
POLITICKÉ STRANY PRVNÍ REPUBLIKY 
 
Československá strana národně demokratická 
- Václav Kramář, Jaroslav Preis, Ladislav Rašín, Alois Rašín 
- podnikatelé, finančníci, vysoké úřadnictvo, část inteligence; celkově malá podpora 
- národně radikální, ekonomicky liberální, silně vlastenecká 
- periodikum: Národní listy 
 
Československá strana agrární = Republikánská strana venkova 
- Antonín Švehla, František Udržal, Jan Malypetr, Milan Hodža, Rudolf Beran 
- malí a střední rolníci, většina venkovského obyvatelstva 
- sociální a demokratické návrhy, „stavovské“ zájmy zemědělství 
- periodikum: Venkov 
 
Československá strana lidová 
- msgre. Jan Šrámek, msgre. Bohumil Stašek, msgre. František Hála 
- katolicky orientovaná; městské střední vrstvy, venkov; podpora E. Beneše 
- periodikum: Lidové listy 
 
Československá strana národně socialistická 
- Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, Františka Plamínková, Eduard Beneš 
- středolevá strana, prohradní, nacionální, sociální a občanská rovnost, husitská tradice 
- živnostníci, řemeslníci, část dělnictva, inteligence 
- periodikum: České slovo 
 
Československá strana sociálně demokratická 
- Vlastimil Husar, Antonín Němec, Antonín Hampl, František Soukup, Ivan Dérer 
- většina dělnictva 
- cesta dílčích reforem, zlepšení postavení dělnictva, sociální požadavky 
- periodikum: Právo lidu 
 
Komunistická strana Československa 
- * 1921 odtržením od sociální demokracie (boj o lidový dům – sídlo strany s tiskárnou) 
- levicová strana; Bohumil Šmeral 
- 1929 bolševizace (do čela Klement Gottwald, Jan Šverma; odchod řady osobností: Marie 
Majerová, Marie Pujmanová, Ivan Olbracht, Vladislav Vančura) 
- periodikum: Rudé právo 
 
Slovenská ľudová strana 
- Andrej Hlinka (=> později Hlinková slovenská ľudová strana), Vojtěch Tuka, Jozef Tiso 
- pravicová, katolická orientace, úsilí o autonomii; postupně autoritativní a fašizující tendence 
 
Národní obec fašistická 
- odmítala demokratický systém, byla značně nacionalistická, programově závislá na italském 
fašismu, útočná zvlášť v politické propagandě; Radola Gajda 
 
Sudetoněmecká strana 
- SdP, vychází z DNSAP (Německá nacionálně socialistická strana dělnická, 1933 zakázána) 
- Konrád Henlein 
 



POLITICKÉ STRANY DRUHÉ REPUBLIKY 
 
Strana národní jednoty 
- existence v letech 1938-9, politicky směřovala k nacionálnímu autoritativnímu režimu 
- * sjednocením národních demokratů, agrárníků, lidovců a části národních socialistů, 
sdružovala všechny nelevicové strany 
- předseda: Rudolf Berna 
 
 
Národní strana práce 
- legální opozice, levicově orientovaná 
- předseda: Antonín Hampl 
- * sjednocením sociální demokracie a části národních socialistů 
 
 
 

POLITICKÉ STRANY V PROTEKTORÁTĚ 
 
Národní souručenství 
- zrušeny politické strany, povolena jen tato jediná politická organizace 
-  formálně se k Národnímu souručenství přihlásilo 97% mužského obyvatelstva 

 

 


