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Anotace

Tato předkládaná práce se zabývá politickými etapami v životě Klementa Gottwalda, 

prvního dělnického prezidenta v Československu. Práce je zaměřena na analýzu jeho 

politických názorů. Nejprve tato práce začíná popisem Gottwaldova dětství, mládí, 

vojenskou kariérou a vstupem na politickou scénu. Následně se věnuje jeho roli za 

druhé světové války, nástupu k moci a nástupu do úřadu prezidenta Československa. 

Tato práce sleduje témata, kterými se Gottwald zabýval. Jádro práce je zaměřeno na 

jeho politické myšlení v průběhu jeho působení na politické scéně v období let 

1925- 1953. Závěr práce podává pohled na klíčové události, které zapříčinily proměnu 

v Gottwaldově politickém myšlení. K naplnění cíle jsou analyzovány především 

primární zdroje, projevy Gottwalda a jeho sebrané spisy, které obsahují především 

novinové články vydané v Rudém právu.

Klíčová slova

Klement Gottwald, komunismus, Komunistická strana Československa, bolševizace, 

generální tajemník, poslanec Národního shromáždění, Druhá světová válka, fašismus, 

Mnichovská zrada, Únor 1948, prezident, politické procesy, politické myšlení



Annotation

This present work deals with the political stages in the life of Klement Gottwald, the 

first workers' president in Czechoslovakia. The thesis is focused on the analysis of his 

political opinions. First, this work starts with a description of Gottwald's childhood, 

youth, military career, and entry to the political scene. Work carry on his role in the 

Second World War, the rise to power and the accession to the office of the President of 

Czechoslovakia. This work follows the themes that Gottwald dealt with. The core work 

is focused on his political thinking during his work on the political scene in the years 

1925-1953. The conclusion of the work gives an overview of the key events that have 

led to a transformation in Gottwald's political thinking. The work analyse primary 

sources, Gottwald's speeches, and his collected writings, which mainly contain 

newspaper articles published in the Red Law.
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1. Úvod

Bakalářská  práce  mapuje  politickou  kariéru  Klementa  Gottwalda,  prvního

komunistického  a  dělnického  prezidenta,  významné  postavy  československého

komunistického  hnutí.  Rozebírá  jeho  politické  názory  a  vývoj  politického  myšlení

v období  let  1925  až  1953.  Text  práce  popisuje  na  pozadí  historických  událostí

probíhajících  v  Československu  život  Klementa  Gottwalda,  jeho  kariérní  růst

v komunistické straně, dále se zaměřuje na proměny jeho politických názorů a postojů.

Rovněž se podrobně věnuje jeho roli za druhé světové války, nástupu k moci a nástupu

do úřadu prezidenta Československa.

Přičemž první část práce je zaměřena na osobní život Klementa Gottwalda, tedy

na jeho dětství a mládí, vojenskou kariéru a následný vstup do politiky. Objevuje se zde

několik základních informací o jeho rodině, studiích, profesním růstu v armádě a jeho

vstupu  na  politickou  scénu.  Druhá  část  práce  se  podrobně  věnuje  jeho  politickým

názorům a politickému působení v Komunistické straně.  Práce popisuje boj Klementa

Gottwalda o prosazení bolševizace komunistické strany. Tato kapitola je zaměřena na

jeho  politické  názory  a  projevy  o  bolševizaci  strany.  Následující kapitola  práce  se

zabývá V.  sjezdem,  který skončil  pro  Gottwalda  obrovským  úspěchem,  jelikož  byl

jmenován generálním tajemníkem strany a poté i poslancem strany. Následně je práce

zaměřena na politickou kariéru Klementa Gottwalda ve 30. letech 20. století, kdy byly

jeho  politické názory  zaměřeny  nejprve  na  hospodářskou  krizi,  ale  postupně  se

přesouvaly  na  nástup  fašismu  k  moci.  Dále  práce  navazuje  na  působení Klementa

Gottwalda za druhé světové války. Zde je zachycena doba od Mnichovské zrady, po

které nastal  v  Gottwaldově  politickém myšlení zvrat,  až  do  kapitulace  fašistického

Německa. Poté kapitola navazuje na osvobození Československa Rudou armádou až po

Vítězný únor 1948, který znamenal pro Klementa Gottwalda obrovský vzestup v jeho

politické kariéře. Třetí část se zaměřuje na jeho klíčovou životní roli ve funkci prvního

dělnického prezidenta Československa až po jeho smrt v roce 1953. Poslední část práce

rozebírá, srovnává a hodnotí různé výklady Gottwaldova politického působení.

Gottwald ovlivňoval tehdejší i budoucí politickou scénu Československa a podle

mého názoru je toto i dnes aktuálním tématem a podrobnější prozkoumání jeho života,

především pak  ve  spojení  s  jeho  politickým působením,  pomůže  pochopit,  proč  se

v Československu po ukončení druhé světové války začalo komunistické hnutí tak šířit
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a  upevňovat  svou  moc.  Významně  se  podílel  na  bolševizaci  Komunistické  strany

Československa (dále KSČ) a na jejím silném napojení na tehdejší  Svaz sovětských

socialistických republik (dále SSSR). Vliv Gottwalda a úzká spolupráce s komunisty ze

SSSR  nastolily  přerod  Československé  republiky  v  lidově  demokratickou,  což

odstartovalo proces potlačení svobod a práv občanů republiky, který trval 40 let.

Cílem práce má být ucelený pohled na politickou osobnost Klementa Gottwalda,

zahrnující jeho hlavní politické názory, myšlenky, projevy a klíčové politické události.

Závěr  práce  sleduje  proměny politického myšlení  K.  Gottwalda,  zároveň se  zabývá

i jeho představami a úvahami nad tehdejšími politickými, společenskými a historickými

tématy.  Na konci  této práce bychom měli  být  schopni  odpovědět,  jak se v průběhu

politické kariéry Klementa Gottwalda proměňovalo jeho politické myšlení  a  názory.

Jako  metodu  pro  vypracování práce  jsem  zvolila  analýzu  primární a  sekundární

literatury. K naplnění cíle jsou použity především primární zdroje, projevy Gottwalda

a jeho sebrané spisy, které obsahují především novinové články vydané v Rudém právu.

Musím  však  podotknout,  že  všechny  tyto  materiály  byly  vydávány  po  schválení

komunistickou stranou. Jedná se tedy o dobovou propagandu, od které se již dnes, když

víme, co všechno se v období komunismu, a převážně v 50. a 60. letech dělo, musíme

distancovat.  Obraz  doby,  a  především  samotného  Klementa  Gottwalda,  může  být

zkreslen a zmanipulován tak, aby vyhovoval tehdejší ideologické propagandě. Avšak

pro formát této práce jsou tyto zdroje přijatelné a jsou konfrontovány se současnými

autory, kteří se popisovanou problematikou též zabývají.  Toto téma bakalářské práce

jsem si zvolila, jelikož se v něm prolínají oba obory, které studuji. A proto si myslím, že

pro studentku humanitních věd a historie je osobnost Klementa Gottwalda vhodným

tématem ke zpracování.
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2. Život Klementa Gottwalda – Cesta k moci

Životní  a  zejména  politická  dráha  Gottwalda  byla  ve  znamení  neustálého

vzestupu bez  výraznějších  pádů.  Bylo  to  dáno především jeho politickým talentem,

který  spojil  s  komunistickou  stranou  a  její  ideologií  a  také  tím,  že  vždy  pevně

vystupoval jako velký obdivovatel, který se později změnil v poslušného a horlivého

obhájce  a  vykonavatele  mocenských  zájmů  tehdejších  ruských  komunistů.  Jeho

postavení a autorita v KSČ postupně rostly, až jeho osobnost dospěla k nedotknutelnosti

a uctívanému symbolu i po jeho smrti, a to po celou dobu komunistického režimu. Dnes

již  víme,  že  jeho  hvězdnou  politickou  kariéru  provázelo  lidské  utrpení,  politicky

orientované vraždy a zločiny, ztráty nadějí a zhroucené životní plány mnoha statisíců

obyvatel republiky1. Cílem této části práce je popsat začátek jeho životní cesty až do

doby, kdy byl Gottwald zvolen do užšího politického byra KSČ.

I. Dětství a mládí

Klement Gottwald se narodil 23. 11. 1896. Narodil se v Dědicích u Vyškova2.

Byl nemanželským dítětem služky Marie Gottwaldové. Svého otce nikdy nepoznal, ač

to  byl  sedlák  z  nedaleké  obce.  Jeho  matka  ho  v  devíti  měsících  dala  do  výchovy

k příbuzným, kde byl až do deseti let. Dětství měl velmi chudé a krušné. Již od mládí

trpěl pocity méněcennosti,  což se dá pochopit,  jelikož se tehdy na nemanželské děti

pohlíželo jinak3. Nebylo to lehké dětství, prožíval ho v obtížných sociálních poměrech.

Gottwaldův pozdější hradní životopisec František Nečásek je popisoval takto:

,,Když utrmácen vybíral brambory, na poli ořezával řípu nebo čistil chléb, drala se mu

znovu  a  znovu  na mysl  otázka,  tak  naléhavá  právě  na  bohaté  Hané:  proč  je  život

mnohých lidí, i jeho, tak těžký a neradostný, zatímco druzí žijí v hojnosti? Kde je tu boží

spravedlnost?4“

1KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 11.
2JUNEK, Václav. Třinácté komnaty našich prezidentů. Praha: Petrklíč, 2013. Osobnosti (Petrklíč). ISBN 
978-80-7229-379-7. Strana 58.
3BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 95.
4KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 12.
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Roku 1908 odešel do Vídně,  kam jej  poslala  jeho matka jako dvanáctiletého

chlapce, aby se vyučil truhlářem. Bydlel u svého strýce, který měl stolařskou dílnu5 6.

Neměl  to  v německy mluvící  zemi  lehké,  připadal  si  jako učedník-mučedník

a sám na toto období vzpomínal:  ,,Zapsali mě také do školy, ovšem německé. Zkoušel

jsem v ní pořádně, protože jsem byl z Čech a ještě jsem ke všemu neuměl německy.

Jednou, když jsem byl vyvolán a odpovídal jsem svou špatnou němčinou, vysmáli se mi

všichni spolužáci a učitel s nimi. To, že se mi smáli nejen kluci (s těmi jsem si to mohl

vyřídit po škole pěstí), ale i učitel, mne tak rozlobilo, že jsem se zařekl, že do konce roku

nepromluvím ve škole na učitele německy. Hodně jsem přemýšlel, zda takový závazek

mohu splnit, ale řekl jsem si, že ano, děj se co děj. A také jsem to vydržel.7“

Celé dny pobýval v práci, ale přesto si s oblibou nacházel čas na čtení. Ve svých

ještě  dětských  letech  se  stal  hloubavým  čtenářem  a  knihomolem.  Mezi  jeho

nejoblíbenější autory patřil Alois Jirásek. Když na podzim roku 1948, už jako prezident,

zahajoval jiráskovskou akci, vzpomínal: ,,Největší posilou v mládí, které jsem prožíval

na sklonku boje proti  rakušáctví  a  klerikalismu, byla mi četba Jiráskových spisů.8“

Obliba četby byla u Gottwalda tak vysoká,  že čítával dlouho do noci pod venkovní

lucernou, protože doma nesměl večer svítit. Problémy mu dělala jeho záliba i v práci,

kde ho neustále mistr pronásledoval, dokonce mu knihy spálil.

Od  roku  1912  byl  činný  ve  vídeňském  dělnickém  tělovýchovném  hnutí

a v organizacích  sociálně  demokratické  mládeže.  Později  to  vysvětloval  tím,  že

v organizaci, kam docházeli i další česky hovořící vídeňští tovaryši, chtěl najít ochranu

proti úsměškům německé mládeže. Výuční list získal roku 1914, když vypukla první

světová válka9.

II. Vojna

Na jaře 1915 v necelých devatenácti letech narukoval k domobraneckému pluku

5BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 95.
6KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 12.
7Tamtéž, s. 12.
8Tamtéž, s. 13.
9Tamtéž, s. 13.
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na Moravě. Poté pokračoval sloužit k rakousko-uherskému 42. dělostřeleckému pluku

ve  Štýru  a  do  Českých  Budějovic.  Téhož  roku  byl  přidělen  k  pevnostnímu

dělostřeleckému pluku č. 1, tedy k jeho světlometnému oddílu. Následně byl převelen

na východní frontu, kde jako svobodník získal za statečnost při Brusilovově ofenzivě

v roce 1916 stříbrnou medaili druhé třídy ,,Za statečnost“. V roce 1917 byl na východní

frontě  zraněn.  Sám uvádí,  že  se  to  stalo  v  bitvě  u  Zborova.  Krátce  po  propuštění

z nemocnice byl spolu s celým plukem přeložen na italskou frontu, kde roku 1918 prožil

začátek  ofenzivy  na  Piavě.  Začínal  mít  války  dost,  každému  bylo  již  jasné,  že

Rakousko-Uhersko válku prohrálo.  Gottwald tedy využil  příležitosti,  a  tak  když mu

nadřízení  řádně  udělili  dovolenou,  odjel  a  už  se  nevrátil.  Skrýval  se  na  neznámém

místně na Moravě až do konce války. Přestože od pluku zběhl, služba v armádě mu proti

mysli  nebyla,  a  proto  se  rozhodl  30.  října  1918  požádat  o  přijetí  do  vznikajícího

československého vojska10.  Narukoval  do nově se tvořící  československé armády ke

4. dělostřeleckému pluku se sídlem v Brně. Bojoval v bitvách na Těšínsku i Slovensku

proti Maďarské republice rad11. Poté, co tažení proti maďarským bolševikům skončilo,

byl 4. dělostřelecký pluk přeložen do Hradce u Opavy, kde dostal práci na velitelství.

Avšak roku 1920 si začal uvědomovat, že post v armádě není tím pravým, co od života

chce.  Po  ukončení  služby  nastoupil  jako  truhlářský  dělník  v  továrně  Tusculum

v Rousínově12.

III. Vstup do politiky

Po neúspěšné  vojenské  kariéře  došel  nepochybně  k  závěru,  že  nejschůdnější

cestou  pro  něj  bude  politická  kariéra.  Již  od  Vídně  zůstával  příznivcem  sociální

demokracie, která stála na naprosto odlišných ideových pozicích než národní socialisté.

Jenže  sociální  demokracie  procházela  krizí.  Proto  Gottwald  vyčkával  a  začal  se

angažovat v tělovýchovném hnutí, které k ní mělo blízko. Dokonce se v březnu 1921

stal starostou XX. okresu Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) v Rousínově. Stále více se

začínal klonit ke komunistickému hnutí a již od začátku roku 1921 stál jednoznačně na
10RYANTOVÁ, Marie. Českoslovenští prezidenti. Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-500-7. Strany 
124-125.
11RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
271.
12RYANTOVÁ, Marie. Českoslovenští prezidenti. Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-500-7. Strana 
127
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straně ,,marxistické levice“. Jelikož chtěl začít pracovat jako člen placeného aparátu,

musel  se  přestěhovat  na  Slovensko do  Banské  Bystrice.  Zde  aktivně  pracoval  jako

administrátor a také jako redaktor komunistických novin Hlas l´udu. Kromě toho se

rozhodl založit nové organizace mládežnických komunistických tělovýchovných jednot

a pro jejich  členy začal  vydávat  časopis  Spartakus13.  Postupem času se začaly jeho

názory vyostřovat, a tak začaly být jeho noviny útočné. Během chvíle se objevily první

žaloby. Často byl celý náklad ještě v tiskárně zabaven. Mladý revolucionář začal hledat

další  způsoby boje,  a  tak  se  rozhodl  začít  připravovat  agitační  letáky.  V Bavorsku

bojovala  o přežití  rudá  Republika  rad,  a  proto  Gottwald  vyzýval  dělníky,  aby vzali

pušky,  granáty a  šli  na pomoc.  V aparátu KSČ zastával  stále  důležitější  a  mocnější

funkce a za necelých sedm let se dostal na vrchol stranické pyramidy. Od roku 1925 byl

Gottwald členem Ústředního výboru a politického byra Ústředního výboru KSČ. V roce

1925 se tedy přestěhoval do Prahy14. Od jara 1925 se na Ostravsku setkává se svým

pozdějším  přítelem  Rudolfem  Slánským,  o  kterém  se  zmíním  později.  Společně

nepochybovali o tom, že se musí KSČ změnit podle ruské Všesvazové komunistické

strany bolševiků. Nastala bolševizace strany, na které měl Gottwald značný podíl. To

mu vyneslo až post generálního tajemníka strany, kterým byl zvolen v roce 1929 na

V. sjezdu KSČ15. Bylo mu tedy třiatřicet let, když byl na V. sjezdu KSČ katapultován do

čela strany, která už deset let rapidně ztrácela podporu obyvatelstva i reálný vliv v zemi.

Když byla roku 1921 založena, měla na tři sta tisíc členů, o deset let později zůstala

bolševikům  věrná  pouze  desetina  jejich  původních  voličů.  Přesto  komunisté

v parlamentních volbách na konci roku uspěli a Gottwald se stal poslancem Národního

shromáždění16.

Gottwald a Slánský se učili hlásat a věřit tomu, co přicházelo z Moskvy, protože

tam sídlilo nejen vedení strany ruských bolševiků, ale i Komunistické internacionály,

orgánu vytvořeného Leninem v březnu roku 1919. Zkráceně se jí říkalo Kominterna.

Představovala organizační i myšlenkové centrum světového komunismu, ale zároveň se

13Tamtéž, s. 128-129.
14BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strany 98-99.
15RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
268-285.
16BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strany 100-
101.
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měnila na orgán, kterým komunisti z Moskvy dirigovali ostatní komunistické a dělnické

strany. Vysílala své delegáty na jednání vedení ostatních komunistických stran, dávala

různá doporučení a požadavky a sledovala jednotlivé funkcionáře. Roku 1921 vydala

jednadvacet  podmínek  pro  vstup  do  Kominterny,  ke  kterým  se  přihlásila  i  KSČ

a projevila tak podřízenost národních zájmů internacionálním. Každý, kdo nesouhlasil

s oficiální linií Kominterny, byl označován jako oportunista a všichni ostatní se drželi

jednotné proletářské fronty, která nahradila ofenzivní taktiku proti sociální demokracii.

S  KSČ měla  Kominterna  zpočátku  také  problémy,  protože  její  zakladatel  Bohumír

Šmeral jí vtiskl svůj smysl pro demokracii, češství i revolučnost. Když se v roce 1924

dostal do vedení Komunistické strany Ruska Josef Vissarionovič Stalin, nastaly změny

podle jeho potřeb jak ve straně, tak i v Kominterně. Tyto změny vyústily na V. kongresu

Komunistické  internacionály,  kde  bylo  vytyčeno  heslo  bolševizace  komunistických

stran  neboli  převzetí  ideologických,  organizačních  a  taktických  zásad  Komunistické

strany Ruska.  To znamenalo  především ještě  větší  podřízenost  a  poslušnost  ruským

komunistům17.

3. Počátky Komunistické strany Československa

České  a  slovenské  socialistické  hnutí  se  sjednotilo  až  se  vznikem  nového

československého státu. Navzdory reformám, které byly zavedeny po roce 1918, byla

zachována  kontinuita  socioekonomické  základny  a  často  i  správního  systému.

Československá  situace  se projevovala  hromadnou účastí  dělnictva  a  socialistického

hnutí  na  národní  revoluci.  I  přestože  neměly  vedení,  staly  se  její  hybnou  silou.

Příklonem sociální demokracie k politice národní jednoty a jejím vstupem do vládní

koalice se z ní stal pilíř nového režimu. Nicméně jí to však bránilo vnímat dělnickou

radikalizaci v roce 1920. Nastaly tak podmínky vhodné pro vznik socialistické levice

s pevnou  základnou  v  dělnických  kruzích,  z  které  pak  vznikla  Komunistická  strana

Československa18.  Roku  1921  na  květnovém  sjezdu  byla  založena  Československá

komunistická strana. Sjezd přijal  21 podmínek potřebných ke vstupu do Komunistické

internacionály,  do  které  vstoupila  pod  vedením Bohumíra  Šmerala.  Avšak  sloučení

všech  komunistických  organizací  na  československém  území  bylo  dokončeno  na
17Tamtéž, s. 268-270.
18RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strany 41-42.
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neustálý nátlak Kominterny až v listopadu 1921 založením KSČ.

Bolševizací  hodlala  Komunistická  internacionála  dosáhnout  s  využitím

nečeských složek toho, aby se v KSČ prosadila nová generace. Jelikož tato generace

nastoupila do politiky až po válce,  tak nebyla poznamenaná sociálnědemokratickými

nedostatky Šmeralovy generace.  Komunistická  internacionála  chtěla  dosáhnout  toho,

aby se KSČ zbavila sociálnědemokratické setrvačnosti. Hlavními problémy, kterými se

vyznačovalo  období  utváření  KSČ  a  jež  se  pokusí  vyřešit  bolševizace,  byly

homogenizace  mnohonárodnostní  strany,  centralizace  jejího  uspořádání  a  její  úplné

podřízení politice Kominterny19.

4. Bolševizace KSČ

Období  bolševizace  KSČ  vymezujeme  od  roku  1924  (vyhlášení  zásad

bolševizace  na  V.  kongresu  Komunistické  internacionály  konaném  ve  dnech

17. června – 18. července 1924) do roku 1929 (V. sjezd KSČ, na němž byly vyloučeny

různé  opoziční  skupiny).  Chápeme-li  bolševizaci  především  jako  institucionalizaci

podřízenosti KSČ vůči Kominterně, musíme za začátek tohoto období považovat rok

1921, kdy byla založena KSČ, a za jeho konec považovat až čistku provedenou zástupci

Kominterny na V. sjezdu KSČ v roce 1929.

Bolševizace  KSČ byla  součástí  všeobecného  přenášení  ruského bolševického

modelu  na  celou  Kominternu.  Její  model  byl  nejprve  interpretován  na  pojetí

Komunistické internacionály, na její struktury i na způsob jejího fungování, a poté na

jednotlivé členské sekce. Vše je vyjádřeno v podmínkách pro vstup do Komunistické

internacionály.  Z  jednadvaceti  podmínek  uvedu  tři,  které  se  zejména  uplatňovaly

v období bolševizace:

Podmínka  č.  2:  ,,Každá  organizace,  která  chce  vstoupit  do  Komunistické

internacionály, musí pravidelně a systematicky zbavovat reformisty a centristy funkcí

spojených s jakoukoli odpovědností v hnutí a nahrazovat je osvědčenými komunisty...“

Podmínka č. 13: ,,KS zemí, kde komunisté pracují legálně, musejí periodicky

provádět  čistky  ve  svých  organizacích,  aby  z  nich  vyloučily  vypočítavé  nebo

19RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strany 48-56.
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maloburžoazní živly.“

Podmínka č. 16: ,,Všechna rozhodnutí kongresů KI i jejího exekutivního výboru

jsou pro všechny členské strany KI závazná.“

Úkolem bolševizace bylo zejména ztotožnění sovětského státu a ruské strany

s Internacionálou  prosadit  se  ve  vedení  jednotlivých  komunistických  stran.  Stala  se

podmínkou  ústupu  v  období  tzv.  ,,dočasné  stabilizace  kapitalistického  řádu“.20 

Bolševizace  sledovala  trojí  cíl:  nadřadit  příslušnost  KSČ  k  mezinárodnímu

komunistickému systému, jejímu začlenění do československého politického systému;

dokonat  rozchod  KSČ s  místní  socialistickou  tradicí,  od  níž  toho  při  svém vzniku

odštěpením  od  sociální  demokracie  hodně  zdědila;  rozejít  se  s  pojetím

československého státu podněcováním separatismu jednotlivých národností21.

Zápasem o bolševizaci komunistické strany se Klement Gottwald zařadil mezi

funkcionáře, kteří prosazovali její uskutečnění. Svým postojem, který zastával v tisku,

na jednáních a v diskuzích se svými spolupracovníky se dostával do známosti. Vykládal

bolševizaci  jako  uplatnění  zkušeností  z  boje  ruské  strany  o  moc  a  bezvýhradnou

poslušnost při realizaci politiky Komunistické internacionály. Tehdy Gottwald napsal:

,,V užším slova smyslu znamená bolševizace zhodnocení těch zkušeností a použití těch

způsobů,  které  ruské  komunistické  straně  umožnily  zvítězit  nad buržoazií  a  nastolit

diktaturu proletariátu.22“

Dále  psal  také  o  bolševizaci  ve  svých  spisech:  ,,Bolševizace  není  jediným,

osamoceným aktem ve vývoji strany; bolševizace je nepřetržitý proces ve vývoji strany,

nikdy nekončící,  nikdy není hotový, právě tak, jako nepřetržitý a nekonečný je vývoj

společnosti. Bolševizace především znamená, nikdy nepřestaňme bolševizovat.23“

Podle  Gottwalda  bolševizace  předpokládá,  aby  svrchované  vedení  všech
20RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strany 57-63
21RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strany 87-88.
22KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 8
23GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 11.
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dělnických hnutí a jejich složek bylo v rukách politické strany. Podle něj jsou formálně

všechny složky dělnického hnutí samostatné, komunistická strana na ně má vliv pouze

pomocí svých orgánů a frakcí. Společnými silami je pak potřeba získat důvěru širokých

mas neorganizovaného a indiferentního proletariátu.  K tomu musí  strana přistupovat

každodenním bojem, tím bude přivádět do pohybu vždy širší a širší vrstvy pracujících,

kteří budou komunistickou stranu považovat za svého přirozeného vůdce.

Gottwald  na  závěr  své  stati  o  bolševizaci  uvedl:  ,,Bolševizovat  komunistické

hnutí,  naši  stranu,  znamená zkušenosti  poražených a vítězných revolucí  umět  použít

v konkrétní situaci,  znamená revoluční marxismus spojit  s  revolučními činy širokých

mas, prošlých školou třídních zápasů, a připravit proletariát k úloze politicky vládnoucí

třídy, k diktatuře proletariátu.24“

Na cestě  k bolševizaci  komunistické  strany představoval  významný krok její

třetí  sjezd v roce 1925. Tohoto sjezdu se Gottwald účastnil  jako šéfredaktor  Pravdy

a aktivní člen slovenské delegace. Pro Gottwaldovu politickou kariéru byl tento sjezd

důležitým milníkem.  Byl  zde  zvolen  do  předsednictva  sjezdu,  vystupoval  v  diskuzi

a spoluřídil  sjezdové  jednání.  Jeho  aktivní  účast  na  sjezdu  ukazovala,  že  je  pro

bolševizaci komunistické strany opravdu zanícený a jeho postoj mu vynesl postup mezi

přední komunistické funkcionáře. Byl zvolen členem ústředního výboru KSČ a druhý

den sjezdu členem politického a organizačního byra a tajemníkem ÚV KSČ. Těchto

významných stranických funkcí dosáhl ve svých dvaceti osmi letech. V tomto období se

stala  komunistická  strana  druhou  nejsilnější  stranou.  V  září  1925  získala

v parlamentních  volbách 930 tisíc  hlasů  a  41  poslanců.  Gottwaldovi  bylo  přiděleno

agitačně  propagační  oddělení.  Shromáždil  kolem sebe  řadu  funkcionářů  v  agitačně

propagační komisi. Mezi nimi se nacházeli jeho pozdější blízcí spolupracovníci, jako

byli Jan Šverma, Václav Kopecký a Jaromír Dolanský. Společně bojovali o změny ve

stranickém vedení a jeho politice25.

Roku 1927 na  IV.  sjezdu  KSČ byl  Klement  Gottwald  znovu zvolen  členem

ústředního  výboru  i  politického  byra,  které  mělo  jedenáct  členů.  Skupina  kolem
24Tamtéž, s. 15.
25KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 8.
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Gottwalda se rozrůstala a upevňovala a navenek se nijak netajila svou nespokojeností

s vedením KSČ. V jejich nespokojenosti a vzdoru byl jak tradiční zápal mládí, tak jistě

i nemalý kus vypočítavosti a kariérismu, touhy prosadit se. Byli přesvědčeni, že jen oni

znají správná řešení a dokáží opravdu změnit svět k lepšímu.

Gottwald moc dobře věděl, že potřebuje ke svému postupu získat širší podporu,

proto začal rozmisťovat své spolupracovníky na důležité posty. Jedním z těchto mužů

byl i Rudolf Slánský, který se stal sekretářem kladenského krajského výboru KSČ. Tato

pozice  byla  pro  mladého  funkcionáře  poctou,  protože  Kladno  představovalo

v dělnickém hnutí  významný pojem. Nespokojenost  karlínských kluků,  jak se říkalo

mladým komunistům slučujícím se kolem Gottwalda,  narůstala úměrně tomu, jak se

zvyšovala  nespokojenost  v  celé  KSČ26.  Tato  nespokojenost  s  vedením a  utvářením

směrů ve straně vyústila ve vnitřní krizi strany, která vyvrcholila v červenci roku 1928

po  tzv.  Rudém  dnu.  Komunistické  vedení  se  po  zákazu  Spartakiády  Federace

proletářské tělovýchovy rozhodlo uspořádat Rudý den jako velkou protestní akci proti

perzekuci. Vláda jej také zakázala a komunistické vedení se rozhodlo konat jej ilegálně.

Akce zkrachovala, její konání už neodpovídalo politické situaci ve státě a nebyla ani

organizačně  řádně  připravena27.  Tento  krach  Rudého  dne  vyvolal  zvláštní  zasedání

ústředního výboru, na kterém poprvé otevřeně vystoupila Gottwaldova skupina s ostrou

kritikou vedení strany28.

Klement  Gottwald k Rudému dni prohlásil:  ,,Výsledek Rudého dne je těžkou

porážkou strany a veškerého pracujícího lidu v Československu. Tato porážka, zejména

její  rozsah  a  forma,  je  především  důsledkem  chyb  a  nedostatků  v  činnosti  KSČ,

nahromaděných za poslední období, a teprve v druhé řadě důsledkem chyb učiněných

v akci samé. Aby všechny příčiny porážky mohly být zjištěny a vyvozeny z nich správné

závěry, nutno podrobit veškerou činnost strany za poslední dobu přesnému zkoumání.

K tomu  nutno  provést  především  analysu  hospodářské,  politické  a  sociální  situace
26RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
276-277.
27KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 9.
28RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
277

11



v ČSR, odhadnout poměr a pohyb třídních sil, položit otázku politické a taktické linie

strany,  zkoumat  její  správnost,  nebo  nesprávnost  na  praktické  činnosti  strany  za

poslední období.29“

Krach Rudého dne znamenal pro komunistickou stranu velkou prohru a vyvolal

ve straně hlubokou krizi.  Pražští  funkcionáři  KSČ přijali  tzv.  Pražské memorandum,

které tříčlenná delegace předala VI. kongresu Komunistické internacionály v Moskvě.

Do  SSSR  putovalo  i  antimemorandum  Fakta  proti  frázím,  které  připravilo  vedení

pražského kraje.  Bylo zřejmé,  že se mezi oběma stranami schyluje k rozhodujícímu

střetnutí. Krize v Komunistické straně poskytla příležitost k tomu, aby také v jejím čele

stanuli  ti,  jimž  bude  moci  Stalin  plně  důvěřovat  a  kteří  ho  budou  bez  odmluv

poslouchat. Vybíral si je prostřednictvím Kominterny. A právě Klement Gottwald se stal

jeho prostředníkem a nástrojem k prosazování sovětských zájmů v Československu. 

O  tom,  kdo  stane  v  čele  KSČ,  se  rozhodlo  na  VI.  kongresu  Komunistické

internacionály, který probíhal v Moskvě od 17. července do 1. září 1928. Na kongresu

byl  Gottwald  zvolen  do  exekutivy  Kominterny  a  získal  tak  pevnější  pozici  pro

nadcházející  boj.  Navíc  ho  podpořila  i  sovětská  strana,  která  mu  dala  za  pravdu

a dosavadní vedení velmi přísně zkritizovala. S řešením krize ve straně přišel Gottwald.

Východiskem z krize KSČ byla podle Gottwalda její skutečná bolševizace, již mohli

provést  jen  lidé  nezatížení  sociálně  demokratickou  i  jinou  minulostí.  Exekutiva

Kominterny zaslala  všem členům KSČ dopis  s  názvem ,,Od oportunistické  pasivity

k bolševické  aktivitě“,  který  pomohl  Gottwaldovi  a  jemu  věrné  skupině  získat  na

zářijovém  zasedání  ústředního  výboru  KSČ  většinu.  Členská  základna  byla

přesvědčována o tom, že bolševického obratu lze dosáhnout jen s podporou oddaných a

poctivých členů strany. To znamenalo změnit i Rudé odbory, vyměnit funkcionáře, kteří

se báli, byli váhaví a měli obavy z kritiky30.

I. V. sjezd KSČ

Na  přelomu  let  1928/1929  se  konaly  krajské  konference  KSČ,  které  volily
29GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 57.
30RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
278-280.
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delegáty na nadcházející V. sjezd KSČ. Sjezd se konal od 18. do 23. února 1929 a vešel

do  historie  komunistické  strany  zejména  změnou  vedení,  které  nasadilo  kurz

bolševizaci.  Cílem bylo  svržení  kapitalismu a  nastolení  diktatury proletariátu.  Tento

vytyčený cíl se Gottwaldovi podařilo po necelých dvaceti letech naplnit31.

Gottwald na sjezdě vystoupil  s  hlavním referátem, ve kterém nejprve mluvil

o otázce stabilizace kapitalismu. Zmiňoval všeobecnou krizi  kapitalismu, na které se

s velkou měrou podle něj podílela Říjnová revoluce v Rusku a vznik Sovětského svazu.

Gottwald  řekl:  ,,Utvořením  Sovětského  svazu,  diktaturou  proletariátu  na  šestině

zeměkoule,  byl  z  těla  kapitalismu  vyrván  ohromný  kus  území,  což  je  nejhlubším

pramenem  nynější  všeobecné  krise  kapitalismu.32“  Dále  zmínil  nebezpečí

imperialistické  války,  radikalizaci  mas a  mnoho dalších  témat.  Jeho příspěvky měly

společný bod, zmiňovaly krizi  strany, její překonání a nástup do boje za bolševizaci

a převzetí moci ve straně. ,,Buržoazie se marně raduje, když si myslí, že československé

komunistické  straně  je  odzvoněno.  Členstvo  strany  za  pomoci  Kominterny  si  svoji

stranu ozdraví, překoná krizi strany a učiní stranu bojeschopnou.“ Myslím, že úlohou

sjezdu  musí  být  zlomení  starých  tradic  reformistických,  sociálnědemokratických,

zlomení pasivity, kterou strana vlekla po celou dobu svého života jako trestanec olověné

koule, že sjezd musí zlomit tuto tradici, učinit radikální řez.33“

Na  sjezdu  pronesl  Gottwald  svou  závěrečnou  řeč,  jež  volala  ostatní

spolupracovníky do těžkých bojů: ,,Soudruzi a soudružky! V. sjezd Komunistické strany

Československa  není  zakončením  boje,  je  naopak  začátkem  boje,  začátkem  velkých

těžkých  bojů,  které  nás  očekávají.  Strana,  soudruzi  a  soudružky,  jde  vstříc  těžkým

dobám, jde vstříc těžkým bojům. Strana, soudruzi, jde vstříc těžkým bojům zejména ve

svých vlastních řadách, bojům proti likvidátorům, bojům proti oportunismu, bojům proti

agentuře buržoasie uvnitř našeho tábora. […] Přes to, že krise není dosud překonána,

přes to, že strana ještě bude musit obtížně navazovat spojení s pracujícími masami, přes

to,  bude-li  strana  pokračovat  na  své  cestě  ve  smyslu  usnesení  tohoto  sjezdu,  bude

pokračovat neochvějně cestou třídního boje, proti všem nepřátelům, cestou k sociální

31Tamtéž, s. 280-281.
32GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 93.
33Tamtéž, s. 120.
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revoluci, cestou k diktatuře proletariátu.34“

Tento projev je považován za jeden z jeho nejlepších. Řada jeho tezí se ukázala

správnými a mnohé předpovědi se brzy naplnily35.

Pátý sjezd skončil obrovským úspěchem pro Gottwalda, jelikož byl jmenován

generálním tajemníkem strany, čímž získali i výraznou převahu ve vedení funkcionáři

jeho směru. Gottwald se do čela strany nedostal kvůli svým politickým zkušenostem,

jelikož  byl  dosti  mladý  a  postrádal  politickou  vyzrálost  pro  takto  vysokou  pozici.

Kromě toho si potřebnou autoritu ve straně a známost ve veřejnosti získával. Nicméně

byl nejochotnější a nejschopnější v prosazování a uskutečňování směrnic Komunistické

internacionály.  A právě  tato  pevná  vazba  a  bezvýhradná  poslušnost  ho  vynesla  do

nejvyšší  stranické  funkce  ve  straně.  Mezi  členy gottwaldovského  vedení  existovaly

rozdíly ve vazbách poslušnosti a vykonávání směrnic Kominterny a později Moskvy.

Později  někteří  své vazby přetrhali,  jiní  hledali  přijatelný výklad a způsob realizace

jejich směrnic a další plnili jejich směrnice bez úvah a otrocky. Gottwald fungoval jako

součást systému Kominterny, představoval spojení mezi jejím vedením a vedením KSČ.

V zápase o ovládnutí strany vedl Gottwald mocenské spory, mezi nimiž se nacházel:

nekompromisní boj proti bývalému vedení a dále odsoudil tzv. Šmeralismus. Období,

kdy  v  čele  strany  stál  její  zakladatel  B.  Šmeral,  kvalifikoval  jako  dobu  podléhání

oportunismu, který musí být vymýcen36.

Pátý sjezd formuloval československou verzi teorie o sociálfašismu. Gottwald

v projevu  vylíčil  kritickou  situaci:  vývoj  státu  podporovaný  Masarykem  a  sociální

demokracií prý směřuje k fašismu: ,,Buržoazie se chystá provést fašistický převrat, aby

mohla více vykořisťovat proletariát a chystat válku.“  Gottwald označil Československo

za  imperialistický  stát,  jehož  agresivitu  a  válečné  přípravy  proti  SSSR  je  třeba

odsoudit37. Ideologickým východiskem byla strategie a taktika ,,třída proti třídě“, kterou

vymezila  Komunistická  internacionála.  Gottwald  nejenže  tuto  základní  politickou
34Tamtéž, s. 124-125.
35RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
282.
36KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 11.
37RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strana 78.
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koncepci  přijal,  ale  zejména  ji  důsledně  a  otrocky  aplikoval  na  domácí  poměry.

Dokonce přerostla  v  ideologickou šablonu a v této  roli  zakotvila  v  jeho politickém

myšlení. U Gottwalda nikdy nepřestala fungovat jako rozhodující pohled na společnost.

Z něho vyplynuly politické záměry, rozhodnutí, vymezování příčin událostí a způsob

jejich  řešení.  Politická  koncepce  třída  proti  třídě  rozeznávala  pouze  jediný  vztah

proletariát a buržoazie38.

V říjnových volbách do Národního shromáždění získala KSČ přes 10 procent

hlasů  a  s  30  poslaneckými  mandáty  se  stala  čtvrtou  nejsilnější  stranou

v Československu.  Klement  Gottwald  se  stal  poslancem,  a  tak  21.  prosince  1929

přednesl  svou parlamentní  řeč  a  všechny naprosto  šokoval:  ,,V Sovětském svazu  se

proletáři učí střílet proti kapitalistům. Tam se stavějí šibenice pro vás, tam se dělají

tanky proti vám. My vás nazýváme sociálfašisty a vy říkáte, že je to nadávka. Tak by

například mohl říci vůl, když se řekne vůl, že je to nadávka. Rovněž tak lump nebo vrah,

když se mu tak řekne, aby mohl tvrdit, že je to nadávka. Ve vězení v Sovětském svazu

sedí kontrarevolucionáři, sedí vrazi, právě tak jako i vy budete jednou sedět ve vězení

československých.  Jste  a  v  budoucnosti  budete  ještě  více  avantgardou  fašismu,

avantgardou imperialismu, avantgardou války, jednoho dne zatočíme s vámi právě tak,

jako zatočili ruští bolševici s carem, buržoasií, Kerenským […] Budeme štvát a rušit váš

klid. Nedáme vám ani na chvíli pokoj. My se od ruských bolševiků chodíme učit, jak

vám zakroutit krk...39“ Tato jeho první parlamentní řeč vyšla zanedlouho tiskem, kde na

obálce je statný dělník v haleně, který puškou v rukou ubíjí bezbranného kapitalistu. Na

obálce  stálo:  ,,Jednoho dne  zatočíme s  vámi právě  tak,  jako  zatočili  ruští  bolševici

s carem,  s  buržoazií  a  Krenským.40“   I  přestože  byly  velmi  ostré  a  v  řadě  případů

urážlivé formulace určeny především pro orgány Kominterny v Moskvě, před kterými

se  chtěl  prezentovat  jako  tvrdý,  nekompromisní  člověk  schopný  uskutečňovat  linii

internacionály  za  každou  cenu,  šlo  o  jedno  z  jeho  nejhorších  vystoupení.  Tato  řeč

odhalila  východiska i  styl  jeho politického myšlení  a  jednání,  které  se však později

38KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 12
39RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). Strany 285-286
40BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 101
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naučil lépe maskovat41.

Můžeme říci,  že bolševizace dokonaná na V. sjezdu KSČ v únoru 1929, kdy

vedení  převzal  Klement  Gottwald,  byla  nezbytnou  předehrou  února  1948,  kdy  se

komunisté  chopili  moci  ve  státě42.  Nastává  nové  období,  které  můžeme  nazvat

gottwaldovským neboli  stalinským, neboť Gottwald svou kariéru vybudoval ve stínu

Stalina  a  od  této  linie  se  po  celou  dobu  Stalinovy  vlády  nad  mezinárodním

komunistickým hnutím ani jedinkrát neodchýlil43.

5. Klement Gottwald v čele Komunistické strany

V předchozí kapitole jsme sledovali postup Klementa Gottwalda od řádového

člena KSČ až po nejvyšší post generálního tajemníka strany. V následující části práce se

zaměříme  na  30.  léta  20.  století,  kdy  veškerý  život  v  Československu  ovlivnila

hospodářská krize a postupný nástup fašismu. V tomto období se Gottwaldovi podařilo

sjednocovat  a  stmelovat  skupinu  jemu  věrných  komunistů,  kteří  bezvýhradně  věřili

v politiku  Kominterny  a  Sovětského  svazu.  Proti  každému,  kdo  tuto  víru  porušil,

Gottwald zakročoval, od domluvy až po nemilosrdný rozchod a vyloučení ze strany.

Tím Gottwaldova autorita rostla, až se sám stal jakýmsi zdrojem víry.  „Od poloviny

třicátých let se jeho postavení upevňovalo a v poválečném období dosáhlo nejvyššího

stupně  nezpochybnitelné  osobnosti,  později  nazývané  a  odsuzované  jako  kult

osobnosti.44“

I. 30. léta 20. století v životě Klementa Gottwalda

Následující část práce si klade za cíl plynule navázat na předchozí uvedený text

a  podrobně  zmapovat  politický  život  Klementa  Gottwalda  coby  vůdčí  osobnost

Komunistické  strany  Československa.  Dnes  můžeme  tvrdit,  že  se  jednalo  o  velmi

41RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
286.
42RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strana 77.
43RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strana 85.
44KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 13
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bouřlivé roky plné sociálního napětí  a konfliktů.  Pro komunistickou stranu, která  se

orientovala na sociálně nejslabší vrstvy obyvatel a nekvalifikovaná dělnická třída patřila

k  její  nejširší  členské  základně,  se  nabízela  možnost  ukázat,  že  je  vůdčí  silou  při

masových  sociálních  protestech.  Pro  Gottwalda  toto  období  znamenalo  vrchol  jeho

politického snažení,  avšak  postupující  nemoc a také  sklon k alkoholismu ho začaly

měnit v bázlivého člověka, který pro svou záchranu obětoval cokoliv a kohokoliv. Pro

KSČ a Gottwalda znamenala příležitost  chopit  se moci za pomoci  mobilizace tisíců

nezaměstnaných.  KSČ i  přes  zákazy a  perzekuce  pořádala  6.  března  1930 protestní

pochody k Mezinárodnímu dni boje proti nezaměstnanosti. Tehdy ji přišlo podpořit více

jak 100 000 lidí. Následovaly velkolepé oslavy Prvního máje, kterých se zúčastnilo na

300 000 lidí. Byl založen Svaz přátel SSSR a do řad komunistické strany se hlásili noví

kandidáti.  KSČ  pořádala  a  organizovala  stávky  v  podnicích,  v  továrnách

a v průmyslových závodech. Tehdejší státní orgány stranu pronásledovaly, zakazovaly

akce,  cenzurovaly její tisk, zavíraly aktivisty,  a to vše přinášelo komunistické straně

větší povědomí mezi širší veřejností45.

Gottwald vytyčil komunistické straně jasný úkol, komunistická strana a všichni

její členové budou stát v čele mas dělnictva a rolnictva při jejich spravedlivém boji proti

buržoazii za svůj lepší život. Sám k tomu řekl:  ,,Vzhledem k nastávající hospodářské

krizi  stoupne  význam  otázky  nezaměstnaných.  Strana  musí  energicky  rozvinout

započatou  akci  nezaměstnaných  a  mobilizovat  všechno  dělnictvo  proti  gentskému

systému a za stálou státní podporu nezaměstnaných. […] Strana musí věnovat velkou

pozornost otázce rolnické v souvislosti s agrární krizí. Rozvinout celý problém, vytyčit

a popularizovat  bojový  program  drobných  rolníků,  pořádat  porady  a  konference

rolnictva,  tvořit  akční výbory rolnictva, budovat odborovou organizaci zemědělského

dělnictva, připravovat jeho boj a tvořit organizace Svazu domkářů a malorolníků.46“

V březnu roku 1931 se konal VI. sjezd KSČ, na kterém se vytyčilo heslo ,,Za

proletářské  východisko  z  hospodářské  krize“.  KSČ  se  postavila  do  čela  boje  proti

45RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
286-287.
46GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 163.
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nezaměstnanosti a v únoru 1932 se při akci Den boje proti nezaměstnanosti sešlo na

400 000 lidí,  což  jako kdyby předznamenávalo  vypuknutí  největší  stávky.  Gottwald

v čele KSČ řídil i stávku horníků na Mostecku a výsledkem bylo, že většina požadavků

stávkujících byla přijata47.

Celé období třicátých let bylo poznamenáno nárůstem a sílící mocí německého

fašismu. Poslední lednový den roku 1933 byl jmenován německým říšským kancléřem

Adolf Hitler. Tato skutečnost začala ovlivňovat politické dění v Německu, kde začal hon

na německé levicové hnutí.  Na počátku března vítězí ve volbách NSDAP. Ihned po

jejím vítězství je rozpuštěna Komunistická strana Německa, dále pak odbory a sociální

demokracie. Tyto události ovlivnily dění i v Československu, kde začaly sílit fašistické

organizace.  Gottwald  vzhledem  k  měnícím  se  událostem  vystoupil  na  prvním

protifašistickém  shromáždění  v  Pardubicích,  kde  přednesl  řadu  protifašistických

a protiválečných projevů. Rovněž zde propagoval vytvoření jednotné fronty48. Musel se

začít  více  věnovat  německé  otázce,  protože  bylo  zřejmé,  že  Hitlerův  boj  proti

německým komunistům znamená  nebezpečí  pro  komunisty v  celé  Evropě.  Jak  sám

Gottwald řekl:  ,,V Německu řádí krvavá fašistická diktatura Hitlerova. Brutálně šlape

poslední zbytky práv dělnické třídy. Sociálnědemokratičtí a komunističtí dělníci – to jest

většina dělnické třídy Německa – jsou postaveni na roveň škodné. Tisíce z nich padly

pod palbou Hitlerových band a Göringem komandované policie. Desetitisíce z nich byly

odvlečeny do kriminálů,  kde jim hrozí smrt.  Je spousta případů, kdy zatčení dělníci

a jejich důvěrníci byli při pokusu o útěk prostě odstřeleni. […] Toto široce založené

tažení německého fašismu k vyhlazení všeho třídně uvědomělého, protikapitalistického,

mezinárodního,  revolučního  a  proletářského  v  Německu  nezastaví  se  ovšem

u Podmokel.  Je  tím  ohrožena  dělnická  třída  celé  Evropy,  především  však

Československa.49“

Jde velmi zřetelně vidět, jak se politické myšlení Klementa Gottwalda během
47RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
287-288.
48RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
289.
49GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strany 351-352.
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třicátých let  měnilo.  Na začátku řešil  především hospodářskou krizi  se všemi jejími

důsledky, otázku aktivizace strany a její masový charakter, po událostech v Německu se

obrací jeho pozornost na mezinárodní dění. Věnoval se jak fašistickému vzestupu, tak

válce ve Španělsku a dění v Itálii. Dále trval na nutnosti vyhlášení jednotné fronty, a to

především na obranu před německým fašismem. Vyzýval ke spolupráci všechny strany:

komunistickou stranu, socialistickou stranu, a to jak Československou, tak Německou.

Tvrdil,  že  jen  jednotný  a  organizovaný  postup  proti  buržoazním stranám bude  mít

úspěch.  V  dokumentu  ,,Otevřený  dopis  Komunistické  strany  Československa  všem

členům a  organisacím československé  sociální  demokracie,  strany československých

národních socialistů a německé sociální demokracie v Československu“ Gottwald mimo

jiné napsal:  ,,My,  komunisté,  vám, vašim organisacím a vašim stranám navrhujeme,

abychom  všichni  společně  bojovali  proti  fašistickým  zvěrstvům  v  Německu

a v Rakousku, abychom se domáhali  propuštění Thälmanna a všech protifašistických

vězňů  a  žádali  pro  antifašistické  emigranty  v  Československu  plné  právo  asylu

a všestrannou  podporu.  Navrhujeme,  abychom  společně  bojovali  proti  fašismu

a fašistickým útokům buržoazie u nás, v Československu.50“

Gottwald  v  tomto  bouřlivém  období  upozorňoval  na  nedořešenou  otázku

německé menšiny v Československu. Trval na tom, aby řešení sudetoněmecké otázky

bylo v zájmu jak samotných sudetských Němců, v zájmu českého lidu,  tak v zájmu

Československa jako státu. Podle něj bylo nutné zavést plnou národní rovnoprávnost

všech  menšin.  Jeho  snahou  bylo  zamezení  sudetských  Němců  přidat  se  na  stranu

Hitlera. Gottwald hlásal, že i když komunisté nesouhlasí se státním systémem, který

panuje  v  Československu,  jsou  odhodláni  ho  bránit  proti  fašismu  za  každou  cenu.

Znovu připomněl význam lidové fronty, protože fašismus představoval nebezpečí pro

všechny pracující bez rozdílu. V Rudém právu č. 92 vydaného 22. července roku 1934

Gottwald  ukončil  svůj  ,,Otevřený  dopis“  provoláním:  ,,Soudruzi,  kamarádi!  Akční

sjednocení dělnické třídy je mor na buržoasii. Učiníte-li všude, jak navrhujeme, pak jste

pro věc sjednocení a vítězství dělnictva učinili mnoho. Pak rázem přivodíte takový stav,

kdy všem nepřátelům dělnické třídy vjede do kostí hrůza a strach, kdy všichni fašisté

a reakcionáři  zalezou,  kdy  dělnická  třída  zahájí  na  celé  frontě  velký  a  vítězný

50Tamtéž, s. 409.
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protinástup. Ano, pak i na naší ulici bude svátek!51“

V této těžké době hledal Gottwald spojence a ochránce a byl přesvědčen, že

jedině Sovětský svaz a jeho Komunistická strana může Československu pomoci. Dále se

Gottwald domníval, že při jakémkoliv útoku za strany Německa bude Československo

chráněno  i  Francií.  Přechod  komunistické  strany  k  obraně  republiky  a  demokracie

probíhal však obtížně a narážel na mnoho překážek. Lidová fronta se nedařila ustanovit,

proto pokračoval Gottwald v úsilí získat pro svůj boj i pracující lid z jiných oblastí než

jen z průmyslových závodů. Příznivě zapůsobila na celý proces uzavřená spojenecká

smlouva mezi Československem a Sovětským svazem z roku 1934, která nabývala ve

vzrůstajícím  ohrožení  hitlerovským  Německem  velkého  významu.  Gottwald

v parlamentu, na veřejných schůzích, v tisku i v jednáních s politiky a všude, kde to jen

bylo možné, vyzýval k obraně republiky, k odporu proti fašismu a proti Mnichovskému

diktátu52.  Jako největší  problém při  řešení  otázky obrany republiky se  u  Gottwalda

jevila skutečnost, že buržoazie, která pracující lid vykořisťovala a pro lid nic ze svého

nechtěla obětovat, chtěla tyto masy využít k aktivní obraně proti Hitlerovi. Zde se jako

zásadní  jeví  rozkol  Gottwaldových  názorů,  kdy  nejprve  hlásal,  že  bude  bránit

s pracujícím lidem Československo i pod vedením buržoazie, pokud ta splní požadavky

a  potřeby  lidu,  poté  se  však  začal  domnívat,  že  buržoazie  nesplní  své  sliby  dané

pracujícím lidem, proto nastávající boj bude podle něj jen třídním bojem proti vlastní

buržoasii.  Gottwald  nepřestával  agitovat  pro  obranu  republiky  a  vytvoření  jednotné

fronty a používal pro to velké množství hesel, která zněla velmi bojovně, což si můžeme

ukázat na projevu ze schůze pražského lidu na Slovanském ostrově 12. srpna z roku

1936: ,,Lidé, otevřete oči, procitněte, vzpamatujte se, vzchopte se! Než bude pozdě! Na

našich hrdlech, na všech našich hrdlech, na hrdle republiky je hozena smyčka. Jeden

konec drží v ruce Hitler, druhý zdejší reakce. Dejme se dohromady a přeražme ruku

zdejší reakci. Běží o mnoho, běží o vše! Běda vám, ukážete-li se i v těchto osudových

chvílích úzkoprsými a malichernými! […] Tváří v tvář nebezpečí, před nímž všichni

stojíme – odsuňme stranou, co nás dělí, a semkněme se. Semkněme se v široké lidové

frontě, semkněme se v nejširší frontě obrany republiky! Semkněme se a řekněme hodně

51GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 418.
52KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 15.
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hlasitě  Hitlerovi:  Pane  Hitlere,  Československo  se  nikdy,  slyšíte,  nikdy!  Nestane

provincií Třetí říše!53“

Jeho řeč byla úderná a jasná, hesla se dobře pamatovala a používal je většinou

na konci svých projevů nebo textů. Nebylo tomu jinak, když promlouval k výsledku

Mnichovské konference.

II. Klement Gottwald v období 2. světové války

V Gottwaldově  politické  kariéře  hrálo  období  druhé  světové  války  a  pobyt

v Moskvě a v Ufě důležitou roli. Probíhala jím cesta jeho vstupu do vlády a jeho účast

na moci, v něm se posílila autorita a pozice respektovaného vůdce ve vlastní straně,

uznávaného politika v exilu na Západě, ale i v domácím odboji. Jeho autorita se ale

nedařila  posílit  jak  u  některých  vedoucích  funkcionářů  sovětských  komunistů,  tak

i Kominterny. Právě pobyt v Sovětském svazu Gottwalda obohatil o poznání panujících

poměrů v této zemi, které mohl později využít ve svůj prospěch54.

Období druhé světové války jsem rozdělila na dvě podkapitoly. V první části je

zachycena doba od roku 1938 do konce června 1941, tedy od Mnichovské zrady po

Stalinem vyhlášenou Velkou vlasteneckou válku,  která  ovlivnila  i  boj  Komunistické

strany  Československa.  Druhá  podkapitola  se  věnuje  následujícím  událostem

v politickém životě  Gottwalda  až  do  kapitulace  fašistického  Německa.  Toto  členění

jsem  zvolila  proto,  aby  bylo  patrné,  jaký  nastal  v  politickém  myšlení  Klementa

Gottwalda zlom po vyhlášení Velké vlastenecké války.

i. Od Mnichovské zrady po Velkou vlasteneckou válku

Začátkem roku 1938 byl Gottwald přesvědčený, že si Hitler na Československo

netroufne  a  že  všichni  spojenci  Československa  dodrží  své  sliby.  Gottwald  řekl:

,,Francie prohlásila, že přijde Československu na pomoc, bude-li napadeno. Sovětský

svaz jasně a nedvojsmyslně řekl, že splní své smluvní závazky vůči Československu do

53GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strany 515-516.
54KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strany 16-17.
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posledního puntíku.  Anglie byla nucena opakovat,  že stojí  po boku Francie,  bude-li

Francie  vtažena  do  války.  A  Spojené  státy  severoamerické  ústy  svých  nejvyšších

reprezentantů daly srozumitelně najevo, že [fašističtí váleční paliči musí] počítat s tím,

že narazí také na sílu Ameriky. Můžeme bez přehánění říci, že na naší straně je veřejné

mínění celého demokratického světa.55“

Ještě  na  schůzi  KSČ  v  Praze  dne  18.  května  roku  1938  pronesl  projev

s názvem ,,Nedají nás, když my sami se nedáme!“, ve kterém apeloval na voliče, aby

svými  hlasy  podpořily  KSČ  v  obecních  volbách  a  dali  jasně  světu  najevo:  ,,Lid

Československa se nedá!56“

Ujišťoval  voliče,  že  Československo  má  dobré  mezinárodní  postavení,  které

zajišťuje Francie, a především Sovětský svaz. V tom viděl největší sílu a záruku míru

a upozorňoval na fakt, že Sovětský svaz všechny dohody a smlouvy plní. O druhém

spojenci, Francii, již tak přesvědčený nebyl, protože v ní vládli kapitalisté, ale věřil, že

přijdou na pomoc kvůli své vlastní bezpečnosti.  ,,Již Bismarck řekl, že kdo má Čechy,

ten má Evropu. Bude-li imperialistická velmoc pánem ČSR, pak Francie poklesne na

mocnost druhého řádu a bude otevřena cesta expansi proti všem. Se svého vlastního

státního hlediska by se toho Sovětský svaz ani nemusel tolik obávat,  ten se vždycky

ubrání. Ale musí se toho obávat Francie, a proto nám přijde na pomoc.57“

O Anglii Gottwald pronesl: ,,Vědí, že Hitler chce kolonie, že by ty kolonie museli

dát sami, a myslí si, že by bylo dobré, kdyby vzal něco, co není jejich, třebas takové

Československo. Avšak dnes je jasné, že čím více požadavků Třetí říše bude splněno, tím

větší bude její chuť. […] Třetí říše by tedy zachvátila Polsko a Maďarsko, a poněvadž

Ukrajina  by  byla  stále  tvrdším  oříškem,  nakonec  by  byl  předložen  účet  pánům

v Londýně.  Proto si  také v  Londýně říkají,  že  je  to  riskantní  vydat  Československo.

Vlastní zájmy velí  tedy západním přátelům Československa, aby tento stát nenechali

padnout.58“

55GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 574.
56Tamtéž, s. 565.
57Tamtéž, s. 566.
58Tamtéž, s. 566.
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Jaké  bylo  ale  zklamání,  když  se  hlavy  států  Francie,  Anglie  a  Itálie  na

Mnichovské konferenci, která byla zahájena 29. září roku 1938, dohodly s Hitlerem na

vydání Sudet Německu. Stalo se tak ve městě Mnichov a od toho města dostala dohoda

své názvy ,,Mnichovská dohoda“ nebo ,,Mnichovská zrada“ či ,,Mnichovský diktát“.

Předmětem  konference  nebyla  otázka,  zda  má  či  nemá  Československo  odstoupit

pohraničí,  ale  pouze  územní  rozsah  odstupovaného  území.  Neville  Chamberlain

(představitel  Anglie)  a  Édouard  Daladier  (představitel  Francie)  se  snažili  omezit

Hitlerovy požadavky vůči Československu, ovšem s malým úspěchem. Avšak také si

chtěly velmoci, na něž československá vláda nejvíce spoléhala, zajistit s fašisty mírovou

dohodu a  předejít  vyvolání  války.  Československá  delegace,  která  rovněž přijela  do

Mnichova, nebyla k jednání vůbec připuštěna a byl jí po jeho skončení výsledek pouze

oznámen.  Sudety musela československá vláda postoupit  do 10.  října 1938. Den po

konání konference musela vláda rozhodnout, zda mnichovskou dohodu akceptuje, či ji

odmítne, což by znamenalo válku, proto se Beneš rozhodl přijmout Mnichovský diktát.

Mnichov  znamenal  trvalé  trauma českého  obyvatelstva59.  A tak  Hitler,  který  využil

povolnosti vlád západních mocností, začíná vyplňovat svůj plán, který stručně vyjádřil

již 23. listopadu 1937 v projevu k absolventům politické školy SS v Santhofenu slovy:

,,Německý  národ  má  právo  ovládnout  Evropu  a  přeměnit  ji  v  germánskou  říši

německého národa.60“

V tomto těžkém období  vynikal  Gottwald  odhodláním bránit  republiku  proti

fašismu i proti jeho českým posluhovačům. V jeho politickém myšlení se odrážela víra

v pomoci zahraničních velmocí při napadení republiky Němci. Po Mnichovské zradě

nastal  v  jeho myšlení  zvrat.  Byl  výsledkem jednání  velmocí  o  Československa  bez

Československa zděšen. V proslulém parlamentním projevu z 11. října 1938 prohlásil:

,,Před celým světem prohlašujeme, že vláda neměla ani ústavního ani politického práva

kapitulovat.  Lid  chtěl  bojovat.  Armáda  chtěla  bojovat.  Celý  národ  chtěl  svoji  zemi

bránit všemi prostředky.61“

59RYCHLÍK, Jan a Vladimir PENČEV. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. V Praze: Vyšehrad, 
2013, 685 s. ISBN 978-80-7429-387-0. Strana 440-441.
60ČESKÉ NÁRODNÍ LISTY [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ilegalni-odboj-ksc-na-vyskovsku-v-letech-1939-1945.html
61RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strana 148.
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Gottwald spolu s  dalšími poslanci Národního shromáždění dne 30. září  1938

protestoval  před  prezidentem  Benešem  proti  přijetí  Mnichovského  diktátu.  Tehdy

pronesl: ,,Bosí a bezbranní Habešané se bránili, a my se podrobujeme! Jen se podívejte,

jak se brání španělský lid. Máme skvělou armádu, národ jde s námi a je jednotný. Ještě

nyní by se měla ukázat naše síla. Ještě není pozdě. Mnichovské požadavky by se neměly

přijmout.62“

Gottwald vyjadřoval  přesvědčení,  že  republika byla na boj  dobře připravena,

armáda  vyzbrojena,  na  hranicích  byla  skvělá  opevnění.  Všichni  obyvatelé  byli

připraveni obětovat poslední, aby zem ubránili. Vládě vyčítal,  že nic nepodnikla, jen

zbaběle kapitulovala, a tím vlastně znemožnila ostatním státům Československu přijít

na pomoc. ,,Je přece samozřejmé: jak mi může někdo pomáhat, když sám v rozhodující

chvíli kapituluji, když se sám v rozhodující chvíli nebráním?63“

Po  rozbití  Československa  a  po  nacistické  okupaci  českých  zemí  stanul

Gottwald  v  čele  organizování  národního  odboje.  Burcoval  lid  k  boji  za  svobodu.

Sestavil ilegální vedení KSČ v Čechách i na Slovensku, zahraniční vedení v Moskvě,

jenž  bylo  uznáno  Kominternou,  dále  vedení  v  Paříži,  vedoucí  útvar  komunistů

v britském  exilu  a  vedení  komunistů  v  německém  pohraničí.  Jeho  bojová  linie

vycházela  z  Komunistické  internacionály.  Kominterna  chápala  válku  jako

imperialistickou,  nikoliv  jako  boj  demokratických  států  proti  fašismu,  nacistickému

Německu64.  Komunisté  si  nedělali  žádné iluze o tom, jak bude vypadat  další  vývoj

v republice.  20  října  1938  zastavila  činnost  KSČ  vláda  generála  Jana  Syrového

a zastavila  i  vydávání  všech  komunistických  tiskovin.  Gottwald  se  snažil  ještě

protestovat, i když věděl, že je to zbytečné. Dne 9. listopadu 1938 odletěl přes Paříž

a Londýn do Moskvy. Následně ho následovala manželka s dcerou. V prosinci za nimi

emigrovali další členové politického byra a ústředního výboru KSČ, Kopecký, Šverma,

Široký, Slánský a další. Mezi nimi se vyskytoval i Rudolf Slánský, kterému však musel

62RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
302.
63GOTTWALD, Klement. Vybrané spisy: Svazek I. 1925-1938. Vyd. 1. Praha: tiskárna Rudé právo: 
Ústřední výbor KSČ, 1956. Strana 596.
64KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strany 17-18.
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povolení jeho příjezdu prosadit Gottwald, jelikož o Slánského neměli v Moskvě zájem.

Dne  15.  března  1939,  bez  ohledu  na  nedávnou  podepsanou  Mnichovskou  dohodu,

překročila  v  časných  ranních  hodinách  vojska  německé  armády  na  všech  hlavních

směrech hranice Čech a Moravy, aby se zmocnila posledních zbytků okleštěného území

československého státu. O den později vydal Hitler výnos o zřízení protektorátu Čech

a Moravy65.  Klement  Gottwald  v  moskevského  rozhlase  pronesl  projev:  ,,My,  čeští

komunisté, kteří jsme učinili vše, aby národ byl uchráněn nynějšího údělu, před tváří

národa vystupujeme a prohlašujeme, že chceme stát oddaně a neohroženě v prvních

řadách národního odboje za obnovu plné svobody a samostatnosti.“ Nicméně vedení

KSČ, které bylo v Moskvě, ztrácelo kontakt s domovem. Zůstalo pod bezprostředním

vlivem Kominterny a Stalina, kteří jim určovali nejen linii, ale i to, kdo je nepřítel a co

je třeba dělat.

Gottwald  nadále  svými  prohlášeními  potvrzoval  svůj  loajální  postoj  vůči

Stalinovi  a  Sovětskému svazu66.  Poté,  co ale  Sovětský svaz  v srpnu 1939 podepsal

s Hitlerem  pakt  o  neútočení,  ocitl  se  Gottwald,  jako  obhájce  Sovětského  svazu,

v obtížném  postavení.  Také  válku,  kterou  fašisti  rozpoutali,  sovětské  vedení

i s Gottwaldem  vysvětlovalo  jako  válku  imperialistickou  a  distancovalo  se  od  ní.

Gottwald a celé moskevské vedení KSČ označili prezidenta Beneše a londýnský exil

z posluhování těmto imperialistům67.

ii. Od července 1941 po kapitulaci fašistického Německa

Zásadní  změna nastala  koncem června 1941,  po přepadení  Sovětského svazu

fašistickým Německem. Stalo se tak i proti smlouvám a dohodám, co měli mezi sebou

Hitler a Stalin uzavřené. Podle Kominterny získala válka zcela nový charakter i smysl.

Změnila  se  na  všenárodní  a  vlasteneckou  a  jejím  cílem  už  nebylo  pouze  porazit

Hitlerovo  Německo,  ale  pomoc  všem  evropským národům podrobeným německým

nacismem.  Stalin  vyzval  všechny komunistické  strany k boji  na obranu Sovětského

svazu. KSČ a její moskevské vedení na sebe stále více strhávalo vedoucí úlohu v odboji.

65ČESKÉ NÁRODNÍ LISTY [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ilegalni-odboj-ksc-na-vyskovsku-v-letech-1939-1945.html
66RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
302-304.
67KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 20.
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Byl to výsledek obratu v druhé světové válce, který nastal po vítězství Rudé armády

u Stalingradu na přelomu let 1942/194368.

Gottwald  neopomenul  v  žádném  svém  textu  zmínit  Sovětský  svaz,  Rudou

armádu nebo Stalina, které stavěl na pozici hlavních bojovníků proti nacismu. Podle

Gottwalda bylo nutné mít za vzor sovětský lid, který se postavil na odpor proti fašismu.

Sovětský svaz uznal cíl československého odboje, vedeného exilovou vládou –

obnovení republiky v předmnichovských hranicích; umožnil také vznik československé

vojenské jednotky na svém území. Rovněž Sovětský svaz uznal i prezidenta Edvarda

Beneše za představitele Československa. Gottwald také změnil svůj postoj k prezidentu

Benešovi a uznal ho jako oficiálního reprezentanta republiky v zahraničí. Zároveň začal

prosazovat  stejný  cíl  odboje  a  doporučil  dokonce  komunistům,  kteří  pobývali  na

Západě,  aby  vstupovali  do  exilových  orgánů  a  přestali  se  vyhýbat  službě

v československé  armádě.  Ve  spolupráci  s  plukovníkem  Ludvíkem  Svobodou  začal

sestavovat československou vojenskou jednotku na území Sovětského svazu, i když mu

zprvu  nedůvěřoval.  Setkali  se  v  květnu  roku  1942  v  Buzuluku  a  hned  od  počátku

Gottwald na Svobodu působil, aby ho získal do komunistické strany. Toto úsilí se mu

dařilo tak, že v následujícím roce chtělo londýnské velení plukovníka Svobodu nahradit

velitelem, který je více spjat se Západem. Vztah Gottwalda a Svobody se stal pevným

a vyústil do jmenování Svobody ministrem obrany, který oddaný generál zastával až do

roku 1950. Podle činů, jako bylo zacházení Gottwalda se Svobodou, bylo dobře vidět

Gottwaldův  politický  talent  získávat  spolupracovníky  i  mezi  tzv.  politickými

indiferenty. Gottwald prezentoval navenek Svobodu jako politického nestraníka, jež se

vyvinul  v  muže  oddaného  Sovětskému  svazu.  Sestavení  československé  vojenské

jednotky bylo velkým triumfem moskevského vedení KSČ a samozřejmě i Gottwalda 69

70.

Za dobu pobytu v moskevském exilu se z něj stal uznávaný politik a vůdce jedné

68RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
306-307.
69KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 18.
70KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strany 20-21.
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strany,  představitel  národního  odboje.  Měl  pověst  realistického  státníka,  schopného

jednat všude tam, kde druzí pouze mluvili a dokázal dojít ke kompromisu, který byl

přijatelný pro všechny. Začaly se objevovat i události, které nebyly tak radostné. V září

roku  1944  dostal  Gottwald  silný  infarkt  a  při  léčbě  v  moskevské  nemocnici  vyšlo

najevo, že v mládí prodělal syfilis. O několik týdnů později při Slovenském národním

povstání přišel o spolupracovníka Jana Švermu, s nímž dělal společnou politiku dvě

desítky let. Rovněž na Gottwalda doléhaly některé konflikty uvnitř moskevského exilu.

Tyto zákulisní boje vyústily v nebezpečí, ve kterém se ocitl on sám. Během války začal

mít Gottwald problémy s alkoholem, což se doneslo až do vedení Kominterny a ta ho

chtěla vyměnit za jiného politika. Byla mu vytýkána váhavost k výzvám organizovat

doma  partyzánský  způsob  boje.  Rovněž  se  mu  vytýkala  i  neschopnost  prosadit

důslednou obranu republiky v roce 1938. Na jeho místo se dral jeho spolupracovník

Václav Kopecký. Při této příležitosti Gottwald zjistil, že si nemůže být jist ani svými

nejbližšími  spolupracovníky.  Nicméně  se  s  koncem  války  jeho  problémy  s  pitím

zmírnily71 72 73.  S blížícím se koncem války se u Gottwalda začaly objevovat úvahy

o poválečném uspořádání státu. Blížily se rozhodující okamžiky v životě moskevského

vedení  odboje a  dále  i  celé  československé emigrace.  V prosinci  1943 se Gottwald

s Benešem  sešli  v  Moskvě,  jako  představitelé  západního  východního  odboje.

Gottwaldovo pojetí Národní fronty bylo na první pohled realističtější než Benešova vize

tří politických stran, jež by reprezentovaly pravici, levici a střed. Režim národní fronty

byl  formálně  ustanoven  dekretem  prezidenta  republiky  z  2.  dubna  1945.  Gottwald

stanovil vybudování národních výborů, které měly hlavní úlohu při výkonu poválečné

spravedlnosti.  Nadále  bylo  jasné,  že  se  bude  Gottwald  snažit  o  nastolení  politické

orientace na Sovětský svaz,  který osvobodil  Československo a se kterým mělo jako

jediná osvobozená země uzavřenou spojeneckou smlouvu74 75.

71KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 22.
72KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 27.
73RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
308.
74KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strany 24-25.
75PLACÁK, Petr. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka, 2015. ISBN 978-80-
7432-604-2. Strany 140-151.
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V lednu 1945 se setkal Gottwald se Stalinem. Schůzka trvala nezvykle dlouho,

neoficiální zprávy mluví o šesti hodinách, ve kterých se řešilo více témat o budoucnosti

Československa. Beneš pochopil, jaký je skutečný poměr sil v československé politické

reprezentaci. Konečně poznal, že jeho dosavadní politika neuspěje. Chtěl zajistit vládu

v londýnském prostředí,  v níž  by měl  většinu svých přívrženců.  Avšak u Gottwalda

narazil na odpor. Gottwald byl ochoten jednat pouze se zástupci londýnských politiků,

a tak  Beneš  oželel  některé  své  stoupence,  vybral  ty  nejspolehlivější  a  odletěl  do

Moskvy.  Na  československém  velvyslanectví  usedli  zástupci  všech  složek  české

emigrace 22. března. Nakonec se dohodli na složení vlády, která měla být sestavena

z šestnácti Čechů a devíti zástupců slovenské národní rady, čímž vytvořili první kabinet

svobodné republiky. Gottwald se setkal se Stalinem ještě jednou a to 28. března 1945,

na  večeři  před  odjezdem Beneše  a  budoucí  vlády na  osvobozené  území.  Po těchto

jednáních končila šestiletá emigrace, a tak se začala připravovat nová vláda k návratu

domů76 77.

III. Gottwald mezi roky 1945-1948

Poslední část druhé podkapitoly se věnuje době od osvobození Československa

Rudou armádou (květen 1945) až do zvolení Klementa Gottwalda prezidentem v červnu

1948. V tomto období komunisté poprvé zasedli ve vládě a spolu s ostatními stranami je

čekal  nelehký  úkol  obnovy  republiky  po  ukončené  druhé  světové  válce.  Budování

republiky je jedním z hlavních témat  Gottwaldových projevů a  textů.  Komunistická

strana začala určovat směr vývoje. Především byla u obyvatel spojena s odbojem, který

komunisté  vedli  v  období  okupace  a  také  z  přesvědčení,  že  republiku  osvobodil

Sovětský svaz, stát s komunistickou vládou. Gottwald se v roce 1946 stal ministerským

předsedou  vlády  a  názory,  které  lidu  představoval,  byly  názory  předsedy  vlády

a zároveň samotného vedení Komunistické strany. Nutno podotknout,  že toto období

začíná být silně ideologicky ovlivněné a Gottwaldovo politické myšlení a názory jsou

plné třídního boje za lepší život dělníků a národního boje proti všem nepřátelům nově

vzniklé poválečné republiky. Tento vývoj vyústí do vnitřních republikových konfliktů,

které následovaly v dalších letech.
76KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 28.
77MATĚJKA, Jaroslav. Klement Gottwald. Praha: Horizont, 1977, Strany 66-67.
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Na osvobozené území, tedy do Košic, se Gottwald vracel z moskevského exilu

jako budoucí místopředseda vlády. I když měl nabídku od prezidenta Beneše zastávat

post  předsedy,  odmítl  ji  s  odůvodněním,  že  Západ  by  komunistu  v  čele  kabinetu

nepřijal. Nakonec navrhl, aby se stal košickým premiérem Zdeněk Fierlinger, kterého

znal z moskevského pobytu. Věděl o něm, že patřil ke skupině sociálních demokratů,

kteří propagovali nejužší spolupráci s komunisty a bezvýhradně prosazoval sovětskou

politiku, tudíž to pro Gottwalda znamenalo, jako kdyby v čele vlády seděl on sám. Dne

4. dubna 1945 byla ustanovena v Košicích nová vláda, která o den později schválila svůj

první program, tzv.  Košický vládní program. Košický program, vyhlášený 5.  dubna,

ještě  posílil  tendence,  které  vyplynuly  už  z  jednání  konaného  v  prosinci  1943.

V zahraniční  politice  se  vládní  program  odvolává  na  sovětsko-československou

smlouvu, která byla uzavřena 12. prosince 1943. Tato smlouva se odvolávala na to, že

vláda  bude jednat  v  souladu se  Sovětským svazem v oblastech  vojenské,  politické,

hospodářské i kulturní.  8. dubna zasedal také ÚV KSČ, na kterém byl Gottwald zvolen

opět  předsedou  strany,  přičemž  se  orientoval  především na  práci  ve  vládě  a  státní

záležitosti. Gottwald vystupoval a byl uznáván jako nejvyšší představitel strany nejen

jejími členy, ale i ostatní veřejností. Nikdo nepochyboval o tom, že funkci zvládne a ani

o jeho vůdčí osobnosti v KSČ, jeho názory byly přijímány jako oficiální stanoviska

strany, mezi řádovými členy i ve vedení. Jeho pokyny, vzkazy a stanoviska poskytovaná

při řešení problémů zněly stranickým kolegům jako příkazy. Tím vším určoval politický

směr a úkoly strany. V té době postupoval ruku v ruce se Slánským, kterému svěřil

vnitrostranický  život  a  zajistil  jeho  jmenování  generálním  tajemníkem.  Slánský

vybudoval stranický aparát plně podporující předsedu Gottwalda. Vzájemné vazby mezi

oběma muži se upevnily, společně tvořily jakousi dvojici, ve které předsedovi příslušelo

rozhodující  postavení,  což  Slánský  respektoval  a  stal  se  vykonavatelem  jeho  linie

a názorů78 79 80 81.

78KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strany 26-27.
79RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strana 173.
80RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
313.
81KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 31.
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Sebevědomí Gottwalda stoupalo, stal se uznávanou autoritou politického života

v tehdejším Československu. Jeho postavení odráželo i politické prostředí, které se po

válce změnilo. Chtěl společně s ostatními komunisty využít poválečné revoluční vlny

a nadšení lidu ze svobody k získání politické moci. Měli k tomu všechny podmínky,

především zahraničněpolitickou orientaci na Sovětský svaz, který všichni vnímali jako

osvoboditele. Spolupráci s ním prosazoval i prezident Beneš, jehož snahou bylo vytvořit

z Československa most mezi ,,Východem a Západem“82.

Cíl  Gottwalda  byl  stejný  jako  vždy,  chtěl  nastolit  socialismus  po  vzoru

sovětského  modelu  s  rozhodující  vládou  jedné  strany.  Strana  vystupovala  jako

představitelka  zájmů  Československa  a  jako  strana  masová.  Gottwald  se  snažil

o vytvoření  všenárodní  strany a  na schůzi  ÚV KSČ v prosinci  roku 1945 vystoupil

s projevem, ve kterém mimo jiné řekl:  ,,Není  možné,  abychom neměli  v  každé obci

organizaci. V každém závodě. My máme ještě mnoho závodů, kde organizace nejsou.

[…] Musíme se dostat do každého závodu, do každé obce. Máme ještě rezervoár – ženy.

[…]  Zde  musíme  také  z  tohoto  rezervoáru  čerpat.  Zvýšit  počet  žen  pracujících

v závodech, dílnách, kancelářích. […] máme v naší straně málo mládeže. To, soudruzi,

rovněž nám ukazuje směr, místo, kde je možno čerpat a naši stranu posílit, omladit...“ 83

Gottwald se mohl s klidem věnovat své práci ve vládě a plně se spoléhat na

Slánského,  který  zdatně  řídil  stranický  aparát  KSČ.  Období  to  nebylo  jednoduché,

přibývalo velké množství členů, zakládaly se nové organizace, ale Slánský dokázal, že

komunisté  byli  dobře  připraveni  a  v  každé  chvíli  akceschopní.  Tím předčili  ostatní

strany,  které  pokračovaly ve svých předválečných tradicích a nepovažovaly KSČ za

výraznou hrozbu. Úsilí vedlo k vítězství ve volbách v květnu 1946, v nichž KSČ získala

téměř 40 procent hlasů a v Ústavodárném národním shromáždění zasedalo 114 jejích

poslanců. V nové vládě jmenované v červenci stejného roku se Klement Gottwald stal

předsedou. Ve svém následujícím projevu opět Gottwald lhal, jelikož hovořil o tom, že

budou  zaručeny  veškeré  osobní  a  občanské  svobody,  náboženské  vyznání,  tisková

82RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
314.
83KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strany 32-33.
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svoboda či  svoboda uměleckého projevu. Od té  doby se již  moci ve vládě nevzdal.

Řízení  KSČ přešlo  prakticky  zcela  na  Slánského,  kterému  však  Gottwald  naprosto

důvěřoval84 85.

Po  stabilizaci  role  KSČ  se  Gottwald  mohl  začít  věnovat  tématům  řešícím

obnovu země po válce. Strana zahájila reorganizaci hospodářství, což znamenalo změnu

soukromého podnikání na tzv. Třísektorovou ekonomiku, v níž by vedle soukromníků

podnikal  stát  a  různé  typy  malovýrobců,  včetně  družstevních.  Stát  měl  získat

v hospodářství  hlavní  pravomoci.  Postupem  času  v  Gottwaldových  představách

poválečného uspořádání hrály plány, jak získat úplnou moc v zemi a vyřadit ostatní

politické strany. Dějištěm tohoto politického boje se měla stát Národní fronta, systém

vládních stran podobající  se komunisty organizované koalici,  kterou svolával  a  řídil

Gottwald. Podmínkou přijetí strany do koalice byl souhlas s vládním programem, který

v roce 1946 vypracoval opět Gottwald, který měl navíc ve vládě rozhodující slovo. Tím

se vytvořily poměry, které měly k tradiční západní demokracii daleko. Pomocí Národní

fronty chtěl Gottwald získat všechnu politickou moc a nevzdával se jí ani v roce 1947,

kdy spolupráce  jednotlivých stran  pomalu  přestala  fungovat  a  v  zemi  se schylovalo

k rozhodující bitvě86.

i. Vítězný únor 1948

Dne 22. ledna 1947 vystoupil Gottwald na zasedání ÚV KSČ, které vytyčilo

nové heslo Za většinu národa. Tato zpráva o politické situaci, která pod heslem získat

většinu  národa  pro  úspěšné  plnění  budovatelských  úkolů  pro  politiku  KSČ,  začíná

slovy:  ,,Soudruzi  a  soudružky!  Bylo vždy předností  a  silou naší  strany,  že  nedělala

politiku ze dne na den, že nežila, jak se říká, ,,z ruky do úst“, nýbrž že svoji každodenní

politiku  znovu  a  znovu  zkoumala  pod  zorným  úhlem  svých  konečných  cílů.87“

Komunistická strana chtěla získat většinu lidí pro svou politiku a to zejména mladé lidi.

84RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
316-317.
85BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 106.
86KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strany 28-29.
87PLACÁK, Petr. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka, 2015. ISBN 978-80-
7432-604-2. Strana 153.
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Rovněž chtěli posílit své pozice mezi rolníky, proto vyhlásili v dubnu tzv. Hradecký

program,  jehož  uskutečnění  mělo  přinést  půdu  rolníkům.  Komunisté  se  postupně

dostávali na vrchol a začali zatlačovat ostatní strany.

Rok 1947 se ukázal jako zásadní z hlediska vytváření sovětského mocenského

bloku.  Do  této  doby  se  SSSR  snažil  nezasahovat  do  vnitřních  záležitostí  svých

budoucích  satelitů  i  komunistických stran  příliš  okatě.  Nechával  jim volnost,  avšak

vývoj mezinárodní situace ho přiměl k mnohem tvrdšímu kurzu. V Moskvě se rozhodli,

že je třeba upevnit vztahy mezi SSSR a lidově demokratickými zeměmi88. Již brzy se

ukázalo,  že  Gottwaldovo  myšlení  je  ovlivněno  politikou  sovětského  Ruska.  To  si

můžeme ukázat na příkladu, kdy Gottwald chtěl přijmout Marshallův plán na pomoc

poválečné  Evropě,  ale  Stalin  to  zakázal.  Gottwald  byl  jeho  zlostnou  reakcí

a diktátorským jednáním natolik šokován, že u něj naplno propukl strach ze Stalina.

I další Gottwaldovo chování do značné míry určoval Stalin89.

Komunistická strana roku 1947 chtěla odstranit nebo ovládnout ostatní politické

strany. Gottwald volal po odstranění reakce z vedení nekomunistických stran a žádal

vytvoření levicových skupin,  které měly ve stranách převzít  vedení.  Československá

cesta  k  socialismu,  kterou  vyhlásil  Gottwald,  se  začala  naplňovat,  i  když  trpěla

takovými rozdíly, které ji zbavovaly původních iluzí o demokratickém charakteru cílů

komunistické strany90.

Dosud  vybojované  měla  zabezpečit  nová  ústava,  která  by  garantovala

nezvratnost  dosažených  výsledků  a  zároveň  byla  základnou pro  další  postup  vpřed.

Když se generální tajemník strany Rudolf Slánský v roce 1948 ohlížel za třemi roky,

které uplynuly od války, konstatoval, že se dosáhlo velikého vítězství na poli národním,

politickém i hospodářském. Zmínil odsun tří milionů Němců, konfiskaci jejich majetku,

osídlení pohraničí českými lidmi, dále mluvil o znárodnění velkého průmyslu a bank,

odstranění staré veřejné správy a nastolení nových lidových orgánů moci. Měl ve všem

88RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
317-318.
89BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 106.
90KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 50.
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pravdu, i když netušil, jak velká pravda to bude pro něj osobně. V únoru nastal čas na

spuštění druhé fáze revoluce, která měla přinést zostření třídního boje včetně inscenace

velkých politických procesů91.

V  Gottwaldově  životě  představoval  únor  1948  naplnění  jeho  historického

poslání a povýšil ho z vůdce strany na symbol strany, když se pod jeho vedením KSČ

chopila  moci  ve  státě92.  Dne  13.  února  započal  střet  otázkou  komunistického  vlivu

v policii (SNB). Podle statistik bylo z dvaceti sedmi krajských policejních náčelníků

dvacet členů KSČ a ze sto padesáti tří okresních velitelů osmdesát členů KSČ. Téhož

dne byl ministr spravedlnosti Prokop Drtina informován, že předchozího dne bylo osm

nekomunistických  divizních  policejních  komisařů  zbaveno  funkce  a  nahrazeno

komunisty,  proto  se  rozhodl  ostře  vystoupit  proti  komunistickému  ovládnutí

bezpečnostních  služeb.  Nekomunističtí  ministři  požadovali  anulaci  tohoto  příkazu

a ministr vnitra byl vyzván, aby na zasedání vlády 17. února předložil zprávu o naplnění

vládních  rozhodnutí.  Avšak  komunistický  ministr  Václav  Nosek  se  na  zasedání

nedostavil.  Dne 20.  února  1948 odmítli  ministři  národně socialistické  strany,  lidové

strany a slovenské Demokratické strany přijít na zasedání vlády svolané Gottwaldem

a podali demisi. Uvedené tři strany chtěly převzít iniciativu z rukou komunistů a chtěly

je  dostat  do izolace a  vyvolat  předčasné volby93.  Nicméně demisi  nepodali  sociální

demokraté ani nestraničtí ministři, podalo ji pouze 12 ministrů z 26 členů vlády, tudíž

došlo  k  tomu,  že  demisi  nepodala  více  než  polovina  ministrů  a  vláda  tak  mohla

formálně  fungovat  i  nadále94.  Za  těchto  podmínek  nebyl  ústavně  zaručen  pád

Gottwaldovy vlády a ani předčasné volby. Sotva tedy podali ministři demisi, nezbývalo

jim nic jiného, než jen doufat, že ji prezident odmítne přijmout95.

Gottwald  přijal  demisi  tří  ministrů  demokratických  stran,  a  protože  vláda

nepadla, jak očekával, mohl postupovat při řešení krize na oko podle ústavy. Vyjádřil

jasný požadavek: ,,Žádáme, aby podle dosavadních zvyklostí a ve shodě s vůlí lidu byla
91PLACÁK, Petr. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka, 2015. ISBN 978-80-
7432-604-2. Strany 154-155.
92KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 76.
93RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strany 237-238.
94DNY ČESKÉ STÁTNOSTI [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
http://www.dnyceskestatnosti.cz/kalendarium/13-unor-25-unor-vitezny-unor/
95RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. Praha: 
Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. Strana 239.
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přijata  demise  ministrů,  kteří  se  zpronevěřili  zásadám  Národní  fronty  a  vládnímu

programu,  a  aby  byla  vláda  doplněna  novými,  věrnými  zástupci  lidu  a  jeho

organisací.96“

21.  února  Gottwald  předstoupil  před  lid  shromážděný  na  Staroměstském  náměstí

a vyzval  ho,  aby začal  přebírat  moc.  Ihned  začaly  vznikat  po  celé  republice  akční

výbory Národní fronty, které rozhodovaly o rozdělení významných postů, což vlastně

byla první politická čistka. Bylo při ní vyřazeno mnoho set tisíc nekomunistů, a tím byla

odstraněna  koaliční  struktura  Národní  fronty,  kterou  nahradila  vláda  jedné  strany.

Občané  byli  rozděleni  na  dva  tábory:  komunisty  a  ty  ostatní.  V  tomto  období  se

Gottwald snažil aspoň navenek zachovávat zdání, že jde o demokratický převrat, a to

hlavně  kvůli  prezidentu  Benešovi,  se  kterým  se  nechtěl  dostat  do  konfliktu.  Po

probíhajících čistkách se Gottwald rozhodl, že nastal ten pravý čas a vyslal do všech

krajů své emisary s poselstvím, že krize má být ukončena nejpozději  k 25.  únoru97.

Proto se Klement Gottwald rozhodl zasáhnout a navrhl prezidentu Benešovi, aby demisi

přijal.  Gottwald  navrhoval,  že  vládu  doplní  spolehlivými  soudruhy.  Na Václavském

náměstí  25.  února  pronesl  Gottwald  řeč:  ,,Právě  se  vracím  z  Hradu  od  prezidenta

republiky.  Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal  návrh na přijetí  demise

ministrů,  kteří  odstoupili  20.  února  tohoto  roku.  A současně  jsem  panu  prezidentu

navrhl  seznam osob,  kterými má býti  vláda doplněna a rekonstruována.  Mohu vám

sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.98“ Beneš

tedy nakonec na nátlak Gottwalda ustoupil a dne 25. února demisi přijal.

Historik Petr Zídek označil demisi jako fatální chybu. Podle historika byl postup

nekomunistických stran netaktický. Dokonce i Gottwald se o demisi vyjádřil slovy: ,,Já

se přiznám, že jsem se ráno před schůzí (vlády) modlil, aby je ta blbost neopustila a oni

nepřišli.  Pánbůh  mě  vyslyšel  a  oni  nepřišli.“  Jejich  chybou  bylo,  že  si  nezajistili

podporu  sociálních  demokratů  a  ministra  zahraničí  Jana  Masaryka  a  jelikož  většina

členů zůstala, nemohla být vláda rozpuštěna. Další chybou podle historika Zídka bylo,

96GOTTWALD, Klement a František NEČÁSEK. Klement Gottwald: 1946-1948: Sborník statí a projevů.
[Díl] 2. Praha: Svoboda. Strana 25.
97KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 41.
98TOTALITA [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/1948/1948.php
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že předáci  nekomunistických stran místo mobilizace vlastních příznivců vyzývali  ke

klidu  a  ujišťovali,  že  se  nic  nestane.  Veškerou  odpovědnost  přenesli  na  prezidenta

Edvarda Beneše a očekávali, že se rozhodne demisi nepřijmout. Podle historiků Beneš

demisi přijmout nechtěl. Dokonce i Drtina ve svých spisech uvádí, že ještě 23. února

Beneš  možnost  přijetí  demise  odmítal.  Gottwald  údajně  vyhrožoval  Benešovi,  že

v případě  nepřijetí  demise  je  připraven  vojensky  zasáhnout  Sovětský  svaz.  Podle

dobových svědectví ke konečnému rozhodnutí Beneše o přijetí demise přispěl tvrdý tlak

ze strany Klementa Gottwalda99.

Gottwaldovo životní dílo bylo dokonáno. Na prázdná místa tedy dosadil své lidi

a  do  voleb  chystaných  v  květnu  prosadil  jednotnou kandidátku  Národní  fronty  bez

možnosti  výběru.  Politický  převrat  v  únoru  1948  představoval  v  politickém životě

Gottwalda hlavní mezník. Stal se mužem, který dokázal bez prolité krve nastolit vládu

proletariátu a završit tak svůj boj o převzetí moci ve státě. U členů KSČ dosáhla jeho

autorita nadpozemské podoby a byl považován za geniálního, neomylného a politicky

moudrého vůdce. Stal se nedotknutelným představitelem KSČ a po celé společnosti se

šířilo  heslo:  ,,Gottwald  je  strana  a  strana  je  Gottwald.“  Zpevnil  se  tak  jeho  kult

osobnosti, ke kterému navíc přispěly vydávané knihy o jeho životě, vydávaly se jeho

sebrané  spisy,  udělovalo  se  mu  čestné  občanství,  pojmenovávaly  se  po  něm  ulice

a náměstí. Dokonce celé město Zlín bylo přejmenováno na Gottwaldov. Stavěly se mu

sochy, umísťovaly se pamětní desky, pojmenovávaly se po něm hudební, výtvarné nebo

sportovní soutěže.  Jeho kult  vyvrcholil.  Málokdo však tušil,  že Gottwald má i  svou

odvrácenou stranu, jeho holdování alkoholu, které přestával zvládat. Jeho problém se

vyřešil tím, že v červnu 1948 byl zvolen prezidentem republiky a uzavřel se i se svou

problematickou zálibou na Hradě, kam na něj nebylo zvenčí vidět.100

6. Klement Gottwald – První dělnický prezident

Po státním převratu se rozhodl prezident  Edvard Beneš k abdikaci.  Motivem

k odchodu  se  stal  nesouhlas  s  návrhem  nové  ústavy,  jelikož  neposkytovala  záruku
99ČESKÁ TELEVIZE [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1116424-unor-1948-zacal-demisi-12-ministru-teto-fatalni-
chyby-gottwald-vyuzil
100KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strany 44-47.
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demokratického  uspořádání,  některá  její  ustanovení  přímo  odporovala  zásadám

demokracie. Dne 7. června Edvard Beneš abdikoval101.

Na posun v Gottwaldových názorech na stranickopolitické uspořádání měly vliv

parlamentní volby konané v květnu 1948. Gottwald původně předpokládal, že strany

půjdou  do  voleb  samostatně.  Nicméně  samostatná  účast  ve  volbách  by  přispěla

k organizační a  politické obnově nekomunistických stran.  Tudíž se zrodila myšlenka

společné,  jednotné  kandidátky  Národní  fronty.  Následně  tedy  Gottwaldův  návrh  na

celostátní  uplatnění  jednotné  kandidátky  vedení  KSČ  přijalo.  Zahájily  tradici  90%

účasti a 90 % kladných hlasů, nicméně Gottwald věděl, jakými způsoby se výsledku

dosáhlo,  a  přesto  jej  prezentoval  jako  důkaz  souhlasu  občanů  s  únorem  a  novým

režimem102. Pouhý týden po abdikaci Beneše byl 14. června 1948 Klement Gottwald

zvolen jednomyslně Národním shromážděním prezidentem Československa. Stal se tak

prvním dělnickým a  komunistickým prezidentem.  Rovněž  se  mu  říkalo  i  prezident

Sjednotitel103 104.  Jeho  zvolení  symbolicky  uzavřelo  jeho  vítězné  tažení  k  získání

absolutní moci ve státě.  Od Stalina čekal Gottwald uznání za způsob, jakým porazil

demokratické síly a za nekrvavé převzetí moci. Stalin mu však vytkl, že jeho postup byl

riskantní a hlavně že si nevyžádal pomoci sovětské armády, která stála připravena na

hranicích. V tuto chvíli si již Gottwald nedovolil prosazovat svoje názory a už jen mlčky

přijímal pokyny, co je třeba při výstavbě socialismu v Československu udělat nejdříve

a co  později.  Začal  tedy bez  výhrad plnit  sovětské  pokyny.  V zemi  byla  utužována

komunistická diktatura a  jiné politické strany byly zlikvidovány.  Nevhodní  lidé byli

vyhazováni  ze  zaměstnání  a  následně zatýkáni  a  vězněni.  Začaly se konat  politické

procesy s popravami a vězněním tisíců lidí, jejichž proviněním bylo to, že nesouhlasili

s komunistickým režimem105.  Politická situace se dotkla i  církve.  Doba Gottwaldova

působení  ve  funkci  prezidenta  znamenala  pro  národ  jednu  z  nejtragičtějších  etap

novodobé historie.

101KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 94.
102KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 103.
103RYANTOVÁ, Marie. Českoslovenští prezidenti. Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-500-7. Strana
156.
104BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 107.
105RYANTOVÁ, Marie. Českoslovenští prezidenti. Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-500-7. 
Strany 156-157.
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I. Likvidace církve

Po nástupu komunistů k moci problémy ve vztahu církve a státu rostly. Nejprve

komunisté prohlašovali,  že mají  zájem o dobré vztahy, přičemž se chystali  o novém

uspořádání vztahu církve a státu vyjednávat. Avšak již na počátku jednání byli vyřazeni

představitelé  papežské  internunciatury.  Za  stát  byla  jednáním komise  pověřena  pro

církevní a náboženské otázky pod vedením ministra spravedlnosti106. Gottwald v srpnu

1948  pronesl:  ,,Nikdo  nechce  potlačovat  náboženství,  nikdo  nechce  zavírat  faráře

a kostely.“ Avšak po pouhém roce a půl se vše radikálně změnilo. Katolickou církev

zasáhne jedno z nejtragičtějších období107.

V  následujícím  období  se  pozice  církve  neustále  zhoršovala,  jelikož

komunistický  režim  postupně  omezoval  spektrum  církevních  aktivit.  Komunistická

strana  začala  vyvíjet  nátlak  na  kněží  a  objevily  se  i  první  případy jejich  soudního

postihu. Dne 25. dubna 1949 se vedení komunistické strany rozhodlo pro linii, podle níž

mělo být podřízení církve dosaženo nikoliv dohodou s církevními představiteli, nýbrž

bojem proti nim. Pro řízení akcí ustanovila KSČ zvláštní operativní komisi nazvanou

církevní šestkou, sestavenou z vysokých komunistických funkcionářů. Cílem bylo tedy

církev  ovládnout.  Konečným výsledkem měla  být  tzv.  Národní  církev,  oddělená  od

Vatikánu108. Tuto státní církev by neřídil papež, ale stát. Stát spoléhal na kolaborující

duchovní,  kterým nevadilo  spolupracovat  s  ateistickým režimem.  Avšak  v  tu  chvíli

zakročil papež. Vydal Pastýřský list, který znamenal, že kněží, kteří se připojí ke státní

církvi, budou zproštěni církevní funkce. Komunistická strana se v následujících letech

rozhodla zlikvidovat církev pomocí akce K, akce Ř a akce P. Důvod, proč se komunisté

rozhodli zlikvidovat církev, byl, že její ideologie nesouzní s marxismem-leninismem.

Báli se, že hrozí riziko odporu, jelikož papež sídlil na Západě.

II. Politické procesy

Na počátku 50. let došlo ke krizi režimu a to jak po stránce ekonomické, tak

sociální a politické. Stalin a sovětské vedení začalo osobně vyvíjet nátlak na Gottwalda,

aby  také  KSČ  začala  po  vzoru  ostatních  komunistických  stran  hledat  nepřítele  ve

vlastních řadách. V ruských archivech jsou uloženy dokumenty, z nichž vyplývá, že se
106Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/diktatura/panel04.pdf.[online]. [cit. 2018-05-08].
107BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strana 107.
108Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/diktatura/panel04.pdf.[online]. [cit. 2018-05-08].
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tomu bránil, nicméně tento odpor nevydržel dlouho. Avšak již v roce 1950 bylo zatčeno

několik desítek nejvyšších stranických funkcionářů. Většinu Gottwald moc dobře znal,

dokonce se jednalo o jeho přátele, přičemž o jejich nevině nepochyboval. Přesto dal

souhlas k jejich zatčení,  jelikož se začal bát o svoji  svobodu, a tak Gottwald raději

souhlasil se vším, co po něm sovětští poradci chtěli109.

Většina odsouzených se v dřívějších dobách podílela na čistkách ve 30. letech,

tudíž moc dobře věděli, jak probíhají procesy. Nyní se zaměříme na Stalinem vybranou

hlavu spiknutí, kterým byl Rudolf Slánský. Byl blízkým spolupracovníkem a přítelem

Klementa Gottwalda a zastával funkci generálního tajemníka od roku 1945 do roku

1951. Odchodem Gottwalda na Hrad se ještě více upevnila pouta mezi ním a Slánským,

který získal většinu vrcholných rozhodovacích pravomocí pro sebe. Změna nastala až

v roce 1951, kdy byl Slánský odvolán z funkce generálního tajemníka a byl umístěn na

post  místopředsedy  vlády110.  Začal  jeho  politický  pád  zakončený  zmanipulovaným

politickým procesem a jeho popravou.

Gottwald  k  tomuto  tématu  v  prosinci  1952 řekl:  ,,Ukázalo  se,  že  protistátní

spiknutí je organisováno uvnitř komunistické strany. Ukázalo se, že protistátní spiknutí

je  vedeno  spikleneckým  centrem,  v  jehož  čele  stál  bývalý  generální  tajemník

Komunistické  strany  Československa Rudolf  Slánský.  Ukázalo  se,  že  toto  protistátní

spiklenecké  centrum  je  řízeno  americkými  imperialisty  a  že  sloužilo  všem

imperialistickým  špionážním  službám.111“  I  když  Gottwald  věděl,  že  obvinění  jsou

nepravdivá,  obětoval  svého  dlouholetého  přítele  bez  výčitek  svědomí.  Slánský  byl

popraven v prosinci 1952 a ještě před popravou řekl: ,,Mám to, co jsem si zasloužil. Jiní

odcházeli z tohoto světa zoufalí z toho, co jim to ta jejich strana provedla.112“

V letech 1948-1950 proběhla další řada vykonstruovaných procesů s těmi, kteří

byli  obviněni  z  nenávisti  k  lidově  demokratickému  zřízení,  sabotování  národního

hospodářství,  špionáže  ve  prospěch  imperialistů  a  z  dalších  těžkých  zločinů.

109RYANTOVÁ, Marie. Českoslovenští prezidenti. Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-500-7. 
Strany 157-158.
110Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1204/003-008.pdf.[online]. [cit. 2018-05-
08].
111GOTTWALD, Klement. Klement Gottwald 1951-1953: Sborník statí a projevů. Praha: SNPL, 1953, 
Strana 205.
112Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/diktatura/panel04.pdf.[online]. [cit. 2018-05-08].
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Vzpomeňme vykonstruovaný politický proces s Miladou Horákovou a spol. Při těchto

procesech padá  vina  na  hlavu i  Gottwaldovi,  neboť věděl  o  používání  psychického

i fyzického nátlaku a nikdy nezasáhl, ač jako prezident mohl udělit milost. Tyto tragické

události posledních let jeho života zcela zastínily jeho celoživotní politickou činnost a

kariéru.

III.  Závěr Gottwaldova života

Pokud opustíme téma politických procesů, můžeme Gottwaldův pobyt na Hradě

charakterizovat jako podivný. Po svém příchodu na něj byl velmi často opilý a to i přes

pokročilé stadium své choroby. Jeho osobní lékař prof. Haškovec se o něj staral, jak

mohl, ale Gottwald ho neposlouchal a v roce 1951 ho nechal odvolat. O Gottwalda se

tedy začali starat výhradně sovětští lékaři. Nicméně i tak Gottwald na prof. Haškovce

nezapomněl a v dubnu 1952 ho nechal zatknout a odsoudit113.

Důvodem jeho pití, jež zhoršovalo jeho zdravotní stav, bylo, že jím léčil strach

ze Sovětského svazu. Již v této době si uvědomil, že není všemocným pánem, nýbrž jen

loutkou v rukou Stalina. Jeho strach se prohluboval, začal trpět fobií,  že je neustále

sledován. Všude viděl špehy a udavače. Hrozbu pro něj představoval stranický aparát a

tajná policie,  což  pochopil  v  posledním roce svého života,  kdy ve  svém bytě našel

odposlouchávací  zařízení.  Tehdy  se  Gottwaldův  strach  rozrostl  do  neuvěřitelných

rozměrů, což vedlo k rozpadu osobnosti a paranoidnímu vnímání světa. Na Hradě zůstal

vylekaný, neklidný a nemocný muž114.

Naposledy se Gottwald objevil na veřejnosti  koncem ledna 1953 při  otevření

Muzea V. I.  Lenina.  Jeho zdravotní stav byl  velmi vážný, ztrácel zájem o politické,

stranické a veřejné dění, přestával docházet na schůze a jednání. Jeho sovětský lékař

prof.  Markov byl  požádán,  aby sdělil  podrobnosti  o  Gottwaldově zdravotním stavu,

které nikdo neznal. Než se tak stalo, zemřel 5. března 1953 Stalin. To Gottwalda velmi

silně  zasáhlo  a  značně  rozrušilo.  Svůj  poslední  projev  věnoval  památce  Stalina
113RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strana 
328.
114BUDINSKÝ, Libor. Deset prezidentů. V Praze: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0966-7. Strany 111-
112
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a zakončil ho slovy:  ,,Drazí přátelé, soudružky a soudruzi! Těchto několik slov jsem

vám chtěl říci, než odjedeme, abychom vzdali poslední poctu a čest soudruhu Stalinovi,

abychom se  s  ním naposledy  rozloučili.  Myslím,  že  tak  můžeme učinit  jménem vás

všech, jménem všech věrných a poctivých občanů Československa. A myslím, že tam

v Moskvě před mausoleem Lenina, a nyní před mausoleem Lenina a Stalina, můžeme

těmto dvěma největším géniům lidstva jménem vás všech slíbit, že půjdeme až do konce

cestou, kterou nám oni ukázali, že pod prapory Lenina a Stalina půjdeme a dojdeme

k socialismu.115“

Na pohřeb letěl Gottwald letadlem a vzhledem k jeho srdečnímu onemocnění to

byl  velmi  riskantní  krok,  který  jeho zdravotní  stav  tak  zhoršil,  že  14.  března  1953

zemřel. Jako příčina jeho smrti byla označena trhlina ve stěně aorty a výron krve do levé

poloviny hrudníku a do mezihrudí, který vedl k selhání srdeční soustavy116.

Gottwaldova pohřbu se 19. března 1953 zúčastnily statisíce občanů. Po obřadu

bylo rozhodnuto, že jeho tělo bude balzamováno a umístěno v mauzoleu vybudovaném

na Vítkově hoře. Mauzoleum bylo zrušeno až v roce 1962 a tělo Klementa Gottwalda

bylo zpopelněno a umístěno na Olšanské hřbitovy.

7. Hodnocení Gottwaldova politického působení

Poslední kapitola práce se věnuje stručnému shrnutí a zhodnocení Gottwaldova

osobního  i  politického  života.  Cílem  je  ukázat  na  klíčové  události,  které  měly  za

následek proměny v jeho politickém myšlení.

Klement Gottwald byl ženatý s Martou Gottwaldovou, která pocházela taktéž

z chudé rodiny sedláka a byla nemanželským dítětem. Marta stála po boku svého muže

až do jeho smrti, avšak do KSČ nikdy nevstoupila. Měli spolu dceru Martu, která si

později  vzala  za  manžela  Alexeje  Čepičku,  pro kterého tento  sňatek  znamenal  start

politické kariéry. Gottwald ho jmenoval ministrem národní obrany a prvním náměstkem
115GOTTWALD, Klement. Klement Gottwald 1951-1953: Sborník statí a projevů. Praha: SNPL, 1953, 
Strana 270.
116RICHTER, Karel, Jiří BÍLEK a Roman CÍLEK. Úhlavní přátelé: osudová spojení: Stalin-Trockij, 
Hitler-Röhm, Gottwald-Slánský. Praha: Themis, 2002. Historie (Themis). ISBN 80-7312-005-4. Strany 
339-340.
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předsedy vlády.

Gottwald byl spíše uzavřený, zavíral se do své pracovny, kde sepisoval své statě

a projevy. Byl plně podřízen Moskvě a sovětským poradcům, kteří v podstatě určovali

směr jeho politiky. Jeho politické názory se však neustále vyvíjely a měnily, většinou

díky vývoji událostí ve společnosti a ve světě. Nejprve to byla dozajista prožitá první

světová válka, následně ho velmi výrazně ovlivnila světová hospodářská krize, nárůst

vlivu fašismu, prožitá druhá světová válka a celoživotně velmi podstatný vliv měl vývoj

Sovětského svazu.  Každé období  se  vyznačovalo  hlavním tématem jeho politického

myšlení.  V prvním období to byla především komunistická strana a její bolševizace,

v dalším období je stěžejním tématem sjednocený boj všech proti fašismu a za svobodu

republiky a v následujícím poválečném období je to uchopení moci KSČ a budování

lidově demokratické republiky.  I když se jedná o stručné shrnutí,  ukazuje se, jak se

Gottwaldovo myšlení přesouvalo pod vlivem vnějších okolností.

I. Témata stranická

Toto téma je  charakteristické  pro Gottwaldovy politické  začátky,  avšak téma

KSČ se linula napříč celou jeho politickou kariérou. Věnoval se otázkám týkajícím se

úlohy  strany,  kterou  viděl  jako  sjednotitelku  všech  pracujících.  Nejprve  uvažoval

o dělnících, ke kterým se měli přidat rolníci a posléze pracující středních vrstev. Cílem

bylo udělat z KSČ stranu masovou. Po nastoupení fašismu viděl stranu v roli jediné

obránkyně svobody národa a Československé republiky, hlavní bojovnici v boji proti

fašismu. Po vítězství nad fašistickým Německem Gottwald přidal straně novou úlohu,

budovatelky lidově demokratické strany. Vždy, když politicky uvažoval o straně, mluvil

o  jejích  členech,  o  komunistech,  na  které  kladl  hlavní  zodpovědnost  za  správné

fungování strany. Požadoval od nich aktivní přístup, ideologové působení na ty, co ve

straně nebyli  a každodenní příkladné jednání typické pro pravého komunistu. Mluvil

o získávání nových členů z řad mládeže nebo žen s cílem udělat stranu masovou. Ve

svém prezidentském období pak hlavním tématem týkajícím se strany bylo očistit stranu

od nepřátel, kteří by jakkoliv stranu oslabovali.
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II. Vnitropolitické události a mezinárodní role ČSR

Gottwald se po celý politický život vyjadřoval k nejrůznějším událostem, které

probíhaly jak doma, tak ve světě. Ve svých referátech se zabýval nejrůznějšími protesty,

stávkami  nebo  demonstracemi.  Události  využíval  ke  kritice  vládnoucí  třídy

a k představení  komunistického  postoje  k  danému  problému.  Vždy,  když  mluvil

o panujícím režimu, zmiňoval nepřátele a spojence strany a republiky. Hned od počátku

viděl  hlavního  spojence  v  Sovětském  svazu,  vzor  pro  republiku.  Změna  nastala

v období druhé světové války, kdy Gottwald považoval za spojence i západoevropské

státy, především pro společný boj proti fašismu. Po vítězství nad Německem Gottwald

otočil  a  kritizoval  Západ  kvůli  snahám  o  rozvrat  Sovětského  svazu  a  potažmo

i Československa.

,,Kdo to tam teď za hranicemi vystupuje ,,jménem národa“? Ti, kteří mají na

svědomí Mnichov a hitlerovskou okupaci.  Kdo tam teď ze zahraničí  ze  všemožných

rozhlasových stanic dští oheň a síru proti republice a nabádá – sám v suchu a za větrem

– zdejší lidi k různým protistátním činům? Jsou to tytéž nebo podobné kreatury, které

během protektorátu sloužily  Hitlerovi  do roztrhání  těla.  Kdo jsou ti,  kdož  s  pomocí

západnické výzvědné služby posílají k nám bandy zrádců, diversantů, škůdců a vrahů?

Jsou to tytéž kreatury, z nichž většina sloužila gestapu proti vlastnímu národu...117“

V názorech na světové velmoci byl pevný, jen co se týkalo Sovětského svazu.

Ten nikdy nekritizoval a nikdy se od něj neodvrátil,  zdůrazňoval nutnost spojenectví

s ním. Tento fakt se odrazil i  v hodnocení mezinárodní oblasti,  kde Gottwald mluvil

o politice  cizích  států  podle  jejich  postoje  k  Sovětskému svazu a  Československu:  

,,... je třeba jako oko v hlavě chránit spojenectví a přátelství s velkým Sovětským svazem

a zůstat až do konce věrnými velikému Stalinovi.118“

Propagoval  spolupráci  všech  slovanských  zemí  a  lidově  demokratických

republik.  Po  skončení  druhé  světové  války  obrátil  svou  pozornost  na  dění

v Československu.  Za vydatné pomoci  Sovětského svazu chtěl  vybudovat  republiku,

kde bude vládnout pracující lid v čele s KSČ. Veškerou svou snahu podřídil získání
117GOTTWALD, Klement. Klement Gottwald 1951-1953: Sborník statí a projevů. Praha: SNPL, 1953, 
Strana 27.
118Tamtéž, s. 58.
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moci, což se mu politickým převratem v únoru 1948 povedlo. V rámci prezidentského

období  naplno  vypukl  pod  taktovkou  sovětských  poradců  hon  na  nepřátele  strany

a republiky. Gottwald tomu věnoval veškeré své úsilí a neváhal poslat do vězení nebo

dokonce na smrt ani své blízké přátele a spolustraníky.

,,Z  vnitropolitických  událostí  zmíním  se  aspoň  o  jedné.  Je  to  odhalení

zrádcovské  a  špionské  bandy  Šlinga,  Švermové,  Clementise  a  jejich  společníků.

Odhalením a likvidací této bandy jsme zmařili podlé naděje západních imperialistů na

rozvrat naší země a na její zatažení do tábora války. Odhalení a likvidace této bandy je

proto též velkým přínosem…119“

Jeho strach z moskevských poradců byl tak velký, že to byl on, který nastolil

bezvýhradnou  poslušnost  československého  stranického  a  státního  aparátu,  která

vydržela až do pádu komunistické moci v roce 1989. Zájem Moskvy prosazoval i tam,

kde s ním nesouhlasili, kde dokonce tento zájem poškozoval Československo nebo, jak

již  bylo  řečeno,  nejbližší  přátele.  O  jeho  oddanosti  vypovídala  i  jeho  první  cesta

v prezidentském úřadě, která vedla právě do Moskvy. Právě při této cestě zažil skutečný

strach, když se přesvědčil, že ani on si nemůže být jistý před sovětskou Bezpečností

životem. Přes tento zážitek nepolevil ve svém postoji k Sovětskému svazu a jeho vůdci

Stalinovi,  což  můžeme  vidět  v  jeho  prohlášení:  ,,Nechť  se  upevňuje  a  sílí

československo-sovětské  spojenectví  a  bratrství!  Nechť  žije  moudrý  učitel  lidstva

a generalissimus míru – Josef Vissarionovič Stalin!120“

III.  Monstrprocesy

Posledním tématem, o kterém se chci zmínit, jsou politické procesy probíhající

za vlády Klementa Gottwalda. Tento neblahý úsek českých dějin leží na jeho bedrech

v plné  míře.  Prezident  o  praktikách  Státní  bezpečnosti  věděl  již  před  rokem  1948

a nikde  se  v  jeho  politických  názorech  neobjevilo  odsouzení  nebo  zavržení  těchto

praktik.  Svou  autoritou  tyto  nezákonnosti  podporoval  a  vytvořil  jim  prostor.  Je

dokázáno, že v období od října 1948 do konce roku 1952 vynesl Státní soud na 27 tisíc

119Tamtéž, s. 71.
120Tamtéž, s. 75.
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rozsudků za  protistátní  činnost121.  V roli  prezidenta  měl  k  dispozici  mnoho důkazů

o tom, že si Státní bezpečnost a další mocenské složky počínaly nezákonně, neučinil

však nic pro to, aby tuto expanzi nezákonnosti zastavil. Nikdy se o něco podobného ani

nepokusil.  Jako  nejvyšší  představitel  KSČ  schvaloval  všechny  návrhy  na  uložení

nejvyšších trestů, byl to tedy on, kdo v poslední instanci rozhodoval o životě nebo smrti.

Nikdy nevyužil své prezidentské možnosti udělit odsouzeným milost. Byl neoblomný

a posílal  odsouzené  na  smrt,  ačkoliv  pro  to  neměl  žádný  osobní  ani  jiný  důvod.

V procesu se Slánským poslal na smrt svého nejbližšího spolupracovníka, kterého znal

desítky let  a  s  kterým spojil  celou  svou stranickou minulost.  Před posledním dnem

procesu se Slánským a spol. oznámil telefonicky předsedovi soudního senátu rozsudek,

který má vynést: z čtrnácti obžalovaných jedenáct trestů smrti a tři doživotní vězení.

Gottwald dokonce již dopředu rozhodl, že se o případných žádostech o milost jednat

nebude. Odsouzení psali poslední dopisy na rozloučenou, které se staly nejen důležitým

svědectvím, ale byly a zůstaly obžalobou režimu a přímo Gottwalda122. Sám Gottwald k

tomuto procesu pronesl referát na celostátní konferenci KSČ v Praze 16. prosince 1952,

kde mimo jiné řekl: ,,...Také tehdy naši zahraniční nepřátelé jako na povel vztekle zavyli

a nemohli se dlouho uklidnit. Neuklidnili se vlastně nikdy. Ale nyní s novou silou soptí

zlostí a dští síru a oheň na naši republiku a na naši stranu. A proč, že páni imperialisté

a reakcionáři všech odrůd znovu tak vzkypěli hněvem proti nám? Inu proto, poněvadž

jsme odhalili  a  zneškodnili  protistátní  spiklenecké  centrum,  jemuž  stál  v  čele  jejich

agent Slánský. […] Veřejný proces, konaný koncem listopadu, odhalil celou hloubku

hanebnosti, podlosti a zákeřnosti této zrádné spiklenecké bandy. Náš lid sledoval proces

s napjatou pozorností a s vášnivým hněvem proti zrádným lotrům. Výrazem toho bylo

mimo jiné to,  že  během procesu došlo přes  10 500 resolucí  a  projevů  všech vrstev

našeho obyvatelstva, žádajícího přísnější potrestání usvědčených zločinců. To se stalo.

Zákonu, spravedlnosti a vůli lidu bylo učiněno zadost.123“

Gottwald plně zodpovídá za masové nezákonnosti, k nimž došlo za jeho vlády

a které zpětně symbolizují první léta budování socialismu u nás. Při zatýkání a přípravě

121KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9. 
Strana 61.
122KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - 
Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. Strana 146.
123GOTTWALD, Klement. Klement Gottwald 1951-1953: Sborník statí a projevů. Praha: SNPL, 1953, 
Strany 201-205.
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procesů s  vedoucími  komunisty měl  Gottwald významnou úlohu a  tuto nezákonnou

a protiústavní hranici nadále překračoval z vlastní iniciativy. I když se dá předpokládat,

že  k  odsouzení  Rudolfa  Slánského  ho  vedl  strach  z  toho,  že  by  se  mohl  českým

Reicinem  stát  právě  on,  pokud  Slánského  neodsoudí.  Tímto  jednáním  se  Klement

Gottwald  zapsal  do  českých  dějin  černým  písmem  a  jeho  osobnost  se  nedá  jinak

hodnotit než záporně.
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Závěr

Práce na téma Gottwaldovo politické myšlení si v úvodu vytyčila cíl, pomocí

současných odborných zdrojů a analýzou primárních pramenů, v podobě zachovaných

Gottwaldových statí, projevů a textů, zmapovat nejdůležitější okamžiky v politickém

životě Klementa Gottwalda. Zároveň si práce kladla za cíl zaměřit se na proměny jeho

politických názorů,  které  korespondovaly s  vývojem jak v Československu, tak i  ve

světě. Můžeme konstatovat, že se politické myšlení Gottwalda měnilo a zaměřovalo se

na jinou oblast témat. Zpočátku to byl boj o bolševizaci strany, kterou silně propagoval

a prosazoval,  následně se věnoval boji  proti  fašismu spojenectvím všech pracujících

lidí, boji proti buržoazii, boji za získání absolutní moci v Československu. Na sklonku

života  to  bylo  téma  očisty  strany  od  třídních  nepřátel.  Celým  politickým  životem

Gottwalda se line bezmezná víra v Sovětský svaz a v jeho vůdce Stalina.  Ve svých

projevech  věnuje  množství  času  zmínkám  o  jeho  fungování,  uspořádání,  jeho

politickým a hospodářským úspěchům a prezentuje ho jako nejspravedlivější  stát  na

světě. Od Lenina a Stalina přebral mnoho myšlenek pro své proslovy, kterými chtěl

oslovit širokou veřejnost. Přes dva pokusy o jakési revize jeho role zůstal Gottwald,

tento pozoruhodný politický talent, později vrah a nejhorší postava československých

dějin,  až  do  konce  osmdesátých  let  nedotknutelným  polobohem,  kterého  si

Čechoslováci ještě v roce 1988 zvěčnili na stokoruně.

Stanovené  rozdělení  práce  na  periody  Gottwaldova  života  by  dozajista  šlo

rozpracovat  podrobněji,  a  tím  by  se  dalo  postihnout  politické  myšlení  Gottwalda

hlouběji. Dalším krokem by mohlo být srovnání politických názorů s dalšími prezidenty

Československa a s vedoucími funkcionáři KSČ. Limitem je však rozsah této práce,

a proto  další  zmiňované téma výzkumu může být  zpracováno ve formě magisterské

práce.
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