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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je představit politickou činnost a politické myšlení Alfonse 

Šťastného (1831-1913), který je označován za duchovního otce českého agrárního hnutí 

poslední dekády 19. století. Text je zaměřen na agrární program formulovaný Šťastným a 

také na jeho základní myšlenky během 90. let 19. století. Jeho politické a hospodářské 

názory jsou komparovány s dalšími dvěma agrárními mysliteli – Cyrilem Horáčkem a 

Stanislavem Kubrem. Alfons Šťastný je představen jako politický činitel v historickém 

kontextu konce 19.století, kdy dochází k významným společenským změnám, které 

ovlivňují i prostředí venkova. 

 

Klíčová slova: Alfons Ferdinand Šťastný, agrarismus, hospodářská krize, Selské Noviny, 

Selská Jednota, Stanislav Kubr, Cyril Horáček st., mladočeská strana, agrární strana 

 

 

Abstract  

 

This bachelor thesis wish to examine a political a intellectual activity of Alfons Šťastný 

(1831-1913), who is best know as on of the founding fathers of the czech agrarian 

movement in the last decades of 19th century. It focuses on the content of the agragrian 

political program explicitly formulated by Šťastný and on the rural ideal constituted 

during 1890s in his own political journal named Selské noviny. Also his political and 

economic attitudes are comparised with another two agrarian thinkers. Generally is A. 

Šťastný presented like a political fugure in very specific historical context, when the 

meaningful social and rural change occured. 

 

Key words: Alfons Ferdinand Šťastný, Agrarism, Economic Crisis, Selské Noviny, Selská 

Jednota, Stanislav Kubr, Cyril Horáček senior, National Liberal Party, Agrarian Party 
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1. Úvod 

V organizaci spočívá síla a moc. 

Kde jednotlivec jest sláb, 

tam ve sdružení s mnohými jest nepřemožitelný.1 

(Cyril Horáček) 

 

 Politická organizace českého venkova je téma, které začíná vycházet na povrch 

od konce 80. let 19. století. Zákon o spolcích z roku 1867 dává nové podměty ke 

sdružování dle zájmů a začínají vznikat rozličné jednoty, spolky, besedy či kluby. 

V prostředí těchto nových společenských útvarů se učí část budoucích veřejných činitelů 

nejen organizaci, ale i argumentačně pevným projevům  - „spolky tyto byly také prvními 

tribunami veřejnými a tím i přípravnou školou prvních zemědělských organisátorů“2 

 

 Široký záběr členství ve spolcích a zkušenost s jejich zakládáním má i Alfons 

Šťastný.3 Na spolkové půdě získává praxi veřejně působícího občana. Protože si je vědom 

skutečnosti, že bez podpory významných osobností není možno některé plány uvést 

v život, spřátelí se s význačnými lidmi své doby. Díky tomu nabývá dále zkušeností nejen 

ze života spolkového činitele, ale také jako žurnalista a autor několika brožur.4 Jeho 

rozsáhlá publikační činnost se nám tak stává cenným zdrojem pro poznání Šťastného 

názorových postojů.  

 

 Rok 1889 a s ním spojené zemské volby se staly přelomovým pro českou politiku. 

Národní strana svobodomyslná v nich porazila do té doby dominující Národní stranu. 

Svého vítězství však dosáhla z velké části díky podpoře menších či středních zemědělců. 

Selský stav našel tedy útočiště pod křídly mladočechů a vkládal v ně i důvěru v hájení 

svých zájmů. Jedním z nich byl i Alfons Šťastný – sedlák z Padařova.  

                                                           
1
 HORÁČEK, Cyril. České rolnictvo a zemědělská rada, rkp. In: AAV ČR, fond C. Horáček, k. 2. 

2
 CHUNDELA, Václav. St. Kubr, zakladatel české strany agrární, str. 36 

3
 Jako příklad lze uvést působení Šťastného v Okresní školní radě, ve Spolku ochotnického divadla 

v Jistebnici či Čtenářsko-pěvecko-hudební spolku divadelním. Sám pak zakládá Zimní 
zemědělskou školu pro rolníky a tzv. „spolky střídmosti“ (ZITA, Stanislav. Alfons Šťastný sedlák a 
filozof. Jistebnice: 2003). 
4
 Šťastného brožury vycházely zejména v 70. letech díky podpoře Eduarda Grégra. Jejich 

nejčastějším tématem byla politika (např. Politické strany u nás a jinde) či náboženství (př. Ježíš a 
jeho poměr ku křesťanství).  Žurnalistická činnost Alfonse Šťastného byla v 70. letech spojena 
s plátkem Svoboda, který jeden čas i vlastnil (1873) a hlavně s mnohaletým vydáváním Selských 
Novin (1889 – 1912). 
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 Sledování Alfonse Šťastného a vývoje jeho politického myšlení v rámci 90.let 

19.století jsou základem práce. Politizace venkovského prostoru, a s ní spojená 

organizace rolnictva, stála na konci 80.let ve svých počátcích. Odstartovalo tak hnutí, pro 

které se vžilo označení agrární. Protože Alf. Šťastný stál na jeho začátku bývá mnohými 

označován jako jeho zakladatel. Je ale toto pojmenování odpovídající? Proč nacházíme 

Šťastného jako výraznou figuru především v devadesátých letech a později se zdá být 

upozaděn? A v neposlední řadě v jaké situaci se nacházel český venkov v 90.letech a jak 

na problémy v zemědělství pohlíželi Šťastného současníci? Na předložené otázky se 

práce bude snažit odpovědět.  

 

 Ke zodpovězení výše zmíněných otázek je nutná pečlivá analýza jak samotných 

textů Alf. Šťastného, tak ale i seznámení se s odbornými prácemi dobovými i 

současnými. Hlavním předmětem práce bude tak rozbor Šťastného kritiky, názorů a i 

reformních návrhů dobové agrární politiky. Zároveň budou představeni dva další 

„zemědělští buditelé“ – Cyril Horáček a Stanislav Kubr – se svými pohledy. Cyril Horáček 

je pro srovnání vhodný zejména z důvodu, že se jednalo o učeného národohospodáře a 

představitele mladé generace staročechů. Stanislav Kubr stojí v roce 1899 u založení 

vlastní agrární strany a je také tvůrcem jejího prvního programu.   

 

 Politické myšlení autora však nelze plně pochopit bez kontextu doby. 

Devadesátá léta byla plná změn a bouří jak na poli hospodářském, tak na poli politickém. 

Jakou roli v nich hrál studovaný „filosof z Padařova“? Jaké strategie ve prospěch svého 

selského programu zaujímal? Odpovědi bude hledat druhá část práce, jež představí 

Šťastného ne již pouze na myšlenkové, ale i na praktické rovině, jež je však s první 

jmenovanou nerozlučně spjata.  

 

 Práce má tedy za cíl kriticky zhodnotit Šťastného nejzávažnější dokumenty 90.let 

a na základě jejich interpretace představit i jeho činnost politickou. Součástí práce budou 

i kapitoly věnované životu Šťastného a jeho veřejné aktivitě před rokem 1889 a také 

představí Šťastného jako žurnalistu.  

 

 V současné odborné literatuře se objevuje jméno Alfonse Šťastného především 

v souvislosti se vznikem agrární strany, či s působením mladočeské strany v 90. letech 
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19. století.5 Studie věnovány pouze osobě Alfonse Šťastného se nachází ve sbornících a 

jsou tak úzce zaměřeny na určitou problematiku s ním spojenou. Tak tomu je např. u 

Pavla Marka a jeho článku K náboženskému profilu Alfonse Šťastného, nebo u Zdeňka 

Bezecného a stati s názvem Ke stykům Alfonse Šťastného s knížaty ze Schwarzenbergu. 

Samostatná publikace zabývající se výhradně osobou Šťastného vyšla v roce 2003 při 

příležitosti 90. výročí jeho úmrtí jakožto padařovského starosty. Dílo sepsal a v Jistebnici 

vydal Stanislav Zita. Všechna výše zmíněná literatura sloužila práci jako cenný zdroj 

informací. 

 

 Z vydaných pramenů čerpala autorka zejména z Edice politických programů 

(EPP) vydanou Historickým ústavem AV ČR a editovanou Josefem Harnou a Vlastislavem 

Lacinou. Velmi významným dílem je pak otištění korespondence Šťastného s Eduardem 

Grégrem z roku 1928, kterou rozsáhlým úvodem a poznámky opatřil Hugo Traub. 

Protože Šťastný nemá zřízený vlastní fond, zmínky o něm musí badatel hledat ve 

fondech jiných. K práci byl použit pro tento účel fond Cyrila Horáčka st. Tento o generaci 

mladší (*1862) národohospodář a žák Albína Bráfa po sobě zanechal rozsáhlou 

pozůstalost, ve které jsou pro práci cenné především jeho rukopisy České rolnictvo a 

zemědělská rada a Příspěvek k počátkům českého hnutí agrárního. 

 

 Na literaturu vydanou během let 1948 – 1989 se musí pohlížet kritickým okem, 

zejména jedná-li se o úvahy o zemědělství a dělitelnosti půdy. Nicméně kvalitní a období 

blízká literatura, v níž je Alfons Šťastný četně zastoupen, vycházela během první 

republiky. Z této éry máme nejen již zmíněnou publikaci od Hugo Trauba, ale i mnoho 

dalších. Jako příklad lze uvést knihu od Františka Obrtela  Po stopách novin na našem 

venkově od dob probuzení, či Františka Kutnara Cesta selského lidu k svobodě a nebo od 

Antonína Palečka Nové selství (základy ruralismu) a jiné.  

 

 Práce se tak bude snažit pomocí komparativní analýzy českých agrárních 

myslitelů vyvodit validní závěry o problematice venkova konce 19. století se zaměřením 

                                                           
5 Např. KUČERA, Martin. K reorganizaci České strany agrární (1904-1910). In: ČČH 96/1998, Praha: 1998. 

Číslo 2/98 str. 307 – 342. nebo  VELEK, Luboš. Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. století. In: 
K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha: nakl. Karolinum. 2001. Str. 
19 – 29. 
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na působení Alfonse Šťastného, jenž bývá považován za duchovního otce agrarismu 

v českých zemích.  
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2. Osobnost Alfonse Ferdinanda Šťastného 

 

Alfons Šťastný býval za svého života označován mnoha pojmenováními. K jedním 

z nejčastějších patřily „padařovský filozof“6, „neznaboh z Padařova“ či „mastičkář 

z Padařova“7, ale i „agrární patriarcha“8. Nejen proto, abychom mohli pochopit tyto 

názvy, ale pro porozumění činů tohoto jihočeského sedláka je vhodné představit jeho 

osobnost v kontextu se životním vývojem. 

 

Dne 19. dubna 1830 se v kostele ve Štěkni konala svatba Antonína Šťastného a 

Juliany Cedlové. Manželský pár po roce (18. dubna) přivede na svět Alfonse Ferdinanda 

Šťastného.9 Mladý Alfons bude mít ještě mladšího bratra Artura, který bude určen 

k zemědělčení, kdežto on sám pojede na studia. Maturitu skládá na piaristickém 

gymnáziu v Praze10 a svá vysokoškolská studia začíná ve Vídni na technice a později na 

lékařské fakultě. Sklon ke studiu univerzity ve Vídni nepovažuje historik H. Traub za nic 

ojedinělého, zvláště pak pro jedince pocházejících z regionů jižních Čech, či jižní Moravy 

(ve Vídni studoval mj. i Eduard Grégr). Po neuzavřených studiích ve Vídni se vrací zpět do 

Prahy, kde se zapisuje na zimní semestr 1855 na Karlo – Ferdinandovu univerzitu. 

V tomto období dochází k prvnímu významnému zlomu, jenž ovlivní Šťastného 

směřování. Umírá totiž náhle jeho mladší bratr a on sám se musí ujmout statku 

v Padařově, který se mu stane nadále osudným.  

 

Od roku 1856 tedy začíná hospodařit. I když se ujímá statku ve značně 

nevhodném stavu, tak jej zvelebuje, protože „.. to jen ducha jeho druhu mohlo a musilo 

podněcovati k práci tím usilovnější.“11 O několik let později, v roce 1863, se Šťastný žení 

s Annou DeCastella, s níž má pět dětí, z toho pouze tři dcery se dožijí dospělosti. Jeho 

první i druhá žena (Anna Zardová z Tábora) jsou popisovány jako inteligentní a 

především schopné ženy, které se staraly o hospodářství, zatímco sám Šťastný se mohl 

                                                           
6
 MAREK, Pavel. K náboženskému profilu Alfonse Šťastného, str. 135 

7
 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného.  

8
 MICHÁLEK, M. et kol. Zemědělští buditelé. Str. 245 

9
 Tamtéž, n. TRAUB, Hugo, str. 4 

Hugo Traub se zmiňuje o velké honosnosti jeho jmen na tehdejší vesnické poměry – možná, že 
zde se dá sledovat pokrokovost názorů v rodině.  
10

 Diskutabilní se stává jeho působení u ranhojiče Goldschleitera v Blovicích, neboť Jaroslav Trojan 
uvádí tento údaj, kdežto Hugo Traub jej popírá. Současní autoři při této zmínce hovoří o určité 
pravděpodobnosti (viz např. Pavel Marek).  
11

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného, str. 5. 
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věnovat i oblastem jiným (studium, politika, vydávání novin apod.)12 Protože má tedy 

Šťastný volnější ruce, navrací se zpátky k intelektuálnímu životu ve víru města. Zapisuje 

se na opět na Karlo – Ferdinandovu univerzitu v Praze a intenzivně navštěvuje přednášky 

odborníků z různých druhů oborů – jak naznačil Hugo Traub, tak při svém pobytu 

skutečně nezahálel.13 Vždyť kromě společenských věd jako jsou historie či literatura se 

věnoval i cvičením ze zoologie nebo experimentální fyziky. Lze tedy vysledovat základní 

rysy jeho odhodlané nátury. Pokud se již do něčeho pustil, činil tak usilovně a na plno. 

Tento jeho povahový rys bude možno sledovat i nadále. I přes oddanost a pilnost svého 

studia se téměř po roce vrací zpět do Padařova. S největší pravděpodobností ho k tomu 

nutí zdravotní a rodinné důvody. V neposlední řadě je to také nutnost starat se o 

hospodářství.  

 

Nastává tak období, kdy „padařovský filosof“ uplatňuje svůj temperament 

především na poli komunální politiky a místního dění. Jeho popularitu v regionu značí i 

skutečnost, že byl po dobu téměř třiceti let starostou v Padařově (1878 – 1907). Za dobu 

starostování prosadil výstavbu nádraží pro osadu Padařov (trať Tábor – Ražice). Úspěch 

pro obec znamenala nejen budova samotného nádraží a bližší spojení s okolním světem, 

ale i Šťastného mazanost věc zařídit tak, aby se na akci finančně podílely především 

dráhy a vesnice byla tak co nejméně platebně zatížená.14 Protože sám miloval kulturu, 

nelze nepřipomenout jeho působení na poli uměleckém. Založil divadelní spolek 

v Jistebnici (4km od Padařova), který integroval předchozí rozdrobené sdružení 

čtenářské, pěvecké a hudební. Nutno podotknout, že se jednalo o ochotníky a také, že 

představení nebyla vždy klasická, ale i zde prosvítaly některé Šťastného (zejména 

protiklerikální) postoje. Dvojici komunálně – politické a kulturní činnosti uzavírá 

angažovanost v otázkách osvětových. Velkým počinem bylo např. založení zimní 

zemědělské školy pro rolníky při tehdejší zemědělské akademii v Táboře.15 

 

                                                           
12

 Úspěch mužů často závisí na umění dobře se provdat. Pro potvrzení této myšlenky nemusíme 
k dalšímu příkladu chodit daleko. Další a velmi významný agrární politik Antonín Švehla bývá mj. 
popisován jako muž, který „v Bohumile Čečelské z Chotětova našel nejen výbornou manželku (…) 
ale dokázala se postarat o vedení hospodaření v Hostivaři. Tím byl její manžel zbaven každodenní 
starosti o statek a mohl se plně věnovat veřejné činnosti.“ (ROKOSKÝ, Jaroslav. Antonín Švehla, 
státník ve službách demokracie. Praha: 2001, str. 77) 
13

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného, str. 5. 
14

 ZITA, Stanislav. Alfons Šťastný, str. 7. 
15

 Tamtéž. 
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K dokreslení osobnosti Alfonse Šťastného je třeba zmínit jeho vztah 

k náboženství. Celou odbornou studii, která se tomuto vztahu věnuje, představil ve 

sborníku Sekularizace venkovského prostoru v 19. století Pavel Marek. Ten jej mj. nazývá 

„průkopníkem českého ateismu“.16 Šťastný se ale za své názory nestyděl a již za svého 

života jimi byl vysloveně proslulý. Velmi silným gestem demonstroval svoje neshody 

s představiteli církevní hierarchie v prosinci 1869, kdy vystoupil i se svou rodinou 

z římskokatolické církve. Jádrem sporu se stalo přeložení oblíbeného kaplana Jana 

Selibovského z Jistebnické farnosti – dle faráře totiž porušoval normy a pravidla. Tato 

skutečnost tedy byla pro Šťastného „poslední kapkou“ pro opuštění církve. Ihned po 

odchodu se společně se Selibovským17 snaží založit nové místní církevní společenství. 

Jeho projekt ale končí neúspěchem. Nepříjemností ve Šťastného životě po tomto kroku 

přibývalo – vždyť i školy spadaly pod církevní správu. Navíc být v této době ateistou, tedy 

člověkem bez jakéhokoli vyznání sebou přinášelo i situace se kterými lidé neměli 

nejmenší zkušenosti. Velmi bolestivě se to projevilo, když jedna se Šťastného dcer v roce 

1874 zemřela a farář ji odmítl pohřbít, neboť pocházela z bezvěrecké rodiny.18 

 

Kritika Říma však za nedlouho přesáhla Padařovský horizont a Šťastný začal své 

názory ventilovat i jinou cestou, totiž publikováním. Pro pomoc přichází na začátku 70. 

let do Prahy, centra veškerého politického dění v Čechách. Podporu nachází u svého 

budoucího dlouholetého přítele Eduarda Grégra. Ten mu dopomáhá vydávat brožurky, 

které ostře kritizují církev.19 Ale není to jen starší z bratrů Grégrů, u koho Šťastný nalézá 

podporu. Také Josef Barák na stránkách svého „jadrného“ politického plátku projevuje 

veřejný souhlas s jeho názory a dokonce mu dává i prostor na hlavní straně pro jeho 

úvahu k vydané práci „Dekret o neomylnosti papeže“. Josef Barák otiskl při propagaci 

Šťastného spisu „O doplnění našeho národního programu“ tuto oslavnou ódu: „Jako 

elektrická rána dotknula se myslí všech otevřených hlav a zburcovala z neosvěžujícího 

spánku k čilejšímu ruchu tisíce jiných rázná ta brožůrka Alfonse Šťastného (…) s tím 

dostavil se na bojiště statečný bojovník proti synům tmy – náš Alfons Šťastný! – 

S otevřeným hledím a ozbrojen mečem pravdy vítězně poráží blud i všeliké předsudky!“20 

                                                           
16

 MAREK, Pavel. K náboženskému profilu Alfonse Šťastného, str. 144. 
17

 Sám Selibovský se během příprav nového společenství na statku sblížil se Šťastného švagrovou 
a plánoval s ní i svatbu. Po dalších problémech se ale odebral do kláštera.  
18

 MAREK, Pavel. K náboženskému profilu Alfonse Šťastného, str. 144 – 145. 
19

 Z nejznámějších je možno jmenovat: Dekret o neomylnosti papeže, O doplnění našeho 
národního programu, K otázce školní, Ježíš a jeho poměr ku křesťanství, Politické strany u nás a 
jinde. 
20

 Svoboda – Politický časopis, 10.1.1973.  
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Obsahem a vyzněním celého spisu se stala vina katolické církve za stav věcí v českém 

království. Šťastný zde běh událostí zjednodušuje, stejně tak jako celou historii, aby určil 

jednoho viníka. Proto je jeho největší posláním zbavit se církve i všech jejích nástrojů 

(kromě ovlivňování věřících v kostele se jedná především o školství), které brání 

svobodnému a osvícenému myšlení a učení. To totiž jako jediné vede k opravdu 

hodnotnému demokratickému životu. 

 

 Počátkem 70. let lze tedy sledovat Šťastného inklinaci k pluralitě. Nesnášel 

centralizaci jakéhokoli typu. Vždy si u něj vysloužila kritiku: „Národ český ocitnul se nyní 

pod dvojím centralismem: pod centralismem politickým, panujícím v parlamentu 

vídeňském, a pod centralismem náboženským, panujícím v Římě u papeže neomylníků.“21 

Považoval ji za utlačovatelku jakýchkoli svobodných názorů. Jednotná vláda z jednoho 

centra ho nenechávala chladným. Proto začíná brojit i proti jediné politické reprezentaci 

sídlící v Praze – totiž proti Národní straně – staročechům. Existenci jedné strany nevidí 

jako hodnotnou, neboť „je-li tu jedné jen, pak je ona panovníkem ve státu a o stranách 

nelze mluviti.“22 Vyzdvihuje především skutečnost, že ne všichni lidé mají stejné potřeby, 

tudíž vyžadují i různorodou reprezentaci. Vždyť osobní zájmy si často spíše odporují – 

„veliký průmysl, jenž by rád vládl veškerou silou dělnickou dle vlastní vůle k obohacení se, 

a dělník, jenž by nejraději dělil se s továrníkem o jmění jeho; kněz, jenž by rád viděl zabitý 

ten rozum lidský, z čehož on by nejvíce těžil, a učenec, jenž by rád zbavil svět všech těch 

bludů a klamů, překážejících člověku u dosažení blaha jeho; zpátečník, který nesnese 

sebemenšího pokroku, jehož se bojí, že mu ku škodě; a radikalista (…) všichni chtí, aby je 

státní společnost podporovala v jejich přímo si odporujících snahách.“23Demokratický 

souboj stran po vzoru britském či americkém pokládal za nutnost k přijetí „dobrých 

zákonů“ v zemi. 

 

 Nejen malé množství stran, ale také pasivní resistence přímo iritovala Šťastného 

povahu. „Klid stran v státu je známkou smrti politické (…) – opozice musí být“24 – trpný 

odpor a taktiku Staročechů nesnášel. Ve svých dopisem Eduardu Grégrovi je nazývá 

„fotry“, jejichž vlivu bychom se měli zbavit.  

 

                                                           
21

 Svoboda. Politický časopis, 10.2.1973. 
22

 ŠŤASTNÝ, Alfons. Politické strany u nás a jinde. Praha: spis. náklad. 1973, str. 9. 
23

 ŠŤASTNÝ, Alfons. Politické strany u nás a jinde. Praha: spis. náklad. 1973, str. 8. 
24

 Tam. str. 11. 
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 Sedmdesátá léta se tak stávají pro „padařovského filosofa“ obdobím první 

seberealizace v širším měřítku. Začíná se dostávat do podvědomí českých veřejných 

činitelů a také navozuje přátelství, díky kterým si může dovolit publikovat. A to nejen své 

brožůrky, ale také se mu naskytne příležitost novinářské praxe, když v roce 1873 

převezme po Barákovi list „Svoboda“. Jelikož se jeho novinářskému působení bude 

věnovat speciální kapitola, nechme rozbor Šťastného jako vydavatele vlastního periodika 

na později. Jeho společenské a politické názory jsou dosti vyhraněné především proti 

autoritě. Největší kritiku si od něj zasluhuje především již několikrát zmíněná 

římskokatolická církev. Dokonce se zasazuje i o znárodnění jejího majetku – jde přímo o 

„boj proti každému náboženství, proti všemu ne-rozumu, proti všemu, co pochází z 

>>Boží Milosti<<, nechť jest to cokoliv, že následek toho musí být především konfiskace 

církevního jmění ve prospěch školství, vědy, bezkonfesielnost, nevěra (…) člověk nechť se 

tu stane člověkem, ale jen člověkem a nic více“.25 Z politických subjektů nejvíce kritizuje 

staročechy, zvláště pak pasivní resistenci, jeho ostrým soudům ale neunikne ani šlechta a 

ke konci 70. let ani mladočeši, jenž po vstupu do parlamentního života ztrácí svou 

myšlenkovou a tvůrčí iniciativu a ocitají se ve stínu staročechů26. 

 

 Další dekáda se již nese plně v upevnění názorových přesvědčeních let minulých. 

Nadto Šťastný přidává myšlenku kosmopolitismu, jistě inspirovanou Bolzanem (avšak 

bez křesťanských akcentů). Horuje pro zavedení jednotného jazyka – nemělo se však 

jednat o němčinu či ruštinu, ale o jazyk anglický či nějaký nově uměle vytvořený 

(volapük) pro tyto účely. Začíná také uvažovat o postavení Zemí koruny české v rámci 

monarchie. Plně si uvědomuje, že nelze ihned ustanovit federaci na úrovni Švýcarska, 

Belgie či Spojených států amerických, „protože nemáme vědomí státní, nýbrž jen 

provinciální a zájmy země stavíme nad zájmy státu“. Přesto ale věří, že i když je 

„myšlenka rakouská je dnes tak opovrženou ze všech stran, že o politice rakouské nechce 

nikdo ani slyšet; a přece rozumě jen ona jedině může náš stát udržet“27. Staví se tak proti 

národnostním bojům, které spatřuje především v zápase o jazyce. V této své fázi 

diskutuje s Eduardem Grégrem o jeho spise (Naše politika?) – na Šťastného vkus velmi 

umírněně – a přiznává rozdílnost jejich pohledů na národnost (Šťastný se domnívá, že to 

s ní bude stále horší) a na historické právo národů (jenž vidí Grégr jako středobod svého 

                                                           
25

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného, str. 45. Dopis se dne 6. 8. 1871 
26

 VELEK, Luboš. Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. století. str. 20. 
27

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného, str. 183. Dopis ze 6. 1. 1883 
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programu).28 Roku 1884 dokonce uvažuje, že by založil (v duchu svého kosmopolitismu) 

stranu rakouských patriotů. Přestože neznáme její program, je možné se domnívat, že by 

nová strana sdružovala takové osobnosti, jež by měli zájem o rakouské státní zřízení bez 

ohledu na národnost a tím pádem i jazyk. Dá se uvažovat, že „vnitřním jazykem“ strany 

by byl nějaký z navrhovaných univerzálních jazyků. Tato myšlenka se i samotnému 

Šťastnému ukázala jako utopie, proto v její realizaci dále nepokračuje a v následujících 

letech se pouští do nově zaměřených aktivit. Ty vyústí ke vzniku Selské jednoty a jejího 

periodika, jenž bude zcela v rukou padařovského myslitele. Zejména proměna 

politických názorů proběhne oproti výše naznačenému téměř o 180 stupňů… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného. str. 202.  
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3. Novinařina a Alfons Šťastný 
 
 
 Informovanost společnosti a pravidelná medializace jejích problémů se stává 

symbolem doby. Její vývoj se dá sledovat v Zemích koruny české od 18. století.29 Od roku 

1719 začne Karel Rosenmüller vydávat první řádné noviny české pod titulem Outerní a 

sobotní Pražské poštovské noviny. Václav Matěj Kramerius převezme redakci, již po 

několika předchozích majitelích, a  přesně   4. července 1789 vydává Kraméryusovy Cýs. 

k. Pražské Poštovské noviny, o dva roky později přejmenovány na Kraméryusovy Cýs. k. 

Vlastenecké Noviny.30 Pomalu tak začíná nová éra vzdělanosti a informovanosti 

čtenářstva, jejíhož velkého rozmachu se dočkáme v druhé polovině 19. století. Ještě před 

největším rozkvětem v šedesátých letech je nutno připomenout významnou českou 

žurnalistickou osobnost, a to Karla Havlíčka (Pražské noviny, Pokrok, Národní noviny, 

Slovan). Centrem pro žurnalistickou činnost Čech nemohlo být jiné město než Praha. 

Sídlila zde liberální politická elita, jež vydávala od roku 1861 velmi úspěšné Národní Listy 

a německy (ale v českém duchu) psaný Politik (od roku 1863) a Pokrok (1867).31 

 

 Od konce 60. let se v Praze vydává politický časopis, jenž komentuje současnou 

situaci pod výmluvným názvem Svoboda. Vede jej Josef Barák, jenž v úvodním svém čísle 

načrtává program: „Nastoupíme tedy na jinou dráhu, daleko odlehlou od oné na kterou 

nás vídeňští prorokové centralismu s dualismu a vůbec všickni harcovníkové cizoty , 

jesuitismu a poněmčovacího systému v Čechách lákají, dráhu s v o b o d y!“32 Vymezuje 

tak nové médium, které má glosovat současné evropské, ale i rakouské politické dění. 

Časem se stává Barákův podnik velmi oblíbený, především pro své ostré a řezné 

komentáře. Ale nejen obsah dělá z časopisu oblíbenou součást debatních odpoledních. 

Byl to také jeho „intimní formát většího sešitu, který za rok vytvořil pěknou knihu“33. 

 

 Šťastný v době ke konci 60. let nezahálí, uvědomuje si moc a sílu novin a také 

publikuje některé své názorové články na stránkách významných periodik (Národní listy, 
                                                           
29

 Počátky novinářství spadají sice již do prvních let 16. st., ale nejedná se o periodické tisky, spíše 
o informační „noviny“, vycházející při významných událostech (např. vítězství Karla V. u Tunisu 
atp.) – Ottův slovník naučný, šestý díl. str. 356.  
30

 OBRTEL, František. Po stopách novin na našem venkově od dob probuzení. Praha: 1922. 
Nákladem sekretariátu republikánské strany československého venkova, tiskem rolnické tiskárny, 
str. 9. 
31

 Ottův slovník naučný, šestý díl. str. 356.  
32

 Svoboda, ročník 1., 15.1. 1867, str. 3. 
33

 MICHÁLEK, M. Zemedělští buditelé. Praha: 1937, Nákladem československé akademie 
zemědělské, str. 249. 
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Hlasy, Obrana, Svoboda aj.). Přestože jsou jeho stati věnovány zpočátku především 

kritice nedostatků samosprávy na úrovni obcí (jako znalec poměrů na místních 

zastupitelstev byl zajisté odborník)34, tak později se již dostáváme i k ventilaci jiných 

společenských problémů.  

 

 Zanedlouho začal i Šťastného podnikavý a nikdy nespící duch přemýšlet o svém 

vlastním časopiseckém podniku. Známost s Barákem jej přivedla na myšlenku odkoupit 

od něj úspěšnou Svobodu a dát ji nový obsah. Jeho touhu po své vlastním plátku lze 

sledovat z korespondence s Eduardem Grégrem, kde píše „Kdyby nebyl se >>Svobodou<< 

žádný kšeft, pomyslete na vydávání listu n o v é h o a zašlete mi laskavě rozpočet 

nevyhnutelně potřeného nákladu a zároveň své vyjádření, zdali byste ho tiskl a s jakými 

výjimkami.“35 Pro Šťastného vydávání na vlastní pěst však neznamenalo jen finanční 

zátěž, ale musel také opustit statek, rodinu a přestěhovat se sám do Prahy. Tím, že se 

odhodlal vydávat sám a bez větších zkušeností, ale zato s vervou, si zasluhuje označení, 

které potvrzuje i svými následnými činy, a to „Šťastný jako neúprosný bojovník za 

pravdu“. Jeho smysl pro mravnost se ukazuje i nadále, kdy odmítá přímluvu za jeho 

redaktorování Svobody od Julia Grégra a staví se zásadně proti takovéto protekci, byť 

nabízenou z přátelské pozice.  

 

 Nadšení z vydávání Svobody však Šťastnému nevydrží dlouho. Jeho první 

zkušenost končí roku 1874 fiaskem. Názory na takovýto schnelle Ende se různí. Někdo je 

zastáncem špatné organizace – Šťastný ihned změnil formát čtrnáctideníku a „roztáhl“ 

jej tak, jak bylo zvykem u novin. Navíc také zaplňoval většinu místa svým radikálním 

bojem proti Římu, jehož se čtenáři za chvíli přesytili.36 Historik Hugo Traub tuto tezi 

zavrhuje a oponuje tím, že Šťastný naopak publikoval již články zabývající se 

problematikou rolníků a také že byl velmi pravděpodobný zánik listu i kdyby jej Šťastný 

neodkoupil.37 Sám Šťastný si pak stýská, že mu nejvíce uškodily Národní listy, resp. jejich 

popularita, která si vyvářela pomyslný monopol. Buď jak buď tato krátká vydavatelská 

éra pro Šťastného končí a on se vrací na své hospodářství do Padařova. Zajisté to ale byla 

                                                           
34

 MAREK, Pavel. K náboženskému profilu Alfonse Šťastného, str. 140. 
35

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného. str. 118, dopis z 18. 9. 1873 
36

 MICHÁLEK, M. Zemedělští buditelé. Praha: 1937, Nákladem československé akademie 
zemědělské, str. 249. 
Tento názor ale nepochází původně z 30. let 20. století. Opisuje kritiku zmíněnou již Ignácem 
Herrmanem publikovanou na stránkách Venkova v roce 1922. 
37

 TRAUB, Hugo. Ze života Alfonse Šťastného. str. 9. 
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právě tato praxe, která mu mohla pomoci při dalším, a již úspěšném, pokusu o vlastní 

tisk. 

 

 U psacího stolu na rodinném statku v Padařově v 70. a 80. letech vznikají nové 

brožůrky, které ale již nechce ani Šťastného největší přítel Eduard Grégr vydávat. I přes 

negativní zkušenost s vydáváním se ale Šťastný o několik let později pouští do vlastní 

periodika. Dle korespondence se zdá, že mu to nebylo úplně po chuti – „lituji velice, ba 

nejvíce, že (…) jsem se náhodou stal zase tím nešťastným novinářem“.38 Přesto ale 

vychází v Táboře 4. října 1889 první číslo na ukázku Selských novin s podtitulem Politicko 

– hospodářský týdenník Selské jednoty pro království České. Jaké ale okolnosti vedly 

Šťastného ke druhému vstupu do stejné řeky? 

 

 Inspirací mu zajisté mohl být vývoj rolnické otázky na Moravě. Tam profesor na 

střední německé škole Jan Rudolf Deml v září roku 1883 v Olomouci zakládá Selský 

spolek, který se o rok později dočká i svého periodika Selských listů.39 I když vývojem 

historických událostí šel Selský spolek (už za vedení Josefa Vychodila) ruku v ruce 

s mladočeskou stranou (na Moravě nazvanou lidovou), její původní stavovské směřování 

bylo Šťastnému sympatické. Díky jeho spořivé povaze přišel na způsob jak obejít placení 

novinářské kolku – jeden týden vydával Selské Noviny a druhý Nové Selské Noviny.40 

Avšak po vydání pokračujícího článku v druhém periodiku úřady již nebyly ochotny tento 

přístup tolerovat a daly jak Šťastnému, tak i majiteli tiskárny Petru Frankovi pokutu 

15000 zlatých. Jak píše Stanislav Zita, oba dva se však tak vehementně a neustále 

odvolávali, že ke konci snad neplatili téměř nic. Od roku 1895 tak tedy vycházely jen 

Selské Noviny a to každý desátý den v měsíci.  

 

 Šťastného působení v Selských Novinách se však během krátké doby stane 

samoúčelné. Díky svým rozporům s mladočeskými poslanci (bratři Jandové, Václav 

Kratochvíl) se redakce stává stále útočnější a také uzavřenější v rámci svého regionu. 

Navíc list dle všeho financoval pouze Šťastný – „Selská Jednota mu na něj nedala ani 

groše.“41 Tudíž si jejich majitel mohl dovolit neomezenou volnost ve vyjadřování 

k současnému politickému dění. Co se však Šťastnému odepřít nemůže je odhodlání a 

                                                           
38

 TRAUB, Hugo. Ze života Alf. Šťastného. str. 327, list nedatován, dle obsahu patří ke konci roku 
1889. 
39

 OBRTEL, František. Po stopách novin na našem venkově od dob probuzení, str. 53 
40

 ZITA, Stanislav. Alfons Šťastný. str. 5 
41

MICHÁLEK, M. Zemedělští buditelé, str. 251 
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obětavost s jakou k celému podniku přistupoval. Mnoho autorů uvádí, že jeho pracovna 

se nacházela přímo na statku v Padařově. Dokonce „se noviny nosily v koši z Padařova do 

Tábora do tiskárny Petra Franka, odtud zpět do padařovského statku. Alfons Šťastný je 

nosil do Jistebnice na poštu, odkud byly rozesílány odběratelům.“42 

 

 Noviny samotné pak přinášely články nejen politické, ale také rady pro rolníky a 

seznámení s novými trendy v zemědělství. Úvodní článek byl většinou Šťastného úvahou 

nad některým ze současných probíraných témat. Poté následovaly Zprávy politické a po 

nich rubrika zvaná „Kukátko“, kterou bylo možno nalézt už ve zmiňované Svobodě.  

„Kukátko“ bylo nejvíce podobné dnešním krátkým politickým glosám, které s největší 

pravděpodobností měly čtenáře rozesmát či alespoň donutit k ironickému úsměvu. 

V další části listu se nacházely Zprávy hospodářské a čas od času otisknuté Dopisy 

(čtenářů).43  

 

 Dle výše zmíněných informacích je nesporné, že Šťastný měl velkou ambici šířit 

mezi sedláky vzdělanost a nové postupy. Také je ale chtěl informovat a v jistém slova 

smyslu politicky „vychovávat“. I když jeho postoje byly často velmi extrémní, vždy se 

snažil ochránit to, na čem mu (snad kromě rodiny) nejvíce záleželo – a to střední rolnický 

stav – zdravé jádro spokojeného národa.  
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 Samozřejmě, že svobodný duch redaktora mohl některé rubriky rušit či zavádět (např. Zprávy 
spolkové, Drobnosti hospodářské, Svépomoc atd.), ale ty výše zmíněné byly stabilní a své místo 
zaujímaly na stránkách SN dlouhou dobu.  
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4. Ideové zdroje Šťastného selského agrarismu 

4.1. Proč název selský agrarismus?  

 

Alfons Šťastný je považován za zakladatele agrarismu v podobě jakou nám 

přinesla pozdější činnost agrární strany. Je ale toto označení správné? Lze Šťastného 

názory a myšlenky skutečně považovat za pranázory agrarismu pozdějšího? Na 

následujících řádkách se práce pokusí vysvětlit Šťastného pohled na problematiku 

zemědělského lidu a načtrtnout srovnání s názory současníků i pokračovatelů agrární 

teorie. 

 

4.2. Začátek 90. let a Šťastného politické myšlení 

 

Šťastný se stává vydavatelem Selských novin a také členem Selské Jednoty, jejíž 

periodikum  Selské noviny byly. Na stránkách tohoto týdeníku se tak můžeme dozvědět 

mnohé názory Šťastného nejen na tehdejší stav věcí, ale také o jeho představě 

budoucího vývoje. Nedílnou součástí Šťastného myšlení je i „Program rolnictva Rakouska 

pro nejprve příští radu říšskou“ přijatý 7. září 1890 ve Vídni.44 

 

Společnost se po roce 1848 nacházela v myšlenkovém sepětí několika proudů. 

Na české půdě dominovali liberálové, přesto je nutné pamatovat na fakt, že mezi pojmy 

liberál a demokrat nelze klást v době druhé poloviny 19. století rovnítko.45 Pro klasické 

liberály znamenala rovnost především rovnost před zákonem či v přístupu k životním 

šancím. Šťastný je v jistém slova smyslu také tímto individualismem ovlivněn. Týká se to 

zejména jeho snah o to, aby byl rolník soběstačný – sám tuto problematiku nazývá 

svépomocí a na stránkách Selských Novin se často věnuje vysvětlení pojmu. Jeho 

základním předpokladem je uskromnění se (to, co není potřeba, tak nezařizovat) a 

tvořivé hledání levnější varianty. „Hlavním pravidlem hospodáře má býti, aby, pokud 

možno, si hleděl to, co pro své hospodářství potřebuje, zaopatřit d o m a, s v o j í  v l a s t- 

n í  v ý r o b o u, a aby tomu,co si doma vyrobí dával  p ř e d n o s t před tím, co musí 

koupit.“46 Kritizuje nové módy, jenž škodí české zemědělské výrobě a které ale může 
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 HARNA, Josef et LACINA, Vlastislav (eds.), Politické programy, str. 29 
45

 VELEK, Luboš. Myšlenka zavedení všeobecného…, str. 58 
46

 Selské noviny 4.10.1889 
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český spotřebitel ovlivnit – jde např. o nesmyslné kupování bělejší a dražší mouky 

z Uher, když ta z Čech je stejně dobrá, ne-li lepší, jen ji mlynáři zbytečně nebělí. 

Takovýchto příkladů můžeme u Šťastného najít nepřeberné množství.  

 

 Součástí svépomoci je také vzdělání, které může pomoci pro rozšíření znalostí a 

dokáže kriticky zhodnotit nové trendy v zemědělství. Alf. Šťastný vskutku bojuje za 

rozšíření vzdělanosti a kritizuje dobový školský systém. Hlavním jeho nepřítelem je 

školné, jenž podle něj uzavírá cestu ke studiu některým nadaným dětem z chudších 

poměrů. Dále také jde o nedostatek odborných škol – jak uvádí, tak osm milionů Němců 

má k dispozici čtyři techniky a jeden zemědělský ústav, kdežto pro dvanáct milionů 

Slovanů se v Rakousku nacházejí pouze techniky dvě a ústav zemědělský žádný.47 Sedlák 

se však dle jeho názoru má sám zajímat o dění kolem sebe a zároveň se sebevzdělávat 

pomocí odborných knih, ale i novinových článků (jak se o to snažil na svých stránkách Alf. 

Šťastný). 

 

Pokud prostředky výše zmíněné selžou, či nejsou dostatečně účinné, je potřeba 

přistoupit k dalšímu kroku, fázi. O takovémto vývoji píše i známý ideolog agrarismu 

Otakar Frankenberg – aby existence venkovského obyvatelstva byla zlepšena musí dojít 

k „rozřešení těchto otázek dá se docílit zčásti s v é p o m o c í  v e n k o v s k é h o  o b y 

v a t e l s t v a  s a m é h o, které samo učiní opatření, vyvolá v život instituce apod., které 

mu jejich správné rozřešení zabezpečují. U jiných však to touto cestou možné není, k nim 

je potřeba o p a t ř e n í  v y š š í c h, vládní moci. Proto snaží se venkovské obyvatelstvo 

zjednat si p ř í s l u š n ý  v l i v  n a  ř í z e n í  s t á t u..“48 Protože Šťastný si uvědomuje 

neuspokojivou rolnickou situaci, jenž nelze již ovlivnit pouze apelem na skromný život a 

šířením rad pomocí svého periodika, rozhodne se jednat. Účastní se důvěrné konference 

zástupců rolnictva Rakouska ve Vídni dne 7. září 1890, jejíž výstupem byl Program 

rolnictva Rakouska pro nejprve příští radu říšskou.49 Dokument je cenným především 

z důvodu, že jej sám Šťastný doplnil svým (rozsáhlým) komentářem. 

 

Obsah a požadavky samotného programu. Samotný program měl sloužit všem komisím 

zástupcům rolnického stavu, aby je informoval o usnesení důvěrné konference. Posláním 

programu mělo být zaznění jednotného hlasu všech rolníků z Předlitavska, „nechť náleží 
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49

 HARNA, Josef et LACINA, Vlastislav (eds.), Politické programy, str. 29 
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kterékoli straně politické, národní nebo kulturní“.50 Text se tak sice obrací na rolníka, ale 

zároveň symbolizuje početnost tohoto stavu a jasně vyzývá k jednotě. Obsah dokumentu 

není sám o sobě nějak rozsáhlý – obsahuje několik bodů, které jsou neodlučitelně spjaty 

s existencí stavu rolnického. Žádá se především zproštění existenčního minima rodiny,  

vyvození z knihovních dluhů, zavedení všeobecného pojištění proti živelným škodám, 

volnou dělitelnost půdy a zřízení bezplatného vyučování na školách. Jde tedy hlavně o 

požadavky ekonomické, jenž mají zemědělské rodině pomoci finančně odlehčit současné 

náklady. Jedná se o požadavek určité formy protekcionismu jednoho stavu.  

 

V dalších článcích programu lze nalézt požadavky již ryze politické. Jedná se o    

čl. III., který žádá politickou rovnoprávnost stavu rolnického se stavy ostatními a to 

zastoupením v parlamentě dle počtu obyvatelstva na místě kurií, přímými volbami 

s tajným hlasováním v obcích a rozšířením práva volebního. Dále také pak ve článku IV. 

zkrácení volební doby na tři léta místo šesti.   

 

Jaké jsou podle Šťastného důvody proč se zabývat selskou otázkou? Šťastného 

argumentace pro zastávání se selského stavu vychází z několika příčin: 

 

a) Jedná se o stav, který je nejpočetnější v celém Rakousku. I v Čechách čítají obce 

venkovské 4 419 524. Zároveň platí 12 162 808 zlatých ročně na daních, což je 

nejvíce ze všech zdaněných skupin (dále ještě města a velkostatkáři)51 

b) Otázka selského stavu by nikdy nevyšla na povrh, kdyby se mu vedlo dobře, resp. 

kdyby tento stav dosahoval přiměřeného bohatství – „Okolnost tedy, že dnes 

otázky selské je, jest nejjasnějším důkaze, že blahobyt rolnictva ohrožen, ba i 

poškozen, ba dnes lze právem říci, že je zničen.“52 

c) Sedlák i rolník hospodaří na půdě. A půda jako jediná je základní výrobní zdroj 

obživy pro celou společnost. 

 

Tyto základní linie určují pro Šťastného nutnost zabývat se selskou otázkou. Jde o 

linii početně – finanční, tedy že nejpočetnější a zároveň ekonomicky nejaktivnější stav si 

zasluhuje být vyslyšen. Zároveň se jedná o uvědomění si přítomnosti problému - pokud 

by reálně neexistoval, nemusel by být řešen, ale protože je, žádá si pozornost. Poslední 
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je linie ideová. Uznání venkova jako matky – živitelky je zásadní pro další vývoj agrární 

otázky. 

 

Skutečnost, že zemědělec druhé poloviny se nacházel ve svízelné situaci neodbytu 

svého zboží a zároveň jeho míra zadlužení je značně vysoká, jsme již zmínili výše. Kde 

hledat příčinu? Šťastný ji nachází jednoduše v systému doby, a to v kapitalismu.  

 

Změna oproti systému před revolučním rokem byla velmi znatelná. Snaha o 

začlenění zemědělce do tržních vztahů se omezila především kvůli polovičaté reformě. 

Vymanění z feudálních povinností se totiž neuskutečňovalo bez náhrady, ale za náhradu, 

což vedlo k velkému finančnímu zatížení. Celkem se zadlužilo téměř 1 milion osob, cena 

náhrady dělala dohromady 94 milionů zlatých a doba splácení úvěru se pohybovala 

v průměru kolem 20-ti let.53 Velkostatek se s situací vypořádal zaváděním nových trendů 

v zemědělství a stal se tak nositelem moderních metod.54 Tyto nové postupy55  se šířily i 

mezi malé a střední rolníky, tudíž docházelo k postupnému zintenzivnění zemědělské 

výroby, která tak reagovala i na vyšší spotřebu potravin. České země se aktivně zapojily 

do pěstování technických plodin, jenž spojovaly výrobu s potravinářským průmyslem. 

 

Kvůli počátečním problémům se drobní a střední rolníci zapojovali do tržní produkce 

do 70. let velmi málo. V úloze výroby pro trh byly do začátku 70. let zapojeny především 

velkostatky.56 Po postupném začlenění i malovýrobců na trh a ustálením výroby 

(cukrovarnictví, lihovarnictví a pivovarství) však hospodářství většiny zemí společného 

mezinárodního trhu postihla velká rána. Právě díky průmyslové revoluci, která sebou 

přinesla takové plody moderní civilizace jako parní stoj, telegraf a železnici, se 

vzdálenosti stále zmenšovaly a svět si byl stále blíž. Najednou přestával být problém 

dovést levné obilí a jiné zboží ze Spojených států, Indie, Austrálie či Argentiny. Od 
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poloviny 70. let tak dochází k chronickým krizím z nadvýroby, jež sebou přinášejí razantní 

snížení cen.  

 

V době, kdy se drobný a střední rolník stává malovýrobcem na trhu práce, dosahuje 

menší produktivity práce a současně vyšších výrobních nákladů než velkostatkáři – 

velkovýrobci. Navíc je zatížen pachtovním břemenem a dopady velké hospodářské krize. 

Mnozí levicově smýšlející intelektuálové si uvědomovali vážnost situace a díky komparaci 

s vyspělejšími zeměmi, kde průmyslová revoluce proběhla se značným náskokem, se 

snažili předpovídat budoucí vývoj. Celkově dochází ke zmenšování počtu zemědělského 

obyvatelstva ve prospěch nezemědělského, což se později stane základním tendenčním 

rysem průmyslově rostoucí společnosti. Karel Marx ve svém díle Kapitál, jenž vydává už 

v roce 1848 píše, že se „ustavičně zmenšuje počet zemědělského obyvatelstva v poměru 

k nezemědělskému, protože v průmyslu je růst konstantního kapitálu proti variabilnímu 

spojen s absolutním růstem variabilního kapitálu, i když ho relativně ubývá, kdežto 

v zemědělství se variabilní kapitál, jehož je zapotřebí k exploataci pozemku, zmenšuje 

absolutně; variabilní kapitál tu tedy může vyrůstat jen tehdy obdělává-li se nová půda, 

ale to zase předpokládá ještě větší vzrůst nezemědělského obyvatelstva.“57 

 

Je nesporné a jasné, že člověk dosahující Šťastného vzdělání a jeho zájmu o veřejné 

dění, musel být seznámen se závěry Karla Marxe. Ale zajisté nejen s nimi. Ve svém 

odůvodnění programu cituje svobodného pána z Tüngen: „Venkovská střední třída zmizí, 

bohatí kapitalisté zakoupí za málo peněz rozsáhlé latifundie a zavedou hospodářství 

pastevní; sedlák stane se opět tím, čím byl před 2000 lety: p a s t ý ř e m. Část jedna se 

vystěhuje, zbytek se stane s o c i á l n í m i  d e m o k r a t y a revoluce sociální je hotova. 

To je obraz, jejž před sebou vidím, pak-li se hospodářství nepomůže důkladně. Exekuce 

statků se množí, půda klesá v ceně, nejjistější hypotéky při prodeji nejsou kryté, 

obyvatelstvo celých krajin pracuje jenom co otroci svým lichvářům…“58  

 

Čeho se tedy Alfons Šťastný nejvíce obával? Analýzou jeho programu, novin a 

všeobecně známé literatury druhé poloviny 19. století lze předpokládat, že níže uvedené 

body Šťastný nechtěl za žádnou cenu připustit: 

 

i) Postupnou přeměnu velkostatkářů v kapitalistické podnikatele 
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ii)  Postupnou přeměnu středních a menších rolníků v zemědělskou buržoazii 

s velmi labilním postavením 

 

iii) Postupnou přeměnu domkařů, podruhů a námezdních dělníků v zemědělský 

proletariát či celkový jejich odchod do měst 

 

iv) Postupné vylidňování venkova ve prospěch měst 

 

Skutečnost, že měl k těmto obavám Šťastný důvod, dosvědčují výše zmíněné citace. Dále 

také realita, že velký počet velkostatkářů nehospodařil na svých statcích – bydleli ve 

městě, své statky dali na nájem a žili tzv. z hotového. V Čechách tak ze 16-ti poslanců 

fideikomisního, historického velkostatkářstva jen tři hospodařili na svých statcích, zbytek 

je pronajímal a žil ve městech.59 Tradiční spojenec, jenž také vlastní půdu, která tvoří 

základ společnosti, se od ní vzdaluje, a tak přestává rozumět problémům, jenž sedláka 

trápí a naopak se stává konzumentem zemědělské práce, jenž má zájem na co nejnižší 

ceně produktu. 

 

Šťastný se domnívá, že vznik velkých kapitálových podniků, jenž jsou jako jediné 

schopné ustát krize s nadvýroby a současně mít i zisk, postupně ničí malovýrobu. 

Z malých a středních rolníků se tak mohou stát dělníci, kteří jsou vytrženi ze svého 

přirozeného prostředí venkova – selský stav se „nynějším zákonodárstvím 

kapitalistickým vysává, zproletařuje, ničí..“60 Drobný rolník, domkař či čeledín, který je 

zadlužen, jehož práce není dostatečně finančně ohodnocena, začíná ztrácet motivaci 

k věrnosti svému (byť i pronajatému) kousku půdy. Celoroční stálý výdělek v expandující 

průmyslové výrobě se stává atraktivní vidinou. Z rolníka se tak stane průmyslový dělník.  

 

Pokud menší či střední rolník zůstane na venkově, jeho situace se nezlepší. Bude 

stále zatížen dlužním břemenem a nechráněn před světovou konkurencí a poklesu cen. 

Půda ve své podstatě není jeho vlastní. Takovýto rolník „ztratí radost ze svého 

zaměstnání, zalíbení v práci a výdělku, on ztratí každou mravní snahu a zvláště lásku 

k vlasti a domovu.“61 Ať se z rolníka stane průmyslový dělník, či zůstane na venkově, 
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vývoj poměrů jej natolik zlomí, že by se mohl stát lehkou kořistí pro komunistické 

pokušitele. Šťastný se velmi obává komunistické revoluce, jakožto i komunismu 

samotného – sám tvrdí, že oproti takového revoluci, byla francouzská jen dětskou hrou.  

 

Shrnutí. Alfons Šťastný v analýze dobové situace nejvíce kritizuje nastolenou linii 

kapitalismu, jenž znevýhodňuje středního a drobného rolníka na trhu především kvůli 

světové konkurenci a následným krizím z nadvýroby. Kapitalismu se také obává z důvodu 

toho, že mj. plodí četnou vrstvu nemajetných dělníků pracujících ve městech. Tato masa 

je pak velmi náchylná k různým sociálním bouřím a nepokojům, jenž mohou vyústit 

v revoluci a k celkové změně systému právě ve prospěch dělníku. Jelikož se píše 1891 je 

velmi zajímavé, jak Šťastný zcela správně předpověděl společenský pohyb idejí a vývoj 

událostí 20. století.  

 

I přestože Šťastný sympatizuje s představiteli střední třídy ve městech – tedy 

s živnostníky, a velkostatkáře uvědomělé ve svém vztahu k půdě (nikoli v poslání 

privilegovaných peněžníků) také bere na milost, jeho program pro ně není primárně 

určen – je pouze selský. „Ono (selství – pozn.)  nemůže postavit žádný program celého 

středního stavu, protože mu nenáleží míchati se do záležitostí ostatní třídy střední; ono 

také nemůže postavit program agrární, protože by mu velkostatkáři mohli učinit tutéž 

předhůzku. Ono musí, aby zůstalo neodvislé, se obmezit na sebe samo, a musí to 

ponechati ostatním stavům, aby dle svého náhledu k programu selskému přistoupili, 

potaže podobný program přijali, a rolnictvo v snahách jeho podporovali, potaže 

z programu selského program c e l é  s t ř e d n í  t ř í d y, program živnostnicko – rolnický, 

potaže vůbec program hospodářský pro přívržence v š e c h  s t a v ů  učinili.“62 Šťastný si 

tak tady nechává nevyhranění postoj pro možné spojence. Jde mu totiž hlavně o 

vyřešení věci stavu selského. Tomu by měl pomoci především stát, resp. spravedlivé 

Rakousko. Podporu selského stavu vidí v zajištění existenčního minima a přiměřenému 

blahobytu – pokládá tak „silný a zdravý stav malého a středního rolnictva za záruku 

sociálního klidu.“63 

 

Dobové hospodářské spolky si zasluhují od Šťastného také kritiku. Nejenže se 

politicky neangažují ve prospěch rolnictva, ale ještě pořádají výstavy, jejichž okázalost 

naprosto neodpovídá skutečnému stavu věcí. Obhajuje tak politickou činnost 
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 HARNA, Josef et LACINA, Vlastislav (eds.), Politické programy.., str. 34 
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 KUTNAR, František. Cesta selského lidu k svobodě. Praha: 1848, str. 144 
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zemědělských spolků, jenž jako jediné mohou být v současné situaci pro rolníky užitečné. 

Prvním a nejdůležitějším úkolem organizací by mělo být sjednocení všeho rolnictva.64 

 

Celkově lze konstatovat, že jeho zaměření v sobě mísí protichůdné prvky 

radikálně – sociální a zároveň konzervativní. V zájmu udržení selského stavu usiluje i o 

pozemkovou reformu, která by rozdělila komorní, šlechtické i klerikální statky mezi 

bezzemky. Tento zásah do soukromého vlastnictví je nejlepším opatřením oproti scénáři 

komunistické sociální revoluce dle Marxe. Právo na půdu má mít jen ten, kdo ji skutečně 

obdělává. Šťastný volá po státních zásazích a státní ochraně. V tomto smyslu je velmi 

protiliberální a antikapitalistický. Zároveň ale klade důraz na hodnotu zemědělské práce 

a tradici rodinné výroby značí konzervativní smýšlení. Nedostatkem je předpoklad 

harmonické spolupráce v zemědělství a neexistence tvrdé konkurence mezi jednotlivými 

druhy výroby. Tuto problematiku jakoby si Šťastný vůbec nepřipouštěl. Domnělý soulad 

v rámci selského stavu působí až mytickým dojmem.  

 

 

4.3. V zajetí pojmů – selství vs. agrarismus  

 

Alfons Šťastný bývá často v literatuře označován za patriarchu českého 

agrarismu. Co si ale pod pojmem představit? Proč je Šťastný držitelem tohoto titulu, 

přestože sám píše, že jeho program slouží jen pro selský stav a že selství nemůže 

postavit program agrární? K nalezení odpovědi nám může pomoci rozbor odborných 

publikací zabývající se tématem agrarismu a samotné Šťastného myšlenky.  

 

Selství. Selství je definováno jako „souhrn zvyků, tradic, zásad, názorů, životních 

zkušeností a ideálů, kterými se spravuje venkovský člověk, zemědělec (…) selství je souhrn 

norem a zkušeností, jež nikdy nebyly zemědělcem samotným analyzovány a utříděny a 

jsou tudíž jakýmsi mravním substrátem celého selského stavu a ovšem i jiných vrstev 

národa, pokud ze selského stavu vyšly, nebo na něm závisejí.“65 V Ottově naučném 

slovníku lze nalézt definici obdobnou: „(selství je) životní filosofie sedláka a selského 

stavu, vytvořilo se jako harmonický ideál praktické moudrosti, v níž hmota a duch se 

vyrovnávaly v proudu selské tradice v kladnou a tvořivou hodnotu osobité civilizace a 
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 Tamtéž, str. 146.  
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 PALEČEK, Antonín. Nové selství. Praha: 1933, str. 34.  
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kultury selské“.66Z výše zmíněných definic (ze 30. let 20. století) se nám tedy selství 

nejeví jako politický proud či směr, ale spíše jako kulturní hnutí definováno a 

determinováno svou příslušností k danému stavu. Tato selská identita vyžaduje 

především život na vesnici a práci na své půdě, jejíchž plody jsou základem pro přežití 

celé společnosti. Selství se formuje již od samotného vzniku organizované zemědělské 

práce. Lze o něm tudíž hovořit již za feudalismu.  

 

Agrarismus. Antonín Paleček jej ve své stati o agrarismu označuje jako „vývojový stupeň 

selství, z něhož organicky vyrůstá a jehož smysl a význam svou činností rozšiřuje a 

obohacuje. Jest to vlastně první pokus sedlákův dáti selství určitý smysl a program a 

vytknouti mu určité poslání v civilizované společnosti (…) mravní základnou agrarismu je 

selství. Z něho čerpá toto hnutí nejen lidský materiál pro svou organizaci, ale i mravní a 

ideovou základnu pro svůj program.“67 Pro srovnání ještě opět velmi obdobné vymezení 

pojmu v základní příručce národa. „„Agrarismus (je) politické, hospodářské a sociální 

hnutí všech, kdo hlásají, že půda a její řád mají rozhodující význam pro národ, stát a 

lidstvo. Podle nich je půda základním zdrojem všeho života a zemědělství je základ celého 

společenského zřízení a veškeré hospodářské činnosti.. Člověk pracující na půdě je 

nejtvořivější živel ve státě. Venkov je obroditelkou národa. Půda je nositelkou pravého 

pokroku. Její osudy určují osudy národů..“ 68 Politický agrarismus usiluje o ochranu a lepší 

podmínky pro rolnický stav. Využívá osvědčené metody, jenž ověřily stavy jiné.  

 

Agrarismus má však i kritickou linii. Jeho ideový základ je značně konzervativní a 

do intelektuálního boje nových ideologií druhé poloviny 19. století nepřináší nic nového. 

Hlavním jeho zájmem je hájení společného interesu, stojí na pevných zásadách, výchově 

a tradici (=selství). Z důvodu upozornění na problematiku ohrožení venkova vzniká i 

agrární program. Jeho první vlaštovkou byl právě program Alfonse Šťastného přijatý      

7. září ve Vídni při příležitosti sjezdu rakouských rolníků. Šťastný se nezabývá pouze 

kulturním a duchovním hnutím selství výše definovaného, ale chce politickou organizaci 

rolnictva v duchu agrarismu.69 Sám ale nechtěl budovat program agrární (viz výše), 

především kvůli zapojení velkostatku do tohoto širokého pojmu. „Dnes víme, že spojení 

rolnictva s velkostatkáři je n e m o ž n o s t í  už proto, že stanovisko hospodářské obou 
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 PALEČEK, Antonín. Nové selství. Praha: 1933, str. 45. 
68

 Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Praha: nakl. J. Otto 
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69

 Selské noviny, 19.9.1890 
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těchto tříd následkem zavedeného systému pachtovního je protivné, přímo sobě 

odporující.“ Zároveň však ale spolupráci s velkostatkem je možno uskutečnit, pokud „by 

se páni velkostatkáři vesměs vrátili zase na své statky a hospodařili na nich tak jako jejich 

předchůdcové mezi námi“70 

 

Šťastného forma ideového politického boje ve prospěch hájení zájmů selského 

stavu jistě splňuje předpoklady agrarismu. Na druhou stranu jeho opakovaní a neustálé 

zdůrazňování, že jemu samému jde především o organizování požadavků ve prospěch 

malých a středních rolníků a nikoho jiného je jasným znakem omezenosti agrarismu 

pouze na stav selský. Proto je možné nazývat Alfonse Šťastného zakladatelem českého 

agrarismu, avšak s důrazem na skutečnost, že jeho pojetí se lišilo od definic agrarismu 

vzniklých až na základě zkušeností především za První republiky. Pokud bychom 

uvažovali o omezeném Šťastného agrarismu, je vhodné označit jej jako agrarismus 

selský.  

 

4.4. Agrární otázka ve světle českého politického myšlení 

90.let 

  

 Pro práci shledávám důležité porovnat Šťastného politické myšlení s dobovými 

autoritami. Díky svému spisu K otázce agrárné od Cyrila Horáčka71, jenž byl představitel 

mladší vlny Staročechů se tato komparace přímo nabízí. Navíc není bez připomenutí, že 

právě Šťastný navštěvoval od začátku devadesátých let přednášky Společnosti pro vědy 

státní a sociální, jež vedly právě tehdejší mladí představitelé Národní strany J. Gruber, E. 

Koerner, V. Choc, K. Čuhl a již zmíněný Cyril Horáček.72 

 

 Další významnou osobností, jenž se podílela na formování agrárního hnutí a 

dostávala se tak do kontaktu se Šťastným byl Stanislav Kubr. Ten stál roku 1896 u zrodu 

Sdružení českých zemědělců a o tři roky později u vzniku samostatné Agrární strany. 

Význam Kubra však nestojí pouze na jeho prakticko – politické rovině, ale i na rovině 

teoreticko – organizační. Podepisuje se totiž pod Program Sdružení českých zemědělců 
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přijatý na Sjezdu rolnictva 27. prosince 1896 v Praze.73  Tento agrární program je důležitý 

nejen pro svou výpovědní hodnotu, ale i kvůli faktu, že jeho kvalitní zpracování nenutilo 

již samostatnou partaj text předělávat, a tak ve své nezměněné podobě zůstal až do roku 

1903 hlavním dokumentem strany.  

 

Konzervativec - Staročech Cyril Horáček 

 

 Horáčkův text je velmi systematický a dobře empiricky podložený (tabulky, 

odborné citace). Uvědomuje si tíživé dopady agrární krize a proto ji chce analyzovat. Vidí 

dva hlavní druhy příčiny, jež ji tvoří. První jsou příčiny přímé – zejména zahraniční 

konkurence, vzrůst veřejných břemen a stoupající mzda.74 Druhou skupinu tvoří příčiny 

nepřímé, jenž mají svůj základ v právních řádech, na nichž zemědělství spočívá a jejichž 

úprava je v rukou moci legislativní a exekutivní – „proto příčiny tyto mají pro nás význam 

největší“.75 

 V analýze současné situace, jež přinesla krize, není v žádném rozporu se 

Šťastným, ba dokonce jej v poznámce o problematice levného dovozu ze zámoří cituje.76 

V Horáčkově textu lze sledovat jeho konzervativní postoj. Například při jeho návrhu na 

řešení rostoucí mzdy zemědělských dělníků. Podotýká, že přestože mzda dělníkova 

roste, což působí nepříznivě na výnos pozemkový a je tak spoluviníkem agrární krize, 

jeho životní standart je minimální. Doporučuje tak navracení se k ohodnocení dělníkovi 

práce nikoli formou finanční, ale naturální. Což by podle Horáčka bylo výhodné nejen pro 

rolníka, ale i pro dělníka:  „návrat k naturální mzdě měl dobré účinky ve směru morálném 

i materiálném, (o tom) nelze pochybovati.“77 Pozitivně se vyjadřuje i ohledně reforem, 

jenž navrhují, aby námezdní dělník obdržel kus půdy z velkých latifundií. Tak by byl 

s půdou spojen nerozlučitelným poutem. V tomto se shoduje se Šťastným78. Oba dva 

myslitelé chtějí předejít vítězství socialistických idejí, jenž by měly za následek zhroucení 

celého společenského systému.  

                                                           
73 Více k programu např. CHUNDELA, Václav. Stanislav Kubr, zakladatel české strany agrární, sedlák a politik 
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stavové. Praha: 1897. HARNA, Josef et LACINA, Vlastislav (eds.), Politické programy českého a slovenského 
agrárního hnutí 1899 – 1938. Praha: 2007.  
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majitele půdy.  
75 HORÁČEK, Cyrill. K otázce agrárné, str. 11.  
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77 HORÁČEK, Cyrill. K otázce agrárné, str. 19 
78 Viz např. ZITA, Stanislav. Alfons Šťastný, sedlák a filozof. Jistebnice: 2003, str. 10. 
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 Závažnější je však jeho studie vývoje mobilizace půdy. V poměrech doby spatřuje 

mnoho nedostatků především v dělitelnosti půdy. Jako dva základní nevhodné (i když 

velmi rozšířené) typy uvádí hospodářství latifundiové a parcelové. Horáčkův dokument, 

velmi dobře propracovaný a argumentačně podložený, má mnoho paralel se Šťastného 

poněkud organickým programem. Stejně tak jako Šťastný kritizuje hospodářství 

latifundiové, jehož majitelé se spokojí s vrchním dozorem nad svým panstvím a jejichž 

cílem je co největší zisk ze soukromého majetku. Oproti tomu malorolník, který se stěží 

uživí na své parcele, dále ji kouskuje, hledá jiné povolání, až definitivně opustí i ten 

nejmenší kousek půdy a stěhuje se do města. Takovýmto stavem je  rolnictvo 

zproletarizováno a demoralizováno  a utváří se plutokratický společenský řád.    

 

 Horáček se staví proti kapitalizaci půdy. Jedná se podle něj o majetek nemovitý. 

Toto myšlení je dnešní době cizí a těžko pochopitelné. Probíraný přístup tvrdí, že 

majetek rolníka je nemovitý a není tedy žádným ekonomickým kapitálem.79 Kapitál je 

výrobek sám o sobě bez ohledu na to, jaká bude jeho výsledná hodnota. Faktem zůstává, 

že hodnotu (ať jakoukoli) výrobek v sobě obsahuje. Půda však není sama výrobkem, 

hodnotu dostává až podle svých produktů. Zkráceně řečeno, půda není stroj a parcela 

není továrna. Rolníci ale poznali kapitalistické nakládání s jejich půdou, přejití z naturální 

směny na směnu finančně – tržní, zadlužení půdy, úroky a mnoho dalších dopadů změn 

v zemědělství po roce 1848.  

 

 Cyril Horáček však nezůstává jen u popisu a žehrání nad agrární situací, ale 

navrhuje i příslušné reformy, jak dojít ke zlepšení. Jako první svůj plán předkládá 

zajištění rolníka a to pojištěním. Pojištění sice bylo již zavedeno, ne však ale povinně. 

Dále poukazuje na velmi intenzivní výrobu, jež tržně snižuje ceny zemědělských výrobků. 

Východiskem by mohlo být přeorientování na extenzivnější zemědělskou výrobu. A to 

alespoň do té doby, než budou zisky relevantní jejich práci. Jako účinný, ale pouze 

v omezené míře aplikovatelný, ochranný prostředek by měla sloužit cla. Před jejich 

přílišném zavádění však Horáček varuje – hrozí zde totiž odvetné opatření ze 

strany jiných států, kam naše produkce exportuje jiné své výrobky. Což by bylo 

nespravedlivé, proto se tohoto opatření smí použít, avšak pouze pro regulaci problému, 

ne pro jeho řešení, jak se mnoho zemědělců domnívalo.   
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 Následující Horáčkovy návrhy se týkají vyvození z dluhů a úpravě dědického 

práva. Abychom mohli zabránit rozparcelování půdy na tak malé kousky, že na nich 

nebude možno uživit ani rodinu, tak by měla být určena minimální výměra, pod níž by 

nemohl klesnout kmenový statek. Tento kmenový statek by se zároveň měl chránit ze 

strany státu, aby na něj nikdy nemohla být udělena exekuce ad corpus. Moderní stát by 

se měl dále vydat dvojí cestou. První jest historická „snažící se vzkřísiti minulé útvary 

zřízení agrárního, odstraněné liberálním zákonodárstvím posledního století, pokud je 

přizpůsobiti lze dnešním poměrům ekonomickým.“80 V tomto případě naráží Horáček 

především na částečný návrat k naturální směně, jež není závislá na pohybech 

finančního trhu. Druhou cestou nazývá induktivní. Ta na „základě konkrétních 

statistických zjevů a odvozených od nich zákonů formulovati bude nové normy sociálně 

agrárné.“ 81 

 

Všechny předložené pokusy o reformní kroky směrem ke zlepšení situace 

rolnictva svědčí o Horáčkově upřímném zájmu a zároveň vysoké odborné znalosti. 

Současně také o jeho konzervativních hodnotách a souhlasu s regulováním a 

zasahováním státu do soukromé sféry. Jeho závěry často korespondují s požadavky 

Šťastného. Oba dva věří, že pouze konzervativní živel spokojeného středního stavu 

dokáže zajistit spořádaný stav státu. Je nesporné, že návrhy Cyrila Horáčka více reflektují 

aktuální požadavky a on sám se na ně snaží pohotově odpovědět. Problém u Alfonse 

Šťastného je s jeho příliš rozsáhlou teoretickou úvahou, která dává často čtenáři široké 

pole interpretace.  

 

Statkář z Kněževsi – Stanislav Kubr 

 

 Společné rysy mezi Stanislavem Kubrem a Alfonsem Šťastným lze najít beze 

sporu v mnohem větší míře než by tomu bylo v případě právníka Cyrila Horáčka. Kubr byl 

také od narození ve statkářském prostředí – jeho rodina patřila mezi známé hospodáře 

ve svém regionu. On sám také studoval v Praze, ale jeho studijní léta skončila poměrně 
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 HORÁČEK, Cyrill. K otázce agrárné, str. 68 
81

 Tam.  
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brzo – ve třinácti letech.82 Osudem se mu tak stalo hospodaření, čehož uměl velmi dobře 

využít. Kubr jde ve šlépějích svého otce a také se zapojuje do veřejných činností 

Hospodářského spolku okresu smíchovského, kde je velmi aktivní. Zasluhuje se o šíření 

odborné vzdělanosti prostřednictvím pořádání přednášek, zájezdů, schůzí a výstav.83 

 

 Přestože Kubrův otec byl Staročechem, on sám byl ovlivněn průběhem událostí 

80.let a již ve jednadvaceti letech (r. 1883) se stává členem NSS a o rok později členem 

sboru důvěrníků. Díky své veřejné aktivitě na poli zemědělských zájmů jsou mu známy 

vzestupy i pády jihočeského „mastičkáře“ Alfonse Šťastného, jenž se v první polovině 

90.let odklání od Národní strany svobodomyslné. Stále častější a vyostřenější konflikty 

mezi Selskou Jednotou a NSS způsobí dočasné oslabení reprezentace rolnictva.84  Tuto 

skutečnost si uvědomuje St. Kubr a společně s ostatními uvědomělými sedláky se radí o 

nutnosti založit organizaci ve prospěch venkova.85 

 

 Společná práce na zdůraznění nelehké situace venkova přinesla své plody 

v únoru 1896, kdy byla ustanovena Středočeská selská župa, jejímž hlavním cílem bylo 

sdružení celého rolnictva v království Českém a s tím související vypracování návrhu na 

společný agrárně – politický program. To vše ale pod křídly Národní strany 

svobodomyslné. Následně tak vzniká Návrh programu agrárního, v prosinci téhož roku 

podstatný Program Sdružení českých zemědělců a k dispozici nám jest také odůvodnění 

stanovisek programu napsáno Kubrem pod názvem Organizace rolnictva a zastoupení 

stavové z roku 1897. Všechny tyto zásadní dokumenty rodící se samostatné agrární 

strany jsou Kubrem buď zcela nebo z velké části vypracovány.  

 

 Kubrův návrh programu, stejně tak jako program samotný jsou poznamenány 

bojem o svou vlastní existenci. Přestože Mladočeská strana uvítala sdružení, které se 

bude v jejím rámci zabývat opomíjenou problematikou venkova, tak zároveň bylo 

takovéto stavovské oddělování chápáno jako svým způsobem nenárodní. Šťastný se svou 

Selskou Jednotou měl se zacházením tohoto typu již své zkušenosti. Sdružení českých 

zemědělců (SČZ) tak muselo prokázat, že nehodlá v zájmu svého stavu spolupracovat 

                                                           
82

 V. Chundela píše, že ačkoli Kubr dosahoval výborných studijních výsledků, jeho vášnivá povaha zavinila 
odchod z Malostranského gymnázia. Důvodem byla potyčka mladých chlapců na Kampě, kdy tehdy 
třináctiletý Kubr v bitvě s pravítky usekl svému protivníkovi ucho.  
83

 CHUNDELA, Václav. Stanislav Kubr.., str. 37.  
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 Více o politické situaci 90.let viz následující kapitoly 
85

 V kavárně „U arcivévody Štěpána“ se scházejí, radí a následně činí tito významní muži české agrární 
politiky: J.A.Prokůpek, Ant. Švehla st., J. Horák, K. Prášek, J. Syrový, O. Nebeský aj.  
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s klerikály či šlechtou či dokonce se sedláky z jiných – zejm. německy hovořících – zemí. 

Proto je v dokumentech kladen velký důraz na SČZ jako na typ zájmové organizace. „V 

otázkách národních a politických stojíme pevně pod praporem strany svobodomyslné, ale 

všichni pod praporem státoprávním.“86 Kubr deklaruje propojenost SZČ a NSS těmito 

slovy:  „Vždyť ani strana svobodomyslná nezamýšlí proti organizaci zájmové vystoupiti, 

žádajíc jen společný pochod v otázkách všeobecné a národní politiky, což jí se vší 

účinností od nás nejen slovy, ale i dopisem slíbeno, ano úplně doznáno.“87 Nejsilněji však 

umocňuje loajalitu k Mladočechům Kubr následujícím výrokem, který beze sporu nejvíce 

pohnul s emocemi padařovského myslitele: „O zřízení samostatné strany agrární dle 

směru Alf. Š ť a s t n é h o  u nás není ani řeči, isolováním stavu našeho od ostatních 

roztříštili bychom jednotný dnes postup v otázkách všeobecných a to sobě nepřejeme, ale 

i k něčemu takovému pracovati nebudeme, vidouce ony podvratné směry, na které 

opatrné býti musíme ze stran obou.“88 

 

 I přes distanc od Šťastného, hlavní body programu vycházejí právě z 

jeho myšlenek a požadavků. V úvodu textu, jenž pojednává o účelu a snahách SČZ, je 

oslavován český rolník jako zachovatel českého jazyka a zároveň jako nositel 

národnostního probuzení. Identická ideová linie se Šťastného programem se nalézá 

především v těchto bodech: 

i) Stavu zemědělskému se může pomoci jen cestou zákonodárnou 

ii) Uznání vlastnického práva jednotlivce – vymezení se proti komunismu a 

kolektivismu ve smyslu sociální demokracie 

iii) Zem je živitelkou všech a nemá-li sedlák, nemá nikdo 

iv) Zachování silného selského stavu a statky střední velikosti bránit před vymizením 

 

Další body týkající se ekonomických návrhů se částečně kryjí jak se Šťastným, tak i 

s poznámkami Cyrila Horáčka. Především se jedná o celní politiku (avšak bez analýzy a 

specifikace jak tomu je u Horáčkova spisu), vyvazení hypotekárních dluhů, zavedení 

nuceného pojištění a nedělitelnosti dědičného statku. Těmito opatřeními má dojít k 

„udržení jádra národa, statného lidu rolnického. Vymizí-li selské statky, vymizí také 

rolníci,- zůstanou zde pouze velkostatkáři a chudí domkaři a chalupníci.“89 

Z ekonomického pohledu je také zajímavý fakt, že St. Kubr a s ním i celé SČZ chápe půdu 

                                                           
86 HARNA, Josef et LACINA, Vlastislav (eds.), Politické programy.., str. 38 
87 KUBR, Stanislav. Organizace rolnictva a zastoupení stavové. str. 10 
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 KUBR, Stanislav. Organizace rolnictva a zastoupení stavové. str. 11 
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 HARNA, Josef et LACINA, Vlastislav (eds.), Politické programy.., str. 42 
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a pozemky jako nekapitalistické. Stejně tak, jak to lze nalézt u tvrzení Cyrila Horáčka. 

Samotný Kubr své stanovisko obhajuje slovy: „Té hroudě, kterou on vzdělává, té hroudě, 

která jemu patří, přináleží a s ní spoutáno jest to vše, co nás na slavnou minulost naši 

upomíná a s tou ten sedlák zemědělec jedině nerozlučně vázán jest. Živnostník, 

řemeslník, dělník i inteligence může (…) přenésti svou živnost atd. jinam, proň vždy i 

všude místo je, ale sedlák svou hroudu přenésti nemůže, tudíž (ji bude) co nevřeleji ano i 

co nejsvědomitěji hájiti.“90 

 

 Nejmarkantnější rozdíl však je celkový rozsah a propracovanost programu Kubra 

oproti o pět let staršímu programu Šťastného. Jestliže Program rolnictva Rakouska 

obsahuje čtrnáct heslovitých bodů, tak Program Sdružení českých zemědělců předkládá 

bodů 36 s vysvětlujícím textem. Kubr přináší program, jehož zaměření je velmi praktické 

a nárokuje si reálné požadavky pro rolnictvo. Celkově jde se svými body více do hloubky 

a má svůj text podložený znalostí zákonů, finančních poměrů a statistických údajů nejen 

z Předlitavska.91 O kvalitě dokumentu svědčí skutečnost, že i po založení samostatné 

strany agrární v roce 1899 pouze kratičká rezoluce ohlašuje vznik nové partaje a trvání 

na požadavcích SČZ předložených v roce 1896 – tzn. de facto trvání programu Sdružení 

českých zemědělců i nadále (tedy do r. 1903). 

 

 

4.5. Shrnutí 

 

Po celkovém přehledu předložených dokumentů vzniklých v první polovině či 

v polovině 90.let je bezesporu zřejmé, že české zemědělství se nacházelo v nelehké 

finanční, organizační ale i ideové situaci, ze které bylo potřeba vyjít. Představení autoři 

se v celku shodují na příčinách krize hospodářské, stejně tak jako na reformních návrzích, 

jak ji řešit. Myšlenkově jsou propojeni – důraz na nutnost zachování střední selské třídy, 

odpor proti socialismu a marxismu, stejně tak jako nesouhlas s pohledem na půdu jako 

na kapitál je předurčuje být spolu v jednom ideovém táboře.92 Vymezování se jeden 

proti druhému, jak je tomu v případě Kubra a Šťastného nepramení z osobních či 

filosofických rozporů. Jak již bylo zmíněno, proto aby Sdružení českých zemědělců mohlo 
                                                           
90

 KUBR, Stanislav. Organizace rolnictva a zastoupení stavové. str. 7 
91 Např. když porovnává počet obyvatel na jednoho vojáka ve zbrani – v Evropě přichází na 108 obyvatel 

jeden voják, ve Spojených státech jeden voják na 1880 obyvatel. 
92

 Což se také stane – St. Kubr, Alf. Šťastný i Cyril Horáček byli za svého života členy Agrární strany – přestože 
Horáček si cestu k partaji našel až během První republiky.  
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vzniknout, muselo být začleněno do struktury mladočeské národní strany. Z těchto 

důvodů Kubr zavrhuje Šťastného svébytné směřování, aby nemohl být napaden jako 

protinárodní živel, jenž vyvyšuje jeden stav oproti ostatním a zabraňuje tak české 

soudržnosti. Cyril Horáček jakožto vědecký, nikoli politický, činitel mohl Šťastného 

program podpořit, což také učinil poté, co vydal spis K otázce agrárné. Sám píše, že jeho 

styky se sedlákem z Padařova se díky korespondenci utužovaly a oni sami si byli 

názorově velmi blízcí. Co mu ale vytýká a v čem spatřuje nemožnost osoby Alf. Šťastného 

jako vůdce agrárního hnutí je za prvé stručnost jeho programu a za druhé nedostatek 

organizačního talentu, jenž by mohl vést k organizaci rolnictva.93 O skutečnosti, že 

Šťastný zřejmě opravdu neoplýval organizačních schopností pojednává i Václav Chundela 

– „Přeběhl téměř svou dobu, nedocenil skutečné poměry a poněvadž neměl 

organizačního talentu, stala se Selská Jednota po několikerém rozběhu spolkem málo 

významným.“94 Zcela jistě se ale myšlenky Šťastného staly mnoha teoretikům či 

praktikům podmětné ke zpracování agrární otázky. S lehkou nadsázkou se dá říci, že Alf. 

Šťastný jako kormidelník udal agrárnímu hnutí v českých zemích správný směr. 
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 Fond Cyril Horáček – AAV ČR, k. 2 
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 CHUNDELA, Václav. Stanislav Kubr…, str. 225.  
Toto tvrzení pak mj. zastával i František Obrtel: „Organizačního vůdčího talentu sám, také neměl (…)“.  
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5. Šťastný a politická realita 90. let 

 

 

Během voleb roku 1889 a 1891 mezi sebou zápasily dvě národní strany. Jejich 

společným rysem byla snaha reprezentovat celý národ, všechny jeho stavy. Jen podoby 

této reprezentace se různily. Protože ale národ není jedním homogenním celkem, 

zejména mladočeská strana si uvědomovala nutnost uspokojit předvolebními sliby 

jednotlivé společenské struktury zvlášť. V oblasti rolnické to pro ni nebyl nesnadný úkol 

– neutěšené podmínky jak v oblasti životního standardu, tak v samotné výdělečné 

činnosti, vedli rolníky k radikálnějším postojům. Ani centrální řízení z Vídně nepřinášelo 

plodné výsledky. Během devátého sněmovního období říšské rady (1885-1891) byla dle 

zprávy „zemědělství věnována péče nedostatečná.“95 Navíc reformní návrh Václava Jandy 

na přímé volby venkovské ani nebyl projednán. To vedlo sedláky ke hledání jiné varianty 

zastoupení než tomu bylo doposud, kdy jejich zájmy měla hájit „strana odborníků“ – 

staročeši. Situace vyústí v triumfální vítězství mladočeské strany svobodomyslné, jak 

v roce 1889, tak především v létě 1891. 

 
Oblast zemědělství však nebyla reprezentována jen politickým zastoupení. Idea 

odborné organizace, jež by dokázala kvalitně hájit zemědělské zájmy vzniká od 60. let.96 

Od roku 1873 se tak formuje Česká zemědělská rada (ČZR) jako most mezi ministerstvem 

orby a hospodářskými spolky. Činnost spolků má ČZR podporovat zejména na úrovni 

odborné vzdělanosti. Tato instituce ale trpí zejména nedostatečnou exekutivní 

pravomocí, avšak tato její nedokonalost se časem jeví jako prospěšná v uplatňování na 

instruktážní a vzdělanecké činnosti.97 Její ústavověrnost dokazovala skutečnost, že 

předseda ČZR byl jmenován přímo panovníkem. Roku 1891 došlo k rozdělení Zemské 

rady na český a německý odbor. Právě český odbor se snažil o prosazování finančních i 

sociálních výhod pro zemědělce.98 Ale zřejmě ani tato jeho snaha nebyla dostačující. 

Cyril Horáček ve svém spisu zabývající se Zemědělskou radou ji nejvíce vytýká 

neuspokojivé zastoupení rolníku v řadách členů výboru – „kdo vede ve výboru českého 

sboru rady zemědělské hlavní slovo? Jsou to snad rolníci? I Bůh uchovej! Jsou to advokáti, 
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 NAVRÁTIL, Michal. Čechové na Říšské radě (1879-1900), str. 49. 
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 Více viz Jiří Šouša – K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19. st. 
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 ŠAMBERGER, Zdeněk. Význam českého odboru Zemědělské rady (1891-1914). 
98

 Ve finanční sféře se jedná zejména o úpravu daňových, finančních, celních a pojišťovacích 
otázek. Český odbor se snažil také prosazovat levný úvěr a zřídil kupř. zemský jubilejní fond 
Františka Josefa k podpoře drobných rolníků. V sociální oblasti se zasadil o řešení tuláctví či 
zmírnění spotřeby lihových nápojů (ŠAMBERGER: 2001). 
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továrníci, obecní tajemníci a pachtýři a příslušníci jiných stavů. Těch několik rolníků, kteří 

se tam z milosti vrchního komanda mladočeské strany náhodou dostali, ti tam statečně 

mlčí a horlivě pokyvují..“99 Dále Horáček vytýká radě nedostatečnou iniciativu při řešení 

některých palčivých problémů – tvrdí dokonce, že se český odbor zabývá malichernostmi 

a v oboru agrární politiky jsou jeho výstupy „až žalostně prázdné a jalové“. Tato kritika 

k mladočeské straně plyne zejména z upozaďování rolnické otázky a jejímu stálému 

přehlížení – „Říšská rada činí pro rolnictvo málo, ale sněm pro ně nečiní zhola nic a 

hynoucí rolnictvo ve svém zbědovaném stavu nemůže čekati, až si páni advokáti vyřídí 

své neplodné a nekonečné jazykové spory a procesy.“100  

 

Alfons Šťastný s myšlenkou o nutnosti organizace, jež by zastřešovala rolníky, 

aktivně uvažuje od roku 1887. Tehdy se ale jeho návrhy dochované v korespondenci 

s Eduardem Grégrem týkaly internacionálního českoněmeckého sdružení. Ačkoli 

nemáme odpověď významného mladočeského předáka, je ale zřejmé, že zájmům 

českého národa by takovýto spolek nesloužil. Beztak Šťastného vyjednávání s německou 

stranou neskončila úspěšně, tak od projektu musel odstoupit. To ho ale neodrazovalo od 

plánu selskou organizaci skutečně vytvořit, byť už omezenou na české prostředí. Julius 

Grégr a další autoři programu NSS slibují, že jejich poslanci se budou „přičiňovati (…) 

k pozdvižení skleslého nyní blahobytu, k zvelebení rolnictví, k oživení průmyslu a ochodu, 

k obhájení potřeb dělnictva a k zmírnění nynější těžké , všeobecné tísně.“101 Slib, že si 

mladočeská strana vezme zájmy rolnické na starost složil dle Šťastného Julius Grégr i 

jemu osobně.102 

Realita ovšem byla jiná. V otázce selské dělo se velmi málo. Šťastný to přičítá jak 

nezájmu poslanců, tak jejich neznalosti rolnické problematiky, proto navrhuje do 

parlamentu delegovat rolníky samotné. Jestli nedojde ke hmatatelným výsledkům ve 

prospěch selského stavu a navýšení počtu rolníků mezi poslanci, bude muset „jednat 

rolnictvo na svou pěst. Dále se za nos vodit zajisté nedáme; to bychom si museli činit 

výčitky.“ Šťastný dále pokračuje: „Bude-li ale muset rolnictvo vystoupit samo, bez ohledu 

k stranám politickým, bude tím větší rozkol v národu. Neradím k tomu, ale konečně 

nezbyde nám nic, nežli jednat bez ohledu k stranám politickým.“103 Těmito slovy burcuje 
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 HORÁČEK, Cyril. České rolnictvo a zemědělská rada – rkp., str. 4. 
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 ŠKARDA, Václav. Národní strana svobodomyslná a její program, str. 23. 
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 Šťastný Eduardu Grégrovi, říjen 1888 (nedatováno, dataci určil H. Traub) 
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Šťastný na podzim roku 1888 Eduarda Grégra k činům v zájmu jednoty národa. Je 

zřejmé, že výlevy tohoto typu i samotného Grégra musely vést k obezřetnosti.  

Proto Šťastný musí slíbit, že rodící se Selská Jednota bude otevřena veškerému 

stavu střednímu, a že hlavním jejím posláním bude boj demokracie proti aristokracii.104 A 

pár měsíců před samotným založením ve svém dopise označuje Selskou Jednotu jako 

organizaci, jež je věcí celého národa a která poslouží celé straně liberální.105 

 

 Samotné konstituování Selské Jednoty trvá necelý jeden rok. Jihočeští sedláci se 

schází roku 1888 v Písku a volí si 12-ti členný výbor, jenž má připravit ustavení politicko – 

hospodářského spolku. Vzorem jim byl moravský Selský spolek, který vznikl již v roce 

1883 z popudu J.R. Demla a Ignáce Vrbaty. Organizace, jejíž program schválila nejvyšší 

mladočeská autorita Julius Grégr vznikla v den svatojánského sjezdu 16. května 1889. 

V tento okamžik vstupuje Alf. Šťastný do nové životní etapy – Selská Jednota a s ní 

spojené Selské Noviny se pro něj stanou doživotní starostí i radostí.  

 

 Mladočeská strana si pozice v Jednotě upevnila především obsazením důležitých 

postů. V čele organizace stanul podřipský sedlák Václav Janda a jeho syn Heřman se stal 

jednatelem. Dále byli do výboru zvoleni Václav Kratochvíl, J. Doležal, Jan Rataj, Alfons 

Šťastný, Jan Jun, V. Krumholc, Č. Souček, J. Ruml, F. Dostál, M. Ledvina, F. Šrámek, A. 

Samohrd, J. Žert.106 Členstvím v SJ ji podpořili St. Kubr, J.A. Prokůpek, J. Barták, S. Mayer, 

F. König, B. Novák, J. Papoušek, V. Havelka, J. Černí aj.107 Díky vzájemné podpoře 

mladočechů a členů SJ došlo ke kooperaci v zemských volbách 1889. Nešlo však jen o 

přihlášení se k jejich programu, či slíbení volební a povolební spolupráce. Ve 

venkovských okresech nabídli mladočeši kandidaturu 24 rolníkům, čímž se výrazně 

odlišili od staročeské strany, jež se často snažila nepouštět nevzdělané rolníky na půdu 

parlamentu.108 

 

 Sám Šťastný má však největší radost ze samotného vzniku Selské Jednoty, 

jakožto politicko – rolnického spolku. Ve svém provolání deklaruje: „Máme svoji Selskou 
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Jednotu, máme nyní svoje Selské Noviny – budeme míti snad také  s e l s k é  k l u b y  p o- 

s l a n c ů  na sněmě a na říšské radě, za nedlouho se usjednotíme také na svém zvláštním  

s e l s k é m  p r o g r a m u  a pak si další jednání dle toho zařídíme. Páni nechť si vedou 

život panský, pokud jim to jde, my vedle nich si pořídíme pořádný život selský, který na 

vesnicích našich musí vésti k náležitému pořádku jak veřejnému, tak rodinnému. To musí 

býti naší úlohou, abychom všude, ať v životě politickém, ať soukromém, podali důkaz, že 

jsme skutečně tím zdravým jádrem národa, začež nás ovšem nyní prohlašují, aniž by se 

ale o to starali, aby jádro to bylo v národě zachováno“109 

 

 Selská Jednota se již rok po svém ustanovení musela potýkat s problémy s Vídní. 

V červnu 1890 byla společně s Demlovým Selským spolkem úředně Taaffovou vládou 

rozpuštěna. Důvodem bylo překročení spolkových stanov. Podle některých autorů (kupř. 

M. Michálek, M. Kučera) však za rozpuštěním stála obava z úzké spolupráce (nečekaně) 

vítězné státoprávně radikální NSS a Jednoty. Šťastného však ani tento zákrok neodradil 

od pokračování v již začatém. Proto pár dní po incidentu vyhlašuje nový spolek Zemská 

selská jednota pro království České, jíž se ale nadále říkalo zkráceným termínem Selská 

Jednota. Tato staronová Jednota začne fungovat až od února 1891 pod schváleným 

selským programem rolnictva rakouského.110 Tento vládní krok ještě více přiléval olej do 

ohně mladočeskému radikalismu, jenž  v mnoha ohledech sympatizoval s radikalismem 

krizí zmítaných rolníků.111  

 

 Vrcholem spolupráce rolníků a mladočechů se stávají volby do říšské rady roku 

1891, jenž vyústí v drtivou porážkou staročeských rivalů. Tímto rokem ale končí i 

harmonická epizoda v rámci společné kooperace mladočechů a Jednoty. První trhliny 

nastanou uvnitř Selské Jednoty. Šťastný si stěžuje Grégrovi na Václava a Heřmana 

Jandovi, kteří jsou dle jeho soudu „zabijákem všeho hnutí selského“ a nechápe jeho 

náklonnost k těmto dvěma. Z pohledu na celostátní politiku kritizuje Šťastný nově 

vzniklou autokracii u mladočeských poslanců. Nastalá situace vznikla mladočeským 

převzetím role staročeské zodpovědnosti. Na půdě rady již nemohli mladočeští poslanci 

působit jako radikálové, pokud chtěli konstruktivně docílit splnění alespoň některých 

bodů svého předvolebního programu. V rámci uchování soudržnosti národa začíná být 

Alfons Šťastný mladočeským tiskem kritizován za svou kritiku současného postupu NSS. 
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Šťastnému vadil např. zákaz o zřízení samostatného rolnického klubu na půdě zemského 

sněmu. On a jeho příznivci tak začínají být napadáni jako egoisté, jenž staví zájmy 

národní a politické až na druhou kolej.112 Zde se nachází počáteční linie sporu mezi 

Jednotou a mladočechy. Jejím prvním následkem bylo vystoupení Václava a Heřmana 

Jandových a Václava Kratochvílka (oddaných mladočechů) v létě 1891 z Jednoty.113 

Nutno zmínit, že Václav Janda byl zvolen do čela Jednoty mladočechy účelně a proto 

z největší pravděpodobností nebral svůj post natolik vážně jako Šťastný své členství – 

Selské Noviny měl původně vydávat Janda, který to ale odmítl.114 Novým předsedou 

Selské Jednoty se tak stává Jan Rataj a jednatelem Jan Jun, jenž jsou označováni za 

stoupence Šťastného. Jan Rataj dokonce po vypršení svého mandátu v roce 1895 

demonstrativně vystupuje z mladočeské strany kvůli ideovým rozporům. 

 

 Další „odvetou“ proti Šťastnému bylo odmítnutí jeho kandidatury při volbách do 

ŘR, mandát nabídli mladočeši advokátovi a majiteli mlýna H. Langovi, jenž mandát proti 

staročeskému kandidátu obhájil. Výstupy některých mladočechů z Jednoty a glosování 

jejich počinů na stránkách Selských Novin stále stupňovaly napětí i uvnitř Národní strany 

svobodomyslné. Partaj se jednak v březnu 1891 rozhodla distancovat od Selských novin 

a začala také uvažovat o postupu, který by měla ve vztahu ke Šťastnému zaujmout. Julius 

i Eduard Grégr chtěli vůči Šťastného Jednotě zaujmout smířlivý postup a snažit se o 

navázání spolupráce.115 Naopak radikální byli v této otázce oba Jandové, Josef Herold, 

ale i realista T.G. Masaryk. Netaktický odchod mladočeských předáků z Jednoty však jen 

přispěl k nečitelnosti jejího vedení. NSS začala celkově trpět vnitřní roztříštěností, jež se 

projevovala i v klubu českých poslanců – K. Kramář sděluje, že „jedni (v čele s Ed. 

Grégrem) byli pro energickou politiku, druzí (bývalí Staro) byli nepřátelé bouřlivého 

radikalismu, třetí (realisté) byli proti každé upřílišenosti, ale zato pro usilovnou a 

soustavnou práci, čtvrtí byli až krajně radikální (v čele s Vašatým).“116  

 

 O krátkou epizodu v dějinách agrární politiky se postaral vznik Hospodářské 

strany zemí Koruny české. Tato strana se zrodila bez upozornění vedení NSS. Jejím 

iniciátorem byl Jan Rataj, který ji pojímal jako nezávislou na NSS – Hospodářská strana 
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měla být pouze ve stavu sympatizování s mladočechy. Následně se strhla diskuze o 

příslušnosti Selské Jednoty k NSS – mladočeši nesouhlasili s jejím odtržením, jelikož její 

stanovy vypracoval a schvaloval Julius Grégr.117 Jednání výkonného výboru NSS přijalo po 

hlasování rezoluci, že Selská Jednota je součástí mladočeské organizace, ale zároveň, že 

Selská Jednota není to samé, co výroky Alfonse Šťastného. Otázka poměru Hospodářské 

strany a NSS nebyla vyřešena. Což se ale časem ukázalo jako irelevantní vzhledem 

k předčasnému neúspěchu celého projektu. 

 

 Stále větší izolovanost Šťastného od mladočeské strany vyostřovala jeho výpady 

proti nedostatečnému boji s kapitalismem, který ničí rolnictvo a dává podměty 

k sociálním bouřím. Navíc se Šťastný na začátku 90. let stává velkým zastáncem státního 

práva. Uvědomuje si jeho hospodářskou prospěšnost pro rolnictvo, ale zároveň chce 

podmínky vyrovnání nastavit tak, aby s nimi mohli sympatizovat i čeští Němci. V neklid 

ho uvádí nečinnost na říšské radě ze stany mladočechů v hájení státního práva. Tento 

boj za historické státní právo považuje za boj konzervativní, proto z něj nechce vylučovat 

konzervativce – zápas „onen vyžaduje každého, kdo chce samostatnost Čech (…) Potom 

se třebas rozpadněme na 10 stran. Dnes kvůli samostatnosti musíme přinést obětě a ty 

poražené k sobě volat, ale ne po nich kopat.“118 V jeho korespondenci s Eduardem 

Grégrem je od roku 1893 zřejmý apel na smír mezi jednotlivými politickými subjekty – 

tedy se staročechy a historickou šlechtou.  

 

 Postup dle Šťastného návrhu ale nebyla mladočeská strana schopná přijmout.119 

Navíc v jejím lůně spočíval nový politický subjekt, a to realisté v čele s Karlem Kramářem, 

T.G. Masarykem a Josefem Kaizlem. Realistická skupinka tří intelektuálů se stala součástí 

Národní strany svobodomyslné v prosinci 1890.120 Šťastný již od první chvíle proti nim 

brojí – „že ale realisté jsou našim neštěstím, to už víme; jsou velice přičínliví, ale pro své 

náhledy a pro sebe.“121  Byli to právě realisté, kteří přicházeli s pozitivními názory na 

zavedení všeobecného hlasovacího práva a naopak vystupovali vlažně k myšlence 
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státního práva. Masarykovy humanitní ideje „vycházející z představy o kontinuitě 

reformace, nadnárodních úkolech směřujících k nápravě poměrů, všestranné 

demokratizaci společenského uspořádání“122 stojí v protikladu se Šťastného 

konzervativním pohledem na státní právo ve kterém jediném viděl nejjistější cestu 

k nápravě zbědovaných selských poměrů. Také demokratický postoj k zavedení 

všeobecného hlasovacího práva nezaujímal. Zde byl na jasně konzervativní straně 

společně i se staročechy, jenž zastávali Palackého definici volebního práva: „Právo 

veřejného hlasování ve státech konstitučních není přirozené ani všelidské (jako kupř. 

svoboda svědomí, právo vlastního sebeurčení atp.), ale jest právo politické, jest úřad 

veřejný, ku kterémuž povolávají se jen ti, kdo k němu nad jiné způsobni a schopni 

bývají.“123 

 

 Šťastný nebyl proti myšlence přímého hlasovacího práva, ale proti chápání 

tohoto práva jako rovného. Po podání návrhu poslance Jana Slavíka v březnu 1893 na 

zavedení všeobecného práva hlasovacího do ŘR píše Grégrovi : „Myslím, že jste do 

dneška z návrhu Slavíkova  už vystřízlivěli a že o rovném právu hlasovacím mezi Vámi už 

není řeči. Ale jedná se o uspokojení dělnictva (…) demokratismus zatím nechte, až 

budeme mít český stát, tak si ho dáme“124 Z těchto pár vět je zřejmá jeho ambice v první 

řadě uskutečnit státní právo, poté až řešit cokoli jiného, což on v současnosti považoval 

za nedůležité či neprospěšné. V jeho pojetí by privilegovanými při volbách měli být ti, 

kdo se podílejí na národním bohatstvím největším objemem práce. Vytvořil by stavovsky 

založené volební sbory – na venkově by to byl sbor velkostatkářů, sbor sedláků a 

poslední sbor chalupníků. Ve městech by pak odděleně hlasovali továrníci, měšťané a 

drobní řemeslníci.125 Docházelo by k vážení hlasů dle vykonané práce. Tímto pojetím 

hlasovacího práva chtěl Šťastný chránit pracovité rolníky mj. oproti nepracujícím, ale 

majetným vrstvám. 

 

 Situace, kdy se Šťastný rozcházel s mladočeskou stranou a vystavoval ji kritice, 

nahrávala staročechům, kteří se z povzdáli mohli pousmát nad nezvládnutí mladočeské 

mobilizace venkova z let 1889-1891. Názorový převrat u Šťastného znamenal navrácení 

se k hodnotám, jenž Národní strana zaujímala, když hájila stanovisko trpného odporu. 
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Tato Šťastným v 70. letech tak silně kritizovaná metoda se mu nyní zdála v boji za státní 

právo přínosná. V soukromé korespondenci F.L. Riegera a Albína Bráfa Rieger konstatuje, 

že Šťastný konstruktivně pracuje na agrární otázce a že bylo vhodné, aby i staročeši se o 

tuto problematiku začínali více zajímat na stránkách Hlasu Národa. Mohlo by to Národní 

stranu spojit s velkostatkáři. Hlavní omyl politiky NSS vidí Rieger – podobně jako Šťastný 

– v tom, že „Mladočeši, tj. Grégrovci udělali chybu, že se dali od Masaryka svést do toho 

socialistického směru a pročež museli ztratit symphatie rolnictva.“126 

 

 I přes přátelství mezi Eduardem Grégrem a Alfonsem Šťastným, se „padařovský 

filosof“ oddaloval od NSS. Jelikož pracoval na prosazení státoprávního postupu a 

neustále hledal spojence pro svou agrární politiku, začal si roku 1894 dopisovat s knížaty 

ze Schwarzenbergu.127 V této korespondenci s princem Karlem je důležité Šťastného 

tvrzení o nutnosti zachování Rakouska v duchu Palackého. Ujišťoval tak šlechtice, že 

nechce česko – rakouským vyrovnáním oslabit stabilitu monarchie. Vidí v tomto kroku 

velmi mnoho hospodářských výhod – především vlastní obranu proti uherské 

zemědělské konkurenci a také vzdálení se od Poláků, které neměl v lásce zejména kvůli 

kořalce.128 Jak podotýká Zdeněk Bezecný, tak spojnicí mezi velkostatkářem a sedlákem 

z Padařova byl boj proti socialismu, který se již netýkal pouze měst, ale začal se dostávat 

i na venkov.  

 

 Od vzniku Selské Jednoty, jež byla původně součástí mladočeské strany, do 

poloviny devadesátých let, se odehrály mnohé zlomy mezi Šťastným a jeho vztahu 

k dobovým politickým subjektům. Nejsložitější a zároveň nejbouřlivější vývoj proběhl 

zejména v poměru mezi Šťastným a NSS. Od prvních rozepřích v roce 1891 se „přímo 

pracovalo proti Šťastnému ve straně, jako se pracovalo proti němu v zemědělské radě, 

kde byl jistě na místě, bylo usilováno, aby se tam už nedostal…“129 Taktika mladočeské 

strany jak se vůči Šťastnému vymezit spočívala zejména v jeho veřejném „pilířování“. 

Oficiálně se NSS distancuje od Selských Novin, její členové demonstrativně vystupují ze 

Selské Jednoty a kritika Šťastného se uchycuje i v periodikách. On a jeho stoupenci jsou 

nazýváni egoisty, kteří nemyslí v prvé řadě na národ, ale chtějí privilegovat svůj selský 

stav a ten vystavit nad ostatní. Roku 1895 vychází brožura, která je ostrou kritikou 
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Šťastného.130 Výpady proti němu jsou především na osobní rovině, kdy velký důraz je 

kladen na jeho zhrzenost, když jej mladočeši nedelegovali v boji o mandát do říšské rady 

ve volbách roku 1891. Od tohoto okamžiku dle anonymního autora Šťastný brojí proti 

NSS a to především podvratnými snahami o navázání styků se šlechtou a staročechy. Lze 

v něm poznat „protivníka zlého a pomstychtivého, který nikdy mladočeské straně 

nezapomene svou porážku a své propadnutí. A také od té doby veškerá jeho politická 

činnost směřovala skrytě i zjevně na rozbití, znesváření a poškození Národní strany 

svobodomyslné.“131 Skutečnost, že se jednalo o pouhý pamflet proti Šťastnému je 

zřejmý. Úvaha je založená na představení Šťastného jako člověka, jehož čest dostala od 

mladočeské strany „na paškál“, proto se jí snaží po celý život škodit. Samotný 

„padařovský myslitel“ ale vysvětluje příteli Eduardu Grégrovi, že ho ani nenapadá „bažit 

po něm (mandátu), neboť bych hrál mezi našimi poslanci velmi podivnou úlohu. Já pro 

stranu, která vedena, ovšem několika pány, kteří by dnes měli býti ze strany vyhozeni, 

pány realisty, ani nemohu kandidovat a jedině co samotný a divoký bych mohl působit; a 

to je veliká otázka, zdali by to bylo přiměřené mě a celé naší věci, a proto o tom ani 

nepřemýšlím. Mně se jedná o stav svůj a národ a náš lid; a to mám krásně práce mimo 

parlament.“132 

 
 Negativní vymezení vůči Šťastnému se v polovině 90. let stalo součástí politiky 

mladočeské strany. Václav Škarda v roce 1897 píše: „žádný prostředek nezdál se 

odpůrcům dosti nízký, aby ho nepoužili za tím účelem, aby strana naše zbavena byla 

důvěry v širokých lidových vrstvách. Jen letmo vzpomeňme si na počínání Staročechů, 

jednání klerikálů v samostatnou stranu ustavených, podkopnou činnost agrárníků pod 

vedením Šťastného a Rataje..“133 Protože vedení Selské Jednoty se po rozporech 

s mladočechy obávalo ovládnutí jejich organizace, tak raději nesvolávali po několik let 

žádné schůze. Přesto se však podařilo Jednotě ve volbách do zemského sněmu na 

podzim roku 1895 úspěšně kandidovat dva své členy – a to samotného Šťastného a Jana 

Rataje. Tito dva poslanci pak jako jediní zůstali mimo „všenárodní“ mladočeský klub.134 
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 Alfons Šťastný z Padařova, zakladatel „strany agrární“. Příspěvek k poznání a ocenění politické jeho 
činnosti. Veřejnosti podává – zemský důvěrník NSS z českého jihu. Praha: 1895. 
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 Alfons Šťastný z Padařova, zakladatel „strany agrární“. Příspěvek k poznání a ocenění politické jeho 

činnosti. Veřejnosti podává – zemský důvěrník NSS z českého jihu, str. 4-5. 
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 Šťastný Ed. Grégrovi, nedat., podle obsahu z r. 1891 – březen až říjen 
 (datace Hugo Traub) 
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 ŠKARDA, Václav. Národní strana svobodomyslná a její program, str. 7. 
134

 VELEK, Luboš. Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. Století, str. 25. 
Alf. Šťastný byl ale kvůli svým výbojům proti mladočeské straně legitimačním výborem mandátu 
zbaven (HORÁČEK, Cyril) 
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 Přestože Selská Jednota už nebyla součástí mladočeské partaje a její (ne)činnost 

se omezovala na pár jedinců, tak palčivá otázka rolnická byla stále pro některé 

(prozatím) mladočechy velmi aktuální. Tak zatímco Šťastný bojuje za radikální postup 

v ohledu historického státního práva a rozhazuje sítě ve vodách staročechů i šlechty, tak 

uvnitř NSS se budí nový agrární směr. V čele tohoto proudu stojí již představený 

Stanislav Kubr společně s J.A. Prokůpkem aj. a jejich cílem je vytvoření zájmové rolnické 

organizace v rámci NSS. Mladočeské vedení vítá tuto myšlenku především z důvodu 

vhodnosti protiváhy nového sdružení k Selské Jednotě. Z původní Středočeské selské 

župy vzniká Sdružení českých zemědělců se svým novým programem, jehož součástí je i 

provolání o věrnosti stanutí pod mladočeskou stranou a již standardní vymezení vůči 

Šťastnému.135 Z důvodu mladočeské nadvlády nad tímto novým sdružením Šťastný 

pochybuje o jeho úspěchu. Avšak už i zde prosvěcují první náznaky samostatnosti – J.A. 

Prokůpek vydává krátce před ustavením Sdružení českých zemědělců na stránkách 

Zemědělských Listů článek v němž se zmiňuje: „My, rolníci, chceme-li se něčeho 

dopomoci, musíme se nejprve emancipovat od nynějších stran politických a pak teprve 

utvořit stranu buď čistě selskou, aneb ve spojení se všemi zemědělci agrární“136 I když 

Šťastný tento Prokůpkův článek otiskne v SN, tak je nutno doplnit, že on sám nechtěl 

vytvoření samostatné strany, ale sjednocení stavu zemědělského v rámci historických 

zemí Koruny české.  

 

 Sdružení českých zemědělců funguje pod taktovkou mladočeské strany velmi 

aktivně a pilně. Alf. Šťastný zůstává u jeho kritiky (zejm. kvůli přináležitosti Sdružení 

k NSS), jež mu je ale stejnou měrou vracena. Stanislav Kubr se ke Šťastnému vyjadřuje 

kupř. těmito slovy: „táži se ho upřímně, kdo měl více času a příležitosti pro rolnictvo 

české pracovati, zda Selská Jednota, ve které on plně devět roků neobmezeně vládl, a 

která dopracovala to až tak daleko, že již čtyři léta ani volby nekoná, ani valné hromady 

neodbývá, ani výborové schůze nesvolává, aneb Sdružení Českých Zemědělců, které (…) 

působí celý měsíc a 17 dnů a konalo (…) tři sjezdy a 17 výborových schůzí, vyjma porad 

                                                           
135

 „O zřízení samostatné strany agrární dle směru Alf. Šťastného u nás není ani řeči, isolováním 
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ne které opatrni býti musíme se stran obou.“ (KUBR, Stanislav. Organisace rolnictva a zastoupení 
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 CHUNDELA, Václav. Stanislav Kubr, zakladatel české strany agrární, sedlák a politik (Příspěvek 
k dějinám zemědělského hnutí), str. 56. 
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jiných, vydalo svou brožuru (atd., atd.)“137 Z uvedených slov je zřejmé, že musela 

Šťastného, který se často sám pasoval do role ochránce a bojovníka českých rolníků 

minimálně velmi mrzet. 

 

 Vývoj Sdružení českých zemědělců uvnitř mladočeské strany má jen krátkého 

trvání. Ambice  Sdružení osamostatnit se, vedla ke vzniku České strany agrární dne          

6. ledna 1899. Jak rostl rozpor mezi Sdružením a mladočechy, tak také nastalo postupné 

sbližování mezi Sdružením a Selskou Jednotou. To dosáhlo svého vrcholu, když 28. října 

1900 sešla se SJ k rozpuštění, protože již nebylo zapotřebí dvou organizací stejného 

programu a cíle.  Dle Václava Chundeli dochází v tento den k vyzvání členů Jednoty od 

Stanislava Kubra ke společné práci a Alfons Šťastný s potěšením prohlašuje, že ve 

Sdružení dosáhnou společnými silami pro zemědělce toho, čehož pro nepřízeň okolností 

v Jednotě dosaženo být nemohlo.138 Avšak i přes začlenění Alf. Šťastného do agrární 

strany, on sám se v ní nijak aktivně neangažuje. Stanislav Zita to přičítá jeho „umění 

s kdekým se pohádat a vždy rázně zaútočit.“139 Pravdou však také může být  již jeho věk 

(v době začlenění Jednoty do Sdružení mu bylo 69 let) a jeho často opakovaná nechuť se 

vzdalovat od svých rolníků do města. Proto zůstal u vydávání Selských Novin, které rok 

před svou smrtí (+1913) věnoval agrární straně se slovy: „Stáří 82 let mi však brání 

nadále vydávati list, a proto vracím mandát mi daný i s listem následkyni bývalé Selské 

Jednoty, naší české straně agrární, by s ním naložila dle svého.“140 
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 ZITA, Stanislav. Alfons Šťastný, str. 11. 
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 ZITA, Stanislav. Alfons Šťastný, str. 6. 
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6. Závěr 

 

 Alfons Šťastný jako duchovní otec českého agrarismu. Označení často používané 

v literatuře již za doby vlády císaře Františka Josefa I. K takovému pojmenování sám Alf. 

Šťastný došel velmi klikatou cestou. Jeho první veřejné působení je zasaženo především 

bojem proti veškeré autoritě, a proti té z Říma zejména. V 70. letech se do podvědomí 

českých politiků a novinářů dostane právě pro své volnomyšlenkářské postoje a také pro 

svou odvahu nebát se s nimi vystoupit. V průběhu let osmdesátých je okouzlen 

myšlenkou kosmopolitismu a stojí se svou ideou jednoho světové jazyka mimo radikální 

nacionalismus pěstovaný hlavně na stránkách Grégrových Národních Listů. 

 

 Z pohledu zkoumání vztahu Šťastného a rolnictva je období od konce 80. let do 

samotného vzniku agrární strany nejzajímavější. Šťastný se začíná profilovat jako 

bojovník za selský stav, uvědomujíc si naléhavost situace v českém zemědělství. Pouští 

se do organizace českého rolnictva – nemá ale v plánu zakládat samostatnou stranu, 

chce pouze stavovské zastoupení. A protože jeho (selský) stav byl nejpočetnější, tak by i  

takové mělo být jeho zastoupení. Za tento svůj cíl bojuje jak na půdě Selské Jednoty, tak 

na stránkách Selských Novin. 

 

 Program rakouského rolnictva z roku 1891, stejně tak jako články a 

korespondence, se stávají důležitým zdrojem pro interpretaci jeho myšlení o selském 

stavu. V jeho textech ale lze nalézt vnitřní rozpory. Protože byl Šťastný člověkem 19. 

století a navíc pocházel z vesnice, je u něj zřejmá inklinace ke konzervativnímu vnímání 

společnosti. Spořádaná rodina pro něj představuje základ státu. Navíc měl velmi přísný 

pohled na ženu a její postavení – nesouhlasil s její emancipací, jelikož by to mohlo 

ohrozit fungování rodiny. Odmítá i volný trh, jenž dle něj plodí buďto velkokapitalisty 

nebo proletáře. Na druhou stranu byl jedním z prvních veřejných bezvěrců a hlasitých 

kritiků politického dění. Zasazoval se o přerozdělení půdy mezi zadlužené rolníky. Tyto 

dvě součásti své povahy v sobě spojil na začátku devadesátých let, kdy hájí myšlenku 

historického státního práva, jenž je dle něj konzervativní. Avšak dosáhnout svého cíle 

nechce postupným etapismem, ale radikálním vyjednáváním s Vídní. Za tímto účelem si 

představuje spojení všech zájmových sdružení národa českého v jednu stranu. Tato 

partaj motivovaná česko-rakouským vyrovnáním by však ve své vnitřní organizaci byla 

členěna dle jednotlivých stavů.  
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 Mnohem zásadnější pro budoucí vývoj agrárního hnutí je však vyznění jeho 

myšlenek nikoli v jednotlivostech, ale v celku. Jak píše Cyril Horáček: „Tak stal se Alfons 

Šťastný intelektuálním otcem a zakladatelem českého hnutí agrárního, neboť jeho 

myšlenky šířily se zvolna sice, ale přece po českém venkově.“141 Jeho hlavním cílem byla 

organizace rolnictva z důvodů šíření problematiky jejich poměrů a také hájení 

zemědělských zájmů v parlamentu. Střední selský stav pro něj znamenal zdravé jádro 

společnosti, které je zároveň jeho matkou – živitelkou. Jakékoli jeho ohrožení by 

znamenalo vydat se cestou, jež není dlouhodobě schůdná a hlavně nebezpečná pro 

spokojenou societa. Tento fakt o několik let později poznají i další významní veřejní 

činitelé. V práci představení Cyril Horáček i Stanislav Kubr uchovávají jádro myšlenky, 

pouze cesty k jejímu dosažení se různí. Budoucí agrární strana si uvědomuje 

myšlenkovou provázanost svého programu s myšlenkami Alfonse Šťastného. Proto je 

také Selská Jednota v roce 1900 rozpuštěna a její členové splynuli s agrární stranou ke 

vzájemné spokojenosti obou stran. 

 

 Šťastného pozdější nepůsobení v agrární straně lze interpretovat dvěma 

způsoby, které jsou spolu s největší pravděpodobností spojeny. Jedním je beze sporu věk 

Alfonse, který mu už neumožňoval závratnou politickou kariéru. Druhou příčinou může 

být přivyknutí si na selský způsob života, který Šťastný považoval za pozitivní protipól 

života městského. Ani když jeho spolupráce s mladočeskou stranou byla velmi blízká, tak 

netoužil být ve vysoké politice či žurnalistice v Praze či Vídni. On a „jeho“ sedláci ho činili 

takovým jakým byl – nezávislým a nestranným divákem. Pokud si musel vybrat, na které 

straně bude stát, tak to byla ta, co se nejvíce přibližovala rolnickým zájmům. Přihlédnout  

lze v této otázce také k jeho povaze, která byla značně svébytná. Proto možná, 

uvědomujíc si své vlastní nedostatky, zůstává na přelomu 19 .a 20 .století věrný svému 

statku v Padařově, který mu nebyl pouze hospodářstvím, ale i pracovnou a redakcí. 

 

 Ze všech zmíněných důvodů lze označit Alfonse Šťastného jako duchovního otce 

českého agrarismu. Proud, který se díky své politizaci stane velmi úspěšným, měl své 

kořeny právě u studovaného „filosofa z Padařova“. Jeho neustálý boj za pravdu se ke 

konci 80.let ustavil v boji za český střední selský stav. Za tímto záměrem vybudoval 

Šťastný Selskou Jednotu, Selské Noviny a sestavil program rolnictva Rakouska. Zlepšení 
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poměrů na venkově viděl v uskutečnění historického státního práva. Toho chtěl 

dosáhnout vzájemnou kooperací všech vrstev, zájmových a politických subjektů. Často 

stával sám proti proudu a proti všem. Obranou mu byly zmiňované Selské Noviny. 

Protože bývával tak kritizován, kritiky se nebál a zároveň se nezačleňoval pouze záměrně 

do některé ze stran, lze jeho boj považovat za upřímný. V mnoha svých myšlenkách a 

postojích předběhl svou dobu. Na začátku politického organizování venkova v roce 1889 

stál Šťastný skoro sám, pouze s hrstkou svých věrných (Jan Rataj, Jan Jun). V roce 

odchodu Alfonse Šťastného na onen svět (ať už si jej představoval jakkoli), měla agrární 

strana téměř 2 500 místních organizací a 91 194 členů.142 Takovýto výsledek usilovné 

práce, během které Šťastný překonával mnohé úskalí a spory, jej musel potěšit a dopřát 

mu pocit zadostiučinění. 
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