
Přechodné období let 1946 – 1947 v 
ČSR 

Léta 1946 a 1947 se zapsala do českých dějin jako doba přechodná, kdy se 
bojovalo o novou tvářnost našeho poválečného uspořádání. Jako jediná evropská 
země jsme dostali možnost rozhodovat o sobě co nejvíce sami. 26.5.1946 proběhly 
první poválečné volby. Předcházela jim mohutná předvolební kampaň. V jejím rámci 
komunisté na venkově obdarovávali zemědělce půdou, zdarma jim spravovali stroje; 
městské obyvatelstvo si chtěli získat tím, že se hlásili k tradici Tomáše Masaryka. 
Oslavovali osobnost prezidenta Beneše. 

KSČ ve volbách získala 40 % mandátů, národní socialisté 23 %, lidovci 20 % 
a sociální demokraté asi 16%. Na Slovensku zvítězila se 62 % demokratická strana, 
komunisté na čele s Husákem získali asi 30 %. Německé obyvatelstvo, které zde 
ještě bylo, volit nesmělo. Gottwald druhý den odjel na Hradčany a žádal u prezidenta 
Beneše funkci ministerského předsedy. 2.7.1946 ho Beneš ministerským předsedou 
jmenoval, vláda je sestavena podle parity (= rovnosti) volebních hlasů. Ministrem 
obrany zůstal Svoboda, ministrem zahraničí Jan Masaryk, prvním místopředsedou se 
stal Petr Zenkl. 8.7.1946 přednese Gottwald vládní prohlášení, které se hlásí k 
demokracii v zemi. Současně nastoluje principy socializace země (ještě ne principy 
socialismu). 

K 1.1.1947 je vyhlášen dvouletý plán hospodářské obnovy (byl nástrojem 
KSČ). K 1.5.1947 je vyhlášen hradecký program v zemědělství – proces 
znárodňování = vyvlastnili majiteli všechnu zemědělskou půdu jejíž rozloha přesáhla 
50 ha. Existovala i spolupráce mezi KSČ a demokratickými stranami. V listopadu 
1946 se všechny strany zúčastnily oslavy Gottwaldových 50. narozenin. Převahu v 
politice ale měla KSČ, zatím ještě spolupracovala s ostatními stranami národní 
fronty. 

Vyvrcholily také retribuční procesy. Ve vztahu k Němcům byl největším proces 
s K. H. Frankem, 22.5.1946 je odsouzen a popraven. Odsouzeni byli i další členové 
gestapa – v Kladně Wiesman, v Klatovech Winkelhofer. Domácí kolaboranti a zrádci 
– na jaře 1946 byla souzena protektorátní vláda (nikdo z nich nedostal trest smrti); 
novináři – Klichtálek, Novák a další. Na jaře 1947 proběhl proces s Tisem – bývalým 
prezidentem Slovenského štátu. Byl odsouzen k trestu smrti za odsun Židů a za 
utlačování slovenských povstalců. Vedl se sice spor o rozsudku, ale 18.4.1947 byl 
popraven. 

Dále pokračuje odsun německých obyvatel, který začal již v r. 1945. Byl to 
nutný a spravedlivý akt, i když bohužel aplikoval kolektivní vinu. Nemělo ovšem dojít 
k některým událostem jako např. k vyhození mostu v Ústí nad Labem nebo brněnské 
aféře. 

Přelom vývoje let 1946 – 1947 tvoří problémy kolem Marshallova plánu. V 
červnu 1947 česká vláda schválila jeho přijetí, ale na poč. července 1947 si Stalin 
pozval do Moskvy přední představitele našeho státu a naši účast na Marshallově 



plánu zakáže. Po jednání ve Sklářské Porubě a po vytvoření Informbyra je vnesen 
rozpor i do české společnosti. 

Komunisté nastoupili cestu revolučních přeměn, hledali cestu jak se od 
podzimu 1947 zmocnit vlády v zemi. Věděli, že to bude těžké. Chtěli to udělat 
parlamentní formou, a tak se i nakonec stalo, ale rozeběhli i mimoparlamentní 
aktivity. Na Mostecku vytvořili teroristickou aféru. 11.9.1947 rozeslali tři balíčky s 
výbušninou ministrům Zenklovi, Masarykovi a Drtinovi. Údajně odhalili ve slovenském 
zboru odpůrce lidově-demokratického zřízení, Husák je okamžitě propustil z tohoto 
úřadu. Využili také boj s Benderovci. 

Demokratické síly stály před problémem, jak se komunistům bránit. Nakonec 
vrhli svou pozornost na sociálně-demokratickou stranu. Docílili toho, že na sjezdu v 
listopadu 1947 byl Fierlinger odvolán z funkce předsedy strany a místo něj byl zvolen 
Bohumil Laušman. Země ale na přelomu let 1947/48 dále spěla ke svému 
osudovému rozhodnutí. 

 

Únorové události v Československu v r. 
1948 

Od podzimu 1947 bylo v Československu jasné, že musí dojít ke střetu dvou 
politických táborů, komunistického a demokratického. Jen ještě nebylo známo kdy, 
kde a za jakých podmínek se tak stane. Komunisté měli základní stranickou linii, 
která byla dána tlakem sovětským i radikálními živly z jejich řad. Chtěli převzít moc v 
zemi. Nevěřili v poklidný průběh, i když se jim to nakonec povedlo, a proto na poč. 
února 1948 vymysleli provokaci. 

Komunistický ministr vnitra Nosek protiprávně a v rozporu s vládní politikou 
odvolal osm bezpečnostních velitelů Velké Prahy a místo nich na tato místa dosadil 
komunisty. Kromě komunistů tento krok všichni zamítli a Nosek měl vše uvést zpět 
na pravou míru. Nosek začal taktizovat – jakoby onemocněl chřipkou a věci neřešil. 
Demokratičtí ministři dali KSČ ultimátum, že Nosek do 20.2.1948, kdy se mělo konat 
řádné zasedání vlády, buď dá věci do pořádku nebo oni odmítnou přebírat 
zodpovědnost za chod věcí vládních a podají demisi. Nosek nepřišel na zasedání, 
ani nedal věci do pořádku. Proto ministři strany lidové, slovenské demokratické 
strany a sociální strany během odpoledne předali demisi do rukou prezidenta 
Beneše. Tímto činem si ale nešťastně naběhli, přesně na to Gottwald čekal. Navíc 
demisi podalo pouze 12 ministrů, 14 jich zůstalo. Celkově neměli svůj postoj dobře 
prokonzultovaný s demokracií, Janem Masarykem a Svobodou, kteří zůstali. Masaryk 
volal dr. Rybku, který podal demisi, a do telefonu mu řekl: To se nezlob, ale to jste 
pěkní volové. 

Z 20. na 21.2.1948 zasedá Ústřední výbor KSČ. Na 21.2.1948 ráno je svolána 
manifestace na Staroměstské náměstí. Odeslali delegaci k Benešovi, který se je 
snaží uklidnit. Když delegáti odcházejí, ví Beneš, že v zemi je situace velmi 



vyhrocená. Odjede na víkend do Lán a myslí si, že se situace zklidní. Ale 22.2.1948, 
když se vrátí, je situace ještě horší. Dopoledne se v Národním divadle konalo 
ustavující zasedání Československo-sovětského přátelství. Klementis i další ministři 
se dokonce báli odpovídat na pozdrav těm, kteří podali demisi. 

Proběhl sjezd závodních rad ROH, což byla mimoparlamentní akce. Sjezd 
nejedná o odborových záležitostech, ale o demisi. Ze 6000 přítomných jen 10 
hlasovalo proto, aby demise nebyla přijata. V pondělí 23.2.1948 dopoledne byly po 
celé zemi ustaveny lidové milice (pučistický prvek) a večer v Obecním domě došlo k 
tomu, že byly vytvořeny akční výbory Národní fronty, které měly řešit personální 
otázky kdekoli v zemi (vyhazovat lidi). 

23.2.1948 odpoledne jednal Beneš naposled s ministry, kteří podali demisi a v 
té době ještě ani zdaleka nebyl rozhodnut pro její přijetí. Dokonce je ujistil, že demisi 
nepřijme. Na 24.2.1948 je v celé zemi vyhlášena jednohodinová generální stávka 
mezi 12 a 13 hodinou na podporu přijetí demise. Většina národa pro komunistické 
požadavky nebyla, ale ze strachu se ke stávce připojili skoro všichni. 25.2.1948 
dopoledne byl na Pražském hradě přijat Gottwald, Zápotocký a Nosek. Naléhali na 
prezidenta, aby demisi přijal. Asi mu pohrozili, že proti Československu ihned přijde 
vojenský zásah sovětské armády. Proto Beneš odpoledne podepsal. Na Václavském 
náměstí Gottwald oznámí jmenování nové prokomunistické vlády. Na 42 let tak do 
našich dějin vstupuje vláda jedné strany. 

 

Poúnorový vývoj v ČSR 
Rozumíme jím období od únorových událostí do pohřbu prezidenta Beneše. 

Bylo to vývojové období velmi složité a dramatické. V prvních dnech ještě doznívaly 
únorové události. 27.2.1948 Beneš přijal ke slibu novou vládu, hovořil s nimi jen 
formálně na důkaz toho, že mu byli vnuceni. 29.2.1948 se koná sjezd rolnických 
komisí – byl svolán již před Únorem. Je pouze formální, protože věci již byly 
rozhodnuty. Přesto je zajímavý – vystoupil na něm Gottwald a sliboval, že kolchozy = 
jednotná zemědělská družstva JZD u nás budovány nebudou. Brzy poté se začala 
ukazovat první krize poúnorového režimu. 

Beneš po přijetí nové vlády 27.2.1948 opustil Pražský hrad na znamení 
protestu a nespokojenosti. Odebral se do Sezimova Ústí a odtud vykonával funkci 
prezidenta republiky. Nad jeho vilou vlála prezidentova standarta. Gottwald i ostatní 
ministři a diplomati cizích zemí museli s akreditací putovat do jižních Čech. Do Prahy 
se Beneš vrátil už jen dvakrát: 13.3.1948 na pohřeb Jana Masaryka a 7.4.1948 na 
oslavy šestistého výročí založení Univerzity Karlovy.  

Smrt Jana Masaryka, ministra zahraničí a syna slavného otce, zůstala dodnes 
nevysvětlena. Neví se, zda to byla sebevražda nebo vražda. Masaryk se dostal do 
těžké krize – na jedné straně zůstal členem vlády, se kterou nesouhlasil (zůstal, aby 
byl po boku prezidenta). Na druhé straně byl člověkem západní orientace. Do 
10.4.1948 ráno v sobě musel řešit tento konflikt. 10.4.1948 v 5:30 ráno byl nalezen 
mrtev na nádvoří Černínského paláce. Jestliže byl zabit, znamená to, že chtěl utéct 



do ciziny a ruská služba to odhalila. Jestli se jednalo o sebevraždu, tak je hrdinskou 
výzvou národu, aby se vzmužil a vládu komunistů odmítl. Polovině spolupracovníků 
řekl, že se vším skoncuje. Druhé polovině řekl, že uteče do ciziny a začne tvořit 
zahraniční odboj. 

KSČ začala řešit praktické úkony a mechanismy moci. 9.5.1948 Národní 
shromáždění pod tlakem a ze strachu schválilo novou ústavu = Ústava 9. května. Na 
30.5.1948 byly připraveny nové volby, které již nebyly demokratické. Volila se 
jednotná kandidátka Národní fronty – komunisté a navržení nestranní zástupci, kteří 
ale souhlasili s komunisty. Kandidáti Národní fronty získali 89,3 %, zbytek hlasů byly 
bílé lístky. Do uren bylo ale také vhozeno 6000 fotografií prezidenta Beneše. Během 
června 1948 komunisté zlikvidovali sociální demokracii, část jejích členů převedli 
mezi komunisty. Sociální demokracie se tak rozplynula v KSČ, která se stala 
suverénní silou v zemi. 

Beneš se rozhodl, že novou ústavu nepodepíše a bude abdikovat. Abdikoval 
7.6.1948. V zastoupení prezidenta republiky ústavu 8.6.1948 podepsal Gottwald. 
9.6.1948 uplynul měsíc, což byla lhůta, do níž musela být ústava podepsána. 

14.6.1948 je novým Národním shromážděním zvolen prezidentem Klement 
Gottwald. Říkal si „první dělnický prezident“. Odpoledne si nechal ve Svatovítské 
katedrále požehnat arcibiskupem Beranem. 

Po Gottwaldově volbě se dostavily dva krizové projevy, ještě než byl utlumen 
život v zemi. Na přelomu června a července 1948 se v Praze konal Všesokolský slet. 
Sokolové při pochodu na Staroměstské náměstí odmítli Gottwalda i vládu 
Zápotockého. Když přišli před prezidentskou tribunu, přehlíželi ho. Sušický sokol 
odvážně volal: Smekejte čepice, jde bílá Sušice. 

Beneš zemřel 3.9.1948 v Sezimově Ústí. 8.9.1948 mu byl vystrojen státní 
pohřeb v Praze, ne z Pražského hradu, ale od muzea k Národnímu divadlu a odtud 
na Pankrác. Po cestě Prahou průvod lemovaly milice, protože měli strach z 
pouličních demonstrací. Doprovázeli ho členové vlády. 9.9.1948 se konal pohřeb v 
Sezimově Ústí, pochovával ho Beran. 

 

 


