založení Všeobecného 

dělnického spolku. 

První politické krůčky českého dělnictva byly činěny v rámci národního hnutí 60. a 

70. let 19. století, avšak začátkem 70. let se dělnické hnutí od hnutí národního odděluje. 

Dělnické hnutí však nebylo ideově jednotné, byl zde socialistický proud i staročesko-

                                                           
3 JORDÁN, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály: (1879-

1889). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 173 s. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, 

Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 105. S. 28. 

4 JŮZA, Robert. Rozkol v sociálnědemokratickém hnutí v Rakousko-Uhersku v 80. letech 19. století [online]. 

Praha, 2012 [cit. 2015-04-12]. S. 57. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/100624/13860943/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22r

ozkol+soci%5Cu00e1ln%5Cu011b+demokratick%5Cu00e9m+hnut%5Cu00ed%22%2C%22______searchform_

__butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs. Bakalářská 

práce. FF UK. Vedoucí práce Vratislav Doubek, S. 13. 

5 I. Internacionála byla mezinárodním sdružením dělnických spolků, předchůdkyně II. internacionály. 
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katolický a svépomocný proud Františka Ladislava Chleboráda. V Praze se dělnická aktivita 

projevovala od konce 60. let vytvářením svépomocných spolků, což se dělo i pod vlivem 

Pařížské komuny. Vznikl První podnikatelský spolek dělnictva Oul, také byly zakládány různé 

dělnické besedy, které se vytvářely v průmyslových zónách Prahy, jednalo se o Karlínskou, 

Smíchovskou a Malostranskou besedu. Dále byly vytvářeny i dělnické odborové spolky 

a objevily se noviny Dělnické listy, jejichž redakci přebrali od Chleborádova svépomocného 

proudu roku 1872 přívrženci socialistických myšlenek a internacionalismu a vůdčí osobností 

novin se stal Josef Boleslav Pecka. Ti byli podporování po jistou dobu mladočechy, ale 

internacionalismus socialistů odmítaný mladočechy bližší spolupráci znemožňoval.  

Pevnost zázemí vídeňského sociálně demokratického hnutí byla vyzkoušena následky 

událostí velké demonstrace konané 13. prosince 1869 před sněmovnou ve Vídni, jejímž 

požadavkem bylo zavedení úplné svobody spolčovací a shromažďovací, všeobecné hlasovací 

právo, zrušení zákona o nucených společenstvech a svoboda tisku. Byla také vyslána delegace 

o třech lidech, která tyto požadavky předložila. Reakcí vlády bylo zatčení a odsouzení 

14 sociálně demokratických vůdců spolu s prohlášením, že sociální demokracie je státu 

nebezpečná. Dělnický vzdělávací spolek byl rozpuštěn, ale ani jedna z těchto událostí 

už nemohla situaci zvrátit, sociálně demokratické hnutí stálo již na pevných základech, které 

mu poskytly již osamocené pobočky zrušeného Dělnického vzdělávacího spolku a odborové 

spolky. Důkazem o existenci sociálně demokratického hnutí a jeho celorakouské vzájemnosti, 

zatím však ještě bez své institucionálně organizované základny na bázi politické strany, bylo 

informování českého listu Dělník o událostech spojených s tématikou dělnictva v Rakousku. 

Zjevným důkazem existence hnutí byla i početná návštěva českých dělníků z Prahy 

na světové výstavě konané ve Vídni v srpnu roku 1873. Podle Zdeňka Šolleho však tato 

návštěva vznikla z iniciativy pražských sociálních demokratů a byla pouze zástěrkou pro 

jejich týdenní jednání s jejich vídeňskými soudruhy.6 

  Výsledkem jednání byla rezoluce, která vyzvala ke svolání sněmu zástupců dělnictva 

všech národů monarchie. Také se zde deklaruje, že české dělnictvo chce bojovat společně 

s dělnictvem rakouským za stejné cíle, „co samostatná strana českoslovanského dělnictva.“7 

Šlo o první náznak budoucího vývoje rakouského sociálně demokratického hnutí a  vytvoření 

českoslovanské dělnické strany. Ta měla fungovat v rámci jednotné sociálně demokratické 

                                                           
6 ŠOLLE, Z. Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 

S. 86.  

7 Tamtéž, s. 86. 
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strany působící v celém soustátí. Na to poukazuje i fakt, že tato myšlenka byla vyslovena 

spolu s požadavkem svolat sjezd, který by sjednotil hnutí v celé monarchii. Požadavek sjezdu 

měl kromě založení jednotné celorakouské strany ještě jedno opodstatnění, jímž bylo vyřešení 

sporu mezi dvěma vůdci hnutí, který se brzy přenesl z osobní roviny na celé hnutí a rozdělil 

ho na dva proudy. První proud reprezentovaný Heindrichem Oberwinderem prosazoval 

možnost spolupráce s buržoazními liberálními či nacionalistickými stranami, druhý proud 

reprezentovaný Andreasem Scheuem byl proti této nové koncepci. Ovšem rozpory se ani dále 

neuklidnily a v klidu nenechaly jen české sociální demokraty, v listopadu 1873 vydali svoji 

výzvu i sociální demokraté ze Štýrského Hradce ke svolání sjezdu s delegáty všech sociálních 

demokratů z celé monarchie za účelem vytvoření jednotné strany a urovnání sporů mezi 

oběma proudy. Na tuto výzvu už přišla jasně kladná reakce, v sociálně demokraticky 

orientovaných novinách byla oznamována prohlášení o uposlechnutí výzvy, jako např. 

v českých Dělnických listech, kde se tato skutečnost dávala na vědomí spolu s informací, že 

byl vytvořen přípravný výbor mající na starosti delegaci z Čech a Moravy. Jednatelem výboru 

byl L. Zápotocký a členem jmenovaný J. B. Pecka. 

 

2.1.2 Vznik Rakouské dělnické strany a její sjezdy 

Ve dnech 5. - 6. dubna roku 1874 se v městečku Neudörf ležícím v Rakousku 

v tajnosti sešel sjezd sociálních demokratů z Předlitavska, na kterém byla založena Rakouská 

dělnická strana. Sjezdu se účastnilo 74 delegátů reprezentujících 25 000 dělníků, někteří 

delegáti se však nemohli zúčastnit kvůli policejní represi. Pro české sociálně demokratické 

hnutí je významné, že za místopředsedy zde byli zvoleni J. B. Pecka a Josef Schiller 

z Liberce. Sjezd dále uznal některým tiskovinám statut oficiálního orgánu strany, tím se staly 

i pražské Dělnické listy, později vydávané ve Vídni. Program přijatý na sjezdu vycházel 

z eisenašského programu SPD, který již před tím prosazovalo křídlo Andrease Scheue.  

V národnostní otázce program propagoval právo národů na sebeurčení. Výsledkem sjezdu 

bylo založení Rakouské dělnické strany, obnovení jednoty hnutí kvůli porážce a 

následujícímu úpadku Oberwinderovy frakce. Význam tohoto sjezdu však spočíval také 

v tom, že založení strany imanentně znamenalo požadavek na podílu na moci ve státě a 

soustavný boj o ní, který založením strany započal. 

Další sjezd se konal v uherském  Marcheggu 16. května 1875, ale byl maďarskými 

četníky rozehnán, a z tohoto důvodu byl přemístěn do Atzgerdorfu. Tam byl uznán list 

Budoucnost jako další orgán sociálně demokratické strany, ale i tam dorazila policie a konalo 
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se zatýkání. Mezi zatčenými byli Pecka a Zápotocký, kteří strávili ve vazbě dva měsíce. 

K tomu je nutno podat, že dělníci „nechtěli opustit půdu zákona, při přípravě i konání sjezdu 

strany (v Marcheggu) dodržovali všechna zákonná ustanovení.“8 A přesto, i když sjezd 

neporušoval uherský spolkový zákon, byl sjezd rozpuštěn úřady, které samy jednaly 

nezákonně, když úřední řízení prováděl vídeňský policejní úředník na uherské půdě. V tomto 

konání ze strany státní moci můžeme vidět snahu nedat šanci dělníkům vybudovat si svoji 

jednotnou politickou stranu.  

Ve Vídeňském Novém Městě se konal 4. července 1876 další sjezd Rakouské dělnické 

strany. I tento sjezd byl poznamenán úředními zásahy, zejména cenzurou, která si dala tu 

práci, aby o jeho přípravách v tisku nic nebylo. Tento sjezd už však nebyl tajný, protože i přes 

snahy úřadů zabránit, aby se o něm vědělo, byl jimi povolen a účastnil se ho také vládní 

zástupce. I proto „schůze veřejná byla málomluvná, že byla opatrně řízena, patrně, aby 

vládnímu zástupci nebyla poskytnuta příležitost sněm rozpustit.“9 Zásadní byl tento sjezd 

kvůli přijetí nového programu, který byl inspirován gothajským programem SPD, ke kterému 

rakouská strana připojila bod o řešení národností otázky z neudörfelského programu. Tento 

sjezd tedy programově sjednotil německou i rakouskou sociální demokracii, ale tím vytvořil 

spory nové, neboť jeho novým programovým východiskem byla sice radikální přeměna 

společnosti a reorganizace státu, ale na „půdě platné ústavy,“10 a tedy zavazoval stranu 

postupovat a jednat jen na půdě legality určené zákony, které nemohl ovlivňovat. To u 

některých členů strany vyvolalo nemalé zděšení. Příkladem toho je zpráva z brněnského 

policejního ředitelství, která udává, že vůdčí postavy hnutí v Brně „výslovně prohlásily, že 

uznání stávajícího zřízení je v rozporu se zásadami čisté sociální demokracie a je rovno 

zřeknutí se strany“11. Nesouhlas a odpor k této části programu budil fakt, že sociální 

demokracie chtěla změnit celé soustátí k obrazu svému, ale mnozí tento nový bod chápali jako 

změnu programu sociální demokracie vyhovující tak habsburskému státu, který byl jimi 

                                                           
8 STEINER, Herbert. Dělnické hnutí v Rakousku 1867-1889. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. 407 

s., [16] s. obr. příl. S. 155. 

9 Sborník věnovaný dějinám dělnického hnutí a socialismu. Svazek I. V Praze: Ústřední dělnické knihkupectví a 

nakladatelství (Ant. Svěcený), 192. 84 s. S. 29. 

10 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, Petr, 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. 283 s. Edice politických programů; sv. 2. ISBN 80-85268-88-4. S. 17. 

11 ŠOLLE, Z. Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 

S. 109. 
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chápan jako nepřátelský. Kvůli tomuto programovému bodu později vznikl vnitrostranický 

rozkol trvající od začátku až do konce 80. let. 

Na dalším sjezdu v Atzgersdorfu, konaném 1. července 1877 došlo znovu k přihlášení 

se k německému eisenašskému programu Protože strana nemohla uvalit na členy žádnou 

stranickou daň, bylo rozhodnuto o založení dalšího občasného listu Die socialpolitische 

Rundschau, jehož odběr byl povinný pro každého člena strany a z jehož zisku se platily 

výdaje strany. Tyto noviny jsou důkazem o organizační vyspělosti a z ní plynoucích vyšších 

nákladů na běžný chod strany, které musely být hrazeny. Tento sjezd ale kvůli policejnímu 

zásahu ani po jeho opakovaném přesunutí nemohl být dokončen. Přesto stačil ještě 

rozhodnout o přeložení stranického vedení a ústředního výboru do Liberce, kontrolní výbor 

ale sídlil ve Štýrském Hradci. 

Vážně zasáhla mladou sociálně demokratickou stranu ekonomická krize z roku 1876.  

Dělníci byli propouštěni z práce a od dělnických spolků a strany si slibovali rychlé řešení, 

které však ve skutečnosti nebylo možné, a proto začali opouštět jednotlivé dělnické spolky. 

Otřes důvěry v dělnickou věc můžeme spatřit v počtech členů odborů, což se sociálně 

demokratickým hnutím souviselo v období před a během krize. Např. Svaz manufakturních 

dělníků v Krnově měl roku 1872 233 členů a roku 1876 pouze 118 členů, odborová 

organizace dřevařských dělníků měla v roce 1873 600 členů, roku 1876 pouze 15 členů. 

Stejný sestupný trend v řadách členů dělnických spolků můžeme najít ve všech ostatních 

spolcích. Tento trend se podařilo po roce 1876 zvrátit a nastala opět konjunktura počtu 

členů.12 

 

2.1.3 Vznik Socialistické českoslovanské strany v Rakousku 

Činnost hnutí v Čechách od I. celorakouského sjezdu neustále stoupala, projevovala se 

také rodící se souvislou stranickou sítí základních organizací po cca 10 až 20 členech13, což 

bylo v rakouském soustátí novum. Vytváření těchto místních organizací vyvolalo potřebu 

vytvořit i ústředí pro českou sociální demokracii, stejně jako toho už dosáhlo Štýrsko a Dolní 

Rakousy svými zemskými ústředími. Čeští sociální demokraté však nechtěli založit zemské 

ústředí, chtěli založit organizaci česky mluvících členů strany, což bylo důležité pro 

                                                           
12 STEINER, H. Dělnické hnutí v Rakousku 1867-1889. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. S. 162.  

13 ŠOLLE, Z. Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 

S. 113. 
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zdokonalení provádění stranických činností mezi českou veřejností, zejména pro propagaci. 

První pokus k vytvoření českoslovanské organizace byl již proveden 28. září roku 1876, šlo 

o Svatováclavský sjezd zástupců českoslovanských dělníků, který se sešel v hostinci na Malé 

Straně. Sešli se zde delegáti českých dělníků z Čech, Moravy a Vídně, ale sjezd byl rozehnán 

policií a účastníci byli následně pozatýkání, avšak ambice tohoto sjezdu se již blížily 

k založení českoslovanské strany. Bylo rozhodnuto, že sjezd zástupců českoslovanských 

dělníků se má konat každý rok. Tímto sjezdem měly být určovány politické směrnice, měl 

rozhodovat v případě vnitrostranických sporů a volit redakci tiskového orgánu strany. Také 

měl schvalovat použití financí a odměny pro členy aparátu. Dále chtěl sjezd vytvořit kontrolní 

výbor o devíti členech, čtyřech mimopražských,14 jemuž měl být podřízen redakční výbor 

Budoucnosti, a dokonce měl svolávat výroční sjezd a vytvářet jeho program.15 

  Ovšem opravdový ustavující sjezd českoslovanské sociálně demokratické organizace 

se konal 7. dubna 1878 na pražském předměstí v Břevnově v hostinci u Kaštanu. Tomu však 

předcházelo, že už od počátku roku 1878 se začal vytvářet ústřední výbor českoslovanské 

strany, což doprovázel vznik už třetího sociálně demokratického tisku u nás jménem 

Organizace. Ta byla obdobou listu Die socialpolitische Rundschau, jehož odběr byl povinný 

dosud pro všechny členy strany a výtěžek z prodeje byl určen právě k pokrývání nákladů 

na chod celorakouské strany, protože nesměla být uložena žádná stranická daň. Výtěžek 

z prodeje Organizace byl poskytován jen na chod českoslovanské strany, její náklad čítající 

kolem 50016 kusů nám dává najevo, že strana neměla víc než pár set členů.  

Břevnovského sjezdu se zúčastnilo 15 delegátu v čele s J. B. Peckou a L. Zápotockým, 

přičemž většina z nich byla po akci zatčena a odsouzena za tajné spolčení. Zúčastnil se ho 

také za celorakouský výkonný výbor Ferdinand Schwarz. Sjezd, který trval pouze tři hodiny, 

založil Socialistickou českoslovanskou stranu v Rakousku a položil základy organizačního 

vedení strany vytvořením pětičlenného vedení strany, které pokládalo „nově vzniklou českou 

sociálně demokratickou stranu za pevnou součást celorakouské strany a snažilo se podpořit 

její autoritu.“17  Výkonný výbor sídlil v Praze, dozorčí výbor ve Vídni a smírčí výbor v Brně. 

                                                           
14 Převaha pražských ukazuje na jejich dominantní postavení v českoslovanském hnutí. 

15 ŠOLLE, Z. Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 

S. 115 

16 VOLF, Miloslav. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. 292 s. Odborná knižnice Škol práce 

ÚRO. S 66. 

17 INDRA, Bořivoj., (ed. et al). Břevnovský sjezd 1878: edice archivních dokumentů. Praha: Státní archiv, 1978. 

279 s. S. 12. 
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Místní organizace neboli sekce českoslovanské strany nebyly pouze v česky mluvících 

zemích, ale i tam, kde pracovali česky mluvící dělníci, např. ve Štýrském Hradci a ve Vídni. 

Sjezd také řešil otázku programu, který byl inspirován eisenašským, neudörfelským 

a gothajským. „Je možné říci, že tehdy to byl jeden z nejvýznamnějších sociálně 

demokratických programů.“18 Sjezd prohlásil za své orgány Dělnické listy, které se obracely 

na českoslovanské dělníky, a Budoucnost, která se stala ústředním orgánem strany. K uznání 

samostatného stranického vedení českoslovanské strany a jeho podřízenosti ústřednímu 

výboru celorakouské strany došlo na celorakouském sjezdu sociálních demokratů konaném 

18. srpna 1878 u Dlouhých mostů u Liberce. To opět ukazuje, že založení českoslovanské 

strany nebylo separatistickou akcí Čechů. Na tomto sjezdu kromě tohoto bylo také rozhodnuto 

o uskutečnění podpisové akce za všeobecné hlasovací právo do říšské rady. 

 

2.1.4 Období perzekucí a rozkol v hnutí 

Nevole úřadů spojená se založením českoslovanské strany na sebe nenechala dlouho 

čekat a kromě výše zmíněného zatýkání a odsuzování delegátů Břevnovského sjedu, byl 

zakázán list Organizace a „celá sociálně demokratická organizace prohlášena za 

protizákonnou a jakákoliv účast na ní za protistátní činnost.“19 Taaffeho vláda v Rakousku 

se přidala k Bismarckově v Německu k pronásledování sociálně demokratického hnutí, které 

bylo touto politikou zatlačeno do ilegality, což se týkalo i sekcí českoslovanské strany 

vybudované podle usnesení zakládajícího sjezdu. V té době se jednalo o pět sekcí v Praze, 

sedm ve Vídni a další měly pak být údajně i v Ústí, Bohosudově, Turnově, Teplicích, Liberci, 

Duchcově, Plzni, Strakonicích, Brně a Prostějově.20 Toto ale nebyla jediná rána, která 

poškozovala hnutí, přidal se k ní i další rozkol v hnutí, v němž se vytvořily dva proudy, 

umírnění a radikálové. Umírnění, označovaní jako „modří,“ zdůrazňovali, že ještě nenadešel 

čas na „konečné měření“ sil s kapitalismem, neboť ještě mimo dostatečně uvědomělého 

proletariátu neexistuje ani inteligence z řad proletariátu, která by dokázala socialismus 

uskutečnit. Proto propagovali vzdělávání dělnictva a hlavně všeobecné a rovné volební právo, 

což by sociální demokracii zajistilo volební vítězství, které by vedlo k sociálním reformám. 

                                                           
18 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 22. 

19 ŠOLLE, Z. Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 

S. 120.  

20 Tamtéž, s. 121. 



 

13 
 

Jejich důsledkem by se zvedla životní úroveň dělnictva a mohla by vzniknout i proletářská 

inteligence, jež by už byla schopná socialismus nastolit. Důležitým faktorem bylo trvání 

umírněných na naplňování programu legálními prostředky, tedy podle existujících zákonů. 

Naproti tomu radikálové, označovaní jako „rudí,“ nevěřili, že by požadavků, jako bylo 

všeobecné a rovné volební právo, mohlo být někdy dosaženo zákonně kvůli odporu vládnoucí 

buržoazie. Naopak se domnívali, že splnění těchto požadavků pouze zmírní bolest 

způsobenou kapitálem, ale nebude odstraněna její podstata, která je v kapitalismu imanentně 

obsažena. Dále se domnívali, že moc nemůže být nabyta zákonnými prostředky, protože stát a 

státní moc byla podle nich a priori vůči nim nepřátelská. Navíc vycházeli z logiky, že by se 

buržoazie, jež ovládá stát, sama nevzdala moci a nezačala plnit vůli dělníků, která je v opozici 

k zájmům buržoazie. Proto byli pro absolutní stáhnutí se do ilegality a odmítali legální cestu 

propagovanou umírněnými a jejich požadavky na všeobecné, rovné volební právo a státní 

podporu podniků, které rudí vnímali jako plýtvání sil, jelikož by jich podle nich stejně 

nemohlo být nikdy dosaženo, a i kdyby, tak by sociální nerovnost pouze zmírnily, nikoliv 

vyřešily, což bylo hlavním a konečným cílem hnutí podle rudých. Proto rudí požadovali také 

odstranění těchto požadavků z programu strany. Ve zkratce tedy požadovali plnění požadavků 

hnutí všemi možnými prostředky, nejen zákonnými, ale i revolucí a odmítali plýtvat silami 

na požadavky jako rovné, všeobecné volební právo apod. 

Tyto požadavky rudých jistě byly ovlivněny právě probíhajícími policejními 

perzekucemi navozujícími situaci, která ani nedovolovala hnutí jednat jinak než v ilegalitě. 

Oba tábory měly své tiskoviny. Umírnění měli noviny Socialdemokrat založené Němci, ale 

vydávané ve Švýcarsku, protože v Německu jim cenzura nedovolila podobný list vydávat. 

Radikální proud měl jako svůj neoficiální orgán list Freiheit vydávaný v Londýně. Právě tyto 

tiskoviny se staly bitevními poli obou proudů. 

Spor mezi radikály a umírněnými začal v Německu, kde začala perzekuce sociálních 

demokratů. Perzekuce v rakouském soustátí začala ve Vídni, odkud byla přenesena i do Čech. 

Můžeme říci, že perzekuce jako taková byla spouštěčem konfliktu, protože radikálové patrně 

pracovali s domněnkou, že toto období perzekucí neskončí a jediná možnost bude bojovat 

za své požadavky v ilegalitě.  

25. prosince 1880 se konala stranická konference v Julianově, kde celorakouská strana 

vyhlásila neutralitu ve sporu mezi listy Freiheit a Socialdemokrat. Tímto rozhodnutím 

o neutralitě napomohla však radikálům, kteří získali převahu v ústředním výboru strany, což 

jen vygradovalo tehdejší spory a dalo jim ještě novou dynamiku. Nutno dodat, že energie 
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vyčerpaná v těchto sporech byla brána na úkor prosazování jejich programu a jiné činnosti. 

Konference přeložila stranické vedení z Liberce do Vídně a prohlásila list Die Zukunft 

za nový orgán strany. Po vzoru celorakouské strany a jejího přesunutí vedení do Vídně, se 

i českoslovanská organizace následně rozhodla pro přestěhování do Vídně i se svým orgánem, 

tedy Dělnickými listy.  

Během těchto událostí v rakouském soustátí se v srpnu roku 1880 se sešel ve Wydenu 

sjezd SPD, který učinil důležité programové rozhodnutí. Pozměnil totiž znění gothajského 

programu v bodě, kde SPD stvrzovala, že k naplnění svého programu bude využívat všech 

zákonných prostředků tím způsobem, že v novém znění se zavazovala naplňovat svůj program 

všemi prostředky. Nebylo to ale vítězství radikálů, jak se může zdát, protože za situace 

policejní perzekuce s tímto bodem souhlasili i umírnění, takže se německá sociálně 

demokratická strana nezřekla prosazování programu zákonnými prostředky, budou-li k tomu 

podmínky. Jak bylo řečeno již výše, SPD sloužila celorakouské sociální demokracii jako vzor, 

a měla tedy vliv na její program. Proto ve stejném smyslu reformuloval Pražský sjezd 

českoslovanských sociálních demokratů roku 1882 i břevnovský program.21 

Ve zjitřené vídeňské atmosféře se radikální proud prosadil i uvnitř českoslovanské 

strany a chopil se roku 1881 vedení Dělnických listů spolu s vedením strany. To se stalo ve 

spojitosti s již zmíněným gradováním perzekuce v Čechách, kde kvůli ní bylo znemožněno 

legální fungování hnutí. Byli zatýkáni vůdci hnutí v Čechách, mezi nimiž byl Pecka i 

Zápotocký, a list Budoucnost byl zakázán. Naproti tomu Morava se stala základnou 

umírněných. Z tohoto rozdělení, kdy Čechy byly proradikální a Morava naopak umírněná, 

můžeme vyvodit závěr, že velký vliv na dělení na umírněné a radikály měla intenzita úředních 

perzekucí. Tam, kde byla perzekuce silná a neumožňovala jiný než nelegální postup, nabývali 

na početní přesile radikálové. Naopak tam, kde perzekuce byla slabá či vůbec, což byl právě 

případ Moravy, byli v přesile umírnění. 

Moravští umírnění měli své centrum v Brně. Zde se také konal 9. - 10. dubna 1882 

sjezd moravských a slezských sociálních demokratů, kteří se i za přítomnosti některých 

radikálů utvrdili ve svém umírněném stanovisku, ačkoliv rezoluce tohoto sjezdu doporučila 

rozšiřovat i tiskoviny radikálů, jako byly Die Zukunft a Dělnické listy, v čemž můžeme vidět 

jakousi snahu konflikt nevyhrocovat a snažit se spolupracovat. 

                                                           
21 JORDÁN, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály: (1879-

1889. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. S. 39. 
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Další sjezd v Brně se konal téhož roku 15. - 16. října, ale jednalo se už o sjezd 

celorakouské sociální demokracie a zákonitě se na něm musely projevit spory mezi 

umírněnými a radikály. To se stalo také hned po jeho zahájení, kdy po vygradování 

vzájemných rozporů radikálové sjezd opustili. Následkem toho byl sjezdem přijat umírněný 

program navržený Karlem Kautským. A stal se prvním marxistickým programem sociální 

demokracie v rakouském soustátí. V tomto programu také byla uvedena nová formulace 

věnující se prosazování požadavků sociálních, které „všemi právnímu vědomí lidu 

vyhovujícími prostředky provedena býti musí.“22 Tedy všemi prostředky, které je možno 

obhájit před svědomím. Tento sjezd ale místo sjednocení naopak situaci ještě zhoršil, neboť 

umírnění snažíce se potřít radikály zrušili radikálním tiskovinám, tedy Dělnickým listům a Die 

Zukunft, status orgánů strany. List Die Zukunft, který začal nabývat až anarchistických prvků, 

zařadili dokonce na seznam hnutí nebezpečných tiskovin. Dei Zukunft úder umírněným vrátil 

zpochybněním platnosti sjezdu jako dělnického celorakouského sjezdu a odmítl jím přijatý 

program. 

Po řadě atentátů z let 1882 až po přelom let 1883-1884, mezi nimiž byl jeden spáchán 

i na policejního úředníka, a jež měli páchat příslušníci radikální frakce sociální demokracie, 

byl 30. ledna 1884 císařem vyhlášen výjimečný stav ve Vídni a v části Dolních Rakous. Podle 

Herberta Steinera však některé atentáty zinscenovala policie sama, aby mohla pronásledovat 

sociálně demokratické hnutí.23 Mnoho dělnických vůdců bylo uvězněno nebo muselo odejít 

ze svého bydliště. Následně byl výjimečný stav vyhlášen i v dalších zemích. V Čechách, 

Korutanech a Štýrsku. Roku 1886 byl přijat protisocialistický zákon zakazující činnost všech 

socialistických organizací, jejichž programem bylo nastolit jiné než stávající pořádky. 

Paradoxně díky této atmosféře a zákazu socialistických organizaci, který nerozděloval mezi 

umírněnými a radikály v sociálně demokratickém hnutí, vznikal potenciál, který mohl 

všechny sociální demokraty sjednotit, aby společně lépe mohli snášet perzekuce a postupovat 

proti nim. 

 

                                                           
22 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 24. 

23 STEINER, H. Dělnické hnutí v Rakousku 1867-1889. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. S. 300. 
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2.1.4  Sjednocení strany na sjezdu sociálních demokratů v Hainfeldu 

Rozkol v celé straně se podařilo překlenout na Hainfeldském sjezdu, který se konal 

30. prosince 1888 - 1. ledna 1889. Sjednocená strana na tomto sjezdu přijala název Sociálně 

demokratická strana dělnická v Rakousku, a proto byl počítán jako její I. sjezd. Význam 

sousloví „sociální demokracie“ vysvětluje přední německý sociálně demokratický politik 

Wilhelm Liebknecht jako spojení pojmů „socialismus“ a „demokracie“, které sociálně 

demokratické hnutí chápe jako navzájem od sebe neoddělitelné.24 Sociální demokracie je tedy 

jinak řečeno socialistickou demokracií. Změna názvu strany tedy měla zdůraznit, 

že socialismus není jediným cílem strany, ale že je jím i nastolení demokracie, a že oba cíle 

jsou od sebe neoddělitelné.  

Tento sjezd navázal na některé předešlé úspěchy v nalézání společné řeči mezi oběma 

frakcemi. Příkladem těchto úspěchů může být tzv. Vídeňský kompromis, který byl důsledkem 

jednání umírněných a radikálů už roku 1887 ve Vídni a byl základem pro společnou činnost 

obou frakcí. Tato snaha o sjednocení byla podporována i brněnskými sociálními demokraty, 

kteří poslali do Vídně tři dopisy nabádající k ukončení rozporů z roku 1885.  

Hainfeldský sjezd přijal kompromisní program závazný pro sociální demokraty 

v celém Rakousku, jehož základem byl program přijatý na Brněnském sjezdu, který byl 

sepsán umírněnými, a Vídeňský kompromis. Nový program říkal, že sociální demokracie 

pro prosazení svého programu „použije všech účelných a přirozenému právnímu vědomí lidu 

odpovídajících prostředků. Ovšem strana se bude a musí řídit ve své taktice také podle daných 

poměrů, zejména podle chování protivníků.“25 Tento program byl také podkladem každého 

dalšího programu sociálních demokratů ve střední Evropě až do vypuknutí první světové 

války, byl to ale také program, který neřešil národnostní otázku, což byla jeho největší 

slabina. K uspořádání tohoto celorakouského sjezdu a usmíření obou stran jistě přispělo 

i vyřešení problému rozkolu podobným způsobem jako v Hainfeldu i v českoslovanské straně, 

a to na jejím sjezdu 25. - 26. prosince 1887 v Brně, kde byl přijat Hybešem formulovaný 

program, který rovněž vycházel z Vídeňského kompromisu. Tento program je z pohledu 

vývoje strany zajímavý v tom smyslu, „že to byla jediná myšlenkově samostatná programová 

                                                           
24 Demokratischer Sozialismus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001-, 14. 3. 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratischer_Sozialismus 

25 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 28. 
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formulace českoslovanské sociální demokracie v Rakousku,“26 a je tak důkazem prvních 

pokusů strany přicházet s vlastní tvůrčí a ideovou iniciativou.  Tento sjezd českoslovanských 

je současně chápán jako I. legální sjezd českých sociálních demokratů a dodnes se od něj 

počítají sjezdy ČSSD.  

 Hainfeldský sjezd přijal oficiální rezoluci, která prohlašovala rozkol za ukončený. 

Výsledkem sjezdu tedy bylo znovu nabytí jednoty hnutí, které umožnilo jeho další posilování 

a vedlo k tomu, že sociální demokracie se stala masovou stranou v rakouských zemích 

a od tohoto sjezdu vystupovala pod názvem Sociálně demokratická strana dělnická 

v Rakousku. Sjednocení strany mělo i organizační důsledek, neboť „došlo dokonce zase 

k vytvoření jednotné celorakouské strany, čímž ovšem čeští soudruzi dobrovolně ztratili, co 

r. 1878 v Břevnově získali,“27 tedy Socialistická českoslovanská strana v Rakousku 

se rozpustila do celorakouské sociálně demokratické strany.  

2.2 Od Hainfeldského sjezdu do první světové války 

2.2.1 Vznik II. internacionály a prvního máje 

Poté, co byly vyřešeny spory uvnitř sociálně demokratických stran, začalo se jednat 

o mezinárodním sblížení a kooperaci na mezinárodní úrovni. Rozhodující výzva byla učiněna 

v únoru roku 1889 na Haagské konferenci německých, belgických, švýcarských 

a francouzských socialistů v podobě provolání k mezinárodnímu jednotnému sjezdu 

na červenec 1889 v Paříži. Šlo o kongres třídních stran, jemuž přezdíval německý tisk Der 

Marxistenkongress.28 Účastnili se ho zástupci socialistů z Francie, Německa a Rakouska, 

v rámci jehož delegace byli také dva Češi, a to Vilém Körber a Josef Hybeš. 

Výsledkem kongresu bylo vytvoření mezinárodní organizace socialistů, která vešla 

ve známost pod označením II. internacionála či Sociálně demokratická internacionála. 

Hlavními výstupy kongresu byly dvě rezoluce, první pojednávala o požadavcích, jakými bylo 

např. omezení pracovní doby na osm hodin, ochrana páce mladistvých a zákaz dětské práce. 

Druhá rezoluce pojednávala o demonstrativním zastavení práce a následné manifestaci 

dělníků 1. května každého roku počínaje rokem 1890, čímž vznikl Svátek práce. Podstatou 

této rezoluce byl protest proti popravě čtyř amerických anarchistů, ale hlavně byla rezoluce 

výrazem mezinárodní solidarity dělnictva a ukázkou jeho síly, jednoty a odhodlání. 
                                                           
26 KOJECKÝ, Zdeněk. Československá sociální demokracie včera a dnes: nástin programového vývoje. Vydání 

první. Brno: Zář, 1946. 158 s. Knihovna Zář; sv. 3. S. 18. 

27 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 139. 

28 Tamtéž, s. 142. 
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 Ačkoliv se vídeňská vláda obávala 1. května a plánovala proti dělníkům zásah, což 

měl podporovat i císař František Josef I., který vnímal počínání dělníků jako nelegální a 

porušující jejich závazky k zaměstnavatelům, nakonec se obešel 1. květen bez excesů.  

Dlouho chystaný program 1. května začal pochodem dělníků ze Smíchova a z Libně 

na Střelecký ostrov, kde se mělo sejít až 20 000 účastníků, kromě nichž tam mělo postupně 

přijít dalších 10 až 15 tisíc účastníků. Zpívaly se zde písně „Kde domov můj?“ nebo „Píseň 

práce“. Ještě to odpoledne přišlo dalších 15 tisíc lidí na Střelecký ostrov. Manifestace 

1. května se však neslavily jen v Praze, ale i jinde, např. v Táboře, v Českých Budějovicích, 

Teplicích a Duchcově, kde se konaly projevy.29 

Zatímco manifestace 1. května se v celém Rakousku vyvedly, ačkoliv císař zuřil a 

obviňoval úřady z laxnosti, o velké zklamání se postarala SPD, která tvrdila, že „nemohla na 

své svědomí doporučit německým dělníkům, aby 1. máj učinili dnem pracovního klidu.“30 Za 

to byla německá sociální demokracie ještě dlouho kárána. Úspěch slavila akce kromě 

Rakouska i ve Francii, Maďarsku, severních zemích, ruském Polsku a v Anglii, kde ji ovšem 

sabotovaly Trade uniony. 

První květen byl kromě manifestací odporu vůči panujícímu řádu a mezinárodní 

dělnické solidarity první masovou akcí dělnictva v Evropě, která měla velký propagační 

význam a napomohla dodat sebevědomí dělníkům. Teď již bylo na dělnických stranách, zda 

dokáží využít potenciálu, který Svátek práce poskytoval a podaří se zmobilizované dělníky 

integrovat do sociálně demokratického hnutí. 

 

2.2.2 Mezi internacionalismem a nacionalismem 

České národní obrození ovlivňovalo svými myšlenkami celou tehdejší dobu a logicky 

tedy muselo mít dopad i na dělníky i jejich stranu. Ani úspěch 1. máje, který tkvěl v jeho 

internacionálním rázu, nedokázal zažehnat ve straně i mezi dělníky debatu o tom, jaký by měl 

být vztah mezi českým dělnictvem a jeho protějšky jiné národnosti.  

4. července 1890 bylo poprvé vydáno periodikum Naše obrana, které se stavělo 

k dělnickému internacionalismu, jednomu z hlavních principů sociálních demokratů, 

nedůvěřivě a skepticky. Ve svém prvním čísle v něm byl vydán manifest Naše provolání 

k pracujícímu lidu, který výslovně prohlásil, že nepřichází s novým programem, ale s otázkou, 

                                                           
29 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 146-7. 

30 Tamtéž, s. 148. 
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zda „jest u nás v Čechách bez odporu odůvodněno vstoupit rázem a šmahem na půdu 

v každém případě internacionálním? My jsme přesvědčeni, že náš pracující lid celkem tu vůli 

nemá. Vedle upravení pracovních a hmotných poměrů, které za mezinárodní pokládá, chce 

také nezkráceně si uchovati svojí národní identitu.“31 A pokračuje, že uznává „zdravé a pevné 

základy soc. demokracie pro národohospl. opravy, chceme a budeme se těch samých cestou 

zákona domáhati, ale neuznáváme, abychom pod komandem příbuzné polit. strany jiného 

národa v naší vlasti stáli.“32 Následně list protestuje proti tomuto „komandu“, jež nazývá 

nepřirozeným, a dále požaduje svobodu v jednání „se zřetelem na národ úplnou.“33 List Naše 

obrana se dokonce v říjnu téhož roku provolal za orgán českoslovanské politické strany 

dělnické. V pozdějším čísle Naše obrana oznamovala, že je povinností českého dělnictva 

hlásit se ke svému slovanskému původu. Sympatizanti názorů tohoto listu se nazývali 

obranáři, nebo dokonce národní sociální demokraté, což znovu dokazuje, že souhlasili s jejím 

programem, vyjma internacionalismu, který chápali jako národu nebezpečný. To však 

neznamenalo, že by se tito národní sociální demokraté rozešli se sociálně demokratickým 

hnutím, protože následující II. celorakouský sjezd sociálních demokratů obeslali pěti svými 

delegáty.  

Roku 1891 se podařilo národním sociálním demokratům získat mnoho sympatizantů 

tím, že využili toho, že sociální demokraté bojkotovali tehdy konanou Jubilejní výstavu, ale 

dělnictvo se ji i přesto účastnilo, a tak zde národní sociální demokraté vystupovali jako 

představitelé českého dělnictva. Následkem toho pořádali vlastní průvod 1. máje, kterého se 

účastnilo několik tisíc lidí, přičemž sociálním demokratům se měl počet manifestujících 

zmenšit oproti roku 1890 téměř o polovinu. 

Na II. celorakouském sjezdu sociální demokracie konaném 28. - 30. června 1891 ve 

Vídni byli národní sociální demokraté, jak bylo už výše řečeno, zastoupeni pěti delegáty a 

pokusili prosadit rezoluci požadující rozdělení struktury strany podle osmi národů obývajících 

monarchii do osmi sekcí s vlastními výbory, avšk společným programem, a to hainfeldským. 

Návrh nebyl přijat, protože pro něj hlasovalo pouze pět delegátů národních sociálních 

demokratů, kteří byli následně vyloučeni pro rozkolnictví, protože vytvářeli vlastní 

organizace, vydávali tisk namířený proti vedení strany a podporovali národnostní rozbroje. 

Sjezd tím přijal vlastně tezi pronesenou Viktorem Adlerem, který tvrdil, že čím je dělnická 
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strana vyspělejší, tím méně se v ní uplatňuje zřetel na národnost. Adler byl jednou 

z vedoucích osobností celorakouské a rakouské sociální demokracie od Hainfeldského sjezdu.  

Kromě toho sjezd konstatoval, že se ke straně hlásí 210 vzdělávacích spolků s tím, že 

strana má 47160 členů.34 Ohledně organizačních struktur strany sjezd trval na jednotné 

celorakouské straně, ale vytvořil tzv. agitační okresy. Sjezd také dal za úkol členům 

angažovat se v odborech a usnesl se na vytváření ženských skupin ve straně. Bylo to poprvé, 

kdy politická strana lákala ke členství i k politické činnosti ženy. Důležitou událostí z pohledu 

vývoje českého sociálně demokratického hnutí byla kritika českých sociálních demokratů 

týkající se vídeňského centralismu strany, následná roztržka a hromadný předčasný odchod 

českoslovanských delegátů ze sjezdu. 

 

2.2.3 Cesta ke znovu osamostatnění českoslovanské sociální demokracie 

28. listopadu roku 1890 se sešla v Praze konference zástupců organizací z Čech, 

Moravy a Vídně, která řešila otázku a přípravu znovu osamostatnění se českoslovanských 

sociálních demokratů. Na tuto konferenci navázal 25. - 27. prosince roku 1891 mimořádný 

sjezd českoslovanských sociálních demokratů konající se v Praze, který byl pro naše sociálně 

demokratické hnutí zásadní. Tento sjezd se totiž ve svém usnesení rozhodl pro organizační 

a taktické osamostatnění českoslovanských, ačkoliv jej ještě nezrealizoval, neboť realizace 

byla ponechána na příští sjezd. Josef Steiner, jedna z předních osobností tehdejších 

českoslovanských sociálních demokratů, se na sjezdu vyjádřil, že „s centralisací ve Vídni 

jsme nemohli souhlasit, v ní jsme neviděli svůj zisk ani dobro.“35 Další otázkou bylo, jakým 

programem se má strana řídit. Byl podán návrh na přijetí hainfeldského programu bez úprav, 

ale ten nebyl přijat. Naproti tomu byl přijat návrh Viléma Körbera, aby byl vytvořen program 

nový. Körber byl však ze strany na sjezdu vyloučen kvůli svým anarchistickým postojům 

a jeho návrh na vytvoření nového programu nebyl realizován. Určujícím programem nové 

strany proto byl program celorakouské strany, který tak hrál roli integračního prvku. Postoje 

nově vznikající strany k ostatním ideologiím v tehdejším sociálně demokratické hnutí 

můžeme spatřit např. ve vyjádření Josef Steinera, který na té samé konferenci prohlásil, že 

„Jest nutná přesná organisace politická, prostá všech živlů jiné politické tendence.“36 Toto 

ohrazení bylo patrně učiněno vůči nacionalizujícím členům sympatizujícím s národními 
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sociálními demokraty, ale taky vůči těm, kteří jevili značně anarchistické tendence. 

Československá strana tedy měla vzniknout jako ideologicky vytříbenější a jednotnější 

politická organizace. 

V červnu roku 1892 na III. celorakouský sjezd sociální demokracie v důsledku 

prosincového sjezdu a předčasného odchodu z předchozího II. celorakouského sjezdu 

českoslovanští poslali pouze jediného delegáta, a to ještě pouze jako hosta, kterým byl Josef 

Hybeš. Ten zde předložil požadavek na federalizování celorakouské strany, který byl sjezdem 

odmítnut. Tento sjezd se konal ve znamení boje proti nové anarchistické opozici, která byla 

na tomto sjezdu poražena, a tak si její členové založili Antiautoritářskou stranu nezávislých 

socialistů. Tuto událost můžeme interpretovat jako ideologické tříbení, neboť do této doby 

„byl anarchismus významnou složkou nejednotného, ovšem zmáhajícího se socialistického 

hnutí.“37 

1. listopadu 1892 se sešla v Brně konference, která řešila nový organizační řád pro 

osamostatněnou českoslovanskou stranu. Shodla se na tom, že program strany bude moci 

měnit pouze sjezd celorakouské sociální demokracie, ale taktiku spolu s organizačním řádem 

si bude moci českoslovanská strana určovat sama. Dále se konference usnesla, 

že českoslovanská strana bude celorakouský sjezd obesílat svými delegáty. Vídeňské vedení 

však opět nesouhlasilo s osamostatněním a v říjnu 1893 se konala ve Vídni konference, kde 

jednali vídeňští s představiteli šesti českoslovanských stranických krajů, ale opět nedošlo 

k vyřešení věci. Následkem konference bylo i vytvoření opozice v Praze proti osamostatnění. 

Ale ani vznik této opozice nemohl zastavit běh událostí, a tak se 24. - 26. prosince roku 1893 

sešel v Českých Budějovicích II. sjezd českoslovanských sociálních demokratů, „který 

vyhlásil znovu samostatnou českoslovanskou soc. demokratickou stranu, jak existovala již 

v letech 1878-1885“38 pod názvem Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. 

Avšak byl zde jistý podstatný rozdíl v minulé samostatné a nově vzniklé osamostatněné 

straně. Nově totiž tvořily strukturu strany i odborové svazy. Ve své taktice se vyslovila 

českoslovanská strana jako první pro všeobecnou stávku, která neměla být jako dosud jen 

prostředkem k dosažení větší mzdy, ale i politickou zbraní proti nynější vládě, a dále 

za prosazování požadavků sociální demokracie. Tento prostředek politického boje však byl 

IV. celorakouským sjezdem sociálních demokratů odmítnut. Na tomto sjezdu 
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si českoslovanští vytyčili za své hlavní cíle prosazení všeobecného volebního práva 

a osmihodinovou pracovní dobu. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že po českobudějovickém sjezdu českoslovanských a jejich 

vyhlášení organizační nezávislosti bude celorakouské sociálně demokratické hnutí oslabené, 

nebo dokonce nejednotné, ve skutečnosti se tak nestalo. Příkladem může být rok 1893, který 

byl rokem prvního zápasu o všeobecné volební právo. V tomto duchu se také odehrávaly 

manifestace 1. máje, které po dvou minulých letech úpadku zažily opět rozkvět. Mělo se jich 

účastnit na 60 000 dělníků a příslušníků z ostatních vrstev v Praze, dále se manifestovalo 

v Brně, Lounech, Ústní nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni a Moravské Ostravě. 

Atmosféru doby a její naléhavost může dokreslit článek v periodiku Sociální demokrat, který 

tehdy “vypočítával, že jednoho poslance dosud mají právo volit 63 velkostatkáři, 2918 

měšťanů a 10.500 sedláků, kdežto 1 ¾ milionů rakouských dělníků nesmí zvolit ani 

jednoho…Tak vládne měšec a ne demokracie!“39 Na protest proti tomu se 18. června sešel 

průvod zpívající oblíbenou socialistickou píseň Rudý prapor, když pochodoval za Prahu, kde 

se na něj nevztahovala moc pražské policie. V srpnu téhož roku se ve Vídni udála 50 tisícová 

demonstrace na podporu všeobecného a rovného volebního práva. To je jasným důkazem, že 

sociálně demokratické hnutí v Rakousku rozbito nebylo, ale naopak spolupracovalo a svou 

činnost koordinovalo. Bohužel ani tak ještě nedokázalo vybojovat všeobecné a rovné právo 

pro všechny občany, místo toho vznikla V. všeobecná kurie říšské rady tvořena 72 poslanci, 

kteří byli voleni všemi dospělými muži. Volili však do ní i ti, kteří byli členy jiné kurie. 

 

2.2.4 Federalizace rakouské sociální demokracie 

Na IV. sjezdu celorakouské sociální demokracie konaném v březnu roku 1894 ve 

Vídni čeští sociální demokraté nepodávali zprávy a nevyslovovali důvěru vedení ve věcech 

organizace, neboť zdůrazňovali, že organizačně jsou na celorakouské straně nezávislí, a 

účastnili se proto pouze jednání řešících stranickou taktiku. Právě zde nebyl schválen český 

návrh na všeobecnou stávku.  

K osamostatnění českoslovanských se sjezd nijak nevyjádřil, ačkoliv ho vzal na 

vědomí, patrně jej sjezd nechtěl pouze výslovně schválit. Od londýnského kongresu II. 

internacionály konajícího se roku 1896 posílali českoslovanští na konference internacionály 

vlastní delegace reprezentující samostatnou českoslovanskou stranu, 
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Teprve na následujícím V. celorakouském sjezdu sociálních demokratů odehrávajícím 

se 5. - 11. dubna roku 1896 v Praze byla samostatnost uznána, stejně jako i samostatnost 

německorakouských, polských a italských sociálních demokratů, a přislíbena byla také 

Jihoslovanům svou organizační rezolucí, která schválila federativní formu organizace 

celorakouské strany, kterou měl provést následující VI. sjezd celorakouské strany. Tento 

V. sjezd českoslovanští opět obeslali početnou delegací zastupující všech jejich 13 krajů, což 

bylo sedm delegátů za Čechy, čtyři moravští delegáti a jeden delegát za Slezsko spolu 

s jedním sdružujícím českoslovanské v celém Rakousku40. Českoslovanská strana zažívala 

rozkvět, ačkoliv ještě nebyla stranou masovou. Vydávala deset politických časopisů, z toho 

Sociálního Demokrata a Právo lidu dokonce týdně, dále tři časopisy třikrát za měsíc a zbytek 

byli čtrnáctideníky. Dále byl vydáván i list volných myslitelů neboli Červánky a dva 

humoristické listy spolu s 11 odborářskými. Součet nákladů jednoho celkového nákladu bylo 

65 500 výtisků. Sjezd také řešil vztah strany ke vzniklé V. všeobecné kurii a rozhodl se 

nebojkotovat volby do této kurie a následně opět bojovat za všeobecné a rovné volební právo. 

Roku 1896 z iniciativy Josefa Steinera vznikla Dělnická akademie. Šlo o institut 

fungující mimo přímou strukturu strany, jehož úkolem bylo šíření osvěty v dělnických řadách.  

Když došlo po protistátoprávním prohlášení na vylučování členů ze Sokola, začaly vznikat 

Dělnické tělocvičné jednoty. 

 

2.2.5 Dveře říšské rady pootevřeny 

V březnu roku 1897 se konaly volby do říšské rady, rakouského parlamentu, kterých 

se na základě vzniku V. všeobecné kurie mohli poprvé účastnit i sociální demokraté. 

Českoslovanští se na volby začali chystat již 19. října 1896 na vídeňské konferenci širšího 

výboru strany spolu se dvěma delegáty celorakouského výboru, jedním českým a druhým 

německým. Zde bylo rozhodnuto a postavení kandidátky o 14 kandidátech, kteří kandidovali 

v Praze, Libni, Kladně, Vinohradech, Plzni, Příbrami, Humpolci, Českých Budějovicích, 

Táboře, Brnu, Jihlavě, Kroměříži, Fryštátu a Prostějově. Jinak bylo také odsouhlaseno, že 

bude vydán v celém Rakousku jeden předvolební leták ve všech jazycích, kterými se zde 

mluvilo. Letáky byly vydány už v lednu roku 1897 a jejich celkový náklad činil tři a půl 

milionu kusů.41 Sociální demokraté si byli vědomi, že sebelepší výsledek ve volbách nebude 

znamenat vítězství socialismu, ale půdu parlamentu chápali jako další prostředek 
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pro akcentování svých názorů. Přesně to  vystihoval text otištěný v předvolebních letácích, 

v němž bylo psáno, že „jediná tribuna v Rakousku, jež jest prosta policejního dozoru, musí 

být dobyta pro sociální demokracii, aby bylo lze s ní říci úplnou a čistou pravdu, aby tam, kde 

dosud byly dělány zákony bez dělníků a proti dělníkům, bylo možno říci, čím pracující lid trpí, 

co potřebuje a co chce.“42 

Vítězství sociální demokracie nebylo takové, jaké se očekávalo. Volby proběhly ve 

dvou březnových nedělích, v první byli voleni volitelé, ve druhé poslanci, a to buď přímo 

volení voliči, či nepřímo volení v první volební neděli. Strana získala v přímých volbách z 

600 000 hlasů 219 00, tedy 36,5% a v nepřímých volbách získala pouze 22% volitelů, tedy 

6269 z 37 128 hlasů. Celkem tedy bylo z 14 kandidátů českoslovanských zvoleno pouze 5.43  

Z celorakouské perspektivy bylo zvoleno celkem 14 sociálních demokratů, z toho kromě pěti 

českoslovanských dva polští, poté sedm německých, z toho pět zvolených v Čechách, jeden 

na Moravě a ve Štýrském Hradci také jeden, který byl rovněž jediným německým sociálním 

demokratem zvoleným mimo české země. Poslanecký klub sociálních demokratů nakonec 

však měl z celkových 353 členů říšské rady 15 členů, protože se k němu přidal ještě jeden 

polský poslanec zvolený ve Lvově. 

 

2.2.6 Protistátoprávní prohlášení a rozkol v dělnickém hnutí 

Protistátoprávní prohlášení je jednoznačně jedním z předělů dějin českého dělnického 

a socialistického hnutí. Bylo vyřčeno v projevu Josefa Steinera předneseným 30. března 1897 

jménem všech českoslovanských sociálních demokratů na říšské radě, kterými bylo po jeho 

sepsání i podepsáno. 

Celé prohlášení znělo: „Jako svých povinností vědomí zástupci českého lidu a jako 

sociální demokraté stojíme (společně se sociálními demokraty jiných národností v Rakousku) 

na půdě rovnoprávnosti všech národů. My protestujeme jako Čechové a jako sociální 

demokraté proti vyhrabávání zvětšelých privilegií a dokumentů. Jsme syny dnešní doby a 

žádáme pro sebe a pro všechny národnosti v Rakousku instituce moderní, Žádáme také proto 

pro svůj národ odstranění všech privilegií rodových a majetkových. Protestujeme proti tomu, 

aby byl náš národ zaslepován předstíráním národnostních a hospodářských prospěchů. 

Protestujeme proti tomu, aby byla pozornost největší části českého národa, utlačovaného 
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politicky, hospodářsky i kulturně, odvracována od své hmotné a duševní bídy a lákána na 

fantastické, státoprávní bludné cesty. Jsme přesvědčeni, že pracující lid český, jakož i 

německý jest obětí penězolačných buržoaků a vládychtivé feudální šlechty, dále víme, že tito 

činitelé jsou nejvyšší překážkou politického, hospodářského a kulturního rozvoje našeho 

českého národa. Konečně prohlašujeme, že vymanění i našeho národa z nedůstojných pout 

politických, ze sociální poroby, z národního potlačování může být uskutečněno jenom 

vítězstvím socialismu, jemuž jsme oddaní jako synové své doby a svého národa.“44 

Tato slova již po jejich vyřčení Steinerem vzbudila mezi ostatními, nesociálně 

demokratickými poslanci velice negativní ohlasy a odmítnutí, které se posléze přelilo i do 

české společnosti, v níž se rozpoutala vlna nevole a odsouzení vůči českoslovanským 

sociálním demokratům, zejména kvůli zrazení české národní věci a za nevlastenectví. To byly 

tehdy silné argumenty, neboť vlastenectví bylo v té době téměř doslova všudypřítomné 

a rovněž se jednalo o období úporné snahy Čechů se emancipovat, což bylo tehdy chápáno 

jako nejpřednější český politický zájem. Nenávist, která se proti českoslovanským sociálním 

demokratům v české společnosti zvedla, byla využívána zástupci tak řečených buržoaků 

neboli staročechů a mladočechů jako metoda politického boje. Nyní mohli ještě efektivnější 

pronikat do řad společnosti a dělnictva jako praví vlastenci, a tak tuto nenávist ještě 

rozdmýchávali a přiživovali. Reakce lidových vrstev na sebe nenechala dlouho čekat, již 

4. dubna se konala manifestace asi čtyř tisíc lidí45 u Staroměstské radnice, kde se volalo 

po skoncování s internacionalismem a po založení nové národní dělnické strany. 

To, co bylo důvodem oné nenávistné reakce, byla v zásadě hlavně odlišnost sociálně 

demokratické koncepce emancipace národa od společné koncepce staročechů a mladočechů. 

Ti svou koncepci národní autonomie zakládali na historických privilegiích českých zemí, tedy 

na historicko-státoprávní bázi, spojenci jim v tomto pojetí emancipace byli někteří členové 

vlastenecky cítící šlechty. Státoprávní koncepce však v sobě nezahrnovala řešení postavení 

dělnictva, jeho požadavky a poměr ke kapitálu. Mladočeši se snažili tento nedostatek nahradit 

tvrzením, že nejdříve je nutné dosáhnout národní nezávislosti, teprve v národním státě pak 

budou moci být vyřešeny sociální požadavky dělníků. Tato koncepce byla v jasném rozporu 

s koncepcí sociálních demokratů, která postupovala v opačném směru, nejdříve musí skončit 

kapitalismus a teprve poté dojde k osvobození všech národů. Koncepce sociálních demokratů 
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viděla v českém vlastenectví nacionalistickou vábničku používanou buržoaky k zamaskování 

vykořisťování dělníků a prostředek k odlákávání dělnické třídy od třídního boje a jeho cíle, 

kterým bylo svržení kapitalismu. Sociálně demokratická koncepce si tedy zakládala nikoliv 

na vlastenectví, ale na spojení dělníků díky proletářskému internacionalismu. Dále viděla 

zdroj utlačování jednoho národa druhým v buržoazii, což mohlo dle ní skončit pouze 

s porážkou buržoazie, porážkou kapitalismu a výtězstvím socialismu. Shrnuto, státoprávní 

strana požadovala pouze národní emancipaci, sociální demokraté emancipaci dělnické třídy a 

skrze ni skoncování s třídním systémem jako takovým. 

Již 11. dubna byl vytvořen organizační výbor nově vznikající národní dělnické strany, 

která byla pojmenována jako Strana národně sociální. Tento organizační výbor vydal také 

manifest, který byl plný nadávek a urážek mířených na sociální demokraty. Dokonce v něm 

stálo, že sociální demokracie nebyla vytvořena iniciativou dělníků, ale byla stvořena 

„pověstnými representanty velkého kapitálu.“46 Sympatie a podporu měla nově vznikající 

národní dělnická strana nepochybně již u výše zmíněných národních sociálních demokratů, 

kteří byli v sociálně demokratickém hnutí potřeni na II. celorakouském sjezdu sociální 

demokracie a zajisté přiložili ruku k dílu při jejím zakládání. Programová orientace snově 

vznikající strany byla navíc v zásadě totožná s požadavky jejich dřívějšího manifestu Naše 

provolání k pracujícímu lidu, který byl před téměř sedmi lety otištěný v listu Naše obrana a o 

kterém tak můžeme říci, že byl jakousi předzvěstí programu budoucí národní dělnické strany. 

Velmi zjednodušeně řečeno, program národních sociálů byl založen na sociálně 

demokratickém hospodářském programu, odmítnutí internacionalismu a propagaci národní 

emancipace na základě historicko-statoprávní koncepce. 

Česká společnost byla doslova polarizována následky protistátoprávního prohlášení. 

Situace byla nejhorší v Čechách, kde bylo české národní cítění silnější než na Moravě. Proti 

sociálním demokratům vystupovaly zejména Národní listy a není náhodou, že v nich pracoval 

i budoucí vůdce nově vzniklé strany Václav Klofáč. Ale kromě útoků z řad starých i nových 

oponentů sociálních demokratů se objevovali i tací, kteří se jich zastali. Mezi ně patřil T. 

G. Masaryk, který odsoudil vzniklou hysterii namířenou proti sociálním demokratům. Nutno 

říci, že Masaryk už v té době propagoval vlastní emancipační linii, jejímž základem bylo 

tvrzení, že český národ dospěl do takového stádia vyspělosti, kdy má nárok na autonomii a 

svůj stát. Masaryk byl ve spojení se Steinerem, a dokonce mu měl poslat návrh proslovu 

vymezující se vůči státoprávnímu přístupu, ale z neznámých důvodů se Steiner nakonec 
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odhodlal vystoupit s návrhem Antonína Němce. K „masarykovskému“ pojetí emancipace se 

hlásili i levicoví intelektuálové, tzv. pokrokoví socialisté v čele s Františkem Soukupem 

a Františkem Modráčkem, kteří spolu s jejich dalšími členy vstoupili demonstrativně 

do sociální demokracie. 

České dělnické hnutí bylo však otřeseno. Řada dělnických odborových spolků se 

k nově vznikající národní dělnické straně přihlásila, další řadu spolků spor rozdělil, část 

setrvala při sociální demokracii a další část od ní odešla. Bezprostředním důvodem k tomu 

zajisté byl fakt, že v Čechách bylo v období do začátku 20. století tak málo českých 

kapitalistů, že dělníkům pojem kapitalista splýval s německou národností, která byla navíc 

propírána českými nacionalisty. „Poměr sil mezi německým a českým kapitálem se nejlépe 

ukazuje patrně v bankovní sféře: česká banka představuje 2% kapitálu vídeňských bank v roce 

1890 a čtvrtinu v předvečer světové války.“47 Některé spolky dokonce odmítly stávkovat na 1. 

máje. Nově vzniklá Strana národně sociální rovněž odmítla stávkovat 1. května a 

manifestovala místo toho v neděli. Tak tomu bylo až do roku 1914. Prvním listem nově 

vzniklé strany se stala Česká demokracie. 

Toto vše nemělo jen dopady na sociální demokracii, ale na celé české dělnické hnutí, které již 

nebylo jednotné a bylo velice oslabeno rozdělením a spory obou dělnických stran. Sociální 

demokraté čelili situaci intenzifikací své propagační práce, což našlo svůj výraz v přeměně 

listu Právo lidu na deník za vydatné pomoci do strany nově přišedších pokrokových 

socialistů, kteří se stali členy redakce. Vlna nacionalisticky orientovaného hněvu proti 

českoslovanským sociálním demokratům však neměla se svými útoky ještě zdaleka skončit. 

Koncem roku 1897 se sociální demokraté podíleli na pádu vlády Kazimíra hraběte Badeniho, 

která byla také přezdívána jako „slovanská vláda“. Tato vláda si v českých zemích vydobyla 

oblibu, když roku 1896 vydala jazyková nařízení umožňující jednání na úřadech a se soudy 

v jednom jazyce, tedy i v češtině. Po pádu vlády nejenže došlo k velkým demonstracím 

v Praze namířeným proti pražským Němcům, ale i proti sociálním demokratům, kteří 

paradoxně museli být chráněni policií, jako i např. orgán Právo lidu. 

 Na následujícím III. sjezdu českoslovanské strany v Brně 10. - 12. dubna 1898 se 

prokázalo, že její organizace v Čechách, zejména v Praze, byla velice těžce zasažena, kdežto 

na Moravě a ve Slezsku si svůj vliv zachovala. V době tohoto sjezdu měl součet všech členů 
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politických, vzdělávacích a odborových spolků hlásících se ke straně na 32 107 členů48, 

někteří však měli členství dvojité. Sjezd se usnesl na vydávání nového pražského týdeníku 

Právo. Tak se stalo, že členové strany mohli ob den disponovat novým sociálně 

demokratickým tiskem. Kromě toho sjezd řešil dvě závažné otázky. Zaprvé otázku založení 

vlastní české odborové centrály. U této otázky se sjezd usnesl přenechat toto rozhodnutí 

celorakouskému sjezdu. Avšak roku 1897 vzniklo samostatné odborové sdružení 

českoslovanské, které hrálo roli české odborové centrály (OSČ), ale její členové byli zároveň 

členy celorakouské odborové centrály, se kterou OSČ udržovalo styky.  

V roce 1898 se také konaly volby do zemské úrazové pojišťovny, ve kterých dostali 

sociální demokraté 281 288 hlasů, kdežto národní sociálové 250 62449. Jelikož si toto 

pojištění pořizovali především tovární dělníci, lze z toho usoudit jistý následný růst vlivu 

národních sociálů mezi továrními dělníky, který si byl téměř roven s vlivem sociálních 

demokratů. Nutno dodat, že právě tovární dělnictvo bylo základnou sociálních demokratů, a 

proto to nebyla pro ně dobrá zpráva. 

 

2.2.7 Od VI. celorakouského sociálně demokratického sjezdu po první světovou válku 

Krátce po protistátnoprávním prohlášení se 6. - 12. června 1897 se konal VI. 

celorakouský sjezd sociálních demokratů ve Vídni, kde se řešila hlavně otázka nového 

organizačního řádu a orgánů strany. 

Na podzim roku 1899 se sešel další, již VII. sjezd celorakouské strany, který se 

zaměřil na řešení národnostní otázky. Sjezd se usnesl na jejím vyřešení v podobě reorganizace 

státu. Rakousko mělo být přetvořeno v demokratický spolkový stát s národnostní a kulturní 

autonomií pro všechny v něm žijící národy. Příslušnost k národu závisela na osobní volbě 

každého jedince. Tento federalistický koncept kulturně národní autonomie měl za cíl oslabit 

nacionalismus v dělnictvu a nacionalistické strany vůbec a ukončit národnostní spory 

v soustátí, aby mohlo dojít k socioekonomickým změnám, o což se snažili teoretici tohoto 

programu Karl Renner a Otto Bauer. 

VIII. celorakouský sjezd sociální demokracie konaný 2. - 6. listopadu roku 1901 se 

zabýval úpravou hainfeldského programu strany, přičemž vzorem úprav byl marxistický 

erfurtský program SPD, který byl přijat o deset let dříve. Program prodělal významné změny 
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zejména ve dvou důležitých bodech. Zaprvé byla změněna rétorika ke středním vrstvám ve 

snaze je získat pro program sociální demokracie tím, že bylo zdůrazněno, že vývoj 

kapitalismu je ničí skrze tzv. koncentraci kapitálu, tedy že nejsou schopny konkurovat na trhu 

monopolům apod. A používajíc logiku „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ jim nabízela 

pomocnou ruku proti kapitálu a pomáhala zajistit jim práci. Tyto snahy sociálních demokratů 

byly zaměřeny hlavně na malé živnostníky a rolníky. Ovšem daleko důležitější krok byl 

učiněn revizí programu hnutí pojednávající o vztahu strany k parlamentarismu, kde došlo 

k uznání parlamentarismu jako prostředku k docílení celospolečenských změn. Program 

přijatý na tomto sjezdu byl posledním programem přijatým celorakouskou stranou a 

českoslovanští se jím řídili až do první světové války. 

 IV. sjezd českoslovanské strany se konal 8. - 10. září roku 1900 v Českých 

Budějovicích. Tento sjezd se rozhodl žádat o svolání ústavodárného shromáždění, které by 

vytvořilo novou ústavu na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva. Tento 

požadavek pochopíme, když si uvědomíme, že v tomto období v Rakousku byla vládní krize, 

kdy měšťácké strany obstruovaly vládu a bránily jí ve fungování. Strana měla v tomto období 

celkem 430 místních organizací s 17 627 členy50. 

Důkazem znatelného oslabení sociálních demokratů byly volby do říšské rady roku 

1901, kdy sociální demokracie v Čechách ztratila oba své mandáty ve prospěch národních 

sociálů, kteří dokonce dokázali další čtyři mandáty vydobýt výhrou nad mladočechy, což jen 

prokazuje, nakolik byl nacionalismus důležitým fenoménem v české politice. Národním 

sociálům se povedlo přivlastnit si na úkor sociálních demokratů téměř polovinu všech spolků. 

Zajímavé je, že v odborových organizacích výhradně dělnických nebyly ztráty tak závažné, 

avšak k národním sociálům se přidávaly hlavně ty spolky, jejichž členové nebyli pouze 

dělnického původu. Z toho vyplývá, že národní sociálové nebyli pouze národní dělnickou 

stranou, ale také stranou nižších vrstev městského obyvatelstva. 

V. sjezd českoslovanských konající se v Praze 1. - 3. listopadu 1902 řešil neúspěch 

voleb do říšské rady konaných roku 1901, kdy národní sociálové slavili zisk na úkor 

českoslovanských sociálních demokratů. Nicméně sjezd měl také optimistickou vyhlídku, 

kterou poskytovaly další volby do úrazové pojišťovny, kdy sociální demokraté získali 90 00 

nových hlasů, kdežto národní sociálové o 30 000 hlasů přišli.51 To bylo znamení, že odchází 

krize českoslovanských demokratů spojená s protistátoprávním prohlášením a strana opět 
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získává důvěru dělnictva. V této době měla strana aktivních 338 místních organizací s 49 

tisíci členy.52 

VI. sjezd českoslovanských sociálních demokratů konaný v Prostějově 30. října -1. 

listopadu roku 1904 řešil svůj poměr k tzv. Drážďanské rezoluci. Tato rezoluce byla přijata 

kongresem II. internacionály v Amsterodamu na popud Karla Kautského a odsuzovala vstup 

francouzských socialistů do koaliční vlády s buržoazií. Nad tímto tématem se otevřela široká 

diskuse. František Modráček, jedna z budoucích důležitých osobností české sociální 

demokracie, se dokonce postavil proti této rezoluci. Modráček se domníval, že tato rezoluce, 

konkrétně ve věci Francie, je chybou a argumentoval tím, že jedině spoluprací socialistů 

s buržoazií je možné očistit francouzský státní aparát od klerikálů a zároveň pročistit 

francouzskou armádu od monarchistů, ale uznal, že by tato rezoluce měla platit pro střední 

Evropu, kde podobná koalice je za nynějších podmínek nemožná. Nesouhlas s Modráčkem 

ohledně tohoto tématu v diskusi vyjádřili mimo jiné i Antonín Němec a Gustav Habrman, 

který tvrdil, že i pokroková a v jistém smyslu radikální francouzská vláda je vládou kapitálu, 

na které se tak podílí i socialističtí ministři, kteří tak vlastně kapitálu napomáhají 

v neprospěch dělnické třídy. Sjezd nakonec přijal Habrmanovu tezi, kterou naformuloval 

do své rezoluce, a proti tomuto návrhu hlasovali pouze dva delegáti. Toto téma je z pohledu 

vývoje sociálně demokratického přístupu ke spoluvládě s buržoazními stranami velice 

důležité, neboť se vněm ukazuje stále nesnášenlivý poměr sociálních demokratů k ostatním 

buržoazním stranám. Již zde ale v diskusi vystoupil Antonín Němec s otázkou, zda je správné 

považovat všechny buržoazní strany za jednu reakční masu. Sám se totiž vyjádřil, že nikoliv. 

V této době měla strana 638 místních organizací a kolem 13 tisíc členů.53 

II. internacionála odmítla dřívější návrh českých sociálních demokratů uznat masovou 

neboli generální stávku jako regulérní prostředek politického boje z důvodu údajné 

neproveditelnosti, protože by údajně zničila nejen buržoazii ale s ní i proletariát. A tak 

podporovala stávky v jednom či více odvětvích, nikoliv však ve všech. Sjezd v Prostějově 

přijal Steinerovu rezoluci, která opět předkládala celorakouské straně generální stávku jako 

prostředek v boji za všeobecné volební právo. 
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2. 2. 8 Všeobecné volební právo a přeměna sociální demokracie na masovou stranu 

Rok 1905 byl pro sociální demokraty v Rakousku-Uhersku mezníkem, neboť se 

jednalo o rok, kdy nastal boj o prosazení všeobecného volebního práva. Velký podíl na jeho 

prosazení měli právě sociální demokraté. Již v září roku 1905 vydalo celorakouské 

zastupitelstvo sociální demokracie výzvu k dělnictvu, aby „vešlo do konečného boje za 

všeobecné volební právo a nezastavilo jej dříve, dokud se nedosáhne cíle.“54 Už 24. září se 

konala 50tisícová 55 manifestace na Havlíčkově náměstí, které se zúčastnili krom 

sympatizantů a řečníků z řad sociálních demokratů i řečníci a příznivci národních sociálů. A 

promluvil zde i T. G. Masaryk. To také znamenalo první spolupráci a vzájemné přiblížení se 

sociálních demokratů a národních sociálů. Další demonstrace se konala 10. října téhož roku, 

kdy bylo v pražských ulicích již na 80 tisíc lidí.56 Sociální demokraty v boji za všeobecné 

hlasovací právo povzbudilo i sněmovní hlasování z 26. září, kdy pro sociálně demokratický 

návrh zavedení všeobecného hlasovacího práva byla již většina sněmovny, ještě ale ne ústavní 

většina, která byla třeba. Dalším, ale o to silnějším povzbuzením byla náhlá zpráva, která 

došla na IX. sjezd celorakouské strany konající se 31. října ve Vídni. Tato zpráva informovala 

sjezd, že ruský car povolil ústavu a  všeobecné hlasovací právo, což bylo následováno veselím 

a zpěvem revolučních písní, jakými byla francouzská Marsellaisa či Rudý prapor. Sjezd se 

rozhodl, že v boji za všeobecné volební právo využije všechny, i ty nejkrajnější prostředky 

spolu s dříve zamítanou a Čechy navrhovanou generální stávkou. Náladu dokresluje i projev 

českého delegáta sjedu Františka Soukupa, který sklidil nadšený potlesk za svůj projev, ve 

kterém pronesl následující slova: „Potáhneme do všech krajů, abychom v celém Rakousku 

zbrojili k revolučnímu činu, když se nám upírá naše právo.“57  Hned po sjezdu se konala velká 

demonstrace vídeňského dělnictva u Hradu a Parlamentu. 

 Tím ale demonstrace neskončily, konaly se dále 2., 4. a 5. listopadu. Docházelo také 

ke srážkám s policií a vojskem, v Praze byl dokonce 4. listopadu strážníky zastřelen mladý 

kamenický učeň Hubaček. Státní moc se obávala revoluce, a proto se chystala k ráznému 

potlačení. Avšak dříve než k tomu došlo, 28. listopadu proběhla generální stávka po celém 

území říše, která byla následována ještě mohutnějšími demonstracemi. Na Staroměstském 

náměstí bylo na 100 000 lidí a ve Vídni kolem 300 000 lidí58. Ve stejný den přišli 
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za předsedou vlády Paulem Gautschem von Frankenthurn zástupci dělnictva ze všech národů 

monarchie. České dělníky zastupovali J. Steiner, A. Němec a A. Burian. Gautsch slíbil 

reprezentaci reformy, kterou však pro odpor tehdejší pravice nemohl uskutečnit, a odstoupil. 

Odpor pravice zlomil reformy a zrealizoval je až předseda vlády Vladimír baron Beck, kdy 

11. ledna 1907 byly reformy schváleny oběma komorami Parlamentu a následně 26. ledna 

1907 podepsány císařem. Vydobytí všeobecného a rovného volebního práva bylo obrovské 

vítězství nejen pro sociální demokracii, ale i pro další pokrokové části rakouského politického 

života. Touto reformou byl zrušen majetkový cenzus, avšak ono slovo „všeobecné“ dosud 

zahrnovalo pouze muže, ženy volit ještě nemohly. Rozšíření všeobecného práva i na ženy 

bylo dalším cílem politiky sociální demokracie. 

 Bojem o všeobecné volební právo, agitační prací, ale také organizační schopností 

dokázala k sobě strana přivést nové sympatizanty nejen z řad dělnictva, ale i městské chudiny 

spolu s pokrokovou inteligencí, a díky tomu se českoslovanská sociální demokracie stala 

stranou masovou. Důkazem toho je i VII. sjezd konající se 22. - 25. prosince roku 1906 

na Vinohradech, kde strana registrovala 1517 organizací a přes 100 000 členů.59 Jednalo se 

o obrovský nárůst, který straně zajišťoval i velký vliv. Tento sjezd řešil převážně záležitosti 

spojené s nadcházejícími volbami konajícími se ještě roku 1907. Během těchto voleb získala 

českoslovanská sociální demokracie 38% ze všech českých hlasů, to odpovídalo 400 000 

hlasům a 24 mandátům.60 Více sociálně demokratických mandátů z Předlitavska dokázala 

získat pouze rakouská sociálně demokratická strana, která získala 50 mandátů, ale pouze 24% 

všech rakouských hlasů, do kterých se počítaly i hlasy vídeňských Čechů. Volební zisk obou 

federativních stran odpovídal také jejich vlivu ve federálně uspořádané celorakouské straně, 

kdy největší vliv měla strana rakouská a po ní českoslovanská. Podstatou tohoto vlivu 

samozřejmě nebyl pouze volební výsledek roku 1907, ale také míra organizovanosti 

se schopností utvářet a rozvíjet ideologii, kterou českoslovanská strana neoplývala.  Ačkoli 

českoslovanská sociální demokracie získala také nejvíce hlasů v Čechách, agrárníci získali o 4 

mandáty více, tedy 28. Důvodem toho bylo, že dosavadní koalici mladočechů a národních 

sociálů v užším kole voleb podpořili agrárníci. Celkově získali sociální demokraté v těchto 

volbách 87 poslanců, kromě 24 českoslovanských šlo o 50 rakouských, 6 polských a 5 

italských spolu s jedním charvátských a rusínským. Velice špatně dopadli národní sociálové, 

kteří získali pouze 9 mandátů. 
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 Všeobecné volební právo přijaté roku 1907 se ale týkalo pouze voleb do říšské rady. 

Z toho důvodu se konal VIII. sjezd českoslovanské sociální demokracie 11. -14. srpna roku 

1907, kde vedení strany rozhodlo o zahájení boje o prosazení principu všeobecných a rovných 

voleb i ve volbách obecních, okresních a zemských. VIII. sjezd se sešel tak brzy po VII. 

sjezdu, protože bylo třeba stanovit úkoly zvoleným poslancům za českoslovanskou sociální 

demokracii. Tento sjezd také rozhodl o zařazení družstevního hnutí za součást dělnické fronty 

zápasící o emancipaci pracujícího lidu. Popularita strany stále vstoupala, což dokazuje i další 

nárůst v počtu místních organizací, kterých strana v této době registrovala na 168061. Když si 

přitom uvědomíme, že předchozí VII. sjezd se konal před necelými osmi měsíci a v té době 

měla strana 1517 místních organizací, můžeme mluvit doslova o přílivu nových členů 

a transformaci strany do strany masového charakteru.  

   

2.3 Sociální demokracie v období první světové války  

2.3.1 Sociální demokracie před první světovou válkou 

V tomto období se v českoslovanské sociální demokracii nacházely dva proti sobě 

bojující proudy. Internacionalistický, který nacházel svůj ideologický zaklad 

v austromarxismu, o kterém jsem se zmínil již ve spojitosti s federalistickým řešením 

národnostní otázky. Jeho typickým představitelem u nás byl Bohumír Šmeral. A druhý 

„‚revizionistický směr Modráčkův a Meissnerův…který chce být národní“62. Můžeme říci, že 

souboj mezi těmito dvěma pojetími národnostní otázky je charakteristický pro toto období 

v českoslovanské sociální demokracii, jako i ochlazování vztahů v celorakouském hnutí. 

 Poslední sjezd celorakouské sociálně demokratické strany byl IX., konal se roku 1905 

ve Vídni a jednotlivé federální strany přestávaly mezi sebou komunikovat. Jednotný 

poslanecký klub celorakouské sociální demokracie se rozpadl na poslanecké kluby 

jednotlivých národností. Celorakouská sociální demokracie začala erodovat. Nicméně 

českoslovanská strana stále získávala doma na popularitě, což potvrdil i její IX. sjezd konaný 

na Smíchově 4. - 8. září roku 1909, kdy strana registrovala 2 462 místních organizací se 130 

tisíci členy, kteří platili pravidelně příspěvky a plnili stranické povinnosti, a zhruba 40 tisíci 
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členy, kteří platili příspěvky nepravidelně, stejně jako činili nepravidelně stranickou práci63. 

Jádrem strany byly Čechy, neboť z oněch 2462 místních organizací „jich bylo 1 850 

v Čechách, 414 na Moravě, 69 ve Slezsku, 123 v Dolních Rakousích a šest v Horních 

Rakousích“.64 

Roku 1910 českoslovanští sociální demokraté požadovali, aby byly odbory dále 

organizovány dle národností, s čímž byl spojen požadavek vzniku české odborové centrály 

sjednocující české odbory a požadavek nezávislosti na celorakouské odborové centrále, což 

dosavadní Odborové sdružení československé nesplňovalo. To se však nelíbilo zbytku 

celorakouské strany. Spor došel tak daleko, že byl řešen na VIII. kodaňském kongresu II. 

Internacionály konajícím se téhož roku, který české snahy odsoudil jako separatistické. Češi 

rozhodnutí kongresu však ignorovali, zůstali separatisty a dále budovali českou odborovou 

centrálu při OSČ. Nicméně toto konání vedlo „k rozkolu v českoslovanské straně, když pod 

vídeňskou patronací (a za vídeňské finanční patronace) byla roku 1911 založena tzv. 

centralistická sociální demokracie“65 pod názvem Česká strana sociálně demokratická 

v Rakousku. Tato strana měla však zcela okrajový význam a od českoslovanské strany se 

lišila pouze tím, že odmítala rozdělení odborů podle národnosti. To vedlo nejen k dalšímu 

ochlazení vztahů mezi českoslovanskou a rakouskou stranou, ale dokonce k odchodu 

českoslovanských z celorakouské federalizované strany. Postupně odcházely i další národní 

sociálně demokratické strany, až v celorakouské straně zůstali pouze rakouští sociální 

demokraté. 

 

2. 3. 2 Sociální demokracie během první světové války 

Rakousko-uherské sociálně demokratické hnutí bylo na samém pokraji první světové 

války nejednotné a sužované vnitřními spory, což oslabovalo jeho možnost čelit válce a 

válečné propagandě. Ani II. Internacionála nebyla schopna zabránit válce a pronikání 

nacionalismu spolu s válečnými náladami do řad dělnictva, zejména toho německého. 

Sociálně demokratické strany se proti nim staly bezmocné. Výmluvně o této skutečnosti 

svědčí slova z 29. července 1914, kdy Viktor Adler, vůdčí postava německorakouské strany, 

na zasedání Mezinárodního socialistického byra konstatoval: „Strana je bezbranná. Říci 
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cokoliv jiného by znamenalo podvádět byro…Na ulicích se demonstruje pro 

válku…Nemůžeme odvrátit nebezpečí…Chceme zachránit stranu.“66 A tak v situaci, kdy 

rakouská strana sama nemohla podpořit válečné úvěry v Rakousko-uherském parlamentu, 

neboť byl rozpuštěn, alespoň za schválení válečných úvěrů pochválila svojí německou sestru, 

která tak učinila. Rakouská strana se zachovala jako její říšskoněmecká sestra, „přidat se 

proklamativně k agresivnímu šovinismu buržoazních stran nepřipadalo v úvahu, pacifistickou 

opozici odmítla však také.“67 

Za tímto schválením války stál pravděpodobně i oficiální názor II. internacionály 

týkající se Ruska, které chápala jako hlavního nositele evropské reakce. Válka proti Rusku 

byla tedy do jisté míry legalizována v očích německorakouské strany tímto ještě 

předválečným názorem, což mělo za důsledek, že ve jménu společného nepřítele, avšak z 

rozdílných ideových důvodů, spolupracovala s konzervativními nacionalisticky a 

militaristický laděnými kruhy i s císařským dvorem. Ilustrující je v tomto případě výrok 

ideologa německorakouské strany K. Rennera znějící takto: „Představte si, kdyby v Rakousku 

bylo zabráněno válce a car vtrhl do Vídně a Berlína!“68 Naprosto stejně viděla válku i polská 

strana, která měla z Ruska ještě větší strach a boje s ním proto podporovala. 

Druhým problémem bylo chápání národního problému a z něho vyplývajícího 

nacionalismu obecně v sociálně demokratické ideologii jako prvku, který odsouvá třídní boj. 

Z tohoto důvodu souhlasila německorakouská strana dokonce i s politikou asimilace 

slovanských menšin na území, kde by měli Němci většinu. To bylo zapříčiněno i jejím 

odmítáním optiky při pohledu na rozdělení moci v monarchii na vládnoucí národy (rakouský a 

uherský) a na neplnoprávné (ty ostatní včetně Čechů, Poláků atd.). Odmítavě se stavěla 

k buržoazně-emancipačním požadavkům porobených národů a vyžadovala obdobný postoj i 

od ostatních sociálně demokratických stran. Tyto požadavky chápala jako prvky tzv. vnitřního 

imperialismu, stejně jako požadavky německých nacionalistů, ale k nim měla bohužel jiný, 

až přezíravý postoj. Ignorovala i dění v českých zemích, kde po prvních válečných úspěších 

v květnu 1915 nahradil mírného Františka knížete Thuna ráznější a výrazně proněmecky 

orientovaný Maximilán hrabě Coudenhove, který byl osobností militaristické kliky. Ta se 

dokonce pokusila marně prosadit dosazení vojenských důstojníků na posty okresních 

hejtmanů v českých okresech. Docházelo k zákazům češtiny u okresních a zemských orgánů 
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státní správy včetně samosprávy, posléze platilo podobné nařízení i u finančních úřadů 

a v obchodní a živnostenské komoře včetně soudnictví. To vše bylo provázeno perzekucí 

českého úřednictva a politickými procesy určenými k zastrašení a likvidaci českých 

politických špiček, a to i na základě padělaných důkazů. Bezprecedentně byli takto 

pronásledováni představitelé strany národních sociálů, jejíž vedoucí osobnosti byly postupně 

pozatýkány. Zatčení se nevyhnul ani předseda národních sociálů Václav Klofáč a ani lidé 

z vedení mládežnické organizace strany, jako např. Emil Špatný. Toto jednání bylo příkladem 

vnitřního imperialismu, který německorakouská strana přehlížela, a snahy bránit se proti této 

nacionalistické politice Němců byly naopak paradoxně označovány za projev českého 

nacionalismu. Českoslovanská strana válku neuvítala jako říšskoněmecké a rakouské strany, 

její tisk se omezil na pouhé informování o válce a z jeho článků vyplývalo poselství: „My 

válku nechtěli, události se valí přes naše hlavy, my za ně však neneseme žádnou 

odpovědnost.“69 I tak však českoslovanská strana dosud zůstala věrná austromarxistické vizi 

zachování soustátí v jeho zreformované podobě do federace. Tato linie byla potvrzena 

i na XI. sjezdu strany konajícím se v Praze na Žofíně 7. - 9. prosince 1913 jako tzv. Žofínská 

rezoluce. Zásadním propagátorem této linie byl Bohumír Šmeral, přední osoba 

českoslovanské sociální demokracie a v letech 1916-1917 dokonce předseda strany, dalším 

zastáncem byl Vlastimil Tusar. Vedení strany také brzy po začátku války, roku 1915, 

pozastavilo činnost místních organizací, aby předešlo politickým perzekucím. Počet členstva 

byl tehdy přibližně 150 tisíc aktivních členů spolu s dalšími 90 tisíci členy, kteří se na chodu 

strany aktivně nepodíleli a zaplatili členský příspěvek pouze z části. Celkem její strukturu 

tvořilo 2431 místních organizací70. Činné tedy zůstalo pouze vedení strany a další orgány, 

jako byl např. tisk. Členové strany ale loajalitou k Rakousku nepřekypovali. Například 

na zastupitelstvu strany vystoupil L. Aster s příspěvkem, ve kterém tvrdil, že dělníci chápou 

Žofínskou rezoluci jako šarádu s tím, že jejich nálada je dosti protirakouská. 

Vztah k soustátí a snaha o jeho záchranu se však pod vlivem stupňování německého 

šovinismu a perzekuce proti Čechům začal měnit. Českoslovanská strana si uvědomila, že je 

potřeba vytvořit blok českých politických stran, který by za této vyhrocené situace hájil zájmy 

české společnosti. Počátky můžeme nacházet v lednu 1915, kdy se pomalu pravidelně konají 

schůze mezi Šmeralem, Soukupem, staročechem Mattušem, agrárníkem Švehlou, 
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mladočechem Kramářem a národním sociálem Václavem Chocem. Z této pestré směsice jmen 

nakonec vykrystalizoval na podzim téhož roku jakýsi užší kruh, který společně probíral 

postup. Šlo o Bohumíra Šmerala za sociální demokracii, Antonína Švehlu za agrární stranu 

a za mladočechy austrofila Zdeňka Tobolku, kterému místo ve vedení strany uvolnilo zatčení 

Kramáře a Rašína. Výsledkem dlouhých jednání, často poháněných vpřed válečnými 

událostmi, byl na konci podzimu 1916 vznik Českého svazu poslanců na říšské radě, kteří 

měli společně tvořit jednu delegaci formálně se hlásící k loajalitě k dynastii a mocnářství. 

Sociální demokraté měli v Českém svazu přední postavení, které jim bylo garantováno 

dvěma zástupci v devítičlenném předsednictvu, prvním místopředsedou Šmeralem 

a jednatelem Vlastimilem Tusarem. Současně byl založen i Národní výbor, který měl pomáhat 

Českému svazu ve věcech netýkajících se parlamentu a „nejvyšší mravní instancí národní.“71 

Zde reprezentovali sociální demokraty Antonín Němec a Gustav Habrman. Tato dohoda byla 

z pohledu českoslovanské strany naprosto přelomová, neboť poprvé uzavřela dohodu 

o spolupráci s buržoazními stranami. Vznik Českého svazu a Národního výboru byl 

institucionalizovaným ustanovením české politiky a čeští sociální demokraté měli v ní již 

pevnou pozici. To byl další historický úspěch sociálních demokratů a jejich postup v politice 

na další úroveň. 

 

2.3.2 Změna politiky vstříc osamostatnění 

Šmeralovy snahy o zachování soustátí a loajálnosti k němu vyplývající 

z austromarxismu od začátku komplikoval vztahy s ostatními českými politickými stranami, 

neboť ty se nebránily představě státní samostatnosti českých zemí.  Tato dosavadní 

šmeralovská austromarxistická linie však začala být napadána i ve straně samotné, kde se 

proti ní začala vytvářet vnitrostranická opozice národoveckého křídla pod vlivem dalšího 

oživení německého šovinismu, zhoršování hospodářských podmínek a sblížení se s dalšími 

českými stranami. Toto národní křídlo prezentované mimo jiné Františkem Modráčkem, 

Františkem Soukupem, Rudolfem Bechyněm a Luďkem Pikem postupně sílilo, až se mu roku 

1917 podařilo porazit internacionalistické austromarxistické křídlo ve vedení strany a převzít 

kontrolu nad stranou. Šmeral pod tlakem národního křídla v září 1917 odstoupil z postu 

předsedy strany a byl nahrazen Antonínem Němcem, jenž se orientoval na národní 

vnitrostranické křídlo a byl předsedou strany i před Šmeralem. Šmeral však ani tak nepřišel o 
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oblibu mezi dělnictvem a členstvem strany. Následkem této personální výměny ve vedení 

strany byla významná změna politického kurzu ve znamení skoncování se snahou zachovat 

soustátí, boje za samostatnost českých zemí a zapojení se do odboje ve spolupráci již 

s existujícím národním odbojem. Sociální demokraté se ale již dříve podíleli na zahraničním 

odboji. Například na vzniku roty Nazdar, první dobrovolné československé jednotky ve 

Francii, nebo i na budování československých legií v Rusku. Výmluvným důkazem nového 

kursu byla i odpověď na obvinění ze strany rakouské strany, která tvrdila, že vstup 

českoslovanských do Českého svazu je důkazem příklonu k českému šovinismu. Němcova 

odpověď na toto obvinění vyšla v Akademii, kde uvedl kromě připomenutí nacionalistické 

politiky strany německorakouské i to, „že německorakouská strana je i v současnosti 

‚solidární se svým národem‘, nedbá o práva ostatních a národů monarchie a proto nezbývá 

českoslovanské straně než se podle toho zařídit.“72A českoslovanští se opravdu zařídili. 

Masarykovy snahy „podporovali čeští sociální demokraté ve Švýcarsku, Itálii, Velké Británii 

(provolání českých sociálních demokratů na sjezdu Labour party), v Rusku, ale zejména 

v USA.“73 Kromě toho se sociální demokraté také podíleli v lednu roku 1918 na Tříkrálové 

deklaraci, Národní přísaze, a své zástupce měla strana i v Národním výboru československém 

vytvořeném v červenci. Sociální demokraté se neintegrovali pouze do národní politiky jako 

celku, ale snažili se integrovat i do levice, když společně s národními socialisty založili v září 

společný orgán pojmenovaný jako Socialistická rada. Ta zorganizovala 14. října generální 

stávku. Tato spolupráce mezi sociálními demokraty a národními sociály vedla dokonce 

k myšlenkám, vzešlým od národních sociálů, ke sloučení obou stran. 

Velkou roli sehrál v té době místopředseda Poslanecké sněmovny ve vídeňské říšské radě 

Vlastimil Tusar, který se 27. října 1918 dozvěděl o chystané kapitulaci rakousko-uherských 

vojsk a zpravil o tom Aloise Rašína, čímž dal popud k pražské revoluci konané 28. - 30. října. 

Té se jako jeden z mužů 28. října účastnil sociální demokrat F. Soukup. „Po vzniku ČSR řídil 

československo-rakouskou rozluku ve vídeňských ministerstvech a dalších centrálních 

úřadech a zasloužil se o delimitaci dokumentů, významných pro obhajobu československých 

státních zájmů, z Vídně do Prahy.“74 Sociální demokracie přijala vznik ČSR jako „naplnění 

národně osvobozenecké části jejího politického programu.“75 
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2.4 Sociální demokracie za éry první republiky 

2.4.1 Sociální demokracie jako vládní strana 

V první vládě československé republiky čeští sociální demokraté obsadili hned tři 

posty. Ministrem spravedlnosti se stal František Soukup, ministrem školství Gustav Habrman 

a ministrem sociální péče Lev Winter. Poprvé se tak dostali sociální demokraté do vládních 

pozic a mohli začít uskutečňovat svůj program. V Revolučním národním shromáždění měli 

54 zástupců, a dokonce i jeho předsedu, kterým byl František Tomášek. Na skutečnost vzniku 

Československa reagoval i XII. sjezd konaný 27. - 30. prosince 1918 v Praze. Tento sjezd 

rozhodl o sloučení českoslovanské strany se Slovenskou sociálně demokratickou stranou 

Uherska, která ještě před vznikem Československa působila v rámci Sociálně demokratické 

strany Uherska. Se sjednocením obou stran přišel i nový název tohoto celku, Československá 

sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD). Navíc se ČSDSD spojila s centristickou 

Českou sociálně demokratickou stranou v Rakousku. Sjezd odsouhlasil i případné spojení se 

Stranou národně socialistickou, ale ta spojení odmítla jako předčasné. Sjezd zároveň 

konstatoval pouze přibližně 140 tisíc členů a 2019 místních organizací, což byl citelný úbytek 

členstva.76 Do tohoto počtu však nebyli zahrnuti členové ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

Nová společenská realita vzniklá založením samostatného Československa si také vyžadovala 

nové hlavní programové požadavky strany, k nimž patřila „úprava zdravotního a sociálního 

pojištění, vyvlastnění velkostatků, dolů a velkých průmyslových podniků, potírání lichvy.“77 

 Již 19. prosince 1918 byl přijat zákon o osmihodinové pracovní době a na začátku roku 1919 

byl schválen zákon, který razantně reguloval dětskou práci. V letech 1918 až 1921 probíhala 

socializace dolů a hutí. Dále se řešila pomoc v nezaměstnanosti, konala se pozemková 

reforma a roku 1921 byl vydán zákon o závodních výborech, které existovaly již za války, ale 

mimo právní úpravu. Zákon je tedy legalizoval, ale zároveň ztenčil jejich pravomoci, kterými 

byly nadále pouze závodní dělnické kontroly s možností být slyšen v případě hromadného 

propouštění. Podobně mohly ve velkých podnicích vznikat úřednické závodní výbory. Role 

                                                                                                                                                                                     
75 MAREK, Pavel a kol. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-

1998. Rosice u Brna: Gloria, 2000. 403 s. ISBN 80-86200-25-6. S. 94. 

76 Protokol XII. řádného sjezdu československé sociálně demokratické strany dělnické konaného ve dnech 27., 

28., 29. a 30. prosince 1918 v Repres. domě v Praze. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 

1919. 255 s. S. 13. 
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obou typů závodních výborů však spočívala již jen v prostředkování mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci, místo v organizování a vedení zaměstnanců na pracovišti jako doposud. Byl 

přijat i důležitý zákon, který dával volební právo i ženám, čímž byl boj o všeobecné rovné 

volební právo u nás završen. Strana nabyla velké popularity, což se zračilo ve velkém přílivů 

členů, kdy XIII. sjezd ČSDSD roku 1920 konstatoval na 592 638 členů.78 

 

2.4.2 Rozkol a vznik komunistické strany 

Vládní angažmá sociální demokracie a její příklon k politice národní jednoty z ní 

udělal jeden ze základních pilířů nového státu a jeho režimu. Tato role však bránila vedení 

strany vnímat radikalizaci velkého počtu jejího členstva a dělnictva během let 1919-1920, 

které začalo vytvářet ve straně opozici k její dosavadní linii a organizovat se. Kritika této 

opozice se týkala zejména stranického vedení, vstupu sociální demokracie do vlády v koalici 

s buržoazií, nedostatečné razantnosti a výsledků této vlády, jež nesplňovaly její představy. 

Tento problém byl však přiživován i faktem, že sociální demokraté neměli doposud vládní 

zkušenosti a hlavně odborníky, neboť „buržoazie však měla na své straně odborníky, kdežto 

socialisté jen řadu nadšených horlitelů-diletantů.“79 To sociální demokracii zmenšovalo 

politický rozhled a pole působnosti. Za příklad můžeme považovat přijetí často opakované 

teze hospodářsky a tedy i politicky oslabených kapitalistů, kteří tvrdili, že válkou rozvrácené 

hospodářství nelze socializovat, je třeba vyčkat na obnovu hospodářství a teprve pak bude 

možné experimentovat se socializací. Jakmile se však situace v hospodářství zlepšila, a tím i 

politický vliv a síla vlastníků kapitálu, tak kapitalisté obrátili a tvrdili, že ono zlepšení situace 

je důkazem prosperity kapitalismu a není potřeba nebezpečně hazardovat se socializací. 

Problém sociálních demokratů tedy nebyl ani tak v tom „co dělat“, ale spíše v tom, „jak to 

provést“. Vládní angažmá tedy odkrylo ideovou nejednotu strany, která vyplývala z existence 

dvou ideových táborů existujících ve svých hrubých rysech už před válkou. Prvním z těchto 

táborů byl onen národní revizionistický, který se plně ztotožňoval s nově vzniklým státem 

a v národní jednotě spatřoval první krok k socialismu. Tento směr můžeme nazývat stranickou 

pravicí. Ve straně byl u moci od roku 1917, kdy se chopil vedení porážkou austromarxistů 

ve vedení a výměnou Šmerala za Němce. Tento směr byl podporován presidentem 

                                                           
78 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ. Sjezd. Protokol XIII. 

řádného sjezdu československé sociálně demokratické strany dělnické, jenž se konal 25. až 28. září 1920 v 

Smetanově síni Obecního domu v Praze. Praha: Československá sociálně demokratická strana dělnická. Tiskový 

výbor, 1920. 329 s. S. 11. 

79 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 246. 
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T. G. Masarykem a pod jeho vlivem se inspiroval jeho filosofií, zejména odmítáním existence 

třídního boje. Nejpravicovější skupina se tvořila kolem Modráčka a Josefa Hudce, odmítala 

socializaci a snažila se důsledně potírat vliv marxismu ve straně. Druhý opoziční tábor 

vycházel z austromarxistické tradice sociálně demokratického hnutí a charakterizoval jej 

internacionalismus spolu s centralistickým a etatistickým pojetím socialismu.  

Tento marxistický tábor měl za svého nesporného vůdce Bohumíra Šmerala a těžil 

z válečného hospodářského rozvratu země a kocoviny dělnictva po národní revoluci, jejíž 

výsledky nesplňovaly představy i nemarxistických členů a příznivců strany. Tento tábor byl 

vnitrostranickou levicí a požadoval vytváření dělnických rád rozsáhlými pravomocemi 

a socializaci celého hospodářství. Sympatizoval rovněž s ruskou Velkou říjnovou revolucí. 

Navíc tento proud uznával vzniklý československý stát jako stát imperialistický, a proto 

jakákoli vládní spolupráce na jeho řízení s buržoazií byla pro něj spoluprací na vykořisťování 

dělnické třídy, a tedy i její zradou. Proto dále odmítal také spolupráci s buržoazií i ve vládě. 

Jelikož však čeští socialisté neměli prakticky žádný styk a ani zkušenost se situací v Rusku 

a s tamní politikou bolševiků, nemohli „tušit spiklenecké a sektářské jádro rozporuplného 

leninismu a jeho stalinistické perspektivy“80. Modráček a Hudec roku 1919 se svými 

sympatizanty vystoupili ze strany, protože mimo jiné odmítali smířlivost vedení strany 

s levicí, a založili Socialistickou stranu československého lidu pracujícího. Nevraživost obou 

táborů dlouho nepřesáhla míru vnitřních neshod a strana tak navenek působila jednotně. 

Snaha zachovávat navenek jednotu byla dána projednáváním a schvalováním důležitých 

zákonů, ústavy a zejména také kvůli blížícím se parlamentním volbám. Proto i za této složité 

vnitrostranické situace stále sociální demokracie získávala a roku 1919 se Vlastimil Tusar stal 

předsedou koaliční vlády sociálních demokratů, národních sociálů a agrárníků. V dubnových 

parlamentních volbách roku 1920 sociální demokracie se svým ziskem 25,7%81 hlasů 

ve sněmovních volbách zvítězila a získala 74 poslanců a s 28,07% hlasy v senátorských 

volbách získala 41 senátorů82, což jí dohromady umožnilo obsadit 7 míst v rekonstruované 

Tusarově vládě. 

Vnitřní dynamika uvnitř levicové marxistické opozice a pokračující nespokojenost 

s výsledky vlády a jejím směřováním vyústila v její v organizační osamostatňování. Prvním 

krokem bylo založení pražského týdeníku Sociální Demokrat Bohumírem Šmeralem, 
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Václavem Houserem a Václavem Šturcem na začátku roku 1919. Následně byly založeny i 

listy Rovnost v Brně a v Kladně Svoboda, jež byly psány ve stejném duchu jako Sociální 

demokrat. Naproti tomu Modráček založil „Socialistické listy“, které hájily názory 

vnitrostranické pravice. V prosinci 1919 došlo ke vzniku samostatného směru uvnitř sociálně 

demokratické strany nazývajícího se marxistická levice. Jejími požadavky byl vstup do 

komunistické internacionály, socialistická revoluce a diktatura proletariátu. Rozkol ve straně 

dokazuje i událost, která se odehrála na prvních zasedáních Parlamentu v červnu 1920. Tehdy 

24 poslanců z celkových 74 a 7 senátorů z 35 učinilo vlastní prohlášení, ve kterém dalo 

najevo, že parlament není schopen uskutečnit socialismus a vyjádřilo podporu III. 

internacionále. Na 28. září 192 byl plánován XIII. sjezd strany, ale jakmile se pravicové 

vedení strany dozvědělo, že cca ¾  delegátů zvolených členstvem jsou na straně marxistické 

levice a budou hlasovat pro vstup do III. internacionály, rozhodlo se pro konfrontaci. 

Pravicové vedení strany odmítající požadavky marxistické levice si uvědomovalo vážnost 

situace, i to, že na základě počtu delegátů marxistické levice zvolené členy strany reprezentuje 

pouze minoritní názor ve straně a nemá tak šanci svojí dosavadní linii obhájit a zvrátit vývoj 

ve straně.  A proto zcela v duchu výroku poslance Antonína Hampla, „musíme mít sílu 

postavit se i proti masám, kdyby se lid ocitl na scestí,“83 se vedení rozhodlo k zoufalému činu. 

Obrátilo se na členstvo strany s rezolucí vydanou v Právu lidu ovládaném vedením, ve které 

dávalo na vědomí, že „strana jest v nebezpečí zavlečení do komunistické internacionály a že 

musí být chráněna před pokusy komunisticko-anarchistických metod, jež nevyrůstajíce ze 

zdejší půdy a nemajíce opory v mezinárodní situaci, ohrozilo by nejenom vývoj republiky a 

její existenci, nýbrž i budoucnost československého proletariátu.“84 S tímto argumentem 

pouhých deset dnů před sjezdem 14. září vedení rozhodlo o posunutí konání sjezdu na 

prosinec téhož roku. 

Marxistická levice 5. září uskutečnila vlastní konferenci, na které se usnesla, že 

neuznává přesunutí konání sjezdu a trvala na původním datu konání sjezdu 28. září. 

V následujících dnech obsadili její členové ústřední sekretariát strany včetně redakce Práva 

lidu sídlícím v Lidovém domě a začali ho samostatně vydávat. Po úředním zásahu bylo Právo 

lidu přejmenováno na Rudé právo. 14. září podala demisi Tusarova vláda, po níž nastoupila 

                                                           
83 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 266. 

84 RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 

2002. ISBN 80-200-0957-4. S. 50. 



 

43 
 

úřednická vláda. Dne 28. září se zúčastnilo marxistickou levicí pořádaného sjezdu 60,91%85  

řádně zvolených delegátů sjezdu, a tak byl sjezd prohlášen za řádný XIII. sjezd strany. Zvolili 

si vlastní vedení, a jelikož pravicové vedení sociální demokracie tento sjezd neuznalo a 

svolalo nový na 27-29. listopadu, marxistická levice se tak ustavila jako nová politická strana 

nesoucí název Československá sociálně demokratická strana dělnická-levice. Avšak do 

III. Internacionály nevstoupila, neboť program na sjezdu schválený neodpovídal jejím 

podmínkám, tedy nebyl dostatečně bolševický. Celkově své vystoupení z Československé 

sociálně demokratické strany odvozovala marxistická levice „z nutnosti vzniklé tím, že vedení 

strany nedbalo usnesení XII. sjezdu, totiž že v případě, když buržoazní strany projeví neochotu 

vyhovět velkým sociálním potřebám doby, bude svolán sjezd, jenž usnese další taktiku 

strany.“86 Po zářijovém sjezdu marxistické levice pravicové vedení strany vyloučilo ze strany 

všechny, kdo se zářijového sjezdu zúčastnili. Z tohoto důvodu také musely být provedeny 

nové volby delegátů na pravicí chystaný listopadový sjezd, neboť po vyloučení delegátů 

zářijového sjezdu by na listopadovém sjezdu nebyly zastoupeny mnohé oblasti. XIII. sjezd 

sociální demokracie konající se v listopadu v Praze se ohradil a odmítl zásady i taktiku 

III. Internacionály. „Kapitalismus byl prohlášen za neslučitelný se zájmem českosl. 

demokracie, ale bojovné prostředky proti němu musí odpovídati jedině vývoji v ostatní 

Evropě.“87 

Ztráty sociální demokracie na členstvu byly obrovské. Odhaduje se, že k 

marxistické levici se přidalo kolem 2/388 členstva z původních přes 500 tisíc členů jednotné 

strany, což byla drtivá ztráta. Na základě toho, že většina členstva strany přešla k marxistické 

levici, si levice dělala nárok na majetek, který byl ve vlastnictví strany. Oním majetkem byly 

myšleny různé nemovitosti sociální demokracie po republice, tiskárny a stranické podniky, 

z jejichž zisků byla z velké části strana financována. Proto byl tento souboj velice důležitý pro 

budoucnost obou stran. Soud rozhodl ve prospěch sociální demokracie vedené pravicovým 

vedením. Když policie obsadila Lidový dům, tak se střetla se stoupenci marxistické levice, 

která byla policií potřena. Na základě tohoto incidentu vedení marxistické levice vyhlásilo 

generální stávku, která se uskutečnila od 9. - 20. prosince. Generální stávka se však pod 
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vlivem emocí a atmosféry zvrhla na některých místech v pokus o převzetí továren, v Kladně a 

Oslovanech dokonce o převzetí úřední moci. Proti stávkujícím byla nasazena policie, v Mostě 

a Oslavanech armáda, která se srazila se stávkujícími. Tímto potřením stávky definitivně 

dochází k rozdělení těchto dvou proudů. V prosinci navíc z pravice odešli tři poslanci, z nichž 

dva byli přední odboroví předáci, a spolu se skupinou ruských legionářů, kteří se odštěpili od 

marxistické levice, založili Neodvislou radikální sociálně demokratickou stranu, která se 

později přejmenovala na stranu Socialistického sjednocení. Československá sociálně 

demokratická strana dělnická-levice se roku 1921 stala Komunistickou stranou 

Československa, ke které přešel Svaz sociálně demokratické mládeže pod jménem Svaz 

komunistické mládeže. Dále přešly i Sociálně demokratické ženy (levice) a rozdělily se i 

dělnické tělocvičné jednoty. Sociální demokracii se v nově založené KSČ zrodil velký soupeř. 

Ačkoliv výsledky rozchodu mluvily jednoznačně ve prospěch KSČ, utrpěli komunisté jednu 

velmi významnou prohru se sociální demokracií, nepodařilo se jim totiž získat si odbory na 

svou stranu, což pro sociální demokracii znamenalo udržení si možnosti obnovit svůj vliv 

mezi dělnictvem. 

 

2.4.3 Vnitřní konsolidace sociální demokracie 

XIV. sjezd konaný ČSDSD 19. - 22. dubna 1924 v Moravské Ostravě přinesl kritiku 

malého vlivu v koalici vedené Švehlou, který dokázal využívat rozkol v dělnickém hnutí. 

Sjezd si zvolil jako předsedu Antonína Hampla. V tomto období stranu tvořilo 2260 řádně 

fungujících místních organizací s 187 855 členy, z nichž bylo 17 883 žen, 83 773 bylo z DTJ 

a sociálně demokratické mládeže.89 První volby po rozkolu v sociální demokracii pro ni 

dopadly špatně. Se svými 8,9 % ve volbách do Poslanecké sněmovny uhájila pouze 29 

poslanců ze 7490, v senátních volbách se ziskem 8, 82% obhájila pouze14 senátorů ze 41.91 Na 

Slovensku byla zcela poražena. Byla tak čtvrtá v počtu hlasů, těsně ji předstihla Strana 

národně socialistická. Volby však potvrdily KSČ jako lídra dělnictva, který jen velice těšně 

zaostal na druhém místě za vítězem voleb, agrárníky. Avšak i přes tento volební debakl se 

sociální demokraté stali vládní stranou spolu s národními sociály a agrárníky ve II. Švehlově 

vládě se třemi svými ministry.  

                                                           
89 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. I. díl, Období 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-178-X. S. 692. 

90 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 258. 

91 Tamtéž, s. 301. 
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Do sociální demokracie se také vraceli rozčarovaní členové KSČ, buď vyloučení, či 

odešlí, vrátila se také většina Modráčkovy frakce i část Socialistického sjednocení, v roce 

1923 se s ní sloučila Strana pokrokových socialistů, což vše bylo znakem, že se situace 

sociální demokracie zlepšuje. 

Roku 1926 byli vytlačeni z koalice sociální demokraté i národní sociálové, což bylo 

následováno úřednickou vládou a útoky na dosud vybojované sociální a politické výdobytky 

dělnictva. Tento trend se podařilo zbrzdit masovými demonstracemi, do kterých se zapojili 

sociální demokraté i komunisté. Československá sociální demokracie se také pokoušela 

sbližovat s ostatními sociálními demokraty ostatních národů v Československu. Tato snaha 

o vybudování československé internacionály vygradovala společným Smíchovským sjezdem 

těchto stran konajícím se 28. - 29. ledna 1928, tedy sjezdem československých, německých, 

maďarských polských a rusínských sociálních demokratů působících v Československu. 

Bezprostředním výsledkem tohoto sjezdu bylo přetažení německých sociálních demokratů 

na stranu podporující Hrad, ke které čsl. demokraté patřili. Touto spoluprací se zabýval 

i XV. sjezd ČSDSD konající se 15. - 18. dubna 1927 v Praze. Snaha sociálních demokratů 

opět vybudovat svou jednotnou internacionální evropskou integraci se dovršila 21. května 

1923, kdy byla ustavena Socialistická dělnická internacionála, vzniklá sloučením II. a tzv. 

Dvouapůlleté internacionály, jíž byla ČSDSD zakládajícím členem a v exekutivě 

internacionály ji zastupovali František Soukup, Lev Winter a Betty Karpíšková. Celoevropské 

sociálně demokratické hnutí tak ukončilo vnitřní schizma vzniklé za první světové války?.  

Ve volbách roku 1929 sociální demokracie posílila, zejména na úkor KSČ, ve které 

byl právě dovršen proces bolševizace. Ten způsobil velký odliv voličů KSČ, zmenšení její 

základny až na pouhých 25 tisíc voličů v tomto období a po rozkolu v komunistických 

odborech i návrat některých svazů zpět k sociálně demokratickým odborům. V poslaneckých 

volbách se ziskem 13% hlasů a z nich vyplývajících 39 poslanců získala sociální demokracie 

celkově druhé místo, předběhla národní sociály a za nimi v pořadí i KSČ. V senátních volbách 

získala 20 mandátů a 13,31% hlasů. Můžeme tedy konstatovat, že straně prospělo období 

opozice 1926-1929, které využila v konsolidaci vnitrostranických poměrů i k získání důvěry 

u voličstva. ČSDSD, která si zachovala po založení KSČ roku 1921 přibližně 40% bývalého 

politického vlivu, opět byla nejsilnější levicovou stranou u nás.  Demonstruje to i fakt, že po 

volbách „nejenže již nebylo možné ČSSD pominout, ale mohla si klást jako podmínku svého 



 

46 
 

vstupu do vlády i udělení ministerského křesla sesterské straně německé“92, což také 

dokresluje zvyšující se spolupráci československých a německých sociálních demokratů. A 

tak se ČSDSD účastnila rozsáhlé druhé koaliční vlády Františka Udržala, kde se svými čtyřmi 

ministry, jedním ministrem za německé sociální demokraty a jedním za národní sociály 

tvořila socialistický blok, ve kterém měla vůdčí postavení. 

Zásadní událostí roku 1930 byl XVI. sjezd ČSDSD konající se 27. - 29. září v Praze. 

Potvrdil zkonsolidování strany, jejímž důkazem byl i opětovný nárůst jejího členstva a 

obnovení organizace na Slovensku. Celkový počet místních organizací strany narostl z 3022 s 

114 053 členy v období XV. sjezdu strany na 3833 místních organizací s 155 483 členy93. 

Veledůležitým bodem sjezdu bylo přijetí nového, tzv. Stivínova programu. ČSDSD si potřebu 

nového programu uvědomila již v období bezprostředně pro vzniku republiky, kdy jí chybělo 

teoretické odůvodnění vlastního postupu.  Katalyzátorem pro tvorbu nového programu byl 

také vznik KSČ, „která ji bombardovala obviněními z bezprincipiálního oportunismu 

a přisluhování buržoazie“94 A tak se již XIV. sjezd v roce 1924 usnesl na vypracování nového 

programu. Podoba Stivínova programu, který se „oprostil od převládajícího vlivu programů 

německojazyčných sociálních demokracií,“95 byla konzultována s T. G. Masarykem 

a koordinována s tvorbou nového programu národních sociálů, který byl přijat na jejich XII. 

sjezdu roku 1931. Ve Stivínově programu, pojmenovaném po předsedovi programové komise 

Josefu Stivínovi, se strana vyjádřila, že se i nadále považuje za marxistickou, avšak odmítá 

revoluci. Svoje působení tak výlučně spojila s parlamentní demokracií. Tím ČSDSD odmítla 

dogmatický komunistický výklad marxismu a rozhodla se pro rozvoj v nových podmínkách. 

Definitivně tak potvrdila, že je reformistickou socialistickou stranou.  

 

2.4.4 Mezi hospodářskou krizí a fašismem. 

30. léta byla krom završení konsolidace strany i léty světové hospodářské krize, která 

mimořádně zasáhla průmyslově vyspělou exportní ekonomiku kvůli kolapsu zahraničních 

trhů. Nezaměstnanost tehdy dosáhla dlouhodobého rázu a strana bojovala proti ní a jejím 

dopadům na pracující. Postupně zvýšila velikost státního příspěvku až na trojnásobek 
                                                           
92 HRUBEC, M., (ed.) — Bárta, M.,( ed.). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 

Praha: Masarykova dělnická akademie, 2006. ISBN 80-7239-199-2. S. 55. 

93 Tamtéž, s. 54. 

94 Tamtéž. 

95 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 25.  
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a udělala i další sociální opatření. Od již výše jmenovaného Josefa Macka, který byl tehdy 

nejvýznamnějším českým socialistickým ekonomem a profesorem na Vysoké škole 

obchodní96, a jeho spolupracovníků přicházely keynesiánsky založené návrhy na řešení 

následků velké hospodářské krize.  Krizí se zabýval i XVII sjezd ČSDSD konaný 27. - 29. 

října 1933. Zde předložili lidé kolem časopisu Dělnická osvěta tzv. Memorandum sedmnácti, 

které obsahovalo i radikální návrhy. 

Toto období však bylo také dobou souboje o demokratický ráz republiky proti 

rodícímu se fašistickému a nacistickému ohrožení. Toto nebezpečí bylo o to horší, že roku 

1933 se k moci v Německu dostali nacisté v čele s Adolfem Hitlerem a začali plánovat své 

budoucí výboje. Hitlerovým projevům o nadřazenosti árijské rasy, o zradě německého národa 

a o programu sjednocení všech území, kde žijí Němci, začali naslouchat sudetští Němci vidící 

v Hitlerovi a jeho politice odpověď na ekonomickou krizi a její dopady. Z tohoto důvodu byly 

velmi důležité volby roku 1935, ve kterých se jednalo o osud republiky. Sudetoněmecká 

strana Konráda Henleina, která hrála roli prodloužené ruky Hitlera proti republice, získala ve 

sněmovně 44 mandátů. Tyto mandáty získala pravděpodobně i na úkor Německé sociálně 

demokratické strany dělnické v Československu, která obhájila ve sněmovních volbách pouze 

11 mandátů z 21, které získala ve volbách roku 1929. ČSDSD oslábla pouze málo. Ve 

volbách roku 1935 získala z obhajovaných 39 mandátů 38 poslanců97 a v senátních volbách 

obhájila všech 20 mandátů z minulých voleb.98  Ve vzniklé prodemokratické vládě získala 4 

ministry s tím, že byl opět vybojován post i pro Německou sociálně demokratickou stranu 

dělnickou v Československu, která získala pátý sociálně demokratický ministerský post.  

Od roku 1933 čsl. sociální demokraté  za spolupráce s československými německými 

sociálními demokraty organizovali pomoc pro sociální demokraty emigrující z Německa 

a Rakouska, odkud prchali před nacistickou tyranií. S nástupem fašizujících režimů v Evropě 

sociální demokracie podporovala boj španělských demokratů proti frankistům a snahy 

presidenta Edvarda Beneše o koncepci kolektivní bezpečnosti. 

V době, kdy svět pozoroval Německo a jeho vůdce Adolfa Hitlera se zatajeným 

dechem, se v Praze 15. - 17. května konal XVIII. sjezd ČSDSD, který byl spojen 

s manifestačním alegorickým průvodem Prahou, kterého se účastnilo na 200 tisíc lidí. ČSDSD 

                                                           
96 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 15. 

97 Tamtéž, s. 258. 

98 Tamtéž, s. 301. 
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„byla tehdy mohutnou a daleko nejsilnější socialistickou stranou Československa; měla 6593 

místní organizaci a 245.316 platných členů. Ovládala nejsilnější odborovou centrálu, která 

měla přes šestapadesát tisíc členů, Velkonákupnu družstev a jiné mohutné hospodářské 

i masové organisace.“99 

Mezinárodní situace se však neustále zhoršovala a sociální demokracie bojovala za 

zachování územní celistvosti a demokratického Československa. Účastnila se tvorby 

manifestu „Věrni zůstaneme“. Dále organizovala v rámci oslav 60. výročí svého založení 5. 

června 1938 manifestaci na podporu vyhlášené mobilizace a k vyjádření podpory 

československému demokratickému režimu, demokracii a světovému míru, které se zúčastnilo 

na 400 tisíc lidí. 

Mezinárodní situace se ale neustále zhoršovala a vývoj politiky appeasementu vedl na konci 

září 1939 ke vzniku Mnichovské dohody. ČSDSD, pobouřena pasivitou mezinárodního 

socialistického hnutí vůči mnichovským událostem, v říjnu vystoupila ze Socialistické 

dělnické internacionály. 

 

2.5 Sociální demokraté v období druhé republiky a druhé světové války. 

Hlavním politickým jevem druhé republiky bylo jisté zjednodušení politické krajiny. 

Pravicové strany se sjednotily do nové Strany národní jednoty, jež byla stranou vládní, její 

jádro tvořili bývalí agrárníci a předsedou byl Rudolf Beran. 

Podobný trend následovala i československá levice. Výzvu ke vzniku nového sjednocujícího 

subjektu vydal předseda ČSDSD Antonín Hampl a s ním i sociálně demokratičtí poslanci 

Jaromír Nečas a Josef Macek. Dne 11. prosince 1938 se sešel ustavující sjezd této nové, levici 

sjednocující strany a vznikla Národní strana práce. Sociálními demokraty ve vedení strany 

byli Antonín Hampl jako její předseda, jako první místopředseda Jaromír Nečas a jako 

generální tajemník Bohumil Laušman. Národní stranu práce (NSP) tvořili členové sociální 

demokracie, členové levého křídla národních socialistů a i několik členů lidové strany 

a zakázané KSČ. Tato strana „se v pomnichovské ČSR snažila vzdorovat fašizačním 

tendencím a zachránit maximum pozic a hodnot demokratického tábora.“100 Tvořila loajální 

opozici vládě vědoma si skutečnosti, že v tehdejší politické situaci nebylo možné praktikovat 

                                                           
99 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 285. 

100 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 16.   



 

49 
 

klasickou tvrdou opoziční práci, avšak i to stačilo, aby byla garantem demokratického 

právního řádu, hlásila se k myšlence „nelze voliti svobodu bez chleba anebo chléb bez 

svobody.“101 

Krátce po založení Národní strany práce se konal 18. prosince XIX. mimořádný sjezd 

ČSDSD, kde se rozhodlo o rozpuštění strany. Krom toho však bylo ještě konstatováno 

sjezdem, že v roce 1937 měla strana 6539 místních organizací s 245316 členy102. ČSDSD 

„zůstala jedinou politickou stranou druhé republiky, která před členskou základnou a před 

širokou veřejností-transparentně a demokraticky- ukončila svoji činnost.“103 Přesto však asi 

téměř 1/3104  členstva bývalé ČSDSD nevstoupila do NSP. Podobně neuvítali sjednocující 

politický proces ani někteří z významných funkcionářů spolu s ústředním tajemníkem 

Vojtěchem Dundrem, kteří zamýšleli obnovit tradiční sociální demokracii v nových 

podmínkách. Na již autonomním Slovensku byla situace daleko horší, neboť Tisova vláda 

zakázala sociálním demokratům činnost. Podobně jako se sjednotila levice do NSP, tak 

levicová mládež vytvořila Národní hnutí pracující mládeže, „v němž dominoval vliv mladých 

sociálních demokratů“.105 Jak Národní strana práce, tak Národní hnutí pracující mládeže, se 

po březnové okupaci zbytku republiky hitlerovským Německem a nastolení režimu 

v Protektorátu Čechy a Morava rozpustily, a následně některé skupiny z těchto organizací 

přešly do ilegality a organizovaly protinacistický odboj. Šlo zejména o členy Národního hnutí 

pracující mládeže, které v prvních letech okupace hrálo v odboji přední roli. Vedení NSP 

vyzvalo své členy, aby přešli do Národního souručenství. 

2.5.1 Sociální demokracie, exil a domácí odboj 

Sociální demokraté se podíleli na zahraničním i domácím odboji. V Protektorátu se 

snažili zachovávat někdejší stranické struktury v povolených organizacích, jako bylo např. 

v Národním souručenství, či v odborech. V ilegalitě pak třeba v Československém 

socialistickém revolučním hnutí. 

                                                           
101 HRUBEC, M., (ed.) — Bárta, M.,( ed.). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 

Praha: Masarykova dělnická akademie, 2006. ISBN 80-7239-199-2. S. 61. 

102 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. I. díl, Období 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-178-X. S. 697. 

103 HRUBEC, M., (ed.) — Bárta, M.,( ed.). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 

Praha: Masarykova dělnická akademie, 2006. ISBN 80-7239-199-2. S. 62. 
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Své zástupce měli sociální demokraté v mnoha odbojových organizacích. Zejména 

v organizaci Obrana národa, kde šlo o Jiřího Sedmíka a Hugo Vávru, a v Politickém ústředí. 

V této organizaci působili mimo jiných Bohumil Laušman a Václav Mayer. Zásadně se také 

podíleli na činnosti organizace Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ), jehož členové 

patřili k levicovým intelektuálům a odborářům. Vliv sociálních demokratů můžeme spatřit 

i v programovém dokumentu této organizace nazývajícím se Za svobodu, do nové ČSR, který 

vytyčoval podoby budoucího Československa na bázi demokratického socialismu a počítal 

s rozsáhlými sociálními a ekonomickými přeměnami. Tento program byl i programovým 

dokumentem organizace ÚVOD. Na tvorbě tohoto programu se podíleli sociální demokraté 

Josef Fisher, Karel Bondy, František Andršt, Volfgang Jankovec a Josef Grňa, kteří byli 

zároveň i předními postavami celé organizace. Po rozvrácení PVVZ gestapem se účastnili 

i na vytvoření nástupnické organizace Rada tří, kam patřil již výše zmíněný Josef Grňa. 

Sociální demokraté položili těžkou oběť za boj proti okupantům. Válku nepřežili představitelé 

PVVZ Andršt, Fisher a Jankovec. Ani bývalý vůdce strany Antonín Hampl či představitelka 

strany v Socialistické dělnické internacionále Betty Karpíšková nebyli ušetřeni. 6. května 

1941 a 28. srpna 1944 proběhly dvě největší hromadné zatýkací akce proti vedoucím 

postavám sociální demokracie. Bylo uvězněno 12 z 18 členů předválečného představenstva, 

z nichž 7 zemřelo. 36 ústředních a župních tajemníků z celkových 40 bylo zatčeno a z nich 18 

zemřelo. Dále nacisté zabili 8 sociálně demokratických poslanců a 4 senátory.106 

V zahraničí působili, kromě jiných, Bohumil Laušman a Rudolf Bechyně. Sociální 

demokracie obsadila taktéž tři křesla v exilové vládě, na ministerstvu průmyslu a obchodu 

se postupně vystřídali Jaromír Nečas, František Němec a Václav Majer, ministerstvo 

sociálních věcí obsadil Ján Béčko. Zástupci strany v exilu však nedokázali „postupovat 

jednotně, a to od samého počátku…nejednota postupně přerůstala až do nevraživých 

a nepřátelských půtek.“107 

Mezi sociálními demokraty v exilu došlo pro budoucí vývoj k významnému posunu 

doleva. Jasným příkladem toho byl v exilu sociálními demokraty vydávaný měsíčník „Nová 

svoboda“, který tlumočil názory levicového křídla ve straně a kritizoval politiku E. Beneše 

a exilové vlády. Vydávali jej Rudolf Bechyně, Václav Patzak a spolupracovali na ní Bohumil 
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Laušman, K. B. Palkovský a v této době bývalý člen KSČ, odmítající pakt Molotov-

Ribbentrop, Vladimír Clementis. Další důležitá událost vysvětlující budoucí dění v poválečné 

sociální demokracii se udála pro změnu v Moskvě. Zde totiž došlo ke sblížení a těsné 

spolupráci mezi sovětskými orgány a emigrací KSČ na straně jedné a na straně druhé 

s dlouholetým diplomatem, blízkým spolupracovníkem E. Beneše, sociálním demokratem 

a toho času  naším zastupitelem v SSSR v jedné osobě, Zdeňkem Fierlingerem. Tato 

spolupráce ovlivňovala Fierlingerovu diplomacii během války, ale i jeho politickou aktivitu 

v době poválečné.  

V exilu se také objevila myšlenka sjednotit socialistické hnutí v podobě existence 

jednotné socialistické strany v poválečném Československu garantující domácí socialistický 

politický kurs.  Tato myšlenka našla podporu u sociálních demokratů v exilu. Rupník ve své 

knize Dějiny Komunistické strany Československa zmiňuje text v Nové svobodě napsaný 

Bechyněm, ve kterém oznámil, „že nechce obnovit sociálně demokratickou stranu, nýbrž 

vytvořit jednotné lidové hnutí s radikálním programem transformace společnosti.“108 Avšak 

nezůstalo pouze u proklamací. V roce 1942 se sešel Laušman s představiteli KSČ 

v Kujbyševě, kde navrhl sjednocení stran. Nabídka byla však ze strany KSČ odmítnuta. To 

však nebyl konec těchto sjednocujících snah, které pokračovaly i těsně po válce, kdy spojení 

všech socialistických stran do jedné artikuloval Evžen Erban. Avšak sociální demokraté 

nebyli sami, kdo s podobnými návrhy přicházeli. Podobně i politička národně socialistické 

strany Fráňa Zemínová ještě v květnu vyzívala ke sjednocení socialistických stran. KSČ však 

tyto snahy odmítala, vymlouvala se na nezralost situace či, paradoxně vzhledem k budoucím 

událostem, na zachování demokratického pluralismu na levici. Sjednocení však podporoval i 

prezident Beneš, který rovněž kalkuloval se vznikem sjednocené strany, možná i proto, aby 

neutralizoval velký vliv komunistů. 

2.5.2 Zahraniční politika a nový vládní program. 

Pro válečné období je také příznačný obrat orientace zahraniční politiky Beneše, a tím 

potažmo i celé exilové vlády k SSSR. Může za to jistě mnichovská zkušenost chápána jako 

zrada ze strany Západu, ale i fakt, že Západ i přes vypuknutí války ignoroval Beneše 

i Československý národní výbor. První, kdo uznal Československo za nezávislý a svrchovaný 

stát v jeho předmnichovských hranicích spolu s jeho exilovou vládou, byl SSSR smlouvou 

z 18. července 1941. Teprve následkem toho byla exilová vláda uznána britskou vládou 
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a vládou USA, což byla snaha o zabránění přílišné orientace na SSSR. Kurs orientace 

zahraniční politiky exilu na SSSR byl potvrzen podepsáním Smlouvy o přátelství, vzájemné 

pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR 12. prosince 1943 v Moskvě. Tím ale také 

rostl vliv exilové KSČ na Beneše a skrze něj na budoucnost státu. V Moskvě se Beneš sešel 

i s vedením KSČ, kterému podle Jacquese Rupnika109 zvěstoval nejsilnější roli v poválečném 

československém režimu, kde měli mít klíčová ministerstva. Dokonce se zde shodli 

i na zjednodušení poválečného politického života v tom smyslu, že po válce v Čechách 

zůstane pouze lidová strana, KSČ, sociální demokracie, národně socialistická strana a strany 

kolaborující s nacisty budou zakázány, což se mělo týkat zejména největší pravicové strany 

agrární. 

V březnu roku 1943 proběhla v Moskvě jednání o programu poválečné 

československé vlády, který byl navržen a vypracován komunisty a pouze v detailech 

pozměněn zástupci jiných stran či Benešem. Jednání se zúčastnilo pět komunistů, čtyři 

sociální demokraté, čtyři národní socialisté a dva lidovci, kteří se 28. března shodli na finální 

podobě programu, který „obsahoval tak hluboké a rozsáhle změny v mocenskopolitickém a 

sociálně ekonomické oblasti, že byl vlastně projektem výstavby nového režimu.“110 Program 

vyhlašoval zjednodušení politického života v budoucí ČSR a přišel s formu omezené 

demokracie Národní fronty bez existence legální opozice. Tento program byl později 

vyhlášen v Košicích jako Košický vládní program z 5. dubna 1945. Fakt, že program 

navržený komunisty prošel bez větších změn či rozbrojů, byl z části důsledkem integračních 

snah v levici, kdy se strany požadující socialismus, tedy KSČ, národní socialisté a sociální 

demokracie, spojily roku 1943 do Národního bloku pracujícího lidu měst a venkova. 

Komunisty vypracovaný program byl tedy předkládán jménem oné koalice socialistických 

stran.  

 

2.6 Sociální demokracie za třetí republiky 

2.6.1. Poválečná vláda a obnovení sociální demokracie 

Dne 4. dubna1945 byla jmenována první poválečná československá vláda, kde sociální 

demokraté měli předsedu vlády Zdeňka Fierliengera, Ministerstvo zásobování lidu obsadil 
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Václav Majer a Ministerstvo průmyslu a obchodu Bohumil Laušman. A zdálo se, že pro 

Československo se otevírá dějinná perspektiva vybudování socialismu, snu a cíle generací 

českých socialistů.  

„Socialistický směr československého vývoje měl mnohem širší základnu, u politicky 

aktivní části zejména českého národa zcela převažoval.“111 V socialismu spatřovala 

budoucnost Československa i většina osobností veřejného života společnosti, např. Ferdinand 

Peroutka, ale i sám Edvard Beneš mluvili o demokracii socializující. „Největší společenská 

zájmová organizace-odborová, mládežnická, rolnická odbojová-se hlásily k socialismu. Stejně 

tak dvě velké a řada menších církví považovala socialismus za realizaci Kristových ideálů.“112 

Ačkoliv katolická církev s ideály socialismu nesouhlasila, jeho praxi neodmítala. Ona 

prosocialistická nálada byla z části dána dosud v národě žijící zradou Západu během 

mnichovských událostí, osvobozením a poválečnou pomocí SSSR, ale navazovala i na domácí 

tradice socialistického hnutí. Po válce společnost spatřovala v socialismu garanta budoucí 

existence národa. Této historické přízně společnosti a jejího konsensu pro myšlenku 

socialismu si byly socialistické strany vědomy a chápaly ji jako šanci, jak tohoto cíle 

dosáhnout, a proto se snažily společně co nejúžeji spolupracovat a přehlížet své minulé špatné 

vztahy ve jménu budování socialistické budoucnosti. Bylo to vůbec poprvé, kdy všechny tři 

socialistické strany společně zasedly v jedné vládě, čehož využily na začátku léta 1945, když 

založily Socialistický blok. Ten navazoval na Národní blok pracujícího lidu měst a venkova, 

byl alternativou komunisty zavrženého sjednocení socialistických stran a garantem 

naplňování Košického vládního programu, socialistického politického kursu a 

reforem v Československu. Tato tendence co nejužší spolupráce ovlivňovala i poválečný osud 

sociální demokracie. KSČ však velmi umně dokázala využívat snahu ostatních stran 

po integraci pro sebe i pro svoje mocenské zájmy. 

Na XX. manifestačním sjezdu sociální demokracie, konaném v Praze 18. - 21. října 

1945, byla strana obnovena pod novým názvem Československá sociálně demokratická 

strana, ačkoliv fakticky působila pouze v českých zemích, neboť slovenská sociální 

demokracie se v září 1944 sloučila s Komunistickou stranou Slovenska. Strana začala působit 

na Slovensku opět až od roku 1947, kdy s ní organizačně splynula Strana práce, která byla 

založena na jaře 1946 slovenskými sociálními demokraty nesouhlasícími se sjednocením 

slovenské sociální demokracie se slovenskými komunisty. V poválečné sociální demokracii 
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nastaly dva navzájem rozporné posuny politické orientace. Zatímco vedení strany se v exilu 

posunulo více doleva, členská základna se posunula doprava. Dělící čarou mezi stranickou 

levicí a pravicí byla v zásadě míra ochoty spolupracovat s KSČ. Vedení v těsné spolupráci 

s KSČ vidělo onu historickou šanci dosáhnout vybudování socialistické společnosti, kdežto 

členstvo bylo k této spolupráci ostražité. Zřejmě i proto, že si dobře pamatovalo ostré výpady 

KSČ proti sociálním demokratům po celé období první republiky, kdy komunisté nazývali 

sociální demokraty zrádci proletariátu, pomocníky buržoazie či sociálfašisty. Vliv na tuto 

vnitřní názorovou diferenciaci zajisté měl i fakt, že mnoho výrazných sociálních demokratů 

z řad vedoucích činitelů strany a inteligence nepřežilo druhou světovou válku, což sociální 

demokracii velice oslabilo. V sociální demokracii však vznikalo i centristické křídlo, které 

neodmítalo spolupráci s KSČ, ale požadovalo jistou míru ideové, programové a politické 

nezávislosti na KSČ a také to, aby veškerá jednání sociální demokracie s komunisty byla 

založena na zásadě jednání rovného s rovným. Centristy byli, mimo jiné, Václav Holub, 

Vladimír Görner a jejich kolegové z éry první a druhé republiky Vojtěch Dundr, Ivan Dérer 

a Alfréd Meissner. Pravé křídlo, ke KSČ podezřívavé a klonící se spíše ke spolupráci 

s ostatními stranami, tvořili lidé kolem Václav Majera a odboráře Jiřího Veltruského. 

Paradoxně můžeme říci, že posun vedení strany doleva a členstva doprava, je opačný tomu, 

který nastal v sociální demokracii v období 1919-1920, kdy naopak vedení zůstalo pravicové 

a radikalizovalo se členstvo. I přesto však bylo na tomto sjezdu zvoleno nové vedení strany, 

ve kterém převažovala tendence levice požadující těsnou spolupráci s KSČ, což potvrzuje i 

zvolení Zdeňka Fierlingera, vedoucí osobnosti vnitrostranické levice, za předsedu strany. Tím 

bylo rozhodnuto o následném pokračování těsné spolupráce s KSČ. Sjezd navíc schválil nový 

program, kde stojí, že „Našim (myšleno sociálních demokratů) posláním nebylo a není 

reformovat kapitalistický řád, ale tento řád odstranit jako hlavní příčinu všech běd, kterými 

lidstvo trpí.“113 Tím sociální demokraté dali jasně najevo svou vůli nastoupit cestu 

k vybudování socialismu. 

2.6.2 Na cestě k únoru 1948 

Vládní politika sociální demokracie v období 1945-1946 byla ve znamení 

radikálnějších socioekonomických požadavků než těch, které prosazovala dosud. V některých 

svých požadavcích byla dokonce radikálnější, než byly požadavky komunistů. Příkladem je 

Laušmanem coby ministrem průmyslu a obchodu vypracovaný plán rozsáhlého znárodnění 

velkoobchodu, všech bank, pojišťoven, dolů a velkoprůmyslu. Tento návrh byl vládou přijat, 
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ačkoliv sám Gottwald se obával, že by mohl zapříčinit vládní krizi. Zejména se obával 

odmítavé reakce strany lidovců, avšak žádná turbulence mezi stranami Národní fronty 

nenastala. Výsledkem znárodňování bylo, že „v průmyslu zaměstnával znárodněný sektor 

61% československých dělníků a představoval 90% průmyslových výrobních prostředků 

a 75% průmyslových kapacit země.“114 

Vztahy mezi stranami v Národní frontě se zhoršovaly, čím více se blížily první 

poválečné volby. Strany si ale ještě před nimi slíbily, že spolu po volbách opět zasednou do 

koalice Národní fronty. Ještě před volbami se ale rozpadl socialisticky blok, protože Národně 

socialistická strana se přesunula do politického středu. Volby proběhly v květnu roku 1946 

a jejich výsledek, zejména v Čechách, vyvolal otřes na  československé politické scéně. 

V Čechách komunisté získali 40,2%  hlasů a 93 poslanců, 23,6% hlasů a 55 poslanců získali 

národní socialisté, lidová strana získala 20,2% hlasů a 46 mandátů. Poslední sociální 

demokraté, kteří si dělali před volbami naděje na druhé místo, získali pouze 15,5% hlasů 

a tomu odpovídajících  37 poslanců.115  Ačkoliv komunisté na Slovensku neuspěli, jejich 

drtivé vítězství v Čechách bylo pro ostatní strany šokem, a to zejména pro sociální 

demokracii, která nejenže díky své blízké spolupráci s KSČ nedokázala nalézt nové voliče, ale 

mezi dělnictvem je dle volebních výsledků ztrácela. 

V reakci na výsledek voleb proběhla v sociální demokracii hluboká debata analyzující 

výsledek voleb. Většina členstva důvod neúspěchu spatřovala zejména v úzké spolupráci 

s KSČ, kdy politika sociální demokracie s KSČ splývá. Bylo požadováno, aby se sociální 

demokracie vymezovala směrem napravo vůči národním socialistům a nalevo proti 

komunistům, aby strana vystupovala samostatně. „Znamenalo to skoncovat s dosavadním 

podřizováním zájmů vlastní strany potřebám levice, tj. komunistům.“116 Proti této linii 

vystoupili zastánci linie úzké spolupráce s KSČ v čele s dosavadním předsedou strany 

Zdeňkem Fierlingerem.  

Po jednání všech šesti politických stran 2. července vznikla Gottwaldova vláda, kde 

měli sociální demokraté tři posty, a to post místopředsedy vlády Fierlingera, Majerovi zůstal 

post ministra zásobování lidu a Laušman taktéž zůstal v čele ministerstva průmyslu a 

obchodu. Sociální demokraté získali i přes pro ně špatný volební výsledek velice zásadní 
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politické postavení, protože měli dostatek poslanců, se kterými mohli komunisté v případě 

rozkolu v Národní frontě mít těsnou většinu v parlamentu. Sociální demokracie se tak stala 

jazýčkem na vahách. Komunisté si toho byli dobře vědomi, a proto podporovali Fierlingera a 

jím vedenou vnitrostranickou levici v sociální demokracii prosazující stále těsnou spolupráci 

s KSČ, podpora této linie však byla u členské základny silně na ústupu před linií 

osamostatnění se a prosazování vlastního programu, a to i proti komunistům. 

Nehledě na náladu ve straně Zdeněk Fierlinger, Blažej Vilím a František Tymeš bez vědomí 

zbytku vedení sociální demokracie 11. září 1947 uzavřeli s KSČ dohodu o společném 

postupu, která KSČ dávala jistotu, že v případě politických turbulencí bude mít většinu 

v Národní frontě i v parlamentu. Gottwald v září také vyhlásil, že KSČ bude prosazovat 

specifickou československou demokratickou cestu k socialismu, ale “ve skutečnosti šlo o 

nesovětskou cestu k sovětskému socialismu, jehož základem je mocenský monopol 

komunistů.“117 Krom toho, že toto vyjádření bylo směřováno k občanům Československa, 

bylo to i jisté ujištění směřované sociálním demokratům, které je mělo falešně ujistit, že 

společná spolupráce má smysl. 

XXI. sjezd sociální demokracie, konaný 14. - 16. listopadu 1947 v Brně, byl místem 

střetu mezi vnitrostranickou prokomunistickou levicí, jí opoziční pravicí a kompromisními 

centristy, kteří z něj odešli vítězně. Zdeněk Fierlinger neobhájil post předsedy strany, když ve 

volbě dostal 182 hlasů oproti vítěznému Bohumilu Laušmanovi, který jako zástupce centristů 

získal 283 hlasů.118 Zajisté měla na tento výsledek vliv i ona zářijová dohoda o společném 

postupu sociální demokracie a KSČ, kterou řadové členstvo nepřivítalo s nadšením Zvolení 

Laušmana předsedou strany však znamenalo i jistý posun doprava mezi vedoucími postavami 

strany v tomto období, neboť Laušman v exilu a těsně po válce inklinoval k politice 

spolupráce s KSČ. Přes personální změny ve vedení sjezd manifestačně potvrdil platnost 

říjnového socialistického programu. Nicméně výsledek volby předsedy ukázal, že Fierlinger 

stále neměl ve straně malý vliv. Jeho křídlo se pokoušelo napadat centristy a pravici. Přední 

osobností proudu, který chtělo KSČ izolovat v Národní frontě, a dále spolupracovat 

s ostatními stranami, se stal Majer. KSČ zareagovala po sjezdu sociální demokracie snahami 

co nejvíce oslabovat a izolovat ČSSD od ostatních stran, čímž chtěla pomoci levici v sociální 

demokracii a zejména Fierlingerovi, aby se opět stal předsedou strany. Jedině pod vládou 
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levice měla sociální demokracie pro komunisty cenu, a proto dala levici za úkol, aby vytvořila 

vlastní programovou platformu a následně svolala mimořádný sjezd, kde by se Fierlinger stal 

opět předsedou strany. To se sice nepovedlo, ale vnitrostranická levice se ustanovila a 

vytvářela vlastní strukturu mimo stranu z jejích levicových členů pod názvem Klub 

socialistické demokracie, který začal od ledna roku 1948 vydávat časopis Směr. KSČ začala 

levici přímo úkolovat svými instrukcemi a školila její představitele.  

Centristé, kteří se od sjezdu chopili vedení ve straně, se snažili orientovat politiku 

strany jako prostředníka mezi KSČ a nekomunistickými stranami, kterým se po změně linie 

učiněné na sjezdu přiblížili. Pro sociální demokracii bylo velice těžké přestat úplně 

spolupracovat s komunisty, jelikož ostatní strany vnímala jako protisocialistické. A poté co 

národní socialisté začali inklinovat k politickému středu, byla KSČ sociálními demokraty 

vnímána jako jediný možný spojenec, se kterým lze počítat při výstavbě socialismu. Konec 

spolupráce s KSČ by tedy byl logicky i konec již minulými reformami započaté cesty 

k budování socialismu. 

 

2.6.3 Únor 1948 

Únorová politická krize měla svůj prvopočátek v obsazování důležitých postů 

v pořádkových složkách státu komunisty, za čímž stál komunistický ministr vnitra Václav 

Nosek. Když komunisté ve vládě obstruovali podání vysvětlení ministrem vnitra Noskem o 

dění na vnitru, které si 13. února na vládě vyžádal ministr spravedlnosti, národní socialista 

Prokop Drtina s ministrem zásobování lidu, sociálním demokratem Václavem Majerem a 

prohlasovali jej jako usnesení vlády proti hlasům komunistických ministrů, tak se národní 

socialisté, lidovci a slovenští demokraté rozhodli 20. února podat demisi na své ministerské 

posty, což sdělil téhož dne telefonicky Edvardu Benešovi Petr Zenkl. Tři nekomunistické 

strany chtěly komunisty svým tahem překvapit, jenže vedení KSČ o chystaném podání demisí 

vědělo od svých zpravodajců ještě dříve, než nastalo, a 19. února nabídlo Laušmanovi 

sestavení společné většinové vlády. Ten však odmítl podpořit jak komunisty, tak možnou 

úřednickou vládu či vládu proti KSČ, ale také požadoval splnění usnesení vlády. Laušmanovu 

odpověď potvrdilo ještě téhož dne vedení strany i přes odpor Fierlingera a jeho příznivců. 

Předsednictvo se navíc usneslo, že cílem strany bude snaha situaci uklidnit a zachovat 

stávající vládní koalici. Strany podávající demisi však udělaly velkou chybu, když svůj postup 

neprojednaly se sociální demokracií, jejíž hlasy v parlamentu byly rozhodující spolu s jejími 

ministerskými posty, protože z 26 členů vlády podalo demisi 12, tedy menšina. Komunisté 
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kalkulovali, že by se sociálně demokratickými ministry a poslanci postavili většinovou 

levicovou vládu, kdežto blok stran podávajících demisi chtěl, aby se sociální demokraté k nim 

připojili. Tím začala bitva mezi komunisty a opozičním blokem o sociální demokracii. 

20. února, kdy bylo oznámeno podání demisí, byla vedena jednání mezi národním 

socialistou Hubertem Ripkou a sociálně demokratickými ministry Majerem, Františkem 

Tymešem a Ludmilou Jankovcovou, které Ripka žádal, aby následovali nově vzniklou 

protikomunistickou opozici a podali taktéž demisi. Také komunisté jednali a poslali Antonína 

Zápotockého a fierlingerovce Evžena Erbana, představitele odborů, za Laušmanem, aby 

sociálně demokratičtí ministři nepodávali demisi a vytvořili vládu s komunisty. Večer poslalo 

vedení KSČ sociální demokracii otevřený dopis vyzývající k socialistické spolupráci obou 

stran. Opět zasedlo předsednictvo ČSSD, které i přes jeho bouřlivý průběh setrvalo 

na stanovisku zachovat dosavadní podobu Národní fronty, zkritizovalo ministry podávající 

demisi i postup komunistů, jejichž nabídku na většinovou vládu odmítlo a rovněž odmítlo 

podání demisí svých tří ministrů. 

Komunisté měli však ve svých rukách trumf, podporu odborů, dělnických rad a 

rolnických komisí. 22. února se konal sjezd závodních rad, kde téměř 8000 delegátů 

závodních rad proti 10 delegátům119 podpořilo Gottwaldovo řešení krize tkvějící v obsazení 

prázdných ministerských míst svými lidmi ze stran podávajících demisi a v dalším 

znárodňování. Sjezd dokonce podpořil ustanovení Ústředního akčního výboru Národní fronty, 

který měl být centrálou v zákoně nemající opory mocenské struktury. Cílem akčních výborů, 

které vznikaly na pokyn vedení KSČ a jejími členy byly vytvářeny a vedeny, bylo provést 

„očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany.“120 Vrcholem bylo, že akční výbory 

zabránily vstupu ministrů v demisi na ministerstva a s nimi i Majerovi, který byl součástí 

vnitrostranické pravice v ČSSD. Navíc se v závodech začaly formovat i ozbrojené jednotky 

lidových milic. Opoziční strany byly proti tomuto vývoji bezbranné a 24. února proběhla 

hodinová generální stávka, jíž se zúčastnilo přes 2,5 milionů lidí, přičemž nestávkovalo asi 

kolem čtyř tisíc zaměstnanců.121 Ačkoliv se Gottwaldovi povedlo nalézt v každé opoziční 

straně osobnosti, které kývly na jeho nabídku postu ve vládě rekonstruované Národní fronty, 

fierlingerovcům v sociální demokracii se nedařilo prosadit a strhnout sociální demokracii na 

stranu KSČ.  Komunisté se rozhodli pro radikální tah. Členové KSČ spolu s několika 
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fierlingerovci obsadili ústřední sekretariát sociální demokracie, čímž odřízli vedení strany od 

členské základny. Poté Gottwald Laušmanovi oznámil, že pokud sociální demokracie 

urychleně nesvolí ke vstupu do nové vlády, bude nová vláda vytvořena bez zástupců sociální 

demokracie.  Vedení sociální demokracie se nakonec za této situace rozhodlo na nové vládě 

účastnit. Laušman toto rozhodnutí učinil, protože chtěl zabránit scénáři, který nastal u 

ostatních stran, které měly v čele už nová prokomunistická vedení. Domníval se, že účastí ve 

vládě ČSSD zachrání. Při nočním jednání Laušmana s Fierlingerem se dohodli odvolat 

z vedení strany ty, kteří zásadově odmítali spolupráci s komunisty. Týkalo se to Majera, 

Vilíma, Görnera a Bernarda, jejichž místa nahradili fierlingerovci. 25. února přijal prezident 

Beneš Gottwaldův návrh nové vlády, a to i přesto, že toho dne podal demisi Majer. V nové 

vládě získali sociální demokraté čtyři posty, a to post místopředsedy vlády pro Laušmana, 

Evžen Erban obsadil post ministra sociálních věcí, Ludmila Jankovcová ministerstvo 

zásobování lidu a Fierlinger získal post ministra průmyslu a obchodu. 

Fierlingerovci převzali kontrolu nad stranou, když se v březnu nelegitimně stal opět 

předsedou strany Fierlinger a Laušman už déle nebyl místopředsedou vlády. V sociálně 

demokratické straně proběhly čistky a 27. června 1948 proběhlo sloučení s KSČ, avšak 

protizákonné. O sloučení totiž rozhodl ústřední výkonný výbor strany, který byl zbaven členů 

odporujících KSČ. Ten však o takové věci neměl právo rozhodovat, to mohl pouze sjezd 

strany. Tím se KSČ podařilo odstranit důležitého konkurenta, který jí stál v cestě k absolutní 

moci. Československá sociálně demokratická strana měla v roce 1948 více než 370 tisíc 

členů, z nichž ihned po 25. únoru přestoupilo do KSČ 49 tisíc122, po sloučení stran přešlo 

do KSČ 118 tisíc bývalých členů a 200 tisíc zbývajících členů123 nepodepsalo slučovací 

přihlášku, což je důkazem, že většina členů odmítala fierlingerovskou linii spolu 

se sloučením. 

2.7 Sociální demokracie po únoru 1948 doma a v exilu 

2.7.1 V exilu a doma   

26. května 1948 se v Londýně ustanovil exilový Ústřední výkonný výbor (UVV) 

strany v zahraničí, který odmítl sloučení sociální demokracie s KSČ, považoval ho za 

nelegitimní a proti vůli většiny členů strany. V čele exilové organizace stál nejdříve Blažej 

Vilím a od září téhož roku Václav Majer. Blažej Vilím se stal generálním tajemníkem a 
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roku1950 ho vystřídal Václav Holub. Mezi mladými exulanty byl i Jiří Horák, budoucí 

předseda obnovené ČSSD. Práci exilového UVV ztěžoval fakt, že jeho členové byli 

soustředěni po celém světě, takže práce tohoto orgánu byla založena zejména 

na korespondenční formě. Přesto jádro exilového vedení sídlilo v Londýně, kde byl od roku 

1950 nepravidelně vydáván časopis Demokracie a socialismus. V jeho úvodníku Majer popsal 

politické požadavky sociálních demokratů jako „svobodu, demokracii a socialismus“124. 

Dalšími centry exilové sociální demokracie se staly Švýcarsko, SRN, USA, Paříž nebo Vídeň, 

kde se ustanovila Československá socialistická strana s působností v rámci rakouské sociálně 

demokratické strany. Od roku 1949 se participovala v Radě svobodného Československa, což 

byla ústřední organizace československého exilu, dále byla členem Socialistické unie střední a 

východní Evropy, která spojovala exilové socialistické strany z Východního bloku. Skrze 

členství v této organizaci se mohla československá exilová sociální demokracie od roku 1951 

účastnit i jednání Socialistické internacionály s hlasem poradním. V Mezinárodní unii 

socialistické mládeže působila a na jejich aktivitách se podílela i exilová ústřední komise 

mládeže ČSSD. Vztahy mezi exilovými členy nebyly mnohdy ideální, prostupovali je osobní 

nevraživost i spory. Příkladem je i fakt, že sociálně demokratický exil nepřijal do svých řad 

Bohumila Laušmana, který roku 1949 emigroval z Československa a který pracoval na 

koncepci vnitřní reformy režimu, pro kterou chtěl využít špatného stavu ekonomiky vedené 

komunisty i mocenské nerovnováhy ve Východním bloku po smrti Stalina. Roku 1953 byl 

však Laušman ze zahraničí unesen agenty čsl. rozvědky zpět do ČSR, kde byl přinucen podat 

veřejné prohlášení o svém dobrovolné návratu a roku 1957 byl odsouzen k 17letům vězení. 

Dalším příkladem byl souboj dvou rozdílných tendencí v exilové straně, které se přely o 

priority v exilové politice. Vedení strany, ve kterém měl Majer se svými příznivci většinu, 

se domnívalo, že prioritou by měla být politická práce v rámci exilu. S tím nesouhlasil Vilím, 

který za prioritu požadoval vyvíjení politického a ideového tlaku směřovaného na situaci 

doma. Spor vygradoval roku 1950 sesazením Vilíma z funkce ústředního tajemníka 

a z členství ve vedení strany. Vilím rezignoval následně na veškerou aktivní politickou práci. 

To znatelně exilovou stranu poškodilo. 

Mnoho sociálně demokratických funkcionářů i řadových členů se po únorovém 

převratu zapojilo do domácího podzemního hnutí, jehož cílem bylo vytvořit ilegální 

československou nezávislou sociální demokracii. Podzemní sociálně demokratické hnutí vedl 
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jako předseda sociální demokrat Vojta Beneš, bratr prezidenta Edvarda Beneše. Zapojeni byli 

i jeho spolustraníci Vojtěch Dundr a Zdeněk Peška s pomocí podzemních organizací 

národních socialistů a lidovců. Dundr a Peška byli však odhaleni a odsouzeni v procesu 

s Miladou Horákovou, která jim také pomáhala. Dundr byl odsouzen na 15 let vězení a Peška 

na 25 let vězení125. Vojta Beneš před komunisty emigroval. Následně se konal proces 

s dalšími členy ústředního výkonného výboru podzemní sociální demokracie, kteří získali 

rovněž tvrdé tresty.  Za svou činnost byli popraveni Jaroslav Nechánský a Veleslav Wahl. 

Pronásledování neunikl ani Emanuel Voska, který se účastnil za první republiky zahraničního 

odboje a který byl v pokročilém věku 75 let odsouzen k 10 letům vězení126, dále byl odsouzen 

i Zdeněk Bechyně, který byl jako jeho otec Rudolf Bechyně členem sociální demokracie. Boj 

komunistů proti sociálním demokratům v Československu vyvrcholil kampaní proti 

socialdemorkatismu započaté roku 1953. Mezi lety 1954-1955 se konala řada politických 

procesů s funkcionáři strany z doby před únorem 1948. K tvrdým trestům bylo odsouzeno 

několik set sociálních demokratů, například předseda pražské stranické organizace Vladimír 

Görner. Exilová sociální demokracie zpravovala své partnery v Socialistické internacionále o 

těchto politických procesech, do kterých se následně neúspěšně pokoušely intervenovat přední 

osobnosti západních sociálně demokratických stran.  

 

2.7.2 Kapitola roku 1968 

Od 60. let se začal v Československu pomalu rozbíhat demokratizační proces, kdy 

i komunisté začali přezkoumávat politické procesy let padesátých a rehabilitovat politické 

vězně, včetně sociálních demokratů. Řada sociálních demokratů vězněných z politických 

důvodů se po propuštění aktivně angažovala v organizaci politických vězňů K 231, 

např. František Čoupek, Bohdan Kadlec a Jaroslav Kohout. Roku 1963 měl být propuštěn i 

Laušman, který ale za záhadných okolností zemřel v cele ruzyňského vězení krátce před 

propuštěním. Reformní proces v Československu vygradoval na jaře 1968. Tehdy se i skupina 

tvořena převážně z vězení propuštěných sociálních demokratů vedená rovněž propuštěným 

Zdeňkem Bechyněm, synem Rudolfa Bechyně, snažila obnovit sociálně demokratickou stranu 

a její činnost. Argumenty této skupiny měly základ ve faktu, že sociálně demokratická strana 

byla sloučena s KSČ v rozporu se stanovami, a proto bylo toto sjednocení neplatné.  V dubnu 
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1968 byl ustaven pětičlenný přípravný výbor v čele se Zdeňkem Bechyněm. Tato skupina 

počítala i s možností nezdaru, a proto založila ještě jeden pětičlenný výbor, jehož úkolem bylo 

založení Masarykova sdružení pro demokratický socialismus, v tomto výboru zasedl opět 

Bechyně, ale i již výše zmiňovaný Zdeněk Peška a předsedou byl Jaroslav Kohout. 

Obnovení sociální demokracie bylo ale i v této době kontroverzní. Znamenalo by totiž 

nabourání mocenského monopolu KSČ, což si zcela jistě nepřálo její konzervativní křídlo, 

a ani v reformním křídle nebyl na obnovení jasný názor, o čemž svědčí květnové schůze mezi 

představiteli KSČ a Národní fronty se zástupci přípravného výboru, kde mezi komunisty 

převažoval odmítavý názor na obnovení či jimi bylo doporučováno s obnovením počkat 

na dobu po mimořádném XIV. sjezdu KSČ 127. KSČ byla už za to, že nechala založit ony 

přípravné výbory kritizována z vysokých míst v SSSR. Avšak obnovení sociální demokracie 

si našlo i své příznivce v nově se rodící občanské společnosti. V červenci 1968 vyšla 

v Literárních listech výzva 30 osobností podporující obnovení strany. Mezi nimi byli Jaroslav 

Seifert, Václav Havel, Václav Černý, Josef Škvorecký, Josef Kemr, Anna Masaryková nebo 

Alfréd Radok. 

Ale jak se mezinárodní situace zhoršovala, sociální demokraté si uvědomovali, že 

jejich snaha může být trnem v oku Sovětům, kteří už tak kritizovali proreformní naladění 

českých komunistů. A proto, aby tomuto reformnímu procesu v tomto jeho zatěžkávacím 

období neuškodili, rozhodli se, že 26. července pozastaví přípravný výbor svoji činnost před 

jednáním vedení KSČ a KSSS v Čierné nad Tisou. Srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy 

celý obnovovací proces znemožnila, a proto 2. září 1968 přípravný výbor ukončil svou 

činnost. O tom, že tento pokus o obnovení nebyl jen nějakým formálním činem, ale opravdu 

vážně branou věcí, mluví fakt, že před invazí vedení Socialistické internacionály projednávalo 

obnovení sociální demokracie v Československu.  

 

2.7.3 Sociální demokraté  mezi lety 1969-1989 

            Sociálně demokratická strana v exilu zaznamenala v 70. letech generační obměnu, ale 

i posilu z řad nové vlny emigrantů z Československa způsobenou okupací. Následkem toho 

se sociálně demokratický exil konsolidoval. Roku 1972 zemřel Václav Majer a post předsedy 

strany za něj převzal Vilém Bernard, kterého od roku 1989 nahradil Karel Hrubý zastávající 

tento post do roku 1995. 21. - 23. září  roku 1973 se konalo první setkání všech členů exilové 
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sociální demokracie ve formě konference strany ve švýcarském odborářském hotelu 

Rotschuu-Gersau. Tento sjezd byl impulsem pro další práci. Roku 1978 se konaly v Curychu 

oslavy 100. výročí od založení sociální demokracie v českých zemích a zároveň se opět začal 

vydávat tiskový orgán strany Právo lidu jako čtvrtletník. O živosti vnitřní ideové diskuse 

svědčí v této době i určitý rozkol v exilové straně mezi vedením a zastánci reformního směru, 

kteří se formovali vůči vedení jako opozice v 50. letech a kteří od roku 1952 vydávali vlastní 

tiskový orgán Naše cesta. Představiteli reformního proudu byli mimo jiné Radomír Luža a Jiří 

Horák. Filosofií tohoto proudu byl dialog a podpora těch sil doma, které byly progresivní 

a vedly k vnitřní změně komunistického režimu, tedy i možný dialog s reformními komunisty.  

           V Curychu se také konal 20. - 21. srpna 1983 důležitý XXII. sjezd exilové sociální 

demokracie, který se začal zabývat i novým programem a usnesl se na vydání svých 

programových zásad. Ty byly ovlivněny godesbergským programem SPD a kritizovaly 

socioekonomický stav v Československu. Sjezd kritizoval i reformní komunisty a jejích 

„socialismus s lidskou tváří“, který měl dle sociálních demokratů ke skutečnému socialismu 

daleko. Na sjezdu bylo zvoleno nové předsednictvo i UVV, které překonalo staré rozpory 

o prioritách politiky exilové strany, která se snažila intenzifikovat své vztahy a kontakty 

s domácí protikomunistickou opozicí a disentem, jejichž aktivity exilová strana podporovala. 

Tak se exilové straně dařilo zachovávat kontinuitu a tradice československé sociální 

demokracie, které propagovala v mezinárodním prostoru. 

            Na domácí půdě působila skupina Nezávislých socialistů, která byla vedena Rudolfem 

Battěkem a která se přihlašovala k zásadám propagovaných Socialistickou internacionálou. 

Nezávislí socialisté byli členy Charty 77, začlenili se do Hnutí za občanskou svobodu 

a udržovali spojení s exilovou stranou, ve které se orientovali ideologicky na její vedení. 

Mimo tuto skupinu existovala i skupina předúnorových sociálních demokratů, vedená 

Slavomírem Klabanem spolu s Břetislavem Nedbálkem. Tato skupina byla rovněž ve spojení 

s exilovou stranou, ale na rozdíl od Nezávislých socialistů se orientovala na její reformní 

skupinu. Od roku 1983 byl Battěk čestným členem exilového ÚVV. 

            I v domácím prostředí mělo dozvuky výročí 100 let založení sociální demokracie 

v Českých zemích. Nezávislí socialisté vydali k této příležitosti v exilovém Právu lidu 

dokument Sto let českého socialismu, který je kritikou tehdejšího režimu a přihlášením se 

k tradicím demokratického socialismu. Pod tento dokument se podepsalo celkem 23 lidí, např. 

Rudolf Batěk, Václav Havel, Jaroslav Šabata nebo v té době již disident František Kriegel a 

další osobnosti československého disentu.  
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            Roku 1989 následoval XXIII. sjezd v Heidelbergu konaný 9. - 11. června. V těchto 

dnech již atmosféra ve Východním bloku poukazovala, že se tamní komunistické diktatury 

začínají hroutit. Proto sjezd strany nabídl těsnou spolupráci všem demokratickým silám doma 

za účelem svržení komunistů, odsoudil komunistickou podobou socialismu jako karikaturu 

a prohlásil, že změna systému se nesmí týkat jen dílčích reforem, ale nastolení pluralitní 

demokracie. Předsedou exilové strany se na sjezdu stal Karel Hrubý a ústředním tajemníkem 

Jiří Loewy. 

 

2.8  Obnovení sociální demokracie až po rok 2005 

2.8.1 Obnovení sociální demokracie 

            Události 17. listopadu na Národní třídě v Praze a reakce československé společnosti 

na ni zvěstovaly vytvoření podmínek pro obnovení sociálně demokratické strany 

v Československu. Přesto existovala názorová nejednota, zda už čas pro obnovení uzrál, nebo 

je ještě příliš brzo. Rudolf Battěk, vedoucí postava Nezávislých socialistů, odmítl ihned 

obnovovat stranu, protože se domníval, že je ještě na to příliš brzy. Opačný názor měl 

Slavomír Klaban, vůdčí postava skupiny předúnorových členů, který odmítal čekat 

a 19. listopadu oznámil ve vysílání rádia Svobodná Evropa obnovení strany. Během několika 

dní vznikl přípravný výbor, jehož předsedou se stal Klaban a tajemníkem Břetislav Nedbálek. 

Už 12. prosince vyšlo první číslo doma vydaného Práva lidu, ve kterém byl publikován 

i program sociální demokracie schválený přípravným výborem. Jelikož strana tehdy 

nedisponovala vlastními finančními zdroji, bylo Právo lidu spolu s vydáváním letáků 

financováno ze zahraničních zdrojů.  Na obnovování strany se podílely různorodé skupiny jak 

generační, tak i ideového zaměření. Podíleli se na něm i předúnoroví členové strany, takovým 

případem je právě Klaban, dále potomci členů sociálních demokratů, jako např. Petra 

Buzková, pravnučka Františka Modráčka, či dosavadní místopředseda strany Martin Starec, 

který je vnukem poúnorovým režimem perzekuovaného Františka Tržického. Stranu však 

obnovovaly i osobnosti, které se do té doby angažovaly v občanských iniciativách, jako byl 

Vladimír Špidla. Jistou dichotomií však byl vztah exilové strany k obnovování strany 

v domácím prostředí, neboť exilové vedení se přímo na obnově nepodílelo na rozdíl 

od reformního proudu, který obnovování významně pomáhal, což vedlo i ke kooptaci 

některých představitelů reformního proudu do přípravného proudu, např. Luža a Horák. 

Výsledkem této dichotomie byl paradox, kdy exilová sociální demokracie existovala ještě pět 

let po obnovení strany doma a jejich vzájemné vztahy byly rezervované. V lednu 1990 
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se připojil k přípravnému výboru i Rudolf Battěk, který byl zvolen místopředsedou 

přípravného výboru, jehož působnost byla rozšířena na celé území státu a kterému předsedal 

Klaban. Velkým úspěchem bylo, že již v lednu 1990 byl pražský Lidový dům opět v rukou 

sociálních demokratů, což se stalo na základě dohody Klabana a Ladislava Adamce, toho 

času předsedy KSČ. Lidový dům se tak stal hlavním sídlem strany a jejího aparátu. 

            24. - 25. března 1990 se konal obnovovací XXIV. sjezd sociální demokracie 

symbolicky v pražském Břevnově, kde se za účasti 411 delegátů ustanovila obnovená strana 

jako Československá sociální demokracie se zkratkou ČSSD, avšak svou působnost 

nedokázala rozšířit na Slovensko. O post předsedy strany se tehdy utkal v druhém kole Battěk 

s Horákem, který se ještě v prosinci 1989 vrátil do Československa z exilu. Předsedou strany 

se stal Horák a čestným předsedou byl zvolen Klaban. Ústřední tajemníkem se stal Jiří 

Paroubek. Tehdy měla strana už 8 940 členů128, což naznačuje značný zájem o její 

obnovování, avšak již nenabyla charakteru masové strany. 

            Sjezd rozhodl o tom, že strana bude kandidovat v prvních svobodných volbách 

samostatně mimo Občanské fórum (OF), avšak svým členům nezakázala kandidovat za OF. 

Battěk na základě tohoto rozhodnutí založil Klub sociálních demokratů Občanského fóra. 

Sociální demokracie ve volbách do 3 zastupitelských orgánů nezískala ani jeden mandát, 

v průměru získala pouze okolo 4% hlasů129 , kdežto Battěkova skupina v rámci kandidátky 

OF zvolena byli. Následoval vnitrostranický rozkol, když Battěk odmítl akceptovat 

rozhodnutí stranických orgánů, následkem toho byl ze strany vyloučen, a tak i jeho skupina 

sociální demokracii opustila. 

            V květnu roku 1990 se sociální demokracie stala opět plnoprávným členem 

Socialistické internacionály a navazovala spolupráci se západními sociálně demokratickými 

stranami. 

 

2.8.2 Od obnovení po rok 2005 

            Strana využila období začínajících 90. let k obnově své organizační struktury, bojovala 

s protistranickou a protilevicovou atmosférou tehdejšího období i s politickou nadvládu OF. 

                                                           
128 HRUBEC, M., (ed.) — Bárta, M.,( ed.). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 

Praha: Masarykova dělnická akademie, 2006. ISBN 80-7239-199-2. S. 172. 

129 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 259. 
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Ta však neměla trvat dlouho, protože názory v OF na budoucnost Československa se pomalu 

diferencovaly do takové míry, že se začalo rozpadat. Rozpad OF byl pro sociální demokracii 

příznivý nejen proto, že to znamenalo konec silné politické konkurence, ale pomohl jí 

konsolidovat i pomalu se rozšiřující členskou základnu, do které přišli i levicově smýšlející 

členové OF či reformní komunisté z Obrody. 

            V červnu 1992 proběhly nové parlamentní volby, ve kterých se sociální demokracie 

zaměřovala na obranu sociálního státu v Československu, kritizovala klausovskou formu 

ekonomické transformace, zejména šokovou terapii. V otázce společného státu Čechů 

a Slováků se vyslovovala proti jeho rozpadu. Strana dokázala už přilákat i známé osobnosti, 

příkladem může být Valtr Komárek, který byl jejím lídrem v červnových volbách. Ty dopadly 

pro sociální demokracii lépe než ty předchozí.   

            Ve Sněmovně lidu Federálního shromáždění získala strana 6,53% hlasů a 10 mandátů, 

ve Sněmovně národů Federálního shromáždění získala 7,67% hlasů a 6 postů, v České 

národní radě jí dalo hlas 6,8% voličů, čemuž odpovídal zisk 16 mandátů.130 Ačkoliv se 

sociální demokracie stala po těchto volbách parlamentní stranou, její slabé volební výsledky jí 

nedovolily ovlivňovat dění v zemi, ale už jí bylo slyšet. Před těmito volbami strana evidovala 

13 500 členů.131 

            26 - 28. února 1993 se v Hradci Králové konal XXVI. sjezd ČSSD, kde si vzhledem 

k rozpadu Československa strana změnila název na Česká strana sociálně demokratická, což 

jí dovolilo ponechat si již zaběhlou zkratku ČSSD. Sjezd se snažil vyvodit důsledky 

z výsledků minulých voleb, které sice sociální demokracii posílily, ale byly členstvem 

chápány jako nedostatečné, zvláště když lepší volební výsledky měla KSČM. Bylo tedy nutné 

přijít s novou taktikou. Proto sjezd přijal rezoluci, ve které se ČSSD zavazoval, že nebude 

spolupracovat s pravicově extremistickými stranami jako Republikánská strana a Moravská 

národní strana a rovněž odmítá jakoukoli spolupráci s levicově extremistickými stranami, jako 

například s Levým blokem, Stranou demokratické levice a KSČM či s její možnou 

nástupnickou stranou.132 Tím dal sjezd voličům jasně najevo, kam ČSSD směřuje. Na tomto 

                                                           
130 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 259. 

131 MALÍŘ, Jiří (et al). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. II. díl, Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1037-1826. ISBN 80-7239-179-8. S. 1468. 

132 PANEŠ, Vladimír. Dopad bohumínského usnesení ČSSD na českou politiku [online]. Brno, 2008 [cit. 2015-

04-23]. 85 s. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/52863/fss_m/Diplomova_prace_Panes.pdf. Magisterská 

diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Miroslav Mareš. S. 18. 
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sjezdu se stal předsedou strany Miloš Zeman, který vystřídal Jiřího Horáka. Po prohraných 

volbách klesal počet členů strany, v červnu 1994 strana evidovala kolem 10 tisíc členů.133 

Roku 1995 došlo k ukončení dichotomie mezi stále existující exilovou sociální demokracií 

a ČSSD v ČR, kdy se exilová strana sloučila s ČSSD a transformovala se do jejího 

zahraničního regionu. 

             Ten samý rok se také konal 21. - 23. dubna XXVII. sjezd ČSSD v Bohumíně. Zde 

bylo přijato tzv. Bohumínské usnesení, které schvaluje a zachovává platnost rezoluce z XXVI. 

sjezdu v Hradci Králové zakazující ČSSD spolupracovat s extrémisty jak na levé, tak i na 

pravé části politického spektra.  

            S předsednictvím Zemana je spojena renesance sociální demokracie. ČSSD se 

prosadila jako hlavní hlas opozice vůči tehdejší pravicové vládě, navíc posilovala na úkor 

malých levicových stran, jejichž členy a voliče přejímala. To vše se projevilo ve volbách do 

poslanecké sněmovny v roce 1996, kdy se ČSSD se ziskem 26, 44% hlasů a tomu 

odpovídajícími 58 mandáty134 stala druhou nejsilnější stranou a lídrem levice na české 

politické scéně. Sociální demokracie zůstala v opozici, ale získala pro sebe post předsedy 

poslanecké sněmovny, kterým se stal právě Zeman. Úspěch znamenaly i ve stejném roce 

konané první volby do senátu, kde strana získala z 38 kandidujících 26 mandátů.135 Tehdy 

měla strana téměř 12000 členů.136 Ještě větším úspěchem však byly předčasné volby do 

Poslanecké sněmovny v červnu roku 1998, ve kterých ČSSD zvítězila se ziskem 32,31% 

hlasů a získala 74 mandátů.137 Po této výhře následovalo ustanovení jednobarevné menšinové 

vlády ČSSD s podporou ODS na základě opoziční smlouvy, premiérem se stal Zeman. ČSSD 

tak poprvé od roku 1989 získala vládní odpovědnost. V tomto období čítala členská základna 

strany asi 17 300 členů.138 Za této vlády vstoupila roku 1999 ČR do NATO. Menším 

úspěchem však byly senátní volby konané v roce 1998, kde za ČSSD z 12 kandidátů uspěli 

                                                           
133 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. II. díl, Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. S. 1468. 

134 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 259. 

135 Tamtéž, s. 308. 

136 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. II. díl, Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. S. 1468. 

137 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 259 

138 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. II. díl, Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. S. 1468. 
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pouze tři.139 Roku 2000 se konaly krajské volby, kde ČSSD celkově získala 14,66 % hlasů a 

celkem 111 mandátů140 a další volby do senátu. V těch ze čtyř kandidátů ČSSD uspěl pouze 

jediný.141 

            6. - 7. dubna roku 2001 se v Praze konal XXX. sjezd ČSSD, kde Zemana na postu 

předsedy strany vystřídal Vladimír Špidla. V senátních volbách konaných v roce 2002 ze 13 

kandidátů uspělo šest.142 Ve volbách do poslanecké sněmovny téhož toku získala strana 

30,2% hlasů a 70 mandátů143, což bylo pro ČSSD potvrzení jejího postavení na naší politické 

scéně a ustavení další sociálně demokratické vlády, tentokrát to byla vláda koaliční s KDU-

ČSL a Unií svobody v čele s Vladimírem Špidlou. Úspěchem této vlády bylo přivedení ČR do 

EU, což schválili občané v referendu v roce 2003, kdy se ČSSD stala i právoplatným členem 

Strany evropských socialistů sdružující evropské sociálně demokratické strany. Téhož roku se 

konaly volby do Evropského parlamentu a krajské volby. Ve volbách do EP ČSSD i vinou 

rozepří v koaliční vládě získala pouze 8,78% hlasů a pouze dva europoslance144, v krajských 

volbách získala celkem 14,03% hlasů a 105 mandátů145. Tragédií se pro stranu staly volby do 

senátu, které se konaly také roku 2004, ve kterých ze čtyř sociálně demokratických kandidátů 

neuspěl ani jeden.146 

            Za uzavření etapy obnovování ČSSD můžeme považovat tvorbu Základního 

(dlouhodobého) programu ČSSD, který schválil a přijal XXXI. sjezd ČSSD konaný v Praze 

28. - 30. března 2003. Následující XXXII. sjezd ČSSD konající se 25. - 27. března 2005 

v Brně dlouhodobý program upravil do jeho finální a dosavadní podoby, jakou má dnes. 

V tomto programu jsou popsány základní hodnoty a východiska sociální demokracie, její 

vztah k její historii, např. také k socialismu, dále její nové úkoly a výhledy. Tímto programem 

se budu blíže zabývat v kapitole „Ideový a programový vývoj“. V tomto období měla ČSSD 

asi 17 900 členů.147 

                                                           
139 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 
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3 Vnitřní organizační struktura českého sociálně demokratického hnutí 

3.1 Od počátků do roku 1918 

            Prvotní struktura sociálně demokratického hnutí na našem území vznikala v rámci 

struktury celorakouského hnutí za nepříznivých podmínek charakterizovaných úředním 

pronásledováním sociálních demokratů za jejich socialistické myšlenky, které byly chápány 

jako státu nebezpečné. Samotní sociální demokraté pak byli obviňováni za členství v tajném 

společenství. Organizace strany se za těchto podmínek byla nucena do 90. let 19. století 

omezovat na vytváření organizační sítě kolem sociálními demokraty vydávaných tiskovin. 

Tuto roli pro českoslovanské sociální demokraty hrály tiskoviny Dělnické listy, které byly 

oficiálně uznány za orgán celorakouské strany na jejím I. sjezdu, nejprve vydávané v Praze, 

následně ve Vídni, a také list Budoucnost, později uznané za oficiální organ celorakouské 

strany. 

            Již na zakládajícím sjezdu Rakouské dělnické strany roku 1874 došlo k řešení vnitřní 

organizační struktury strany, kdy se základem struktury staly dělnické spolky, které řídil 

zemský výbor, jenž byl podřízený na sjezdu zvolenému ústřednímu výboru sídlícímu 

ve Štýrském Hradci, který byl do roku 1874 v přímém spojení s „16 spolky a důvěrníky 

v Čechách a na Moravě, 12 v Dolních Rakousích, 15 ve Vídni, 5 v Horních Rakousích, 

1 v Salcburku a se 2 v Uhrách.148 

            Roku 1878 se v Břevnově sešel sjezd českoslovanských sociálních demokratů, kde 

byla založena Socialistická českoslovanská strana v Rakousku jako zvláštní součást 

celorakouské strany. Jejím ústředním orgánem se stal list Budoucnost a k tomu založila list 

Organizace, jehož odběr byl pro členy povinný a z jehož výtěžku se platily náklady strany. 

Náklad organizace činil kolem 500 výtisků, které byly převáženy do dalších měst, kde se 

dostaly do rukou straníkům. 150 výtisků z oněch asi 500 bylo převáženo do Vídně, 74 kusů 

do Prahy a  okolí, 47 kusů do Plzně, 42 kusů do oblasti Duchcova a Mostu, 41 kusů do 

Liberecka, 36 kusů do Ústí nad Labem a jeho okolí, 31 do Brna, 27 kusů do Strakonic, 21 

kusů do Roudnice nad Labem, po 20 do Loun a Sušice, atd.149 Takový byl tedy začátek 

Českoslovanské sociálně demokratické strany. 

                                                           
148 STEINER, H. Dělnické hnutí v Rakousku 1867-1889. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. S. 146. 

149 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-
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            V 80. letech nastalo období tvrdých úředních a soudních perzekucí sociálních 

demokratů, které spolu s rozkolem v hnutí na umírněné a radikály téměř zničily tehdejší 

slabou, teprve vznikající organizační strukturu strany. Od sjezdu českoslovanských sociálních 

demokratů v Brně-Lužánkách v prosinci 1887, zpětně označeného za I. sjezd 

českoslovanských sociálních demokratů, se strana nazývá Českoslovanská sociálně 

demokratická strana dělnická. Stabilizace a konsolidace organizační struktury strany nastaly 

až po Hainfedlském sjezdu celorakouské strany v roce 1888/1889, která byla tvořena 

z volného svazku odborových, odborných, vzdělávacích a politických dělnických spolků, 

které se stále sdružovaly kolem sociálně demokratických časopisů a jejich redakcí. Na tomto 

sjezdu však byla Socialistická českoslovanská strana rozpuštěna do zde vzniklé Sociálně 

demokratické strany dělnické v Rakousku. 

            V 90. letech začíná vzestup sociální demokracie, jehož důkazem jsou i úspěšné oslavy 

1. máje v roce 1890. V tomto období rychle narůstal počet spolků, jen v roce 1890 vzniklo 

nejméně 100 nově založených dělnických spolků150, a to zejména ve velkých průmyslových 

městech, jakými byla Vídeň, Praha apod. V této době se stávají dělnické politické spolky 

hlavní organizační základnou strany. V Praze šlo o Politický klub dělnický pro Prahu a okolí 

založený v roce 1884 a roku 1890 se souhlasem úřadů přejmenovaný na Politický klub 

dělnický v Čechách, jenž směl pořádat schůze po celých Čechách. Jeho moravskými protějšky 

byli Politický klub Moravský sídlící v Brně a v Prostějově sídlící Politický klub dělnický. Na 

II. sjezdu celorakouské strany v roce 1891 byla odsouhlasena organizační změna, podle které 

každá země tvořící Předlitavsko měla mít jen jeden dělnický politický spolek. 

            28. září 1890 bylo rozhodnuto na konferenci českoslovanských sociálních demokratů 

o jejich organizační a taktické samostatnosti a tedy opětném vybudování sociálně 

demokratické strany pro dělníky české národnosti působící v Čechách. Konference rozhodla o 

vytvoření spolků, které měly organizačně podléhat vznikající straně. Na konci roku 1893 

existovalo již 289 českoslovanských dělnických spolků, z nichž 224 bylo spolků 

vzdělávacích, 59 odborných a odborových a 6 politických151, což je důkazem velkého zájmu o 

založení českoslovanské strany. Dále bylo rozhodnuto o závažném odebírání stranického tisku 

a zřízení vězeňského, tiskového a organizačního fondu, také byl dán pokyn k vytvoření 

samostatných organizací žen. A rovněž se také rozhodlo o vytvoření odpovědného vedení nad 
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stranickou organizací, které měla tvořit, až do osamostatňujícího sjezdu, redakce ústředního 

listu Nový svět svobody, o kterém bylo na stejné konferenci rozhodnuto, že počátkem roku 

1891 bude přejmenován a bude nést název Sociální demokrat. Tento ústřední stranický orgán 

byl také pověřen správou financí vznikající strany. Členy redakce ústřední tiskoviny a 

z tohoto postu tedy i dočasným vedením vznikající strany nebyl nikdo z Moravy, z čehož 

můžeme usoudit, že šlo o prozatímní české zemské vedení.  

            Na II. sjezdu celorakouské strany konaném na konci června 1891, kdy sjezd ještě 

setrval na stanovisku organizačně jednotné strany a českoslovenští teprve osamostatnění 

chystali, bylo rozhodnuto z agitačních důvodů, aby mohl sociálně demokratický tisk lépe 

pronikat do řad pracujících, o uznání tzv. agitačních okresů. Agitační okres zahrnoval určité 

území, kde se mluvilo jedním jazykem, a podle toho byl okres navázán na jednotlivý sociálně 

demokratický tisk psaný ve stejném jazyce. Tam, kde se ale mluvilo více jazyky, například 

ve velkých městech jako Vídeň nebo Brno, kde byli jak čeští, tak i němečtí dělníci, byly 

vytvořeny dva agitační okresy a každý z nich se orientoval na jeden jazyk, ve kterém vydával 

tisk a agitoval. Sjezd se rovněž podílel na vytváření ženských skupin ve straně, což bylo 

poprvé, kdy v našem prostředí nějaká politická strana lákala k veřejné a politické činnosti 

ženy. 

            K završení organizačně samostatné českoslovanské sociálně demokratické strany, 

která byla však stále součástí strany celorakouské, došlo roku 1893 na II. sjezdu 

českoslovanských sociálních demokratů v Českých Budějovicích, kde byl vyhlášen vznik 

Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Na tomto sjezdu byl přijat i 

organizační řád vytvořený na konferenci českoslovanských v Brně o rok dříve, který stvrzoval 

organizační a taktickou samostatnost českoslovanské strany. Ve věci programu byla strana 

odkázána na program celorakouské strany, jejíž sjezd byl jediný, kdo ho mohl určovat. 

Politický program se tedy stal integračním článkem mezi českoslovanskou a celorakouskou 

stranou. Důležitou strukturální změnou v nově založené českoslovanské straně bylo to, že 

součástí organizační struktury strany se nově kromě dělnických spolků staly i odborové svazy. 

Tím měla být odstraněna dvojkolejnost mezi stranou a odbory, která jim dosud bránila 

vystupovat a postupovat společně. Ústřední výbor strany jako vrcholný exekutivní orgán měl 

být tvořen vždy dvěma zástupci z každé krajské organizace a každá stranická odborová 

organizace v něm měla po jednom zástupci. Roku 1896 bylo na 4 roky sídlo 

českoslovanských přeneseno z Prahy do Vídně a v Praze sídlil tiskový výbor strany. 
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            V. sjezd celorakouské sociální demokracie konaný roku 1896 v Praze odsouhlasil 

českoslovanský návrh na federalizaci strany, čímž se z celorakouské strany stala organizace 

spojující takticky i organizačně samostatné sociálně demokratické strany tvořené určitou 

národností. Od roku 1896 posílala ČSDSD do II. internacionály vlastní delegaci, do této doby 

posílali českoslovanští své členy na kongresy II. internacionály pouze v rámci delegace 

celorakouské strany.  

Roku 1897 českoslovanskou stranu velmi zasáhly důsledky pronesení protistátoprávního 

prohlášení v říšské radě Josefem Steinerem. To bylo následováno založením České národně 

sociální strany, ke které přešlo mnoho spolků. Některé spolky se rozdělily na část setrvávající 

při sociální demokracii a na ty, co přešly k národně sociální straně. 

            Na VI. sjezdu celorakouské strany konajícím se ve Vídni v červnu roku 1897 se řešila 

další podoba zfederalizované celorakouské strany a jejích orgánů. Byl přijat nový organizační 

řád, který určil, že na celorakouské sjezdy bude každý volební kraj odesílat dva delegáty, 

v případě národnostně smíšených volebních krajů dva za každou národní stranu. Dalšími 

delegáty byli členové výkonných výborů všech národních stran a rovněž všichni zvolení 

poslanci. Na dvě delegátky měla právo každá ženská organizace fungující při sociálně 

demokratických stranách, v čemž můžeme spatřovat rozmach či přinejmenším snahu 

podporovat zapojování žen do dění ve straně. Dále bylo rozhodnuto o tom, že program 

a taktiku bude moci určovat pouze celorakouský sjezd, ale sjezd již neměl volit společné 

vedení strany, které se mělo nově skládat z výkonných výborů české, německé, polské, 

jihoslovanské a italské strany. Pokud se členové jednoho zastupitelstva národní strany 

účastnili schůze zastupitelstva jiné národní strany, byli zde pouze jako hosté, avšak na schůzi 

společného celorakouského zastupitelstva byli všichni delegáty s plnými právy. 

            Roku 1897 bylo založeno Odborové sdružení českoslovanské, které bylo odborovou 

ústřednou českoslovanských sociálních demokratů a ke kterému se v období po založení 

hlásilo 134 spolků s téměř 13 tisíci členy.152 

            Po volbách roku 1897 vznikl jednotný poslanecký klub sdružující poslance 

federalizované celorakouské strany. Následkem voleb bylo, že se okresní organizace a zemské 

zastupitelstvo českoslovanské strany se přizpůsobily podobě volebních okresků, aby mohly 

lépe politicky pracovat. 
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            Změnou organizační struktury se zabýval III. sjezd českoslovanské strany konající se 

v Brně roku 1898, kde došlo ke dvěma strukturálním změnám v organizačním řádu strany. 

Zaprvé byla změněna podoba výkonného výboru. Už ho nadále netvořili dva straničtí zástupci 

z každého kraje s jedním zástupcem z každé odborové organizace při straně. Místo toho byl 

nově tvořen sedmi lidmi zvolenými sjezdem, který byl vždy nejvyšším orgánem strany 

a rozhodoval o všech věcech strany s právem posledního slova. Tradičně se scházel jednou 

za dva roky. Členové výkonného výboru byli současně zástupcem českoslovanských 

v zastupitelstvu federalizované celorakouské strany. Poté bylo vytvořeno ústřední 

zastupitelstvo strany scházející se minimálně jednou za půl roku. Ústřední zastupitelstvo 

strany bylo tvořeno členy výkonného výboru spolu s důvěrníky volebních okresů a zástupci 

zemských výkonných výborů strany. S hlasem poradním i rozhodujícím vystupovali 

na výkonném výboru i na zastupitelstvu strany šéfredaktor ústředního tiskového orgánu strany 

a sekretář strany. Druhou důležitou organizační změnou učiněnou tímto sjezdem, bylo, 

že odborové a vzdělávací spolky přestaly být součástí struktury strany, a tak za členy strany 

nadále nebyli považováni automaticky členové odborových a vzdělávacích spolků. Nově byly 

členy pouze ti, kteří platili stranické příspěvky. Členové strany se nadále organizovali 

v místních organizacích. Podpůrné, vzdělávací a odborové spolky byly nově počítány do hnutí 

odborového. Jelikož však bylo často členství dvojité, později při sečtení členstva pokleslo 

na ¼ oproti situaci, kdy se počítali jako členové strany i členové vzdělávacích, podpůrných 

a odborových spolků i s možností duálního členství.  

            Od XI. sjezdu českoslovanské strany v prosinci roku 1913 byly z organizačních 

důvodů zavedeny legitimace spolu se známkami, kterými se platily příspěvky. K dalším 

vnitřním změnám ve struktuře organizace strany v tomto období nedošlo. 

 

3.2 Od roku 1918 do roku 1938 

            Vnitřní organizační struktura strany navazovala na organizační strukturu z doby 

předválečné, základní jednotkou stále byly místní organizace. Na XII. sjezdu Českoslovanské 

sociálně demokratické strany došlo ke sloučení se Slovenskou sociálně demokratickou 

stranou dělnickou v Uhersku a centristickou Českou stranou sociálně demokratickou 

dělnickou v Rakousku, čímž vznikla Československá sociálně demokratická strana dělnická.  

            Velkou ránu pro ČSSD a její vnitřní organizační strukturu byl vnitrostranický rozkol. 

První se udál roku 1919, kdy si pravicové křídlo vedené Modráčkem založilo Socialistickou 
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stranu československého lidu pracujícího. Tento rozkol nenapáchal zdaleka tak vážné škody, 

jako rozkol s marxistickou levicí, její odtržení a vznik KSČ v roce 1921. Odhaduje se, 

že ke komunistům se přidalo kolem 2/3 členstva z původních přes 500 tisíc členů jednotné 

strany, takže sociální demokracii zbylo kolem 1/3 členů.153 Na Slovensku, Kladensku, 

Brněnsku a Uherskohradišťsku přišla prakticky o všechny členy, v Praze měla levice také 

většinu a krom Plzeňska její organizační síť nikde nezůstala celá.154 Rozkol se netýkal pouze 

vlastní organizace strany, ale i jejích satelitních organizací. Např. svaz sociálně demokratické 

mládeže pod jménem Svaz komunistické mládeže přešel ke KSČ spolu se sociálně 

demokratickými ženami (levice) a rozdělily se i dělnické tělocvičné jednoty. Sociální 

demokracie si však zachovala svůj majoritní vliv v Odborovém sdružení československém, 

čímž si zachovala i možnost dalšího působení na dělníky. 

            Tragická situace po vnitrostranickém rozkolu se však zlepšovala, i díky tomu, že do 

sociální demokracie se vraceli členové  KSČ, protože nesplnila jejich očekávání či kvůli šoku 

z prováděné bolševizace KSČ. Do XIV. sjezdu proběhla reorganizace, která nastala 

v důsledku župního zákona, kdy ČSDSD reorganizovala počet stranických žup podle nového 

správního rozdělení ČSR. Od této doby měla ČSDSD dohromady devět žup v Čechách, pět 

na Moravě i Slezsku a šest na Slovensku.155 

            Reformou organizační struktury ČSDSD bylo přijetí nového organizačního řádu na 

jejím XV. sjezdu konajícím se v dubnu roku 1927 v Praze. Nový organizační řád určil, že 

pouze členové místních organizací ČSDSD byli členy strany. Ale i přesto, díky možnosti 

účastnit se zástupcům satelitních organizací strany a jejich korporací s hlasem poradním na 

různých úrovních výkonných výborů a jiných institucí, bylo umožněno těmto organizacím mít 

přímý vliv na její chod, který jim nový organizační řád garantoval. Dále bylo povinností člena 

být současně členem odborového svazu při OSČ a členem spotřebitelského družstva 

při Ústředním svazu československých družstev, což značí snahu strany své členy co nejvíce 

zapojit do organizací dělníků, čímž v těchto organizacích zvyšovala svůj vliv. 

            Podle nového organizačního řádu tvořily organizační strukturu strany místní, okresní, 

župní a ústřední organizace. Na místní úrovni vedl stranickou organizaci výkonný výbor. 

V každém soudním či politickém okresu, v Praze v každém obvodu, byla okresní organizace 
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strany, nadřízená místním organizacím. Nejvyšším orgánem okresní organizace byla okresní 

konference, do níž si členové místních organizací volili své delegáty. Dále se jí účastnili 

důvěrníci místních organizací a organizací mládeže a členové okresního výkonného výboru, 

který byl výkonným orgánem okresní organizace.  

            Župní, či krajská, organizace ČSDSD byla vytvářena buďto pro volební kraj, či pro 

ten kraj, který určil po dohodě s příslušnými župními výbory ústřední výbor strany. Orgány 

župní organizace byly župní zastupitelstvo, župní sjezd a župní výkonný výbor, kterého se 

mohli účastnit zástupci všech článků strany a jejich korporací na župní úrovni.   

Župní sjezd jako nejvyšší orgán byl tvořen volenými delegáty místních organizací 

a organizací mládeže a členy župního výkonného výboru. Na župním sjezdu byl volen 

na dobu tří let župní důvěrník se dvěma místodůvěrníky, z nichž jeden měl být pokud možno 

ženou. Dále sjezd volil členy župního výkonného výboru. Župní zastupitelstvo tvořili obvodní 

i okresní důvěrníci spolu s členy župního výkonného výboru a scházelo se nejméně jednou 

ročně, přičemž bylo nadřízené župnímu výkonnému výboru, smělo přijímat prozatímní 

opatření, která jinak patřila do kompetence pouze župnímu sjezdu.  

            Nejvyšší organizací v hierarchii byla organizace ústřední. Jejím výkonným orgánem 

byl ústřední výkonný výbor volený na tři roky se sídlem v Praze, který měl 36 členů a 36 

náhradníku. Ústřednímu výkonnému výboru předsedalo představenstvo, složené 

z předsednictva, šesti členů ústředního výboru, šéfredaktora ústředního tiskového orgánu 

a ústředního tajemníka strany.  Předsednictvo se scházelo každý týden a z těchto schůzek byly 

vytvářeny zprávy ústřednímu výkonnému výboru scházejícímu se každý měsíc. Jemu 

nadřazené orgány byly zastupitelstvo strany a sjezd strany, směli se ho účastnit zástupci všech 

článků i korporací strany.  

            Zastupitelstvo strany bylo tvořeno členy ústředního výkonného výboru, členy 

zvolenými župními sjezdy a župními tajemníky. Rozhodovalo o všech otázkách strany mezi 

sjezdy strany a jako jediné mohlo také zrušit její usnesení. Důležitou roli hrálo i při tvorbě 

kandidátních listin do zákonodárných sborů, neboť mělo poslední slovo o jejich podobě. 

Svolávalo zemské sjezdy strany a mělo právo vytvářet zemské organizace pro obvod 

jednotlivých zemí. Jistou míru samostatnosti měla zemská organizace sociálně demokratické 

strany na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

            Sjezd jako nejvyšší orgán celé strany schvaloval a měnil program i taktiku strany, volil 

ústřední výkonný výbor a ústřední kontrolní komisi, byl konečnou instancí ve všech věcech 
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strany. Účastníky sjezdu s hlasem rozhodujícím byli členové ústředního výkonného výboru 

a delegáti voleni v okresních organizacích, přičemž klíč pro volbu delegátů byl 500 

straníků156 na jednoho delegáta. Sjezd rovněž volil členy mezinárodního sekretariátu 

Socialistické dělnické internacionály, mezi sjezdy byla tato pravomoc dána zastupitelstvu 

strany. 

            Ve struktuře strany existovala i kontrolní komise, která měla veškeré oprávnění ke 

kontrole činnosti podniků a stranických institucí. 

            Během 30. let došlo k opětovnému nárůstu členů, jehož výsledkem bylo zvýšení 

župních organizací na 21 a zavedení nové organizační jednotky, okrskových výborů, které 

spojovaly okresní výkonné výbory, župní výkonné výbory a místní stranické organizace. 

Jejich funkcí bylo také zajišťování propagace, agitace a poskytování drobné organizační 

práce.   

            Finance strana získávala ze členských příspěvků, jejichž výši stanovoval sjezd, finance 

se užívaly buď k zaplacení nákladů strany, nebo se ukládaly do volebního fondu, který 

spravoval ústřední výkonný výbor. Do tohoto fondu přispívaly všechny organizace strany, 

které si rovněž vedly vlastní volební fondy. Do volebního fondu přispívaly také všechny 

organizace, které neměly politickou činnost, např. stranické podniky, spolky apod. 

            18. prosince 1938 na XIX. mimořádném sjezdu ČSDSD bylo rozhodnuto o rozpuštění 

strany pod vlivem zjednodušování politické mapy v období druhé republiky. Na sjezdu strana 

konstatovala, že do roku 1938 měla 21 župních organizací, 36 obvodních organizací, 328 

okresních organizací a 351 okrskových výkonných výborů.  Měla k dispozici 64 sekretariátů, 

z nichž ústřední sídlil v Praze, poté jeden zemský v Bratislavě a druhý v Užhorodě, 21 

župních sekretariátů a 41 obvodních sekretariátů, což také prozrazuje, že strana zaměstnávala 

ve svém aparátu velký počet lidí. 157 

            V říjnu 1945 se konal manifestační obnovovací XX. sjezd sociální demokracie, která 

se obnovila pod názvem Československá sociální demokracie (ČSSD), kde byl přijat i nový 

organizační řád strany, který však navazoval na minulou praxi. Základním kamenem 

vnitrostranické organizace byly opět místní organizace. Byla i snaha zakládat po vzoru 

komunistů závodní organizace, kde členové nejsou organizováni dle místa bydliště, ale podle 

                                                           
156 MALÍŘ, J. (et al.). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-

2004. I. díl, Období 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-178-X. S. 694. 

157 Tamtéž, s. 697. 
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místa pracoviště. Těchto organizací vzniklo jen málo a nenašly si u členů oblibu, stejně jako 

tomu bylo u KSČ ve 20. letech v období bolševizace a proletarizace.158 Podle nového 

organizačního řádu sjezd volil předsedu a ústřední výkonný výbor. Každodenní agendu strany 

mělo na starosti představenstvo. To bylo tvořeno kromě předsedy a čtyř místopředsedů 

tvořících předsednictvo také deseti volenými členy ústředního výkonného výboru, předsedou 

kontrolní komise, šéfredaktorem Práva lidu a ústředním ředitelem stranických hospodářských 

podniků. Když bylo zapotřebí, bylo možné mezi sjezdy svolat zastupitelstvo, které bylo 

tvořeno členy ústředního výkonného výboru, zástupci krajů, poslanci parlamentu a zemských 

národních výborů, redaktory stranického tisku apod. ČSSD se však nepodařilo obnovit 

organizací na Slovensku, protože slovenští sociální demokraté se sloučili v září 1944 

s Komunistickou stranou Slovenska. Organizace na Slovensku byla obnovena až roku 1947, 

kdy s ní splynula slovenská Strana práce založená na jaře 1946 slovenskými sociálními 

demokraty odmítajícími sjednocení slovenské sociální demokracie s komunisty, avšak vliv 

této strany byl marginální. Budování slovenské organizace však bylo vystaveno odporu 

ostatních stran Národní fronty, což situaci ztěžovalo. 

            V červnu 1948 byla ČSSD sloučena do KSČ a přestala existovat jako politický 

subjekt. 

 

3.3 Vnitřní organizace obnovené strany 

            XXIV. sjezd ČSSD v břenu 1990 v pražském Břevnově obnovil stranu s působností 

v českých zemích, neboť se nepodařilo obnovit organizaci na Slovensku, kterou 

charakterizuje rozdělení organizace do čtyř úrovní, tedy na místní, okresní, krajskou 

a celostátní. Krajská úroveň byla zavedena poté, co vznikly samosprávné kraje. 

Z organizačních důvodů byla i po vzniku krajů ponechána okresní úroveň. Změny 

v organizačním řádu probíhaly od obnovení dodnes víceméně pouze v detailech, nedotkly 

se základní kostry strany, a proto budu vycházet ze stanov, které byly schváleny na XXXVII. 

sjezdu ČSSD v březnu 2013 v Ostravě.159 Charakteristické pro dnešní strukturu je, že všechny 

orgány jsou voleny pouze na dva roky. 

                                                           
158 RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 

2002. ISBN 80-200-0957-4. S. 89. 

159 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ. Stanovy České strany sociálně demokratické [online]. 

2013 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: http://www.cssd.cz/data/files/stanovy_cssd-1.pdf 

http://www.cssd.cz/data/files/stanovy_cssd-1.pdf
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            Základní stavebním kamenem organizace strany od této doby jsou stále místní 

organizace, která musí čítat minimálně pět lidí. Mezi schůzemi řídí místní organizace výbor 

místní organizace, který tvoří předseda a místopředsedové místní organizace.  

Na okresní úrovni existují okresní organizace, v Praze nazývané obvodní, které tvoří všechny 

místní organizace v okresu či městském obvodu. Nejvyšším orgánem okresní organizace je 

okresní či obvodní konference (OK), tvořená delegáty z místních organizací, předsedy 

místních organizací a členy okresního výkonného výboru. Konference volí předsedu, 

předsednictvo a členy okresního/obvodního výkonného výboru (OVV), ten řídí okresní 

organizaci mezi konferencemi a jeho členem je i zvolený předseda klubu zastupitelů, pokud je 

členem ČSSD, a s hlasem poradním okresní tajemník. Dále konference volí a předsedu 

a členy obvodní kontrolní komise. 

            Na krajské úrovni působí krajská organizace, jejímž nejvyšším orgánem je krajská 

konference (KK), tvořena předsedy OVV, delegáty zvolených na OK a poté členy krajského 

výkonného výboru (KVV). KVV je tvořeno jeho předsednictvem, tedy předsedou, 

místopředsedy zvolenými na KK a poté delegáty zvolenými na OK spolu s předsedou klubu 

zastupitelů, pokud je členem ČSSD. Ten je členem i předsednictva KVV. Členem 

předsednictva KVV i KVV je s hlasem poradním také krajský tajemník. KK dále volí 

předsedu a členy krajské kontrolní komise (KKK). 

            Nejvyšším orgánem strany je na celostátní úrovni sjezd ČSSD, který pokud není 

předseda volen přímo všemi členy strany, volí předsedu a místopředsedu strany a rozhoduje o 

všech věcech strany s právem posledního slova, dále volí předsedu a místopředsedy Ústřední 

kontrolní komise (ÚKK). Sjezd tvoří delegáti zvoleni na okresní konferenci, poté delegáti 

s hlasem poradním a hosté. Sjezd také schvaluje členy a náhradníky ústředního výkonného 

výboru (ÚVV). 

            ÚVV je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy, jeho členy jsou členové předsednictva 

strany a delegát za každou okresní organizaci zvolený na OK, delegát za každou krajskou 

organizaci zvolený na KK, pět zástupců ze zahraničního regionu strany, předseda Mladých 

sociálních demokratů, předsedkyně Sociálně demokratických žen, pokud jsou členy strany, a 

předseda Klubu seniorů ČSSD. S hlasem poradním se ho mohou účastnit předseda KVV, 

ústřední tajemník strany, hejtmani krajů, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a poslanci 

Evropského parlamentu, pokud jsou členy strany. ÚVV schvaluje řády, přípravy na volby, 

jednací řády apod. 
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            Mezi zasedáním ÚVV řídí činnost strany předsednictvo a mezi zasedáním 

předsednictva řídí činnost strany Politické grémium (PG). To je tvořeno předsednictvem 

ČSSD, nejvýše postaveným členem vlády za ČSSD, předsedou Poslaneckého a Senátorského 

klubu ČSSD v Parlamentu ČR. S hlasem poradním zde mají právo na účast ústřední tajemník 

ČSSD, předseda ÚKK, předsedové a místopředsedové komor Parlamentu ČR za ČSSD a 

předseda skupiny poslanců ČSSD v Evropském parlamentu spolu s nejvýše postaveným 

členem ČSSD v Asociaci krajů ČR. 

            Organizační novinkou vzhledem k minulým obdobím je systém kvót, který ČSSD 

podporuje. Tyto kvóty zajišťují, že ze všech delegátů OK, KK, a sjezdu ČSSD musí tvořit 

z 25% ženy a z 10% mladí straníci do 30 let. Systém kvót se vztahuje i na členství žen a 

mladých straníků v KVV či ÚVV, kde platí stejné kvóty jako u delegátů konferencí a sjezdu 

ČSSD. Pokud členstvo  KVV nebo UVV nesplňuje podmínku, že zde musí být z 10% 

zastoupení mladí do 30 let a z 25% ženy, probíhá dovolba, která má zajistit, aby byl poměr 

daný kvótami splněn. Obdobný systém funguje i pro nižší stranické orgány. Tímto systémem 

kvót ČSSD zajišťuje, že do rozhodování se vždy promítají názory mladých a obou pohlaví. 

Na rozhodování se podílí i organizace fungující v rámci struktury strany, jejichž zástupci mají 

právo hlasu poradního v různých stranických institucích. Jde hlavně o Sociálně demokratické 

ženy (SDŽ), Klub seniorů (KS) a Mladé sociální demokraty (MSD), kteří však nejsou přímou 

součástí ČSSD, protože člen MSD nemusí být členem ČSSD. MSD je přidruženou organizací 

ČSSD, jejíž představitelé mají právo s hlasem poradním zasedat v různých orgánech strany. 

            Co se týká zahraničí, ČSSD je od roku 1990 členem Socialistické internacionály. 

Roku 1995 vznikl z exilové organizace ČSSD zahraniční region ČSSD, jehož členy jsou 

sociální demokraté žijící v zahraničí mající české občanství. Od května je ČSSD plnoprávným 

členem Strany evropských socialistů (PES), která sdružuje evropské socialistické strany. 
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4 Ideově-programový vývoj českého sociálně demokratického hnutí  

4.1 Specifika vzniku českého socialismu a národnostní otázka 

            Mluvíme-li o ideovém vývoji českého sociálně demokratického hnutí, mluvíme tak 

vlastně o podobách českého socialismu, který měl svá specifika. Prvním je jeho vztah a určité 

propojení s českým nacionalismem, pro který je charakteristický jeho demokratické 

a občanské pojetí národa. Tento vztah je dán tím, že obě ideologie mají společné počátky, a to 

socioekonomické proměny v českých zemích od konce 18. století. Dělnické hnutí v našich 

podmínkách je ve svých počátcích pouze specifickou součástí českého národního hnutí, 

teprve od poloviny 19. století se začíná dělnické hnutí vydělovat a stanovovat si nové 

požadavky, třeba i odporující ideologii českého národního hnutí, jako např. 

internacionalismus. Vztah českého socialismu je samozřejmě také určován soubojem 

odehrávajícím se v rámci mnohonárodnostní monarchie. Zde je důležité zopakovat to, co už 

jsem výše napsal. V českém prostředí do začátku 20. století měl drtivou převahu německý 

kapitál nad českou buržoazií, pro českou dělnickou třídu tedy sociální útlak splýval do jisté 

míry s národnostním útlakem, což bylo podporováno atmosférou národního obrození a jeho 

nacionálně demokratickou ideologií. Dalším specifikem českého socialismu je, že jeho ideové 

kořeny nepocházejí z českého prostředí, ale ze zahraničí, zejména z Německa, a do našeho 

prostředí se dostávají díky dělníkům pracujícím v zahraničí. Příkladem je třeba Josef Krosch 

nebo Josef Hybeš. Tyto ideje německého socialismu se v českém prostředí setkávají s idejemi 

české národně demokratické tradice a společnou syntézou teprve vzniká specifický český 

socialismus. V porovnání s německým či německorakouským dělnickým hnutím bylo české 

dělnické hnutí mírně opožděné, což můžeme vidět na tom, že počátky samostatného českého 

dělnického hnutí byly ve Vídni, kde se tvořily pod vlivem německorakouského vzoru. 

Důvodem toho může být jistá podezřívavost českých dělníků daná atmosférou národního 

obrození, která je vedla k podezřívavosti k socialistickým myšlenkám přicházejícím 

z německého prostředí.  

            Český socialismus trpěl však až do roku 1918 vnitřní rozporností, která mu byla 

vlastní už rozporem mezi jeho dvěma složkami. Zatímco německý socialismus je 

internacionalistický a nebere zvláštní ohledy na národnost, česká národně demokratická 

tradice staví proti internacionalismu svoje národovectví se vším, co k němu patří. Rozpor 

českého socialismu, a tedy i dělnického hnutí, tkví v problému uchopení národnosti samé a 

přístupu k ní. Německý socialismus se jako ideologie vyvíjel v prostředí bez větších 

národnostních menšin a neřešil tedy vnitrostátní národní otázku. Rakouské soustátí však bylo 
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státem mnohonárodnostním, kde byla národní otázka velmi ožehavým tématem a vyžadovala 

si řešení. Čeští sociální demokraté se chápali jako součást českého národa, což potvrzují ve 

svém prvním programovém materiálu, kde píší: „Prohlašujeme, že naše česká národnost jest 

a bude nám vždy svata a nedotknutelna, jakož i že přední naší povinností jest, pro její zdar a 

rozkvět nešetřiti ani obětí nejtěžších.“160 Z tohoto důvodu čeští sociální demokraté 

zdůrazňovali potřebu zabývat se v programu národní otázkou, která se prolíná programem a 

činností českoslovanských sociálních demokratů jako červená nit až do vzniku samostatného 

Československa. Už na sjezdu sociálních demokratů z celého soustátí v Neudörflu v dubnu 

1874 se čeští delegáti aktivně zapojili do tvorby programu celorakouské strany a právě 

na jejich návrh obsahoval program zásadu národního sebeurčení. Tento princip zdůrazňuje 

i břevnovský program českých sociálních demokratů přijatý na Břevnovském sjezdu 7. dubna 

1878. Na I. sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické v prosinci 1887 

v Brně-Lužánkách byla přijata resoluce řešící národnostní otázku, která přišla s tezí, že 

„rovnoprávnost jazykovou předcházeti musí rovnoprávnost sociální i politická“161 a považuje 

všechny národy za sobě rovné. To znamená, že rovnoprávnosti všech národů je možné docílit 

pouze svržením kapitalismu a kvůli tomuto cíli je třeba jednoty dělnictva všech národů. To 

bylo také důvodem, proč českoslovanská sociální demokracie vystupovala jako součást 

celorakouské sociální demokracie. 

            V otázce národnostní byl krokem zpět program přijatý na Hainfeldském I. sjezdu 

Sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku, závazný pro sociální demokraty v celém 

soustátí, protože neřešil národnostní otázku. To byl i důsledek jistého přezírání národnostní 

problematiky Němci. Otázka národnostního programu se však neustále vracela, a to zejména 

v roce 1897, kdy bylo proneseno Josefem Steinerem na říšské radě protistátoprávní 

prohlášení, ve kterém byl opět zopakován požadavek socioekonomických změn, které 

ve svých důsledcích zajistí svobodu všem národům, a v němž odsuzuje jménem celé strany 

státoprávní koncepci národnostní autonomie založené na historických privilegiích českých 

zemí. Tato koncepce byla jakýmsi tehdejším politickým mainstreamem na české politické 

scéně. Steinerovo vyjádření způsobilo zemětřesení v české společnosti a následný rozpad 

jednotného českého dělnického hnutí, kdy byla založena neinternacionální Česká národně 

                                                           
160 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2013. Vyd. 3. 

rozšíř. Praha: Cíl, 2013. ISBN 978-80-86981-01-7. S. 231. 

161 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 26. 
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sociální strana, ke které přešla řada dělnických spolků dříve se hlásících k ČSDSD. Samotný 

rozkol v dělnickém hnutí je známkou, že vedení sociální demokracie bylo více 

internacionalisticky naladěno než členstvo strany, které bylo více pod vlivem národovectví, 

které vedení zřejmě podcenilo. 

            Události v českých zemích byly impulsem pro vytvoření nového národnostního 

programu celorakouské sociální demokracie, který přijala na svém brněnském VII. sjezdu 

roku 1899. Konstatuje se v něm, že národnostní rozpory v soustátí zabraňují všemu 

politickému i kulturnímu pokroku, jsou důsledkem zastaralosti státního zřízení, „pokračování 

ve sporech národnostních jest prostředkem, jímž vládnoucí třídy upevňují své panství a brání 

každému silnějšímu projevu skutečných zájmů lidových.“162 Z toho vyplývá, že sjezd revidoval 

dosavadní sociálně demokratickou koncepci, kdy nejdříve měl být svržen kapitalismus 

a teprve poté mělo dojít k osvobození všech národů od útlaku. Podle nového programu tomu 

mělo být naopak. Pád kapitalismu bude možný, pokud dojde k osvobození národů. To je jedna 

ze zásadních ideologických tezí rakouské variace marxismu, tzv. austromarxismu. 

            Nový národnostní program, nazývaný jako Brněnský národní program, chtěl 

národnostní problémy řešit reorganizací rakouského soustátí do podoby demokratického 

spolkového státu, netvořeného historickými zeměmi, ale samosprávnými národnostně 

ohraničenými obvody se svými národními zákonodárnými orgány. Tyto samosprávné národní 

obvody by se podle národností sdružovaly do jednotného národního svazu, který by byl 

autonomní v řešení svých národních záležitostí. Právo menšin mělo být řešeno zvláštním 

zákonem a zcela byla zavržena státní řeč, avšak zprostředkovací řeč by byla určena říšským 

parlamentem. Výsledná podoba změny, pokud by byla tato reorganizace Rakouska provedena, 

by byla federace, která by poskytla jednotlivým národům určitou autonomii skrze svoje 

národní parlamenty v rámci zachované jednoty rakouského soustátí, a jejímž výrazem by bylo 

i zachování sjednocujícího říšského parlamentu. Šlo tedy o federalistický koncept kulturní a 

národnostní autonomie. 

            Znovu se dotkli českoslovanští sociální demokraté národnostní otázky na svém IV. 

sjezdu v Českých Budějovicích v září roku 1900, kde byl řešen školský program, jenž 

požadoval národnostní autonomii ve věcech školství. Na IX. sjezdu ČSDSD v září roku 1909 

na Smíchově bylo přijato usnesení, aby strana vyjednávala se sesterskými stranami v soustátí 
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o změnách v Brněnském programu, šlo zejména o jeho konkretizaci. Kvůli špatným vztahům 

mezi českoslovanskými a německorakouskými sociálně demokratickými stranami vzniklým 

ke konci prvního a začátku druhého desetiletí 20. století však k jednání o změně nedošlo. 

Naposledy se oficiálně ČSDSD přihlásila k austromarxistickému konceptu 

mnohonárodnostního státu na svém X. sjezdu v prosinci 1913 na pražském Žofíně, jako tzv. 

Žofínská rezoluce.  

            Názor na austromarxistický koncept reorganizace soustátí nebyl mezi 

českoslovanskými sociálními demokraty jednotný a existovalo zde i národovecké křídlo, které 

nesouhlasilo s austromarxistickým programem a sympatizovalo s myšlenkou samostatného 

českého státu. Toto křídlo reprezentované Habrnmanem, Modráčkem, Soukupem, Bechyněm 

a Pikem se projevilo během první světové války, kdy roku 1917 přebralo kontrolu nad stranou 

díky rezignaci na post předsedy strany Šmerala, vedoucí postavě austromarxistického křídla. 

Poté strana pod vlivem národoveckého křídla změnila svou politiku. Z pozice obhájce 

zachování jednoty soustátí se přesunula na pozici směřující k založení samostatného českého 

a následně československého státu.  

            Založení samostatného československého státu sociální demokracie pojímá jako 

naplnění svého národněosvobozeneckého programu, a národní jednota panující v období po 

založení státu byla prezentována Modráčkem jako „první krok na cestě k socialismu.“163 Zde 

dochází k zajímavému paradoxu a výměně rolí ve straně mezi národoveckým křídlem 

a austromarxistickým. Sociální demokracie pod vedením národoveckého křídla, požadující 

národnostní samostatnost, „se zcela ztotožňuje s novým státem a stává se v podstatě stranou 

českého národa, který v novém státě převládá“164 a jako státotvorná vládní strana odmítá 

iredentistické snahy národnostních menšin v ČSR. Naopak internacionální křídlo 

austromarxistů v sociální demokracii, trvající v době rakouského soustátí na jeho jednotě, 

chápalo nový stát jako prostředek nacionální a sociální nadvlády. Austromarxistické křídlo 

bylo předchůdcem marxistické levice, jenž po rozkolu v sociální demokracii založí roku 1921 

KSČ. Nicméně sociální demokracie se i přes svůj příklon k národnímu státu nestala národně 

socialistickou stranou. Důkazem toho může být teze z rezoluce schválené na XII. sjezdu tehdy 

už Československé sociálně demokratické strany dělnické, kde se píše, že „konečné a trvalé 

vítězství socialismu může být zabezpečeno jenom mezinárodní akcí organizovaného 
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proletariátu všech kulturních národů,“165 i setrvání v II. internacionále a od roku 1923 

členství v Socialistické dělnické internacionále, která měla být místem, kde se budou sociální 

demokracie radit o svém postupu.  

            Po obnovení ČSSD přijala na svém XXIV. sjezdu v březnu program, který se dotkl 

i národnostní otázky ve spojitosti s tehdejší otázkou zvláštního postavení Moravy a Slezska 

v rámci České republiky. Postoj k této otázce byl však neutrální, rozhodnutí nechával 

na obyvatelích daných území.  

Postoj dnešní ČSSD k národnostní otázce se dá charakterizovat jako podpora 

multikulturní společnosti a myšlenky jednotné Evropy. ČSSD a ostatní sociálně demokratické 

strany, se kterými je sdružena v Evropské straně sociálně demokratické, „usilují o hlubokou 

politickou, sociální a kulturní integraci Evropy“166. 

 

4.2 Ideově-programový vývoj sociální demokracie, mezi Lassalem, 

Marxem, reformismem a demokratickým socialismem 

4.2.1 Sociální demokracie Lassalovská 

            Sociální demokraté v rakouském soustátí od svého počátku ve svých programech 

usilovali o osvobození dělnické třídy, od třídního panství buržoazie možnému díky námezdní 

práci, o emancipaci člověka a demokratizaci hospodářství. Dále kritizovali kapitalismus, bídu, 

kterou vytváří, a soukromé vlastnictví. Naopak usilovali „o společnou, státně organizovanou 

výrobu zboží.“167 To mělo vést k sociálně spravedlivé a demokratické beztřídní společnosti, 

k socialismu. Nicméně nikdy neexistoval v socialistickém hnutí jednotný názor, jak 

se k takové společnosti přesně dobrat a jak má tato společnost vypadat. Existovaly různé 

socialistické doktríny přicházející s různými návody a požadavky. Do konce 70. let 19. století 

měl na socialistické hnutí ve střední Evropě velký vliv tzv. lassalismus, což byla socialistická 
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doktrína vycházející z myšlenek německého filosofujícího politika a publicisty Ferdinanda 

Lasalla.  

Základními rysy lassalismu byly požadavky na zakládání dělnických výrobních družstev 

za pomoci státní podpory a také to, aby dělník dostával plný výnos ze své práce. Dále 

požadoval všeobecné volební právo chápané jako univerzální prostředek emancipace 

dělnictva. Pomocí voleb, nikoliv pomocí revoluce a násilí jako jiné socialistické doktríny, se 

mělo docílit svobodného lidového státu. Stát byl pojímán v Lassalově filosofii jako nadtřídní 

mravní kategorie. Lassalismus podceňoval odborářskou a stávkovou činnost, podporoval ale 

zakládání dělnických politických organizací, proti kterým podle jeho filosofie stál zbytek 

společnosti jako jednotná reakční masa. Tento názor měl za následek politickou izolaci 

sociálních demokratů. 

            Myšlenkový vliv lassalismu můžeme nalézt už v neudörfelském programu přijatém 

roku 1874 na celorakouském sjezdu sociálních demokratů, kde je požadována „státní podpora 

svobodného družstevnictví“168, avšak tyto vlivy přebírá z programů Sociálně demokratické 

strany Německa. Lassalismus se dostal i do českého prostředí, např. Josef. B. Pecka byl 

čtenářem  vídeňského lassalovského časopisu Volkswille, ze kterého čerpal inspiraci pro své 

názory, které zveřejňoval ve svých příspěvcích v časopisech Dělník a Dělnické listy.  Zde 

však je nutno poznamenat, že se v českém prostředí objevovaly i protilassalistické reakce, 

které byly do jisté míry spojeny s národní orientací stranící se německým vlivům. Například 

v ustavujícím prohlášení dělnického družstva Oul nalezneme tuto tezi: „Nebudeme následovat 

Dietzche ani Lassalla, půjdeme vlastní cestou vytyčenou zájmy našeho pracovitého lidu, 

vytčenou zájmy českoslovanského lidu.“169 Lassalismu tedy u nás konkurovalo antietatické 

družstevnictví, které však pod vlivem hospodářských změn i vznikem nových organizačních 

forem dělnického hnutí, jako byly odbory a vznik dělnické politické strany, upadalo.  

Pecka byl průkopníkem socialismu u nás a jedním z účastníků Břevnovského sjezdu roku 

1878, kde byla založena českoslovanská sociálně demokratická strana a schválen její 

program. I v tomto programu najdeme vlivy lassalismu. Jde např. o zásadu proklamovanou 
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programem, že všem údům společnosti patří „všechen pracovní výtěžek“170 a z neudörfelského 

programu převzatý požadavek státního financování družstev. Z toho všeho vyplývá, 

že lassalismus se k nám dostával z německého prostředí také oficiální programatikou 

celorakouské strany. Zajímavým prvkem břevnovského programu, kterého si všiml Miroslav 

Volf,171 je absence třídního názvosloví. Místo o „dělnické třídě“ se zde mluví o „pracujícím 

lidu“, místo termínu „společného vlastnictví“ se užívá výrazů „v obecné dobro společnosti.“ 

Nápadně tak svým názvoslovím připomíná dnešní programy sociální demokracie. 

4.2.2 Sociální demokracie marxistická 

            Lassalismu jako doktríně však brzy přibyla konkurence, také pocházející z německého 

prostředí, a to marxismus. Marxismem se má na mysli propracovaný systém teorií Karla 

Marxe a Friedricha Engelse týkající se filosofie, sociologie, ekonomie, historie a politologie, 

které byly následně rozvíjeny jejich následovníky. Základními termíny marxismu jsou třídní 

boj, sociální revoluce a diktatura proletariátu jako přechodný revoluční a demokratický státní 

útvar mezi kapitalismem a socialismem172. První kontakty Čechů s marxismem nastaly 

pravděpodobně na přednáškách doc. Antonína Springera na Karlově univerzitě roku 1848, 

na kterých měl mluvit, kromě jiných socialistických myslitelů, o Engelsově díle Postavení 

dělnické třídy v Anglii. Zdá se však, že tato událost neměla v českém dělnickém hnutí velký 

ohlas. V 70. letech 19. století už pravděpodobně čeští sociální demokraté měli povědomí 

o Marxovi a jeho díle, protože roku 1876 u nás vyšla v českém překladu Marxova brožura 

Stávky a dělnické koalice přeložená Ladislavem Zápotockým, který roku 1878 vydal spisek 

Kapitál a práce, který byl podle Zdeňka Tobolky173 překladem úvodu Marxova díla Ke kritice 

politické ekonomie. Vliv marxismu na programatiku v rakouském soustátí se však prokázal 

až v 80. letech skrze činnost jeho hlavního propagátora v soustátí a ideologa Karla Kautského, 

který roku 1883 vydal zcela marxisticky laděné dílo Kdo dělá revoluci, jak dělá revoluci 

a proč se dělá revoluce? 

            Stoupající vliv marxismu na sociálně demokratické hnutí se projevil během jeho 

rozkolu v 80. letech na umírněné a až anarchizující radikály. Na sjezdu celorakouské sociální 

demokracie v Brně roku 1882 byl přijat Kautského návrh nového programu, jehož „teoretická 

                                                           
170 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 19. 

171 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 66. 

172 ENGELS, Friedrich a MARX, Karl. Spisy. Svazek 19. vyd.1. Praha: NPL, 1966. 722 s. S. 48. 

173 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 203. 



 

87 
 

část vycházela z programu Francouzské dělnické strany z roku 1880, který vypracoval Karel 

Marx (1818-1883) s Bedřichem Engelsem (182-1895) a politicko-sociální požadavky 

navazovaly na neudörfelský program.“174 Jedná se tak o první program u nás nevycházející 

z myšlenek Ferdinadna Lassala, ale z myšlenek Marxe a Engelse. Vliv marxismu v tomto 

programu můžeme spatřit právě na nejožehavější otázce sporu, která se týkala toho, zda se má 

taktika hnutí omezovat pouze na hranice vytyčované zákonem, nebo má hnutí pracovat 

v ilegalitě. Gothajský program německých sociálních demokratů odmítal činnost v ilegalitě 

a klonil se tedy k činnosti vymezené zákonem, avšak program přijatý na brněnském sjezdu 

vytyčoval princip, kdy se měl cíle hnutí docílit „všemi právnímu vědomí lidu vyhovujícími 

prostředky.“175 Tato formulace odrazovala přijetí marxistického pojetí zákonů jako díla 

vládnoucí třídy spolu s jejich prováděním. Brněnská programová formulace však také 

odmítala bohapusté násilí radikálů jako prostředek politického boje, v čemž můžeme vidět 

další vliv marxismu, který určuje politickou taktiku v závislosti na poměru třídních sil.  

            Program přijatý na Hainfeldském sjezdu 1888/1889, který řešil rozkol hnutí, 

nastoupený marxistický kurs potvrdil. Důkazy toho jsou, že když se mluví o nutnosti 

zespolečenštění, nemluví se už o družstvech a jejich státní podpoře jako u lassalismu. 

Nenajdeme zde už ani tezi o tom, že proti proletariátu jsou všechny ostatní třídy jednou 

zpátečnickou silou. Program v marxistickém pojetí uchopuje parlamentarismus176 jako 

moderní formu třídního panství, a proto jej vnímá „jako důležitého prostředku agitace a 

organisace.“177 Z tohoto důvodu také bojoval o všeobecné rovné a přímé volební právo bez 

rozdílu pohlaví. Dále také potvrdil, že program strany se bude naplňovat za použití „všech 

účelných a přirozenému právnímu vědomí lidu odpovídajících prostředků“178, tedy i revoluce 

a diktatury proletariátu. Od tohoto sjezdu můžeme obecně mluvit o sociální demokracii 

v rakouském soustátí jako o marxistické straně, ale to by nás nemělo vést k úsudku, že každý 
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člen musel být nutně marxistou. V sociální demokracii bylo vždy více ideologických proudů a 

samozřejmě, že to byl ten nejsilnější, který tvořil program. Důkazem toho je, že do III. 

celorakouského sjezdu v červnu 1891 ve straně ještě existoval anarchistický proud, který 

tvořil opozici proti dosavadní marxistické linii a na tomto sjezdu byl poražen, následkem 

čehož se rozděluje sociálně demokratické a anarchistické hnutí. 

Marxismus se v českém prostředí v době a období po Hainfeldském sjezdu prosazoval např. 

v sociálně demokratickém časopise Nový svět svobody, ve kterém od roku 1889 vycházely 

různé překlady částí z Marxova díla, roku 1891 byl vydán český překlad Kautského 

marxistické učebnice Ekonomické nauky Karla Marxe. Marxistickým dílům se však v českém 

prostředí moc nedařilo, protože roku 1902 vydané Kautského dílo Sociální revoluce a roku 

1903 vydaná kniha Vývoj socialismu od utopie k vědě od Engelse nešly dobře na odbyt.179 To 

lze vysvětlit několika způsoby. Zaprvé šlo pravděpodobně o jistý odpor českoslovanských 

sociálních demokratů k německým autorům, jehož zdrojem byl českoslovanskými sociálními 

demokraty kritizovaný vídeňský centralismus strany v období po Hainfeldském sjezdu, který 

vedl na II. celorakouském sjezdu k roztržce a odchodu českoslovanských delegátů a založení 

organizačně i takticky samostatné ČSDSD na sjezdu v Českých Budějovicích roku 1893, a 

také pozdější spor o odbory. Druhým důvodem může být přezíravý pohled německé části 

sociálně demokratického hnutí na národnostní otázku, kterou potvrzoval ale i sám Marx 

s Engelsem. Ti se vyjadřovali o českém národě jako o kontrarevolučním, Engels dokonce 

napsal, že „revoluce zvítězí a první, koho rozdrtí, budou Češi.“180  Tudíž národnostní otázka 

sehrála i svou roli při přijímání či nepřijímání ideologických vzorů z cizího prostředí. Snad 

i to bylo důvodem, že největší Marxovo dílo, Kapitál, bylo do češtiny překládáno Theodorem 

Šmeralem, bratrem Bohumíra Šmerala, někdy kolem roku 1908.181 

 

4.2.3 Na cestě k reformismu 

            Marxismus v rakouském soustátí neboli austromarxismus, měl své specifikum v řešení 

národnostních problémů, ale také rychle přešel z kritiky parlamentarismu ke změně názoru 

na instituci parlamentu a k reformismu. Změna v pojetí parlamentu a jeho role v přeměně 

společnosti proběhla v programu schváleném na VIII. sjezdu celorakouské strany v listopadu 

                                                           
179 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 204. 

180 RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 

2002. ISBN 80-200-0957-4. S. 20. 

181 VOLF, M. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 201. 
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1901 ve Vídni, který byl revizí haindfeldského programu inspirovanou erfurtským programem 

SPD. Nový program z roku 1901 neobsahoval následující frázi z haindfedského programu 

spojenou s požadavkem všeobecného a rovného volebního práva „aniž by se klamalo o ceně 

parlamentarismu, formy moderního třídního panství.“182 Odstranění této fráze bylo znamením 

sílícího ideologického zlomu projevujícího se nikoliv jen v austromarxismu, ale u sociálních 

demokratů obecně na přelomu 19. a 20. století. Šlo o zásadní změnu názoru na instituci 

parlamentu, která byla doposud chápána jako prostředek nadvlády nad proletariátem, který 

nemůže ve své nynější podobě sloužit ke změně systému, kterou sociální demokraté 

požadovali. Revizí programu přestal být parlamentarismus chápan a priori za proletariátu 

nepřátelský, bude-li existovat rovné a všeobecné volební právo. To je značný ideologický 

posun, kvůli kterému začal být parlamentarismus chápan jako velice užitečný nástroj 

umožňující přeměnu společnosti a dosažení socialismu bez násilí a revoluce skrze reformy. 

A současně jde i o posun ve vnímání instituce státu, která byla dosud socialisty chápána 

a priori jako nástroj vládnoucí třídy k ovládání ovládaných tříd. Přijetím parlamentarismu 

je stát za existence všeobecného volebního práva chápán jako prostředek změny. Důsledek 

tohoto ideového posunu a programové změny byl takový, že revoluce jako prostředek 

dosažení společenské změny začala být upozaďována ve prospěch parlamentních reforem, 

ačkoliv teze o využití všech „účelných prostředků a přirozenému právnímu vědomí lidu 

odpovídajících prostředků.“183 

 

            Důkazem o rozsáhlém příklonu k politice reformismu i v našem prostředí je Bohumír 

Šmeral, přední představitel marxismu v českoslovanské straně od období po schválení 

všeobecného volebního práva v soustátí roku 1907 po založení KSČ v roce 1921. Šmeral totiž 

rovněž vyznával parlamentní reformistickou cestu k socialismu. Formulaci tohoto jeho názoru 

můžeme najít v jeho brožuře  Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté, kde píše: „Cílem všeho 

tohoto snažení, jak už bylo řečeno, jest, aby proletariát pomocí všeobecného rovného práva 

hlasovacího dosáhl v parlamentech jeho počtu přiměřené většiny a aby dnešní kapitalistickou 

společnost přeměnil ve společnost kolektivistickou.“184 Z toho vyplývá, že Šmeral také 

                                                           
182 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 28. 

183 Tamtéž, s. 56. 

184 ŠMERAL, Bohumír. Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté. In: Wikizdroje [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2006, 3. 1. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
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marxismus určitým způsobem revidoval, zejména co se týče taktiky docílení politické moci. 

Sociálně demokratické hnutí tedy nastoupilo kurs od revolucionářství k reformismu. 

 

4.2.4 Reformismus, revizionismus a národovectví 

            Na ideologický vývoj českého sociálně demokratického hnutí mělo velký vliv období 

od začátku 20. století do začátku první světové války, které by se dalo charakterizovat určitým 

ideologickým vyspěním českoslovanské sociální demokracie. V této době se v ní totiž 

objevuje první generace sociálně demokratické inteligence, která se do 90. let 19. století 

ve straně téměř nevyskytovala. A byl to samozřejmě závažný nedostatek, který ovlivňoval 

vnitrostranický ideologický vývoj. Pecka, Hybeš, Steiner a Němec spolu s jejich generacemi 

dělnických vůdců patřili k dělníkům-samoukům. Zcela mizivý počet zástupců inteligence 

mezi členstvem strany opodstatňuje také to, že českoslovanští sociální demokraté nerozvíjeli 

tolik svou ideologii a byli tak v této věci závislí na svých německých kolezích.  Patrně 

i jedním z důvodů založení Dělnické akademie bylo to, aby tento intelektuální hendikep 

zmírnila. Od 90. let se však situace měnila, do strany přišli tzv. pokrokoví socialisté jako 

František Soukup, František Modráček nebo Bohumír Šmeral, kteří tvořili první generaci 

sociálně demokratické inteligence. V této době se ale také dovršila přeměna českého 

nacionalismu do jeho demokratické podoby, začal směřovat do levého politického spektra 

a oslovovat dělníky. První ukázkou tohoto procesu bylo odštěpení národních sociálů 

od sociální demokracie po protistátoprávním ohrazení. Můžeme říci, že čím blíže bylo české 

dělnictvo k českým kulturním a politickým centrům, jako např. Praze, tím více inklinovalo 

k oné demokratické formě nacionalismu, která do určité míry popírala sociálně demokratický 

internacionalismus. Tento vliv se samozřejmě musel projevovat i na českoslovanské sociální 

demokracii a logicky i na její první generaci intelektuálů. A to o to víc, neboť „česká 

inteligence byla v první řadě nositelkou národních požadavků (je spíše nacionalistická než 

socialistická).“185 Když však mluvíme o tomto vlivu, musíme si uvědomit, že český 

demokratický nacionalismus také reagoval ve své intenzitě na eskalace německého šovinismu, 

který byl před první světovou válkou na vzestupu. Vliv na ideovou tvorbu v našem prostředí 

měl jistě i tzv. revizionismus, což byly různé socialistické doktríny založené na kritice 

                                                                                                                                                                                     
z:http://cs.wikisource.org/wiki/Kdo_jsou_a_co_cht%C4%9Bj%C3%AD_soci%C3%A1ln%C3%AD_demokrat

%C3%A9/I. 

185 RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 

2002. ISBN 80-200-0957-4. S. 30. 

http://cs.wikisource.org/wiki/Kdo_jsou_a_co_cht%C4%9Bj%C3%AD_soci%C3%A1ln%C3%AD_demokrat%C3%A9/I.
http://cs.wikisource.org/wiki/Kdo_jsou_a_co_cht%C4%9Bj%C3%AD_soci%C3%A1ln%C3%AD_demokrat%C3%A9/I.
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marxismu a odmítání některých jeho součástí. Na sociální demokracii působily dvě formy 

revizionismu, bernsteinovský a masarykovský. První je dílem Eduarda Bernsteina, teoretika 

SPD, který zpochybnil správnost marxistického materialistického pojetí dějin, ale i pojetí 

kapitalismu jako systému třídního útlaku, protože podle něj se kapitalismus změnil 

a s všeobecným volebním právem ho lze reformovat. Varoval také současně před etatistickým 

prvkem marxismu.  Autorem druhé formy revizionismu byl T. G. Masaryk, který 

spolupracoval s Dělnickou akademií a skrze ni měl jistý vliv na ideový vývoj sociálně 

demokratického hnutí. Ten odmítal marxistickou myšlenku třídního boje, v socialismu viděl 

boj za humanitu všeho lidu, což ztvárnil ve svém dílu kritizujícím marxismus Otázka sociální: 

základy marxismu sociologické a filosofické. Tento názor se zračí v jeho citátu „Vždycky jsem 

pro dělníky a lidi pracující vůbec, často pro socialism a zřídka pro marxism“.186 Jako 

výsledek jisté syntézy mezi revizionismem Bernsteinovým a Masarykovým a jisté podoby 

národovectví vzniká v sociální demokracii proud odmítající marxismus i jeho 

internacionalismus, jehož hlavními protagonisty byli František Modráček a Alfred Meissner 

spolu s redakcí časopisu Akademie. Tento proud propagoval myšlenky tzv. družstevního 

socialismu, který viděl v družstevnictví hlavní prostředek evoluční přeměny kapitalistické 

společnosti do její socialistické podoby. Ideologie družstevního socialismu byla v ostrém 

rozporu s  austromarxisty vedenými Bohumírem Šmeralem. Zatímco austromarxistickou vizi 

socialismu charakterizoval její internacionální charakter, etatismus a centralismus, vizí 

socialismu družstevního hnutí byla decentralizace, samospráva a důraz na národní charakter. 

Austromarxismus převládal v českoslovanské straně až do roku 1917, kdy vystřídal 

B. Šmerala v postu předsedy strany A. Němec a navrch začal mít národovecký revizionistický 

proud. Boj mezi marxisty a revizionisty pokračoval i v období po vzniku Československa. 

V tomto období měl na sociální demokracii velký ideologický vliv T. G. Masaryk, jehož 

názory v této době „splývají s oficiální doktrínou sociálně demokratické strany.“187  To ovšem 

nevedlo sociální demokracii pouze k přijetí státnické ideologie a postupného úpadku proudu 

prosazujícího družstevní socialismus, ale k narůstání rozporů mezi revizionisty 

podporovanými Masarykem a vedením strany na straně jedné a marxisty na straně druhé. 

Marxisté stěžující si na nedostatek důrazu při plnění programu, zejména na nevyužití 

poválečné situace a neuskutečnění rozsáhlé socializace, nakonec založili ve straně vlastní 

                                                           
186 ČAPEK, Karel a HALÍK, Miroslav, ed. Hovory s T.G. Masarykem. 7. vyd. Praha: Československý spisovatel, 

1969. 303, [16] s. Dílo bratří Čapků. S. 31. 

187 RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 

2002. ISBN 80-200-0957-4. S. 49.  
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strukturu nazvanou Marxistická levice. Po nezdaru vytvoření nějakého konsenzu mezi 

revizionisty a marxisty došlo k rozkolu, kdy se marxistická část sociální demokracie 

osamostatnila a roku 1921 založila KSČ. 

            Vznik Československa a nové podmínky poválečného světa vedly ČSDS na jejím 

XIV. sjezdu v dubnu roku 1924 v Moravské Ostravě k rozhodnutí vytvořit nový program, 

kterému „nešlo o přezkoumání theoretických zásad vědeckého socialismu188, nýbrž jejich 

aplikaci na novou situaci“,189 a to za situace, kdy poslední program byl přijat roku 1901 ještě 

celorakouským sjezdem. 

            Nový program byl přijat na zářijovém XVI. sjezdu ČSDS roku 1930 a podle předsedy 

programové komise Josefa Stivína se mu někdy říká Stivínův program. Tento program byl 

vytvořen nezávisle na programových dokumentech ostatních sociálně demokratických stran, 

takže odpovídal čistě potřebám tehdejší československé reality. Program završoval přeměnu 

sociální demokracie na reformistickou stranu odmítající násilí jako prostředek politického 

boje, a tím i revoluci. To dokazuje fakt, že formulace o využití všech prostředků přirozenému 

právnímu vědomí se netýká boje o politickou moc, ale obrany demokracie proti diktatuře 

či fašismu.190 Ačkoliv program pracuje s třídním bojem, tvrdí, že „demokratická republika je 

nepřirozenější půdou pro vybojování třídních zápasů.“191 A dále program prohlašuje, že 

strana „bude vždy věrně a odhodlaně hájit demokratická, republikánská, sociální a kulturní 

zařízení této republiky“192 spolu se samostatností Československa. Sociálně demokratická 

strana opustila revoluční marxismus a stala se tedy marxistickou ve smyslu Engelsovy 

předmluvy k Marxovu dílu Třídní boje ve Francii, kde Engels mluví o parlamentní cestě 

k socialismu. To potvrzuje i sám předseda programové komise Stivín, když o dva roky 

později píše do organizační příručky pro stranické funkcionáře, že sociální demokracie má 

marxistický program a „dobře chápaný marxism, tj. marxism, který nebere nic jako hotovou 

věc, ale všechno vidí ve stálém vývoji a přeměně, který nezná žádných dogmat nebo pověr, 

                                                           
188 Vědecký socialismus je jiný název pro marxismus 

189 KOJECKÝ, Z. Československá sociální demokracie včera a dnes: nástin programového vývoje. Brno: Zář, 

1946. S. 96. 

190 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P., 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 205. 

191 Tamtéž. 

192 Tamtéž. 
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tedy vpravdě marxistický marxism, je celou stranou uznáván.“193 Nicméně příklon strany 

k reformnímu nedogmatickému marxismu neznamenal, že by se změnily její 

socioekonomické požadavky, program stále požadoval plánovitou organizaci zespolečenštěné 

výroby, zvyšování účasti zaměstnanců na kontrole a řízení podniků, odluku od církve atd. 

Program se teoreticky zabýval krom jiného i spoluprací s buržoazními stranami. V této 

souvislosti konstatoval, že buržoazie je slabá nato, aby vládla sama, kdežto proletariát dosud 

nenabyl takové síly, aby mohl vládnout sám. Koaliční vláda je tak vyjádřením poměru moci 

mezi proletariátem a kapitálem a sociální demokraté se této vlády účastní proto, aby svou 

aktivitou tvořili podmínky pro vybojování politické moci proletariátem a pro zlepšování jeho 

životní úrovně již za kapitalismu. Vznik nového programu však neznamenal dogmatický 

postoj k jeho bodům ani tlak na členy strany, resp. na jejich podřízení se mu bez jakýchkoli 

výhrad a přísahání na jediné pravověří, jak tomu bylo v KSČ. Díky vnitřní demokracii 

docházelo stále k programovým diskuzím, ve straně se přálo i nemarxistickým proudům, 

zejména ve straně stále existujícímu družstevnímu socialismu kolem Modráčka a Josefa 

Macka. 

            Nový oficiální program sociální demokracie již před válkou neschválila, nicméně 

kolektiv autorů z mladé generace ideových pracovníků působících kolem Dělnické akademie 

vydal roku 1934 brožuru Co chtějí socialisté. Ta byla návrhem akčního programu reagujícího 

na dozvuky světové hospodářské krize, nástupu totalitárních režimů v Evropě. Tento návrh 

kladl socioekonomické požadavky, ale nebyl vedením strany autorizován. 

 

4.2.5 Sociální demokracie po druhé světové válce. 

            Další programový dokument byl přijat až na poválečném XX. manifestačním sjezdu 

ČSSD ve formě programových zásad akčního programu. Tento program si vytyčoval za úkol 

znárodnění strategických hospodářských odvětví, energetických zdrojů, klíčových částí 

průmyslu, pojišťoven i bank. Avšak program si nesl rovněž za cíl „pracovat pro rozvoj 

podnikání družstevního, a pro účelnou koordinaci podnikání soukromého, které budou 

                                                           
193 POLÁŠEK, Martin. Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté: programové debaty v Československé 

sociální demokracii v letech 1924-1938. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2013. 227 s. 

Knihy dokumenty. ISBN 978-80-87404-47-8. S. 57. 
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doplňovati podnikání státní a samosprávných svazků„194, které budou všechny zapojeny 

do hospodářského plánu. Sociální demokracie se zde nevyslovuje pro centrálně direktivní 

plánování, ale pro indikativní verzi hospodářského plánování. Zajímavá na tomto programu je 

i forma, neboť ačkoliv se v něm mnohokrát objevuje sousloví „vědecký socialismus“, 

nápadně absentují pojmy jako třídní boj či dělnická třída, místo toho se pracuje s pojmem 

„pracující lid“. To bylo do jisté míry známkou snahy sociální demokracie orientovat se na 

širší lidové vrstvy za situace, kdy KSČ byla u dělnické třídy více a více oblíbená. Proto strana 

odstranila ze svého názvu přízvisko „dělnická“. Generální tajemník ČSSD B. Vilím 

konstatoval na sjezdu v souvislosti se změnou názvu, že sociální demokracie i ve své činnosti 

podceňovala ostatní vrstvy národa, což je třeba napravit. Ještě více se tento posun 

k nedělnickým voličům ukazuje v programových zásadách přijatých na XXI. sjezdu ČSSD 

v listopadu, které byly reakcí na volební neúspěch strany. V tomto programu se sociální 

demokracie obrací k malopodnikatelům a živnostníkům, když se v něm vyslovuje nejen 

pro znárodnění nebo združstevnění klíčových a strategických ekonomických odvětví, ale také 

pro ochranu „soukromého vlastnictví malých a středních výrobních jednotek, zejména pak 

soukromého vlastnictví malého a středního majetku zemědělského“195 s tím, že veškerá výroba 

bude opět podléhat disciplíně a organizaci hospodářského plánu. Toto měla být cesta, jak 

postupně vyrovnávat třídní rozdíly a směřovat k socialismu. Tato cesta je zcela v rozporu 

s budoucí politikou KSČ, která znemožnila jakoukoli formu soukromého podnikání a nastolila 

tuhý centralistický etatismus. Sociální demokracie naproti tomu přišla s konceptem 

organizace výroby, ve kterém existovala pluralita vlastnických forem, tedy smíšené 

hospodářství. Sociální demokracii však nebylo umožněno svůj program naplnit, protože 

v roce 1948 byla sloučena s KSČ. 

 

            4.2.6 Exilová sociální demokracie a její program 

Zásadním programovým dokumentem sociálních demokratů v exilu bylo prohlášení 

programových zásad schválených na XXII. sjezdu ČSSD v Curychu. Tento dokument je 

zajímavý v tom ohledu, že je kritikou (a)reálného socialismu v Československu. Konstatuje, 

                                                           
194 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE. Sjezd. Program Československé sociální demokracie 

usnesený XX. manifestačním sjezdem strany ve dnech 18.-21. října 1945. Praha: Československá sociální 

demokracie. Propagační oddělení, 1946. 123 s. S. 48. 

195 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ — PROKŠ, P, 

(ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. 

Praha: Historický ústav, 1999. ISBN 80-85268-88-4. S. 260.  
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že v Československu panuje diktatura a vykořisťování, a že „zestátnění výrobních prostředků 

a plánované, ústředně řízené hospodářství nevede nutně k tomu, co si od socialismu slibovalo 

dělnické hnutí“196. Dále konstatuje, že od opravdového socialismu nelze abstrahovat 

demokracii a politické svobody. Přichází s tezí, že socioekonomickými předpoklady 

skutečného socialismu je svoboda soukromého podnikání v maloobchodu a službách 

a současně v zavádění výrobní samosprávy. 

 

4.2.7 Ideologie a program sociální demokracie od obnovení do dnes 

            Obnovená sociální demokracie na svém XXIV. sjezdu v březnu 1990 přijala nový 

program, ve kterém se hlásila ke své minulosti dělnické strany a pokračovala v trendu 

nastoupeném po druhé světové válce, neboť se chápe jako obhájce zájmů zaměstnanců, 

rolníků i drobných podnikatelů. Kromě sociálních požadavků, jako je zdokonalení systému 

sociálního zabezpečení, čtyřtýdenní dovolené nebo vyloučení sociálních hledisek při 

stanovování mezd, se zabývala i hospodářskou politikou, kde však abdikovala na požadavky 

plánem koordinovaného hospodářství. Konstatovala zde, že garantem prosperujícího 

národního hospodářství je svoboda podnikání a že hodlá prosazovat pluralitu vlastnických 

forem. Program se hlásí k podpoře privatizace, ale nikoliv v její absolutní podobě, neboť 

podporuje formu státního či komunálního vlastnictví tam, „kde bude převažovat hledisko 

zajištění společenských potřeb.“197  Těmi jsou železnice, nerostné bohatství nebo 

veřejnoprávní media, vedle nichž mohou existovat soukromé. Privatizaci si sociální 

demokraté představovali tak, že státní podniky budou přeměněny na akciové společnosti, „kde 

bude vhodným způsobem zajištěno spoluvlastnictví členů pracovního kolektivu.“198 Zde 

sociální demokracie navazuje na své minulé požadavky zapojení zaměstnanců do kontroly a 

řízení podniků. Sociální demokracie se zde hlásí ke kapitalistickému trhu, který chce však 

regulovat, a podporuje propojení domácího a světového trhu spolu s účastí zahraničního 

kapitálu na našem trhu. V hospodářském programu v porovnání s minulými programy udělala 

strana velký posun, neboť se vzdala dosavadního požadavku organizování národního 

                                                           
196 HRUBEC, M., (ed.) — Bárta, M.,( ed.). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 

Praha: Masarykova dělnická akademie, 2006. ISBN 80-7239-199-2. S. 127. 

197 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE. Program ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNÍ 

DEMOKRACIE: SCHVÁLENÝ XXIV. SJEZDEM VE DNECH 24. - 25. BŘEZNA 1990 [online]. Praha: 

Československá sociální demokracie, 1990, 16 s. [cit. 2015-04-12]. Dostupné 

z: http://www.cssd.cz/data/files/program_1990.pdf, s. 15. 

198 Tamtéž. 

http://www.cssd.cz/data/files/program_1990.pdf
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hospodářství plánem výměnou za prosazování regulovaného trhu. V programu nenalezneme 

zmínku o třídním boji či bližší formulaci nějakého ideálního stavu společnosti požadovanou 

ČSSD, ani o socialismu nebo nějaké třetí kompromisní cestě mezi socialismem a volnotržním 

kapitalismem. To je zajímavé zejména ve světle průzkumu veřejného mínění, který se konal 

v prosinci 1989, kdy se průzkumníci ptali občanů na to, jakou cestou se má naše společnost 

ubírat. 41% dotazovaných se vyslovilo pro socialistickou cestu, 52% pro něco mezi 

socialismem a kapitalismem a pouze 3% pro kapitalismus. „K nějaké formě socialismu se tedy 

hlásilo přes 90% obyvatelstva.“199 Můžeme tedy říci, že v naší společnosti existovala jistá 

poptávka po systému, který by nebyl kapitalismem. Obnovená ČSSD však na tuto poptávku 

nereagovala a svým programem se vyslovila pro kapitalismus.  

            Konkrétněji svou představu a požadavky formuluje ČSSD ve svém dokumentu Cíle a 

zásady Československé sociální demokracie. Zde se vyslovuje pro sociálně tržní ekonomiku, 

konstatuje, že jejím cílem „není žádná levicová utopie vedoucí nutně k totalitě 

a diktatuře…Naším cílem není žádná nová třetí cesta. Cílem je co nejrychlejší a nejméně 

bolestivé překlenutí všeho, co nás od Evropy a svobodného světa dělí.“200 Pojímá tržní 

hospodářství jako normální, avšak kritizuje konzervativní ekonomickou teorii v jejím 

spoléhání se pouze na soukromé vlastnictví. Podstatu sociálně demokratického hospodářského 

programu definuje jako politiku, kdy působením státu na tržní ekonomiku je všem poskytnuta 

rovná šance na důstojný život. K tomu dodává, že stát a trh jsou síly, které se svými kvalitami 

mohou umocňovat. Přiznává soukromému vlastnictví nezastupitelný status v moderní podobě 

ekonomiky a v privatizaci vidí prostředek jak „zbavit stát starostí, které nezvládá, aby se mu 

uvolnily ruce a mohl dělat pořádně to, co dělat má a umí.“ 201 Sociální demokracie tedy 

schvalovala určitou podobu omezení role státu v ekonomice. 

            Předešlé dva mnou jmenované programové dokumenty byly více méně volebními 

programy. Prvním programem, zamýšleným nikoliv pouze jako volebním, ale s výhledem 

pro střednědobé období, byl volební program z roku 1996 pojmenovaný Lidskost proti 

sobectví, ze kterého měly vycházet i budoucí volební programy.  Tento program posloužil 

                                                           
199 PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: 

Scriptorium, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87271-31-5. S. 189. 

200 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE. CÍLE A ZÁSADY ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNÍ 

DEMOKRACIE: PROGRAM DŮSTOJNÉHO DNEŠKA, PROGRAM ODPOVĚDNOSTI K ZÍTŘKU [online]. 

Praha: Československá sociální demokracie, 1991, 26 s. [cit. 2015-04-12]. Dostupné 

z: http://www.cssd.cz/data/files/cile_a_zasady_1991.pdf. S. 3. 

201 Tamtéž, s. 9. 

http://www.cssd.cz/data/files/cile_a_zasady_1991.pdf
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jako základ pro opravdový střednědobý program přijatý na XVIII. sjezdu ČSSD 14. - 16. 

března roku 1997 v Bohumíně nazvaný Alternativa pro naši zemi. Tento program byl 

komplexnějším programovým dokumentem ČSSD snažícím se voličům více přiblížit politická 

východiska strany i realizaci programu navazující na své předchůdce. ČSSD se v něm hlásí 

k ekonomice udržitelného rozvoje, k eurooptimismu a propaguje rovněž solidaritu 

ve společnosti. Jako ekonomický model propaguje sociálně-tržní hospodářství, které 

„překonává omezení demokracie na politickou sféru a vnáší ji do každodenního 

hospodářského života“202 účastí zaměstnanců nejen na rozdělování výsledku práce, ale 

i spoluúčastí na rozhodování jejich tvorby spolu se státními zásahy do hospodářství.  

Pro předčasné volby roku 1998 byl vydán program opět pojmenován Lidskost proti sobectví, 

který navazoval na svůj protějšek z roku 1996 a rozvíjel i body střednědobého programu. 

Trend programatiky ČSSD spěl postupně ke snaze propojovat jednotlivé programy a vytvořit 

program dlouhodobý. Finální podoba Základního (dlouhodobého) programu ČSSD byla 

přijata na XXXII. sjezdu ČSSD v Brně roku 2005, přičemž šlo o přepracovanou verzi 

schválenou na předchozím XXXI. sjezdu ČSSD v Praze. V tomto dokumentu ČSSD 

rekapituluje své základní hodnoty, reviduje je a jejich novým pojetím ukazuje svůj budoucí 

směr. Vypořádává se i s pojmem socialismus, který chápe v intencích zespolečenštění 

výrobních prostředků a jako prostředku vedoucího k cíli celého hnutí, k odstranění 

společenské nespravedlnosti a emancipace člověka. V této souvislosti konstatuje, že historie 

nepotvrdila, že by socializace k tomuto cíli opravdu vedla a jako důkaz zmiňuje skandinávský 

model, kde k znárodňování nedošlo a dospělo k emancipaci lidových vrstev. Proto si bere 

skandinávský model za příklad a místo socialismu prosazuje politiku sociálně tržního 

hospodářství a sociální stát. Sociální stát neodstraňuje kapitalismus, místo toho ale propaguje 

partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, a pomocí státní regulace a přerozdělování 

spolu s dalšími prostředky zajišťuje blahobyt co nejvíce společenským vrstvám. Ačkoliv 

se ČSSD nehlásí k socialismu jako hospodářskému modelu, hlásí se k ideologii 

demokratického socialismu, jehož cílem je „odstranění každého druhu vykořisťování a útlaku 

zaměřeného proti jakékoliv třídě, straně, pohlaví a rase.“203 Ideologii demokratického 

socialismu ČSSD převzala z godesbergského programu SPD přijatého v roce 1959. 

                                                           
202 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ. ALTERNATIVA pro naši zemi [online]. Praha: Česká 

sociálně demokratická strana, 1997, 44 s. [cit. 2015-04-12]. Dostupné 

z: http://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_1997.pdf, S. 13.  

203 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ. Základní (dlouhodobý) program ČSSD: otevřenost 

novým výzvám, věrnost tradici. Praha: Česká strana sociálně demokratická, 2005. S. 4.  

http://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_1997.pdf
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Demokratický socialismus nebyl již určitým socioekonomickým modelem beztřídní 

společnosti, ale principem sociálně demokratické politiky vedoucí skrze reformy 

k neustálému zdokonalování demokracie, procesem emancipace člověka a vytvářením 

sociálně spravedlivější společnosti. Tím přestává být socialismus věcí pouze určité části 

společnosti, ale všech jejích členů. To umožňuje sociální demokracii být stranou s členskou 

základnou skládající se z různorodých sociálních skupin, ze kterých rovněž pochází její voliči. 

ČSSD tak vystupuje jako moderní strana práce. 

 

4.2.7 Programy sociální demokracie z historické perspektivy 

            Pokud porovnáme všechny programy sociální demokracie, nemůžeme si nevšimnout, 

že programy polistopadové éry jsou mnohem komplexnější, exaktnější a detailnější, což je 

dáno tvorbou volebních programů polistopadovou ČSSD s přihlédnutím na střednědobý 

a dlouhodobý program. Předlistopadové programy jsou prakticky syntézou programů 

dlouhodobých a střednědobých a tedy do jisté míry velmi obecných. Zcela v této době 

absentuje tvorba programů pro určité volby. Obecnost předlistopadových programů, zejména 

ve věcech hospodářských, s výjimkou programů rozsáhlejšího a detailnějšího charakteru 

vzniklých po druhé světové válce, tkví v tom, že nepřinášejí kromě požadavků na podporu 

družstevnictví, socializaci a státem organizovanou výrobu rozpracovanější návrh 

ekonomického systému, žádné přiblížení, jak přesně bude takový systém vypadat. 

Neodpovídají ani na to, která instituce a jakým mechanismem bude organizaci výroby řídit. 

Přináší tedy pouze hrubý náčrt. To může být dáno tím, že programy a jejich formy byly 

vypracovány tak, aby co nejvíce oslovovaly potenciální voliče. Sociální demokracie, tradičně 

se obracející na voliče z řad dělnictva, tak pravděpodobně měla snahu vypracovávat své 

programy tak, aby byly pro tuto společenskou vrstvu co nejsrozumitelnější a nejpřitažlivější, 

což determinovalo jejich podobu. Výmluvný je vzhledem k programu hospodářskému i fakt, 

že Marx ve svém ekonomickém veledíle Kapitál popsal kapitalismus, ale nevytvořil ucelenou 

teorii socialistické ekonomiky. To se odráží i v jeho ranějším, ale neméně slavném díle 

vytvořeném za spolupráce s Engelsem, a to Komunistickém manifestu, kde sice vyjmenoval 

ekonomické prostředky, jako jsou např. silné progresivní zdanění nebo zestátnění výrobních 

prostředků204, ale také nepřišel s nástinem takové společnosti. Teprve v Kritice gothajského 

programu se dopustil jisté konkretizace205, i tak je však ekonomický model socialismu nebo 

                                                           
204 MARX, Karel a Friedrich ENGELS. Komunistický manifest. 2. vyd. Praha: Svoboda 1949. 98 s. S. 45. 

205 ENGELS. F. a MARX, K. Spisy. Svazek 19. vyd.1. Praha: NPL, 1966. 722 s. S. 48. 



 

99 
 

přechodného stádia k němu vedoucímu stále mlhavý. Mnohem jasnější představy měli 

zastánci družstevního socialismu, např. národohospodář Josef Macek, kteří se ve svých 

teoriích opírali již o fungující praxi družstev, zatímco se státem komplexně organizovaným 

hospodářstvím neexistovaly skutečnosti. Situaci jim také zjednodušovalo to, že odmítali 

etatismus státu a tedy jeho centrální organizování, které tak nemuseli řešit. Ačkoliv sociálně 

demokratické hnutí podporovalo družstevnictví, družstevní socialismus jako doktrína se nikdy 

nestal jeho mainstreamem.  

            Novodobá sociálně demokratická programatika se také na rozdíl od té předchozí 

zajímá o ekologii a zachovávání životního prostředí, čehož je důkazem ČSSD prosazovaná 

ekonomika stále udržitelného rozvoje. Novodobá programatika také zdůrazňuje požadavek 

rovnosti postavení mezi muži a ženami, kdežto předchozí programy se zaměřují 

na emancipaci nikoli dle pohlaví, ale dle sociálních tříd. Novou programovou kapitolou 

otevřenou až polistopadovou sociální demokracií je imigrační politika nebo podrobná fiskální 

politika. Odpovědí na otázku, proč se minulá programatika sociální demokracie těchto témat 

netýkala, je fakt, že tyto fenomény se týkají především nové doby a také určité změny 

preferencí voličstva, které nepochybně nachází např. v ekologii nové hodnoty. Důkazem toho 

je vznik Zeleného hnutí. Nová doba zkrátka přichází s novými problémy, které si vyžadují 

nové odpovědi, a proto je 21. století pro sociálně demokratické hnutí nejen na našem území 

možností čelit novým výzvám a přitom obstát v politické konkurenci. 
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5 Závěr 

            Sociální demokracie jako fenomén se objevuje coby kritická reakce na raný 

kapitalismus 19. století a její vývoj je s vývojem kapitalismu nedělitelně spjat. Dělnická strana 

v Rakousku začínala jako strana dělnických spolků, jako strana reprezentující zájmy určité 

společenské vrstvy, průmyslového dělnictva. Její politický boj byl bojem za humánní 

zacházení se zaměstnanci, za osmihodinovou pracovní dobu, za všeobecné rovné volební 

právo a za sociálně spravedlivou společnost. Vývoj českého sociálně demokratického hnutí 

jsem sledoval ve třech rovinách odpovídajících na mnou položené otázky. Z historického 

pohledu práce bylo české dělnické hnutí nejdříve specifickou částí národního hnutí, jež se 

v 70. letech 19. století začalo osamostatňovat, až se roku 1878 definitivně ustavilo v podobě 

politické strany, za čímž stála generace „otců zakladatelů“ Boleslava Pecky-Strahovského, 

Ladislava Zápotockého a Josefa Hybeše. Program strany tvořily i protichůdné požadavky 

k požadavkům českého národně-emancipačního hnutí, jako byl např. internacionalismus. 

Český socialismus jako specifický druh ideologie sociální demokracie se vyvíjel 

v mnohonárodnostním prostředí plném národnostních rozporů, které se podepsaly na jeho 

podobě a do vínku mu dali taktéž rozpor mezi národní cestou a internacionalismem 

rakouského soustátí. Tyto rozpory vedly roku 1897 po Steinerově vyřčení protistátoprávního 

prohlášení ke vzniku Národně sociální strany. Avšak ani tímto rozdělením českého 

dělnického hnutí nepřestala být otázka českého národa a jeho místa v rakouském soustátí 

aktuální. Národnostní rozbroje stupňující se kvůli německému šovinismu během první 

světové války vedly k vítězství národně se orientujícího křídla ve vedení strany a ke 

spolupráci na založení samostatného Československa. V Československém státě sociální 

demokracie pod vedením Antonína Hampla hájila jeho demokratické zřízení a přinášela 

s sebou program sociálních reforem. Otřesem pro sociální demokracii byl rok 1921, kdy 

následkem vážného vnitřního rozkolu došlo k založení KSČ. Ačkoliv sociální demokracie 

vyšla z tohoto rozkolu vážně oslabena, své místo hlavní levicové síly v republice postupně 

dokázala obnovit. Boj o demokracii sociální demokraté neukončili ani v období druhé 

republiky, když se v rámci změny politického klimatu rozhodli stranu oficiálně rozpustit a 

vytvořit Národní stranu práce, která byla však záhy zrušena. Po druhé světové válce byla 

sociální demokracie členem vlády Národní fronty a jejím programem byla celospolečenská 

přestavba odpovídající poválečné atmosféře a naděje lidu na lepší svět. Její vizi budoucnosti 

státu se jí však naplnit nepovedlo, neboť prohrála souboj o demokratický politický charakter 

poválečného Československa s KSČ, když v únoru 1948 obsadili její členové 
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rekonstruovanou vládu Klementa Gottwalda. To bylo umožněno vnitrostranickým rozkolem 

na prokomunistickou frakci Zdeňka Fierlingera a na zbytek strany snažící se uchovat 

samostatnost, který byl představován tehdejším předsedou Bohumilem Laušmanem. Po 

nastolení komunistické moci nad Československem byla sociální demokracie nelegálně 

sloučena s KSČ. Ovšem záhy byla založena exilová sociální demokracie, jejíž členové se 

dočkali pádu komunistického režimu roku 1989 a opět se vrátili zpět domů, aby zde stranu 

obnovili v čele s Jiřím Horákem, který se stal i jejím předsedou. Z politického outsidera 

raných 90. let 20. století se roku 1998 stala stranou vládní pod vedením Miloše Zemana. Jeho 

nástupce Vladimír Špidla za období svého premiérování dovedl ČR do EU. Ačkoliv mnoha 

cílů, které si sociální demokracie při svém založení vytkla splnit, už bylo dosaženo, stále se 

objevují jak nové výzvy, tak i ty staré, jako například neustálý boj proti 

sociální nerovnosti a snaha emancipovat člověka. 

Další otázka byla směřována na vývoj vnitřní organizační struktury tuzemské sociálně 

demokratické strany. Ta se zprvu skládala z různých dělnických spolků podléhajících vedení 

Dělnické strany v Rakousku působící v celém Předlitavsku. Z té se roku 1878 vydělila jako 

Socialistická československá strana dělnická v Rakousku, avšak splynula na Hainfeldském 

sjezdu 1888/1889 s tam vzniklou Sociálně demokratickou stranou dělnickou v Rakousku.

 Opětovné vyčlenění české sociální demokracie jako takticky a organizačně samostatné 

jednotky závislé však na programu celorakouské strany se uskutečnilo roku 1893, kdy strana 

vystupovala pod názvem Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, tvořená 

kromě dělnických spolků i odbory, které však už od roku 1898 existovaly opět mimo přímou 

strukturu strany, která byla od tohoto roku tvořena pouze členy místních organizací. V prvním 

desetiletí 20. století strana nabývala masového charakteru, který si i přes obě světové války 

spolu s rozkolem a vznikem KSČ zachovala. Roku 1948 byla ČSSD sloučena ilegálně s KSČ, 

načež byla založena v zahraničí exilová organizace ČSSD. Roku 1990 obnovená ČSSD však 

již nenabyla podoby masové strany. Vnitřní organizace strany byla založena 

na pyramidovitém systému tvořeném několika úrovněmi, a to místní, okresní, okrskovou, 

župní a ústřední. Výkonné pravomoci byly svěřeny výkonným výborům na příslušných 

úrovních volenými konferencemi nebo stranickým sjezdem, který byl nejvyšším orgánem 

strany. Dalšími institucemi bylo předsednictvo strany nebo její zastupitelstvo. Dnes si sociální 

demokracie ponechala pouze úrovně místní, okresní, krajské a ústřední.  

Neméně zajímavá je otázka programově-ideového vývoje sociální demokracie 

v českých zemích. Česká sociální demokracie v tomto ohledu prodělala během času velké 
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změny. Pod vlivem lassalismu strana požadovala státní podporu družstevnictví a celý výtěžek 

z práce. Na konci 80. let se prosazoval v sociální demokracii marxismus, který přišel 

s koncepcí třídního boje a sociální revolucí. Marxismus však brzy ztrácel v prostředí 

rakouského soustátí nadšení pro násilí a začal se již v druhé polovině 90. let 19. století klonit 

k reformismu spolu se změnou názoru na stát a parlamentarismus, které počal chápat jako 

prostředky realizace sociálních změn. Rozchod ČSDSD s revolučním marxismem je 

definitivně ukončen vnitrostranickým rozkolem vedoucím k založení KSČ, která 

koncentrovala revoluční marxisty, a přijetím Stivínova programu roku 1930. Prostředkem 

socioekonomických změn vedoucích k socialistické společnosti byla sociálními demokraty 

prosazovaná státem organizovaná výroba a přerozdělení. Tato představa došla své první 

realizace socializací dolů a hutí po první světové válce, avšak naplňována byla v plném 

rozsahu po druhé světové válce, kdy na návrh sociálních demokratů došlo ke znárodnění 

klíčových hospodářských odvětví, bank, pojišťoven atd. Sociální demokraté však svou vizi 

státem organizované výroby neviděli v likvidaci soukromého vlastnictví a podnikání, nýbrž 

v jejich zapojení do hospodářského plánu. Sociálně demokratický koncept hospodářského 

plánu tím, že počítal i s existencí plurality vlastnických forem, neměl ambice direktivního 

plánování. ČSSD ambice organizování hospodářství po svém obnovení v 90. letech ztratila, 

místo plánování přijala koncepci státních zásahů do hospodářství a regulaci. Na místo 

požadavku zestátnění klíčových hospodářských odvětví prosazovaných sociálními demokraty 

až do roku 1948, se sociální demokracie vyslovila pro privatizaci. Avšak nikoliv v absolutním 

smyslu, neboť požadovala zachování státního či komunálního vlastnictví tam, kde převažuje 

hledisko společenských potřeb, např. železnice či veřejnoprávní televize. Od té doby až 

dodnes propaguje jako svůj hospodářský model sociálně-tržní hospodářství a sociální stát, 

které se snaží neustále inovovat. Marxistickou ideologii včetně jejího názvosloví vystřídala 

v novodobé ČSSD ideologie demokratického socialismu, který již není modelem nějaké 

konkrétní podoby společnosti, ale emancipace člověka a odstraněním všech podob 

vykořisťování či útlaku nebo diskriminace. Sociální demokracie se od kritiky kapitalismu 

a snahy jeho překonání posunula k využívání regulovaného kapitalismu k cílům 

demokratického socialismu. Dnešní ČSSD již není třídní stranou dělnictva jako v období 

od svého počátku do roku1945, kdy se začala zaměřovat na širší vrstvy společnosti, ale je 

široce rozkročena do všech společenských vrstev, nicméně i tak se chápe jako strana práce 

zastupující práva zaměstnanců. Toto jsou základní linie vývoje, které sociální demokracie 

prodělala na své cestě od svých počátků až do její dnešní podoby v 21. století. 
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