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ÚVOD
V minulém roce jsme si připomínali dvacáté výročí sametové revoluce – výročí
pádu komunistického reţimu v tehdejším Československu. Skončil tak jeden
z neslavných pokusů o nastolení beztřídní společnosti, kde jsou si všichni rovni
a někteří jsou si rovnější.
O smutném počínání komunistů, o jejich akcích a perzekucích, za které je
„minulý reţim“ označitelný za zločinný, nebo o událostech jakou bylo Praţské jaro,
vyšlo jiţ mnoho publikací, ale literatura, která by zmapovala období od vzniku
Komunistické strany Československa a její následný vývoj, a přitom nebyla zatíţená
ideologií, není uţ tak častá.
Z tohoto důvodu jsem si právě toto období zvolila jako téma své bakalářské
práce a místně ho vymezila oblastí Holešovska, čímţ se rozumí město Holešov a obce
v přilehlém okolí, resp. město Bystřice pod Hostýnem, které bylo součástí bývalého
okresu Holešov1. V té době se Holešovsko nemohlo v celorepublikovém měřítku
povaţovat za významné průmyslové centrum s vysokou koncentrací dělníků, přesto
se i tady na východní Moravě2 komunistům podařilo postupně získat mnoţství voličů
a sympatizantů.
Zvolená metoda je tedy historicko-deskriptivní a snaţí se o objektivní podání
faktů a jejich chronologické seřazení. Vlastní práce je rozdělena do čtyř dále
členěných kapitol, které popisují vznik a strukturu strany, komunistické akce na
podporu nezaměstnaných a účast příslušníků KSČ v občanské válce ve Španělsku,
ilegální činnost strany za německé okupace a nakonec naznačuje poválečný vývoj.
Jednotlivé kapitoly na sebe však přímo nenavazují.
Tato práce si klade za cíl zpracovat dějiny komunistické strany na Holešovsku
tak, aby popsala, s jakými prostředky strana uţ od počátku pracovala, principy na
jakých fungoval okresní výbor a stranické organizace, způsob jejich řízení a struktury.
Dalším cílem je ukázat, jak se strana snaţila vyuţívat nepříznivé ţivotní podmínky
obyčejných lidí k postupnému získávání jejich podpory.

1

Pro název práce jsem záměrně nezvolila termín okres Holešov kvůli nedostatečnému rozsahu
dochovaných materiálů, fakta o Bystřici proto slouţí jen k dokreslení situace
2
Tedy oblasti spíše agrární s věřícím obyvatelstvem
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Ve své práci jsem se snaţila vycházet zejména z pramenů pobočky
Moravského zemského archívu v Kroměříţi. Nejvíce jsem čerpala z prezidiálních spisů
okresního úřadu v Holešově (MZA Brno – SOkA Kroměříţ, fond A-8) a kroniky města.
Bohuţel ve fondu OV KSČ Holešov (MZA Brno – SOkA Kroměříţ, fond A-89) jsou
uloţeny pouze zápisy z okresních konferencí a zápisy ze schůzí předsednictva po roce
1945, proto jsem byla v některých částech práce odkázána na regionální historické
studie vydané v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století.
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1 POČÁTKY KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ NA HOLEŠOVSKU
V této kapitole se nejprve budu věnovat charakteristice Holešova a přilehlého
okolí tak, jak se s ním setkáváme po první světové válce. Dále uţ se budu zabývat
přímo událostmi, které vedly k zaloţení Komunistické strany Československa, jejími
členy a komunistickou mládeţí regionu, abych tak nastínila snahu komunistů
o zasahování do co nejvíce oblastí ţivota lidí od samotného počátku formování jejich
struktur.
1.1 Holešov na prahu první republiky
Město Holešov, které leţí na rozhraní úrodné Hané a hornatého Valašska, bylo
jiţ od konce 19. století poměrně důleţitým centrem kultury, obchodu a průmyslu této
jinak ne příliš rozvinuté oblasti. Vzdělání jeho obyvatelům tehdy poskytovala
chlapecká i dívčí měšťanská škola, reálné gymnázium či hospodářská škola. Jednalo
se zároveň o obec se slábnoucí, ale do té doby ještě početnou ţidovskou komunitou,
která se podílela na obchodním ruchu.3
Rozvoj města byl narušen světovou válkou, kdy místní trpěli nedostatkem
potravin a drahotou. Krátce po vyhlášení samostatnosti státu však do jeho novodobé
historie negativně zasáhla smutná událost, a totiţ to, jak se Holešované vypořádali
s ţidovským obyvatelstvem, které bylo obviňováno z předraţování a udavačství
v průběhu války. Do pogromu4 se tehdy zapojila (kromě vojáků) velká část obyvatel.
V období první republiky město dosahovalo daleko většího významu neţ je
tomu dnes. Ještě za trvání rakousko-uherské monarchie bylo sídlem okresního
hejtmanství5 a orgány okresní správy zde sídlily i po vzniku Československa6.
První

poválečné

volby

do

městského

zastupitelstva,

které

proběhly

15. 6. 1919, vyhrála sociálně demokratická strana s 1146 odevzdanými hlasy
následovaná Skupinou ţivnostenskou (628 hlasů) a Československou stranou lidovou
(548). Podobně dopadly i volby do Národního shromáţdění konané v dubnu
následujícího roku, ve kterých v Holešově opět zvítězila Československá strana
3
4
5
6

Srov. KOPŘIVA, J. Popis hejtmanství Holešovského. Holešov: Tučkova tiskárna, 1914, s. 14 - 26
Poslední přednacistický pogrom v českých zemích, ke kterému došlo v noci z 3. na 4. prosince 1918
Hejtmanství se skládalo ze tří soudních okresů: holešovského, bystřického a vizovického
Okresním městem byl Holešov aţ do roku 1960, kdy došlo k jeho sloučení s okresem Kroměříţ
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sociálně demokratická (do sněmovny: 882 hlasy, do senátu: 775 hlasů) tentokrát
však těsnějším výsledkem. Lidovci obdrţeli 703, resp. 738 a ţivnostenská strana 582,
resp. 440 hlasů7. Výsledky voleb určitě nebyly překvapivé, protoţe obyvatelstvo
na Holešovsku bylo zastoupeno především dělníky, rolníky a ţivnostníky8, navíc šlo
o obec s naprosto většinovým katolickým vyznáním, takţe výsledky výstiţně
reflektovaly situaci.
Při prvním poválečném sčítání lidu z roku 1921 bylo v Holešově na ploše
1 070 ha evidováno 6 603 obyvatel (z toho 6 360 Čechů) v 713 domech. V té době
bylo město sídlem okresní politické správy, okresního soudu, berního úřadu,
poštovního, telegrafního a telefonního úřadu, okresní nemocenské pojišťovny,
silničního

výboru

a

okresního

četnického

velitelství.

Lidé

se

angaţovali

v asi 70 spolcích a k dispozici jim byla Masarykova veřejná knihovna9.
Významnými

zaměstnavateli

v oblasti

průmyslu

byli

zejména

továrníci

Ph. Kneisel (výroba cukrovinek – dnes Sfinx) a Kohn (továrna na výrobu ohýbaného
nábytku), ke kterým se bude vztahovat i další část textu.
1.2 Založení KSČ v Holešově
V průběhu roku 1919 začalo v Československu docházet k protihladovým
a protidrahotním demonstracím. Nejinak tomu bylo i v Holešově, kde dělníci továrny
na ohýbaný nábytek zahájili 24. května stávku a vyšli do ulic. V této souvislosti se
poprvé setkáváme se jménem Josefa Dědiče, který se stal jejím hlavním
organizátorem. Demonstranti, kteří nesli kromě transparentů také šibenici se
smyčkou, zamířili od Kohnovy továrny k sídlu okresní správy, kde k hejtmanovi
vznesli poţadavek na zlepšení situace dělníků. Hejtman je přijal a slíbil, ţe učiní vše,
co bude v jeho moci. Poté se demonstrující dělníci odebrali dále do města. V oblasti
Na dláţankách došlo k incidentu, kdy Dědič „pro výstrahu“ nasadil smyčku
ze šibenice na krk údajnému válečnému keťasovi řezníku Cyrilu Prusenovskému,

7

Vţdy uvádím pouze první tři strany seřazené podle umístění. Srov. Barbořík, M. Holešov na počátku
20. Století. In: Střípky z historie Holešovska. Holešov: Regionální půlměsíčník MěÚ HolešovHolešovsko, 1999, s. 34
8
Tamtéţ, s. 26
9
MZA Brno – SOkA Kroměříţ: Paměti města Holešova, II. díl, str. 8 – 10
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kterému se naštěstí nic nestalo.10 Tato událost tak můţe ilustrovat příklon obyčejných
chudých lidí k levici, coţ se často stává typickým prvkem v poválečné, ekonomicky
vyčerpané společnosti, a čehoţ se komunistům několikrát podařilo vyuţít.
Vedení sociální demokracie bylo v Holešově reprezentováno spíše pravicově
smýšlejícími občany. První projevy radikální levice (v rámci sociálně demokratické
strany) byly zaznamenány na schůzi pořádané na podzim 1920, které se zúčastnil
přerovský poslanec Marek paradoxně právě proto, aby podobné orientaci zabránil.
Ovšem v následném, radikály vyvolaném hlasování o tom, jakým směrem by se měla
strana ubírat, se většina přítomných členů vyslovila pro radikální linii.11
V rámci republiky v prosinci 1920 docházelo ke komunistickým nepokojům.
V Čs. sociálně demokratické straně docházelo od léta 1920 k vyostřování rozporů,
které vyvrcholily v listopadu, kdy levice neoprávněně zabrala Lidový dům v Praze
a začala v něm tisknout Rudé právo. Levice se vzpírala rozhodnutí soudu o vyklizení
domu a vyhlásila stávku, která se později měla stát stávkou generální. Odezvy se jí
dostalo především na Kladensku. Po rázném zásahu vlády byla stávka odvolána.
V Holešově a okolí ovšem zastoupení levicového hnutí bylo slabé. Levicoví
sympatizanti se scházeli v hostinci u paní Bakalové, kde společně diskutovali
a připravovali další postupy pro plánovanou generální stávku. K jejímu odvolání však
došlo ještě dříve, neţ se vůbec stačili na něčem dohodnout. V odpovědi policejního
agenta na nařízení politické zemské správy o vyšetření organizačního statutu
komunistické strany z ledna 1921 se tak píše, ţe k vytvoření místní skupiny
komunistické strany ve městě nedošlo. Stejně tak ani v okrese Holešov nebyly
v prosinci 1920 zaznamenány ţádné stávky či jiné komunistické akce12.
Z policejní zprávy z 18. března 1921 se dovídáme, ţe sociální demokraté měli
v Holešově a ve Všetulích13 celkem více neţ 830 členů (politická organizace jich měla
asi 160, odborová organizace asi 700). Stranu, která byla z poloviny zastoupena
ţenami, tvořili zejména tovární dělníci. Levicové křídlo, které čítalo 75 politicky
organizovaných členů, vzniklo v listopadu 1920. Jeho schůze ale byly navštěvovány

10
11
12
13

Viz HUŇA, F: Zaloţení KSČ na Holešovsku. Holešov, 1966, s. 16
Srov. 50 let bojů komunistů na Holešovsku. Holešov: Květen, 1971, s. 33
Srov. HUŇA, F: Zaloţení KSČ na Holešovsku. Holešov, 1966, s. 18 – 20
Dnes místní část Holešova
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velice slabě, a jak udává policejní agent „k levici hlásí se většinou individua pochybné

pověsti“14 a příslušníci jiných stran je nebrali příliš na vědomí.15
V lednu 1921 docházelo v Holešově k radikálně levicové agitaci, ta ale
nezaznamenala většího účinku, na venkově probíhala pod heslem: „Rozdělování
velkostatků a půdy“, přesto však lidé na vesnicích zůstali orientovaní na Čs. stranu
lidovou. Dokonce byl zaloţen levicový konzum Svornost, který byl po několikerém
stěhování situován ve Školní ulici16.
Aktivními levičáky v Holešově se stali Josef Dědič, Josef Koubek, Eduard
Juřena, Jan a Josef Hasalovi, František Kohoutek st., Stanislav Podsedníček,
František Stavěníček st.17 a další, většinou dělníci fy Kohn18.
Oslavy 1. května konané roku 1921 v Holešově proběhly v klidu a řečníci při
svých vystoupeních nezavdali příčinu k zahájení trestního stíhání. Přesto komunistické
hnutí začínalo získávat jasnější obrysy. Josef Dědič se měl údajně zúčastnit
levicového sjezdu konaného 14. – 16. května, který se stal ustavujícím sjezdem
Komunistické strany Československa.
Místní organizace Komunistické strany Československa (dále jen KSČ) byla
v Holešově zaloţena 16. června 1921 po schůzi v hotelu Moravia. Vstoupilo do ní
celkem 38 muţů a ţen. Třicet čtyři jich bylo zaměstnáno jako dělníci především
v dřevozpracujícím průmyslu, jeden byl zemědělcem a tři se ţivili jako ţivnostníci. Na
ustavující schůzi byl zvolen i dvanáctičlenný výbor ve sloţení: František Buršík, Josef
Dědič, Anna Hasalová, Jan Hasala, František Huňa, Josef Koubek, Leopold Pekárek,
Stanislav Podsedníček, Leopold Prusenovský, František Stavěníček, Otakar Stratil
a František Vašík. Výbor pak také podal na okresní hejtmanství v Holešově ţádost
o povolení činnosti, která byla schválena 12. února 1922.
Dle pokynu policejního ředitelství v Brně vyhotovilo okresní hejtmanství
v Holešově seznam reprezentantů komunistického hnutí, především těch, kteří
by mohli mít významnější vliv na obyvatele. Holešovská četnická stanice tedy
7. prosince 1921 hlásí ţe: „u zdejších dělníků strany komunistické ţádné osoby
14
15
16
17
18

Tamtéţ, s. 20
Tamtéţ, s. 19-21
Kolonie obývaná dělníky
Tamtéţ, s. 21
Akciová společnost Mundus – Kohn, po fúzi v r. 1924 Thonet - Mundus
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nejsou, které by skutečně komunistické hnutí reprezentovaly a jemu směr udávaly.“ 19
Zato stanice v jihovýchodním cípu tehdejšího okresu, v obvodě Lukov, píše, ţe se zde
mimo jiné horlivě projevoval starosta obce Štípa, který rozšiřoval komunistické
letáky, podporoval

komunistickou myšlenku a tehdejší vládu označoval za

byrokratický a kapitalistický systém, kde jsou dělníkům odpírána jejich práva.
Podobně i František Dostálek, místní „komunistický mučedník“20, se netajil svou vírou
v brzký komunistický převrat21. Těţko však soudit, do jaké míry či zda vůbec lze
v tomto případě hovořit o skutečné politické reprezentaci a jestli se vrchní stráţmistr
Bartoš neměl přiklonit spíše k formulaci podobné té holešovské.
V prosinci

1921

krajský

výkonný

výbor

KSČ

v Brně

vydal

provolání

k Moravskému dělnictvu, ve kterém upozorňoval na blíţící se výročí prosincových
událostí. Při této příleţitosti mělo dojít k veřejným schůzím s programem „Výročí
prosincových událostí a jejich vliv na vývoj dělnického hnutí v Československu“
doprovázené sbírkou na vězeňský fond v Brně. Provolání rovněţ vybízelo k masovým
demonstracím. V Holešově se tak měla konat nejprve odborová schůze (10. 12.)
a pak i schůze veřejná (17. 12.). S demonstracemi na osvobození vězňů se však
nepočítalo, jelikoţ strana zde zeslábla a byla reprezentována asi jen 40 členy.22
Veřejná schůze se nakonec konala 26. prosince. V souvislosti s ní byl řečník schůze,
Antonín Bukač z Prostějova, odsouzen k deseti dnům vězení za výrok, ţe četníci jsou
placení vládní pochopové. Na schůzi byl rovněţ nelegálně vyvěšen agitační plakát,
který byl po intervenci politického úředníka odstraněn pořadateli schůze.23
Hlavním úkolem strany se stala agitace mezi dělníky a snaha o jejich
sjednocení. Na Holešovsku se pro komunisty stala klíčovou situace v jiţ zmíněné
továrně na ohýbaný nábytek, kam soustředili své zájmy o získání nových členů
a sympatizantů. Poměry panující v továrně jim napomáhaly. V té době se u fy Kohn
pracovalo pouze tři dny v týdnu, coţ pro dělníky samozřejmě znamenalo velice
nízkou mzdu. Proto komunisté poţadovali zavedení šestidenního pracovního týdne.

19
20
21
22
23

MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 12, inv. č. 274)
Dostálek byl odsouzen na 2 roky vězení za prosincový puč
Tamtéţ
Viz MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 12, inv. č. 287)
Viz MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 12, inv. č. 5)
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K realizaci tohoto záměru chtěli holešovští komunisté vyuţít odborovou
organizaci Svazu dřevodělníků. Ta byla do roku 1922 společná jak pro komunisty, tak
pro sociálně demokratické dělníky. Sociálně demokratické křídlo se však v červenci
1922 odtrhlo a zaloţilo vlastní Unii dřevodělníků bez komunistů. Vedení firmy ale
s komunisty odmítlo jednat, takţe kolektivní smlouvu na počátku roku 192324
dojednávali zástupci Unie dřevodělníků. Dojednaná smlouva sice nebyla pro dělníky
příliš výhodná (nízká mzda, neplacené svátky, ţádná nebo velmi krátká dovolená),
ale poskytovala jakousi jistotu zaměstnání.25
V září 1923 proběhly volby do obecního zastupitelstva, kterých se zúčastnila
i KSČ. Protoţe svou kandidátku odevzdávala jako první, získala pro ni číslo jedna. Na
kandidátce figurovalo osm členů strany pro volbu do zastupitelstva (v čele
s Fr. Stavěníčkem, J. Mišunem a Jos. Hrčkou), které doplňovali i čtyři náhradníci. 26
KSČ ve volbách obdrţela 286 hlasů celkového počtu 3 443 odevzdaných hlasů27, coţ
činilo 8,2%. V obecním zastupitelstvu získali komunisté 3 posty a jeden mandát i ve
volbě do městské rady, kam byl delegován František Stavěníček (strojník z Holajky).
1.3 Komunistická mládež a tělovýchova
Jako všechno ostatní i komunistická mládeţ se organizovala podle ruského
vzoru.

Leninský

Komunistický

svaz

mládeţe

vznikl

v Moskvě

roku

1918,

v Československu se mladí lidé začali sdruţovat nejdříve na Slovensku28. V Českých
zemích jeho vznik souvisí opět s rozkolem v sociální demokracii. Na počátku února
1921 se sešlo levicové křídlo mladých sociální demokracie na mimořádném sjezdu,
kde se odloučili od svých pravicových „kolegů“ a 20. února zaloţili Svaz komunistické
mládeţe ČSR, tzv. Komsomol29.
Po politickém rozštěpení sociální demokracie došlo i k odloučení v oblasti
tělovýchovy. Ta byla původně uskutečňována v Dělnické tělocvičné jednotě (dále jen
DTJ), ale levicově smýšlející zaloţili vlastní Federaci dělnických tělocvičných jednot
24

Ke 30.září dostalo 420 zaměstnanců výpověď (poklesl vývoz a banky firmě odmítaly poskytnout
úvěr) a na počátku ledna následujícího roku byla zahájena jednání
25
Srov. 50 let bojů komunistů na Holešovsku. Holešov: Květen, 1971, s. 37 – 40
26
Tamtéţ, s. 40
27
MZA Brno – SOkA Kroměříţ: Paměti města Holešova, II. díl, str. 13
28
Svaz komunistických mladorobotnikov Slovenska
29
Běţně pouţívaná zkratka přejatá z ruštiny
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(dále jen FDTJ). Roku 1921 se konala v Praze Olympiáda30 sociálně demokratické
DTJ na Letné a současně Spartakiáda FDTJ na Maninách, které se zúčastnili i cvičenci
z Holešova (J. Dědič, Fr. Schieferdecker, A. Svobodová)31. Ve městě se konala téhoţ
roku v tradičním místě levicových schůzek, v hostinci paní Bakalové, zakládající
schůze FDTJ, jejímţ náčelníkem byl zvolen František Schieferdecker.
Ve FDTJ nešlo jen o sportovní aktivity, ale komunistům záleţelo na tom, aby
se skrze ni dostávali k „masám“. Cílem bylo v rámci ideologie výchovně32 působit
na mládeţ nejen v oblasti sportu, ale i kultury. Tak pod jejím vedením v Holešově
docházelo k pořádání recitačních a debatních večerů, pěveckých vystoupení či
divadelních produkcí.
V Holešově především mladí lidé sdruţení v FDTJ uvedli několik divadelních
her s revoluční a dělnickou tématikou jako např. Noční šichta, Paříţská komuna,
Křiţník Potěmkin či Vzpoura otroků33. V Bystřici pod Hostýnem dávali přednost spíše
operetám. Představení v Holešově se odehrávala nejdříve v hostinci paní Bakalové,
později v hotelu Moravia na svépomocí vyrobených pódiích a s improvizovaným
dekoracemi. Zdejší divadelní společnost měla dokonce tolik členů, ţe mohla být
rozdělena na dva soubory, jejichţ členy byli V. Becher, M. Kolíbalová, Fr. Úlehlová
Alois a Josef Dědičovi, A. Hasalová, St. Podsedníček, L. Prusenovský či J. Mišun.
Divadelní činnost neslouţila jen ideově zabarvené zábavě a propagaci komunistických
myšlenek, ale stala se také hlavním zdrojem příjmů místní organizace KSČ.
Mládeţ organizovaná ve FDTJ34 se podílela i na politickém ţivotě a pomáhala
organizovat různé přednášky či demonstrace a protesty. Dokladem její činnosti můţe
být uspořádání Rudého dne v červnu 1924, kdy nejprve vystoupil pěvecký sbor Marx
z Přerova, na náměstí následovalo tělovýchovné vystoupení a po něm volná zábava.
S blíţícím se 10. výročím VŘSR vyvstávali u politické správy nové obavy
o

moţném

průběhu

oslav.

Presidium

zemské

správy

proto

varovalo,

ţe:

„Čs. komunistická strana hodlá zostřiti tyto projevy v demonstraci protistátní jiţ také

tím, ţe se nezúčastnila ostentativně oslav vzniku vlastního státu 28.října, vedle toho
30
31
32
33
34

Cvičení DTJ
Srov. 50 let bojů komunistů na Holešovsku. Holešov: Květen, 1971, s. 42
Součástí cvičení byl i zpěv revolučních písní
Srov. STANĚK, L. Revoluční mládeţ Holešovska v ţivotě a boji. Holešov, 1965, s. 3 – 7
Po roce 1926 Jednota proletářské výchovy (JPT)
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má býti při těchto projevech srovnáván náš stát se sovětským Ruskem způsobem
štvavým“

35

. Schválení komunistických průvodů a shromáţdění se nedoporučovalo.

V neděli 6. listopadu 1927 se tedy konala veřejná schůze v hotelu Moravia, kde
probíhala přednáška na téma 10. výročí ruské revoluce. Po přednášce ale musel
intervenovat zástupce úřadu, protoţe pořadatelé chtěli předvést ţivý obraz z ruské
revoluce.
Komsomol, v té době nazývaný Říšská organizace mládeţe komunistické
strany KSČ36, byl v Holešově zaloţen počátkem roku 1928 ustavující schůzí v hotelu
Moravia. Předtím se mladí komunisté sekávali v rámci FDTJ, resp. JPT a často prý
i v bytě Josefa Dědiče na schůzkách výboru strany, kam jednou zavítali i šestnáctiletí
Ludvík Mucalík a Eduard Manďák, ze kterých se stali nadšení komunisté. Bratři
Manďákové a Mucalík pak připravovali podmínky zaloţení Komsomolu, jehoţ
předsedou se stal Josef Manďák.37
V březnu 1928 byl do Holešova z krajského sekretariátu v Přerově zaslán
návod jak mládeţ organizovat a na jakém poli pracovat. Svaz komunistické mládeţe
měl jasnou strukturu, přičemţ jeho základní jednotkou byla buňka. Její hlavou byl
výbor volený na plenární schůzi. Pracovními orgány byly komise, které se zaměřovaly
na specifické oblasti: organizační, agitačně-propagační, hospodářsky odborová
a dětská. Veškerá pracovní činnost pro provedení přestavby se odbývala výhradně
v komisích. Náplní práce tedy bylo vydávání závodních časopisů, získávání dělníků
pro boj v továrnách či prací v odborových hnutích.38
V dubnu pak dorazily instrukce pro pořádání oslav 1. května a Rudých letnic.
V předvečer prvního máje měla skupina Modrá blůza konat průvod mladých dělníků
v modrých halenách a bylo pro něj třeba pomocí agitace zajistit co největší počet
účastníků. Také přípravě Rudých letnic mládeţe, do které měla být zapojena i mládeţ
z JPT a odbory i Modrá blůza, měla být věnována značná pozornost. Krajské vedení

35
36
37
38

MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 16, inv. č. 355)
Název organizace po zákazu Svazu komunistické mládeţe roku 1922
Viz STANĚK, L. Revoluční mládeţ Holešovska v ţivotě a boji. Holešov, 1965, s. 10
Viz MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 26, inv. č. 363)
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přímo nabádalo k tomu, aby se slavnost nezvrhla „na sprostou tancovačku“39. Cílem
akce bylo upevnění pozic na venkově a získání nových lidí pro nové závodní buňky.
Do Komsomolu vstoupili i mladí komunisté z okolních vesnic: Ţop, Količína,
Dobrotic, Tučap a Prusinovic.

Členem se stával předplatitel časopisu Pravda

mládeţe. Na dochovaných předplatních lístcích je uvedeno „desatero mladého
komunisty“, kde se píše: „Ţivot mladého komunisty jest věnován boji za osvobození

dělné třídy z kapitalistického otroctví. V účasti na tomto boji a v získávání nových
bojovníků musí viděti svou nejvyšší povinnost a ţivotní úkol“40.
Důleţitou činností mládeţe v Komsomolu tehdy byla kolportáţ komunistického
tisku (Rudé právo) a vydávání časopisů, které fungovaly jako prostředek šíření
propagandy. Do roku 1925 to byl časopis Komunistická mládeţ, od té doby do roku
1929 tomuto účelu slouţila Pravda mládeţe a od roku 1930 Mladá garda. Prodej
stranického tisku byl v trafikách a prodejnách zakázán a doručování Rudého práva
bylo někdy zdrţováno. Zřejmě proto se mladí komunisté v Holešově uchýlili
k vydávání ilegálního tisku s názvem Rudý útok41. Časopis bez označení vydavatele
vycházel v nákladu asi sto kusů. Jeho redaktory se stali Eduard Manďák a Ludvík
Mucalík. Úkolem Oldřicha Manďáka bylo zajištění technické stránky časopisu.
Komunistům se podařilo časopis dále vydávat, i kdyţ zatkla E. Manďáka
s L. Mucalíkem, u něhoţ byl zabaven psací stroj, na kterém výtisky rozšiřovali. Tehdy
prý jeden z komsomolců42 umoţnil svým druhům psát Rudý útok přímo v úřadovně
okresního úřadu. Protoţe další číslo časopisu vyšlo, ačkoli byl Mucalík ve vazbě, byl
zproštěn obvinění z vydávání ilegálního časopisu. Byl odsouzen pouze k několika
týdennímu odnětí svobody za uchovávání psacího stroje.43
Vedle organizace mládeţe komunistické strany KSČ působily v Holešově
i oddíly Rudých průkopníků, které se soustředily na práci s dětmi. Dále zde vznikl
Svaz proletářských bezvěrců. Svaz byl zaloţen z iniciativy Emanuela Sýkory, který
poţádal tajemníka Svazu proletářských bezvěrců v Ostravě o spolupráci na zaloţení
takového svazu v Holešově. Společně uspořádali schůzi mládeţe, která byla zahájena
39
40
41
42
43

Tamtéţ
Tamtéţ
Ilegální časopisy však vydávali i dělníci v továrnách (viz Příloha č. 1)
Syn úředníka okresního úřadu
Srov. STANĚK, L. Revoluční mládeţ Holešovska v ţivotě a boji. Holešov, 1965, s. 14-16
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přednáškou na téma Náboţenství a dělnická třída a po ní následovalo ustavení
samotného Svazu proletářských bezvěrců. Členové svazu museli měsíčně platit
1,60 Kč jako členský poplatek a k dispozici měli i časopis Maják. Cílem svazu byla
podpora kremace, propagace vystupování komunistů z církve a šíření ateismu. To
dokládají i názvy přednášek pořádaných svazem: Z dějin španělské inkvizice? či Není
Boha.44

44

Tamtéţ, s. 9
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2 KOMUNISTÉ PROTI NEZAMĚSTNANOSTI A ŠPANĚLSKÉMU FAŠISMU
Tato kapitola pojednává o vlivu nepříznivě se vyvíjející ekonomické
a mezinárodní situaci na činnost a program KSČ, a o tom jak se komunisté angaţovali
ve stávkovém hnutí. Dále jsem se zabývala komunistickými dobrovolníky z Holešova,
kteří se účastnili občanské války ve Španělsku.
2.1 Holešovsko zasažené hospodářskou krizí
Kdyţ 29. 10. 1929 došlo ke krachu na newyorské burze, asi jen málokdo
si dokázal představit, jak hluboké bude mít následky krize, kterou tento pád cen akcií
nastartoval. Na Holešovsko recese dorazila na počátku třicátých let.
Z městské kroniky se dovídáme, ţe podle sčítání lidu z 30. prosince 1930
bydlelo v Holešově celkem 6738 osob v 943 domech. Obyvatelstvo bylo zasaţeno
poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. V lednu 1932 bylo evidováno celkem
369 nezaměstnaných, v únoru 372 osob. V letních měsících došlo k poklesu
nezaměstnanosti vlivem nárůstu pracovních příleţitostí zejména v oblasti zemědělství,
na konci roku se opět vyšplhala téměř ke třem stovkám nezaměstnaných. Vývoj
nezaměstnanosti v roce 1933 v prvních pětitýdenních obdobích45 byl následující: 370,
387, 408 a 373 nezaměstnaných. Ani v letních měsících počet nezaměstnaných
neklesl pod 325 osob, k poklesu došlo aţ na konci roku. V roce 1934 sice došlo
k mírnému sníţení, ale hospodářská krize zdaleka nepolevovala. Městská rada se jako
v předchozích letech snaţila zmírnit její dopady na nejnuznější pořádáním vánoční
nadílky. Vedle sbírky šatstva se pořádala i finanční sbírka pro chudé. V ní se za
přispění jednotlivců, peněţních ústavů a města vybralo 8 461,20 Kč, coţ bylo o téměř
tisíc korun méně neţ v předchozím roce. Na všechny potřebné se proto nedostalo.
Podobný vývoj nezaměstnanosti byl zaznamenán i v následujících letech.
Podle zápisů v kronice se jako vůbec nejhorší v období krize zapsal rok 1936.
Ale jiţ následující rok došlo k oţivení hospodářství. Významně zesílil stavební ruch
a začalo se dařit i podnikání, to potvrzuje fakt, ţe továrna Thonet-Mundus začala

45

Počínaje 16. 1. 1933
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zvyšovat výrobu a to jiţ od podzimu 1936. Rušná atmosféra panovala také
na výročních i týdenních trzích. 46
V průběhu třicátých let se na úřadě mnoţily ţádosti obyvatel o zařazení do
státní stravovací akce či o získání nároku na dávku v nezaměstnanosti. Příspěvky
ovšem nebyly nijak zvlášť vysoké, ţadatelé navíc museli splňovat přísné podmínky
a často byli z akcí vyřazeni, kdyţ se zlepšila jejich finanční situace. Například Aloisu
Chytilovi, nemajetnému nezaměstnanému námezdnímu dělníkovi, otci dvou dětí,
jehoţ manţelka byla ţenou v domácnosti a tudíţ bez výdělku, byla roku 1936
přiznána mimořádná podpora v nezaměstnanosti, jejíţ týdenní sazba v celkové výši
činila 46,50 Kč (z toho 10,50 Kčs proplácela odborová organizace, 36 korunami
přispíval stát)47.
Nemajetní lidé, kteří uţ nebyli schopni platit nájem, si zřizovali příbytky ve
vyřazených vagonech. K tomuto účelu jim byla městem vyhrazena lokalita
Na dláţďkách při břehu říčky Rusavy. R. 1930 městská rada tento způsob bydlení
schválila J. Vichovi a B. Vyvíjelové. Během následujících let počet vagonů v kolonii
narůstal, proto byla přestěhována na městský pozemek na opačném břehu řeky.
Obyvatelé museli platit uznávací poplatek ve výši dvou korun, nájemné za třešňový
strom a náhradu za trávu48.
2.2 Akce KSČ mezi nezaměstnanými
Na příkaz ústředí komunistické internacionály v Moskvě proběhl Mezinárodní
den proti nezaměstnanosti (25. února 1931), který se podle některých komunistů měl
stát „dnem zúčtování dělnictva s policií a četnictvem“49. Tehdy se uskutečnila ilegální
demonstrace skupiny komunistů vedených Josefem Dědičem. Četníci jim neumoţnili
vstup na náměstí, kde je očekával dav zvědavců. Dědič byl zatčen za pobuřování
a následně také usvědčen z šíření komunistických letáků. Podobný průběh měl
i pokus o shromáţdění v Bystřici pod Hostýnem, kde k asi pěti stovkám přihlíţejících
promlouvali dva řečníci, kteří je vyzývali k zapojení do demonstrace pod hesly:
„Pojďte do ulic demonstrovat za chléb a práci“ či „Sláva sovětskému Rusku a hanba
46
47
48
49

Viz MZA Brno – SOkA Kroměříţ: Paměti města Holešova, II. díl, str. 44 - 81
Srov. MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 270, inv. č. 661)
Srov. 50 let bojů komunistů na Holešovsku. Holešov: Květen, 1971, s. 50-51
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tyranům“50. Jedním z oněch řečníků byl holešovský komunista Ludvík Mucalík, který
byl rovněţ zatčen. Policejní hlídky procházely ještě do půlnoci městem, aby mohly
intervenovat v případě, ţe by došlo ke konání komunistických schůzí.
Jako obvykle i zásadní záleţitosti týkající se akcí mezi nezaměstnanými byly
řízeny pokyny ústředního vedení strany. V komunistickém oběţníku (číslo 25 z roku
1931) jsou jasně formulovány zásady pro podporu nezaměstnaných. Samotná
myšlenka pomoci nezaměstnaným je jistě bohulibá, text oběţníku nás však nenechá
na pochybách, ţe se jedná pouze o další akci „v zájmu stupňování třídního boje“ 51.
Jedním z doporučení byla konfiskace zásob (ať uţ u továrníků, velkostatkářů,
či v obecních skladech), pro kterou bylo třeba získat masu nezaměstnaných, zajistit
si podporu veřejnosti a konkretizovat přesné místo konfiskace. V opisu oběţníku se
píše: „…dřív neţ heslo uskutečníme, je třeba ho v konkrétní formě popularizovat,

abychom získali veřejnost a je nutno zabránit tomu, abychom odradili spojence:
střední vrstvy, maloţivnostníky atd.“52. Dále nabádá k morálnímu tlaku na četníky
a k organizovanosti postupů, čemuţ mělo napomáhat budování sítě akčních výborů,
přednášky nebo distribuce časopisů (např. Nezaměstnaný dělník).
I v Holešově a v Bystřici docházelo k podobným akcím. Komunisté se zde
snaţili o agitaci pro stranu na venkově, kam posílali skupiny svých lidí pod záminkou
soupisu nezaměstnaných dělníků. Bystřičtí komunisté také přesně podle pokynů
vyslali deputaci na místní četnickou stanici, kde ţádali o pomoc a o rady, byli však
odkázáni na městský úřad.
Podle časopisu Dělnická rovnost měl v lednu 1932 proběhnout „velký hladový
pochod“ spojený s demonstrací, podle okresního hejtmana se ale ve skutečnosti
jednalo o shromáţdění asi 150 dělníků před okresním úřadem. Byly zde předneseny
poţadavky na zlepšení situace nezaměstnaných (zvýšení počtu stravovacích poukázek
a opětovné zařazení do prací na okresních silnicích), k jakémukoli narušení klidu ale
nedošlo.53

50
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Další

demonstrace

následovaly

i

v únoru.

Předcházela

jim

agitace

i na venkově, kterou zajišťoval Eduard Manďák, maturant z holešovského gymnázia,
a Vladimír Peřina.54 Nejprve muselo četnictvo zasahovat proti shromáţdění
asi 250 muţů a chlapců, kteří ţádali především práci pro nezaměstnané.
Při rozcházení davu, jeden z účastníků zranil svého vlastního synka na rtu a obviňoval
zasahujícího četníka, ţe dítě pobodal, zřejmě aby popudil demonstranty proti
četníkům. Další akce s obdobnými poţadavky proběhla ještě tentýţ měsíc za účasti
asi 150 demonstrantů, kteří se na průvod městem vydali ze Školní ulice, ale jako
v předchozím případě byli rozehnáni.55
V zimě

roku

1933

došlo

opět

k zvýšení

napětí

mezi

lidmi.

Situace

nezaměstnaných se nelepšila, rodiny byly nuceny ţít v nuzných podmínkách,
o mnoho lépe na tom nebyli ani zaměstnaní dělníci. 6. února se skupina asi 150
nezaměstnaných z Holešova i okolí vydala na okresní úřad, kde se jejich vedoucí56
setkali s náměstkem okresního hejtmana, dr. Hobzou. Předmětem jednání bylo
zlepšení

postavení

nezaměstnaných.

Po

jednání

se

shromáţdění

odebrali

k soukromému bytu starosty města Válka. Vyslanou deputaci opět vedl Mucalík.
Po vznesení poţadavků starosta slíbil, ţe přednese návrh na zřízení vyvařovací akce
pro nezaměstnané obecnímu zastupitelstvu, a pozval deputaci k jeho jednání. Poté se
k shromáţděným lidem pokusila na náměstí promluvit komunistická poslankyně
Hodinová, ale vzhledem k tomu, ţe shromáţdění nebylo povolené, po výzvě stráţníka
poslankyně ukončila svou řeč, demonstranti zazpívali píseň práce a rozešli se.57
O několik dní později, 18. 2. 1933, ředitelství fy Thonet-Mundus oznámilo
ukončení výroby ohýbaného nábytku v závodě v Holešově a všem zaměstnancům
dalo čtrnáctidenní výpověď. Den na to byly Holešově na zahrádkách a zápraţích
domů nalezeny letáky, které vyzývaly k společnému boji na záchranu dělníků
propuštěných z továren koncernu Thonet-Mundus. Letáky nadepsané jako „Apel
ke všem“ vyzývaly ke čtvrthodinové demonstrační stávce v závodech a uzavření dílen
a obchodů na vyjádření podpory nově nezaměstnaným.
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Viz MZA Brno – SOkA Kroměříţ: fond Okr. úřad Holešov (A-8, karton 30, inv. č. 35)

20

Okresní úřad svolal 20. února na ţádost Jednotného svazu dřevodělníků
k jednání zástupce firmy Thonet-Mundus na jedné straně a zástupce dělníků a měst
Holešova a Bystřice p. H. na straně druhé. Tohoto jednání o moţnostech odvolání
hromadné výpovědi dělníkům ze závodu v Holešově a sníţení mezd v Bystřici
proběhlo za účasti ţivnostenského inspektorátu v Kroměříţi. K odvolání rozhodnutí
o zastavení provozu v Holešově ani sníţení mezd však nedošlo.58
Toho dne po poledni holešovští komunisté očekávali na nádraţí příjezd
pozvaných i nepozvaných účastníků jednání. Odtud se odebrali k budově okresního
úřadu. Tam však byli upozorněni, ţe místo schůzky se přesunulo do většího sálu
městské radnice. Dav si to vysvětli tak, ţe jim úředníci odpírají účast na jednání,
a proto vtrhl do budovy, kde znemoţnil fungování úřadu. Zásah četníků byl proto
nevyhnutelný. V té době se uţ před radnicí na náměstí shromáţdilo na dvě stovky
lidí, ke kterým promlouvala poslankyně za KSČ Hodinová. Kdyţ přes intervenci
politické správy v projevu pokračovala, četníci dav rozehnali za pouţití obušků. Mladí
komunisté jiţ tradičně vedení Mucalíkem se na náměstí neustále vraceli za hlasitého
skandování a zpěvu proletářských písní. Po 18 h, kdy i poslankyně Hodinová
odcestovala, byl jiţ ve městě klid.59
Zásah četníků pobouřil odbory a na návrh sociálních demokratů byla
na zasedání městského zastupitelstva projednána a schválena stíţnost ministerstvu
vnitra pro hrubost při vyklizování náměstí 20. 2. 1933, kdy prý byli mezi jinými zbiti
i náhodní kolemjdoucí.
Kromě demonstrací komunisté pořádali přednášky a šířili letáky, jak se tomu
stalo i v noci 14. září, kdy byl Holešov polepen plakáty a ulice zásobeny letáky, které
se obracely na dělníky a malé domkaře s výzvou k účasti na protestních akcích (viz
Příloha č. 2).60
Situace byla podobná ještě v roce 1934. V polovině února se mladí komunisté
sešli na akci podobné demonstraci. Ve 20 h se shromáţdili ve Školní ulici a odtud
pokračovali do Ţidovské čtvrti. Skupince 50 – 60 komunistů, která provolávala hesla
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Došlo pouze k oddálení uzavření továrny o měsíc (místo 1. 3. k němu došlo 1. 4. 1933), provoz zde
byl obnoven roku 1935
59
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60
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jako „Pryč s tarany!“ nebo „Ať ţije rakouská revoluce, ať ţije sovětské Rakousko!“ 61,
ve vstupu na náměstí zabránila policie.
2.3 Stávka dělníků na kanalizaci
Prostředkem, kterým se město snaţilo o zmírnění dopadů krize na
nezaměstnané, byly nouzové práce. Proto bylo roku 1933 rozhodnuto o stavbě
kanalizace, jejíţ větší díl byl svěřen k realizaci stavební firmě Ing. Jul. Schmalz
a Ing. G. Lechner z Olomouce. První etapa výstavby byla zahájena 20. 11. 193362,
ale k pracím jako takovým došlo aţ v březnu roku následujícího. Jiţ v dubnu však
byly práce přerušeny stávkou dělníků, kteří byli přijati z řad nezaměstnaných63.
Dělníci zaměstnaní především na výkopových pracích, byli nespokojení
s výškou hodinové mzdy, která zůstala stejná jako smluvně zjednaná minimální
mzda, ani s primitivními pracovními pomůckami či se zaváděním úkolové mzdy, která
fakticky znamenala zkrácení doby prací, coţ nebylo v jejich zájmu (snaţili se být
zaměstnaní co nejdelší dobu). Ačkoli mezi 82 stávkujícími dělníky bylo jen
14 organizovaných komunistů, podařilo se straně dostat do jejich čela. Na jedné
ze schůzí, které začala strana organizovat, byl zvolen akční výbor kanalizačních
dělníků, jehoţ úkolem bylo vyjednávat lepší pracovní podmínky se zaměstnavatelem.
Akční výbor pak navrhl zvýšení mezd o nejméně 30 – 50 haléřů na hodinu, dělníci
tento návrh jednomyslně přijali a předloţili stavební firmě, která jejich poţadavek
zamítla. Proto 17. dubna dělníci zahájili stávku a obrátili se na městské
zastupitelstvo, aby jim pomohlo vyjednat zvýšení platu. Zastupitelstvo slíbilo věc
s Ing. Schmalzem projednat. Na jednání bylo dosaţeno kompromisu (zvýšení mezd
z 2,30 Kčs na 2,70 Kčs u nekvalifikovaných a z 3,- Kčs na 3,50 Kč u kvalifikovaných
dělníků, prostávkovaná doba se měla nahradit prodlouţením pracovní doby), dohodu
však ještě měly schválit městská rada, finanční komise a městské zastupitelstvo.
Dělníci spokojení s výsledkem, začali znovu pracovat 20. dubna. Jenomţe nakonec
nadřízenými orgány dohoda schválena nebyla a výplaty dělníkům zvýšeny nebyly.64
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Uţ 3. května se tedy na popud strany stávkovalo nanovo. Byl zaloţen stávkový
výbor, v němţ vedle čtyř komunistů zasedli jeden národní socialista a jeden
křesťanský

socialista,

či

stávkový

fond

na

pomoc

stávkujícím

dělníkům

neorganizovaných v odborových organizacích. Tlak na ukončení stávky vyvíjely kromě
úřadu

i

sociálně

demokratické

odbory,

které

stávku

povaţovaly

za

čistě

komunistickou akci. Stávkujícím nahrával fakt, ţe práce byla přerušena v okamţiku,
kdy celé náměstí zůstalo rozkopané. Místní si začali stěţovat na úřadě, ať město
raději zvýší dělníkům mzdy, hlavně aby se obnovil provoz a přístup k domům
s četnými obchody. Komunisté z městské rady i ze zastupitelstva neúspěšně
navrhovali, aby byl na program jednání zařazen bod o mzdových podmínkách
dělníků. Poslanec za KSČ A. Šťourač si v čele stávkujících vynutil setkání
s hejtmanem, ale opět bez výsledků.
Dělníci neustupovali a ostatní účastníci sporu se nemohli dohodnout. Město
zástupce dělníků 29. 5. upozornilo, ţe pokud do 1. června nenastoupí do práce,
budou na dokončovacích pracích nahrazeni nezaměstnanými z venkova a dál se
ve stavbě nebude pokračovat. Ani na tuto výzvu dělníci nereagovali. Do města bylo
koncentrováno 20 četníků, aby zajistili pořádek. Komunisté pořádali schůze, agitovali
i u manţelek stávkujících, rozšiřovali ilegální tisk, 4. června se Šťourač pokusil
promluvit k lidem, ale byl četníky zadrţen. Tohoto dne byl zatčen komunista a bývalý
člen městské rady V. Burša, který se skupinou stávkujících vpadl k starostovi do bytu.
Asi třicítka dělníků protestovala v ranních hodinách na staveništi, v 10 h se postavil
Šťourač do čela deputace, která na úřadě kromě poţadavků na zvýšení mezd
poţadovala i propuštění Burši či odvolání četnictva, ale shromáţdění bylo rozehnáno.
Dohoda byla nakonec za účasti zástupců města a okresního úřadu, dělníků, zástupce
firmy

Schmalz

a

Lechner

a

zástupce

zemského

úřadu v

Brně

uzavřena

7. června 1934. Dělníkům, kteří měli znovu nastoupit do práce 18. června, měla být
hodinová mzda navýšena o dvacet haléřů.65 Zdá se, ţe se komunisté na stávce
úspěšně „přiţivili“, protoţe ve volbách do poslanecké sněmovny v 1935 získali o
téměř 300 hlasů více neţ v roce 1929 (r. 1929 to bylo 37166 a r. 1935 657 hlasů 67).
65
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2.4 Holešovští interbrigadisté
Ve třicátých letech se ve Španělsku dostala k moci Lidová fronta. V červenci
1936 však byla svrţena Frankovým fašistickým pučem, který zapříčinil občanskou
válku. Komunisté podporovali původní vládu. A tak i KSČ „verbovala“ Čechoslováky
ke vstupu do mezinárodních brigád účastnících se bojů ve Španělsku, coţ ale
odporovalo zákonu na obranu státu. Navíc 15. února 1937 se mezinárodní výbor
usnesl, aby státy do konfliktu ve Španělsku nezasahovaly a zabránily odjezdu nebo
průjezdu dobrovolníků do Španělska. Akce tedy probíhaly utajeně i za pomoci
francouzských komunistů. Interbrigády byly rozpuštěny v roce 1938 na základě
mezinárodních úmluv o staţení cizích vojáků na obou stranách.
Holešovská KSČ začala organizovat různé finanční sbírky a přednášky, které
měly vypovídat o situaci ve Španělsku. Například v prosinci 1937 v Holešově na toto
téma přednášel redaktor Rudého práva, který tam půl roku pobýval. Z Holešova se
na výzvu strany nakonec do Španělska vypravilo bojovat šest muţů: Josef Bakala,
František Hlavica68, Josef Hrůza69, Ludvík Netopil, bratři František a Rudolf
Svačinovi.70
Najímání dobrovolníků bylo organizováno praţským ústředím komunistické
strany s pomocí důvěrníků. Uţ 6. prosince 1936 odcestovali tři holešovští komunisté
(Netopil, Divoš71, Hrůza) do Prahy. Netopil, který měl platný pas, se zde zdrţel a pak
odjel do Španělska. Hrůza byl vyslán pracovníkem ÚV KSČ. Přestoţe se Němec, který
ho měl doprovázet, nedostavil, se také vydal na cestu. S pasem na cizí jméno projel
vlakem přes Rakousko aţ na švýcarsko-francouzskou hranici, ale v Basileji ho dál
nepustili a cesta pro něj skončila. Proto se během 5 dnů vrátil zpět do Prahy a odtud
do Holešova (do Holešova se uţ před tím vrátil i Divoš).
Josef Bakala odešel z domu bez udání důvodu 25. prosince 1936. O. Pluskal,
interbrigadista z Prostějova, ve své výpovědi po návratu ze Španělska uvádí, ţe tehdy
společně s Bakalou a s dalšími třemi osobami nastoupili cestu v Olomouci, kaţdý
68

Podle některých publikací byl nestraníkem, ale podle zákona z 25. 10. 1933 o zastavování činnosti a
rozpouštění stran byl příslušníkem strany i ten kdo stranu účinně podporuje nebo její podvratné cíle
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dostal (od KSČ) na cestu 900 Kč a pokračovali do Prahy, kde měl vedoucí jejich
skupiny navštívit sekretariát, a pak dál do Španělska. Rudolf Svačina Bakalu
následoval 10. ledna a doma řekl, ţe si jde hledat zaměstnání. Za dvacet dní opustili
Holešov i Fr. Svačina a Fr. Hlavica. Jiţ v únoru přišly jeho rodičům pohlednice
z Turína a z Lyonu (v Kroměříţském archívu je uloţen lístek z fronty zaslaný
interbrigadisty příteli Josefu Stratilovi do Količína, viz Příloha č. 3: Pohlednice
od interbrigadistů). Na druhý pokus (8. února 1937) se podařilo odejít uţ i Josefu
Hrůzovi, tentokrát i s cestovními doklady na své jméno.72
Všichni byli členy KSČ a před svým odjezdem dostali dopisy z ústředí stany,
ve kterých byli instruováni, jak postupovat. Strana jim také poskytla peníze na cestu.
Kdyţ komunisté ţádali na okresním úřadě o pasy, činili tak sice jednotlivě, ale
podezřelé bylo, ţe jako účel cesty všichni shodně uvedli studování poměrů v cizině.
Pasy jim byly vydány i přesto, ţe neměli potřebné vzdělání k tomu, aby mohli
v zahraničí něco studovat, ani dostatek finančních prostředků na cestu, jelikoţ byli
nezaměstnaní. Zemské prezidium v Brně proto důrazně poţadovalo vysvětlení, jak je
moţné, ţe úřad pasy vydal, kdyţ existovala důvodná podezření o nelegálním vstupu
do cizí armády. Českoslovenští političtí představitelé se téţ obávali, ţe dobrovolníci
nejsou do Španělska posílání „jen“, aby pomohli k vítězství demokracie, jak tvrdili,
resp. komunismu, ale také proto, aby se zde vycvičili k pouličnímu boji a KSČ je pak
mohla doma pouţít k výcviku svých úderných oddílů. 73
Na výzvu policejního ředitelství v Praze poskytla v prosinci 1937 stanice
v Holešově seznam interbrigadistů z okresu doplněný o další dva dobrovolníky:
Fr. Miklu z Fryštáku a J. Nováka z Vítonic. Literatura74 se však zmiňuje ještě o
jednom dobrovolníkovi, kterým byl Ladislav Hotař z Holešova. Ten měl do Španělska
odejít v září 1937 a padl v dubnu 1938 při ústupovém boji na řece Ebro.
Krátce poté co se interbrigadisté za spolupráce s francouzskými komunisty75
dostali na španělské území, prošli krátkým výcvikem, aby pak byli přiděleni
72
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k útvarům, a přesunuli se na frontu. Hrůza, Bakala, Hlavica a Fr. Svačina se sešli u
formující se protiletecké Gottwaldovy baterie. Ta pak zasáhla do bojů s Frankovými
vojáky podporovanými Německem a Itálií třeba v Madridě, El Pardu, Brunete,
Las Rosas či Aragonu. Později je u útvaru doplnili i Netopil s R. Svačinou. Opustit
interbrigády nebylo snadné (bylo to moţné jen v případě nemoci či zranění), přesto
se

Hlavicovi

podařilo zběhnout, kdyţ

v době

reorganizace

baterie

poţádal

o dovolenou do Barcelony. Zde mu byl na čsl. konzulátu vydán pas a přes Francii
a Německo se vrátil zpět do vlasti. Ve své výpovědi z prosince 1937 odmítal, ţe by jel
do Španělska se záměrem vstoupit do republikánského vojska. Tvrdil, ţe do zahraničí
vycestoval s tím, ţe se pokusí najít si práci v Rakousku nebo Jugoslávii a náhoda,
ţe ho přivedla do Španělska.
Boj proti fašismu (a nejen proti jeho španělské formě) se také stal jedním
z přesvědčovacích bodů lákajících na přihláškách ke vstupu do komunistické strany
(viz Příloha č. 4).
Zajímavé jsou osudy L. Netopila a J. Hrůzy. Po rozpuštění brigád se dostali
do Francie, kde byli internováni v různých táborech. Po výzvě vlády vstoupili do
zahraniční armády. Francouzi z nich tehdy sestavili dva pluky a špatně vyzbrojené je
poslala čelit Hitlerovým postupujícím vojskům do oblasti v blízkosti Paříţe. Odtud se
kaţdý sám na vlastní pět probil aţ ke středozemnímu moři. Vydali se lodí do Kanady,
kdyţ se část lodí vracela zpět do Liverpoolu, dostal se Hrůza do Anglie, kde se znovu
setkal s Netopilem, který do Británie přijel uţ dříve. Tam se stali součástí
tzv. pioneercorps a po otevření východní fronty vstoupili do armády: Netopil
k dělostřelectvu a Hrůza k letectvu. Oba se pak vrátili do Československa aţ
17. prosince 1945.
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3 ILEGÁLNÍ ČINNOST KSČ
Následující kapitola se věnuje událostem období let 1938 – 45, od zastavení
činnosti KSČ, přes úplný zákaz strany aţ po její ilegální činnost za německé okupace.
Poslední podkapitola se stručně věnuje ţivotopisu Ludvíka Mucalíka, který byl vnímán
jako komunistický hrdina a příklad hodný následování.
3.1 Rozpuštění KSČ
Československo, resp. pozdější Česko-Slovenská republika se v roce 1938
nacházela ve svízelné situaci. Německá agrese vůči Československu se zostřovala a
vyvrcholila Mnichovským diktátem. Za této situace se vládní představitelé snaţili
předejít ještě většímu stupňování napětí na mezinárodní scéně, a proto Česká vláda
v zájmu zachování pokoje rozpustila podle vládního nařízení z 23. prosince 193876
Komunistickou stranu Československa v rámci České a Moravskoslezské země.
Komunisté tak byli zbaveni všech veřejných funkcí ať uţ ve sborech místní či zájmové
samosprávy a jiných institucí.
Veškerá činnost KSČ byla pozastavena uţ v říjnu 1938, současně měl být
zabaven veškerý její majetek i písemnosti. Ve zprávě zemskému úřadu ze 14. března
1939 ohledně rozpuštění KSČ se píše, ţe na území tehdejšího holešovského okresu
existovaly pouze dvě místní organizace KSČ: v Holešově a Bystřici p. H. V Holešově
byl nalezen pouze bezcenný písemný materiál jako různé broţury, letáky, tiskopisy
nebo odznaky. V Bystřici byla kromě tiskopisů a pokladních knih zabavena také
knihovna, která podle záznamů zdejších komunistických funkcionářů patřila Jednotě
proletářské tělovýchovy, dále pak tělocvičné nářadí a finanční hotovost v hodnotě
370,85 korun. Tento obnos byl svěřen do správy poštovní spořitelny v Praze a ostatní
zabavené věci prozatím uloţeny v úschově tamního městského úřadu.77
Se zastavením činnosti politické strany se automaticky pojilo i zastavení
činnosti jejích organizací. V Holešově se to týkalo Jednoty proletářské tělovýchovy
(opět nebyl nalezen ţádný její majetek kromě tiskopisů) a Dělnický sportovní klub
(byly zabaveny kopačky, dresy a míče v celkové hodnotě asi 400 – 500 korun, které
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byly uloţeny do úschovy zdejšího úřadu).78 Dále byly rozpuštěny Rudé odbory, Svaz
proletářských bezvěrců, Svaz přátel Sovětského svazu či Svaz mladých79.
Členové rozpuštěné KSČ byli zbaveni funkcí v okresním i městském
zastupitelstvu (Leopold Prusenovský, Eduard Manďák či František Buršík přišli o své
posty v městské radě), v místních školních radách, ve výborech závodů a spořitelen
a v osvětových sborech.
Zpráva také popírá, ţe by se strana od zastavení její činnosti v rámci okresu
jakkoli aktivně projevovala nebo ţe by docházelo k vydávání nebo distribuci
stranických periodik. Podle publikací vydaných v šedesátých letech to však není
pravda, komunisté se měli podle celostátních plánů připravovat na odchod do
ilegality jiţ od letních měsíců roku 1938 a na přelomu let 1938/39 zde fungovalo její
ilegální zastoupení.
V té době byly prováděny i domovní prohlídky u stranických funkcionářů a lidí,
u kterých se dala předpokládat ilegální činnost. Při těchto prohlídkách byly zabaveny
písemné materiály, které se týkaly především voleb z roku 1938, ale nic, co by
ukazovalo na aktuální politickou činnost zakázané strany. Proto se okresní úřad
domníval, ţe k ilegální činnosti komunistů na okrese nedochází. Spíše tento fakt ale
ukazuje na schopnost komunistů účinně stáhnout své hlavní politické představitele
do ústraní a nahradit je úřadům méně známými lidmi.
3.2 V ilegalitě
Zdá se ţe, komunisté pozastavením činnosti KSČ ani jejím následným zákazem
nebyli překvapeni. Kdyţ po zastavení činnosti strany byly prováděny domovní
prohlídky u jejích bývalých členů, nebyly nalezeny ţádné stranické legitimace ani
seznamy členů KSČ, protoţe je podle instrukcí uţ dříve J. Čiţmář80 stáhl a odevzdal
krajskému tajemníkovi v Olomouci R. Filipovi. Tento počin se komunistům vyplatil
po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, kdy gestapu nějakou dobu trvalo, neţ se
dostalo k seznamům bývalých komunistů z Holešova.
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Na poslední legální schůzi KSČ v hotelu Moravia přijel i instruktor ÚV KSČ
J. Nepomucký, aby dal podnět k přechodu do ilegality. Účastníci této schůze oficiálně
přijali zastavení činnosti a hned po skončení jejich rokování následovalo jednání
ilegálního OV KSČ, na kterém se diskutovalo o podmínkách fungování a organizace
strany v ilegálním prostředí. Aby členové strany byli lépe ochráněni před perzekucí,
nebylo zvoleno ilegální vedení strany a holešovští komunisté se uţ ţádné jiné schůzky
s J. Nepomuckým nezúčastnili. Aby komunisté zmátli úřady, několikrát se bývalí
vedoucí představitelé okresního výboru sešli u L. Prusenovského, ale schůzky,
na kterých se skutečně projednávaly otázky podzemní organizace, probíhaly na
různých místech (často v přírodě), aby nebylo moţné je příliš snadno odhalit.
V říjnu 1938 byli jmenováni noví tajemníci ilegálního krajského výboru a tak
byl olomoucký tajemník R. Filip na postu vystřídán Karlem Klimentem, který do
Olomouce přišel z Prahy. Kliment, který vystupoval jako obchodní cestující s látkami
pod krycím jménem Růţička, se do Holešova dostal, aby zjistil stav ilegální
organizace strany. Ilegální strukturu v Holešově začal uţ od léta z vlastní iniciativy
budovat

L.

Mucalík.

Bývalí

vedoucí

členové

KSČ

i

komsomolu

pracovali

v písmomalířské dílně u E. Zedka (mezi nimi i členové ilegální OV KSČ L. Mucalík,
E. Manďák a S. Podsedníček), která se tak stala ilegálním centrem.
Strana byla organizována do buněk, z nichţ kaţdá měla zpravidla tři členy, ale
existovaly i vícečlenné skupinky. Jak počet buněk narůstal, bylo zapotřebí zřídit také
jednotku, která by jejich činnost řídila a převáděla ostatní bývalé členy strany do
ilegality. Tou bylo byro, které pracovalo ve sloţení: L. Mucalík, E. Manďák a krajský
instruktor Kliment. Z bezpečnostních důvodů byl Kliment odvolán, původně byl totiţ
vysokým funkcionářem a hrozilo riziko prozrazení.81
Novým tajemníkem KV KSČ se stal R. Térer, který do Holešova přijel na jaře
1939. Na schůzkách, které se později konaly, bylo dohodnuto, ţe boj proti fašismu je
spojen také s bojem za „sociální rovnost“ a s následným obnovením republiky
na nových základech, tj. pod taktovkou komunistů.
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Podle směrnic ústředního výboru měla ilegální KSČ následující strukturu:
základní jednotkou byly závodní buňky a místní skupiny (zpravidla o třech členech),
jejichţ důvěrníci byli napojeni na okresní výbor. Činnost holešovského okresního
výboru spadala pod krajský výbor v Olomouci. Jednotlivé KV byly napojeny na
ilegální ústřední výbor KSČ v Praze skrze ústřední instruktory. ÚV KSČ byla podřízena
také zemská vedení zvlášť pro Čechy a Moravu. V komunikaci mezi jednotlivými
sloţkami se pouţívaly kódy a krycí značky. Holešovský okres měl šifru Okres 4
a olomoucký kraj F2. Na podzim 1939 bylo v Holešově 6 uličních buněk, 4 závodní
a 4 venkovské, v Tučapech, Ţopech, Ţeranovicích a v Horní Vsi (dnes část
Fryštáku).82
Po příchodu nacistických vojsk nenásledovala v Holešově vlna hromadného
zatýkání komunistů jako jinde, protoţe jim nebyly k dispozici soupisy členů bývalé
KSČ. Byla provedena domovní prohlídka u J. Čiţmáře, kde gestapo nenašlo potřebné
informace. Další týden byl opakovaně předvolán k výslechu, ale na otázky ohledně
fungování strany nebo týkající se holešovských interbrigadistů odpovídal, ţe o ničem
neví. Poté proto varoval interbrigadisty, kteří však nevyjádřili ţádné obavy z moţného
zatčení.
Ale dne 19. května gestapo vykonalo domovní prohlídky u bývalých komunistů
a interbrigadistů, řezníka Fr. Hlavici a řidiče J. Bakaly, kteří byli zatčeni a odvezeni na
velitelství

do

Kroměříţe

a

později

byli

vězněni

v koncentračních

táborech.

Následujícího dne se na četnickou stanici v Holešově znovu dostavil obvodní policejní
inspektor gestapa a ţádal o asistenci pro provedení domovních prohlídek a výslechů
bývalých funkcionářů komunistické strany.83
Čiţmář byl o tomto záměru gestapa zpraven a dalšího dne v noci nikdo
z funkcionářů nebyl doma, ale tajná policie tehdy nikoho nehledala. Zato ráno si
gestapo pro Čiţmáře přišlo do „thonetovky“, kde pracoval. Vrátný Čiţmáře varoval,
ten utekl a skrýval se u známého v ulici Na Střelnici. Mezitím ho gestapo hledalo
v továrně, doma i u rodičů v Ţopech. Gestapo je ale doma nezastihlo. Po svém
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návratu domů rodiče ukryli stranické materiály, které u nich měl Čiţmář schované do
pece za dříví a bratr je pak zazdil na půdě.
Uţ v předstihu ÚV KSČ rozhodl, kam by mimopraţští funkcionáři emigrovali,
kdyby prchali před gestapem, a co by tam dělali. Neţ pokyn k emigraci dostal
i Čiţmář, ukrýval se u různých rodin i v lese a chodil na tajné schůzky s ostatními
představiteli rozpuštěné strany. Odešel přes Polsko i s dalšími do Anglie, kde podle
usnesení strany vstoupili do armády, aţ po napadení SSSR Německem. Ani
v Londýně komunisté nezaháleli a snaţili se o šíření komunistické propagandy mezi
vojáky. Mimo jiné pořádali přednášky, které vedla i Aneţka Hodinová, nebo vydávali
stranické noviny Nové Československo.84
Komunistický odboj probíhal formou pasivní rezistence – šířením letáků,
ilegálního tisku nebo psaním komunistických a antifašistických hesel na ploty, vrata
a zdi domů. V den výročí vzniku samostatného Československa 28. října 1939 se
objevily komunistické nápisy na ukazatelích a orientačních tabulích okresních silnicích
v okolí Holešova. Ve Všetulích byl přes šablonu napsán nápis SSSR a připojena byla
i pěticípá hvězda, totéţ se objevilo i na ukazatelích na výjezdu do Třebětic. Podobně
tomu bylo i v den výročí VŘSR, kdy městský úřad musel nechat odstranit nápisy na
pěti místech v Holešově. V noci ze 6. na 7. listopad někdo černou barvou napsal
hesla „Ať ţije SSSR“ na ploty u nádraţí a u gymnázia. Stejný nápis byl proveden
křídou i na plot u městské koupelny. Na Holajce se objevil na domku Ludvíka
Kocfeldy nápis „SSSR – cesta k blahobytu“ a na plotě na náměstí Svobody
„7. listopad ukazuje cestu národům“ 85.
Nacistům se na jaře 1940 podařilo dostat k seznamům holešovských
komunistických funkcionářů. Nejdříve gestapo zatklo Adolfa Mináře z Přerova, který
po výsleších prozradil jména řady komunistů, mezi nimi i tajemníka OV KSČ
v Olomouci Václava Horníka, který v té době působil v Holešově. Po domovní
prohlídce vykonané v jeho bytě v Litovli se gestapu dostaly do rukou i materiály
týkající se holešovské KSČ a tak mohlo začít zatýkání.
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Jako první byl zadrţen Ludvík Mucalík, který byl obviněn z příprav velezrady,
a po něm následovali Josef a Jindřich Manďákovi, František Kocfelda, František Huňa,
Leopold Prusenovský, František Buršík, Engelbert Zedek a další, aţ byla zatčením
Eduarda Manďáka 11. dubna 1940 ukončena existence nelegálního OV KSČ
v Holešově. Zatčení byli střídavě umístěni v různých věznicích (v Kroměříţi, Přerově,
Olomouci nebo na Mírově). V červnu 1941 byli představitelé holešovského ilegálního
OV KSČ převezeni do Vratislavi a umístěni v celách věznice na Kletschkauer-Strasse.
Samotné soudní přelíčení se konalo o měsíc později a ještě téhoţ dne byly vyneseny
rozsudky. Za přípravu velezrady byli L. Mucalík a V. Svačina odsouzeni k trestu odnětí
svobody na 12 let a 10 let ztráty cti. Dále byli odsouzeni Fr. Kocfelda k 8 letům
vězení, E. Manďák na 10 let, Fr. Košina na 7 let, J. Manďák, S. Podsedníček
a Fr. Huňa na 6 let, současně byli všichni odsouzeni ke ztrátě cti ve stejné délce. 86
V roce 1941, kdy bylo zlikvidováno OV KSČ, tak fakticky končí organizovaná
komunistická odbojová činnost a spojení s ústředním výborem strany bylo na
Holešovsku obnoveno aţ v březnu 1945.
3.3 Ludvík Mucalík
A. Andrlík ve své regionální studii nazval Ludvíka Mucalíka „fučíkovským

typem“87, coţ můţe naznačovat snahu komunistů o vytvoření podobného vzoru
„uvědomělého komunisty“, který za marxistické myšlenky poloţil svůj ţivot.
L. Mucalík se narodil 22. 12. 1911 v Holešově v rodině kloboučnického mistra
jako nejmladší ze čtyř dětí, které se doţily dospělého věku88. Navzdory přísné
výchově v silně katolickém prostředí (jako chlapec byl dokonce ministrantem) se
později shlédl v myšlenkách komunismu.
Po absolvování měšťanky nastoupil v září 1926 do učení k obchodníkovi se
smíšeným zboţím. Coby učeň zároveň navštěvoval pokračovací školu v Holešově.
Výuční list L. Mucalík získal roku 1929 a na otcovo přání měl dále pokračovat
v dvouletém studiu na obchodní škole v Přerově.
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Uţ od dětství se L. Mucalík kamarádil s bratry Manďákovými ze sousedství
a měl to být právě Eduard Manďák, kdo ho seznámil s marxistickou literaturou
a komunistickým tiskem. Na konci dvacátých let se rozhodli vstoupit do KSČ.
J. Dědič, tehdejší vedoucí představitel strany v Holešově jim však doporučil, aby
se pokusili zaloţit mládeţnickou organizaci Komsomol.89
V odpovědi na Mucalíkův dopis ohledně mládeţnické organizace se píše, ţe:
„…nejvhodnějším prostředkem [organizační práce] by byla dobrá agitace, jednoduchá

marxistická propaganda. Získávat indiferentní masy mládeţe a ty, kteří byli
objektivními nebo subjektivními poměry přivedeni do sféry vlivu těch myšlenkových
proudů … bolševizace“90.
Členem strany se Mucalík stal v červnu 1930, stejně jako E. Manďák, a oba se
značně angaţovali v organizování komunistické mládeţe a v získávání a kolportáţi
komunistického tisku. Mucalíkův otec byl ale zásadně proti tomu, aby jeho syn
zastával jakékoli funkce v KSČ či jinak stranu podporoval. Proto mezi nimi došlo
k roztrţce, po které Mucalík odešel z domova a zanechal svého obchodní studia.91
Ve třicátých letech byl Mucalík aktivní v podpoře nezaměstnaných a podílel se
na tisku a šíření ilegálního časopisu Rudý útok. 17. července byl Mucalík zatčen za
své dopisy určené československé vládě, ve kterých protestoval proti zhoršení
sociálního a nemocenského pojištění.92
Roku 1935 se oţenil s rozvedenou dělnicí Marií, která byla rovněţ členkou
strany. Mucalík však jako pracovník krajského sekretariátu v Olomouci často pobýval
mimo domov a manţelka se o děti a domácnost musela starat sama. Později působil
také na Brněnsku, v oblasti Třebíče, Rosic a Oslavan. Od roku 1938 se vrátil do
Holešova a podílel se na vstupu strany do ilegality a další koordinaci její činnosti.
Kdyţ se gestapo roku 1941 dostalo k seznamům členů KSČ, byl Mucalík zatčen
jako první. Od soudu si společně s V. Svačinou odnesli nejvyšší tresty a s celou
skupinou odsouzených byli pro výkon trestu převezeni do rakouské věznice ve Steinu.
Zde byl také 6. dubna 1945 zastřelen posádkou SS, která sem dorazila po upozornění
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zástupce ředitele věznice o tom, ţe ředitel nechal věznici rozpustit, kdyţ se jako
nereálný ukázal jeho původní záměr celou věznici evakuovat.93
Po Ludvíku Mucalíkovi, komunistickém „symbolu“ boje revolučního dělnického
hnutí a odporu proti fašismu, byla na jeho památku za minulého reţimu
pojmenována i jedna z holešovských ulic.
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4 NA CESTĚ K ÚNORU
Poslední kapitola popisuje, jak se strana od konce druhé světové války
definitivně snaţila získat co největší podporu obyvatelstva z různých vrstev
společnosti pro provedení státního převratu.
Jak kronikář zaznamenal94, osvobozenecká armáda vstoupila do Holešova
6. května 1945 ve tři čtvrtě na deset dopoledne. Jako první dorazili do města
Čechoslováci z Volyně a Polska pod vedením generála Klapálka. Ve vesnicích v okolí
Holešova kladli ustupující Němci, kteří nechtěli kapitulovat, odpor ještě v noci
z 8. na 9. května. Tehdy do Holešova přijely i jednotky rudé armády. Velitelství
posádky se usídlilo na náměstí v Kneiselově domě, kde zavlály sovětské vlajky.
V polovině května se vrátili z koncentračních táborů političtí vězni a 23. 5. 1945
ustavili spolek Vratislavia, ve stejném domě95, kde od konce války sídlil sekretariát
holešovské KSČ. Ta okamţitě obnovila svou činnost a zahájila nábor nových členů.
Zde komunisté také začali prodávat první tisk, a sice deník Stráţ lidu. Později se
objevily i noviny ostatních stran, které znovu zřizovaly své sekretariáty.
V té době dochází také k reorganizaci městského národního výboru (dále jen
MNV) podle paritního zastoupení stran Národní fronty, tím byla ukončena funkce
dosavadního revolučního národního výboru, který vznikl z lidí pověřených Podzemním
hnutím v Praze. Do revolučního NV se hlásili i komunisté, kterým se mezi jeho členy
podařilo prosadit i několik svých lidí a měli tak v něm získat většinu. Reorganizací NV
vznikl zvlášť městský a zvlášť okresní národní výbor. Za komunisty v MNV zasedli
Fr. Košina, J. Manďák, G. Braun, Fr. Hlavica, O. Prusenovský a St. Podsedníček 96.
Dále byli v MNV, který ve stejném sloţení fungoval aţ do parlamentních voleb v roce
1946, zastoupeni lidovci, národní socialisté, sociální demokraté a političtí vězni.
Svátek práce byl 1. 5. 1946 mohutně oslaven za průvodu všech politických
stran. Nejvíce se zúčastnilo komunistů (1100) a lidovců (800 účastníků). Ačkoli by se
mohlo zdát, ţe komunisté byli nejsilnější stranou, podle výsledků parlamentních voleb
konaných ještě tohoto měsíce to nebyla pravda. Komunisté tehdy v samotném
94
95
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Holešově získali pouze 1.191 odevzdaných hlasů, zato lidovci 1.457, národní
socialisté 1.278 a sociální demokraté 972 hlasů. V okresním měřítku se komunisté
sice umístili na druhém místě za lidovci, ale zaostali za nimi o více neţ pět tisíc hlasů
(komunisté: 7.789, lidovci: 12.866 hlasů).97
Komunisté se na oslavy svátku práce i na volby v předstihu připravovali,
ale zřejmě nedostatečně. V období příprav na schůzích okresního výboru referovali
i tři vyškolení krajští volební instruktoři. Instruktor Popelka přítomné upozorňoval,
aby v průvodě byla provolávána pouze hesla určená krajem. V dubnu byl také zvolen
širší a uţší volební výbor nebo byli určeni referenti pro setkávání s lidmi.
Po volbách byli tedy komunisté značně rozčarovaní ze své prohry,
a to zejména v Holešově. Fr. Huňa na mimořádné schůzi OV KSČ plísnil jeho členy,
kteří ve volebním období odmítli pracovat na komunistické kampani, a zároveň
kritizoval špatnou organizaci v předvolebním období. Proto byli někteří z funkcionářů
(např. St. Podsedníček) nahrazeni novými a organizačních změn doznaly i městské
organizace. Příčinu toho, ţe ze 76 obcí okresu získali komunisté většinu jen v sedmi
z

nich

a

v 35

obcích

skončili

na

druhém

místě,

spatřoval

Huňa

v nedostatečné činnosti desítkových důvěrníků, tj. v osobní agitaci. Agitace měla být
později zaměřena hlavně na zemědělce a inteligenci.98
I v roce 1947 se cíle KSČ ubírali stejným směrem. OV KSČ v Holešově dostal
za úkol navýšit svou členskou základnu na venkově o 400 nových členů. Přípravy
na oslavu 1. května zajišťoval májový výbor – chystaly se alegorické vozy, vlaječky,
hesla a odznaky. Průvodu se nakonec zúčastnilo 1 400 komunistů, za coţ si členové
strany na schůzi vyslouţili patřičnou pochvalu.
Strana se dále zaměřovala hlavně na zemědělce. Díky katastrofálnímu suchu
a jím způsobené neúrodě, se nepodařilo splnit budovatelský plán Gottwaldovy vlády
na léta 1947 – 8, a proto komunisté zahájili svůj „osvětový“ program, kterým se
snaţili působit na zemědělce, čímţ bojovali i proti přijetí Marshallova plánu. Krajský
výbor měl poslat zprávy o tom: „co strana udělala a co ještě chce vykonat pro

zemědělce.“99 Do strany se KSČ podařilo získat mnoho členů z řad ţen, mládeţe
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i inteligence, ale málo rolníků. Proto pro tento účel vydávali broţury, které je lákaly
na

komunistickou

zemědělskou

politiku,

pořádali

zemědělské

konference

a organizovali brigády na pomoc zemědělcům.
Na převzetí moci se komunisté v předstihu připravovali zakládáním lidových
milicí. První jednotka v Holešově byla vytvořena zaměstnanci thonetovky pod
vedením Josefa Novotného. Její členové skládali slib předsedovi OV KSČ v Holešově
J. Čiţmářovi a aktivně se zúčastnili únorové generální stávky.100
Změny nastartované nejprve Košickým vládním programem a po volbách 1946
dvouletým plánem obnovy a výstavby pro období 1947 – 48 uţ nešly zastavit. Ani
demokratickým ministrům se vývoj situace nepodařilo zvrátit, protoţe v celostátním
měřítku uţ komunisté byli na nejlepší cestě k dovršení svých cílů. V únoru 1948 tak
komunisté převzali státní moc za podpory široké veřejnosti a mohli tak oslavit své
„velké vítězství“.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo, co nejobjektivněji popsat několik, ve všeobecném
povědomí méně známých, kapitol z dějin Komunistické strany Československa,
resp. z historie její místní a okresní organizace v Holešově a okolí v období let
1918 – 1948.
Z práce vyplývá, ţe jakkoli se mohlo vítězství komunistů na celostátní úrovni v
parlamentních volbách roku 1946 zdát samozřejmé, existovaly oblasti, kde se KSČ
natolik

silné

pozice

vybudovat

nepodařilo

(vedle

Holešovska

to

bylo

např. i v Prostějově). Přestoţe v regionálních studiích týkajících se tématu, které jsou
však samozřejmě poplatné ideologii, najdeme vzletná slova o velkých úspěších
strany, především na volebních výsledcích z roku 1946 vidíme, ţe tak slavné nebyly.
Sami komunisté s nimi pochopitelně nebyli spokojeni, ale informace o jejich
rozhořčení najdeme pouze v archivních materiálech. KSČ tedy neměla aţ takovou
všeobecnou podporu obyvatel, jak by se mohlo zdát a jak se o to od svého zaloţení
neúnavnou agitací snaţila.
Je

také

zřejmé,

ţe

jiţ

v průběhu

první

republiky

KSČ

fungovala

na poloilegálních základech a často balancovala na hraně zákona. Není proto
překvapením, ţe řada jejích členů byla několikrát trestaná za prohřešky spojené
s působením strany.
Snaţila jsem se ale rovněţ ukázat, ţe mnozí členové strany myšlence
komunismu natolik věřili a museli být přesvědčeni o její správnosti, ţe dokonce
porušili zákon a vstoupili do internacionálních brigád bojujících v občanské válce
ve Španělsku nebo odbojového hnutí.
Ačkoli byl Holešov poměrně častým místem komunistických demonstrací nebo
alespoň pokusům o ně, podpora strany i přes působení poradců vzrůstala jen velmi
pozvolna. Nárůst preferencí se projevoval, kdyţ se strana podílela na zlepšení tíţivých
sociálních podmínek v období krize, coţ nám můţe být jakýmsi varováním před
manipulativním zneuţíváním sociálních jistot.
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