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a vnitřní velkoobchod. Socialis-
tický sektor se podílel na prů-
myslové výrobě již 96,4%. Zá-
kon o nové pozemkové reformě 
stanovil hranici pro vlastnictví 
půdy na 50 hektarů. Byla pro-
jednána a Národním shro-
mážděním schválena nová 
ústava – Ústava 9. května. 7. 
června se vzdal prezident E. 
Beneš své funkce a 14. června 
1948 byl Národním shromáž-
děním zvolen prezidentem re-
publiky Klement Gottwald. 
Tím bylo slavné únorové vítěz-
ství potvrzeno nejpádněji. Vše-
chen lid viděl, že vývoj jde dále vpřed podle hesla, které Klement Gottwald nesčetně-
krát zdůrazňoval: „Kupředu, zpátky ni krok! Kupředu, k socialismu!“ 
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Prezident republiky Kl. Gottwald skládá ústavou  
předepsaný slib 14. června 1948  

Zasedání IX. sjezdu KSČ v pražském Průmyslovém paláci v květnu 1949  

I. Kořeny únorové krize 
Při studiu i rozboru únorových událostí se můře vyskytnout otázka: byly či nebyly 

únorové události překvapením a vládní krize nějakou náhodou? 
Překvapením nebyly. Nebyly také výsledkem nějakých náhod, nýbrž zjevem, který 

lze nazvat zákonitostí třídního boje a vývoje revoluce. Studium revolucí a revoluč-
ních výbuchů nás učí, že mnohdy po jistém čase určitá část majetných vrstev, která až 
dosud šla s revolučním proudem, i když s větví či menší chutí, odpadá od revoluce, ba 
staví se příkře proti ní. Tak je tomu tehdy, když tato část je dosavadním vývojem revo-
luce uspokojena, nasycena tím, čeho bylo na dřívějších vládnoucích vrstvách dobyto, 
když se již obává dalšího revolučního vývoje. Děsí se pak lidu, který jakmile se dá jed-
nou na osvobozovací pochod, nezastavuje se v půli cesty, má-li ve svém čele uvědomě-
lé vůdce. Zpátečnické, protipokrokové společenské síly, skupiny a politické strany bo-
jující proti sociálním změnám a novým myšlenkám nazýváme politickou reakcí. 

Také naše reakce se brzy po vyhnání cizáckých okupantů z naší vlasti postavila pro-
ti dalšímu revolučnímu vývoji, postavila se proti lidu, který si další rozvoj revoluce 
přál. Páni chtěli zachovat i v nové republice své třídní výsady nenávratně mizící 
v revolučním žáru. Nechtěli se za žádných okolností smířit s tím, že po osvobození naší 
země bratrskou Sovětskou armádou a po květnové revoluci našeho lidu je osud kapita-
listického pořádku u nás zpečetěn. Nechtěli připustit, aby lid odstraňoval tento řád i 
s jeho pozůstatky. 

První vláda osvobozeného 
Československa, která začala 
působit počátkem dubna 1945 
v Košicích po osvobození vel-
ké části Slovenska Sovětskou 
armádou, začala budovat ihned 
nový stát, nové státní zřízení. 
Lid na osvobozeném území se 
všude chápal moci, jak to vyja-
dřoval Košický vládní pro-
gram. V programu, jehož zá-
kladem se stal návrh Komunis-
tické strany Československa, 
bylo zakotveno, že náš stát bu-
de lidovou demokracií a zákla-
dem nové státní a veřejné sprá-
vy se stanou národní výbory. 
Novou vládu program charak-
terizoval jako vládu široké Ná-
rodní fronty Čechů a Slováků. 
V zahraniční politice ČSR vy-
hlásil důslednou orientaci na 
pevné spojenectví a přátelství 
se Sovětským svazem. Program 
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Manifestace pracujících na Václavském náměstí  
u příležitosti vyhlášení první etapy znárodnění  

čs. průmyslu 25. října 1945  



zakotvoval existenci, 
svébytnost a rovnopráv-
nost slovenského národa 
a jeho národní orgány. 
Řešil i vztah k německé, 
ukrajinské a maďarské 
menšině. Požadoval dů-
slednou demokratizaci 
vzdělání a kultury. Zaká-
zána byla obnova čin-
nosti všech fašistických 
a stavovských stran. 
V závěru programového 
prohlášení bylo řečeno, 
že vláda nepřipustí, 
aby v osvobozené re-
publice převládal ko-
řistnický zájem jednot-
livců a skupin nad zá-
jmy pracujícího lidu 
měst a venkova. 
Komunistická strana 
Československa se po-
prvé stala vládní stra-
nou. Košický vládní pro-
gram podepsali v měsíci 

březnu v Moskvě i vůdci ostatních stran Národní fronty - sociální demokraté, národní 
socialisté, lidovci i představitelé tzv. demokratické strany slovenské. Už při projedná-
vání a tvoření Košického vládního programu však bylo mnoho překážek. Někteří zú-
častnění se při těchto jednáních namáhali seč mohli, aby vymýtili z Košického progra-
mu co nejvíce konkrétních revolučních opatření, aby se z něho stal dokument pouze 
proklamační povahy. Avšak všechny tyto pokusy o vykleštění revolučního Košického 
vládního programu pánům selhaly. Moskevské vedení Komunistické strany Českoslo-
venska hájilo rozhodně a neústupně zájmy dělnické třídy a pracujícího lidu, hájilo a 
prosazovalo věc našeho lidu a myšlenku vybudování republiky skutečně nové, jiné a 
lepší, než byla republika předmnichovská. Takové republiky, v níž by pracující lid byl 
pánem, a ne otrokem. Vedení KSČ svým postupem nakonec dosáhlo uznání a schválení 
Košického vládního programu i představiteli ostatních politických stran Národní fron-
ty. 

Jednání se konalo v době, kdy Sovětská armáda postupovala rychle na západ. Páni 
si byli už dobře vědomi toho, že hitlerovská okupace našich zemí bude rozbita a repub-
lika bude osvobozena Sovětskou armádou. Vyhnání nacistických okupantů z naší země 
těmto lidem vyhovovalo. Ale pak by byli potřebovali, aby se jim lid už do ničeho nemí-
chal, aby mohli v osvobozeném Československu začít se svou starou, protilidovou poli-
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Předseda KSČ Klement Gottwald na slavnosti  
Rudého práva v pražské Stromovce 15. srpna 1946  

V souvislosti s touto studentskou demonstrací bylo zatčeno celkem 118 studentů. 
Nejvyšší trest 14 dnů vězení dostal jen iniciátor této demonstrace, bývalý předseda 
pražského Svazu vysokoškolského studentstva A. Navrátil. 

V 21 hodin se uskutečnil slavnostní pochod jednotek Lidových milicí Prahou. 
V čele průvodu šlo i několik pohotovostních oddílů SNB. 

V Bratislavě se ve večerních hodinách ustavil ústřední akční výbor slovenské 
Národní fronty. Předseda sboru pověřenců Gustáv Husák byl pověřen zahájit jednání 
s představiteli politických stran, skupin a celonárodních organizací o doplnění sboru 
pověřenců tak, aby mohl být seznam členů nového sboru pověřenců urychleně předlo-
žen vládě ke schválení. 

Předsedou sboru pověřenců zůstal G. Husák. V novém čtrnáctičlenném sboru 
pověřenců měli komunisté většinu – kromě místa předsedy ještě 7 pověřenců. Po 
jednom pověřenci měli sociální demokraté, Strana slobody, odbojové složky a Sloven-
ská odborová rada. Opozice bývalé Demokratické strany byla zastoupena jedním mís-
topředsedou a jedním pověřencem. 

 
 

VIII. Po vítězství lidu 
V pátek 27. 

března odpoledne 
opustil prezident 
Edvard Beneš 
Pražský hrad a od-
jel natrvalo do své 
soukromé vily 
v Sezimově Ústí. 
Byl značně vyčerpán 
z napětí v únorové 
krizi a byl i vážně 
nemocen, o čemž 
svědčily dva záchva-
ty mrtvice prodělané 
během posledních 
dvou let. 

V sobotu a 
v neděli 28. a 29. února se sešel sjezd rolnických komisí. Do Prahy se dostavily tisíce 
rolníků, pro něž nestačil žádný sál, žádná sjezdová místnost. Proto se v sálech a míst-
nostech mohly konat jenom schůze odborných komisí a výborů, zatímco vlastní valný 
sjezd se proměnil v obrovskou manifestaci 170 000 rolníků z celé republiky pod širým 
nebem na Václavském náměstí. 

Vítězstvím v únoru 1948 se dělnická třída a pracující lid staly jediným pánem 
a hospodářem ve své zemi. Bylo provedeno další, rozsáhlé znárodnění průmyslu, 
bank a pojišťoven, uskutečněna druhá pozemková reforma a revidována první. 
Do rukou státu přešly všechny závody nad 50 zaměstnanců, všechen zahraniční obchod 
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Manifestace rolníků na Václavském náměstí 29. února 1948  



Toto veliké uznání 
Komunistické straně 
Československa vyjá-
dřil pražský lid na 
statisícovém táboru 
lidu na Václavském 
náměstí, kam po skon-
čení dopoledních směn 
pochodovaly proudy 
dělníků a zaměstnan-
ců, komunisté, ale i 
mnozí nekomunisté. 
V 16.10 hodin vystou-
pili na improvizovanou 
tribunu u Můstku před-
seda pražského kraje 
KSČ Josef Krosnář, 
několik komunistic-
kých ministrů a někteří 
pražští komunističtí 
funkcionáři. Na tribu-
ně byli i představitelé 
Slovanského výboru 
v čele se sovětským generálem A. Gundorovem. Když dozněly státní hymny, českoslo-
venská a sovětská, zahájil manifestaci J. Krosnář, po kterém hovořili Václav Kopecký a 
Zdeněk Nejedlý. 

Klement Gottwald odjel z Pražského hradu v 16.40 hodin. Cestou se ještě zastavil 
v budově Ústřední rady odborů na Perštýně, kde se konala ustavující schůze ústředního 
akčního výboru Národní fronty, které předsedal Antonín Zápotocký. 

Krátce před 17. hodinou Kl. Gottwald dojel na Václavské náměstí. Kl. 
Gottwald shromážděný lid nenapínal. Vystoupil na tribunu a hned v úvodu svého 
vystoupení ohlásil, že prezident republiky právě podepsal listinu nové vlády. Bouř-
livý jásot a nadšení obrovského shromáždění na Václavském náměstí byly odpovědí na 
tuto zprávu a provázely i celý krátký projev Kl. Gottwalda. Po přečtení všech jmen čle-
nů vlády zazněla na závěr manifestace Internacionála. 

Přibližně ve stejnou dobu, kdy pracující lid shromážděný na Václavském náměstí 
prožíval první chvíle radosti z dosaženého vítězství, se reakční živly ještě pokusily 
uskutečnit demonstraci. Asi 3 000 reakčních studentů se shromáždilo v 16 hodin na 
Karlově náměstí, odkud zamířili k Pražskému hradu. V Nerudově ulici se jim postavil 
v cestu oddíl příslušníků SNB. Když se studenti snažili proniknout jejich kordonem, 
vyšla jednomu z členů SNB ze samopalu nešťastnou náhodou střela, která se odrazila 
od země a jednoho ze studentů lehce zranila do kotníku pravé nohy. Byl to jediný 
„výstřel“ a jediný raněný během únorových událostí. 
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Manifestace na Václavském náměstí v Praze 25. února 1948  

tikou, jakou prováděli před Mnichovem. Je naprosto jasné, že se v této „politice“ plně 
opírali o dr. Edvarda Beneše. Opírali se také plně o mezinárodní reakci. 

Dr. Beneš, jeho lidé a buržoazie odmítli na podzim 1938 v souladu se svými imperi-
alistickými pány a svými třídními zájmy velkorysou, obětavou nabídku Sovětského 
svazu a raději přijali Mnichovský diktát. Všichni dohromady se báli více příchodu so-
větských vojsk do Prahy než vpádu nacistických band. 

Sovětský svaz měl rozhodující podíl na porážce fašismu ve druhé světové válce a na 
osvobození našich národů z fašistického útlaku. Jen při osvobozování Československa 
padlo 140 000 sovětských vojáků. Osvobozenecká mise Sovětského svazu a výsled-
ky, kterých dosáhly národy Československa v těžkém boji proti fašismu a za ná-
rodní svobodu, vytvořily rozhodující předpoklady pro vznik lidově demokratické 
republiky. Hlavní zvláštnosti lidové demokracie jako formy politické organizace spo-
lečnosti spočívají v systému více politických stran při vedoucí roli marxisticko-
leninské strany, v existenci národních nebo vlasteneckých front, sdružujících všechny 
pokrokové masové organizace a v rozvíjení třídního boje a revoluce zpravidla bez ob-
čanské války. 

Imperialisté a moci zbavená československá buržoazie se nikterak nesmiřovali 
s tím, že Československo vypadlo z jejich hry, oddělilo se od kapitalistické soustavy a 
nastoupilo po boku SSSR cestu k výstavbě socialistického řádu. Páni čekali neustále na 
nějaký vhodný okamžik, aby se pokusili o změnu, o zvrat ve vývoji, o návrat ke kapita-
lismu. V zájmu toho dělali od počátku vše možné, aby brzdili vývoj Československa 
k socialismu – bránili konsolidaci hospodářství a překonávání následků války a okupa-
ce, podrývali moc lidu. 

V čele lidu však stála KSČ, která hned po osvobození rozvinula boj za obnovu na-
šeho průmyslu a hospodářství. Mějme na paměti, že náš průmysl byl těžce postižen 
nejen hitlerovskou okupací, nýbrž i úmyslnými nálety britského a amerického letectva, 
které teprve na samém sklonku války rozbíjelo naši Plzeň s jejími velkými kovodělný-
mi závody, průmyslové obvody Prahy – Vysočany a Libeň, chemické závody 
v Litvínově na Mostecku, průmyslový kombinát ve Zlíně (pozdějším Gottwaldově) a 
mnohé jiné. 

Komunistická strana mobilizovala lid k obnovovacím pracím a začala uplatňovat 
požadavek lidu po znárodnění průmyslu, jehož první etapa proběhla již na podzim 
1945 přes všechny brzdící snahy předáků strany národně socialistické, lidové a sloven-
ských demokratů, přes odpor dr. Beneše. Jen pod velikým tlakem osazenstev závodů a 
všeho pracujícího lidu muselo být znárodnění provedeno a dne 25. října 1945 vyhláše-
no. Po úporných jednáních bylo dohodnuto, že budou znárodněny všechny podniky 
mající nad 500 zaměstnanců. Po vyhlášení dekretu o znárodnění zůstala ještě plná třeti-
na podniků s 35% celkového počtu zaměstnanců v rukou jednotlivců, v rukou kapitalis-
tů. Soukromí podnikatelé měli v rukou velkoobchod i drobný obchod a kromě toho vy-
dělávali nesmírné sumy na černém trhu. 

Koncem května roku 1946 bylo ve všeobecných volbách podle přímého, rovného 
a tajného všeobecného práva hlasovacího zvoleno Ústavodárné národní shromáždě-
ní, jehož hlavním úkolem bylo, kromě projednávání a schvalování zákonů, především 
vypracovat novou ústavu republiky. 
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Komunistická strana 
Československa získala 
v českých zemích 40% 
všech hlasů. Národní socia-
listé získali 23,6%, lidovci 
20,2% a sociální demokraté 
15,5% hlasů. Na Slovensku 
hlasovalo pro Komunistic-
kou stranu Slovenska 
30,37% voličů. KSS, ačkoli 
se řídila jednotnou politic-
kou linií KSČ, byla tehdy 
organizačně samostatná. 
Demokratická strana zneuží-
vající náboženského cítění 
věřících získala ve volbách 
62% hlasů. O zbytek hlasů 
se na Slovensku rozdělily 
dvě malé strany utvořené 
těsně před volbami – Strana 
práce a Strana slobody. Vo-
lební úspěch demokratické 
strany však nemohl zabránit 
celkové porážce pravicových 
stran v Československu. Na-
opak, komunisté se svými 
38% hlasů byli daleko nej-
silnějším politickým hnu-
tím v republice. 

ÚNS bylo zvoleno na 
dobu dvou let. Za tu dobu 
mohla být nová ústava docela dobře vypracována a projednána. Avšak reakční předáci 
národně socialistické, lidové i slovenské demokratické strany a s nimi i předák sociálně 
demokratické pravice Václav Majer téměř po celé dva roky brzdili všechny práce na 
nové ústavě, odmítali všechny návrhy, s nimiž přicházeli komunisté. 

Volby do Národního shromáždění měly být v květnu roku 1948. Ústavodárné Ná-
rodní shromáždění mělo být nahrazeno Národním shromážděním s delší volební lhůtou. 
Jestliže již roku 1946, kdy každá strana kandidovala samostatně, získala KSČ pro svou 
kandidátku 40% hlasů, byla by měla i v těchto volbách jistě absolutní většinu. Vzrůst 
počtu členstva, obrovská účast na schůzích a masových táborech, vzestup odběru tisku 
a rapidní vzrůst vlivu KSČ v masách, to všechno potvrzovalo, že koncem roku 1947 a 
počátkem roku 1948 stála převážná část národa pevně za Komunistickou stranou 
Československa. Do KSČ vstupovaly statisíce nových členů: dělníci, rolníci, řemeslní-
ci a inteligence. Jestliže měla KSČ ke konci války přibližně 37 000 členů, pak za něko-
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Zvláštní vydání Rudého práva s volebními výsledky  
z 27. května 1946  

VII. Slavná únorová středa 
Ve středu 25. února navštívili 

před 11. hodinou Klement 
Gottwald, Václav Nosek a Antonín 
Zápotocký dr. Beneše, aby jej zno-
vu upozornili na neoblomný poža-
davek lidu: přijmout demisi! 

Předseda vlády Klement 
Gottwald předložil dr. Benešovi 
definitivní návrh na doplnění 
vlády, dohodnutý s představiteli 
obrozených stran Národní fron-
ty. Konečně dr. Beneš ustupuje – 
přijímá demisi všech 12 ministrů 
tří politických stran a schvaluje 
návrh na doplnění vlády, předlo-
žený jejím předsedou. Po poledni 
hlásí výsledek této návštěvy na 
Hradě československý rozhlas. 

Dr. Beneš ustoupil jenom pro-
to, že cítil bojovnost a rozhodnost 
lidu, že viděl prohru své politiky, prohru Zenkla a spol. Nechtěl se již otevřeně kom-
promitovat s těmi, kteří byli jednomyslně odsouzeni, nechtěl se před lidem odhalit jako 
jejich spojenec. 

Doplněná a rekonstruovaná vlá-
da obrozené Národní fronty mě-
la 24 členy, z toho 11 komunistů 
(8 za KSČ a 3 za KSS), 3 sociální 
demokraty, 2 zástupce ROH, 2 zá-
stupce strany lidové, 2 zástupce 
strany národně socialistické, 1 zá-
stupce Demokratické strany, 1 zá-
stupce Strany slobody a 2 nestraní-
ky. 
Krize byla vyřešena. Ale co hlav-
ního – byla vyřešena tak, jak od 
počátku navrhovali komunisté, jak 
to žádaly lidové masy. Autorita 
KSČ tímto vítězstvím nesmírně 
stoupla. Lid se znovu přesvědčil 
na vlastní oči, na vlastních zkuše-
nostech, že jen s takovou stranou 
ve svém čele mohl nad spojenou 
rozběsněnou reakcí zvítězit. 
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Prezident republiky E. Beneš podepisuje jmeno-
vací dekrety novým členům vlády 25. února 1948  

Z přehlídky příslušníků SNB a Lidových milicí  



Pod úderem generální stávky se počínal zmocňovat reakčních vůdců zmatek. Mnozí 
už začínali „balit kufry“. 

Předsednictvo nár. soc. strany přes odpor některých svých členů přijalo ještě výzvu 
proti akčním výborům Národní fronty. Ovšem poctiví příslušníci nár. soc. strany už 
členství v akčních výborech přijímali. Také poslanci lidové strany se sešli 24. února. 
Poslanec Ducháček a ministr v demisi dr. Procházka na této schůzi navrhovali, aby li-
dová strana odešla okamžitě do ilegality a „odtud bojovala proti komunistickému reži-
mu“. 

Poslanec páter Plojhar se skupinou funkcionářů demokratického smýšlení převzal 
tiskové podniky lidové strany a ihned nato byly zastaveny lidovecké časopisy Obzory a 
Vývoj, které za redakce Pavla Tigrida a Ivo Ducháčka organizovaly nejštvavější pro-
tistátní kampaně. Také v lidové straně se utvořil akční výbor, který prováděl očistu 
strany a jejích institucí od reakčních, protistátních živlů. 

Akční výbory Národní fronty pomáhaly všude ve dnech únorové krize očišťo-
vat úřady, národní výbory, organizace a různé instituce od reakčních elementů, 
pomáhaly zavádět a udržovat revoluční pořádek. Také národní výbory všech 
stupňů měly velikou zásluhu na tom, že nikde nebylo vyhlášeno stanné právo a ni-
kde nebylo použito žádných zbraní. Nedošlo k žádným krvavým srážkám a střetnu-
tím, ačkoli hlavně nár. soc. a lidovecká mládež v čele s některými poslanci těchto stran 
měla vyvolávat podle přání reakčních vůdců nepokoje a incidenty, rozbíjet výkladní 
skříně, rušit chod výroby a dopravy, přepadat a zabíjet obránce republiky a lidově de-
mokratického řádu. 

Lid byl klidný, i když věděl, že prožívá okamžiky neosudovější, v nichž jde o to, 
zda bude naše republika dál a rychleji kráčet k socialismu, či zda budeme vrženi zpět 
do kapitalistického otroctví. Nervózní byli nepřátelé, kteří se ve své izolovanosti, bez-
mocnosti a naprosté odtrženosti od mas uchylovali k zoufalým provokacím. 
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Průběh stávky v největších průmyslových podnicích 

Název závodu Počet zaměstnanců Počet stávkokazů 

Ostravsko-karvinské doly 55 000 0 

Vítkovické železárny 31 000 0 

Škoda Plzeň 20 000 20 

Baťa Zlín 24 000 0 

Spojené ocelárny Kladno 12 000 11 

Železárny Třinec 9 000 0 

Tatra Kopřivnice 9 000 0 

Stalinovy závody Litvínov 8 000 6 

lik měsíců – koncem srpna 1945 – jich měla již 712 000 a v době konání VIII. sjezdu 
v březnu 1946 1 081 544. KSS měla koncem roku 1945 asi 197 000 členů. 

Reakční páni z ostatních stran Národní fronty se voleb báli jako čert kříže. Ti, kteří 
se oháněli na všechny strany demokracií a měli plná ústa demokratických práv, se na-
jednou vyděsili, když si uvědomili, že se blíží okamžik všeobecných voleb. Tušili už, 
že by v těchto volbách dostali pořádný výprask, viděli, že by se většina národa soustře-
dila okolo bojových praporů KSČ. Proto si reakce umínila volby oddálit, změnit poměr 
sil ve svůj prospěch nikoli všeobecným hlasováním, čímž by nevyhrála, nýbrž násil-
ným pučem. Zvlášť ostrou palbu rozpoutali reakcionáři proti ministerstvu vnitra a Sbo-
ru národní bezpečnosti (SNB), aby tak v příslušnících Sboru podlomili odvahu a roz-
hodnost při stíhání protistátních zločinců a velezrady. Na podzim roku 1947 organizo-
vali i různé provokační aféry, jako bylo poslání „tajných“ atentátnických skříněk na 
adresu náměstka předsedy vlády a vůdce národně socialistické strany Petra Zenkla, mi-
nistra zahraničí Jana Masaryka, nestraníka, a ministra spravedlnosti, národního socia-
listy Prokopa Drtiny, čímž chtěli vyvolat zdání, jako by atentát organizovali komunisté. 
To vše byla přípravná palba reakce před hlavním úderem, k němuž se už dlouho chys-
tala. 
 
 

II. Bezprostředně před Únorem 
S velkým hněvem a pobouřením sledovali dělníci, pracující rolníci a pokroková in-

teligence počínání reakčních předáků, kteří čím dál tím otevřeněji sabotovali ve vládě i 
v jiných institucích všechnu pozitivní práci, všechna opatření, prováděná ve prospěch 
lidu. Často přímo znemožňovali činnost vlády, jejímž předsedou byl od květnových 
voleb roku 1946 Klement Gottwald. Začalo to zcela otevřeně v posledním čtvrtletí 
roku 1947, kdy ve vládě znemožnili projednání řady předloh. Vláda Klementa Gottwal-
da musela vyvíjet obrovské úsilí, aby opatřila národu chléb, neboť dlouhotrvající su-
cha přinesla katastrofální neúrodu. Komunisté prosadili zavedení milionářské dáv-
ky, jejíhož výnosu bylo použito na příplatky rolníkům za zemědělské produkty. Reakč-
ní ministři bránili milionáře před daňovou povinností zuby nehty. 

Zenkl, Hála, Šrámek, Stránský, Ripka a ostatní reakční vůdcové se ve svých útocích 
proti republice a jejímu lidu opírali o zahraniční kapitalistické mocnosti. K nepřátelům 
našeho lidu a státu patřil odedávna také Vatikán. Papežský nuncius v Praze jako zá-
stupce papeže přijímal ve svém sídle mnohé předáky reakce a uděloval jim nejen pa-
pežské požehnání, ale i rady a pokyny, jak si mají ve svém boji proti republice a pracu-
jícímu lidu počínat. Zneužívali náboženského cítění lidu, chrámů, kazatelen a poutí i 
jiných církevních shromáždění k podvratné činnosti. 

Zásluhou pomoci Sovětského svazu a politiky KSČ byla v letech 1947 – 1948 od-
vrácena od našich zemí příšera hladu. Spekulace reakčních předáků na využití eventu-
álního hladu a nedostatku potravin pro kontrarevoluční rejdy a cíle, spekulace na rozbi-
tí svazku dělníků a rolníků, naděje na vyvolání velkých sociálních nepokojů zkrachova-
ly na celé čáře. 

Velkého vítězství v boji s reakcí na Slovensku dosáhli komunisté, když byl 19. 
listopadu 1947 ustaven nový sbor pověřenců (výkonný orgán státní moci na Sloven-
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sku v letech 1944 – 1960) očištěný od 
členů Demokratické strany spojených 
s kontrarevolučními zahraničními emi-
granty za války kolaborujícími 
s fašisty. 

Koncem listopadu 1947 se konalo 
ve Slovanském domě v Praze zasedá-
ní Ústředního výboru KSČ. Na tom-
to zasedání soudruh Klement 
Gottwald po důkladném rozboru 
současné situace a vytyčení úkolů 
celé straně a dělnické třídě adresoval 
velmi vážná slova výstrahy všem re-
akcionářům. Rudé právo s referátem 
Klementa Gottwalda ze zasedání ÚV 
KSČ šlo v těch dnech na dračku, šlo 
z ruky do ruky. Všude, v každém závo-
dě, i na venkově, se o tom všem vášni-
vě diskutovalo. KSČ svolávala ve 
všech okresech konference a ve všech 
závodech a místech plenární schůze, na 
nichž se materiál z listopadového zasedání ÚV KSČ projednával. Všechny plenární 
schůze byly nabity, nikdo nescházel. Byly organizovány i veřejné, masové schůze pro 
všechno občanstvo. Po listopadovém zasedání ÚV KSČ rozvinula strana velikou kam-
paň v masách, šla jako vždy mezi lid, aby jej varovala a mobilizovala jeho síly 
k odražení chystaných reakčních piklů. Soudruh Klement Gottwald nejen odhalil pří-
pravy reakčních pučistů, nýbrž proti jejich rozvratnickým plánům vytyčil pozitiv-
ní budovatelský plán komunistické strany. 
 
 

III. Vznik vládní krize 
Počátkem ledna 1948 dal ministr vnitra, soudruh Václav Nosek, přeložit osm 

důstojníků SNB, příslušníků národně socialistické strany a Zenklova směru, 
z bezpečnostní služby do Fondu národní obnovy. To byl úřad, který prováděl převod 
drobnějšího znárodněného majetku po zrádcích a kolaborantech do rukou českých a 
slovenských lidí. Těchto osm důstojníků SNB bylo usvědčeno, že neplní své povinnosti 
a porušují služební přísahu. Jejich převod z výkonu služby v SNB do služeb jiného stát-
ního úřadu nebyl vlastně vůbec žádným trestem. Nebyli zbaveni chleba, šli úřadovat, 
existenci měli, a to dokonce velmi slušnou. 

Avšak Petr Zenkl a jeho stoupenci a spojenci, včetně Václava Majera, spustili straš-
ný povyk. Zenkl, Majer a Hála i druzí se tvrdošíjně domáhali, aby ministr vnitra 
své rozhodnutí změnil a povolal opět oněch osm národně socialistických důstojní-
ků do služeb SNB. Petr Zenkl prohlásil, že on a jeho kolegové nebudou do schůzí 
vlády docházet do té doby, dokud nebude jejich – naprosto bezdůvodnému a neo-
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Předseda sboru pověřenců G. Husák  
podpisuje slib do rukou předsedy vlády  

Kl. Gottwalda 20. listopadu 1947 

zbraní nebylo nikdy použito. KSČ vytyčila linii, že únorová krize má být řešena 
ústavní cestou, a strana i vláda učinily vše potřebné, aby tato linie byla všemi jejími 
orgány a lidem uplatňována v praxi. 

Komunisté urychleně pokračovali v budování dělnických ozbrojených oddílů – 
Lidových milicí. Měly postupně vzniknout ve větších závodech po celé republice a 
chránit lidově demokratické zřízení před pokusy reakce o ozbrojený puč. Kolona ná-
kladních aut, která v ranních hodinách v pondělí 23. února vyjela z brněnské Zbrojov-
ky, přivezla dopoledne do Prahy 10 000 pušek a 2 000 automatů. Náboje byly přiveze-
ny z Vlašimi. 

Na rozdíl od českých zemí byly na Slovensku v pohotovosti také ozbrojené složky 
slovenských partyzánů. 

Významnou úlohu sehrálo vystoupení ministra národní obrany armádního gene-
rála Ludvíka Svobody, který ujistil Gottwaldovu vládu, že armáda jde s lidem. 
 
 

VI. Generální stávka 
V úterý 24. února 

byla na základě jed-
nomyslného usnesení 
nedělního sjezdu zá-
vodních rad Revo-
lučního odborového 
hnutí provedena jed-
nohodinová generál-
ní stávka. Rázem 
ustala veškerá práce 
v dolech a hutích, ve 
všech závodech a úřa-
dech. Jenom tam, kde 
by stávka znamenala 
ochromení našeho ná-
rodního hospodářství, 
bylo od zastavení prá-
ce upuštěno. Na že-
leznici a v dopravě 
vůbec byla práce pře-
rušena pouze na pět 
minut, na znamení 
naprosté solidarity 
s ostatními dělníky a zaměstnanci. Stávkokazů byla v celé republice mizivá hrstka. 
S těmi byla dělnická masa rychle hotova. Byli vyvedeni ze závodů. 

Teď, po generální stávce bylo už vidět, že i když dr. Beneš ještě stále váhal při-
jmout demisi dezertérských ministrů, lid jako jediný nositel moci ve státě, lid vedený 
komunistickou stranou, už svými činy o přijetí demise reakčních předáků rozhodl. 
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Manifestační stávka v závodě ČKD v Praze 24. února 1948  



cela jiného druhu. Byl zvyklý na 
demokracii policejních obušků, 
četnických karabin a kriminálů. 
Zato lidová demokracie, moc 
pracujícího lidu, mu byla samo-
zřejmě trnem v oku. Svobodné 
slovo jako orgán národně socia-
listické strany mělo přinášet člán-
ky, které se jen hemžily bezo-
hlednými, sprostými útoky proti 
republice a jejímu lidu, proti 
KSČ, SNB i československo-
sovětskému spojenectví. Mnozí 
zaměstnanci tiskáren odmítali 
štvavé články sázet, dělnictvo 
papíren prohlašovalo, že nedá 
papír na takové tiskoviny. 
V době od 20. do 25. února or-
ganizovali reakční předáci nár. 
soc. a lidové strany neustále 
různá provokační shromáždění 

jimi ovlivňovaných studentů a mládeže. Soustřeďovali se na různých místech Prahy, 
před budovami vysokých škol a se-
kretariáty nár. soc. a lidové strany. 
Chodili na Pražský hrad prosit dr. 
Beneše, aby demisi ministrů nepřijí-
mal. Hloučky a zástupy zfanatizova-
né nár. soc. a lidovecké mládeže se 
chovaly tak, že to budilo obrovské 
rozhořčení a pobouření pracujícího 
lidu. 

Vláda Klementa Gottwalda ani 
v této napjaté a nebezpečné situa-
ci nevyhlásila v žádném okrese 
výjimečný stav, neredukovala 
žádná občanská práva ani neome-
zovala právo shromažďovací. Na 
druhé straně ovšem platily zákonné 
předpisy, podle nichž bylo nutno 
každé veřejné shromáždění hlásit 
úřadům. Avšak pořadatelé nár. soc. 
průvodů úřadům nic nehlásili. Orgá-
ny SNB vyzývaly tedy tyto výtržní-
ky k rozchodu. Střelných ani jiných 
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Hlasování o rezoluci na sjezdu závodních rad  
22. února 1948  

L. Svoboda na ustavující schůzi ústředního akč-
ního výboru Národní fronty 23. února 1948  

právněnému – požadavku vy-
hověno. Petr Zenkl totiž chtěl a 
potřeboval mít 
v bezpečnostním sboru své lidi, 
své zpravodaje, exponenty a 
donašeče. 

Únorová krize začala vlast-
ně 17. února ve vládě. Den nato 
se sešla schůze Národní fronty. 
Na programu mělo být jednání 
o návrzích nové ústavy, aby 
Ústavodárné národní shromáž-
dění mohlo na věci dále praco-
vat. K projednávání ústavních 
návrhů však vůbec nedošlo, 
neboť Zenkl a jeho kumpáni 
tvrdošíjně trvali na tom, že se musí všechno odložit a jednat pouze o případu osmi pře-
ložených důstojníků. 

Ministr vnitra jako velitel vnitřních ozbrojených sil ve státě má samozřejmě právo 
provádět přesuny a dislokace ve svém resortu podle dané potřeby. Jen komunistickému 
ministru vnitra toto právo upírali. Přitom právě tito lidé za buržoazní republiky bezo-
hledně vyhazovali komunisty ze státní služby, ač se ničím neprovinili. Stránský, Drtina 
i Ripka, stejně jako ostatní reakční ministři ve svých resortech, od roku 1945 odsunova-
li známé komunisty na druhou kolej a znemožňovali jim postup, i když tito pracovníci 
měli nejlepší kvalifikaci. To bylo podle jejich mínění zcela v pořádku. 

Petr Zenkl byl v předmnichovské republice jako předák nár. soc. strany primátorem 
města Prahy. Často, přečasto dával tisíce nezaměstnaných, hladovějících, kteří přichá-
zeli k radnici žádat práci a chléb, rozhánět ranami policejních obušků. Nikdy se nesta-
ral o to, jak pražští nezaměstnaní žijí, nechtěl vidět jejich bídu a zoufalství. A teď na-
jednou měl hroznou starost, jak prý těch jeho osm stoupenců bude ve Fondu národní 
obnovy živo! A z tohoto případu udělal záminku k rozpoutání vládní krize. 

Za nálady nanejvýš napjatá se očekávala schůze vlády, svolaná jejím předsedou 
Klementem Gottwaldem na pátek 20. února. Toho dne byli všichni ministři ve vlád-
ní budově, avšak do zasedací síně nikdo z reakčních ministrů nepřicházel. Byli upozor-
ňováni, že lhůta zahájení schůze již prošla, ale ani tohoto upozornění nedbali. Vůdce 
nár. soc. strany Petr Zenkl oznámil předsedovi vlády písemně, že on a ministři za jeho 
stranu do schůze vlády nepřijdou, dokud nebude vyřízen jejich ultimativní požadavek, 
týkající se zmíněných osmi důstojníků, bývalých příslušníků SNB. Předseda vlády od-
pověděl Zenklovi též písemně, že právě proto je svolána tato schůze vlády, aby na ní 
ministr vnitra podal vládě vysvětlení. Ale Zenkl trval křečovitě na svém. Koresponden-
ce tohoto druhu byla vedena také s páterem Šrámkem jako vůdcem strany lidové. Při-
tom všichni byli v jedné budově, v sídle vlády, v bývalé Strakově akademii. Zřízenci 
nosili dopisy od jednoho k druhému, z kanceláře do kanceláře. 
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Zasedání vlády 13. února 1948 



Dvanáct ministrů 
národně socialistic-
ké strany, lidové 
strany a slovenské 
demokratické stra-
ny odmítlo písemně 
účast na zasedání 
vlády. Krátce po vý-
měně těchto dopisů 
podali reakční mi-
nistři prezidentu 
Benešovi svou demi-
si. Předsedovi vlády 
ji oznámili až poz-
ději. 
Ve svých plánech 
kalkulovali s tím, že 

po podzimním sjezdu sociální demokracie v Brně, kde se dostal do čela strany místo 
dosavadního předsedy Zdeňka Fierlingera Bohumil Laušman, půjde tato strana pod 
Laušmanovým vedením s nimi otevřeně proti lidu a státu. Kromě těchto kalkulací měli 
reakcionáři také přímý slib ministra Václava Majera, který je ujišťoval, že prý soc. 
dem. ministři určitě podají demisi také. Ovšem Václav Majer zapomněl, že již jsou ve 
straně v pohybu levé proudy dělnických a pokrokových členů, které nesouhlasily 
s pravicovou politikou vedení soc. dem. strany a přály si upřímnou spolupráci 
s komunisty. 

Dr. Beneš nejen že o chystané demisi moc dobře věděl, on ji sám dokonce se spik-
lenci hanebného díla smlouval, připravoval a organizoval. Nejen Zenkl a jeho společní-
ci, nýbrž i dr. Beneš měli veliký, ba možno říci hlavní podíl na chystaném puči, zradě a 
pokusu o zvrat v únoru 1948. 

Když se reakční ministři rozhodli podat dne 20. února 1948 demisi, vycházeli mimo 
jiné také z tohoto předpokladu: Jestliže až dosud byli komunisté vždy proti tomu, co 
jsme ve vládě i v jiných institucích navrhovali a dělali, budou komunisté také proti de-
misi a my prosadíme svou, my zvítězíme. Ale i v tom se zklamali. Ostatně, proč byli 
komunisté obvykle proti návrhům a činnosti pravicových ministrů? Rozhodně ne proto, 
že tyto návrhy pocházely od lidí s jinou stranickou legitimací. Vždyť komunisté ode-
dávna byli pro jednotnou a lidovou frontu. Komunisté byli proti činnosti reakčních pře-
dáků proto, poněvadž jejich činy a návrhy např. ve vládě nikdy nesměřovaly 
k prospěchu lidu a státu. Naopak, byly to většinou návrhy a opatření protilidová a pro-
tistátní. Proto je komunisté odmítali. 

Komunistická strana Československa ve všech osobních i písemných jednáních 
s dr. Benešem a demokratickými představiteli druhých stran a složek Národní 
fronty hájila důsledně zásadu, že jednou dr. Benešovi ohlášená demisi musí být 
přijata a vláda musí být doplněna lidmi, kteří se nezpronevěřili zájmům lidu a 
státu a chtějí opravdu ve vládě pracovat a ne její činnosti podrývat a rozvracet. 
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dat a prudce vyskočil: „Tak daleko ještě nejsme, aby ulice rozhodovala o tom, zdali já 
jako prezident mám nebo nemám přijmout demisi!“ 

Tak se díval dr. Beneš na přání a jednomyslnou vůli pracujícího lidu. Nazýval lid 
továren a vesnic „ulicí“, div ne přímo lůzou. Tomu byl vždy zvyklý, dělnictvo a pracu-
jící lid za nic nepovažoval a dělal si nahoře vše podle svého, podle přání buržoazie. Za-
pomínal ovšem, že se píše rok 1948 a že síla lidových mas vedených Komunistickou 
stranou Československa byla uvedena do pohybu. 
 
 

V. Sjezd závodních rad 
Po bouřlivé sobotě přišla 

neméně bouřlivá neděle 22. 
února. Na tento den byl již dříve 
svolán sjezd závodních rad 
z celé republiky. Největší sál 
Prahy – Průmyslový palác – byl 
naplněn do posledního místa. 
Osm tisíc delegátů ze závodů 
přišlo na výzvu Ústřední rady 
odborů, aby zde vyjádřili jmé-
nem několika milionů členů jed-
notné organizace Revolučního 
odborového hnutí své stanovis-
ko k situaci a požadavky osa-
zenstev závodů. 

Sjezd přijal 8 000 hlasy 
proti 10 usnesení o provedení 
jednohodinové generální stáv-
ky na výstrahu reakci a na 
podporu Gottwaldovy vlády. 
Schválil také vytyčené poža-
davky dalšího znárodnění 
podniků. 

Téhož dne se sešel 
v Národním divadle sjezd Svazu přátel SSSR, který vytvořil z několika příbuzných 
organizací jednotný Svaz československo-sovětského přátelství. 

Reakce ovšem také nelenila. Národně socialističtí a lidovečtí předáci, kteří pova-
žovali za svou baštu Moravu, dávali svým příslušníkům pokyny, aby agitovali pro za-
stavení dodávek zemědělských produktů do měst, aby prý „komunisté zkrotli“. Chtěli 
vyhladovět města, chtěli vyvolávat nepokoje z hladu a nedostatku potravin, ale ne-
pochodili. Rolnictvo šlo pevně po boku dělnictva proti rozvratníkům a zrádcům. 

Někteří reakční předáci měli ještě v této napjaté situaci odvahu vyjet si z Prahy na 
již dříve ohlášené projevy. Petr Zenkl přímo zběsile štval proti lidově demokratic-
kému řádu. Jak by ne, vždyť byl přece po celý svůj život zvyklý na „demokracii“ do-
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Ačkoli té noci málokdo 
z funkcionářů a členů KSČ 
zamhouřil oko, ráno již 
s rozedněním byli komunisté 
všude na svých místech. 
V časných ranních hodinách 
naměřili meteorologové na 
území republiky od 18° do 
23°C mrazu. Na pražských 
seřadištích se formovaly ob-
rovské průvody, směřující 
z předměstí do středu Prahy. 
Mráz, nevyspání, únavu jako 
by nikdo necítil, nikdo toho 
nedbal. Každý věděl, že jde 
a půjde o všechno, že proží-
váme chvíle nejvážnější, 
chvíle rozhodující pro pří-
tomnost i dalekou budouc-
nost. Proto ta pohotovost a 
bojovnost, jak o ni komunis-
tická strana neustále celou svou činností, činností všech svých orgánů a organizací usi-
lovala. 

Pražské Staroměstské náměstí bylo přeplněno lidem, byl mráz a chvílemi chumele-
nice, ale nikdo z účastníků nepomyslil na odchod, každý přímo visel na rtech řečníků a 
hltal slova představitelů KSČ, vlády a Národní fronty, která v těchto událostech proží-
vala svůj přerod. V téže chvíli projíždělo Václavským náměstím nákladní auto, z něhož 
byly rozhazovány letáky vydané pravicovým vedením sociální demokracie, které útoči-
ly na KSČ a zájmy republiky. Ale to už byl pouze hlas volajícího na poušti, nikdo toho 
nedbal. Lid měl jiné starosti než četbu nějakých štvavých tiskovin. Naslouchal pozorně 
hlasu Klementa Gottwalda, který po vylíčení událostí posledních dnů vyzýval vše-
chen lid republiky k svornosti a jednotě, vyzýval k tvoření akčních výborů Národ-
ní fronty ze všech představitelů demokratických a pokrokových směrů politických 
stran a všenárodních organizací. „Buďte jednotni a rozhodni - a vaše pravda zvítězí!“ 

Projevy Klementa Gottwalda byl přijat s naprostým souhlasem nejen na Staroměst-
ském náměstí, ale i na všech krajských a okresních táborech lidu, kde jej pracující vy-
slechli z přímého rozhlasového vysílání. Z projevu na Staroměstském náměstí byla 
vyslána padesátičlenná delegace na Pražský hrad k dr. Benešovi, aby mu tlumoči-
la požadavek lidu, aby mu vyřídila, že lid si rozhodně přeje, aby demisi reakčních 
ministrů přijal. Po chvíli pak byla určena skupina pěti soudruhů v čele se soudruhem 
Bedřichem Kozelkou, známým pražským kovákem a funkcionářem KSČ a Revoluční-
ho odborového hnutí. Soudruh Kozelka řekl dr. Benešovi otevřeně a jasně: „Jsem jen 
prostý dělník, ale tolik vím, že jestliže je něco přáním většiny lidu, tak se musíte podro-
bit i vy jako prezident.“ Dr. Beneš se už po těchto slovech přestal docela otevřeně ovlá-
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IV. Demise musí být přijata 
Reakce vykonala předem nejen politická, nýbrž i organizačně vojenská opatře-

ní k provedení puče, včetně opatřování zbraní a soupisů svých věrných ve vojenském 
věku. Počítala i s tím, že by se mohla ve svých pučistických plánech opřít též o armádu, 
kde v té době bylo ještě dost důstojníků staré školy a reakčního zaměření. 

Při dohodě o podání demise a spekulacích na úřednickou vládu, jmenovanou prezi-
dentem Benešem z tzv. odborníků (podobně jako to udělal T. G. Masaryk v září 1920), 
spoléhali na Beneše, že jejich demisi nepřijme a že oni ve vládě zůstanou nebo bu-
dou jmenováni ministry jako „odborníci“. Očekávali pevně, že dr. Beneš pošle zprošťo-
vací dekrety komunistickým členům vlády, povolá své stoupence do vlády nazpět a ješ-
tě rozšíří jejich pozici. 

Při ohlášení demise spoléhali reakcionáři nejen na diplomatické, nýbrž eventu-
álně i na vojenské zásahy zahraničních imperialistů proti Československu. Zapo-
mněli však na sílu a mezinárodní váhu našeho spojeneckého svazku se Sovětským sva-
zem. 

Ve svých plánech a kalkulacích „zapomněli“ na jednotný lid, podceňovali a ne-
govali jeho sílu a rozhodnost, jeho vysoké politické uvědomění a nepočítali s jeho jed-
notou a odvahou bránit revoluční vymoženosti a lidově demokratickou republiku. Mlu-
vili o národě, ale za národ nepovažovali třídně uvědomělé dělníky, kteří bránili své 
znárodněné podniky, ani rolníky, kteří se domáhali velkostatkářské půdy. Považovali 
za národ pouze ty kruhy, v kterých se sami pohybovali. Neznali a nechtěli znát lid a 
jeho práva. 

Podceňovali sílu 
Komunistické strany 
Československa. Pova-
žovali za pouhou pro-
pagandu údaje o počtu 
členstva KSČ. KSČ 
měla ve svých organi-
zacích mnohem více 
členstva než všechny 
ostatní strany dohroma-
dy. Vždyť např. na 
podzim 1947 byly dny, 
kdy za pouhých 24 ho-
din vstoupilo do řad 
KSČ až 35 000 členů. 
35 000 členů za jediný 
den! Tento fakt svědčí 
nejpádněji o tom, jaké 
důvěře se KSČ těšila 
v masách našeho oby-
vatelstva. 

Sbor národní bez-
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pečnosti si uchoval svoji bojovnost a bezvýhradnou věrnost naší republice a její-
mu lidu. To se pak projevilo nejvýrazněji právě za únorových událostí. Sbor národní 
bezpečnosti se bez výjimky, jako jeden muž, postavil za svoji zákonnou vládu a lidově 
demokratický řád. Postavil se plně a jednoznačně po bok pracujícího lidu, jediného 
oprávněného nositele moci ve státě. 

Pánům selhaly i pokusy se sociální demokracií. Jako v ostatních politických stra-
nách, tak i ve straně soc. dem. se konala ve dnech únorové krize porada za poradou. 
V pondělí 23. února, ve čtvrtý den konání vládní krize, se konala schůze výkonného 
výboru soc. dem. strany. Byla samozřejmě velmi bouřlivá. Václav Majer se domáhal 
ještě teď, aby strana podala demisi. Pak prý by dr. Beneš musel pověřit sestavením vlá-
dy někoho jiného než Klementa Gottwalda a soc. dem. strana by mohla posílit své po-
zice, mohla by získat např. ministerstvo vnitra. To bylo velmi lákavé. Ale zřízenci se-
kretariátu přinášeli co chvíli do schůze stohy rezolucí a dopisů soc. dem. organizací, 
které se domáhaly, aby strana nastoupila jasnou cestu poctivé spolupráce s KSČ a pře-
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stala podporovat reakci. Rezoluce byly příliš výmluvné. 
Výkonný výbor soc. dem. strany po prudkých, vášnivých diskusích odmítl ná-

vrhy na podání demise, usnesl se, že strana z vlády nevystoupí, a dal svolení, aby čle-
nové soc. dem. vstupovali do akčních výborů Národní fronty. Mnozí členové soc. dem. 
v mnoha obcích už stejně v akčních výborech byli. 

Tedy únorové vítězství našeho lidu nad reakcí bylo i vítězstvím uvědomělých 
socialistů nad pravicovými živly v sociálně demokratické straně. Odtud pak byl už 
jenom krok k organizačnímu sloučení sociální demokracie s Komunistickou stra-
nou Československa, k němuž došlo koncem června 1948. Sloučení ovšem v žádném 
případě neznamenalo, že by každá strana něco ze svého programu slevila nebo 
k druhému něco přidala. Sloučení bylo provedeno na základně marxisticko-leninského 
učení a revolučního programu KSČ. Tím byla upevněna jednota dělnické třídy, překo-
nán desetiletí trvající rozkol v řadách dělnictva. I to byl veliký výsledek Vítězného 
února. 

Reakčním pučistům selhaly také organizační přípravy k provedení puče. SNB 
včas odhalil činnost tzv. branných komisí nár. soc. strany i jejich skladiště zbraní. Pu-
čisté si nakonec sami museli přiznat, že ani plány na zneužití armády proti lidu nejsou 
reálné. V lidově demokratické republice na rozdíl od republiky buržoazní tvoří armáda, 
lid a bezpečnostní oddíly pevný celek. 

Zklamali se také ve svém spoléhání se na dr. Beneše a na jeho ujišťování, že 
jejich demisi nikdy nepřijme. Beneš sám prohlásil, že přijetí demise dvanácti ministrů 
znamenalo pro něho to nejtěžší rozhodování. Tedy nikoli Mnichov, nikoli ztráta samo-
statnosti, zkáza republiky a zotročení jejího lidu v roce 1938 a 1939, nýbrž vyhození 
dvanácti zkrachovaných dezertérských ministrů bylo pro dr. Beneše nejtěžším okamži-
kem života! 

Předsednictvo Komunistické strany Československa ihned 17. února po bouřlivé 
schůzi vlády a před schůzí Národní fronty vydalo prohlášení, v němž upozornilo na 
nadcházející události a možnosti dalšího vývoje a zdůraznilo, že „přes všechny pokusy 
reakce a jejich pomocníků rozvrátit Národní frontu a jednotu lidu bude tu hotova 
k obraně lidově demokratického režimu skutečná Národní fronta, představující 
všechny vrstvy pracujícího lidu měst i venkova, pod vedením Klementa Gottwal-
da“. 

Již tímto krokem předsednictva KSČ byla celá strana i nejširší veřejnost upozorněna 
na to, co může přijít v nejbližších dnech. Komunistická stran se vždy obracela na lid, 
nic před ním netajila, nýbrž radila se s ním, mobilizovala jej k boji.  

Masy členstva KSČ a pracující lid na toto stanovisko vedení strany ihned pohotově 
reagovaly. Do sekretariátu Ústředního výboru KSČ a Ústřední rady odborů začali prou-
dit dělníci, kteří se dávali k dispozici straně a odborům. Ještě v noci z pátku na sobotu 
začal přitékat potok rezolucí, v nichž dělníci prohlašovali důrazně, že nepřipustí již ni-
kdy návrat reakcionářů do vlády a že chtějí vládu skutečně revoluční. „Budete-li nás 
potřebovat, jenom zavolejte!“, psali dělníci ve svých dopisech a rezolucích ze schůzí a 
shromáždění. 

Na sobotu 21. února byl svolán tábor lidu na Staroměstské náměstí v Praze. I 
v ostatních městech a místech po celé republice byly svolány veliké, masové projevy. 
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