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Úvod 

Tato rigorózní práce se zabývá dějinami agrární strany v pro ní přelomovém období 

let 1920 - 1921. K výběru daného tématu mě motivoval zájem o československé dějiny 

meziválečného období a to především o dobu první poloviny dvacátých let, v níž po do 

značné míry zlomovém roku 1920 docházelo ke konsolidaci nového státu a dobudovávání 

charakteru a tvářnosti jeho vnitropolitického života, na jehož scéně se nezřídka zračí motivy 

ne nepodobné některým aspektům našeho současného dění. 

A právě v tomto období patří k nejzajímavějším stránkám tehdejší historie 

problematika agrárního politického hnutí. To totiž představuje zdánlivý paradox a jakousi 

anomálii meziválečné periody československých dějin, totiž v tom, že v průmyslově 

vyspělém a sociální aspekty života společnosti dosti silně akcentujícím Československu, hrála 

roli hegemona vnitřní politiky státu typicky stavovská a na zemědělské výrobce orientovaná 

agrární strana. K lákavosti tohoto tématu přispěl i zájem o osobnost Antonína Švehly, která je 

příkladem mimořádného vlivu jedince na formování nejen jedné politické strany, ale i celého 

vnitropolitického života státu. 

Práce se pokouší přispět k poznání uvedených dvou let v dějinách agrární strany a k 

postižení jejich přelomového charakteru. Byl to totiž právě rok 1920, respektive jeho první 

polovina, v níž vrcholil obrat poválečného politického směřování této strany směrem doleva, 

ale již v posledních měsících téhož roku začalo postupně docházel k posunu zpět ke 

konzervativnímu pojetí stranické politiky. A byla to opět první polovina roku 1920, kdy 

agrární strana v druhé Tusarově vládě zaujala ve své prvorepublikové historii, vyjma období 

úřednických vlád, ve vztahu k majoritnímu koaličnímu partnerovi relativně nejslabší 

postavení v rámci výkonné moci, aby již od konce tohoto roku a především v roce 1921 

začala vystupovat do popředí a postupně se přetvářet v fakticky nejmocnější a nejvlivnější 

sílu ze všech československých politických stran. 

Snahou práce je osvětlit politiku strany v zmíněném období, přispět k postižení 

momentu její změny, jejího průběhu i důvodů a motivů, které ji určovaly, ukázat roli 

agrárníků v kontextu vnitropolitického vývoje země a také jejich zapojení do hospodářského a 

politického dění v republice. V neposlední řadě k jejím cílům patří i pokus o vystižení podílu 

Antonína Švehly na tehdejších událostech. 
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K tématu historie agrární strany bylo v posledních několika letech vydáno poměrně 

značné množství zásadních publikací, přesto doposud neexistuje souhrnná studie, která by se 

podrobně zabývala problematikou historie agrární strany v první polovině dvacátých let./1 Ze 

zásadních prací, které se tomuto tématu věnují v rámci širšího celku, je nutné vyzdvihnout 

především publikaci amerického historika Daniela E. Millera Antonín Švehla - mistr 

politických kompromisů, která představuje velmi zdařilou biografii tvůrce moderní agrární 

strany a plynule přerůstá z výkladu o Švehlově osobnosti k dějinám strany ve sledovaném 

období. 

K dalším důležitým autorům, kteří se zabývají vytyčenou tématikou, patří poslední 

předseda agrární strany v exilu Vladimír Dostál. Činí tak v publikaci Agrární strana. Její 

rozmach a zánik, v níž je ovšem, vzhledem k tomu, že mapuje celé období vývoje stranické 

organizace, období let 1920- 1921 věnováno pouze několik málo stran. Z práce je patrné 

značné zaujetí pro sledovanou problematiku, snaha obhájit agrární stranu před jejími kritiky, 

což se ovšem občas děje na úkor kritického zhodnocení sledovaných témat. 

O něco obšírněji se uvedeným dvouletím zabývá další práce tohoto autora uveřejněná 

pod názvem Antonín Švehla. Profil československého státníka. Za její snad největší handicap 

lze, přes její nesporný význam, označit výraznou absenci studia archivních materiálů, 

dobového tisku, ale i například těsnopisných zpráv ze zasedání Národního shromáždění, které 

autorovi do roku 1990, kdy u nás práce vyšla, prakticky znemožňovaly okolnosti jeho 

působení mimo tehdejší komunistické Československo. Publikace je tedy spíše výsledkem 

studia literatury a publicistiky, v níž ovšem nechybějí cenné materiály americké provenience 

vážící se k osobnostem z řad agrární strany, které po roce 1948 žily v emigraci. 

Z dalších autorů, kteří o problematice agrární strany publikovali, je třeba uvést 

zejména Dušana Uhlíře. Z jeho četných příspěvků k otázce agrárního politického hnutí je pro 

studium tohoto tématu nepostradatelná především práce Republikánská strana zemědělského 

a malorolnického lidu 1918 - 1938. Jedná se o velmi zdařilý pokus o rozbor organizační 

struktury této strany, odkrytí rozsáhlého mechanismu jejích početných institucí, ale i o 

vystižení typologie a celkové charakteristiky dané organizace, i když spíše v době jejího 

největšího rozmachu v druhé polovině dvacátých let a v letech třicátých, který byl v roce 1920 

a 1921 pouze v počátcích, což platí i o organizační struktuře v té podobě, jak ji autor 

zaznamenává. 

Z ostatních studií Dušana Uhlíře se pak k danému období částečně váže i úvodní část 

jeho stati o opozici v agrární straně a rozchodu jejího lídra Karla Práška se stranickou 

organizací v polovině dvacátých let uveřejněná v roce 1971 ve Sborníku historickém. 
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Z ostatních studií Dušana Uhlíře se pak k danému období částečně váže i úvodní část 

jeho stati o opozici v agrární straně a rozchodu jejího lídra Karla Práška se stranickou 

organizací v polovině dvacátých let uveřejněná v roce 1971 ve Sborníku historickém. 

Cenné publikace vztahující se k problematice agrární strany a stranictví vůbec 

představují studie vzniklé v posledních letech k tématice politických stran v moderních 

českých a československých dějinách. Jedná se především o I. díl obšírné práce Politické 

strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004, 

která zpracovává léta 1861 - 2004 a kde vývoj agrární strany v období mezi válkami zdařile 

mapuje část Josefa Harny. Stejný autor je tvůrcem opět kvalitní studie o agrární straně v rámci 

olomouckého sborníku Přehled vývoje politického stranictví na území českých zemí a 

Československa v letech 1861 - 1998. 

Velmi záslužnou práci na poli bádání o fenoménu agrárního politického hnutí 

v posledních letech znamenají také dva sborníky k této problematice. První se nazývá 

Politické a stavovské zemědělské hnutí ve 20. století a je produktem mezinárodní konference 

z roku 2000 na dané téma. Z něj jsem využil především studie Natálie Krajčovičové, Samuela 

Cambela a Romana Holce o slovenském agrárním hnutí a dále práci Josefa Harny o realizaci 

stavovského programu agrárníků. Druhý sborník pochází z konference v Sedmihorkách z roku 

1999, nese název K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách 

a z jeho příspěvků se k mému období vztahovaly zejména články Romana Holce, Jaroslava 

Rokoského a opět Josefa Harny. 

Problematice agrární strany se věnují i další studie Josefa Harny, Vlastislava Laciny, 

dále práce Jaroslava Rokoského, zejména o osobnosti Antonína Švehly, či stat' autorů Césara 

a Černého o ideologii agrární strany, z nichž ovšem lze k zpracovávanému období čerpat 

pouze omezeně. 

Starší práce okrajově se dotýkající daného tématu reprezentuje především kniha 

manželů Kučerových O agrárnický stát z poloviny padesátých let. Tato publikace se pokouší 

podat historii agrární strany od jejího vzniku do roku 1920, tedy částečně v mnou sledovaném 

období. Je ovšem psána zcela v duchu silně jednostranného schematismu vyhovujícímu 

ortodoxně - komunistickému pojetí historie. Za její základní charakteristiku lze označit 

propagandistické zjednodušování, dogmatické pojetí tématu, které zvláště v závěrečné části 

práce hraničí až s glajchšaltováním historie. Celé dílo je jistým ideologickým protipólem 

zevrubné, ale poněkud nepřehledné a spíše faktografické studie agrárních publicistů a 

ideologů Frankerbergra a Kubíčka o dějinách agrární strany do roku 1914. 
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S problematikou agrární strany je také spjata téměř nerozlučně otázka pozemkové 

reformy. Z četných studií mapujících tuto záležitost se tato práce opírá o publikaci Milana 

Otáhala Boj o pozemkovou reformu, případně o další studie Vlastislava Laciny a Jana 

Rychlíka. 

Pro úzkou vazbu agrárníků k zemědělství nelze pominout ani studium této oblasti 

ekonomické sféry. Z tohoto okruhu literatury jsem nejvíce využil práce Antonína Kubačáka a 

. VÍastislava Laciny, případně Luboše Sedláka. 

K širšímu poznání dobové problematiky a jejímu zarámování do kontextu dějin první 

republiky mi posloužily souhrnné práce o tomto období. Z nich bych vyzdvihl zejména 

syntézu Jiřího Kovtuna Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka, která 

velmi zdařilým způsobem zpracovává sledované období především záležitosti vážící se 

k osobnosti prvního prezidenta. Dále je třeba zmínit I. díl práce Zdeňka Kárníka České země 

v éře první republiky, publikaci Boj o Hrad od Antonína Klimka a z ní vycházející 13. díl 

edice Velké dějiny zemí Koruny české pro léta 1918 - 1928, nebo také práci Věry Olivové 

Dějiny první republiky. Ze starších publikací jsem využil například i stať stejné autorky o 

československé politice v letech 1921 - 1923 a některé další studie. 

Možnost porovnání s vývojem ostatních politických stran mi kromě již uvedených 

publikací o politickém stranictví přineslo i studium dalších prací o vývoji politických stran ve 

studovaném období, které pro mě byly cenné i z metodického hlediska, a to zejména statě 

Josefa Hamy, Miloše Trapla, Jany Šetřilové, Pavla Marka, ale i tiskopis disertační práce 

Dušana Uhlíře o vývoji agrární strany v letech 1925 - 1929. 

K prozkoumání problematiky slovenského agrárního hnutí jsem pracoval především s 

příspěvky již zmíněných autorů jako Roman Holec, Natálie Krajčovičová a stále velmi 

cennými studiemi Vladimíra Zuberce. 

Škálu prostudované literatury k danému tématu pak doplňují i diplomní práce 

například od Petra Kopáčka o Karlu Práškovi, Václava Šembery o hnutí agrární domoviny a 

některé další. 

Pramennou základnu k této práci představuje především dobový tisk a publicistika. Z 

deníků jsem podrobně studoval především oficiální, ale informačně poněkud skoupý Venkov, 

který ve své snaze o státotvornost a nadhled přinášel často pouze povrchní informace, spíše 

velmi zřídka pronikal do zákulisí politického dění a celkově byl velmi vzdálen 

investigativnímu pojetí žurnalistiky. Jeho zprávy jsem doplňoval pomocí sice stručnějšího a 

lidovějšího Večera, který ale často mnohem otevřeněji referoval o zájmech strany a 

neodkrytěji odhaloval její skutečné postoje. Další doplnění mi poskytl měsíčník Brázda. Ta 
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představovala periodikum s poměrně vysokou úrovní hrající roli jakési výkladní skříně 

· agrární žurnalistiky, ve svých komentářích přinášela analytičtější obraz tehdejšího dění a v 

některých případech se dokonce nevyhýbala ani, byt' nepřímé, kritice vlastní strany. 

Pro získání objektivního pohledu na agrární politické hnutí bylo třeba vyvážit 

jednostranné vidění agrárního tisku pohledem z jiné strany politického spektra. K tomuto 

účelu jsem využil především deník pravicové agrární opozice Role vydávaný v režii národní 

demokracie, z opačného pólu pak sociálnědemokratické Právo lidu a částečně také České 

slovo československých socialistů. Roli jakéhosi objektivního a dobře informovaného středu 

pro mě v některých případech sehrály Lidové noviny. 

Z dobové publicistiky mi základní obraz poskytlo dílo výborného a velmi dobře 

informovaného analytika tehdejšího dění Ferdinanda Peroutky Budování státu. Velký význam 

měly materiály vydávané samotnou agrární stranou, ať již stranické programy, sjezdové 

protokoly, sumární retrospektivní zprávy o činnosti strany, projevy a stati jejích představitelů, 

či některé propagační brožury. Naopak téměř se mi nepodařilo získat u posledně uvedeného 

druhu materiálu polemické a kritické stati autorů stojících v opozici vůči agrární straně. 

Jako nepostradatelný zdroj informací především faktografického rázu se osvědčily 

oficiální publikace vydávané státními orgány, především volební statistiky, těsnopisné zprávy 

ze zasedání Národního shromáždění či práce věnovaná prvnímu desetiletí Národního 

shromáždění. Pouze okrajové informace mi přinesla četba některých dobových děl 

zabývajících se hodnocením tehdejšího stranického spektra či politické reality vůbec. 

Naopak problematičtější část pramenné základny této práce představuje archivní 

materiál. Zde je nutné předeslat, že archiv Ústředního sekretariátu agrární strany se zřejmě 

nezachoval a archiválie vážící se bezprostředně k její činnosti jsou obecně velmi útržkovité, 

torzovité a dislokované na různých místech. N a víc takto dochované materiály se váží 

především k druhé polovině dvacátých let a k letům třicátým, takže sledované období zahrnují 

spíše výjimečně. 

Archivní materiály z provemence agrárníků se v největší míře zachovaly v 

depozitářích Národního archivu v Praze. Zde jsem studoval fond Republikánská strana 1918-

1939, v němž se nacházejí zbytky agendy někdejšího Ústředního sekretariátu strany, ovšem s 

minimálním výsledkem. Obdobně tomu bylo u kartónů fondu Republikánská strana 1920 -

1946, který obsahuje stejné materiály a do národního archivu se přesunul z archivu bývalého 

Ústavu dějin KSČ. Z dalších fondů, které se týkají zejména širší problematiky zemědělství, 

jsem zběžně studoval fond Ministerstvo zemědělství - prezídium, Svaz československých 

statkářů a nájemců půdy, v němž jsou uloženy četné materiály k hospodářské problematice 
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spjaté s činností této zájmové organizace agrární strany, dále pak fond Ústředního svazu 

agrárních akademiků a všeobecné spisy fondu Státního pozemkového úřadu. Nemnoho 

informací se mi podařilo získat i z fondů Předsednictva ministerské rady a Prezídia 

ministerstva vnitra a určitou pomoc představoval i výstřižkový archiv Ministerstva zahraničí, 

respektive jeho část vztahující se k agrární straně. Naopak žádný přínos neznamenalo 

například studium fondů Policejního prezídia či pozůstalosti Karla Viškovského. 

Díky laskavosti pracovníků Národního archivu mi bylo umožněno nahlédnout do 

několika pozůstalostí předních představitelů strany, které archiv získal teprve v nedávné době 

a proto nejsou ještě plně zpracovány a přístupny veřejnosti. Jedná se především o pozůstalost 

Antonína Švehly zapůjčenou od potomků jeho rodiny z USA, v níž jsem studoval Švehlovu 

korespondenci například s Masarykem, Benešem, nebo Kramářem. Další studovaný fond 

představovala pozůstalost Jana Malypetra, z které jsem využil informace zejména z rukopisu 

jeho Pamětí. Pro dokreslení problematiky agrární strany představují zajímavou četbu i paměti 

agrárnického aktivisty Oldřicha Suchého s názvem Začalo to lží. Naopak žádné informace se 

mi nepodařilo vytěžit z nyní zpracovávané pozůstalosti Rudolfa Berana, která obsahuje 

materiály především z pozdějšího období existence strany. 

Další instituci, která obsahuje některé útržkovité materiály k působení agrární strany, 

představuje archiv Kanceláře prezidenta republiky. Zde jsem studoval především složky 

ministerského předsedy Švehly a Státního pozemkového úřadu, v níž je uložen pamětní spis 

vedení tohoto státního orgánu určený prezidentovi Masarykovi a obsahující cenné shrnutí 

průběhu reformy do počátku roku 1922. Prohlédnutí některých dalších složek nepřineslo 

žádné informace. 

Zklamán jsem byl i v archivu Národního muzea, který ve svých sbírkách soustřeďuje 

donedávna jediný přístupný fond k osobnosti Antonína Švehly - Hn 50. Zde zachovalé 

materiály se ale váží především k jeho činnosti mimo mnou sledované období, zejména 

k době první světové války. Z dalších fondů je zajímavá pozůstalost Karla Kramáře, v níž 

nechybí jeho korespondence s předními agrárními politiky. Jedná se ale, alespoň ve studované 

časové periodě, téměř výhradně o jakousi zdvořilostní korespondenci. Získal jsem zde pouze 

několik informací vážících se k Rašínovým snahám o získání agrární opozice pro národní 

demokracii, které jsou obsaženy v Kramářových dopisech s tímto politikem. Zběžně jsem 

studoval i pozůstalost kancléře Šámala, zejména jeho rukopisné poznámky a záznamy 

rozhovorů. 

K této práci nejčastěji citovaným archivům patří rozhodně archiv Akademie věd 

České republiky a z něj konkrétně pozůstalost předního činitele strany počátku dvacátých let 
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Cyrila Horáčka, v níž je možné studovat jeho strojopisné paměti vyznačující se dosti 

kritickým a tudíž zajímavým pohledem na agrární stranu a její představitele. 

Poslední navštívenou instituci představoval archiv Ústavu T. G. Masaryka, z nějž jsem 

využil především zprávu nejmenovaného informátora o rozložení sil agrární opozice vážící se 

ale již k roku 1919 a zajímavou část tvoří i úryvky korespondence Švehly a Masaryka. 

Naopak neprobádán zůstal, především z časových důvodů, tzv. Borovičkův archiv 

dislokovaný v Památníku národního písemnictví. 

Cenné doplnění archivních materiálů představovaly edice dokumentů především 

publikace Z protokolů schůzí třetí a čtvrté československé vlády, Boj o směr vývoje 

československého státu II a k poznání situace na venkově ve studovaném období také edice 

Hnutí venkovského lidu v českých zemích v letech 1918 - 1922. 

Při zpracování tématu jsem použil především chronologický přístup a celou práci jsem 

rozčlenil podle pro stranu významných časových úseků do pěti kapitol. První dvě představují 

úvodní část práce a zabývají se historií strany od jejího vzniku do momentu vyhlášení 

nezávislosti Československa v případě první a od tohoto mezníku do parlamentních voleb 

roku 1920 v případě druhé. Jejich snahou je umožnit začlenění studovaného období do širších 

souvislostí a připravit půdu pro detailnější rozbor některých aspektů politiky a vývoje strany. 

Třetí kapitola začíná charakteristikou předvolební kampaně před parlamentními 

volbami v dubnu 1920, pokouší se o analýzu výsledků těchto voleb a mapuje i následná 

jednání o sestavení druhé vlády rudozelené koalice a její souvislosti. 

Čtvrtá kapitola se věnuje krátkému období druhé Tusarovy vlády a z něj konkrétně 

především postavení agrární strany v ní, jejím snahám o ovlivňování vládní politiky, ale i 

vnitrostranickému konfliktu mezi Švehlovým vedením a Práškovou konzervativní opozicí. 

Poslední kapitola zpracovává působení agrární strany a změny její politiky a jejího 

postavení na vnitropolitické scéně v období Černého úřednické vlády. Její úvodní část se, 

kromě stanoviska strany k tomuto kabinetu, pokouší charakterizovat postoje agrárníků ke 

konfliktním situacím horkého podzimu 1920, především k aktivitám sociálnědemokratické 

levice a jí zinscenované generální stávky, ale zabývá se i institucí Pětky a postavení agrární 

strany, respektive Švehly, v ní. V roce 1921 pak především sleduje mocenský vzestup strany a 

jeho projev v poměrně úspěšném tlaku na prosazování jejích stavovských požadavků -

především omezení tzv. vázaného hospodaření a tlaku na provádění pozemkové reformy. 

Kapitolu zakončuje pasáž zmiňující některé souvislosti formování Benešovy úřednické vlády 

a roli agrárníků a jejich předsedy v ní. 
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Naopak mimo zorný úhel této práce zůstala otázka organizačního vývoje strany ve 

sledovaném období, především proto, že studovaný časový úsek je pro jeho zhodnocení a 

zachycení příliš krátký, a kromě toho má tento problém velmi úzkou vazbu ke slučovacímu 

sjezdu českých a slovenských agrárníků, který se konal až v roce 1922. Pouze jenom velmi 

okrajově jsem se také zabýval slovenským agrárním hnutím, jež bylo ve sledované době stále 

formálně samostatným politickým subjektem a náležitá pozornost nebyla prozatím v hlavních 

částech práce věnována také vztahům agrární strany k hospodářské sféře, například otázce 

agrárního kapitálu či družstevního hnutí opět zejména z důvodů krátkosti mnou sledovaného 

období. 

Tato zmíněná témata mohou také být předmětem dalšího studia této problematiky, 

kterému by zřejmě mohlo prospět i rozšíření například i o další tituly z okruhu memoárové 

literatury či stranické publicistiky , jejichž shánění v pražských knihovnách a institucích 

bohužel často nevedlo k úspěchu. 

V názvosloví předkládané práce je pro studovanou stranu souběžně používán její od 

roku 1919 oficiální název republikánská, ale zároveň také dnes i v této době běžnější 

přídomek agrární. Stejně tak se zde vedle sebe vyskytují pojmenování agrárníci a republikáni. 
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KAPITOLA I 

Vznik agrární strany a její vývoj do roku 1918 

Počátky agrárního hnutí, jednoho z nejvýznamnějších a nejcharakterističtějších 

fenoménů československého politického života v období mezi dvěma světovými válkami, 

spadají již do druhé poloviny devatenáctého století. Jeho základní kameny lze, stejně jako u 

celé moderní české společnosti, hledat v roce 1848, kdy došlo ke zrušení roboty, což 

přestavovalo zásadní předpoklad k hospodářské emancipaci vesnického obyvatelstva a rozvoji 

zemědělství vůbec. 

Souběžně s těmito ekonomickými změnami probíhala na venkově i emancipace 

politická, zprvu prostřednictvím budování obecní samosprávy, od počátku šedesátých let, kdy 

dochází k postupující liberalizaci a demokratizaci politického života v zemi, též s pomocí 

politických stran a také četných spolků různého charakteru. Právě intenzivní spolková činnost 

charakteristická pro český a moravský venkov od poslední třetiny minulého století napomohla 

nejen jeho všestrannému rozvoji, ale stála i u prvopočátků politického agrárního hnutí. 

První pokusy hájit zájmy rolníků na politické scéně se děly již od šedesátých let 

minulého století nejprve především v rámci spolků působících pod patronací staročeské a 

později především mladočeské strany.fl O počátcích samostatného agrárního hnutí lze však 

hovořit až v kontextu osmdesátých a devadesátých let. Jeho vznik urychlila a do značné míry 

podnítila zemědělská krize, která propukla v polovině sedmdesátých let a přetrvávala až do 

konce století. Jednalo se především o krizi obilní vyvolanou prudkým pádem cen obilovin 

zapříčiněným rychlým nárůstem dovozu ze zámoří, ale zasažena byla i další odvětví 

zemědělské výroby. Krize se projevovala poklesem rentability rolnických hospodářství, 

omezením investiční činnosti a zejména hrozivým růstem zadlužení především malého a 

středního zemědělského majetku, který vedl také k rostoucímu počtu exekucí na malých 

rolnických hospodářstvích.;2 

Hledání východisek z krizové situace s sebou přineslo, v duchu hesla nejvýraznějšího 

představitele českého rolnického hnutí devatenáctého století Alfonse Šťastného "nouze 

naučila Dalibora housti a sedláka učí mysleti",/3 zvýšenou potřebu zemědělců organizovat se 

k prosazování společných zájmů. 
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První pokusy tohoto typu jsou spojovány právě se jménem jihočeského sedláka a 

svérázného myslitele Alfonse Šťastného, který byl později vzýván jako zakladatel agrární 

ideologie u nás a jako jakýsi "patriarcha českého agrarismu" .f4 Šťastný v úzké spolupráci s 

představiteli mladočeské strany založil v roce 1889 v Táboře zemský rolnický spolek s 

názvem Selská jednota pro Království české/S a začal zde vydávat i periodikum této 

organizace - Selské noviny. Jednota se ovšem nestala centrem rolnického hnutí 

nadregionálního významu, jak její tvůrce původně plánoval, naopak se rozšířila pouze v 

jižních Čechách. Po pouhém roce svého působení byla rozpuštěna úřady, které pozastavily i 

vydávání Selských novin píšících na tehdejší dobu ostrým a radikálním tónem./6 

Šťastný se pokusil znovu zorganizovat své stoupence o rok později v Českomoravské 

straně hospodářské. Ovšem ani v případě tohoto kroku, hodnoceného jako první pokus o 

založení agrární strany v českých zemích,/7 neuspěl. Stalo se tak mimo jiné i pro přílišný 

radikalismus a nereálnost jím prosazovaných názorů/S a Šťastný proto zůstal nadále bez 

většího vlivu na další formování agrárního hnutí. 

Skutečná centra budoucího politického hnutí zemědělských výrobců se nacházela v 

produkčně nejvýznamnějších oblastech českého zemědělství, tedy ve středních a částečně i ve 

východních Čechách. Zatímco v zemědělsky nepříliš rozvinutém jihočeském regionu se 

pokusy o jeho formování opíraly spíše o silnou individualitu Šťastného a svým způsobem zde 

předběhly dobu, staly se v úrodnějších oblastech základnou tohoto procesu hospodářské 

spolky zemědělců, které se slučovaly do oblastních jednot. 

Členy a nositeli aktivit těchto organizací byli především majetnější střední a větší 

sedláci. Ti se, díky své větší ekonomické nezávislosti spojené povětšinou s progresivnějším 

způsobem hospodaření, vyšším životním standardem, vzděláním a vzrůstajícím stavovským 

sebevědomím, nejdříve vymaňovali ze zajetí reliktů pozdně feudálních tradic a způsobu 

myšlení a postupně vytvářeli emancipovaný selský stav. 

Jako příklad jednoty zformované na těchto principech lze uvést Politickou selskou 

jednotu pro okresy Pardubice, Přelouč a Holice (častěji se používá zkrácený název Politická 

jednota východočeská) spojenou se jménem budoucího významného agrárního politika 

Františka Udržala, a především Středočeskou župu selskou, která sehrála v dalším vývoji 

agrárního hnutí dominantní roli. 

Obě organizace vznikly v roce 1896 na platformě mladočeské strany, jejímž 

prostřednictvím chtěli rolníci prosazovat své požadavky a zájmy. Spolupráce rolnických 

představitelů s mladočechy měla v této době za sebou již delší tradici a výrazně této straně 
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například dopomohla k vítězství v říšských volbách v roce 1891./9 Volební výsledky spojené 

se ziskem několika mandátů pro představitele rolníků s sebou přinesly i rostoucí vědomí o síle 

a významu venkovských voličů a o možnostech prosazování jejich požadavků. 

Achilovu patu formujícího se politického hnutí rolnictva představovala jeho regionální 

a částečně i politická roztříštěnost,! I O Ta komplikovala hájení zájmů zemědělských výrobců, 

oslabovala pozice rolnických vůdců v rámci politických stran a zvyšovala jejich závislost na 

těchto seskupeních. Rolničtí představitelé si byli vědomi komplikací vyplývajících z 

neexistence jednotné platformy hnutí a usilovali o změnu tohoto stavu. Nový impuls k 

překonání této roztříštěnosti a sjednocení rolnických aktivistů všech center a směrů vzešel z 

řad nejsilnější rolnické jednoty, Středočeské župy selské. 

Aktivity jejích představitelů vyvrcholily na počátku roku 1897 založením politické 

organizace s celozemskou působností pod názvem Sdružení českých zemědělců pro Království 

české (dále jen SČZ). Do jeho čela byl zvolen starosta Středočeské župy Stanislav Kubr, 

sedlák v Kněževsi u Prahy. Jedním z prvních kroků nového seskupení bylo vytvoření 

Tiskařského a vydavatelského družstva rolnického, které pro něj začalo vydávat týdeník 

Obrana zemědělců. 

Sdružení přijalo vlastní program, v němž vedle hospodářských požadavků nechyběly 

ani státoprávní cíle, jeho členové se však rozhodli setrvat na půdě mladočeské strany, jejímž 

prostřednictvím chtěli prosazovat své zájmy. Práce nové organizace se ale účastnili i 

zemědělci z řad staročechů, jejichž zástupce Antonín Švehla starší ;ll se stal jejím 

místopředsedou. Uvedená součinnost tak vytvářela předpoklady pro dosažení politické 

jednoty rolnictva. 

Spolupráce s mladočechy však neprobíhala zdaleka podle představ členů Sdružení. 

Výrazné rozpory se brzy projevily především v názorech na řešení hospodářských otázek. Zde 

se střetávaly zájmy zemědělců požadujících ochranářskou celní politiku, daňové úlevy a různé 

formy finančních subvencí pro rozvoj zemědělské výroby s mladočeskou stranou 

prosazovaným liberalismem. Rolničtí aktivisté také vyčítali mladočeským vůdcům celkové 

přezírání a nepochopení zájmů venkova,/12 tedy formu jakéhosi v pozdějších dobách v 

různých souvislostech často kritizovaného pragocentrismu. 

Nespokojenost členů Sdružení s hospodářskou politikou mladočechů, která se v jejich 

řadách objevovala již na počátku devadesátých let, postupně rostla a ještě se prohloubila poté, 

co tuto politiku začal v roce 1898 otevřeně praktikovat Josef Kaizl na postu ministra 

financí.fl3 Mezi představiteli rolnického hnutí se stále častěji ozývalo volání po plném 
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osamostatnění jejich organizace a založení vlastní politické strany, která by důsledně 

prosazovala stavovské zájmy zemědělských výrobců. 

Tyto snahy fakticky podporovala i rychle postupující diferenciace spektra českých 

politických stran a skutečnost, že původně všenárodní mladočeská strana se postupně 

profilovala spíše jako strana městských podnikatelských vrstev a inteligence. 

Působení uvedených faktorů našlo svůj výraz 6. ledna 1899 na valné hromadě 

Sdružení českých zemědělců, na níž její delegáti odhlasovali založení samostatné zemědělské 

politické strany, která dostala název Česká strana agrární. Svůj vznik a své poslání nová 

organizace vysvětlila v provolání, v němž se charakterizovala jako strana "národní, která jde v 

národním boji spolu s ostatními stranami českými"J14 a osamostatnila se jen proto,"aby 

mohla zájmy českého rolnictva úspěšněji hájiti".J15 

Do čela nové organizace se postavil Stanislav Kubr, roli faktického vůdce ovšem již v 

této době hrál další z významných představitelů agrárního hnutí, konzervativní statkář a 

zároveň populární řečník a organizátor Karel Prášek.J16 

Postavení Stanislava Kubra signalizovalo úzkou propojenost nové strany se 

Sdružením českých zemědělců. Obě seskupení nadále koexistovala vedle sebe, sdílela 

společnou síť organizací a členskou základnu. Teprve postupem času se SČZ přetvořilo na 

stavovskou organizaci nepolitického rázu. 

Agrární strana v době svého založení byla organizací majetnějších rolnických vrstev, 

tj. středních a větších sedláků. Lze ji charakterizovat jako konzervativníJ17 a typicky 

stavovské seskupení, které se v rámci politického spektra vymezovalo proti šlechtickému 

velkostatku a katolickým stranám na pravici a sociálně demokratické straně na levici.J18 

Prubířským kamenem postavení nové strany na politické scéně se staly volby do 

Říšské rady v roce 1901. Stranické vedení zřejmě příliš nedůvěřovalo ve své síly, a proto se 

pokusilo dojednat společnou kandidátku s mladočechy, případně staročechy. Teprve po 

ztroskotání těchto jednání postavilo své kandidáty ve dvanácti okresech samostatně, získalo 

ovšem pouze pět mandátů, což nebyl výsledek příliš oslňující, nicméně umožňoval zahájit 

politickou práci ve prospěch zájmů zemědělského stavu. Lepších výsledků dosáhli agrárníci 

ve stejném roce ve volbách do zemského sněmu, kde obdrželi 21 mandátů, což je zařadilo na 

post druhé nejsilnější české občanské strany. 

Důležitý moment pro rozvoj stranické orgamzace představovalo přijetí programu 

Agrární strany v roce 1903. Schválený dokument lze charakterizovat jako moderně a 

srozumitelně koncipovaný celek nabízející odpověď na otázky nejen hospodářské a politické, 
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ale také sociální a kulturní, který rozhodně patřil v českých zemích k ve své době 

nejprogresivnějším dílům tohoto typu. V duchu moderních stranotvorných principů, 

pravděpodobně po vzoru sociální demokracie, kladl důraz na individuální členství a zaváděl 

promyšlenou organizační strukturu založenou na vzájemném propojení místních a okresních 

organizací a zemského ústředí v čele s výkonným výborem. Ta vystřídala dosavadní pro 

potřeby politického boje nevyhovující organizační nesourodost založenou na volném 

seskupení stoupenců programu a mluvčích agrární politiky.J19 

Z konkrétních politických požadavků byly na první místo postaveny požadavky 

národní a státoprávní doplněné proklamacemi o nutnosti posílení samosprávy, decentralizace, 

a zjednodušení státní správy, ale i například zrychlení činnosti justice. 

V hospodářské oblasti prosazoval program celní rozluku Předlitavska a Uher ve snaze 

zabránit konkurenci levného uherského obilí, zvýšení agrárních cel na dovoz ze zahraničí, 

řešení otázky přílišného zadlužení zemědělských výrobců a podporu státu zemědělskému 

podnikání, například subvencemi meliorací. K zajištění nejdůležitějšího cíle všeho 

stranického snažení, tj. rentability zemědělské výroby, měl napomoci také rozvoJ 

družstevních organizací, ale i zemědělské vědy a výzkumu. Celá část věnovaná ekonomice se 

pak nesla v duchu poměrně rezolutního odmítnutí hospodářského liberalismu. 

Za charakteristické nejen pro program, ale i pro celou další činnost agrární strany, lze 

považovat značný důraz na význam školství, především budování odborných zemědělských 

škol, a osvěty v nejširším slova smyslu. Programu nechyběla ani pasáž věnovaná sociální 

problematice, která proklamovala potřebu "bdíti nad tím, by udržena byla sociální 

rovnováha" j20 

Přijetí nového programu se stalo předzvěstí počínajícího rozmachu strany. K jeho 

projevům a předpokladům patřil růst členské základny a poměrně razantní proces 

sjednocování s dosud oddělenými proudy agrárního hnutí. Ten začal již rok po vzniku 

samostatné organizace, kdy došlo ke sloučení se stoupenci Alfonse Šťastného. O šest let 

později k agrárníkům přešla i Politická jednota východočeská v čele s Františkem Udržalem a 

postupně se prohlubovala i spolupráce s předáky moravských zemědělců. 

Moravské agrární hnutí prošlo vývojem poněkud odlišným od svého českého 

protějšku. Mělo starší kořeny a ve svých počátcích těsnější sepětí se staročeskou stranou. 

První samostatná rolnická politická organizace - Českomoravský spolek selský pro Moravu -

zde vznikla již v roce 1883 a dokonce úspěšně kandidovala své členy do zemského sněmu. Od 
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devadesátých let se vyvíjelo v úzké koordinaci s Lidovou stranou Adolfa Stránského,/21 

značnou část zemědělců zde podchycovaly také katolické strany. 

Zlom v emancipaci politického hnutí moravského rolnictva nastal v roce 1904, kdy 

zde jeho místní představitelé po neshodách se Stránského lidovci a za přímé podpory českých 

agrárníků založili samostatnou politickou stranu pod názvem Česká strana agrární pro 

Moravu a Slezsko. Již o rok později se obě strany sloučily do společného seskupení pod 

názvem Českoslovanská strana agrární ze všech tří zemí Koruny české. Moravská část si však 

nadále uchovala velkou míru nezávislosti, která ve značné míře přetrvávala po celou dobu 

existence strany./22 

Rozhodujícím impulsem pro rapidní mocenský vzestup agrární strany se stal rok 1905, 

který je spojován s nástupem nové generace agrárnických vůdců do vedení této strany. Vedle 

nejznámnějšího představitele této změny- Antonína Švehly- patřili k jejím dalším výrazným 

protagonistům například moravský národohospodář a publicista Kuneš Sontág (vedle této 

podoby příjmení se paralelně používá i německá verze Sonntag j23), pozdější blízký Švehlův 

spolupracovník Bohumír Bradáč, významný představitel menšinového hnutí Adolf Prokůpek, 

organizátor zemědělského družstevnictví Ferdinand Klindera, bývalý mladočech Karel 

Viškovský a další. Jednalo se většinou o mladé selské podnikatele, často potomky zakladatelů 

strany,/24 vesměs ovšem již se značnými zkušenostmi z fungování místních samospráv a 

především z tehdy již poměrně rozsáhlé sítě družstevních organizací či dalších zemědělských 

korporací. 

Na ryze stavovskou, zemědělskou stranu až překvapivě početné bylo zastoupení 

inteligence v této skupině. Vedle právníka Karla Viškovského a profesora medicíny Otokara 

Srdínka šlo například o katolického kněze a propagátora rolnických družstev Františka J. 

Kroihera či jeho církevního kolegu Františka Hnídka, nebo o redaktory Josefa Vraného a 

Karla Jonáše. 

Nejvýraznější postavou a přímo symbolem této nastupující generace se stala osobnost 

hostivařského sedláka Antonína Švehly, jedné z nejzajímavějších a nejvýraznějších postav 

české politiky dvacátého století. 

Švehla byl svérázným typem politického praktika, člověkem bez valného 

institucionálního vzdělání/25, řečnického talentu či schopnosti a ochoty prezentovat sebe a 

výsledky své práce veřejnosti, tedy vlastností velmi potřebných pro vůdčí osobnosti 

moderního politického života. Tyto z hlediska politické činnosti handicapy však vyvažovala 

jeho silná osobnost mimořádnou politickou prozíravostí a intuicí, schopností citlivě reagovat 
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na podněty a problémy, předkládané tehdejší dobou a nalézat jejich řešení a v neposlední řadě 

obrovskou pracovitostí, uměním vyjednávat a dosahovat kompromisů./26 To mu usnadňovala 

i jeho často zmiňovaná výborná znalost lidí, jejich mentality a schopnost využívat jejich 

slabostí, mimo jiné pro níž byl nazýván "kouzelníkem z Hostivaře". ;27, 

Své působení v politickém agrárním hnutí Švehla zahájil v roce 1901, ve svých 

osmadvaceti letech, kdy se stal členem výboru Tiskařského rolnického družstva; o rok později 

následoval vzestup na post místopředsedy SČZ. Prostřednictvím těchto dvou významným 

poz1c v agrárním hnutí mohl postupně začít uplatňovat své představy o přeměně agrární 

strany. 

Nosný pilíř Švehlou prosazované koncepce další výstavby stranické orgamzace 

agrárníků představovala její přeměna z poněkud stavovsky elitářského a do značné míry 

uzavřeného seskupení, které se orientovalo pouze na majetnější selské vrstvy, na moderní 

masovou a demokratickou politickou stranu prosazující zájmy všeho zemědělského 

obyvatelstva. 

Prozíravou orientaci na takovýto charakter strany navrhoval Švehla v očekávání 

demokratizace monarchie,/28 která musela být spojena s volební reformou směřující k 

zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Uvědomoval si, že v zemi s 

takovýmto volebním systémem se může účinným způsobem uplatnit pouze politické 

seskupení za nímž stojí masová voličská základna, tj. v případě organizace hájící rolnické 

zájmy nejpočetnější vrstva zemědělského obyvatelstva- tedy malorolníci. Jejich získáním pro 

politiku agrární strany chtěl také v neposlední řadě předejít možnému vlivu konkurenčních 

stran na venkově, zejména sociálních demokratů, jejichž masovost a organizační vyspělost 

mu byla do značné míry vzorem,/29 a na Moravě katolického hnutí. 

Jedni z prvních autorů zabývajících se historií agrární strany- Frankerbergr a Kubíček 

- charakterizovali Švehlův postoj slovy: "Antonín Švehla ... uvědomiv si strukturu našeho 

zemědělského stavu, v němž jak co do počtu tak co do rozsahu půdy převládá malý 

zemědělec, nebyl ani na chvíli v pochybnostech, že Agrární strana a agrární politika musí 

odpovídati této struktuře a mít ráz malozemědělský."/30 

Rozšíření působnosti a voličského potenciálu o malorolníky však nepředstavovalo 

konečný cíl směřování nového vedení. Jeho skutečnou ambicí se stalo rozšíření vlivu strany 

na veškeré venkovské obyvatelstvo, včetně živnostníků, zemědělských dělníků, ale i vesnické 

inteligence. Ideologicky vycházela tato snaha z tezí o solidaritě zájmů všech vrstev 

vesnického obyvatelstva, které byly přímo či nepřímo zainteresovány na prosperitě 
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zemědělství, a jejím markantním vyjádřením se stalo Švehlovo známé heslo "Venkov jedna 

rodina". ;31 

K stěžejním bodům nové demokratizační koncepce stranické politiky patřil i důraz na 

propagaci, tj. zejména na roli tisku. Především sám Švehla zdůrazňoval nutnost založení 

vlastního stranického deníku, který by agrárnímu hnutí získával stoupence, rozvíjel styk 

strany s voliči, ale také vykonával osvětovou práci především v oblasti zemědělského 

hospodaření. Jeho víceleté snahy našly svůj výraz v roce 1906 v založení deníku Venkov. 

Tento oficiální tiskový orgán strany začal být postupně doplňován celou sítí cenově 

přístupnějších a běžným obyvatelům venkova bližších regionálních periodik. První z nich -

Plzeňský kraj - vyšel ve stejném roce jako první číslo Venkova. 

Nová linie prosazovaná nastupující mladou generací agrárníků narážela na odpor 

značné části dosavadních představitelů stranického vedení. Z nich se postupně zformovala 

konzervativní statkářská frakce strany vyslovující se proti malozemědělské orientaci 

prosazované Švehlovými stoupenci. Mezi jejími členy, z nichž k nejznámějším patřil 

například tehdejší předseda výkonného výboru stranické organizace Josef Žďárský, vlivný 

Karel Prášek, či statkář Rudolf Bergman, a Švehlovým křídlem se ve straně odehrávalo 

soupeření o moc, které doznívalo až v polovině dvacátých let.f32 

Prvním výrazným střetem mezi tradicionalisty a stoupenci nového směru se stal boj o 

postoj k všeobecnému volebnímu právu v roce 1905. V jeho první fázi na počátku roku 1905 

se agrární strana pod tlakem konzervativců zařadila po bok stran, které se stavěly proti jeho 

zavedení.f33 V rozhodujícím momentu v listopadu téhož roku se však nakonec prosadilo 

Švehlovo křídlo a stranické vedení se oficiálně vyslovilo pro volební reformu, čímž byl 

zároveň dán předpoklad pro naplnění Švehlovy koncepce rozvoje strany. 

Potvrzením její správnosti se staly již následující volby do Říšské rady, které proběhly 

v roce 1907. Agrárničtí kandidáti v nich získali 28 mandátů,/34 tedy nejvíce z českých 

politických stran, přestože počtem hlasů je předstihli sociální demokraté. 

Strmé posílení pozic na Říšské radě přivedlo stranické předáky dokonce k jednání s 

rakouským ministerským předsedou Beckem, na němž vyjádřili ochotu vstoupit do vládní 

majority výměnou za křeslo ministra orby. Tento požadavek se jim sice prosadit nepodařilo, 

jako náhražku ovšem získali post ministra-krajana, na nějž usedl v listopadu 1907 na jeden 

rok konzervativec Karel Prášek. Došlo tím k tomu, že volební reforma tak paradoxně 

"dopomohla zapřisáhlému nepříteli všeobecného volebního práva k ministerskému fraku" j35 
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Výrazný úspěch přinesly i o rok později konané volby do zemského sněmu v Praze, 

kde strana navzdory pro ni nevyhovujícímu kuriovému systému získala 44 poslaneckých 

míst.f36 Na jedno z nich poprvé zasedl i Antonín Švehla, který pak oficiálně převzal do svých 

rukou vedení zemské politiky strany. 

Prudký mocenský vzestup podnícený dosaženými volebními zisky vynesl agrárníky 

do pozice nejsilnější české občanské strany, čímž alespoň po formální stránce zatlačili do 

pozadí mladočechy, kteří dosud ve velké míře reprezentovali občanské vrstvy.f37 Úspěch 

posílil pozice Švehlova křídla ve vedení strany a umožnil mu postupně z něj vytlačovat 

konzervativce. Zřetelným vyjádřením tohoto trendu se stalo zvolení Antonína Švehly 

předsedou výkonného výboru strany v roce 1909, a to ve věku pouhých šestatřiceti let, kde 

vystřídal konzervativního statkáře Žd'árského. 

Razantní růst vlivu agrární strany na politické scéně doprovázelo neméně úspěšné 

pronikání do sféry hospodářské a jejich institucí spjatých nějakým způsobem se zemědělskou 

výrobou, které se stalo jednou z priorit nového vedení. 

Prvním cílem tohoto postupu započatého již bezprostředně po vzniku strany se stala 

Zemědělská rada pro Království české, což byl vládní orgán vytvořený pro řešení otázek a 

problémů zemědělské výroby, který mimo jiné rozhodoval o rozdělení subvencí pro české 

zemědělce. Agrárníci do této bašty mocenského vlivu na české zemědělství pronikali 

postupně od počátku století a plně ji ovládli v roce 1906, kdy odtud definitivně vytlačili 

mladočechy. 

Ještě významnějším faktorem pro získání dominantního vlivu mezi zemědělským 

obyvatelstvem se ukázala být další doména českých agrárníků - družstevní hnutí. Počátky 

tohoto v českých zemích mimořádně široce rozvinutého jevu spadají až do padesátých let 

minulého století, kdy zde začala vznikat první družstva s cílem nabídnout zemědělcům úvěr 

za pro ně přijatelných podmínek. 

Myšlenka vzájemné svépomoci, která stála u zrodu těchto organizací, se rychle ujala a 

vedle nejrozšířenějšího typu úvěrních družstev začaly později vznikat i typy další - družstva 

nákupní, prodejní, zpracovatelská,nebo pomocná, jako například strojní, meliorační a jiné.f38 

Jejich cílem bylo dopomoci ke snižování nákladů zemědělské výroby, zvyšování její 

efektivity často zaváděním technických novinek (například elektrifikace) či progresivnějších 

způsobů hospodaření. 

Jednotlivé družstevní organizace se postupně začaly spojovat do oborových svazů a 

jednot. Potřeba jejich vzájemné koordinace vyústila v roce 1906 v založení Ústřední jednoty 
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českých hospodářských společenstev (dále jen UJČHS), která v době svého vzniku sdružovala 

již přes 1 200 družstevních organizací. Tento počet nadále prudce rostl a na počátku první 

světové války dosáhl už čísla 2069 družstev, ;39 čímž se jednota stávala jedním z 

nejvýznamnějších činitelů českého zemědělství. 

Agrární strana se od počátků vyvíjela v úzkém sepětí s družstevním hnutím. Obě 

složky pojil především společný zájem na rozvoji a rentabilitě zemědělského podnikání, ale 

velmi těsné bylo i vzájemné personální propojeníf40. Lze říci, že valná část představitelů 

českých agrárníků se v družstevním hnutí nějakým způsobem angažovala a někteří z nich 

patřili k jeho předním organizátorům. Strana poskytovala družstevním organizacím jistou 

záštitu a hájila jejich zájmy na politické scéně, družstva naopak získávala straně nové voliče a 

sympatizanty, posilovala její vliv na venkově a patřila i k jejím významným financi érům. 

Prudký rozvoj zemědělského družstevnictví, zejména úvěrového představovaného sítí 

kampeliček a raiffeisenek, a nástup jisté konjunktury českého zemědělství na počátku 

dvacátého století vyvolaný vzestupem výkupních cen zemědělských produktůf41 s sebou 

přinášel rychlé hromadění agrárního kapitálu. Ten začal postupně, samozřejmě v úzkém sepětí 

s agrární stranou a s její cílenou podporou, pronikat i mimo sféru družstevního hnutí do 

průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví. 

Představitelé agrárníků se pochopitelně snažili prosadit svůj vliv v odvětvích a 

institucích, které nějakým způsobem souvisely se zemědělskou výrobou a mohly ovlivňovat 

její rentabilitu. Svůj zájem nejprve soustředili na potravinářský průmysl, v němž se začalo 

prosazovat i družstevní podnikání například stavbou lihovarů či cukrovarů. 

V oblasti finančnictví agrární kapitál postupně opanoval síť okresních hospodářských 

záložen a začal pronikat do bankovních institucí. Jisté završení jeho expanse představovalo 

založení Agrární banky v roce 1911, jímž vrcholilo úsilí nového Švehlova vedení vybudovat 

komplex se stranou úzce propojených hospodářských organizací. Agrární banka se od této 

doby rozvíjela ve velmi úzké vazbě k Švehlově straně, a to do té míry, že získala vyloženě 

stranický charakter./42 

Posilování pozic v hospodářské sféře doprovázel i rychlý rozvoj samotné agrární 

strany. Vzrůstal počet jejích členů i místních a okresních stranických organizací. Snad ještě 

důležitější roli než místní pobočky sehrály pro její rozvoj četné zájmové organizace, které 

kolem sebe vytvářela ve snaze podchytit jejich prostřednictvím prakticky všechny vrstvy 

venkovského obyvatelstva. Jejich budování započalo již v roce 1900, kdy byla založena 
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Organizace agrárních žen a dívek, první sdružení tohoto druhu při občanské straně v českých 

zemích./43 

V roce 1906 následovalo Sdružení agrárního dorostu, jehož členové představovali pro 

stranu důležitou kádrovou rezervu a významného činitele v předvolební agitaci.f44 Postupně 

se připojily i další organizace: Svaz agrárních akademiků, který sdružoval straně nakloněnou 

inteligenci a představoval jakési její intelektuální zázemí, Svaz absolventů hospodářských a 

technických škol, Svaz domkářů a baráčníků a četné další. 

Velký význam pro získávání nových stoupenců, ale i pro prosazování požadavků a 

zájmů zemědělských výrobců a zavádění progresivních metod hospodaření měla také 

odvětvová zájmová sdružení. Nejsilnější a nejvlivnější z nich byla Ústřední jednota českých 

řepařů sdružující pěstitele cukrové řepy, kterou budoval a v jejímž čele stál Antonín 

ŠvehlaJ45 a která představovala důležitou základnu jeho mocenského vzestupu. Z dalších 

obdobných organizací lze uvést namátkou Svaz pěstitelů zemáků či Českou mlékařskou 

jednotu pro Království české. 

Usilovná snaha o podchycení zájmů všech venkovanů, velmi taktická organizačně -

politická práce spojená se silným důrazem na organizační výstavbu strany a k ní přidružených 

organizací přinesla své ovoce v dalším mocenském vzestupu agrární strany. 

Jeho plným vyjádřením se staly volby do říšské rady v roce 1911, které znamenaly 

další posílení agrárnických pozic. Pro stranu se v nich vyslovilo 23,9 % českých voličůJ46 a 

obdržela 36 poslaneckých mandátů, tedy o 1/4 více než před čtyřmi lety. Dosáhla tak 

značného úspěchu, přestože její pozici zkomplikoval vnitrostranický rozkol vyvolaný 

dočasným rozchodem stranické organizace s Karlem Práškem a některými jeho dalšími 

stoupenci. 

Celá kauza Práškova odchodu ze strany byla vyvolána jeho naprosto nesolidárním 

jednáním v době stávky řepařů proti cenové politice cukrovarnického kartelu. Hlavní 

představitel konzervativců ve stranickém vedení se tehdy přes svůj písemný závazek nejen 

nepřipojil k částečnému bojkotu cukrovarů organizovanému Ústřední jednotou řepařů, ale 

dokonce rozšířil své osevní plochy a vypěstovanou řepu se ziskem zpeněžil. Výkonný výbor 

na tuto skutečnost reagoval nejprve zamítnutím Práškovy kandidatury ve volbách do Říšské 

rady a poté, co se bývalý ministr spolu s dalším konzervativcem Isidorem Zahradníkem 

rozhodli kandidovat samostatně, i jejich vyloučením ze strany. 

Když se oběma opozičníkům skutečně podařilo získat poslanecká křesla v Říšské radě, 

připojili se k nim další stoupenci statkářského křídla, například Rudolf Bergman či Jan 
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Rychtera. Společně poté založili v roce 1912 opoziční organizaci Neodvislé sdružení venkova 

pro Království české a začali vydávat vlastní periodikum Právo venkova ostře kritizující 

politiku vedení agrární strany./47 Přestože vzájemné rozpory nakonec skončily o rok později 

díky Švehlově přičinění vzájemnou dohodou a znovupřijetím opozičníků do strany, rozdílné 

postoje obou skupin nadále přetrvávaly a v nové intenzitě se projevily po vzniku 

Československé republiky. 

Vnitrostranická krize však nezpochybnila ani neoslabila postavení českých agrárníků 

jako nejsilnější české občanské strany. Tato skutečnost se projevovala především na půdě 

pražského zemském sněmu, v němž jednu z vůdčích rolí hrál Antonín Švehla jako předseda 

nejsilnějšího poslaneckého klubu. 

Vůdce agrární strany si zde v souladu se svým přesvědčením o prioritním významu 

tohoto zemského sněmu pro českou politiku postupně budoval pozici jednoho z 

nejvýraznějších činitelů na pražské politické scéně a nejvlivnějších českých politiků vůbec. 

Potvrzením tohoto vzestupu se stala volba Švehly předsedou českých zemských 

poslanců v roce 1913 i jeho výrazná účast na jednáních o Česko - německém národnostním 

vyrovnání v letech 1911- 1913. Ta ovšem nevedla k úspěchu a skončila rozpuštěním sněmu 

vládou tzv. Anenskými patenty v červenci 1913, proti čemuž agrárníci tak jako ostatní české 

politické strany ostře protestovali. 

V tomto období těsně předcházejícím vypuknutí první světové války agrární strana 

dospěla k vrcholu své předválečné moci. V roce 1914 vykazovala v Čechách 2 467 místních a 

125 okresních organizací s 91 194 členy . .f48 Výrazných úspěchů dosáhla při rozšiřování 

svého tisku, z nějž měl pro další vývoj velký význam především pro lidové vrstvy určený 

deník Večer, pokračovala i v budování dalších zájmových společenstev. 

V rámci politického života disponovala značným vlivem na Říšské radě, v 

rozpuštěném českém, ale i v moravském zemském sněmu, silné bylo její zastoupení v místní 

samosprávě. Výrazné pozice si systematickým úsilím vytvořila v hospodářské sféře, zejména 

v družstevním hnutí v čele s mamutím komplexem UJČHS, jehož prostřednictvím mohla stále 

více působit na život českých zemědělců a nepřímo je podřizovat svému vlivu. 

Všechny tyto skutečnosti svědčily o tom, že Švehlou a jeho stoupenci prosazovaná 

koncepce masovosti a demokratizace strany, jejího otevření pro všechny vrstvy venkovského 

obyvatelstva, slavila jednoznačný úspěch a přetvořila ji z víceméně přezírané stavovské 

organizace na moderní, demokratickou politickou stranu, která hrála roli jednoho z 

nejvýznamnějších faktorů na české politické scéně. 
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Razantní politický vzestup agrární strany provázený růstem jejího sebevědomí 

nečekaně narušilo a poznamenalo vypuknutí první světové války. Válečný stav a s ním 

spojené zastavení činnosti politických stran, rozpuštění Říšské rady a dalších zastupitelských 

sborů, samozřejmě do značné míry ochromilo činnost stranické organizace. 

Stranické vedení zareagovalo na novou situaci pragmaticky - stažením svých aktivit 

do komplexu zájmových a hospodářských organizací. Silné personální propojení mezi těmito 

institucemi a stranou přispělo výrazně ke skutečnosti, že si agrárníci udrželi po celou válku 

kontinuitu své politiky./49 Jejich stranická organizace tak představovala jedinou českou 

stranu, která si během čtyřletého válečného konfliktu uchovala organizační nástroje svého 

masového vlivu a nedotčenou strukturu svých hospodářských a družstevních organizací. j50 

Soustředění na hospodářské organizace, obratná hospodářská politika spolu s 

obrovským růstem významu zemědělské výroby za války naopak přinesly posílení pozic 

agrární strany v ekonomické sféře. Mimořádnou roli přitom sehrála skutečnost, že čeští 

agrárníci postupně prosadili svůj vliv ve Válečném obilním ústavu,/51 který se stal v době 

řízeného hospodářství monopolním vykupovatelem obilí, a zajistili, aby tímto výkupem byly 

pověřeny raiffeinsenky či ostatní hospodářské spolky nalézající se v úzkém sepětí se 

stranickou organizací. 

Upevnění hospodářského postavení agrárních kruhů pozitivním způsobem ovlivnila 

válečná konjunktura zemědělské výroby. Rapidní růst cen na rychle se rozvíjejícím černém 

trhu přinesl valné části zemědělců poměrně tučné zisky. Přísun financí spojený s prudkým 

znehodnocením peněz pomohl vyřešit jeden z největších dlouhodobých problémů českého 

zemědělství - vysokou zadluženost. Zvyšování zisků dokládal i výrazný nárůst vkladů v 

Agrární bance, jejíž klientelu samozřejmě tvořili převážně zemědělci, a to z 15,2 miliónů 

rakouských korun v roce 1913 na 476,4 miliónů v roce 1918,/52 i když i zde je nutné brát v 

úvahu již zmíněný strmý vzestup inflace, tedy pokles reálné hodnoty vkladů. 

Válka však na druhé straně přinesla českému zemědělství obrovské problémy a 

způsobila jeho postupný rozvrat. Venkov velmi citelně zasáhl odvody mužské populace na 

frontu, které se brzy projevily nepříznivým úbytkem pracovních sil. Poměrně záhy se 

zemědělští výrobci začali potýkat se značným nedostatkem potřeb nutných pro jejich 

hospodaření, především umělých hnojiv, strojů, pohonných hmot a dalších komodit. 

Negativně působil úbytek tažné síly vyvolaný především odvody koní pro armádu, pokles 

produkce krmiv vedl ke omezování stavů v živočišné výrobě a snižování její užitkovosti. 

Také v rostlinné výrobě vzhledem k uvedeným skutečnostem začaly prudce klesat výnosy i 
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celková produkce,/53 takže celkově válka uvrhla zemědělství v českých zemích do těžké 

výrobní krize. 

Vláda reagovala na rostoucí problémy v zemědělství a v zásobování obyvatelstva 

zavedením řízeného válečného hospodářství, v němž jednotlivá odvětví zemědělské výroby 

spravovaly monopolní státní ústředny. Součástí tohoto systému se brzy staly rekvizice 

zemědělských produktů prováděné často za účasti vojska, které rychle vyhrocovaly vztahy 

mezi zemědělci a státní správou. 

Zatímco v hospodářské sféře agrární strana během války pokračovala v rychlém 

rozšiřování svého vlivu, její působení na politické scéně zpočátku probíhalo ve znamení 

opatrnosti, pragmatismu a politiky "více želízek v ohni". Strana se novým podmínkám 

přizpůsobila v podstatě nenápadně a bez většího vzruchu./54 Oficiálně začala od počátku 

konfliktu praktikovat politiku oportunismu a zdržela se proto jakéhokoli veřejného 

vystupování proti rakouské moci. 

Na druhé straně její vedení reprezentované Švehlou, navázalo kontakty s Maffií, které 

agrárnický předseda dodával zprávy a na druhé straně byl zpětně informován o všech jejích 

akcích,/55 ačkoli sám mezi její členy nepatřil. V úzkém spojení s Maffií pracovali někteří 

členové velkostatkářské frakce jako Prášek, Rychtera a Žďárský,/56 v administraci agrárních 

listů se rovněž tiskl tajný časopis této odbojové organizace vycházející pod názvem Hlasatel. 

Sekretariát českých agrárníků sloužil také jako místo informačních pohovorů předáků 

českých politických stran, jichž se před svým odjezdem ze země účastnil i profesor Masaryk 

jako představitel realistů . .f57 Tato skutečnost mohla svědčit například o vlivu Antonína 

Švehly v českých politických kruzích, ale také o tom, že se zde vedoucí straničtí činitelé cítili 

bezpečně před rakouskou policií. 

Agrární strana nechyběla, v souladu se zmíněnou politikou více želízek v ohni, ani při 

formování skupiny zahraničního odboje. Na jaře 1915 vyslala za Masarykem do Švýcarska 

svého poslance, rusofila Josefa Dtiricha, který ale nepatřil mezi významné členy strany. Ten 

se stal o rok později místopředsedou Československé národní rady v Paříži. S ostatními členy 

vedení této instituce se ovšem rozešel poté, co se pokusil v Rusku vytvořit vlastní carofilsky 

orientované centrum zahraničního odboje, které po vzoru některých Kramářových plánů 

prosazovalo vytvoření samostatného českého království jako součásti "sjednocené Slávie" v 

čele s Ruskem. Svržení carismu v roce 1917 znamenalo definitivní konec jeho samostatné 

akce, která celému zahraničnímu odboji spíše uškodila, než prospěla. 
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Dťirichova neúspěšná činnost však byla pro agrárníky pouhou epizodou, svůj hlavní 

zájem soustředili na domácí politickou scénu, jejíž vývoj považovali za prioritní. Zde 

věnovali značné úsilí uskutečnění myšlenky na koncentraci českých politických stran, které 

by se tak snadněji mohly bránit tlaku státních orgánů. 

Po neúspěchu plánů na vytvoření jakéhosi jednotného Národního souručenství 

sdružujícího všechny české politické strany,/58 vznikla v listopadu 1916, dvě nadstranická 

politická seskupení - Český svaz poslanců na Říšské radě, jehož úkolem bylo hájit české 

národní zájmy na vídeňském fóru, a Národní výbor, který měl ztělesňovat autoritu na domácí 

politické scéně. 

Agrárníci si zajistili vliv v obou: předsedou Českého svazu se stal oportunistický 

říšský poslanec František Staněk, v Národním výboru dosedl na důležité místo jednatele 

Antonín Švehla, který trpělivě vedl jednání o vytvoření těchto institucí.f59 Obě seskupení si 

udržovala značně oportunní charakter. 

Zlom v politice agrární strany nastal na jaře 1917 se vstupem Spojených států 

amerických do války, po kterém její vedení v čele se Švehlou zahájilo postupné opouštění 

prorakouského aktivistického kursu. Změnu stanoviska začalo signalizovat i nezávislejší a 

svobodnější psaní agrárnického Večera, tehdy nejčtenějšího deníkuf60 a "prvního orgánu 

národního mínění",/61 zatímco hlavní stranický deník Venkov zůstával, zřejmě v duchu stále 

přetrvávajícího praktikování politiky více alternativ, "studeným zpravodajem oficiálním"./62 

Pro další vývoj na domácí politické scéně byl typický růst účasti a významu osobní 

angažovanosti Antonína Švehly hrajícího roli jakési "šedé eminence české politiky za první 

světové války" j63 

Na jaře 1917 Švehla prosadil svůj návrh za základ formulace státoprávního prohlášení 

českých poslanců předneseného 30. května na zahajovacím zasedání Říšské rady, do nějž na 

apel představitele Slováků Vavra Šrobára zakomponoval požadavek spojení českých zemí se 

Slovenskem v jeden autonomní celek ve federalisticky přetvořené monarchii. 

Zapojení "slovenské otázky" do textu státoprávního prohlášení navazovalo na 

dlouholeté intenzivní kontakty českých a moravských agrárníků s představiteli rodícího se 

slovenského agrarismu.Počátky agrárního politického hnutí na Slovensku spadají do 

posledního desetiletí 19. století. Vznikalo pouze s nevelkým zpožděním za svým budoucím 

partnerem z českých zemí, ovšem v podstatně jiných sociálních, politických i ekonomických 

podmínkách a tudíž i jeho podoba a intenzita vykazovaly značné odlišnosti. Obě hnutí 

spojovala skutečnost, že jejich počátky byly spjaté s působením na půdě celonárodních stran, 
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v případě Slovenska Slovenské národní strany. Jinak ovšem převažovaly spíše rozdíly. Patřila 

k nim zejména skutečnost, že na Slovensku chybělo zastoupení slovenských velkostatkářů a 

velmi nepočetný byl stav středních rolníků patřících ke slovenské národnosti, přičemž obě 

tyto skupiny tvořily základ politické emancipace českého rolnictva. Proto roli iniciátora 

politického rolnického hnutí sehráli v slovenském prostředí nikoli obdobní zástupci 

zemědělců, ale představitelé inteligence, jejíž vliv měl pak neobvykle silnou váhu i 

v meziválečném slovenském agrarismu. Slovenské agrární hnutí tedy nevznikalo zdola jako 

v českém prostředí, ale spíše shora působením skupiny vzdělanců, kteří si uvědomovali 

nutnost zapojení mas rolnictva do politického života země (rolníci dle Romana Holce před 

první světovou válkou tvořili 63 % obyvatel Slovenska./64) a usilovali o zlepšení jeho 

situace. 

Ke skupině národně orientovaných příslušníků inteligence stojících u kořenů 

agrárního hnutí na Slovensku patřily především osobnosti jako Vavro Šrobár, Ludovít 

Okánik, Anton Štefánek a zejména Pavol Blaho a Milan Hodža. Uvedení protagonisté, 

především Hodža, se pokoušeli prosadit rolnické požadavky do programu Slovenské národní 

strany a zároveň organizovat zájmové organizace rolníků a setkávání zástupců rolnictva. 

K nim se řadily zejména první sjezdy slovenských rolníků organizované od roku 1905 pod 

patronací Pavola Blaha v oblasti Záboří, která měla i díky intenzivním kontaktům na agrární 

hnutí v českých zemích nejlepší podmínky pro emancipační hnutí rolníků. Vrcholem těchto 

snah se stala celoslovenská porada zástupců slovenských rolníků, kterou v roce 1908 svolal 

Milan Hodža do Budapešti. Na ní zároveň vrcholily Hodžovy snahy o vytvoření rolnické 

stavovské organizace cestou shora, jako součást národní strany, j65 avšak tento pokus 

předběhl dobu a nedospěl v předválečné době k uskutečnění. 

Slovenské rolnické hnutí se proto nadále realizovalo především v počínajícím 

zakládání různých družstev. Vyvrcholení těchto aktivit představovalo založení slovenské 

družstevní centrály pod názvem Ústredné družstvo pre hospodárstvo a obchod v Budapešti 

v roce 1912. Zejména při těchto aktivitách sehrály významnou roli velmi intenzivní kontakty 

slovenských představitelů na české agrární hnutí, které působilo pro nepočetné stoupence 

slovenského agrarismu jako vzor a přirozený spojenec, který poskytoval svým slovenským 

soukmenovcům i značnou podporu materiální i ideovou. Všestranná spolupráce, jejíž intenzita 

před válkou stále rostla, měla podobu například studia slovenské mládeže na českých 

hospodářských školách, stále intenzivnějších obchodních vztahů, pronikání českého kapitálu 

na Slovensko, nebo pravidelného setkávání českých a slovenských představitelů. Z české 
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strany se jí účastnili zvláště František Kroiher v oblasti družstevnictví, nebo František Udržal 

a Rudolf Beran. ,166 Slovenský politický agrarismus je i díky tomu označován za " společné 

dítě slovenského ekonomického nacionalismu a česko-slovenské spolupráce" j67 

Politické vazby mezi slovenským a českým agrárním hnutím velmi zintenzivnily 

během války zejména zásluhou aktivit Vavra Šrobára a Milana Hodži, který se sblížil 

s představiteli agrární strany během svého vídeňského pobytu. Jejich pomyslné vyvrcholení 

pak představovalo zmíněné státoprávní prohlášení z května 1917 a další události vedoucí 

k ustavení československé státnosti. 

Vliv předsedy agrární strany stoupl také v Národním výboru, z nějž po rezignaci jeho 

pro rakousky orientovaného předsedy Karla Mattuše v létě 1917, zůstal pouze pracovní výbor, 

v jehož čele stál právě Švehla. Jeho pozice pak ještě zesílily na podzim téhož roku, kdy se po 

rekonstrukci Českého svazu přenesl hlavní stan české politiky do Prahy, kde získal 

rozhodující vliv spolu s Aloisem Rašínem a Karlem Kramářem.f68 

Agrární strana se pod Švehlovým vedením od roku 1917 stále více posouvala do 

tábora otevřeně se vyslovujícího proti další existenci rakousko - uherské monarchie a začala 

se podílet na přípravách na převzetí moci orgány budoucího samostatného státu. Takovýmto 

orgánem se měl stát Národní výbor, který ovšem musel projít zásadní reorganizací, tak aby 

splňoval kritéria vrcholné instituce reprezentující celé národní společenství. 

Antonín Švehla se na jaře 1918 zabýval problémem reorganizace jako předseda již 

zmíněného pracovního výboru a během složitých jednání prosadil její model, který vycházel z 

výsledků voleb do Říšské rady z roku 1911. Na jejich základě byla politickým stranám 

přidělena místa v rekonstruovaném třicetiosmičlenném Národním výboru, který se představil 

v červenci 1918. Agrární strana v něm získala devět míst, o jedno méně než sociální 

demokracie, a post místopředsedy obsazený Švehlou. 

Vedle problému výstavby Národního výboru stála v centru pozornosti představitelů 

českých agrárníků již tradičně otázka zásobování, jehož kolaps nabíral v roce 1918 

katastrofálních rozměrů. Kritický nedostatek potravin a jejich rostoucí vývoz z českých zemí 

do Rakouska podnítil představitele agrární strany k vytváření tzv. hospodářských rad, které 

vznikaly v úzké součinnosti s Národním výborem od srpna 1918 na místní, okresní a zemské 

úrovni nejprve v Čechách a s jistým zpožděním pak i na Moravě. 

Nově zřizované rady si kladly za cíl starat se o výživu obyvatelstva, k jejich hlavním 

snahám patřilo zabránit vývozu potravin z českých zemí a vytvářet zásoby utajené před zraky 
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státních orgánů. j69 Do čela Zemské hospodářské rady v Čechách se postavil sám Švehla, na 

Moravě vedl její zemské ústředí včas se o bráti vší bývalý oportunista František Staněk. 

Od konce léta 1918 spolu s blížícím se rozpadem monarchie nabývala práce 

Národního výboru na rozsahu a intenzitě a celá organizace se za výrazné účasti předsedy 

agrární strany začala připravovat na převzetí moci. Význam proslulé pracovitosti a 

organizačního talentu agrárnického předsedy ještě vzrostl poté, co delegace Národního výboru 

v čele s jeho předsedou Kramářem odjela 23. října do Ženevy na setkání s představiteli 

zahraničního odboje a Švehla se stal jako místopředseda hlavou celé instituce a spolu s 

Rašínem i duší jejího prezídia. j70 

Stejné postavení si předseda agrární strany zachoval i během samotného převratu 28. 

října. Již skutečnost, že převzetí moci zahájil Národní výbor obsazením Obilního ústavu, 

ukazovala jeho dikci. Značný podíl měl jako jeden z "mužů osmadvacátého října" na 

nekrvavém rázu celé revoluční události. Ferdinand Peroutka tuto skutečnost charakterizoval 

slovy: "Nenásilná taktika převratu, spoléhající na přirozené uznání situace, byla z největší 

míry jeho [tj. Švehlovým] dílem."/71 

Vyhlášení samostatnosti československého státu ukončilo významnou válečnou 

periodu v dějinách agrární strany. Čeští agrárníci během ní pod vedením Švehly, u nějž se 

podle mínění Peroutky v tomto období "pod tíhou zodpovědnosti vynořily schopnosti 

státnické"./72 posílili nejenom své ekonomické pozice, ale i své postavení mezi českými 

politickými stranami a vytvořili tak, zejména osobním přičiněním svého předsedy, všechny 

předpoklady pro to, aby se stali jedním z rozhodujících mocenských faktorů v novém státě. 
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KAPITOLA II 

Politika agrární strany od vzniku 

samostatného Československa do prvních měsíců roku 1920 

Vznik československého státu započal novou etapu v historii agrární strany. Tato 

původně úzce stavovsky zaměřená organizace v krátkém období meziválečné existence 

Československé republiky prožila periodu nebývalého mocenského rozmachu, který ji vynesl 

do pozice nejvýznamnější politické strany státu a jednoznačného hegemona jeho 

vnitropolitické scény, ale zároveň připravil podmínky pro její následný pád z tohoto 

piedestalu moci, který vyústil až ve faktickou likvidaci celého fenoménu agrárního 

politického hnutí v tehdejším Československu. Klíčový časový úsek, v němž se tento 

mocenský vzestup z podstatné části realizoval, představovalo období let 1920 až 1922, ale 

podmínky pro něj se výrazným způsobem utvářely již v prvních dvou letech existence 

Československa. 

Agrární strana vstoupila v říjnu 1918 do nového státu posílena ekonomicky i politicky 

oproti předválečnému období. Během světové války značnou měrou zvýraznila své postavení 

v hospodářské sféře a svůj vliv na ekonomický život v zemi, ale vzrostl i její význam a 

autorita na politické scéně. Díky své úspěšné politice dvou želízek v ohni a včasnému 

příklonu na stranu protirakouské rezistence vycházela z kritického období dokonce jistým 

způsobem ověnčena gloriolou odbojáře, a to aniž by se kdokoli z jejích vedoucích činitelů stal 

obětí výraznější perzekuce ze strany rakouských státních orgánů, jako tomu bylo například u 

představitelů národních, respektive státoprávních, demokratů. 

Tehdejší velmi dobré výchozí postavení agrární strany pro její další politickou činnost 

v československém státě představovalo především osobní zásluhu politické intuice a 

mistrovství jejího předsedy Antonína Švehly, jehož postavení a autorita ve straně proto také 

patřičně vzrostla. 

Fenomén Antonína Švehly také představuje naprosto základní konstantu politiky 

agrárníků v popisovaném období. Proto lze prohlásit, že ačkoli agrární stranu po roce 1918 

rozhodně nelze označit za stranu jednoho muže, Švehlovo postavení v ní bylo naprosto 
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dominantní a Švehla samotný v ní sehrával roli hlavního tvůrce kursu politického směřování a 

hlavně praktické každodenní politiky strany. 

Vnitrostranickou pozici agrárnického předsedy charakterizovala hlavně jeho obrovská 

osobní autorita, kterou vytvářely, kromě již uvedeného nemalého charismatu a dalších 

osobních dispozic, i nezpochybnitelné a všeobecně velmi dobře patrné zásluhy o budování 

strany a její mocenský vzestup. To vše přispívalo ke skutečnosti, že jeho postavení ve straně 

se postupem času začalo přibližovat pozici ne příliš vzdálené od role "absolutistického 

vládce",/1 k čemuž nemalým způsobem dopomohlo právě období let 1918- 1920.;2 

Postavení a vliv, jichž stranické vedení dosáhlo v posledních měsících války, začaly 

být velice brzy po jejím ukončení ohrožovány vyhrocenou politickou a ekonomickou situací, 

která působila směrem k oslabení pozic agrární strany. K politickým faktorům pracujícím v 

tomto smyslu patřila především prudká sociální radikalizace společnosti vyvolaná 

obrovskými hospodářskými problémy nového státu, umocňovaná úspěchem bolševické 

revoluce v Rusku a podporovaná stoupenci expandujícího komunistického hnutí. 

Palčivost sociálních otázek vyvolávala zvýšený příklon voličů k socialistickým 

stranám a následně i přesun politického vlivu na jejich stranu, především k sociální 

demokracii, a to samozřejmě na úkor stran občanských, tedy i před válkou pravostředově 

laděných agrárníků. Protože vlna sociální radikalizace zasáhla také venkov, pokoušely se 

socialistické strany se zvýšenou intenzitou pronikat i do tohoto tradičního voličského 

hájemství agrárníků, kde se snažily oslovit sociálně slabé vrstvy zdejšího obyvatelstva, 

především malorolníky, kteří tehdy představovali nejpočetnější kádr venkovského voličstva. 

Sama agrární strana charakterizovala ze zpětného pohledu roku 1922 tehdejší situaci 

slovy: "V této době tlak nepřátel venkova byl nejsilnější ..... expanze socialistů nabývala 

forem nejvášňivějšího boje", který socialistické strany realizovaly tím, že jimi na venkov "pod 

rouškou socialismu .... vhozeno bylo heslo "Malí proti velkým" ."/3 

Pokud se agrární strana nechtěla s touto situací smířit, musela se pokusit najít z ní 

východisko, které by odpovídajícím způsobem reagovalo na aktuálnost sociální problematiky, 

a předložit pro vlastní voliče atraktivní způsob řešení této otázky. A právě o nalezení 

takovéhoto odpovídajícího východiska se během prvních dvou let existence republiky úspěšně 

pokusilo stranické vedení a především jeho hlavní postava a jednoznačný spiritus rektor 

stranické politiky této doby - Antonín Švehla, který ho spatřoval především v realizaci 

pozemkové reformy, ale i v celkovém, byt' jak se později ukázalo dočasném, posunu kormidla 

stranické politiky směrem doleva. Úspěch této jeho politiky pak vedl nejenom k udržení 
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dosavadních ekonomických a politických pozic strany, ale i k jejich výraznému posílení a 

přispěl také k celkové konsolidaci nového státu. 

Vzestup mocenského významu agrární strany v posledních dnech rakousko-uherské 

monarchie se odrazil především v jejím postavení v první československé vládě a v Národním 

shromáždění. V tomto prvním skutečném československém zákonodárném sboru, který se 

vytvořil rozšířením Národního výboru 14. listopadu 1918 na základě zatímní ústavy 

vyhlášené tímto orgánem o den dříve obsadili agrárníci 55 křesel z celkového počtu 256./4 

Reprezentantům agrární strany tak připadla zhruba 1/5 poslaneckých míst, což zhruba 

odpovídalo procentuálnímu podílu na hlasech odevzdaných pro její kandidáty českými voliči 

v parlamentních volbách roku 1920 (blíže kapitola Parlamentní volby 1920). Stejný počet 

mandátů obdržela už jen sociální demokracie, i když v jejím případě toto číslo vypovídalo o 

značném podcenění jejího reálného vlivu. Ostatní strany již disponovaly menšími počty 

poslaneckých míst. Remíza mezi počtem zastupitelů agrárníků a sociálních demokratů byla 

ovšem pouze zdánlivá, protože agrární strana se fakticky mohla spolehnout na podporu 

nadpoloviční většiny z 53 členů formálně nadstranického Slovenského klubu, kam se nemalá 

část poslanců dostala prostřednictvím Vavra Šrobára úzce tehdy spolupracujícího se 

Švehlou./5 

Ve vedení Národního shromáždění reprezentoval agrárníky František Udržal na postu 

místopředsedy. Za zmínku stojí i skutečnost, že mezi členy stranického klubu ve sněmovně 

vystupujícího pod oficiálním názvem Klub poslanců československého venkova zasedly i dvě 

ženy./6 

Ještě výraznější pozice získala Švehlova strana v prvním vládním kabinetu 

samostatného Československa, který jmenovalo revoluční Národní shromáždění 14. listopadu 

1918. Agrárníci v něm obdrželi čtyři resorty, tedy nejvíce ze všech politických stran. Jednalo 

se o ministerstva vnitra, zemědělství, veřejných prací a železnic. 

Naprosto klíčový význam pro další stranickou politiku mělo především získání 

ministerstva zemědělství, do jehož vedení strana vyslala konzervativního Karla Práška. Jím a 

jeho nástupci z agrární strany postupně budovaný resort se totiž během několika let zformoval 

v mocnou centrálu řídící celé zemědělství v republice a zároveň v baštu mocenského vlivu 

agrárníků na toto odvětví národní ekonomiky. Prášek a jeho pokračovatelé vytvořili z 

ministerstva orgán, jehož aparát stál plně ve službách agrární strany, která tak získala 

rozhodující vliv na celý systém státní zemědělské správy, počínaje ministerstvem a konče 

zájmovými organizacemi./7 
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Ministerstvo zemědělství, které v souladu s výše uvedeným začalo prakticky ihned 

rozšiřovat své kompetence především o zemědělské školství, však zároveň ve srovnání se 

svým předlitavským předchůdcem zaměstnávalo vysoce kvalifikované odborníky s 

opravdovou znalostí zemědělské problematiky,/8 a pod správou agrární strany výrazným 

způsobem napomohlo k značnému rozvoji, které zemědělství přes ne vždy příznivé podmínky 

v meziválečném období u nás zaznamenalo. 

Dotyčné ministerstvo fungovalo tedy jako jakési ústředí stranického vlivu na 

zemědělství a mělo nepřímý význam i pro financování strany. Spravovalo a rozdělovalo totiž 

v pozdějších obdobích poměrně značné finanční prostředky ze státních zdrojů určené na 

zemědělské dotace. Četní příjemci těchto štědrých dávek pak jistě nezapomínali na to, jaké 

stranické pokladně mají vyjádřit svůj vděk a své uznání, zvláště pokud se chtěli ocitnout i v 

budoucnu v adresáři příjemců "dotační politiky". 

Obsazení ministerstva zemědělství hned na počátku existence státu tak výrazným 

způsobem přispělo k tomu, že agrární strana získala postupně jakýsi monopol na politický 

vliv v tomto sektoru ekonomiky. V momentě jeho dosažení, což se stalo již v prvních letech 

budování státu, ho mohla propojit s již dříve získanou a nadále posilovanou dominancí v 

zájmových a ekonomických organizacích vážících se na zemědělskou výrobu. Tím vytvořila 

okolo zemědělského výrobce a dalších osob zainteresovaných na prosperitě zemědělství 

jakýsi kruh vlivu, uzavřela ho do své zájmové sféry připoutala ho k sobě jako voliče a 

vytvořila si tak pevnou základnu pro trvalý mocenský vliv ve státě. 

Další resorty získané v první vládě neměly s výjimkou ministerstva vnitra pro stranu 

již tak velký význam. Do vedení ministerstva veřejných prací nastoupil bývalý oportunista 

František Staněk. Mezi náležitosti patřící do jeho kompetence tehdy spadala mimo jiné otázka 

případného znárodňování dolů, jejíž řešení ovšem pod Staňkovým vlivem prakticky nijak 

nepokročilo. Ministrem železnic se stal Práškovi blízký Isidor Zahradník. Zajímavou 

skutečnost představuje fakt, že všechny tři již zmíněné resorty obsadili lidé, kteří nepatřili ke 

Švehlově skupině ve vedení strany, ale naopak k jejímu konzervativnímu protipólu. 

Nejprestižnější zisk pro agrární stranu ve vládním kabinetu představovalo ministerstvo 

vnitra, do jehož čela zasedl Antonín Švehla, který se zároveň stal zástupcem předsedy vlády 

Kramáře. Stalo se tak přesto, že podle ženevských rozhovorů představitelů domácího a 

zahraničního odboje z konce října měl tento post získat Přemysl Šámal, zatímco Švehlovi 

dohoda vyhradila pouze ministerstvo zemědělství, neboť podle mnoha tehdy se objevujících 
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názorů stačil právě pouze na spravování toho to resortu. Předseda agrárníků své jmenování ale 

přesto prosadil a to především poukazováním na sílu své strany./9 

Obsazením ministerstva vnitra dostal Švehla do svých rukou rozhodující mocenskou 

pozici v nové republice./1 O Získal tak vládu nad nejdůležitější částí státního aparátu, možnost 

podílet se na budování vnitřní správy, ale i "příležitost vniknout do podrobností veřejného 

života a nahlédnout až do základů stran",/11 což bezpochyby přispělo k tomu, že se později 

stal nejvlivnějším mužem vnitropolitického života státu. 

Vliv a autorita osobnosti agrárnického předsedy a jeho prostřednictvím i jeho strany 

ještě vzrostla na počátku února 1919 po odjezdu ministerského předsedy Kramáře do Paříže 

na mírovou konferenci, po němž se Švehla stal faktickou hlavou vlády a jejím nejvlivnějším 

činitelem.f12 

Vedení ministerstva vnitra nebylo ovšem pouze prostředkem politického vlivu na dění 

v republice, ale představovalo především velmi náročný úkol komplikovaný rozbouřenými a 

nestabilními poměry ve státě. Nový ministr byl postaven před nutnost budovat státní aparát 

nového státu a to i v republice nepřátelském německém pohraničí a na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi, kde fungoval odlišný systém státní správy, nesl odpovědnost za zachování 

pořádku v době prudkých národnostních a především sociálních nepokojů vyvolaných 

zejména katastrofální zásobovací situací, na jeho bedrech spočívala příprava valné části 

zákonů projednávaných Národním shromážděním. 

Švehla při svém působení na ministerstvu opět prokázal svůj organizační talent a 

budovatelské schopnosti. Konsolidoval nejprve vnitřní situaci resortu, mimo jiné úpravou 

služebního postavení a platového zabezpečení jeho zaměstnanců, a poté přikročil k jeho 

budování spojeným s rozšiřováním jeho kompetencí. Do své působnosti především převedl od 

ministerstva národní obrany četnictvo, které tehdy představovalo jedinou spolehlivou a 

fungující represivní složku státního aparátu a věnoval jeho výstavbě značnou pozornost, 

mimo jiné proto, že nedůvěřoval teprve postupně vytvářené a značně nesourodé a levicové 

agitaci podléhající armádě./13 O progresivním způsobu uvažování nového ministra svědčí i 

skutečnost, že pod správu svého resortu převedl i dozor nad filmovou tvorbou.f14 

Přes důraz na budování četnictva lze Švehlu jednoznačně označit spíše za muže 

kompromisu a trpělivosti než člověka využívajícího zbytečně či unáhleně síly státního 

aparátu. Zůstával takovým i v postupně se zhoršující bezpečnostní situaci státu, v níž od 

zimních měsíců prakticky denně docházelo k prudkým demonstracím, spojeným často s 

pleněním obchodů a s vystupňovanou agitací extrémní levice. Místo tvrdých zásahů státních 
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orgánů vytvořil předseda agrární strany na ministerstvu poradní sbor k zamezení nepokojů,/ 15 

v němž přizval ke spolupráci i zástupce socialistických stran a dělnických organizací. 

Demonstrace se pokoušel likvidovat či usměrňovat za pomocí dělnických důvěrníků, zatímco 

jednotky četnictva a policie tomuto typu akcí spíše pouze asistovaly. 

Takovýto postoj zaujal Švehla i k mohutným několik dní trvajícím hladovým bouřím, 

které propukly v Praze 22. května 1919 a vrcholily drancováním obchodů. Ministr vnitra opět 

svěřil potlačení akce sociálně demokratickým důvěrníkům, jimž dokonce podřídil vojsko 

vyslané proti manifestujícím vládou, čímž přispěl k uklidnění akce bez konfrontace dělnictva 

s mocí. Neobvykle shovívavý postoj spoléhající spíše na uklidnění a vybouření davu, než na 

zásah represivních jednotek, pramenil zřejmě z obav před vyostřením situace, k níž by 

nepochybně případný zásah moci vedl, z toho, že předseda agrární strany nechtěl vystavovat 

dosud nepevnou státní moc této zkoušce./16 

Ustupování před davem a oddalování konfrontace s ním sice zabraňovalo krvavým 

výbuchům a srážkám, na druhou stranu se stát touto taktikou vzdával často možnosti zásahu i 

v situaci, v níž bylo zřejmé, že právo je porušováno, což samozřejmě jistým způsobem 

podkopávalo autoritu státní moci. 

Švehla se za tento postup svého resortu dostal do terče ostré kritiky od občanských 

stran ale často i od vlastních straníků. Jeho postoj nezřídka budil zdání slabosti, nerozhodnosti 

a ustupování před terorem davu. Kriticky se na jeho adresu vyjádřil například Alois Rašín, 

který v této době napsal: "Švehla celkem zklamal tím, že tento v dnešní době nejdůležitější 

resort pevnou rukou neovládá ..... je velmi nerozhodným, a tato nerozhodnost přirozeně v 

nynějších dobách velmi škodí. Vláda dostává ráz slabé, rady si nevědoucí vlády"./17 

Obvinění ze slabosti a nerozhodnosti ale lze jen těžko shledat jako opodstatněná. 

Švehlův postoj byl spíše otázkou taktiky, přirozené opatrnosti, ale i schopnosti vcítit se do 

nálady davu a nespokojeného dělnictva vůbec. Ferdinand Peroutka tuto skutečnost vystihl 

slovy: "Měl [Švehla] dost citlivé nervy, aby cítil napjatost doby a byl proto ostře kritizován 

majitely tupější citlivosti."f18 V jeho postupu lze tedy spíše vidět státnickou moudrost a 

uvážlivost, zvláště proto, že v pozdější době opakovaně prokázal, že je schopen jednat s 

nesmlouvavou rázností./ 19 

Rozhořčení konzumentů nad kritickou zásobovací situací se Švehla pokusil omezit i 

bojem proti rostoucímu černému obchodu s potravinami, především v květnu 1919 

realizovaným návrhem na zřízení lidových soudů pro potírání lichvy. Tento návrh vzešel z 

jeho dílny přesto, že jistě nevyvolal nadšení u zemědělských voličů, z nichž nezanedbatelná 

36 



část si v rámci tohoto obchodu zvyšovala své příjmy. Praxe těchto soudů vyvolala zvláště 

později z řad zemědělských výrobců četné stížnosti na jejich "šikanování" a v některých 

případech se tyto orgány, alespoň soudě dle agrárnického tisku, skutečně staly určitým 

prostorem pro vyjádření protizemědělských nálad, které po válce ve společnosti panovaly./20 

Zmíněné rozhodnutí ozřejmovalo další aspekt Švehlovy tehdejší politiky - jeho 

skutečně státnickou ochotu dočasně podřídit stavovské zájmy svých voličů zájmům a 

potřebám státu a jeho klidného vývoje, který se do značné míry uplatňoval v politickém kursu 

realizovaném stranou v prvních dvou letech existence samostatného Československa. 

Novou politickou linii agrární strany prosazovanou jejím předsedou a charakterizoval 

dočasný a plánovitý ústup tradičního tlaku stranické organizace na prosazování většiny 

stavovských programových cílů. Strana se těchto cílů samozřejmě nevzdávala, ale jejich 

realizaci pouze odsunula do doby, kdy bude dosaženo větší stability a konsolidace státu. Tu v 

tehdejší době ohrožovalo příliš velké množství faktorů a neznámých- od ne zcela zajištěného 

územního rozsahu státu, přes silné iredentistické hnutí německé menšiny, nejasnou situaci na 

Slovensku, poválečnou hospodářskou krizi a především labilní vnitropolitickou situaci 

způsobovanou zejména tlakem radikalizovaných složek dělnictva, které požadovalo rychlé 

řešení svých sociálních problémů a požadavků. 

Právě tento poslední faktor, který s sebou přinášel nebezpečí socialistické revoluce 

bolševického typu, k níž se hlásilo stále více stoupenců tzv. marxistické levice formující se v 

rámci sociální demokracie, se stal zřejmě hlavním motivem této politiky zdrženlivosti a 

dočasné ústupnosti. V zájmu zachování klidu a upevnění křehké konstrukce státu souhlasil 

Švehla s upřednostňováním požadavků dělnictva, stavěl se celou vahou za přijetí 

nejdůležitějších sociálních zákonů, které prosazovaly socialistické strany, a donutil ke 

stejnému postupu i všechny své poslance. 

Švehlův defenzívní politický kurs však vedle státotvorných ohledů vycházel i z 

realistického ohodnocení omezených možností strany, jejíž sílu a vliv její předseda 

nepřeceňoval a kterou nechtěl postavit proti veřejnému mínění, které v tehdejší situaci nebylo 

sedlákům příliš nakloněno. Proto žádal od svých voličů trpělivost a připustil jisté zatlačení 

jejich zájmů, protože se domníval, že jejich požadavky mohou být spíše odloženy,/21 aniž by 

to ohrozilo stabilitu státu. 

Zmíněná nová linie stranické politiky v boji o vesnického voliče, a o zachování a 

posílení mocenských a ekonomických pozic, které si agrární politické hnutí postupně 

vydobylo, ovšem nespočívala pouze v pasivním posunu nalevo a zdůrazňování sociálních 
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aspektů stranického snažení. Měla také jeden vysoce aktivní nástroj tohoto boje a snažení, 

který se stal hlavní municí v zápasu o vesnického voliče a nejdůležitějším instrumentem v 

posilování vlivu strany mezi zemědělským obyvatelstvem v následujícím období, a tím byla 

pozemková reforma. 

Úsilí o provedení pozemkové reformy se až do poloviny dvacátých let stalo hlavní 

prioritou politiky Švehlovy strany, jakýmsi pilířem všeho stranického snažení, a proto ačkoli 

v jiných oblastech byly představitelé agrárníků ochotni dočasně ustoupit od tvrdého vymáhání 

svých zájmů, pozemková reforma představovala v tomto směru výjimku. Její realizaci lze 

hodnotit jako výborný politický tah, který umožnil stranické organizaci nejen přestát 

prakticky bez následků vzedmutou vlnu příchylnosti k socialismu, ale také výrazným 

způsobem upevnil její postavení a popularitu mezi venkovskými voliči. 

Požadavky na uskutečnění pozemkové reformy patřily k tradičním plánům agrární 

strany, objevily se například již v prvním stranickém programu z roku 1903. Byly zaměřeny 

především proti tradičnímu ekonomickému rivalovi agrárníků, totiž šlechtickému velkostatku. 

Reagovaly mimo jiné na jednu ze základních charakteristik českého zemědělství -

dlouhodobý nedostatek půdy pro drobné a střední rolníky. Ten byl způsoben jednak na jedné 

straně velkým podílem těchto kategorií zemědělských výrobců, kterým se zemědělské půdy 

nedostávalo, na celkovém počtu osob pracujících v zemědělství a na druhé straně skutečností, 

že majitelé šlechtických velkostatků disponovali 30,8 % výměry zemědělské půdy, přestože 

představovali pouhá 0,24 % vlastníků půdy.f22 

Uvedená disproporce měla do značné míry charakter trvalého jevu, protože šlechtický 

velkostatek, který mimochodem přestal být nositelem progresivních tendencí v zemědělské 

výrobě, byl sešněrován fideikomisní vázaností, která znemožňovala případný prodej půdy 

selským zájemcům.f23 Naopak 55 % osob pracujících v zemědělství vlastnilo polnosti o 

rozloze menší než 2 hektary, tedy výměru absolutně nedostačující ani k obživě těchto držitelů. 

Ti si pak buď museli nalézt další zaměstnání, a nebo si půdu připachtovat. 

Dlouhodobý pacht se proto stal již v předválečném období velmi rozšířeným jevem, 

což dokládá i skutečnost, že 51 % zemědělských producentů hospodařilo alespoň z části na 

pronajaté půdě, zatímco 2/5 velkostatkářských dvorů byly pronajímány.f24 Nutnost 

připachtovávat si další půdu samozřejmě snižovala zisk těchto zemědělců, podvazovala 

možnost investic a snižovala již tak bídnou životní úroveň u malozemědělců. Všechny 

uvedené důvody vedly již v předválečném období k tomu, že se na venkově vyskytoval 
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značný hlad po půdě, a že za prostředek k jeho ukojení se často považovalo rozdělení 

šlechtických, případně církevních velkostatků. 

Naléhavost tohoto problému velmi výrazně vzrostla bezprostředně po skončení války. 

Zapříčinila ho všeobecná radikalizace, která se samozřejmě nevyhnula ani chudšímu 

venkovskému obyvatelstvu, umocnila špatná zásobovací situace, ale také národní euforií a 

národními zájmy ovlivněné volání po převedení půdního majetku nacionálně německé šlechty 

do českých rukou, chápané tehdy jako "odčinění Bílé Hory". 

Aktuálnost pozemkové reformy a její nacionální podtext přispěly k tomu, že se k ní 

ihned po skončení války přihlásily prakticky všechny české politické strany, čímž rapidně 

vzrostla reálnost jejího uskutečnění. Komplikaci ovšem představovala značná rozdílnost 

představ jednotlivých stranických sekretariátů o způsobu provedení celé akce. Jejich názory 

se ve valné většině v základě vyprofilovaly na počátku roku 1919 j25 

Stanoviska jednotlivých stran se lišila především v názoru na rozsah zabrané půdy, na 

to jak s ní naložit, a zda za ni původním majitelům poskytovat náhradu. Občanské strany se 

vyslovovaly pro vyplacení náhrady, vyvlastněnou půdu chtěly přidělit do soukromého 

vlastnictví rolníků a vyvlastňovat doporučovaly až statky s vyšší výměrou - národní 

demokraté nad 1000 ha a lidová strana nad 300 - 700 ha podle úrodnosti půdy.J26 

Druhý tábor představovaly socialistické strany, především sociální demokracie. Ta 

navrhovala zabírat zemědělský majetek s výměrou větší než 50 ha a to bez náhrady. 

Vyvlastněnou půdu ale odmítala přidělovat do soukromého vlastnictví a navrhovala její 

zestátnění a předání do správy zemědělským výrobním družstvům, které by vytvářeli 

především zaměstnanci bývalých velkostatků. K tomuto postoji ji motivovaly především 

ohledy na zemědělské dělníky, kteří by parcelací velkostatků přišli o práci a kteří také tehdy 

představovali jedno z nejstabilnějších a nejpočetnějších voličských zázemí sociální 

demokracie./2 7 

Další motiv tohoto postoje představovala obava, že parcelace půdy intenzivně 

hospodařících velkostatků malozemědělcům, kteří samozřejmě nedisponovali možnostmi pro 

stejný typ hospodaření, povede k poklesu zemědělské produkce, čemuž sociální demokraté 

jako strana konzumentů chtěli zabránit. 

Takto sociálními demokraty prosazované pojetí agrární reformy ovšem ignorovalo 

základní požadavek většiny tehdejšího venkovského obyvatelstva, jakým byl příděl půdy do 

soukromého vlastnictví, což této straně prakticky znemožnilo získávat sympatizanty mezi 

drobnými zemědělskými výrobci, na které se na venkově obracela. Zároveň se její postoj k 
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celé akci dostal se do ostré kontroverze s pojetím propagovaným agrární stranou, která se 

celou svou vahou postavila za příděl zabrané půdy do soukromého vlastnictví žadatelů. 

Vzájemný zápas koncepcí těchto dvou stran se pak stal určující pro osud pozemkové reformy, 

ale i pro soupeření o vesnického voliče. 

Agrární strana po jistém zaváhání vstoupila do boje za prosazení pozemkové reformy 

a tím i o vesnického voliče na konci roku 1918. Její vedení v čele se Švehlou pochopilo 

kolosální význam připravované akce pro další vliv na zemědělské obyvatelstvo a šance na 

politický zisk, které provedení reformy nabízelo pro její protagonisty. Strana si uvědomila, že 

prosazováním reformy může nabídnout drobným zemědělcům, kteří tvořili většinu 

venkovského obyvatelstva, přitažlivý program a jeho naplněním je připoutat ke své organizaci 

a zabránit tak jejich odlivu k jiným politickým seskupením, především socialistickým 

stranám. 

Kromě této politické motivace spatřovali straničtí představitelé v "reformě půdy", jak 

byla celá akce často nazývána, i výrazný aspekt sociální. Chápali, že její úspěšné provedení a 

následné posílení držby malých a středních rolníků by mohlo vést k povznesení rentability 

jejich hospodářství, k zvýšení životního standartu obyvatel vesnice jako celku, ale i například 

k omezení odlivu venkovského obyvatelstva do měst, tedy k celkově větší prosperitě 

československého venkova, na níž strana měla eminentní zájem. 

Švehlovo vedení v celé akci také zdůrazňovalo její "demokratický ráz", prezentovalo 

ji jako otázku hospodářské demokratizace,/28 která musí následovat po již proběhnuvší 

demokratizaci politické. Ještě častěji podtrhovalo nacionální aspekt reformy, v níž tak jako 

národní demokraté vidělo možnost nápravy pobělohorských konfiskací odebráním onehdy 

konfiskované půdy z vlastnictví "cizácké šlechty" a jejího opětného návratu do "českých 

rukou".f29 V tomto duchu v připravovaném projektu spatřovalo i možnost posílení státu, 

neboť jak se vyjádřil sám Švehla "jenom ten stát a národ, jehož lid vlastní půdu své vlasti, 

spočívá na pevném, solidním, nepohnutelném základě" .J30 

Uvedené důvody, které motivovaly Švehlovo vedení strany k tlaku na prosazení 

agrární reformy, ovšem zdaleka nesdíleli všichni členové strany a proti některým aspektům 

projektované akce se postavili především členové jejího statkářského křídla. Ti se vesměs 

snažili uchránit před vyvlastněním co největší výměru velkostatků, nebyli nakloněni myšlence 

jejich parcelace mezi malozemědělce, i když nezřídka podporovali nacionální dimenzi 

reformy. Tak například čelný protagonista tohoto křídla Karel Prášek, toho času ve vlivné 
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funkci ministra zemědělství, navrhoval omezit rozsah celého projektu pouze na pozemkový 

majetek cizích státních příslušníků./31 

Vnitrostranické rozpory týkající se prosazované pozemkové reformy se projevily i v 

její koncepci navrhované agrární stranou. Ta například na rozdíl od ostatních stran 

nestanovovala, alespoň ve své konečné podobě při projednávání záborového zákona, 

maximální výměru nepodléhající tomuto záboru a navrhovala konfiskovat podle konkrétních 

podmínek a potřeb./32 Jejím základem se stal návrh z prosince 1918, v němž strana 

požadovala, aby "latifundia byla rozdělena drobným zemědělcům, domkářům a zemědělským 

dělníkům a bezzemkům" ,;33 a vyslovila se tedy na rozdíl od sociálních demokratů 

jednoznačně pro příděl půdy do soukromého vlastnictví. 

Pod heslem prosazení pozemkové reformy zahájila agrární strana prakticky ihned po 

podání svého návrhu velkorysou propagační kampaň zaměřenou především na 

malozemědělce, v níž se snažila prezentovat jako jediná záruka přídělu půdy do soukromého 

vlastnictvíf34 a postupně jejím prostřednictvím převzala iniciativu v boji o venkovského 

voliče. Hlavním trumfem se pro ni stalo právě slibované privátní vlastnictví nabízených 

přídělů, kterým na svou stranu postupně přivedla většinu drobného rolnictva. 

Propagační tažení realizovali agrárníci mnoha způsoby. Velmi intenzivně se do něj 

zapojil stranický tisk, který ho vedl pod proti sociální demokracii zaměřeným heslem "Po 

robotě šlechtické nesmí přijít robota šmeralovská"j35 K dalším formám patřilo pořádání 

schůzí a mítinků, či rozesílání letáků přímo se Švehlovým podpisem vyzývajících rolníky, aby 

se přihlásili o příděl půdy. 

Kromě zmíněné kampaně agrární strana také zahájila práce na zákonodárném 

zabezpečení celé reformy. Tomu předcházelo přijetí zákona o obstavení velkostatků 

vyhlášeného ještě Národním výborem dne 9. listopadu 1918, který měl zamezit jejich 

prodávání, postupování či zadlužování. 

Narozdíl od tohoto hladce přijatého aktu vyvolalo projednávání dalšího nezbytného 

předpokladu reformy, jímž byl záborový zákon, velmi ostré kontroverze na půdě Národního 

shromáždění, které dokonce spoluzapříčinily v březnu 1919 první vážnou vládní krizi. Jejich 

řešením se po dlouhém jednání stalo formálně kompromisní znění záborového zákona 

přijatého poslanci dne 16. dubna, které ale fakticky znamenalo spíše vítězství koncepce 

agrárníků. 

Usnesení záborového zákona lze považovat za poměrně radikální, neboť podle jeho 

znění měla být k záboru odevzdána půda přesahující rozlohu 150 ha u orné a 250 u veškeré 
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půdy, což představovalo celkem 1 283 286 ha orné a 4 021 617 ha veškeré půdy v 

Československu, tedy 28,6 % rozlohy státu.f36 Zákon zároveň dokonce umožňoval vyvlastnit 

v případě potřeby i pod tuto hranici, čímž vycházel vstříc snahám socialistů. Vliv sociálních 

demokratů a československých socialistů byl ostatně na dikci zákona patrný i ve vymezení 

půdy k záboru, protože představitelé agrární strany původně doporučovali hranici značně 

vyšší./ 37 

Na druhé straně obsahovalo znění zákona klauzuli umožňující ponechat majiteli půdní 

majetek o výměře až 500 ha i výše, což v podstatě představovalo maximální rozlohu většiny 

občanských velkostatků, jejichž zájmy se agrární strana snažila také hájit. Jednalo se o 

možnost vypuštění ze záboru jednak z titulu příslušnosti k samostatným objektům a 

především o využívaný § 20 dotyčného zákona, který dovoloval uvolňovat půdu ze záboru 

z důvodu potřeby zabezpečení památek či ochrany přírodních krás, což v praxi představovalo 

využívanou cestu k obcházení zákona. Nutno podotknout, že v zájmu kompromisu se 

statkářským křídlem v agrární straně bylo propouštění ze záboru z hlediska zájmu majitelů 

statků poměrně benevolentně povolováno.f38 

Rozhodující se pro velikost záboru proto stala až skutečná realizace reformy, která 

probíhala již plně v režii Švehlovy strany, a které formulace zákona prakticky poskytovala 

volné pole působnosti. To se shodovalo s požadavkem agrárníků vyvlastňovat podle 

konkrétních podmínek a potřeb a umožňovalo přihlížet v praxi zájmům spřízněných statkářů. 

Faktické odsouvání ze záboru se později dělo i metodou odkladu pozemkové reformy až o 20 

- 30 let doprovázené ovšem omezením dispozičního práva dotyčných vlastníků a uvalením 

tzv. hektarového příspěvku ve prospěch Státního pozemkového úřadu (jednalo se o systém 

tzv. generálních smluv). 

Přijetí záborového zákona znamenalo určitý zlom v přípravě celého reformního 

projektu, zlom v němž se agrárníkům podařilo prosadit svou dominanci v přípravných pracích 

celé akce a nadále převzít zákonodárnou iniciativu do svých rukou. Projevilo se to plně při 

přijímání dalších zákonů vážících se k agrární reformě. 

V červnu téhož roku byl přijat zákon o zřízení Státního pozemkového úřadu (dále jen 

SPÚ), který se měl stát výkonným orgánem pro provádění celé reformy. Pozemkový úřad se 

podle znění zákona konstituoval jako fakticky nezávislá instituce i když formálně podléhající 

ministerské radě. Byl obdařen značnými pravomocemi a praktická realizace reformy, tj. 

rozhodování kolik půdy v jednotlivých případech zabrat a komu ji přidělit, spočívala plně v 

jeho rukou. 
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Politické strany vzhledem k téměř neomezených pravomocem celé instituce prosadily 

zřízení jejího kontrolního a poradního orgánu v podobě správního výboru voleného Národním 

shromážděním, jehož prostřednictvím chtěly vykonávat dohled nad celou institucí a na jehož 

souhlas byla vázána všechna důležitá rozhodnutí úřadu. Správní výbor ovšem tuto funkci 

neplnil a jeho působení se ukázalo jako bezvýznamné.f39 

Naprosto rozhodující vliv v SPÚ a tím i jednoznačnou hegemonii v provádění půdní 

reformy si zajistila od počátku agrární strana, a to i přes nemalé snahy ostatních politických 

stran tomu zabránit. Prezidentem celého úřadu se stal Karel Viškovský, tehdejší 

místopředseda agrárníků a blízký spolupracovník Antonína Švehly. Významná místa ve 

vedení obsadili i českoslovenští socialisté,/40 což ovšem nic neměnilo na skutečnosti, že se 

tato prakticky nekontrolovatelná instituce stala jakýmsi vedlejším orgánem Švehlova vedení 

republikánské strany. 

Svou činnost zahájil SPÚ 15. října 1919, ale pro realizaci reformního projektu bylo 

nutné přijmout ještě další dva nezbytné zákony - zákon přídělový a náhradový. Oba dva 

odhlasovalo Národní shromáždění až na počátku roku 1920 a oba byly schváleny plně v 

intencích koncepce agrární strany. 

Přídělový zákon, jehož návrh vypracoval sám Viškovský, uzákonil příděl půdy do 

soukromého vlastnictví jako základní způsob provádění reformy, přičemž zakotvoval i 

možnost vytváření tzv. zbytkových statků, které se později na jedné straně staly svou 

průměrnou rozlohou okolo 1 00 ha z hlediska rentability zemědělského podnikání optimální 

výrobní jednotkou a často dosahovaly vzorových výsledků v produktivitě a racionalitě 

hospodaření, na druhé straně také představovaly velmi častý prostředek politické korupce 

realizované v režii agrární strany. 

Náhradový zákon stanovil cenu, kterou měli být odškodněni původní majitelé zabrané 

půdy. Vycházel z průměru tržních cen dosahovaných v letech 1913 - 1915,!41 takže částečně 

odrážel i zhodnocení ceny polností dosažené během války, čímž vycházel vstříc původním 

majitelům. 

Jeho určitým protějškem se stal zákon úvěrový přijatý také v jarních měsících roku 

1920, který umožňoval nabyvatelům získat na přidělenou půdu úvěr garantovaný státem,/42 

což značným způsobem rozšířilo okruh možných účastníků přídělové akce. Odhlasování této 

trojice zákonů tak splnilo již před parlamentními volbami 1920 všechny předpoklady 

provedení reformy a umožnilo zahájit její faktické, i když omezené uskutečňování již během 

téhož roku. 
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Součástí celého projektu na provedení pozemkové reformy se stal také zákon o 

výkupu dlouhodobých pachtů, pro který se poslanecká sněmovna vyslovila v květnu 1919. 

Zákon, jehož znění navrhla skupina agrárních poslanců, přiznával pachtýřům, kteří měli 

nejméně od 1. 10. 1901 do června 1919 pronajatou půdu, jejíž rozloha nepřesahovala 8 ha, 

právo na její odkoupení za ceny z roku 1913, tedy výrazně znehodnocené inflací. V rámci celé 

akce prováděné okresními soudy se o příděl přihlásilo 128 557 zájemců, kterým se tímto 

způsobem dostalo do rukou 1 O 1 119 ha půdy.J43 

Velký význam tohoto zákonodárného počinu spočíval, kromě sociálních aspektů, 

především v tom, že přinesl částečné uklidnění rozbouřené situace na vesnici, podpořil důvěru 

malozemědělců v perspektivu provádění pozemkové reformy a agrární straně tak celkově 

pomohl podpořit její pozice mezi touto vrstvou obyvatelstva. 

Realizace výkupu dlouhodobých pachtů, odhlasování zákonů o pozemkové reformě v 

souladu s koncepcí agrární strany a prosazení její faktické dominance při provádění této akce, 

představovalo zřejmě nejvýraznější úspěch stranické politiky v období mezi vyhlášením 

samostatnosti a konáním prvních parlamentních voleb roku 1920. Její uskutečňování přineslo 

agrárníkům značné upevnění jejich pozic mezi vesnickými voliči, stalo se prostředkem růstu 

politické i ekonomické moci strany ve státě a nemalým dílem tak přispěl k jejímu pozdějšímu 

posunu do role hegemona československé vnitropolitické scény. 

Výrazem nové stranické politiky, jejíž dominantní součástí byla právě pozemková 

reforma, se stal první poválečný sjezd strany, který se konal ve dnech 29. a 30. dubna 1919 v 

Praze za účasti zástupců téměř šesti tisíc základních stranických organizací z Čech, Moravy a 

Slezska.J44 Sjezdové jednání proběhlo v duchu značného důrazu na propagaci pozemkové 

reformy, ale také hesel republikánství, demokracie a významu vlastního státu. Jeho delegáti 

schválili nový program strany, program pro činnost jejích zástupců v Národním shromáždění 

a odsouhlasili změnu názvu stranické organizace na Republikánskou stranu 

československého venkova (dále jen RSČV). 

Novým pojmenováním strany se její představitelé veřejně přihlásili k republikánské 

formě státu a jeho demokratickému zřízení.f45 Přijatý název, v němž chybělo s počátky 

působení strany spjaté přídavné jméno "agrární", měl zároveň vY.iadřovat snahu definitivně 

překonat tradiční úzce stavovské zaměření stranické politiky na zemědělské výrobce a snahu 

profilovat se jako strana celého venkova, tedy pokus o jakési "odstavovštění, nebo lépe řečeno 

o zakrytí stavovského charakteru". Výrazem této změny se stalo právě vypuštění slova 
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agrární, které zřejmě především u malozemědělců evokovalo již překonané pojetí politiky 

strany,/46 zaměřené původně na hájení zájmů především středních selských vrstev. 

Důraz na demokratické a republikánské hodnoty potvrzoval i nově vypracovaný a 

přijatý program strany. Jeho znění signalizovalo snahu o jakési propojení důrazu na 

státotvornost a poté i hájení stavovských požadavků. Jednotlivé postuláty v něm sice byly 

formulovány dosti obecně a povrchně, a převážná část celého dokumentu se věnovala tak jako 

dříve odborným zemědělským otázkám, přesto se však tento programový dokument asi 

nejvíce lišil od dosavadních, ale i všech následujících programů strany, a to především svým 

znatelným levicovým zaměřením, které lze chápat jako odraz zradikalizované atmosféry 

doby. 

Projevilo se to především v silném sociálním akcentu celého dokumentu. Strana v něm 

vyjádřila názor, že sociální péče "musí ve státě demokratickém státi se vůbec rozhodující 

směrnicí pro úpravu všech záležitostí" a zároveň deklarovala ochotu "účastniti se činně velké 

politiky sociální v naší Republice"/4 7 a upřímně podporovat "všechny zdravé reformy, jimiž 

mají býti .... velká bohatství a velká hospodářská moc postaveny co nejvíce do služeb 

obecného blaha" j48 Program se proto přihlásil k myšlence zestátnění podniků založených na 

vykořisťování "přirozeného národního bohatství", čímž byly zřejmě míněny nerostné 

zdroje,/49 vyslovil se pro likvidaci latifundií, zdanění válečných zisků, zavedení vzestupné 

dávky z majetku pro "velká bohatství", zavázal se také podporovat všechny spravedlivé 

požadavky průmyslového dělnictva a jejich právo na práci. 

Na druhé straně se ovšem jeho tvůrci jednoznačně a důrazně vyslovili pro princip 

soukromého vlastnictví, zachování pořádku a pro to, že všechny reformy se musí dít "cestou 

klidného vývoje". 

Stavovské požadavky zakotvené v programu, ke kterým patřily například tradiční 

volání po podpoře zemědělského družstevnictví, zcelování pozemků, elektrifikace, apod., v 

podstatě vycházely ze starších dokumentů tohoto typu a nepřinášely mnoho nových pohledů. 

Také o hlavním požadavku - pozemkové reformě hovořil program značně mlhavě. Navíc 

stavovské zájmy programový dokument ve shodě s přijatou politickou koncepcí přímo 

podřizoval přednostním zájmům státu, když deklaroval, že strana bude upřednostňovat 

státotvornost, která "žádá dříve bezvýhradné splnění povinností vůči Republice, než pomýšlí 

na zvláštní zájmy jednotlivých skupin společenských". 

Zbylé postuláty, zvláště ty, které se týkaly politických požadavků, vyzněly vesměs 

velmi mlhavě, a nebo se dokonce ocitly v přímém rozporu s politikou, kterou strana později 
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prováděla. Bylo tomu tak například u požadavku na odluku církve od státu, proti jejímuž 

zakotvení v ústavě se o rok později postavil Švehla a fakticky tak zabránil její realizaci/50 

nebo u volání po "přiměřené decentralizaci", od níž opět sám předseda strany ustoupil v jím 

prosazeném župním zákonu, který fakticky znamenal oproti dosud panujícím poměrům spíše 

posílení centrální moci státu a restrikci samosprávy. 

Celkově lze přijatý programový dokument hodnotit jako výraz celkového posunu 

kursu stranické politiky směrem doleva od předválečných pozic a výraz snahy přizpůsobit se 

dobovým potřebám a atmosféře, především aktuálnosti sociální otázky. Tento posun však 

nelze chápat jako pouhé bezmyšlenkovité konjunkturální přizpůsobování se novým náladám 

veřejnosti a taktizování před nimi, ale spíše jako vyjádření mimořádné citlivosti k potřebám 

tehdejší společnosti, jako pokus přispět ke konsolidaci nového státu a zároveň jako formu 

boje o drobného venkovského voliče a snahu postavit hráz propagandě socialistických stran. 

Obrat nalevo zakotvený ve stranickém programu ale představoval pouze dočasnou 

záležitost a strana se brzy poté, co došlo ke stabilizaci vnitropolitických poměrů v zemi a 

poté, co odezněla poválečná vlna socialismu, začala ve značné míře vracet k předválečnému 

konzervatismu, ovšem v poněkud jiné podobě, což ukazovala zhruba od konce roku 1920 

nejen její praktická politika, ale do značné míry již i další stranický program přijatý na 

následujícím sjezdu v roce 1922./51 

Postuláty stranického programu a jejich důraz na zodpovědnost vůči státu se také 

signalizovaly přechod od předválečného opozičního postoje k centrální moci, který ovšem 

nebyl zdaleka tak silný a zásadový, jak straničtí činitelé po roce 1918 s oblibou prohlašovali, 

do pozice vládní strany, přední opory nového státu, ale v této době i jeho demokratického 

zřízení. Staly se i vyjádřením toho, jak vysoce agrární strana v tomto období vyzvedávala 

význam vzniku samostatného státu a mimořádného důrazu, který kladla na propagaci 

republikánských a demokratických hodnot. Tato skutečnost mimo jiné odrážela v tehdejší 

československé společnosti převažující názor, že se Československo může zachovat jen jako 

demokratická republika a že je svým vývojem a přítomností na republiku a demokracii přímo 

odkázáno,/52 což plně odpovídalo především názorové orientaci předsedy strany Švehly. 

Proklamovaný demokratismus se na sjezdu projevil i přijetím nového organizačního 

řádu strany, který také již v této době zaváděl v hierarchii stranických organizací jako 

mezičlánek organizaci župní, čímž předjímal přijetí nikdy nerealizovaného župního 

zákona./53 
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Celé sjezdové jednání tak přesvědčivým způsobem vyjádřilo již dříve Švehlou 

prosazený obrat ve stranické politice, potvrdilo jím prosazovaný levostředový politický kurs a 

v mnohém tak předznamenalo působení strany v následujících bouřlivých měsících. Průběh 

celé události zároveň také přispěl k posílení pozic samotného agrárnického předsedy ve straně 

a zřetelně ukázal naprosto dominantní vliv jeho osobnosti na formování politiky strany, ale 

stejně tak se stal i podnětem, který vedl k aktivizaci opozičního statkářského křídla ve straně. 

Období, do kterého agrární strana vstupovala po svém dubnovém sjezdu, bylo 

poznamenáno rostoucí aktivizací sociální demokracie, především její radikalizované levice, 

což se mimo jiné odrazilo v první vážné krizi všenárodní vládní koalice. Ta propukla naplno v 

březnu 1919 a vedla dokonce k Švehlou prosazené tajné demisi vlády,/54 která měla postavit 

hráz razanci, s jakou sociální demokraté hodlali prosazovat své požadavky. Krize vyústila v 

dva významné posuny- vedla jednak k již zmíněnému přijetí záborového zákona a jednak k 

vypsání obecních voleb na jejichž provedení tlačila nejvýznamnější levicová strana. 

První volby uskutečněné v samostatném Československu proběhly 15. června 1919 a z 

důvodu nestabilní situace ve východních částech republiky se konaly pouze v českých 

zemích. Jejich charakter byl především politický, jakkoli samozřejmě odrážely zejména u 

menších obcí místní podmínky a specifika. Jejich výsledky se staly přesvědčivým vyjádřením 

nové politické situace, především silných levicových nálad panujících ve společnosti. Do 

pozice vítěze vynesly sociální demokracii, která v nich získala 30,1 % českých hlasů,/55 

výrazného úspěchu dosáhli také českoslovenští socialisté, pro něž se vyslovilo celkem 15,6% 

voličů. 

Agrární strana, která ve volbách postavila nejvíce - 3 863 kandidátních listin,/56 

obdržela 637 013 hlasů českých voličů, tj. 20,5% z celkového počtu. Tento výsledek zahrnuje 

tak jako u výše uvedených údajů i preference získané na základě tzv. kompromisních 

kandidátek, bez jejichž započítávání by agrárníci obdrželi pouze 15,3 % hlasů.f57 Naopak 

podíl hlasů na kompromisních kandidátkách představoval pro stranu impozantních 

48,7 %,/58 což odráželo skutečnost, že tyto kandidátní listiny byly sestavovány především v 

malých obcích, tedy v tradičním volebním hájemství agrárníků. 

Celkový výsledek dosažený ve volbách chápalo vedení republikánské strany jako 

uspokojující, a to i vzhledem k velmi silnému sociálnímu napětí, které panovalo mezi 

chudšími vrstvami venkovského obyvatelstva, a kterého se snažily využít socialistické strany 

při svém intenzivním tlaku na tuto kategorii voličů.f59 
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Výsledky voleb a strmý nástup socialistických stran potvrdily výraznou změnu 

politické atmosféry v zemi. Sociální demokraté se rozhodli využít této situace, odmítli 

pokračování všenárodní koalice, a vyslovili se pro sestavení vlády, která by odrážela výsledky 

červnových voleb. Jejich cílem bylo vyloučit z ministerské rady pravicové strany - tedy 

národní demokraty a lidovce - a utvořit vládu s československými socialisty a agrárníky za 

účasti zástupců slovenského poslaneckého klubu. 

Před vedením agrární strany v čele se Švehlou se tímto rozhodnutím sociální 

demokracie otevřelo značné dilema. Proti spolupráci se socialisty ostře vystupovalo pravicové 

křídlo strany a jeho myšlenka nebyla příliš populární ani mezi širokými vrstvami dosti 

konzervativně laděných sedláků, jejichž mentalitě a způsobu nazírání na svět socialismus 

rozhodně nekonvenoval. Švehla si také uvědomoval, že spolupůsobení v jednom kabinetu se 

socialisty, které v něm budou mít většinu křesel, mu nebude dávat šanci k výraznějšímu 

prosazení stavovských požadavků, po nichž volali jeho voliči a že rozhodnutím pro tuto 

spolupráci ohrozí popularitu a pozice své strany a své osobně. 

Přes uvedenou škálu důvodů hovořících proti vstupu do dělnicko - rolnické neboli 

rudozelené koalice, jak byla tato vládní sestava nazývána, se předseda agrární strany rozhodl 

tuto myšlenku podpořit. Z motivů, které vedly k tomuto rozhodnutí, jednoznačně převažovaly 

ohledy na stabilitu a zájmy státu. Švehla si uvědomoval nutnost zapojení socialistů do vládní 

spolupráce, protože dobře věděl, že v opozici by nutně docházelo k jejich další 

radikalizaci,/60 která by posilovala její extrémní bolševizující platformu představující velmi 

vážné nebezpečí pro dosud subtilní stabilitu státu a potřebu jeho konsolidace. 

V případě vládní spoluúčasti sociálních demokratů naopak předseda agrárníků 

spoléhal na to, že přítomnost jejich zástupců v ministerských křeslech bude zmíněné negativní 

tendence eliminovat a povede k větší zodpovědnosti a státotvornosti sociálních demokratů. 

Proto prosazoval názor, podle kterého tlak vyvolaný radikální vlnou příchylnosti k socialismu 

může být usměrněn jedině vlastními představiteli socialistických stran a tím, že se vY.ide vstříc 

nejnaléhavějším požadavkům dělnictva./61 Z tohoto důvodu také odmítl Masarykovu 

nabídku, za níž se postavil i ministr zahraničí Beneš, aby sám převzal křeslo ministerského 

předsedy nové vlády./62 

K argumentům hovořícím pro vstup do vlády zřejmě náležela i možnost ovlivňovat v 

jejím rámci politický kurs kabinetu a působit proti případnému tlaku sociální demokracie na 

příliš ostré vybočení státní politiky směrem doleva, obrazně řečeno usměrňovat socialismus 

tak, aby se nerozlil v revoluční moře./63 O nejednoznačném postoji agrárníků k účasti 
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v plánované vládní sestavě píše například významný představitel Švehlovy skupiny ve vedení 

strany Jan Malypetr ve svých pamětech. Uvádí, že o celé záležitosti jednalo předsednictvo 

strany na schůzi v Obecním domě dlouho do noci. Rozhodnutí prý bylo na vážkách, protože 

početná skupina členů s účastí nesouhlasila, přestože Švehla uvedl, že prezident Masaryk vidí 

v součinnosti agrární strany se socialisty jediné východisko pro zachování klidného vývoje. 

Jednání bylo zakončeno s tím, že Švehlou vybraná delegace předsednictva projedná obtíže a 

podmínky koalice přímo s prezidentem. Švehla ovšem dle Malypetra nakonec rozhodl o 

koalici sám/64 a to zcela v duchu svých často značně autoritativních metod řízení stranické 

politiky. 

Ke jmenování prvního kabinetu rudozelené koalice došlo 8. července 1919 den poté, 

co odstoupila Kramářova vláda. Vláda měla celkem 16 členů, do jejího čela se postavil čelní 

představitel sociální demokracie Vlastimil Tusar. Agrární strana v ní získala čtyři ministerská 

křesla- ministerstvo vnitra obsazené Švehlou, ministerstvo zemědělství, do jehož čela se opět 

prosadil Karel Prášek, ministerstvo pošt a telegrafů, na nějž zasedl František Staněk a 

konečně nový a zvláště v tehdejší době velmi důležitý resort financí, který agrárníci nabídli 

svému poslanci, profesoru národohospodářství na Univerzitě Karlově Cyrilu Horáčkovi. 

Toto personální obsazení agrární straně přisouzených ministerstev zůstalo nezměněno 

až do demise vlády před parlamentními volbami v dubnu 1920, ovšem s výjimkou 

ministerstva financí, jehož správce profesor Horáček se projevil jako člověk, jemuž chyběla 

schopnost spravovat svěřený resort. Přestože během svého krátkého působení krátkého 

působení v čele resortu prosadil několik z hlediska tehdejší ekonomické situace a především z 

pohledu výrobní sféry potřebných opatření, například uvolnil poněkud jednostranný 

fiskalismus zavedený jeho předchůdcem ministrem Rašínem, přikročil k otevření burzy, a 

celkově se zaměřil na prosazení oživení průmyslové výroby,/65 zaujal spíše neskrývanou 

nevolí k řízení ministerstva, které sám ve svých pamětech označil za "nepohodlné a nevděčné 

břemeno" j66 

Horáčkovo působení v čele ministerstva se proto také omezilo na pouhé tři měsíce. 

Ministr financí podle Ferdinanda Peroutky "od prvního dne .... mluvil s jakousi podivnou 

únavou, takřka zlomeně" a dával vším způsobem najevo, "že plní jen povinnost, kterou si 

dovoluje považovat za mrzutou". Proto také při první příležitosti, a tou se pro něj stala kritika 

za nedostatečnou propagaci jím vypsané státní půjčky, pocítil, "že osobně má právo pokládat 

kalich svého utrpení za dolitý do kraje" a oznámil již během září, že podá demisi. Při tomto 

rozhodnutí "projevil snad více rozhodnosti, než při všech příležitostechjiných".f67 
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Melancholického HoráčkaJ68 vystřídal na počátku října v křesle ministra financí 

blízký Švehlův spolupracovník, národohospodář a propagátor družstevnictví Kuneš Sontág, 

který ovšem sehrál spíše roli politického reprezentanta a pro správu tohoto velmi obtížného 

resortu "nikterak kvalifikovaného" nástupce,/69 což zřejmě přispělo k tomu, že v další vládě 

rudozelené koalice agrární strana resort financí již nepožadovala. 

Pozice Švehlovy strany v Tusarově kabinetu se ovšem neopírala pouze o čtyři 

zmíněná ministerstva, ale kromě hlasů svých ministrů mohli agrárníci ve vládě počítat s 

podporou tří zástupců slovenského parlamentního klubu, z nichž dva patřili k 

nejvýznamnějším protagonistům agrárního hnutí na Slovensku. Jednalo se o Vavra Šrobára, 

který ovládal dokonce dva resorty, a to důležité ministerstvo s plnou mocí pro správu 

Slovenska a ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, a Milana Hodžu 

jmenovaného do nově zřízené funkce ministra unifikací. Významnou roli sehrál i Fedor 

Houdek stojící v čele pro agrárníky důležitého ministerstva pro zásobování lidu. 

Působení agrární strany v Tusarově vládě probíhalo v intencích již zmíněné Švehlou 

propagované usměrňovací a z hlediska čistě stavovských zájmů zemědělců poněkud 

defenzivní politiky. Straničtí představitelé proto souhlasili se zachováním na venkově velmi 

tvrdě kritizovaného vázaného hospodaření se zemědělskými produkty, vyslovili podporu 

uzákonění dávky z majetku a z přírůstku z majetku dosaženého za války, která měla 

postihovat z velké části především zemědělce, nepostavili se ani proti dalšímu suspendování 

cel na dovoz některých zemědělských produktů ze zahraničí. 

Na druhé straně agrární strana plně podporovala vládou prosazované sociální 

zákonodárství a četná další opatření cílená na zlepšení životních podmínek průmyslových 

dělníků, i když v tomto směru v ní zdaleka nepanovala jednota.J70 Její politika se tak v tomto 

kritickém a nestabilním období stala důležitou podporou na cestě k postupné konsolidaci 

vnitropolitických poměrů ve státě. 

Hlavním protagonistou a tvůrcem této politiky byl samozřejmě Antonín Švehla. Ten si 

opět získal ve vládě značný vliv a to mimo jiné úzkou spoluprací s ministerským předsedou, 

ale také s prezidentem Masarykem,;71 kteří dohromady vytvářeli jakousi rozhodující trojku 

ve státě. Kontakty Švehla udržoval i s opozičními stranami, především s národními 

demokraty, které se snažil usměrňovat do role loajální opozice.J72 

Obrovský význam měla také jeho činnost v N árodním shromáždění a to především 

jeho podíl na přípravě ústavy, při níž působil jako člen rozhodujícího tříčlenného výboru, 
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který ve styku se stranami prováděl konečné úpravy dokumentu a byl proto označován za duši 

celého ústavního jednání.f73 

Švehlova výrazná exponovanost ve vládě a v Národním shromáždění se stala jedním z 

výrazů jeho politiky prosazující do značné míry upřednostnění zájmů státu před zájmy a 

potřebami vlastní strany. Tato politika však velice brzy nalezla mezi jeho spolustraníky řadu 

oponentů a vyústila v rozpory, které se ve zvýšené míře začaly projevovat brzy po dubnovém 

sjezdu agrární strany. 

K iniciátorům opozičních nálad patřilo především pravicové statkářské křídlo 

agrárníků, jehož aktivity byly ale bezprostředně po sjezdových jednáních zprvu zastíněny 

převažujícím malorolnickým směrem, který zaštiťoval svou autoritou předseda strany Švehla. 

Strana prožívala po sjezdu především díky malorolníkům, kteří tvořili podle tehdejšího 

generálního tajemníka agrárníků Rudolfa Berana až 80 % členské základny,;74 organizační 

oživení. Projevilo se to například v rychlém růstu počtu základních organizací, kterých již v 

době sjezdu bylo v českých zemích celkem 4 166, což v Čechách představovalo dvojnásobek 

a na Moravě a ve Slezsku téměř šestinásobek počtu z roku 1911./75 

Aktivizace malorolnického a domkářského živlu v republikánské straně se ale 

projevovala především v rámci nově vznikajícího tzv. domovinářského hnutí. Tento fenomén 

charakteristický pro tehdejší působení agrární strany bezprostředně souvisel s přípravou 

pozemkové reformy a stal se i výrazem jejího boje o malorolnického voliče. Objevil se jako 

reakce na přijetí zákona o obstavení velkostatků a prezentovaly ho tzv. domoviny, což byly 

organizace sdružující zájemce o příděl půdy, které se oficiálně kromě zajištění tohoto přídělu 

měly starat i o poskytování odborné pomoci drobným zemědělcům, zajištění úvěrů na 

zaplacení přidělené půdy, apod.f76 

Takto vznikající organizace, jejichž hlavní zakládací boom spadal do letních měsíců 

roku 1919, se stala díky lákadlu obdržení půdy v této době nejdůležitější náborovou 

organizací strany/77 a zároveň jakýmsi prostředkem nátlaku na realizaci pozemkové reformy, 

zaměřenou tedy do jisté míry i proti pravicovému křídlu strany. 

Vytváření místních domovin, které se v říjnu téhož roku sdružily pod hlavičkou 

centrálního orgánu zvaného Ústřední domovina domkářů a malorolníků, představovalo od 

Švehlova vedení velmi úspěšný taktický manévr. Jeho realizací se mu podařilo pod rouškou 

vždy nejúspěšnějšího motivu - tj. hmotného zájmu - podchytit malorolnické vrstvy 

venkovského obyvatelstva, odvrátit nebezpečí jejich příklonu k socialistickým stranám a 

posílit masový charakter strany a její voličskou základnu. Masovost domovin a jejich 
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organizační úspěch jim zároveň zajistil, i když pouze dočasně, nemalý vliv na politiku strany, 

čímž se staly významným faktorem posouvajícím kurs oficiální politiky směrem doleva. 

Jako protipól mohutnícího domovinářského hnutí se ve straně začala během roku 1919 

vytvářet pravicová opozice opírající se o již dříve zformované protišvehlovské statkářské 

křídlo. Nebezpečí opozičních skupin pro stranické vedení spočívalo v roce 1919 v tom, že 

mohly využívat hluboké nespokojenosti panující tehdy v řadách rolníků, a to především 

středních selských vrstev, jejichž získáním mohly ohrozit pozice stranického vedení a narušit 

také jednotu celé strany. 

Hlavním zdrojem se této nespokojenosti se stal vztah státu k zemědělským výrobcům, 

především z doby války přetrvávající systém vázaného hospodaření, na jehož 

nedotknutelnosti trvaly socialistické strany, a to především z důvodu kritické situace v 

zásobování obyvatelstva potravinami. Systém nařizoval zemědělcům odvádět valnou část své 

produkce státu formou dodávek za jím určené výkupní ceny, které podle názoru producentů 

většinou nepokrývaly ani rychle rostoucí výrobní náklady, a omezoval tak možnosti rolníků 

využít výrazné poválečné konjunktury v zemědělství. Neoblibu systému zvyšovaly 

pokračující rekvizice konané v některých případech za účasti vojska, ale i byrokratičnost a 

zkorumpovanost výkupních ústředen. 

Švehlovo stranické vedení přes rostoucí volání producentů po zrušení neoblíbeného 

systému hospodaření vyslovilo souhlas s jeho pokračováním a fakticky odmítalo, motivováno 

státotvornými ohledy, plnit základní požadavky svých voličů. Samotnému Švehlovi jeho četní 

kritikové vytýkali, že ke svým straníkům mluví jako ministr, který "považuje za svou 

povinnost být objektivní i k ostatním vrstvám, nikoli jako vůdce agrární strany, že častuje 

posluchače výklady o věcech státních ..... místo aby podal jasné a bouřlivé prohlášení o 

potřebě zvýšení obilních cen".J78 

Mezi zemědělci se rychle začalo objevovat rozčarování z této politiky a rostla 

nespokojenost s se stranickým vedením. Členové a sympatizanti agrárníků stále častěji 

získávali pocit, že, jak to později formulovalo samotné stranické vedení, "jsou vlastní stranou 

opuštěni, když nové a nové povinnosti a oběti ke státu byly na nich vyžadovány a když určitý 

podíl na stanovení těchto povinností měla přirozeně i strana naše a naši zástupci ve vládě".J79 

Za této situace se ve straně začalo formovat několik opozičních skupin, které 

reagovaly na zmíněný nárůst nespokojenosti. Jejich společným jmenovatelem se stala kritika 

Švehlovy defenzivní politiky, jeho spolupráce se socialisty, nesouhlas s přijatou koncepcí 

pozemkové reformy a z jejich hlediska přílišného prosazování malorolnických zájmů v 
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politice strany. Stmelujícím cílem jinak nejednotných opozičníků bylo "tento směr politiky 

agrární paralyzovat návratem k politice zájmové",;80 což tehdy znamenalo především 

požadavek urychleného uvolnění obchodu se zemědělskými produkty. 

K čelným protagonistům protišvehlovského kursu v agrární straně patřili především 

členové již zmíněné statkářské frakce, kteří proti Švehlovi vystoupili již v letech 1911 a 1912, 

a z nich opět zejména ministr Prášek označovaný za inspirátora celého hnutí,/81 z dalších 

stoupenců tohoto okruhu kritiků například RudolfBergman. 

Kromě těchto představitelů přímo spojovaných s statkářským křídlem bývají k 

opozičním skupinám řazeni i František Staněkf82 a dokonce i se Švehlou dříve a také znovu 

ve dvacátých letech úzce spolupracující František Udržal, který "několikráte veřejně projevil 

nesouhlas s kompromisním postupem Švehlovým .... mluvil o Švehlově bázni před terorem 

ulice, prohlásil spolupráci agrárníků se sociálními demokraty za politické smilstvo" .J83 

Udržalova přítomnost ukazovala jak široké spektrum straníků ovládala nespokojenost 

se Švehlovou politikou, což vyvolávalo silný tlak na agrárnického předsedu, aby přikročil k 

její korekci. Švehla ovšem z této politiky nemínil ustoupit a rozhodl se riskovat popularitu 

nejen svoji, ale i celé strany. Zvolený kurs stranické politiky pokládal pravděpodobně v dané 

situace za nezbytný, v čemž zřejmě důvěřoval své již mnohokrát se osvědčivší schopnosti 

analyzovat politickou situaci a z ní vyplývající potřeby a jistě spoléhal i na svou autoritu a 

pevné pozice ve straně. 

Svůj, pro něj i v jiných případech naprosto typický, autoritativní postup zdůvodnil na 

sjezdu agrární strany v roce 1922 v poděkování delegátům upřímným nicméně poněkud 

svérázným výrokem " .... Já jsem stejně paličatý jako vy, a proto někdy, i když jste mě 

hubovali, i tehdy jsem zase šel tak, jak mě ta selská palice radila",/84 což, kromě potvrzení 

zřetelných autoritativních rysů Švehlovy stranické politiky, svědčí mimo jiné o tom, že umění 

slovní ekvilibristiky nebylo příliš silnou stránkou osobnosti agrárnického předsedy. 

Takovýto postoj ovšem k uklidnění opozičních nálad samozřejmě nepřispíval a situace 

ve straně začala naznačovat možnost vážnějšího konfliktu. Švehlovo postavení zprvu nebylo 

příliš ohroženo, protože jeho kritici nevytvořili ucelené hnutí, naopak se jednalo spíše o odboj 

vzájemně nejednotných, i když často vlivných, jednotlivců bez masového organizačního 

zázemí.f85 Riziko jejich aktivit spočívalo v tom, že ke svým cílům mohli využít značné 

nespokojenosti vlivné části členstva. 

K prohloubení tohoto nebezpečí a s ním i k eskalaci zmíněné nespokojenosti došlo v 

souvislosti s červencovým schválením zákona o obecním statku. Tento zákon rušil jeden z 
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posledních reliktů feudálního systému na vesnici tím, že odnímal přednostní právo hospodařit 

na obecních polích a majetku vůbec starousedlíkům, tj. vesměs dobře situovaným sedlákům. 

Ti ovšem patřili mezi velmi vlivné skupiny ve straně, nezřídka mezi její spoluzakladatele. 

Vedení agrární strany tehdy, přes jejich četné intervence, nařídilo svým poslancům hlasovat 

pro znění zákona, protože "jeho hlavním zájmem v té době bylo pronikat také mezi chudé lidi 

na vesnicích" j86 

Rozčarování starousedlíků posílilo kritické nálady panující v mnoha stranických 

organizacích. Nespokojenost začala nabývat masovějších rozměrů a zachvacovala celé 

oblasti, jako například jižní Čechy, Hanou či Českomoravskou vysočinu.f87 Tato situace 

samozřejmě nahrávala posilování opozičního hnutí ve straně. Švehla se v ní proto rozhodl k 

ráznému kroku a prosadil vyloučení několika představitelů statkářského křídla v čele se 

statkářem Rudolfem Bergmanem.f88 Vyloučená skupina pak na svém sjezdu 21. prosince 

1919 založila vlastní politickou stranu pod názvem Československá rolnická jednota. 

Nová organizace, která nenašla podporu zdaleka u všech opozičních skupin, 

sdružovala především členy statkářské frakce. Do jejího čela se postavil Bergman, jemuž se 

podařilo získal také další významné funkcionáře strany, jako například bývalého předsedu 

agrárníků Josefa Žďárského, nebo statkáře Jana Millera. Celkově se jednalo o nepříliš 

početnou skupinu, její nebezpečí však spočívalo v tom, že v situaci nepříznivé pro stranu 

využívala osvědčené taktiky hájení stavovských zájmů a v hrozbě jejího spojení s důležitou 

skupinou starousedlíků.f89 

Takovýto vývoj ale vedení agrárníků již nehodlalo připustit. Švehla se proto rozhodl 

částečně ustoupit a vypracoval novelizaci zákona o obecním statku, která vycházela více 

vstříc zájmům starousedlíků. Její přijetí prosadil pod hrozbou demise i u sociálních 

demokratů, kteří se původně proti změně vyslovovali. Zároveň si podplacením či slibem 

sinekur naklonil vedoucí představitele odboje starousedlíků a přiměl tak jejich většinu k 

návratu do strany.f90 

Opoziční rolnická jednota tak přišla o možnost rozšíření svého vlivu a zůstávala 

nadále stranou bez masového organizačního základu. Za této situace docházelo k jejímu 

rychlému sbližování s národní demokracií, na které byl již od počátků finančně závislý její 

tiskový orgán Role. Iniciativa v tomto směru vycházela od národních demokratů, konkrétně 

Rašína snažícího se zřejmě touto cestou vybudovat své straně voličskou základnu na 

venkově.f91 Národní demokracie, která integrovala i dvě další opoziční seskupení složená z 

bývalých agrárníků, nakonec uzavřela s rolnickou jednotou dohodu, na jejímž základě došlo 
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ke spojení obou stran a jednota se stala jakousi odborovou organizací národních 

demokratů.f92 

Švehlovo vedení agrární strany ovšem nebylo vystaveno pouze kritice z pravicových 

pozic, ale mělo své oponenty i v řadách malozemědělců a domovinářů. Právě jejich 

nespokojenost na Plzeňsku a Táborsku vedla k vytvoření dalšího odštěpeneckého seskupení, 

které vystupovalo pod názvem Ústřední organisace malorolníků a domkářů, a do jehož čela 

se postavil plzeňský hoteliér Vojtěch Čipera. Nová organizace se především pokoušela 

organizovat tyto skupiny venkovského obyvatelstva proti starousedlíkům. ;93 

Také Čipera velice brzy navázal spolupráci s národními demokraty, od nichž dokonce 

obdržel dva mandáty v Národním shromáždění. Tím ale své hnutí v očích drobných 

malorolníků velice rychle zkompromitoval a zastavil tak jejich počáteční příliv do své 

organizace a fakticky ji odsoudil k bezvýznamnosti. Na rozdíl od rolnické jednoty zůstalo 

jeho hnutí formálně nezávislé a samostatně dokonce kandidovalo i v parlamentních volbách 

roku 1920. Přesto však secese Čiperovy skupiny agrární stranu nijak výrazně neohrozila a 

přinesla jí pouze minimální ztráty. Vážnější pokus o štěpení podnícený z levicových pozic a 

reagující na pomalý postup pozemkové reformy tak strana zaznamenala až na podzim 1921 od 

nespokojených představitelů domovinářského hnutí.f94 

Odchod nejbojovnější části statkářské opozice, jejíž nemalá část v čele s Karlem 

Práškem nadále setrvala v rámci agrární strany, nepřinesl nakonec přes jeho dramaticky 

vyhlížející souvislosti Švehlovým republikánům žádnou závažnou újmu. Naopak přispěl k 

alespoň částečné konsolidaci stranické organizace před blížícími se parlamentními volbami, 

posílil pozice Švehlova vedení a levicové směřování strany vůbec. V neposlední řadě tak také 

přispěl k úspěchu jejího propagačního úsilí na získání malorolnických vrstev, kterým 

vyloučením Bergmana a jeho spolupracovníků dokazoval, že se strana zbavuje velkostatkářů 

a hájí zájmy drobných zemědělců.f95 

Parlamentní volby na jaře roku 1920 tak na jedné straně stranu zastihly v rozporu s 

očekáváním mnohých již poměrně stabilizovanou, zbavenou nejhlasitějších opozičních skupin 

a v situaci, kdy se mohla vykázat značným množstvím úspěchů. Patřilo k nim především 

prosazení pozemkové reformy a zajištění monopolního vlivu na její provádění a dále rychlý 

růst domovin, který signalizoval úspěšné zakotvení v řadách malorolníků. Strana si zároveň 

během krátkého období samostatného Československa nejen zachovala silné mocenské pozice 

ve státě, ale dokonce výrazně posílila svůj vliv v jeho exekutivě v nejširším slova smyslu a 
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vytvořila si tak podmínky pro vstup do role jednoznačného hegemona vnitropolitické scény, 

který se postupně uskutečnil v první polovině dvacátých let. 

Švehlou prosazovaný politický kurz, který dočasně upřednostňoval zájmy státu před 

potřebami a požadavky vlastních voličů, ovšem ohrozil do jisté míry popularitu a jednotu 

strany a vyvolal v kruzích jejích tradičních členů a sympatizantů značnou nevoli. Ta také 

hrozila, že se promítne i v poklesu volebních preferencí strany, a proto její vedení očekávalo 

se značným napětím blížící se dlouho odkládané parlamentní volby, jejichž výsledky se 

mohly stát jakýmsi lakmusovým papírkem úspěšnosti stranické politiky. 

56 



KAPITOLA III 

Účast republikánské strany v parlamentních volbách 

roku 1920 a její podíl na formování druhé Tusarovy vlády 

Parlamentní volby roku 1920 představovaly významný mezník v životě nového státu i 

samotné agrární strany. Uzavíraly období jistého revolučního provizoria, v němž byly 

zástupci českého a slovenského politického života vybudovány základy Československé 

republiky a přijata její ústava. Zároveň znamenaly prvořadou podmínkou pro přechod do 

poměrů běžných v parlamentní demokracii, naplnění jejích v ústavě zakotvených principů, 

které mimo jiné umožnily účast volených zástupců menšin v nejvyšším zákonodárném sboru 

státu. Před účastníky tehdejšího dění stavěly velké množství neznámých, od účasti a postoje 

německých a maďarských poslanců v Národním shromáždění, přes otázku, jak se promítne 

vlna poválečného sociálního radikalismu do volebních preferencí, až po problém nejasné a 

nevypočitatelné situace na Slovensku. Jejich výsledky byly proto očekávány s velkým 

napětím. 

Z důvodu přetrvávající vnitřní nestability státu dlouho odkládané parlamentní a 

senátní volby byly vypsány až v prvním březnovém týdnu 1920 na třetí a čtvrtou neděli 

následujícího měsíce. Politické strany zahájily prakticky ihned po oznámení volebního 

termínu horečnou předvolební kampaň, která se projevovala hlavně v tisku a různých formách 

předvolební agitace, ale poznamenala i činnost Národního shromáždění a vlády, kde vedla k 

propuknutí otevřené koaliční krize. 

K té vedly především prohlubující se rozpory mezi jednotlivými vládními stranami, 

které zákonitě vyostřila započatá volební kampaň. Vzájemná disharmonie rychle rostla 

zejména mezi agrárníky a sociálními demokraty, jejíž vedení stále více ustupovalo rostoucímu 

tlaku levicové frakce a kormidlovalo stranickou politiku stále výrazněji doleva, často bez 

větších ohledů na zájmy a možnosti státu. 

Také agrární strana fakticky zahájila předvolební kampaň již v březnu a rozjela ji na 

plné obrátky především prostřednictvím svého tisku. Oficiálnější ráz celá událost ale dostala 

až první dubnový týden po zveřejnění volebního manifestu strany./1 
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Zmíněný dokument, který byl nejdelší z manifestů uveřejněných českými politickými 

stranami a zároveň se mohl pochlubit nejpatetičtějším úvodem, shrnoval a představoval 

předvolební požadavky a postoje českých agrárníků. 

Text provolání vyházel z velké části ze stranického programu z roku 1919, často 

přesně citoval jeho jednotlivé formulace. Jeho snahou bylo oslovit venkovské obyvatelstvo 

bez rozdílu povolání či sociálního postavení. Ve svém úvodu vyzdvihl vznik 

československého státu, který označil za triumf národní myšlenky a zároveň projev "vítězné 

idey československé půdy",/2 a neopomněl vyjádřit zásluhy agrární strany o tento počin. 

Motiv československé státnosti a národního cítění se objevoval i v jeho zbylých částech , lze 

říci, že přihlášení se k státotvornosti, k nutnosti respektovat potřeby nového státu, a zároveň 

zdůraznění stavovských požadavků zemědělců tvořilo základ konstrukce celého dokumentu. 

Manifest se členil na jakési tematické minikapitoly. V jedné z prvních tradičně 

apeloval na jednolitost venkova a nutnost jeho společného postupu, což propojil s ostrými 

výpady proti "přeběhlíkům a zrádcům z důvodů osobních", čímž samozřejmě mínil především 

Bergmanovu agrární opozici. Stranu, která ji poskytla místo na kandidátkách, tedy národní 

demokracii, označil za "bezectnou", "bezpáteřní" a dokonce "malomocnou"./3 

V další z kapitolek následovala ostrá polemika se socialismem, jeho odsouzení a 

postavení do protikladu se zájmy "většiny zemědělců". Především extrémní 

sociálnědemokratické levici byla adresována slova o tom, že zmíněná většina nestrpí, "aby se 

bez ní a proti ní rozhodovalo, aby se jí hrozilo třídní socialistickou diktaturou, aby se na její 

účet podnikaly experimenty s republikou" ./4 

Kromě těchto výpadů vůči volebním konkurentům se manifest věnoval celé řadě 

dalších témat a otázek - například postavení ženy ve společnosti, problému náboženství a 

církví, či otázce vzdělání. Čelné místo v něm samozřejmě patřilo požadavkům zemědělských 

výrobců, volal především po ukončení vázaného hospodářství a rekvizic, po skončení 

"zvrácené" cenové politiky, ale i po dalších tradičních požadavcích agrární strany, které 

představovala například podpora meliorací nebo odborného školství. 

Samostatný tematický celek se vyslovoval pro provedení pozemkové reformy, 

prezentoval dosud přijaté zákony jako vítězství Švehlovy strany nad socialisty a jejich 

koncepcí postátnění zabraného pozemkového majetku a jednoznačně se postavil za soukromé 

vlastnictví půdy. Celý manifest zakončovala a zároveň shrnovala tři hesla: "Za svatou a po 

otcích zděděnou půdu", "Za volnost zemědělské práce", "Za demokratickou republiku" .f5 
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K požadavkům provolání a nejvíce samozřejmě k polemikám s volebními konkurenty 

se vracel po celé předvolební období stranický tisk. Jeho četné výpady na jejich adresu byly 

často dosti nevybíravé, což platí především pro Večer, i když ve srovnáním s periodiky, které 

na agrárníky nejvíce útočily - zejména opoziční Rolí, ale i koaličním sociálnědemokratickým 

Právem lidu, lze tón agrárnického tisku, zvláště Venkova, označit za relativně umírněnější, 

méně demagogický a agresivní. 

Jeho ostří bylo namířeno především proti národní demokracii a to zejména pro její 

spojení s agrární opozicí, v níž zřejmě - soudě alespoň podle četnosti výpadů - vidělo 

stranické vedení nejnebezpečnějšího nepřítele. V těsné souvislosti s útoky na Kramářovu 

"zkorumpovanou" stranu "spoléhající na své bezedné fondy"/6 zpravidla stála tatáž slova 

namířená proti Čiperově malozemědělské straně, kterou agrárnické listy opakovaně 

označovaly za druhou kandidátku národních demokratů./7 

Častý terč polemik představovaly i socialistické strany a také lidovci, poněkud 

opomenutí v předvolebním manifestu, vůči kterým strana "bojovala" především 

uveřejňováním jejich devótních prorakouských prohlášení z doby války. Opakovaným 

námětem předvolebních článků se stalo i vysvětlování a obhajování účasti v koaliční vládě se 

socialistickými stranami odůvodňované potřebami státu, snahou "udržet a střežit vše dobré a 

mařiti práci rozkladných živlů''/8 

Z výše uvedených stran a hnutí, respektive jejich tiskových orgánů, přicházely také 

nejčastější útoky proti agrární straně a její politice. Prim v tomto ohledu hrála Role, deník 

Bergmanovy agrární opozice. Agrárníkům vyčítala zejména jejich vládní spojenectví se 

socialistickými stranami/9, obětování a poškozování zájmů zemědělců ale i občanských 

vrstev vůbec. Valná část těchto útoků byla adresována osobně "politickému obchodníkovi" 

Švehlovi, kritizovanému velmi často za jeho působení na ministerstvu vnitra, kde podle Role 

"trpěl teror socialistů proti zemědělcům ... , podvrátil autoritu státních úřadů",flO a to vše 

protože "si to nechtěl rozbít s rudými".fll 

Mnohem méně se agrárníkům věnovalo Právo lidu, které svou agitaci směrovanou na 

venkov zaměřilo, vedle tradiční domény představované zemědělským dělnictvem, i na 

malorolníky a domovináře.fl2 Zároveň také velmi často opakovalo útoky na zemědělce jako 

celek pro neplnění kontingentů a hlásilo se k vázanému hospodářství, čímž tuto kategorii 

voličů jistě příliš neoslovovalo a přispívalo k zvyšování napětí ve vztazích s agrárníky. 

Další vyostření rozporů mezi agrární stranou a sociálními demokraty přineslo poslední 

zasedání revolučního Národního shromáždění, které se sešlo 14. dubna, čtyři dny před 
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volbami, a jehož průběh silně poznamenala vyhrocená předvolební atmosféra. Agrární strana 

se během něm pokusila vyřešit svůj palčivý problém se starousedlíky, a to další novelizací 

zákona o obecním statku z června předešlého roku. Novelizaci již v prosinci částečně 

změněného zákona přislíbilo stranické vedení zástupcům starousedlických organizací 

motivováno obavou, aby jejich členové nehlasovali v blížících se volbách pro Bergmanovu 

opozici./ 13 

Celý předvolební tah ovšem skončil neúspěchem, protože daný zákon byl v plenu 

Národního shromáždění odmítnut. Jeho nepřijetí zapříčinili sociální demokraté, kteří sice 

původně přislíbili svým koaličním partnerům podporu zmíněné novely, ale v rozhodující 

chvíli hlasovali proti a rozhodli tak o debaklu zmíněného plánu. Stalo se tak k značné radosti 

pravicových oponentů agrárníků, z nichž například Role jejich neúspěch škodolibě přivítala 

titulkem Pomahači státního socialismu odkopnuti svými spojenci.f14 

Předseda agrární strany zareagoval na postoj sociálně demokratických poslanců tím, 

že se ihned po uskutečnění hlasování přesunul "z ministerské lavice do poslanecké" a spolu se 

svými ministry podal ještě téhož dne demisi, což následující den učinili také členové vlády za 

sociální demokracii.f15 I když celá tato akce agrárnických ministrů měla spíše demonstrativní 

význam,/ 16 zřetelně signalizovala rozčarování vedení agrárníků z koaliční spolupráce se 

sociálními demokraty, které mimo jiné vyústilo po volbách v rozpačitý postoj k myšlence na 

obnovení rudozelené koalice. 

Celou předvolební kampaň agrární strana směrovala pouze na české země, zatímco 

své slovenské příznivce vyzvala, aby volily Slovenskou národní a rolnickou stranu (dále jen 

SNRS), s jejímiž organizacemi, jak se vyjádřila ve svém předvolebním manifestu, jde do 

voleb bok po boku a tvoří s nimi "jednotnou armádu československé půdy".f17 Tato výzva 

slovenským voličům tak výslovně potvrdila blízkost obou zmíněných stran, navázala na jejich 

dosavadní spolupráci a stala se i zřetelným vyjádřením toho, že agrární strana se nehodlá na 

Slovensku angažovat samostatně, ale pouze prostřednictvím svého slovenského partnera. 

Předvolební manifest a blížící se parlamentní volby tak mimo jiné uzavřely 

významnou kapitolu spolupráce českých agrárníků s představiteli slovenského rolnického 

hnutí. Ta navázala na již zmíněnou kooperaci v období před a během první světové války a v 

průběhu krátkého období československé samostatnosti prošla poměrně rychlým vývojem. 

Jeho první fázi představovalo období bezprostředně následující po vzniku Československa, v 

němž agrární strana zprvu chtěla přímo rozšířit své působení z českých zemí na Slovensko. 

Tohoto úmyslu se však poměrně brzy vzdala a rozhodla se vybudování rolnické strany 
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přenechat slovenským politikům, kterým poskytovala všestrannou podporu, například 

vysíláním organizačních pracovníků, ale i podporu finanční.f18 

K zmíněnému rozhodnutí přispěly jednak zdejší tradice působení četných protagonistů 

agrárního hnutí a ve značné míře také skutečnost, že zde již od počátku roku 1919 začala 

vznikat síť rolnických jednot zakládaných Milanem Hodžou. Jednoty měly sloužit jako 

organizace prosazující rolnické požadavky, především provedení pozemkové reformy, a 

zároveň jako buňky budoucí politické strany. 

Ohledně vytvoření agrární politické strany na Slovensku se střetly po vzniku republiky 

dvě odlišné koncepce. První z nich prosazoval ministr s plnou mocí pro Slovensko Vavro 

Šrobár. Ten usiloval o vybudování jednotné vládní státotvorné strany, která by se budovala 

shora i za pomoci vládních institucí. Měla propojovat stavovský rolnický charakter s 

národním principem, kterým chtěla navázat na předválečnou všenárodní Slovenskou národní 

stranu a být zároveň jakousi hrází proti autonomismu, radikální levici i menšinám a také 

tmelem česko-slovenské jednoty. Druhou koncepci, která se ukázala jako produktivnější, 

představoval program Milana Hodži. Ten upřednostňoval především stavovské zaměření 

strany a fakticky ji započal budovat zdola pomocí sítě zmíněných Slovenských rolnických 

jednot, kam zájemci vstupovali především pod vidinou přídělu půdy v rámci pozemkové 

reformy/19. 

Blížící se parlamentní volby i aktivizace levice na Slovensku nakonec vedly 

k realizaci plánů na konstituování rolnické strany, k čemuž došlo v září roku 1919. Strana 

dostala název Národná republikánská strana rolníctva a spojilo se v ní Šrobárovo křídlo 

s Hodžovou platformou. Program této strany se vedle jednoznačné podpory čechoslovakismu 

a centralistického pojetí vlády hlásil především k rolnickým požadavkům, zvláště k 

uskutečnění pozemkové reformy./20 

Nová strana se opírala o zmíněné rolnické jednoty, které tvořily její základní 

organizace, a také o Slovenské domoviny vytvářené podle českého vzoru, jejichž budování 

dokumentovalo úzké sepětí s republikánskou stranou. Ty měly tak jako v českých zemích 

pomoci nové straně v boji o drobného zemědělce se sociální demokracií, jež tehdy 

představovala hlavního konkurenta slovenských republikánů. 

Rostoucí vliv značně radikalizovaných sociálních demokratů na Slovensku vedl 

Hodžovu a Šrobárovu stranu ke spojení s obnovenou Slovenskou národní stranou, původně 

všenárodní buditelská protostranou, která měla značný kredit z předválečného období, ale 

zároveň se již v tomto období začínala hlásit k vznikajícímu slovenskému autonomismu. 

61 



Cílem spojení značně odlišných stran se stalo vytvoření volebního bloku s funkcí 

"hrádze proti šíreniu "bolševizmu"" .J21 K sloučení obou subjektů došlo v lednu 1920 a 

vznikla jím nová strana pojmenovaná jako Slovenská národná a rolnícka strana. Její vedení 

se dostalo plně do rukou rolnického křídla a "narodniarom" byl přisouzený pouze nepatrný 

vliv.J22 Tato skutečnost umožnila další sbližování této strany, která se netajila svými 

ambicemi vyhrát na Slovensku volby, s českými agrárníky, což se v plné míře projevilo 

bezprostředně po parlamentních volbách v dubnu 1920. 

Samotné dlouhou dobu odkládané parlamentní volby proběhly bezprostředně po 

zmíněné demisi první Tusarovy vlády ve dvou kolech. První se konalo 18. dubna a voliči v 

něm hlasovali o složení Poslanecké sněmovny, druhé, v němž se volilo do Senátu, se 

uskutečnilo o týden později. Nedošlo k nim na celém území státu, protože se jich nezúčastnili 

obyvatelé Podkarpatské Rusi, plebiscitního území Těšínska, Oravy a Spiše a území 

přičleněných k Československu na základě mírových smluv s Rakouskem a Německem./23 O 

hlasy se v nich ucházelo celkem 22 volebních stran či skupin, které si mezi sebou měly 

rozdělit 281 poslaneckých mandátů. Do Poslanecké sněmovny se probojovalo pouze 16 z 

nich./24 

Volební výsledky potvrdily silné levicové nálady ovládající značnou část tehdejší 

společnosti. Jednoznačným vítězem se stala strana sociálnědemokratická, pro níž se vyslovila 

více než 114 všech a přes 113 ;25 českých a slovenských voličů, přičemž nejvíce překvapil její 

úspěch na Slovensku, kde výrazným způsobem předběhla strany Íudovou a národní a 

rolnickou, které, i když každá jinak, zdůrazňovaly svůj národní a specificky slovenský ráz. 

Spolu s Československou stranou socialistickou a Modráčkovými socialisty získaly 

socialistické strany 50,6 % hlasů odevzdaných pro československé, respektive české a 

slovenské, politické strany. 

Z občanských stran překvapivě uspěla volební koalice českých lidovců a slovenských 

Íudovců, která skončila celostátně jako druhé nejsilnější seskupení, což signalizovalo 

konsolidaci sil politického katolicismu./26 Naopak neúspěch zaznamenala národní 

demokracie kandidující společně s tzv. agrární opozicí, jimž 6% hlasů zaručovalo pouze 19 z 

46 mandátů, kterými strana disponovala před volbami. Do sněmovny se probojovala i strana 

živnostenská. 

Z německých politických stran triumfovala celostátně třetí nejsilnější sociální 

demokracie, která obdržela celostátně ll, 1 % hlasů, které vyjadřovaly preference 

ohromujících 43,5 % voličů německých stran. Mezi občanskými stranami získal nejvíce 
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poslaneckých křesel Svaz německých zemědělců -Bund der Landwirte (dále jen BdL). Jeho 

volební zisk představoval 3,9% všech československých hlasů, což se rovnalo 15,2% hlasů, 

které obdržely německé strany, tedy výsledek velmi solidní. Na výši volebního zisku jistě 

působil fakt, že BdL ohlásil zájem zajistit německým rolníkům podíl na pozemkové reformě a 

v souvislosti s tím dokonce spoluúčast na příslušných československých správních 

orgánech./27 

Agrární strana vstupovala do volebního klání pod oficiálním názvem Republikánská 

strana československého venkova a Domoviny. Své kandidáty postavila ve všech volebních 

krajích s výjimkou Karlovarského. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny se pro ni vyslovilo celkem 603 618 voličů, což 

představovalo zisk 9,74 % z celkového počtu platných hlasů. Tento počet stranu poněkud 

překvapivě řadil až na čtvrté místo v celostátním pořadí volebních seskupení za 

československou sociální demokracii, koalici českých a slovenských katolíků a německé 

sociální demokraty. 

Pokud bychom k uvedeným výsledkům agrárníků v českých zemích přičetli i 

preference SNRS, jejíž poslanci vytvořili se zástupci Republikánské strany československého 

venkova společný parlamentní klub a jejichž strany se o dva roky později sloučily, činil by 

výsledný součet 845 663 hlasů, tj. 13,64 %. Tento výsledek by je poté zařadil na pozici druhé 

nejsilnější strany ve státě. 

Podobný pohled nabízí i srovnání procentuálních podílů z hlasů odevzdaných pro 

české politické strany v českých zemích, z něhož republikánská strana vyšla s 18,6 % jako 

druhé nejsilnější seskupení a Venkov proto právem mohl uvítat volební výsledky slovy "Jsme 

druhou nejsilnější stranou českou".f28 

Nepříliš odlišné výsledky přinesly i volby senátní. V nich si republikánští kandidáti 

dokonce mírně polepšili, když získali 530 388 hlasů, tj. 10,15% ze všech odevzdaných; stejné 

zůstalo i pořadí jednotlivých stran. Na základě uvedených výsledků obdržela Švehlova strana 

28 mandátů v Poslanecké sněmovně, z toho 21 v prvním a 7 ve druhém skrutiniu, a 14 v nově 

zřizovaném Senátu. 

Hlavní voličskou základnu agrární strany samozřejmě, vzhledem k jejímu výrazně 

stavovskému charakteru, představoval převážně zemědělský venkov, zatímco volební zisky 

ve větších městech lze označit za nepatrné. Tuto situaci výstižně dokresluje poměr 

procentuálních podílů na hlasech odevzdaných pro agrární kandidáty v obcích do 5 000 

obyvatel a v obcích, které tento počet převyšovaly. V Čechách tento poměr činil 27,4% : 1,5 
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%, na Moravě a ve Slezsku pak 23 % : 2,3 %. Například v Praze tak strana obdržela pouhých 

2 390 hlasů, tj. 0,7% všech odevzdaných. 

Kromě propastných rozdílů mezi městy a venkovem existovaly ve volebních 

preferencích republikánské strany i rozdíly regionální. Dlouholetou tradici měly především na 

úrovni zemí. V Čechách získali agrárníci 19 % hlasů odevzdaných pro české politické strany 

a umístili se na druhém místě za sociální demokracií, která zde představovala jejich 

nejvýznamnějšího konkurenta v boji o venkovské voliče. 

Na Moravě obdržela Švehlova strana 17,81 %těchto hlasů, ale posunula se až na třetí 

místo s téměř desetiprocentní ztrátou oproti lidovcům, pro něž se zde vyslovila podstatná část 

venkovského obyvatelstva. Zatímco v Čechách, kde se k zemědělství coby svému povolání 

hlásilo necelých 33 % občanů české národnosti,/29 se tedy pro ní vyslovily téměř 2/3 

zemědělců, na Moravě to byla méně než polovina z čtyřiceti procent.J30 

Své voliče měla Švehlova strana ve všech čtrnácti volebních krajích českých zemí kde 

kandidovala. Nejvíce sympatizantů vykázala jedna z tradičních agrárnických bašt - velmi 

málo zprůmyslněný volební kraj Jihlava, v němž jako v jediném agrárníci předstihli s 27,7% 

sociální demokracii, následovaly Pardubice a Hradec Králové. Naopak nejslabší výsledky 

vykázali agrárníci v menšinových krajích Česká Lípa a Louny. Vyjma tyto menšinové oblasti 

lze ovšem označit rozložení jejich volebních preferencí za poměrně rovnoměrné, bez velkých 

diferencí typických například pro volební výsledky lidovců. 

Skutečně výrazných úspěchů dosáhli republikánští kandidáti v několika okresech, 

které patřily k dlouhodobým centrům agrárního hnutí. Jako příklad může sloužit jihočeský 

soudní okres Milevsko či středočeské Dolní Kralovice spjaté s působením populárního Karla 

Práška, v nichž jejich zisk dokonce přesáhl 50 %. Na Moravě se padesátiprocentní hranici 

nejvíce přiblížil soudní okres Dačice. 

S velkým napětím byly jistě vedením strany očekávány výsledky agrární opoz1ce. 

Zadostiučinění přinesl především neúspěch Čiperových malozemědělců. Ti kandidovali pouze 

v šesti českých krajích pod oficiálním názvem Strana malorolníků, domkářů a živnostníků v 

republice Československé. Získali sice 42 670 hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny a 

zhruba 1/2 tohoto počtu ve volbách senátních, ani v jednom z krajů však nepřekročili volební 

číslo, a proto neobdrželi žádný mandát. Nejlepšími výsledky se vykázali v kraji plzeňském a 

českobudějovickém, kde se pro ně vyslovilo 9,4 % českých voličů v obcích do pěti tisíc 

obyvatel, tedy 1/3 z těch, kteří zde volili RSČV. 
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Naproti tomu agrární opozice kandidující s národní demokracií obdržela mandáty 

čtyři, tři do Poslanecké sněmovny, v níž zasedl i místopředseda Rolnické jednoty Rudolf 

Bergman, a jeden do Senátu obsazený jedním ze zakladatelů agrární strany Josefem 

Žd'árským./31 Počet mandátů členů agrární opozice ovšem prakticky nic nevypovídá o 

volebních preferencích tohoto seskupení, protože o nich rozhodovalo vedení národních 

demokratů, nikoli bezprostředně voliči. Určitým vodítkem pro určení počtu sympatizantů by 

mohlo být srovnání volebního zisku národní demokracie z obecních voleb v roce 1919, tedy 

ještě před spojením s agrárními opozičníky, s preferencemi dosaženými ve volbách 

parlamentních v obcích do pěti tisíc obyvatel, v nichž převažovalo zemědělské obyvatelstvo, 

tedy potenciální voliči Bergmanovy strany. 

V této kategorii obcí zaznamenali národní demokraté nárůst o 79 925 hlasů,/32 tj. na 

více než dvojnásobek předcházejícího počtu, a jejich podíl na hlasech odevzdaných pro české 

strany v této kategorii obcí tak stoupl z 2, 7 % na 4,8 %. Ve stejném období sice vzrostly 

preference Kramářovy strany i ve městech, ovšem zde tento nárůst činil pouze přibližně 30% 

nad úroveň původního stavu, a proto lze alespoň podstatnou část uvedeného navýšení ve 

vesnických obcích přičíst na konto agrární opozice, zvláště vycházíme-li ze skutečnosti, že 

národní demokracie se tradičně profilovala jako městská strana a její voličské zázemí na 

venkově bylo minimální. Samotná agrární opozice uváděla jako svůj volební zisk 60 000 až 

70 000 hlasů,/33 reálnější odhad na základě výše uvedených údajů by se pohyboval spíše 

okolo padesáti tisíc hlasů či mírně nad touto úrovní./34 

Celkově lze říci, že Bergmanovo seskupení nezískalo na venkově příliš silné pozice a 

také zřejmě nesplnilo naděje do něj národními demokraty vkládané,;35 přesto však spolu s 

Čiperovými malozemědělci a s další, pouze v Plzeňském kraji kandidující, mikrostranouf36 

přispělo k celkovému oslabení pozic agrární strany a připravilo ji o několik desítek tisíc 

potenciálních voličů. 

Za problematické a nejednoznačné lze považovat hodnocení úspěšnosti agrárníků v 

prvních parlamentních volbách. Pokud bychom je porovnávali s výsledky obecních voleb z 

roku 1919, nabízely by se nám k tomu dva údaje: 15,3 % dosažených v přímých volbách a 

20,5 % po připočítání zisku z tzv. kompromisních kandidátek. Protože o reálné síle strany 

mnohem více vypovídal údaj z druhé poloviny uvedeného rozmezí, je možné v této 

souvislosti hodnotit ve volbách do sněmovny dosažených 18,6 %jako projev stagnace či 

mírného poklesu preferencí. Vzhledem k odlišnému charakteru obecních voleb, při nichž se 
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často místní podmínky liší od situace celostátní, a nejasnostem spojeným se započítáváním 

kompromisních kandidátek, je hodnota takovýchto porovnávání poněkud snížená. 

Ve srovnání s výsledky posledních voleb do Říšské rady z roku 1911, které ovšem 

proběhly ve většinovém volebním systému, zaznamenala strana úbytek preferencí z 23,9% na 

18,6 % z odevzdaných českých hlasů. 

Na poklesu voličské přízně se podepsalo několik faktorů. Prvním z nich bezpochyby 

byla vrcholící vlna poválečného sociálního radikalismu a s ní spojená politická konjunktura 

levicových stran, především sociální demokracie. Ta získala na venkově značný počet hlasů 

mezi sociálně slabými vrstvami venkovského obyvatelstva, zejména mezi zemědělskými 

dělníky, průmyslovým dělnictvem žijícím na vesnici, ale částečně i malozemědělci. Tento 

fakt svědčil o tom, že heslo Venkov jedna rodina nezakořenilo na vesnici tak, jak by si vedení 

agrární strany představovalo, a že sociální protivy hrály při rozhodování voličů stále 

významnou roli. 

Uvedenou skutečnost přiznal i jeden z nejvlivnějších představitelů stranického vedení 

František Udržal, když ve Venkovu napsal "sociální demokracie ... na českém venkově 

rozdělovala nám zemědělce podle výměry jejich usedlostí a zmocnila se značného počtu 

naivních duší" j3 7 

Z dalších faktorů negativně ovlivňujících volební výsledek strany lze uvést již výše 

zmíněnou rozbouřenou situaci na venkově a nespokojenost rolníků s politikou stranického 

vedení, které v rámci kompromisů nutných pro uchování na venkově neoblíbené, ale pro 

zajištění vnitropolitické stability státu nezbytné rudozelené koalice, muselo dočasně do 

značné míry ustoupit od hájení stavovských zájmů zemědělců a odsunout je v zájmu 

vnitropolitické stability státu do doby, kdy již bude republika vnitřně konsolidována. Tato 

skutečnost samozřejmě nahrávala opozičním stranám, především lidovcům a Bergmanovu 

seskupení. 

Na výsledných preferencích se mohla nepříznivě podepsat i slabší angažovanost 

některých agrárnických lídrů na předvolební kampani způsobená jejich zaneprázdněností 

prací ve vládě a v parlamentu, a to především Švehly, který v důsledku vyčerpání 

způsobeném intenzivní prací na tvorbě ústavy dokonce onemocněl/38, ale také například 

ministra financí Sonntaga.f39 Relativní pokles sympatizantů ve srovnání s rokem 1911 byl 

zřejmě ovlivněn i postupujícím poklesem počtu obyvatel pracujících v zemědělství a obyvatel 

venkova vůbec. 
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Také strana nebyla s výsledky volebního klání příliš spokojenaJ40a zřejmě původně 

předpokládala dosažení vyššího zisku.f41 Její tisk reagoval sice titulky typu Naše vítězství či 

Vycházíme čestně a vítězně,J42 ovšem časté připomínání nevýhodné předvolební pozice člena 

vlády, obětí, které si strana uložila v zájmu státu, či nevybíravého tlaku a demagogie 

konkurentů,/43 dávalo tušit zklamání a větší ambice. Otevřeně byla nespokojenost vyjádřena 

s preferencemi dosaženými na Moravě./44 

Celkové výsledky prvních parlamentních voleb v samostatném Československu s 

sebou přinesly značné posuny v poměru mocenských sil v novém státě a zejména v nově 

zvoleném Národním shromáždění, z jehož řad měla vzejít nová vláda. Hlavní změnu ve 

složení zákonodárného sboru představovala účast poslanců národnostních menšin, kteří 

obsadili téměř jednu třetinu křesel v Senátě i v Poslanecké sněmovně, v které se mělo 

rozhodnout o složení nového vládního kabinetu. 

Další důležitý posun představovalo výrazné posílení pozic sociální demokracie, která 

získala 74 mandátů- tedy o 19 více než měla v revolučním Národním shromáždění. Díky ní 

zmohutněl i celý blok československých socialistických stran, k němuž se kromě zástupců 

Lidového domu řadila i Československá strana socialistická a tři poslanci Modráčkovy 

Socialistické strany československého lidu pracujícího, a který dohromady disponoval se 101 

ze 199 českých a slovenských mandátů. 

Naopak postavení agrární strany doznalo v novém Národním shromáždění výrazného 

oslabení. Získaných 28 poslaneckých křesel představovalo pouhou polovinu z padesáti pěti, 

které agrárníkům náležely v předešlém zákonodárném sboru, kde mohli navíc počítat s 

podporou nemalé části poslanců Slovenského klubu, jehož valnou část tvořili členové nebo 

sympatizanti sesterské SNRS.J45 

Značnou ztrátu v počtu získaných mandátů se vedení strany podařilo do jisté míry 

kompenzovat vytvořením společného klubu s dvanácti poslanci zmíněné národní a rolnické 

strany. Ten vznikl na základě jednomyslného usnesení slovenských poslanců přijatého již v 

prvním povolebním týdnu na poradách, které proběhly za účasti Antonína Švehly a kterým 

předcházely konzultace agrárnického předsedy s Milanem Hodžou.J46 

Své rozhodnutí zástupci druhého nejsilnějšího subjektu na slovenské politické scéně, 

který v parlamentních volbách utrpěl citelnou porážku, když získal 242 tisíc hlasů, tedy méně 

než polovinu preferencí dosažených sociálními demokraty, vysvětlili potřebou vstoupit do 

klubu vládnoucí strany, aby tak bylo umožněno aktivní působení slovenské inteligence na 
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dění v domovské části republiky, nutností hájit rolnické zájmy a získat si vliv na provádění 

pozemkové reformy.f47 K vytvoření společného klubu obou stran došlo i na půdě senátu. 

Přijetím usnesení v národní a rolnické straně definitivně zvítězilo Hodžovo a 

Šrobárovo rolnické křídlo nad národovci , kteří přišli z obnovené Slovenské národní strany. 

Ovšem zdaleka ne všichni představitelé této orientace souhlasili s realizovaným řešením,/48 

část z nich se proti němu otevřeně postavila a vzájemné rozpory nakonec vyvrcholily secesí 

národního křídla a znovuzaložením samostatné Slovenské národní strany v březnu 

následujícího roku. Původnímu agrárnímu proudu zůstal název Slovenská národná a rolnícka 

strana a po peripetiích vrcholícím dočasným oddělením Slovenskej domoviny v roce 1922 

došlo v tomtéž roce pod tlakem českých agrárníků ke sloučení obou zmíněných stran s českou 

do jednotné Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. 

Vytvoření společného čtyřicetičlenného poslaneckého klubuJ49 českých a 

slovenských agrárníků výrazným způsobem posílilo vliv a váhu agrární strany na půdě 

Národního shromáždění a umožnilo ji mimo jiné dosáhnout významných pozic při obsazování 

funkcí v Poslanecké sněmovně i v Senátu. 

Do pětičlenného vedení sněmovny za spojený klub obou stran zasedl na post 

místopředsedy Slovák Ján Botto, v sedmnácti sněmovních výborech a komisích obsadili čeští 

a slovenští agrárníci čtyřikrát funkci předsedy;50a šestkrát místopředsedy. Předsedou 

republikánského klubu se stal František Udržal, místopředsedy byli zvoleni Pavol Blaho za 

slovenské poslance a pravicově orientovaní Jaroslav Rychtera a František Staněk. Jako 

jednatelé měli klub zastupovat blízký Švehlův spolupracovník Bohumil Bradáč spolu s 

generálním tajemníkem strany Rudolfem Beranem. 

V Senátu získala agrární strana po dohodě se sociální demokracií dokonce místo 

předsedy této nově vzniklé komory Národního shromáždění. Na jeho první schůzi dne 26. 

května 1920 na něj zasedl bývalý ministr financí Cyril Horáček, ale již o tři týdny později ho 

vystřídal z funkce ministra zemědělství právě abdikovavší Karel Prášek. Horáček pak 

nastoupil místo Práška do čela předsednictva společného dvacetičlenného klubu senátorů 

RSCV a SNRS, jehož členy dále byli Milutin Križko a Karel Sáblík jako místopředsedové a 

František Hybš jako jednatel. 

K dalšímu posílení pozic republikánské strany v Poslanecké sněmovně i v Senátu 

přispělo jednání zástupců jejího výkonného výboru s vedením Československé živnostensko -

obchodnické strany středostavovské o vzájemné spolupráci na půdě Národního shromáždění, 

kde živnostníci disponovali šesti poslaneckými a třemi senátorskými mandáty. Rozhovory při 
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nichž bylo "docíleno plné shody a sjednány příslušné modality ohledně společného a 

jednotného postupu";51 odstartovaly dlouhou éru vzájemné spolupráce obou seskupení. 

Živnostenská strana do nich vstupovala s cílem získat pro sebe zastoupení ve sněmovních 

výborech a dohoda ji podle Ferdinanda Peroutky přivedla do "sféry politiky pozitivní" při níž 

sice dělala nadále "lomoznou opozici na schůzích, avšak ve věcech celostátního významu 

podporovala svými hlasy vládní koalici".f52 

Ústředním bodem veškerého povolebního dění na politické scéně se stala otázka 

sestavování nové vlády. Pro její zformování musel být získán souhlas nadpoloviční většiny z 

281 poslanců, tedy 141 hlasů. Podpora novému kabinetu mohla ovšem fakticky vzejít pouze z 

řad poslanců českých a slovenských stran, protože zástupci národnostních menšin, především 

německé, chápali vznik Československa jako popření svého práva na národní sebeurčení, 

odmítali uznat jeho ústavu a zákonodárství a ve své podstatné části vůbec jeho existenci v 

dosavadní podobě a rozsahu, což je za této situace prakticky vylučovalo z možnosti podílet se 

na vytváření vládní majority.f53 

Za samozřejmý základ nového kabinetu byla všeobecně považována ve volbách 

jednoznačně zvítězivší sociální demokracie, které ovšem chyběla téměř polovina mandátů k 

získání vládní většiny, což pro ně znamenalo nutnost hledání koaličních partnerů. Samotná 

vítězná strana paradoxně neměla otázku své účasti ve vládě jednoznačně vyřešenu. Proti se 

stavěla komunistická levice, za níž již tehdy pravděpodobně stála většina voličů strany a 

která, jak se téměř všichni shodovali sociální demokracii volby vyhrála.f54 Rozhodnutí 

přineslo až zasedání stranického zastupitelstva ze dne 29. dubna 1920, na kterém pravicová 

většina tohoto orgánu prosadila proti zástupcům levice v poměru 41 : ll vstup do vlády, 

ovšem s dodatkem, podle nějž konečný verdikt měl vynést až řádný sjezd celé stranické 

orgamzace. 

Agrární strana, nespokojená s výsledky svého působení v koalici se sociální 

demokracií, se po volbách jednoznačně stavěla za vytvoření kabinetu složeného ze zástupců 

všech československých stran. Jejím cílem bylo zformovat silnou a akceschopnou vládu 

"obměnou proti náhlým překvapením",/55 která by umožnila konsolidaci státu v rozjitřené 

zahraničněpolitické a vnitropolitické situaci a jeho "klidné dovedení do úplně normálních 

poměrů".f56 

Prostředkem k vytvoření takovéto vlády mělo být obnovení koalice stran 

zastoupených v první československé vládě, která by disponovala dostatečnou většinou v 

parlamentě, umožnila pevný postoj vůči všem nebezpečím ohrožujícím křehkou stabilitu 
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republiky a zároveň korigovala aktivity nespolehlivé a vnitřní krizí zmítané sociální 

demokracie. Na snahu agrárníků zapojit do sestavování vlády i lidovce a národní demokraty 

zřejmě působila i větší vstřícnost těchto stran k stavovským požadavkům agrární strany, 

zejména k volání po zrušení vázaného hospodaření se zemědělskými produkty. 

Jednání o formování nové vlády oficiálně zahájil 27. dubna 1920 prezident Masaryk, 

když pověřil Vlastimila Tusara jako představitele nejsilnější strany "přeměnou kabinetu 

popřípadě sestavením nového"./57 Proces vY.iednávání byl značně komplikovaný a trval celé 

čtyři týdny. Vedle Tusara se na něm výrazným způsobem podíleli také Masaryk a Švehla./58 

Vedení sociálních demokratů se stavělo proti hlasům volajícím po obnovení 

všenárodní koalice československých stran, své aktivity směřovalo k znovuustavení 

předvolební rudozelené koalice, tedy spojenectví s československými socialisty a agrárníky, 

protože jednotný nadstranický slovenský klub se v parlamentě po volbách již neustavil. Tyto 

tři strany ovšem dohromady disponovaly pouze 138 mandáty, tedy počtem nedostačujícím pro 

vytvoření vládní majority, a nadto část sociálnědemokratických poslanců hlásící se k 

marxistické levici zdaleka nezaručovala podporu takovémuto kabinetu. 

Tusar se pokusil řešit situaci rozšířením koalice o zástupce německých sociálních 

demokratů, s nimiž na počátku května zahájil jednání, která však vinou naprosto zásadních 

rozporů pramenících z odlišného vnímání národnostních otázek nevedla k úspěchu./59 

Podobně Tusarovo vedení usilovalo získat pro spolupráci i na Slovensku kandidující německo 

- maďarské sociální demokratyf60a vytvořit tak koalici integrující strany nalevo od středu 

politického spektra představovaného tehdy republikánskou stranou a to bez ohledu na jejich 

národnostní profit. Myšlenka na účast německých zástupců ve vládě nebyla cizí ani Švehlovi, 

který o tom s německými zástupci hovořil již před volbami./61 

Vzhledem k neúspěchu těchto jednání a trvajícímu odporu vedení sociální demokracie 

ke vstupu pravicových lidovců a národních demokratů do vlády, přestože obě strany s ní 

vyslovily souhlas, se jako jediné reálné východisko z patové situace ukazovalo obnovení 

rudozelené koalice. Švehlovo vedení proto nakonec ustoupilo ze svých požadavků na 

všenárodní spojenectví československých stran, rozhodlo se ustoupit sociálním demokratům a 

svolilo k jednání o rekonstrukci dosavadního koaličního kabinetu. 

K hlavním motivům tohoto počinu patřila obava z případného zatlačení této tehdy 

naprosto nevyzpytatelné strany do opozice, kde by pravděpodobně došlo k její výrazné 

radikalizaci ohrožující již tak velmi křehkou stabilitu státu, a také možnost ovlivňovat z 

vládních křesel dění ve státě a umírňovat příliš levicový a dosti radikální kurs vítězné strany. 
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Agrární stranou k desátému výročí vzniku samostatného Československa vydaná 

publikace ozřejmovala motivaci ke vstupu do vlády následujícím způsobem: "Bylo těžko 

nevyhovět socialistickému tlaku, když nebylo tu jiného principu pro vytvoření parlamentní 

majority, nežli spolupráce se socialisty. Utéci od odpovědnosti a přenechati socialistům 

veškerý vliv na státní správu a státní politiku vůbec bývalo by bylo osudným omylem. Bylo 

třeba čeliti expanzi, bylo třeba brzditi extrémní snahy a zachraňovati výrobním třídám 

možnost prosté existence. ";62 

Jednání o sestavení vlády však přes uvedenou změnu postoje vedení agrárníků 

pokračovala velmi pomalu. Agrární strana se k pokračování předvolební spolupráce se 

sociálními demokraty stavěla nadále se znatelnou nedůvěrou,/63 kterou vyvolávala 

rozpolcenost vítězné strany, rozvratné aktivity jejího levého křídla, ale i naprostá názorová 

odlišnost v otázkách týkajících se vázaného hospodářství, za jehož zrušení agrární tisk 

opakovaně brojil. Proti vstupu do obnovené rudozelené koalice ve straně protestovalo 

především pravé Práškovo křídlo./64 Také rozhovory s československými socialisty 

neprobíhaly hladce a i z této strany se ozývaly hlasy protestující proti vstupu do vládní 

koalice./65 

Jednání o složení vlády ovlivňovala i snaha prezidenta Masaryka prosadit na některé 

ministerské posty odborníky. Šlo především o člena moravského křídla národních demokratů, 

známého národohospodáře a odpůrce Rašínova deflačního měnového plánu Karla Engliše, 

který měl podle prezidentových představ zasednout na křeslo ministra financí. 

Pro tuto myšlenku získal Masaryk i Švehlu, který si byl spolu s ním vědom nutnosti 

obsazení tohoto klíčového resortu odborně zdatným ministrem a jeho pevného řízení podle 

určitého finančně - politického plánu,/66 a to zvláště poté, co se ministři zastupující v tomto 

resortu jeho stranu při jeho správě příliš neosvědčili. Švehla se v duchu tohoto přesvědčení 

zapojil do jednání s moravským křídlem Kramářovy strany a podařilo se mu získat jeho členy 

pro Masarykovu představu do té míry, že se veškerou vahou postavili za účast Engliše ve 

vládě a neváhali hrozit nesouhlasícímu pražskému vedení otevřenou roztržkou./67 

Problematičnost rozhovorů o sestavení kabinetu dokládala i distanc, se kterou k němu 

ještě před jeho ustavením přistupovaly jeho hlavní složky - tj. sociální demokraté i agrárníci, 

když obě strany opakovaně označovaly formující se vládu za prozatimní, jejímž cílem je 

překlenout období do sjezdu obou seskupení. Agrární strana tak učinila v usnesení ze schůze 

výkonného výboru ze dne 13. května 1920, které vY.iadřovalo ochotu vstoupit do jednání o 
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sestavení prozatimní vlády s ostatními československými stranami a zároveň stanovovalo, že 

další směr politiky vedení určí říšské sjezdy agrárníků a sociálních demokratů.f68 

Složení rekonstruovaného kabinetu bylo oznámeno 25. května 1920, když ještě tři dny 

před tím agrárnický tisk nevylučoval ztroskotání jednání koalovaných stran,;69 a stranický 

Večer ho v souladu s výše uvedenými postoji uvítal titulkem "Letní vláda republiky".f70 
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KAPITOLA IV 

Pokračování rudozelené koalice. Agrární strana v druhé 

Tusarově vládě 

Druhá Tusarova vláda představovala v meziválečné historii Československé republiky 

jeden z nejkratších a také nejméně stabilních kabinetů. Předstupovala před veřejnost v situaci, 

kdy neměla zajištěnu většinu v parlamentních lavicích, a kdy majoritní strana této koalice -

sociální demokracie - prožívala složitou vnitřní krizi vyvolanou aktivitami svého levicového 

marxistického křídla, jemuž rozpolcené stranické vedení stále více ustupovalo a to do té míry, 

že výrazným způsobem podrývalo již tak křehkou pozici nové vlády. 

Prezidentem jmenovaný kabinet obnovené rudozelené koalice měl osmnáct členů. 

Sociální demokracie v něm obsadila sedm křesel včetně postu premiéra,/1 čeští a slovenští 

agrárníci jich získali šest a českoslovenští socialisté vstoupili do čela tří ministerstev. Kromě 

ministrů- straníků zasedli do vlády i dva odborníci stojící mimo koaliční strany- do čela nově 

zřízeného ministerstva pro zahraniční obchod Rudolf Hotowetz, uznávaný expert na tuto 

problematiku blízký národní demokracii, a již zmíněný Karel Engliš na post ministra financí. 

Oba dva ovšem vstoupili do vlády pouze jako úředničtí ministři a nikoli jako reprezentanti 

národních demokratů, kteří nadále zůstávali v ostré opozici vůči vládě. 

Pozice agrární strany doznala v novém kabinetu určitého oslabení ve srovnání s 

předcházející první vládou rudozelené koalice. Formálně republikánský poslanecký klub 

získal o dvě ministerská křesla více, než měla samotná Švehlova strana v předchozí vládě. Ale 

pokud bychom k těmto čtyřem ministerským postům připočetli další čtyři ministerstva 

spravovaná v první Tusarově vládě za Slovenský poslanecký klub ministry spjatými se SNRS, 

kteří nyní vesměs působili ve společném parlamentním klubu s českými agrárníky a již dříve s 

nimi úzce spolupracovali, poklesl by celkový počet resortů obsazených dohromady oběma 

složkami společného klubu z osmi na šest. 

Oslabení se ovšem týkalo zejména pozic slovenských národních a rolnických 

poslanců. Zapříčinila ho volební porážka, kterou jejich strana na Slovensku utrpěla od 

sociálních demokratů, a následný rozchod dosavadního nadstranického slovenského 

poslaneckého klubu, v němž dominovali, jak se ukázalo v dubnu 1920 v rozporu s volebními 

preferencemi slovenských voličů, právě sympatizanti SNRS. 
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Její členové ztratili ve prospěch sociálních demokratů především pro ně klíčové 

ministerstvo pro správu Slovenska, jež si stále udržovalo dominantní vliv na uspořádání 

slovenských záležitostí, i když jeho kompetence byly postupně omezovány. Podobně již také 

neobsadili ministerstvo pro zásobování lidu, které spravovali do března 1920. Nadále jim 

zůstalo v rukou pouze ministerstvo unifikací, kde Milana Hodžu vystřídal Vavro Šrobár, a 

ministerstvo zdravotnictví řízené stejně jako v minulé vládě opět Šrobárem. 

Naopak pozice českých agrárníků zůstala fakticky nezměněna. Koaliční úmluvy jim 

vyhradily stejně jako v předešlé vládě čtyři resorty - ministerstva vnitra, zemědělství, 

průmyslu a obchodu a ministerstvo pošt a telegrafů. Ministerstvo vnitra, resort klíčový z 

hlediska mocenské pozice jakékoli strany ve státě, obsadil jako již tradičně předseda strany 

Antonín Švehla, který byl zároveň na prvním zasedání vlády dne 27. června 1920 zvolen 

jejím náměstkem pověřeným zastupováním ministerského předsedy./2 

Otěže ministerstva zemědělství, pro agrární stranu a její vliv mezi zemědělskými 

voliči snad ještě důležitějšího resortu, převzal již potřetí představitel konzervativního křídla 

strany Karel Prášek, a to přes značnou nechuť, kterou vůči jeho nominaci projevovali 

socialisté./3 Stejně tak agrárníkům zůstalo i ministerstvo pošt a telegrafů, kde na postu 

ministra setrval František Staněk. Jedinou změnu představovalo přidělení resortu obchodu a 

průmyslu na místo ministerstva financí, do jehož čela stranické vedení postavilo Kuneše 

Sontága, nepříliš úspěšného ministra financí předchozí vlády, který svému nástupci 

odevzdával státní pokladnu ve stavu označovaném za katastrofální,/4 což byl zřejmě hlavní 

důvod proč se Švehlovo vedení vzdalo tohoto resortu a naopak podporovalo Englišovu 

kandidaturu. 

Naopak neúspěch agrárníci zaznamenali ve snaze získat pod svůj vliv ministerstvo pro 

zásobování lidu, které do značné míry kontrolovali v předcházejícím kabinetu, kde v jeho čele 

stál do března 1920 jeden z významných slovenských rolnických aktivistů a spoluzakladatelů 

SNRS Fedor Houdek a po jeho odstoupení na konci března 1920 jako pověřený správce 

Kuneš Sontág. 

Důležitost ministerstva zásobování pro agrární stranu spočívala ve skutečnosti, že 

tento post byl po ministerstvu zemědělství, případně financí, nejdůležitějším resortem 

ovlivňujícím zemědělskou výrobu jako celek. Jeho představitelé se totiž výrazným způsobem 

se podíleli na stanovování výše zemědělských kontingentů, výčtu plodin a produktů, které pod 

ně měly spadat, způsobu jejich výkupu a dalších otázkách majících rozhodující význam pro 

celé zemědělství. Pro zemědělské výrobce se toto ministerstvo, které v době první 
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československé vlády představovalo jakousi baštu zprostředkovaného vlivu socialistů a jejich 

koncepcí na české zemědělství, stalo jedním ze symbolů ostře odsuzovaného vázaného 

hospodářství. 

Agrární strana svedla o zmíněný resort boj se sociálními demokraty,/5 v němž byla 

nucena ustoupit a ministrem pro zásobování lidu se stal sociální demokrat Václav Johanis. 

Jeho jmenování představovalo jeden z projevů celkového posílení vlivu sociální demokracie v 

druhé Tusarově vládě ve srovnání s kabinetem předcházejícím, což plně korespondovalo s 

výrazným volebním vítězstvím této strany. 

Zesílení pozic sociálních demokratů se uskutečnilo částečně na úkor agrárníků, 

respektive jejich slovenských spojenců, ale zejména československých socialistů, kteří v ní 

obsadili pouze dva nepříliš významné resorty - ministerstvo železnic a veřejných prací. 

Definitivnímu ustavení nového kabinetu předcházelo uzavření úmluv mezi koaličními 

stranami. Švehlova strana do nich po dvou letech zdrženlivosti motivovanými ohledy na 

potřeby státu prosadila některé své požadavky diktované zájmy zemědělských výrobců. Jako 

podmínku vstupu do koalice si v nich kladla "postupné odbourání vázaného hospodaření" a 

přípravu "k osvobození zemědělské práce z válečných pout"./6 

Postoj agrární strany k nové vládě lze označit za rozpačitý, a to přesto, že si v ní 

udržela významné pozice, podle počtu jí obsazených ministerstev dokonce větší než by 

odpovídalo počtu mandátů republikánského klubu. Stranický tisk v souvislosti s jejím 

jmenováním vyjadřoval lítost nad tím, že se nepodařilo zformovat vládu všenárodní koalice i 

nespokojenost s personálním složením kabinetu, o němž Venkov oprávněně poznamenal, že 

neuspokojuje patrně nikoho, a že "v řadě ministerstev socialistických některé osobnosti nijak 

nás nemohou uvésti v nadšení" .f7 
Šest dní po svém jmenování a čtyři dni po úspěšně proběhnuvší volbě prezidenta 

republiky předstoupila nová Tusarova vláda před rozbouřený a opozičními silami zmítaný 

parlament se svým programovým prohlášením. Stalo se tak v situaci, kdy si její členové ani 

nebyli jisti, že za nimi stojí nezbytná nadpoloviční většina poslanců, takže Ferdinand Peroutka 

charakterizoval jejich příchod obrazně jako "vpotácení se na nejistých nohou". Dokonce sám 

ministerský předseda se v momentu, kdy předstupoval před Poslaneckou sněmovnu, nemohl 

spoléhat ani na podporu levice své vlastní strany, takže z vládních poslaneckých klubů tak za 

ním plně stál pouze klub českých a slovenských agrárníků a československých socialistů./8 

Naopak 23 poslanců a senátorů hlásících se k marxistické levici v sociální demokracii 

vystoupilo 27. května s prohlášením, ve kterém se přihlásili k představám komunistických 
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ideologů o nutnosti "převzetí moci proletariátem v revolučním třídním zápase s buržoazií" a 

zároveň deklarovali, že odsuzují "každou politiku, která ... snaží se přispěti hroutícímu se 

panství buržoazie", a že neuznávají "tak zvaných státních nezbytností kapitalistického 

státu"./9 

V předneseném vládním programovém prohlášení se zrcadlila nejistota postavení 

nového kabinetu. Vyjadřovala ji slova ministerského předsedy o prozatímnosti politického 

seskupení, o nějž se vláda opírá, a o tom, že se tato koalice neuzavírá před žádnou jinou 

politickou stranou. Dokument vycházel ve většině bodů z programu předešlé Tusarovy vlády. 

Socialistická majorita ve vládě se v něm projevila zařazením pasáže o aktuálnosti socializace 

rudné a uhelné těžby, zmírněná ovšem výzvou k opatrnosti v zájmu nerušeného chodu 

výroby. Nechyběly ani již tradiční proklamace o nutnosti potírání lichvy ani důraz na 

dodržování pořádku a zákonnosti, které dělalo často velké problémy právě levicovým 

aktivistům hlavní vládní strany. 

Pro agrární stranu a její přívržence měla největší význam pasáž věnovaná 

problematice zemědělství a vázaného hospodářství. Ta v prohlášení bezprostředně 

následovala za úvodní polemikou s nejčastěji zaznívajícími výhradami poslanců 

národnostních menšin vůči dosavadní politice československého státu a částí zabývající se 

neutěšenou zásobovací situací a způsoby jejího řešení. Její formulace i čelní umístění bylo 

výsledkem vzájemné dohody Tusara a Švehly, který si tak chtěl pro své straníky vytvořit 

omluvu a důvod, proč je znovu vede do spojenectví se socialisty.flO 

Odstavce věnované této problematice představovaly pokus o vzájemný kompromis 

mez1 požadavky agrárníků a socialistů. O vázaném hospodářství se zde hovořilo jako o 

nutném důsledku světové války, ale zároveň v něm bylo řečeno, že "není nám proto 

nezměnitelným zařízením a bude uvolňováno s časem a s odpadáním příčin, jež jej 

vyvolaly"./11 Tuto vágní formulaci ovšem nešlo vykládat jako nějaký konkrétní závazek 

vlády směrem ke zrušení zemědělci neoblíbeného systému, naopak vyřčená slova fakticky 

znamenala popření snah agrární strany o jeho okamžité zrušení a signalizovala, že Švehlovo 

vedení bylo v tomto bodě zatlačeno socialisty do defenzívy. 

Hořkou pilulku v podobě ponechání vázaného hospodářství se program snažil 

kompenzovat slibem narovnání cen zemědělských produktů tak, aby odpovídaly výrobním 

nákladům, a všestrannou podporou zemědělské výroby, což byly další dva hlavní požadavky 

agrární strany. Podpora se měla týkat dovozu umělých hnojiv a prostředků k šlechtitelství a 

chovatelství, budování pokusných stanic a také meliorace, a to jak po stránce správní tak 
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finanční. Prohlášení obsahovalo i věty vztahující se k pozemkové reformě a k nutnosti 

dobrého zásobování zemědělského obyvatelstva průmyslovými výrobky, byly ovšem 

formulovány tak, že vládu fakticky k ničemu nezavazovaly. 

Svůj vztah k přednesenému programu vlády vyjádřili agrárníci v projevu zástupce 

svého klubu na půdě Poslanecké sněmovny Otakara Srdínka. Ten obsahoval především výtku 

k plánu zachování systému vázaného hospodaření a uvedl, že namísto zmíněné formulace o 

tom, že vázané hospodářství není nezměnitelným nařízením, "bychom raději slyšeli, že toto 

vázané hospodářství bude co nejdříve změněno a uvolněno", neboť ho zemědělci cítí jako 

"novou formu roboty".f12 Proti kritizovanému systému hospodaření se zemědělskými 

produkty argumentoval i jeho hospodářskou nevýhodností především tím, že nepodporuje růst 

produkce. 

Z dalších stavovských požadavků Srdínko zmínil i nutnost seriózního a věcného 

jednání o otázce výkupních cen zemědělských produktů a v projevu zazněla i ostrá kritika 

stávek zemědělských dělníků, které se téměř každodenně ocitaly i na pomyslném pranýři 

agrárního tisku. 

V dalších částech vystoupení zdůraznil zástupce klubu zvýšený zájem strany na 

udržení pořádku, klidného vývoje a zvýšení právní jistoty, vyjádřil i plné pochopení pro 

nutnost sociálních i jiných reforem, ale zároveň pronesl kategorické ne násilí, teroru a 

diktatuře adresované jako varování předákům marxistické levice v sociální demokracii. 

Závěr celého projevu vyjadřoval nespokojenost strany s dosavadním složením vládní 

majority, která zde byla charakterizovaná jako slabá , nedostačující a neumožňující 

dlouhodobé vládnutí a zároveň v něm zazněla věta o tom, že strana trvá na "vytvoření 

majority s velkým rozpětím hlasovým v této sněmovně poslanecké'',/13 což signalizovalo, že 

vedení agrárníků se nevzdalo myšlenky prosazující obnovení celonárodní koalice, tak jak po 

ní volalo bezprostředně po volbách. 

Přes uvedené výtky vyjádřil poslanecký klub ochotu podpořit vládu v hlasování o 

důvěře. To se konalo již následující den a parlament během něj vyslovil novému kabinetu 

důvěru poněkud překvapivým poměrem hlasů 140 ku 109, když pro něj namísto extrémní 

levice socialistických stran hlasovali živnostníci a německo - maďarští sociální demokraté, 

což byla v jejich případě reakce na skutečnost, že Československo poskytovalo azyl 

maďarským uprchlíkům před terorem admirála Horthyho a vyhlásilo bojkot jím řízenému 

Maďarsku.Jl4 K vítězství vlády svým odchodem ze sněmovny přispělo i sedm moravských 
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poslanců národní demokracie a část zastupitelů německých stran, především německé sociální 

demokracie. S podobným výsledkem proběhlo o jedenáct dní později i hlasování v Senátu. 

Přes nečekaný úspěch vlády při hlasování o programovém prohlášení zůstávala její 

pozice velmi labilní. V Národnírn shromáždění byla nucena hledat většinu pro schvalování 

svých předloh případ od případu, a proto brzy přestala obě sněmovny svolávat a 

zákonodárnou činnost přesunula na půdu tzv. Stálého výboru,/15 kde se na neveřejných 

jednáních lépe dařilo získávat opoziční politiky k podpoře vládních návrhů. Ale i na jednání 

této instituce se většina vytvářela případ od případu, jednou na základě stavovských, jindy 

zase národních zájmů a nezřídka se stávalo, že poslanci koaličních stran museli zasedání 

výboru opustit, aby ho v situaci, kdy hrozilo přehlasování vlády, učinili usnášení 

neschopným./ 16 

Republikánský poslanecký klub ve Stálém výboru zastupovali čtyři členové: Cyril 

Horáček působící zde ve funkci prvního místopředsedy, Otokar Srdínko, Vavro Šrobár a 

František Staněk, do funkce náhradníků byli zvoleni František Mašata, Ludevít Medvecký a 

Emanuel Hrubý./17 

Postavení druhé Tusarovy vlády však neblokovala pouze absence nadpoloviční 

většiny v N árodnírn shromáždění, ale do značné míry také neshody a nernalé názorové 

diference mezi jejími členy. Její situaci výstižným způsobem popisuje charakteristika 

Ferdinanda Peroutky, často citovaného brilantního stylisty a politického analytika tehdejší 

doby, který ji označil za pouhé "východisko z nouze" a "epizodu v epoše nerozhodnosti" a její 

postavení vystihl slovy: "Byla to vláda, sídlící na kolísavém lešení nad nevyřešenými 

problémy,.... Hlavní strany nernohly se dohodnout .... dohodly se tedy aspoň, že zatím 

zůstanou stát na jednom místě, dokud se odkudsi neobjeví, co se dá dělat."f18 

Nestabilitu kabinetu vyvolávaly především kritické poměry panující v sociální 

demokracii, jejíž váhající vedení nejisté si svou vlastní pozicí ve straně stále více ustupovalo 

před tlakem levice, jejíž předáci se vesměs čím dál tím zřetelněji orientovali na provedení 

zrněn bolševického typu. V obavách před reakcí svých radikalizovaných stoupenců se předáci 

této strany zdráhali praktikovat státotvornou politiku, která s sebou nezbytně přinášela nutnost 

jistých obětí, například v podobě přijetí některých nepopulárních opatření. 

Agrární strana tuto situaci nelibě nesla a její tisk nabádal sociálně demokratické 

vedení, aby se zbavilo své dvojakosti, vyloučilo destruktivní živly a rázným způsobem 

ukončilo krizi ve straně. Tehdejší vlajková loď republikánské žurnalistiky deník Venkov k 

tornu uvedl: "Zde třeba radikálního řezu - neboť pouze zdravé, jednolité a důsledně 
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postupující strany mohou být prospěšný oné politice, která stát náš může zajistit do 

budoucnosti." I 19 

K celkové stabilitě vlády ale často nepřispívali ani českoslovenští socialisté a v 

některých případech ani sami agrárníci, kteří se snažili prosadit alespoň část svých 

požadavků, aby tak otupili značnou nechut' svého členstva ke koalici se socialisty.f20ve vládě 

proto často docházelo k pnutí mezi jednotlivými stranami, zvláště mezi socialisty na jedné a 

agrárníky na druhé straně, které nezřídka směřovalo až k vládní krizi. 

To vše se dělo v době, kdy před novým kabinetem stálo nepřeberné množství 

problémů volajících po rychlém řešení. Československý stát se právě v letních měsících roku 

1920 ocitl ve velmi problematické zahraničněpolitické situaci. Vrcholil spor o Těšínsko se 

sousedním Polskem, kterému tehdy ale zároveň hrozila porážka v dobyvačné válce proti 

bolševickému Rusku, jehož vojska, a s nimi i nebezpečí komunistické revoluce, se přiblížila 

až do blízkosti východních hranic republiky. Zároveň se začal v souvislosti s nebezpečím 

polské porážky a následného ovládnutí střední Evropy sovětskými vojsky aktivizovat pod 

záminkou protiruského vystoupení maďarský revizionismus ve snaze ovládnout část území 

odstoupeného Československu Maďarskem v rámci teprve nedávno uzavřené trianonské 

mírové smlouvy.f2l 

Obdobně kritická se jevila i vnitropolitická situace. Vláda zápasila s velkými 

problémy v zásobování obyvatelstva, především potravinami, ale i dalšími výrobky, 

ekonomika se stále ještě nevzpamatovala z následků válečného konfliktu, vázla výroba, 

nedařilo se snižovat nezaměstnanost, státní pokladna se potácela v hlubokých deficitech 

vyvolaných obrovskou finanční náročností dovozu obilí, ale i snahou vyjít vstříc do značné 

míry oprávněným sociálním požadavkům obyvatel země. Mezi občany panovaly pocity 

nejistoty, klesala autorita státních úřadů, výbušná zůstávala situace na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi a především se rychle radikalizovala komunistická levice, jejíž část 

plánovala vyvrácení stávajícího politického systému a nastolení diktatury "proletariátu" podle 

sovětského vzoru. j22 

Závažné problémy se nevyhnuly ani zemědělství a venkovu vůbec, jež stály 

samozřejmě v centru pozornosti agrární strany. Zde se v letních měsících stupňovala stávková 

činnost zemědělských dělníků požadujících, většinou nad rámec již dojednaných kolektivních 

smluv, zlepšení platových podmínek, případně další sociální výhody, nebo protestujících proti 

propouštění.f23 V souvislosti s těmito stávkami docházelo často i k nevybíravým až 
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teroristickým formám nátlaku na zaměstnavatele, o kterých s oblibou a patřičným 

rozhořčením informoval agrárnický tisk. 

Stávky často propukaly i za účelem prosazení okamžitého přídělu půdy požadovaného 

především pachtýři a drobnými rolníky a nezřídka končily jejím zabíráním a samovolnou 

parcelací.f24 Podobně protestovali i pachtýři proti pomalému provádění zákona o výkupu 

dlouhodobých pachtů. 

Stejně napjatá byla i situace mezi dalšími vrstvami zemědělských výrobců. Ti se cítili 

diskriminováni jednak samotným systémem vázaného hospodářství, který neumožňoval volný 

obchod s jejich produkty, ale i nedostatečnou výší výkupních cen, které podle jejich názoru 

neodrážely stoupající výrobní náklady. Situaci umocňoval rychlý růst cen vstupů pro potřeby 

zemědělství, ale i dalších průmyslových výrobků a životních potřeb, jejichž ceny stát ve 

většině případů na rozdíl od výkupu značné části zemědělské produkce nereguloval. Na 

strmém vzestupu nákladů se zásadním způsobem podepisoval i rychlý růst mezd 

zemědělských dělníků, který si jejich předáci, vzhledem k pokračujícímu nedostatku 

pracovních sil v zemědělství a hrozby stávek, většinou úspěšně prosazovali. 

Všechny tyto faktory podvazovaly rentabilitu v té části sektorů zemědělské výroby, 

které reguloval stát stanovením výkupních cen. Na druhé straně však zemědělci těžili z 

výrazné konjunktury v těch oblastech svého podnikání, které nespadaly pod vázané 

hospodaření, a nezřídka se obohacovali i prostřednictvím černého trhu. 

Nespokojenost rolníků s nucenou státní regulací se projevovala na četných protestních 

shromážděních, které často organizovaly opoziční strany především Bund der Landwirte v 

pohraničních německých oblastech, ale také organizace opoziční lidové strany, především na 

Moravě, které se jistě snažily využít nespokojenosti sedláků s vládní politikou k posílení 

svých pozic u místního elektorátu na úkor koaliční republikánské strany. V rezolucích 

přijatých na těchto shromážděních nejčastěji zaznívaly požadavky typu "zrušení dosavadního 

nevolnictví ztělesněného v centrálách a rekvizicích" ,;25 požadavek volné dispozice se sklizní 

po splnění státem určeného dodávkového kontingentu, či zajištění dodávek potřeb pro výrobu 

a spotřebního zboží za státem stanovené ceny. Zvlášť ostrá byla vystoupení proti rekvizicím, 

při nichž v některých případech hrozilo i lynčování revidentů.f26 

Z problémů, které se v zemědělství postupně nakupily, se v prvních týdnech působení 

Tusarovy vlády stala vzhledem k blížící se sklizni nejaktuálnější otázka výkupních cen, která 

vedla k závažnému střetu mezi agrárnickými a socialistickými ministry a vyvolala tak složitou 

vládní krizi hned na počátku působení nového kabinetu. 
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Ožehavý problém výkupních cen se dostal na pořad jednání vlády již na její čtvrté 

schůzi dne 4. června 1920, kdy ministři projednávali vládní nařízení o úpravě obchodu s 

obilím, luštěninami a dalšími zemědělskými produkty mající stanovit výši kontingentů pro 

tyto komodity a ceny za něž budou vykupovány. Na jednání došlo ke kontroverzím mezi 

ministrem zemědělství a ministrem zásobování, které odrážely rozdílný přístup socialistů a 

agrárníků v této pro obě seskupení ožehavé otázce. Vzhledem k rozkolu bylo vyřešení celé 

záležitosti odloženo s tím, že bude vyčkáno výsledků jednání dotyčných stran v Národním 

shromáždění./2 7 

Vzájemné rozpory se ovšem nepodařilo překlenout ani na tomto fóru. Socialistické 

strany totiž představovaly typické obhájce konzumentských vrstev a zájmů a usilovaly proto o 

co nejvyšší kontingenty a nejevily ochotu připustit výrazné zvýšení výkupních cen. Obávaly 

se totiž následného růstu cen mouky, po němž by zřejmě došlo k dalšímu stupňování 

nespokojenosti jejich voličstva spojeným s jeho možným příklonem k extrémní marxistické 

levici. Vázané hospodaření, které se dosud týkalo v převážné míře hlavně obilovin a brambor, 

naopak navrhovaly rozšířit i na luštěniny a zároveň operovaly s myšlenkou vyloučení 

zemědělských svépomocných družstev z výkupu kontingentních plodin, což agrárnický Večer 

charakterizoval jako porušení koaličních úmluv a vládního programu./28 

Oproti tomu agrární strana prosazovala snížení kontingentů, výraznější navýšení 

výkupních cen a vyloučení vojenských rekvizic. Dále vznesla požadavek, aby se výkup 

uskutečňoval, tam kde je to možné, pouze prostřednictvím zemědělských svépomocných 

družstev a aby o konkrétním rozložení kontingentu v dané oblasti rozhodovali sami místní 

zemědělští výrobciJ29 a nikoli výkupní ústředny. 

Ve svém tisku agrárníci také opakovaně pro testovali proti zpolitizování celé otázky a 

navrhovali předat ji k řešení zemědělským odborníkům, přičemž jedním dechem 

upozorňovali, že druhé strany tyto odborníky nemají,J30což konvenovalo s letitým 

přesvědčením stranických představitelů, že otázky zemědělství spadají do výlučné 

kompetence agrárníků a ostatní strany by se do jejich řešení neměly vměšovat. 

Protože k dohodě mezi agrární stranou na jedné a socialisty na druhé straně nedošlo 

ani na půdě Národního shromáždění, k celé záležitosti se vrátil kabinet na svém zasedání ze 

dne ll. června. Koaliční strany na něj přišly již s konkrétními, ale značně se lišícími návrhy 

na výši výkupních cen a požadovaných kontingentů.f31Jednání pro značnou rozdílnost a 

neochotu obou stran k ústupkům nevedla k výsledku, naopak došlo k vyostření konfliktu a 

všech pět agrárnických ministrů na protest proti tomu opustilo schůzi. Ta byla ve 20.30 hodin 
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přerušena, nadále vedena jako důvěrná a obnovena ve 22.00 hodin již bez účasti ministrů 

agrární strany. ;32 

Nepřítomnosti zástupců republikánské strany využili zbylí členové kabinetu k tomu, 

že vládní předlohu bez účasti republikánských představitelů schválili ve znění navrhovaném 

ministrem pro zásobování lidu. Nekompromisní tón nařízení oznamoval, že: "Veškeré obilí, 

luštěniny a plodiny olejnaté nalézající se v území Československé republiky zabavují se ve 

prospěch státu", což se týkalo i očekávané sklizně za rok 1920, a zároveň potvrzoval zákaz 

kupování a prodávání obilí.f33 

Odchod ministrů agrární strany následovala z jejich strany hrozba demise. Dramaticky 

vyhlížející situace ovšem zřejmě nepředstavovala skutečné nebezpečí pro trvání koalice, ale 

celou pohrůžku demisí lze spíše označit za taktický manévr, jejichž používání patřilo k 

arzenálu Švehlovy mistrné vyjednávací taktiky. Republikánský předseda v souladu s ní 

nejprve vyrukoval s maximálními požadavky, které se týkaly výše výkupních cen, 

kontingentů a dle strany neúměrných trestů za jejich neplnění, aby pak cestou kompromisu 

alespoň částečně dosáhl svého cíle. Vše se dělo v situaci, kdy splnění veškerých agrárnických 

požadavků bylo nemožné, protože jeho strana disponovala ve vládě pouze menšinou hlasů a 

na rozbití koalice neměla zájem.f34 

Švehlův názor na nutnost kompromisu a zachování koalice neměl ovšem v jeho straně 

jednoznačnou podporu, naopak se proti němu se postavilo její konzervativní křídlo 

znepokojené již delší dobu politikou ústupků socialistickým stranám. V jeho čele stanul Karel 

Prášek, který se rozhodl trvat na maximální variantě přednesených požadavků s tím, že v 

případě jejího nenaplnění opustí ministerstvo zemědělství/35 a na svém postoji setrval i poté, 

co Švehla zahájil jednání s Tusarem a Johanisem. Prášek se těchto rozhovorů odmítl zúčastnit 

a prohlásil, že nemůže přistoupit na žádný kompromis v této věci a že trvá na demisi, kterou 

ovšem formálně nepodal./36 

Napjaté situace ve straně se rozhodlo využít její konzervativní křídlo k aktivnímu 

vystoupení proti Švehlovi a jeho kompromisní politice. Platformou pro tuto akci se stalo 

shromáždění důvěrníků strany a některých členů výkonného výboru svolané představiteli 

pravicových radikálů na 17. téhož měsíce do Prahy k projednání "dnešních žalostných 

poměrů" na protest proti soustavnému činění ústupků socialistům./37 Účastníci shromáždění 

pak skutečně vystoupili s kritikou Švehly a obvinili ho z malé důslednosti při hájení 

rolnických zájmů a již zmíněné přílišné ústupnosti socialistickým stranám. V probíhající krizi 
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se postavili otevřeně za Práška a dokonce vyslovili požadavek pronikavých změn v 

předsednictví strany, "zejména aby Švehla složil předsednictví".f38 

Hned následujícího dne se případ dostal na program zasedání předsednictva strany, 

které mělo celou krizi řešit. Mnozí od něj očekávali, že zde protagonisté konzervativců 

vystoupí a vyzvou předsedu strany, aby odstoupil buď ze své stranické funkce nebo z postu 

ministra vnitra. V této souvislosti se ozývaly spekulace, podle nichž Švehla odejde dočasně z 

ministerstva, aby konsolidoval situaci ve vlastní straně./39 

Tato očekávání se ovšem nenaplnila, naopak během jednání se nikdo z kritiků se k 

vystoupení neodhodlal a celá opozice se fakticky rozbila, když Práška coby jejího hlavního 

mluvčího opustil Donát. Zasedání nakonec skončilo jednoznačným vítězstvím Švehly poté, co 

většina členů předsednictva uznala, že Prášek nemůže dále zůstat ve funkci ministra 

zemědělství.f40 

Ještě týž den došlo k uzavření kompromisu v celém sporu mezi agrárníky a socialisty, 

ke kterému zmocnil Švehlu výkonný výbor,f41 čímž byl izolovaný Prášek definitivně poražen 

a jeho prohlášení o podání demise tak vešlo v platnost. Prezident Masaryk ji formálně pňjal 

24. června 1920 a na post ministra zemědělství jmenoval jako správce blízkého Švehlova 

spolupracovníka a tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Kuneše Sontága. 

Práškův odchod uvítali s jásotem socialisté, kterým byl exministr zemědělství již 

dlouho trnem v oku. Právo lidu pňjalo odchod "fanatického zastánce volného obchodu" 

slovy, podle nichž tuto událost "musí pozdraviti každý, kdo chce stát náš ušetřiti těžkých 

otřesů vnitřních" a zároveň ho interpretovalo jako porážku celé Práškovy kliky v agrární 

straně.f42 

Švehla ovšem neměl v úmyslu vyhrotit svůj spor s dosud vlivným a především v 

kruzích radikálů a starších členů strany oblíbeným Práškem a jeho stoupenci a nabídl mu 

proto kompenzaci v podobě jeho zvolení předsedou Senátu. Mluvčí nespokojenců ve straně 

nabídku, která zároveň představovala pokus o kompromisní ukončení sporu mezi 

pravicovými radikály a Švehlovou částí stranického vedení, přijal. Poté, co byl po přímém 

zásahu republikánského předsedy překonán odpor sociálních demokratů k Práškově nominaci, 

vystřídal bývalý ministr zemědělství 13. července v čele druhé komory Národního 

shromáždění před třemi týdny zvoleného Cyrila Horáčka.f43 

Jako další pokus o uchlácholení rebelujícího Práška lze hodnotit jeho jmenování do 

velmi lukrativní funkce předsedy Družstva hospodářských lihovarů. Tato významná 

organizace, která se výrazným způsobem podílela na provozování státního lihového 
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monopolu, hospodařila se stamiliónovými částkami a tradičně patřila k hlavním financiérům 

agrární strany.f44 Zároveň, jak se ukázalo během tzv. lihové aféry, která propukla na sklonku 

roku 1923, její spravování představovalo možnost vytváření různých skrytých fondů 

disponujících na svou dobu obrovskými finančními částkami. 

Práškův přesun z vlády na post předsedy Senátu však přes prestižní charakter této 

funkce zároveň fakticky znamenal první krok k jeho odstranění z rozhodující mocenské 

špičky ve straně, protože předsednictví Senátu bylo funkcí spíše reprezentativní, bez velkého 

reálného vlivu a bývalý ministr zemědělství se po jejím převzetí postupně přesunul mezi 

politiky druhého rangu.f45 Sám Prášek Švehlovi své odstoupení nikdy nezapomněl a po svém 

odchodu z ministerstva se demonstrativně pouze minimálně účastnil života strany, odmítal 

straně platit peníze z příjmů svých funkcí a soustředil se na hospodaření na svém velkostatku 

v Košeticích. j46 

Oslabení politického vlivu exministra zemědělství zároveň oslabilo poz1ce 

pravicových radikálů ve straně a naopak upevnilo postavení Švehlova vedení a jím 

propagovaného politického kursu, což přispělo v problematickém období k vnitřní 

konsolidaci strany. Rozpory mezi Práškem a jeho konzervativními stoupenci na jedné a 

Švehlovým vedením agrárníků na druhé straně ovšem ve více či méně latentní podobě 

přetrvávaly i v dalších měsících a jejich vyřešení přinesla až secese Práškova křídla, která 

následovala po dalším vyhrocení vzájemných disonancí v roce 1924. j47 

Celá kauza výkupních cen, která zmíněný spor vyprovokovala, nakonec skončila 

kompromisem dojednaným Švehlou. Jeho prostřednictvím si agrární strana vymohla zvýšení 

cen obilovin z připravované sklizně,/48 ale socialisté si zároveň prosadili, že nedojde ke 

zvýšení cen mouky pro příslušníky sociálně slabých vrstev, respektive pro dělnictvo, čímž byl 

splněn hlavní požadavek socialistických ministrů. 

Mezi výkupní cenou obilovin a prodejní cenou mouky však tímto rozhodnutím vznikl 

schodek v předpokládané výši 1,2 mld korun, jež měla podle uvedené dohody hradit státní 

pokladna. To vyvolalo nesouhlas jejího správce profesora Engliše, který již dříve poukazoval 

na nemožnost přispívat na proplacení takto vzniklého rozdílu ze státních prostředků,/49 nebot' 

státní rozpočty vykazovaly již od roku 1918 chronické deficity. Hledání zdrojů pro pokrytí 

této cenové diference se proto stalo náplní četných jednání během dalších měsíců působení 

Tusarova kabinetu. 

V činnosti druhé vlády rudozelené koalice a Stálého výboru v letních měsících roku 

1920 hrála do značné míry dominantní roli dvě témata, která také stála v centru pozornosti 
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tehdejšího tisku a veřejného mínění. Byla to otázka zahraniční politiky země v nejširším slova 

smyslu, především v souvislosti s vyvrcholením sporu o Těšínsko a později částečně i s 

konstituováním Malé dohody. Z vnitropolitických témat se pak, vedle krizové situace v 

sociální demokracii, jednalo o široký komplex otázek vážících se k problému zásobování 

obyvatelstva, kam samozřejmě patřil i již zmíněný problém výkupních cen obilovin a 

problematika vázaného hospodářství a zemědělství vůbec. 

Republikánská strana zaujímala v těchto dvou klíčových otázkách rozdílná stanoviska, 

která zaznívala i v hodnocení jejího tisku. V zahraničněpolitických záležitostech se tehdy 

stavěla jednoznačně za postupy ministerstva zahraničí vedeného Edvardem Benešem, což 

poněkud kontrastuje s kritickým postojem, který k oficiální zahraniční politice tato strana 

zaujímala v pozdějších obdobích, především ve druhé polovině třicátých let. 

Naprosto loajální postoj stranického tisku se projevil především v citlivém období 

vyvrcholení těšínské krize, které následovalo bezprostředně poté, co Československo 

přislíbilo ústy svého ministra zahraničí podřídit se rozhodnutí Rady velvyslanců o tomto 

sporném území a poté, co Rada oznámila 28. července svůj verdikt v celé kauze. Ve vypjaté 

atmosféře poznamenané nevybíravou kampaní opozičního, především 

národnědemokratického, tisku přinášel Venkov, který ještě před několika týdny usilovně 

horoval pro připojení celého Těšínska k Československu, články hájící Benešův postoj a 

reakce typu "upřímně lze říci, že docílil dr. Beneš úspěchu s jakým jsme ani nepočítali" j50 

Ferdinand Peroutka zmiňuje v souvislosti s těšínskou otázkou existenci jakési 

neoficiální instituce, "čtyrky rozhodujících mužů", která připravovala nejdůležitější usnesení a 

jejímiž členy byli Masaryk, Tusar, Beneš a Švehla. Zvláště Antonín Švehla podle něj v této 

souvislosti stále naléhal na to, aby spor s Polskem, který pokládal za zbytečný, byl 

skoncován./51 

Velmi příznivým tónem uvítal agrární tisk také počátky formování Malé dohody 

veřejně odstartované po podpisu spojenecké smlouvy s Královstvím Srbů, Chorvatů a 

Slovinců z poloviny srpna 1920. V četných pochvalných a souhlasných reakcích agrárnických 

periodik, které tehdy vysoko hodnotily Benešem prosazovaný kurs zahraniční politiky, 

zazněla například slova o tom, že ministr zahraničí "patří mezi ony nemnohé politiky, kteří 

opravdu dovedou něco vykonat a zajišťovat budoucnost našeho mladého státu" j52 

Prakticky ve všech případech projevovaný souhlasný postoj agrárnického tisku k 

aktivitám ministerstva zahraničí odrážel mimo jiné i neexistenci vlastní ucelené 

zahraničněpolitické koncepce republikánské strany a fakt, že tato oblast dění stála dlouhou 
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dobu do značné míry stranou stranického zájmu, což přispělo k tomu, že její vedení přejímalo 

v tehdejší době prakticky bez výhrad oficiální koncepci československé zahraniční 

politiky.J53 

Mnohem větší pozornosti vedení strany se těšil další palčivý problém období druhé 

Tusarovy vlády - problematická otázka zásobování obyvatelstva potravinami a ní propojený 

široký okruh problémů spjatých s hospodařením s očekávanou sklizní. Dlouhodobě kritická 

zásobovací situace se v určitých obdobích roku takřka pravidelně vyhrocovala a v některých 

momentech hraničila s kolapsem celého systému. Stalo se tak například v červenci 1920, kdy 

podle zjištění vlády zásoby mouky stačily sotva na jeden týden a Československo si muselo 

zapůjčit 1 200 vagónů obilí od vyhladovělého Rakouska.f54 

Další problémy přicházely i během poměrně slibné sklizně a to zejména se zajištěním 

úrody pro Státní obilní ústav. Nejprve se vyskytly na maďarskou menšinou obývaném jižním 

Slovensku, kde rolníci odmítali státu dodávat sklizené obilí a pokoušeli se ho vyvést za 

hranice. Kabinet reagoval na tuto situaci 15. července vyhlášením stanného práva ve všech 

pohraničních slovenských politických okresech sousedících s Mad'arskem.J55 

Podloudný vývoz se brzy stal problémem i v českém pohraničí, takže 7. září byl 

kabinet i zde nucen postupovat stejným způsobem poté, co na svém zasedání konstatoval, že 

"rozsah vývozu již ohrožuje řádné zásobování obyvatelstva" .f56 

Na zakázaném exportu a stále bujícím černém obchodu a korupci ve státem 

spravovaných ústřednách vázaného hospodaření participovali nezřídka také příslušníci agrární 

strany, a to i její významní představitelé. Například manželé Kučerovi ve své, jinak značně 

tendenční, práci o dějinách agrární strany zmiňují dva příklady dokládající tuto skutečnost, a 

to aféru nelegálního vývozu obilí, na němž se podle těchto autorů podílel bývalý agrárnický 

ministr Isidor Zahradník, který tehdy působil ve vedení Obilního ústavu, a aféru 

nepovoleného exportu brambor, za kterým měl stát další vlivný činitel strany Antonín 

Chroustovský/57 hlavní představitel Svazu pěstitelů zemáků, což byla významná zájmová 

organizace, která působila zejména v oblasti dnešního Havlíčkobrodska, tehdy významného 

centra agrárního politického hnutí a především jeho konzervativních elementů. 

Stěžejní problém v komplexu otázek týkajících se zásobování představovala pro 

agrárníky mimořádně citlivá problematika výkupních cen, kterou ministři řešili již v době 

vládní krize vrcholící odstoupením Karla Práška z postu ministra zemědělství. V této kauze 

zůstávala stále otevřená záležitost financování schodku mezi dohodnutou nákupní cenou 
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obilovin a prodejní cenou mouky a ukazovalo se, že část takto vzniklých nákladů na sebe 

budou muset převzít zemědělští prvovýrobci. 

Na pořad vlády se problém hrazení této cenové diference znovu dostal 6. srpna na její 

čtrnácté schůzi. Výsledkem zasedání kabinetu se stalo usnesení, které potvrzovalo zvýšení 

výkupních cen obilovin a zároveň zachování dosavadních prodejních cen mouky. Úhradu 

vzniklého rozdílu měly obstarat nově vypsané dávky vybírané ze tří zdrojů: první 

představovali zaměstnavatelé, kterým nařízení stanovilo povinnost odvádět za své 

zaměstnance 1 korunu denně prostřednictvím nernocenských pojišťoven, jako druhý zdroj byl 

určen stát mající platit tutéž částku za své zaměstnance a konečně třetí kategorii přispěvatelů 

představovali samozásobitelé, kterým usnesení nařizovalo odvádět 20 až 25 haléřů za každý 

semletý kilogram obilí, tzv. rnelné. Z nároku na zlevněné ceny mouky byly vyloučeny osoby s 

příjmem přesahujícím 20 000 Kčs ročně, kterým měla být stanovena úřady cena odpovídající 

výrobním nákladůrn./58 

Přijatá vládní předloha ovšem vyvolala ostrý nesouhlas postižených stran - tedy 

zaměstnavatelů, kteří protestovali proti dávce jako takové, ale i proti její vybírání 

nernocenskýrni pokladnami, které představovaly jakousi baštu vlivu socialistických stran a 

většina ze zaměstnavatelů je proto "milovala .... asi tak, jako krocan červený šátek" ,J59 ale 

také zemědělských výrobců, za něž se postavila agrární strana. 

Spolu s agrárníky se proti plánu, který vzešel z ministerstva zásobování, vyslovily i 

opoziční lidovci a národní demokraté, a situace začala spět k nové vládní krizi.f60 Vládní 

návrh 18. srpna odmítla porada předsedů parlamentních klubů, kde proti němu vystoupili 

představitelé všech stran kromě sociální demokracie. Občanské strany se dokonce společně 

postavily proti systému vázaného hospodaření jako takovému, takže vládní usnesení nebylo 

vůbec předloženo do Stálého výboru, kde mělo být toho dne projednáno./61 V obdobném 

duchu se situace opakovala o pět dní později, kdy návrh na zavedení rnelného definitivně pro 

odpor agrárníků padnul a zainteresované strany začaly jednání o jiném způsobu úhrady. 

Rozhovory probíhaly podle usnesení ministerské rady z 20. srpna na půdě tříčlenné 

komise, v níž agrární stranu zastupoval Antonín Švehla a výsledný verdikt vyneslo zasedání 

kabinetu o tři dny později. Z něj vzešla dohoda, podle které zůstalo usnesení z 6. srpna v 

platnosti s tou zrněnou, že kontroverzní rnelné nahradilo zvýšení katastrální daně z polí o 50 

% a z lesů, vinic a zahrad o 200 % s platností na jeden rok./62 Jednokorunový poplatek za 

zaměstnance se pak nerněl vztahovat na zemědělské dělníky. 
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Agrární straně se tak sice nepodařilo uchránit zemědělské výrobce od nových poplatků 

a prosadit jiné zdroje financování schodku, například rozšířený vývoz cukru či zvýšené 

zdanění exportérů, nicméně uplatnila v konečné fázi svůj návrh proti návrhu ministerstva 

zásobování, což mohla interpretovat jako jakýsi druh politického vítězství, i když to byla 

výhra spíše spektakulární. 

Kontroverze okolo zavedení melného a stupňující se aktivity sociálnědemokratické 

levice zároveň znovu vyostřily vztahy se socialisty a v agrární straně se opět začalo ozývat 

zvýšené volání po rozšíření vládní koalice o opoziční české politické strany. Vystoupil s ním 

například ministr Sontág, který ve svém projevu v Prostějově předneseném 8. září označil 

tehdejší složení koalice za "východisko z nouze" a prohlásil, že "my musíme se starati o 

vytvoření útvaru většího"./63 Kritika stávajícího složení koalice se tak na počátku září 1920 

stala jednou z předzvěstí přicházejícího konce druhého Tusarova kabinetu. 

Blížící se pád třetí československé vlády vyvolala stupňující se krize v sociální 

demokracii. Ta v tomto období žila přípravami na svůj řádný osmnáctý sjezd svolaný na 25.-

28. září, na němž se mělo rozhodnout nejen o dalším vývoji strany, ale i o osudu celé vládní 

koalice. Již v průběhu voleb delegátů sjezdu se začínalo ukazovat, že to bude marxistická 

levice, která získá na zasedání a následně ve vedení strany většinu,/64 což představovalo 

vážnou hrozbu nejen pro samotnou sociální demokracii, ale především pro vnitropolitickou 

stabilitu státu. 

Stávající vedení Lidového domu se za této situace rozhodlo převzít iniciativu a 

zabránit převzetí moci ve straně komunistickou většinou. Součástí jím vypracovaného plánu 

se stalo i odstoupení sociálnědemokratických ministrů z vlády, které mělo předákům strany 

uvolnit ruce k zahájení vnitrostranického boje s komunisty. Původní představa o demisi 

zmíněných ministrů obsahovala i požadavek prosazující, aby vládu opustil také Švehla, neboť 

socialisté nechtěli, aby ve vládě zůstala silná osobnosti Švehlova formátu.f65 

Sám předseda agrární strany hrál při rozhodování o ukončení činnosti vlády důležitou 

roli. Zúčastnil se mimo jiné rozhodujících závěrečných jednání, která proběhla 12. září na 

tehdejším letním venkovském sídle prezidenta Masaryka v Hluboši u Příbrami za účasti 

těchto dvou mužů a premiéra Tusara. Na ní Švehla vyjádřil svůj souhlas s rozchodem koalice 

a zároveň s tím, že "koaliční program zůstane nedotčen" .166 Z jednání vyplynulo, že koaliční 

spolupráce bude zachována, pouze její těžiště se z vlády přesune do parlamentu. 
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O dva dny později se sešlo pravicí ovládané zastupitelstvo sociální demokracie, které 

prosadilo odložení sjezdu strany na prosinec téhož roku a především oznámilo demisi svých 

ministrů, což znamenalo definitivní konec historie druhé Tusarovy vlády. 

Ve stejný den zasedalo i předsednictvo republikánské strany, ze kterého vzešlo 

usnesení k stávající situaci. Prohlášení zdůraznilo původní záměr strany vytvořit "širší útvar 

koaliční", který se nezdařil, a proto "bylo nutno se spokojiti s koalicí užší",u níž ale "byla 

výslovně Republikánskou stranou konstatována provizornost tohoto vládního seskupení a 

otevřeně poukázáno na neschopnost soc. demokratické strany pro trvalou positivní práci ve 

státě".f67 

Tato neschopnost se podle autorů postupem času projevovala čím dál tím zřetelněji, až 

"dnes dosáhl pak rozklad v této straně vytvořením silné frakce komunistické té míry, že 

zejména veškerá parlamentní součinnost s touto stranou jest znemožněna". Selhání 

nejdůležitější koaliční strany pak podle usnesení neumožnilo "další setrvání zástupců 

Republikánské strany ve vládě přes největší oběti, které strana přinášela a byla ochotna 

přinášeti", a proto stranické vedení oznámilo, že odvolává z vlády všechny své ministry. 

V podobném duchu informoval o pádu kabinetu stranický tisk. Událost komentoval 

jako naplnění květnového rozhodnutí strany odvolat z vlády své členy, jakmile se přesvědčí, 

že prozatímní kabinet není s to "udržeti ve státě náležitý pořádek", k čemuž podle něj právě 

došlo. V komentářích zazněla ostrá kritika sociální demokracie, která podle jejich autorů 

neměla "dosti vnitřní síly a tvořivé schopnosti, byla vnitřně rozeklána a její vůdčí hlavy 

neměly patřičné odvahy" a přestože tvořila jádro vlády, tak "nejvíce sama potírala všechny 

kroky a počiny vládní" j68 

Stranická periodika zdůrazňovala také volání po pořádku, ale i sebevědomou 

připravenost strany na všechny varianty vývoje. Z názorů vztahujícím se k řešení tehdejší 

situace stojí za zmínku požadavek vypsání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny 

označený za "nejlepší vysvobození z dosavadních zmatků a nejistoty",/69 což ovšem zřejmě 

nekorespondovalo s přesvědčením Švehlova vedení, které si uvědomovalo nepředvídatelné 

následky takovéhoto kroku. 

Tečku za osudy druhé a zároveň poslední vlády rudozelené koalice představovalo 

jmenování úřednického kabinetu v čele s do té doby české veřejnosti nepříliš známým 

prezidiálním šéfem moravské zemské politické správy Janem Černým, ke kterému došlo 15. 

září 1920. Uzavřela se jím, viděno pohledem agrární strany coby obhájce stavovských zájmů 

zemědělského obyvatelstva, jedna z nejvíce problémových kapitol dějin této organizace. 
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Agrární strana během necelé čtyři měsíce trvajícího období druhé vlády rudozelené 

koalice procházela časovým úsekem, v němž jako politická síla nejenže nehrála dominantní 

roli, jak tomu bylo ve všech neúřednických vládách následujících, ale naopak v porovnání s 

ostatními prvorepublikovými kabinety v ní zaujímala nejslabší postavení ve vztahu k ostatním 

koaličním partnerům, především k sociální demokracii coby majoritní složce této koalice. 

Krátký časový úsek vládnutí druhého Tusarova kabinetu představoval pro agrárníky 

období, v němž Švehlovo vedení strany v otázkách, které měly zásadní význam pro stranické 

voliče a sympatizanty bylo stále nuceno ustupovat tlakům silnější sociální demokracie, do 

značné míry se podřizovat jejím postojům a riskovat tak pokles své popularity u venkovského 

obyvatelstva a tím i ohrožení svého vlivu. Přesto však strana z pozdějšího zpětného pohledu 

hodnotila vstup do této vlády poměrně pozitivně jako "státnický čin", kterým vzala 

"vzdouvající se vlně socialismu vítr z plachet",/70 i když jiný stranický publicista na adresu 

této vládní spolupráce se socialisty upřímně poznamenal: "Díky bohu, že se tato koalice 

socialistická sama rozpadla" .;71 

Zároveň však předáci agrární strany začali v tomto období prosazovat zájmy svých 

voličů s větším důrazem a aktivněji než ve vládě předcházející, čímž zřejmě reagovali na 

rostoucí nespokojenost rolnického voličstva a na nemalý tlak radikálů ve straně. V řešení 

těchto otázek se vedení strany v konečné fázi nevyhýbalo kompromisům, při jejichž 

dojednávání se, především zásluhou Švehlova vlivu a jeho osobního přičinění, snažilo 

citlivým způsobem respektovat potřeby státu a jeho vnitropolitické stability. 

Švehlovo dominantní postavení ve stranické organizaci, jeho mimořádná autorita i 

schopnost vyjednávání a taktizování umožnily agrárníkům přestát hned v prvním měsíci 

funkčního období neoblíbeného kabinetu vnitrostranickou krizi, která hrozila propuknout do 

rozměrů z konce roku 1919, a přispěly k posílení postavení jeho vedení do té míry, že agrární 

strana vstupovala do dalších měsíců konsolidovanější než tomu bylo bezprostředně po 

dubnových volbách roku 1920. 
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KAPITOLA V 

Ve stínu úřednického kabinetu. Mocenský 

vzestup agrárníků do role nejsilnější strany ve státě 

Jmenování úřednické vlády představovalo zlom v dosavadním vnitropolitickém vývoji 

Československa. Mělo být pokusem o vyřešení labilní politické situace, v níž sociální 

demokracie - tehdy nejsilnější československá politická strana disponující čtvrtinou mandátů 

v Národním shromáždění -oznámila své již dlouhou dobu patrné rozštěpení na vzájemně se 

potírající pravici a levici, čímž stávající vládní koalice ztratila dosavadní, byť pouze iluzorní 

většinu v Poslanecké sněmovně. 

Stoupenci marxistického levého křídla sociálních demokratů fakticky ustavili ve 

dnech 25. - 28. září 1920 na třináctém sjezdu strany, který tato komunistická platforma 

uskutečnila bez souhlasu pravicového vedení, samostatnou stranickou organizaci. Její 

sympatizanti z řad poslanců vytvořili nedlouho poté nezávislý poslanecký klub, do nějž se 

přihlásilo 22 zákonodárců./1 Ti se zcela samozřejmě postavili do ostré opozice vůči jakékoli 

vládě, ale svou neochotu podílet se na sestavování případné koaliční ministerské rady 

vyjádřilo i vedení sociálnědemokratické pravice, které chtělo mít volné ruce v zápase s 

komunisty o většinu v dělnictvu./2 

Vzhledem k tomu, že ostatní československé strany disponovaly dohromady pouze 

stodvacetipěti poslaneckými křesly- tedy počtem nedostačujícím k vytvoření vládní většiny

sestavení úřednického kabinetu, který měl konsolidovat vnitropolitickou situaci v zemi, tedy 

především podstoupit boj "s rušivými extrémy levice", a utvořit podmínky pro sestavení nové 

vládní většiny z parlamentních stran,/3 v dané situaci představovalo nejpřijatelnější způsob 

řešení dané patové situace. 

Nově jmenovanou vládu tvořilo 16 členů, přičemž ministerský předseda Černý obsadil 

vedle svého postu šéfa kabinetu zároveň křeslo ministra vnitra. Kromě dvou ministrů 

poslanců - Edvarda Beneše jako ministra zahraničí a Karla Engliše jmenovaného správcem 

ministerstva financí, kteří ovšem do svých funkcí zasedli jako odborníci a nikoli jako zástupci 

stranických organizací, se ministerská rada skládala pouze z úředníků - nečlenů politických 
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stran, vesměs expertů na problematiku svého resortu. Značná část těchto formálně 

nadstranických ministrů ovšem patřila ke kruhům názorově blízkým k národní demokracii./4 

K programu úřednické vlády, která byla všeobecně chápána jako dočasné východisko 

z politické krize, se první veřejně vyslovil ve jmenovacím dekretu prezident Masaryk a to tím 

způsobem, že ji odkázal na program předcházejícího kabinetu a na svůj propouštěcí list 

adresovaný Tusarovi a jeho ministrům,/5 což zračilo Masarykovu snahu prosazovat 

pokračování politiky vlád rudozelené koalice. 

Republikánská strana přijala ústy svých periodik novou vládu poměrně vstřícným 

tónem. Agrárnický tisk uznal nutnost jejího jmenování, přestože ho považoval za projev krize 

demokracie a parlamentarismu. Varoval před přílišným očekáváním od nové vlády, ale 

zároveň od ní žádal nekompromisní zavedení pořádku "na celé čáře a ve všech oborech 

veřejného života" a vyslovil názor, že tuto "radikální nápravu" nejlépe mohou vykonat 

"úředníci, nezávislí nijak na rozmarech politických táborů" ,;6 

K vstřícnému postoji agrární strany vůči úřednickému kabinetu přispělo jistě i pro ní 

příznivé obsazení postu ministra zemědělství. Stal se jím profesor Vladimír Brdlík, uznávaný 

zemědělský odborník blízký Švehlově straně, který byl velmi často označován za "veřejného 

agrárního straníka" ,;7 

Brdlíkovo jmenování a sepětí s agrárníky se stalo i častým terčem kritiky především 

sociálnědemokratického tisku,/8 naopak republikánské deníky tuto nominaci uvítaly a 

Venkov v této souvislosti vyjádřil naději, že "naše zemědělství najde v něm svého zastánce, 

který má pro jeho potřeby hluboké porozumění a dovede je jistě prosaditi, dostane-li se mu od 

venkova porozumění a podpory",/9 což se obé během ročního působení Černého vlády 

naplnilo vrchovatou měrou. 

Svou premiéru v rámci Národního shromáždění si nový kabinet odbyl na půdě Stálého 

výboru 29. září 1920. Ministerský předseda Černý zde vystoupil s vládním prohlášením, které 

obsahovalo program předpokládané činnosti úřednické vlády a bylo zde bez diskuse 

schváleno zástupci československých stran kromě levice sociální demokracie.flO 

Dotyčný vládní program do značné míry rozváděl zásady a podněty uvedené v již 

zmíněném Masarykově listě adresovaném odstupující Tusarově vládě a zároveň představoval 

určitou syntézu všech programů předcházejících kabinetů. Ministerský předseda v něm 

proklamoval pracovní charakter své vlády, zdůraznil nutnost fungující státní administrativy, 

přihlásil se k myšlence vyrovnaného rozpočtu a v neposlední řadě přislíbil prosazovat 

92 



zavedení pořádku a upevnění, v té době značně pokleslé, autority státních úřadů,fll které 

velmi často ustupovaly tlakům politických stran či nátlakových skupin jejich stoupenců. 

Také v části věnované zemědělství, kterou agrárníci samozřejmě očekávali s největším 

zájmem a napětím, se předseda vlády fakticky přihlásil k programovému prohlášení Tusarova 

kabinetu. Téměř stejné formulace použil, když hovořil o vázaném hospodářství, o němž 

prohlásil, že "jistě není nám nezměnitelným zařízením, pro toto období dlužno však z 

praktických důvodů trvati na přesném provádění dotyčných zákonných předpisů. Pro období 

další rozhodným pak musí býti hledisko postupovati opatrně a ponenáhlu podle zkušeností, 

eventuálně i v cizích státech nabytých." 

I v odstavcích zabývajících se bezprostředně problémy zemědělské výroby vláda více 

méně opakovala již v předcházejícím programu řečené - přihlásila se k nutnosti zvýšení 

produkce, potřebě podpory šlechtitelství, k melioracím, zemědělskému výzkumu a dalším 

aktivitám důležitým pro rozvoj tohoto národohospodářského odvětví. Při charakteristice 

těchto cílů ovšem výhradně používala formulace typu: "vláda nezanedbá", "bude starostí 

vlády", "v prvé řadě zvýšiti jest" apod., tedy slovní vyjádření, která ji fakticky k ničemu 

nezavazovala. K přímé podpoře se přihlásila pouze u nutnosti opatření umělých hnojiv za 

ceny úměrné cenám zemědělských výrobků, což prakticky znamenalo, že ve skutečnosti 

slíbila mnohem méně než předešlý Tusarův kabinet. 

Naopak mnohem vstřícněji se Černého vláda přiznávala k realizaci pozemkové 

reformy, kde její programové prohlášení vyjádřilo zájem na co nejrychlejším vydání 

prováděcích nařízení k reformním zákonům o a o jejich následnou a soustavnou realizaci. 

Zároveň deklarovalo odhodlání čelit všem snahám, "jež by chtěly mařiti toto veliké sociální 

dílo, ať již by vycházely z kruhů držitelů velkého majetku pozemkového, nebo spočívaly v 

násilném a svépomocném zasahování se strany čekatelů". 

Do obou komor Národního shromáždění se však vláda se svým programovým 

prohlášením velmi dlouho neodvažovala, protože se obávala, že pro něj nenalezne v 

rozbouřených a opozičně laděných sněmovnách dostatečnou podporu. Dlouho odkládaný krok 

se rozhodla učinit až 26. října a debatu o prohlášení, po němž mělo následovat hlasování o 

důvěře, spojila s projednáváním rozpočtu na rok 1921, který předkládala jako vyrovnaný, což 

s uznáním přivítala i agrární strana prostřednictvím svého tisku. 

Poslanecká sněmovna i Senát přijaly vládní prohlášení se značným chladem a 

rozpaky, ale po dlouho trvající diskusi ho ll. listopadu schválili poslanci a o den později i 
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senátoři hlasy všech československých stran, vyJma komunistické levice,/12 což 

představovalo významný signál pro možnost dalšího působení úřednické vlády. 

Za české a slovenské agrárníky vystoupil ve sněmovně s oficiálním prohlášením jejich 

poslaneckého klubu k vládnímu programu jeho tehdejší předseda František Udržal. Jménem 

agrární strany se v něm nejprve vrátil k zářijovým událostem a zdůraznil, že se její vedení do 

poslední chvíle snažilo zachovat parlamentní vládu, a že souhlas s úřednickým kabinetem 

vyslovilo teprve poté, co se ukázala nezpůsobilost sociálních demokratů k účasti na koaliční 

vládě. Zároveň, v souladu s agrárníky často proklamovanou státotvorností své strany, vyjádřil 

její zástupce ochotu podporovat každou vládu, "pokud se bude starati o pevné pilíře 

spořádaného státu - o právo a pořádek" a proslov zakončil závazkem spolupracovat s 

úřednickým kabinetem do té doby, než se podaří nalézt spolehlivou většinu pro vládu 

parlamentní.fl3 

Mimo oficiální vyjádření klubu se agrárničtí poslanci vyjadřovali k programu kabinetu 

a především k jí přeloženému státnímu rozpočtu o poznání kritičtěji. Terčem kritiky se v něm 

staly v souladu se stavovskými zájmy jejich strany zejména výdaje na zemědělství, které 

republikánští zákonodárci shledávali v navrhované výši 2 % rozpočtových výdajů jako příliš 

nízké. V podobném duchu promlouvali i o rozpočtové kapitole týkající se provádění 

pozemkové reformy, ale zároveň vyjadřovali snahu vládě "všemožně napomáhat" v boji proti 

"všechněm rozvratným živlům".fl4 

Přes zmíněný kladný výsledek hlasování o důvěře byla celková pozice úřednického 

kabinetu značně nejistá, což plně odráželo krizový stav, v němž se na podzim roku 1920 

tehdejší společnost nacházela. Ten charakterizovalo vyhrocení sociálních ale i národnostních 

konfliktů, pokračující ekonomické problémy, pokles autority úřadů, ale také v této době velmi 

aktuální hrozba pokusu komunistické levice o mocenský převrat v zemi. 

Černého vláda stála tváří v tvář této situaci s omezenými možnostmi, které vyplývaly 

z její do velké míry determinující závislosti na politických stranách, které rozhodovaly o 

přijetí či nepřijetí vládních osnov zákonů v Národním shromáždění, ale mohly i účinně 

působit na uklidnění vnitropolitické situace. 

Hrozba chybějící podpory v Národním shromáždění dotlačila úřednický kabinet do 

značně submisivního postavení vůči politickým stranám a vedla k tomu, že to byly stranické 

sekretariáty, a mezi nimi na předním místě i sekretariát strany agrární, kdo rozhodovat o 

úspěšnosti politiky kabinetu. Závislost kabinetu na politických stranách se konkrétně 

projevovala v tom, že ministerský předseda s nimi musel "úzkostlivě při každém kroku 
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vyjednávati .... a sháněti většinu pro každý vládní návrh. Ba i každý počin si musil dáti 

schvalovati a přece byla při tom úřednická vláda předmětem neoblíbené kritiky [politických 

stran]."/15 

Slabé postavení kabinetu umocňovala i samotná osobnost předsedy vlády Černého, 

který si na jedné straně vysloužil pověst vzdělaného, schopného a výkonného byrokrata,/ 16 na 

druhé straně se za dané situace plně podřizoval vedení stranických lídrů a byl proto 

označován jako "ne silný, nýbrž poslušný muž", jež umožnil, aby "vůdci stran za kulisami 

ministerstvo ovládali, před veřejností proti němu bouřili"f17 

Zmínění vůdčí představitelé československých stran, a z nich především předseda 

agrární strany Švehla, si v krizové vnitropolitické situaci začali více či méně uvědomovat 

svou odpovědnost a nezbytnost poskytnout alespoň základní podporu úřednickému kabinetu. 

Z tohoto vědomí zodpovědnosti, z obav ze stupňování nestability a anarchie a z potřeby 

vzájemné koordinace vznikl nejpozději v podzimních měsících roku 1920 specifický fenomén 

československé politické scény- tzv. Pětka, který do značné míry přispěl k posílení postavení 

agrární strany na vnitropolitické scéně a k tomu, že se tato strana postupně přesunula do 

pozice jejího jednoznačného hegemona. 

Pětku lze označit za jakési neformální seskupení předáků pěti nejvýznamnějších 

českých politických stran, kteří se společně setkávali s cílem nalézt jednotící postoje k 

nejdůležitějším problémům a otázkám doby, dosáhnout omezení třecích ploch a vzájemné 

stranické rivality a přispět tak k uklidnění politické situace. 

Právě hledání kompromisů a společných zájmů, v duchu hesla jednoho z účastníků 

těchto schůzek - předsedy lidové strany monsignora Šrámka, které znělo "dohodli jsme se, že 

se dohodneme", patřilo k základním charakteristikám tohoto specifického orgánu. Hlavní 

zásluhu na akceptování této taktiky měl zřejmě předseda agrárníků Švehla, který se 

pravděpodobně domníval, že na těchto jednáních při očekávaných střetech mezi pravicí 

reprezentovanou národními demokraty a lidovci na jedné a levicí, tedy socialisty na druhé 

straně, bude jím reprezentovaná agrární strana hrát roli vlivného usměrňujícího středu.f18 

Pětka se postupně stala určujícím faktorem dění na československé vnitropolitické 

scéně v nadcházejících měsících působení Černého vlády, ale v podobné míře i v období po 

něm následujícího poloúřednického Benešova kabinetu. Svou činností, která se odehrávala ve 

skrytu před zraky veřejnosti zmítané neklidem a emocemi, začalo působení tohoto orgánu 

postupně přispívat k větší stabilizaci československé vnitropolitické scény. 
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Členové Pětky tím, že fakticky ovládali většinu křesel v Národním shromáždění, bez 

jehož podpory by úřednický kabinet měl pouze velmi malý manévrovací prostor pro svou 

činnost, na sebe soustředili rozhodující moc a to do té míry, že jejich rukama musela, podle 

slov tehdejšího předsedy senátorského klubu agrárníků Cyrila Horáčka, "projíti nejen každá 

zákonodárná předloha, nýbrž i každé významnější opatření správní, než s ním mohla 

úřednická vláda přijíti na veřejnost", čímž se tito jedinci změnili v "jakousi faktickou vedlejší 

vládu, ano nadvládu"fl9 

K členům Pětky, která v souladu s výše uvedeným hrála roli rozhodujícího 

mocenského činitele československé vnitropolitické scény, v době Černého vlády náleželi 

následující představitelé stran: Antonín Švehla za agrární stranu, Rudolf Bechyně za sociální 

demokraty, Alois Rašín za národní demokracii, Jiří Stříbrný za československé socialisty a 

lidovou stranu zastupoval již zmíněný Jan Šrámek. Vzájemných porad se v počátcích 

existence tohoto orgánu zúčastňovali i představitelé živnostníků a Modráčkovy strany, ale 

postupně přestali být zváni.f20 

Vůdčím představitelem a nejsilnějším mužem Pětky a zároveň tak fakticky 

nejvlivnějším stranickým činitelem na vnitropolitické scéně, se již v počátcích formování 

tohoto orgánu stal jednoznačně předseda agrární strany Antonín Švehla.f21 Tato skutečnost 

vyplývala částečně jednak z Švehlovy vysoké autority, osobního vlivu a schopností, zejména 

jeho talentu mistrného vyjednavače, ale především byla důsledkem vzestupu mocenské role 

agrární strany. Ta se během působení Černého kabinetu posunula na pomyslném žebříčku 

politického vlivu z druhé na první příčku, kde vystřídala sociální demokracii, a stala se tak 

pro celé další období existence první Československé republiky fakticky nejmocnější stranou 

ve státě. 

Růst mocenského významu Švehlových agrárníků souvisel především s vnitřní krizí 

sociálnědemokratické strany, od které se během září 1920 fakticky oddělilo její velmi početné 

radikální marxistické křídlo a s ním zbytkové sociální demokracii odešla nadpoloviční většina 

jejich stoupenců. Zatímco zhruba 2/3 stranických poslanců zůstaly věrny pravicovému vedení 

a sociální demokracie si tak nadále udržela nejpočetnější zastoupení v Národním 

shromáždění, mezi členy a do značné míry zřejmě i mezi stoupenci bývalé jednotné strany byl 

tento poměr spíše opačný ve prospěch ke komunismu směřující levice.f22 

Přestože Tusarova strana formálně, podle výsledků voleb a počtu obsazených křesel v 

Poslanecké sněmovně i v Senátu, zůstávala nejsilnějším subjektem na československé 

politické scéně, její vedení si začalo uvědomovat umělost tohoto postavení. Proto také, mimo 
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jiné v obavě před vypsáním předčasných voleb, které by sociálním demokratům zřejmě 

přinesly očekávanou porážku od bývalých komunistických spolustraníků, ustupovalo z pozice 

hegemona vnitropolitického dění ve prospěch agrární strany. Ta naopak pod Švehlovým 

vedením mistrně využívala dané situace a stále více přebírala do svých rukou otěže řídící 

vnitřní politiku v zemi. 

Sám Švehla samozřejmě vítal pokles vlivu sociální demokracie a "s tichým 

zadostiučiněním pozoroval její úpadek, varoval se však k němu ještě něco z vlastního 

přičinění přidat a hnát sociální demokracii do úplné zkázy, neboť uznával její státotvorný 

význam" .f23 

Pozitivní vliv dohod mezi předáky pěti nejvýznamnějších československých stran se 

poprvé výrazným způsobem projevil na půdě Národního shromáždění v úspěšném hlasování o 

programovém prohlášení úřednické vlády a při schvalování státního rozpočtu v listopadu 

1920. Stalo se tak v kritické době vrcholící podzimní vlny národnostních nepokojů, které 

probíhaly v německých pohraničních oblastech, ale také v Praze. 

U kořenů těchto nacionálních bouří, které vypukly na konci října a na několika 

místech skončily, vedle pokácených pomníků habsburských panovníků, také krvavými 

srážkami demonstrantů a vojska, stály problémy spojené s odvody německých branců do 

československé armády. Na německé i české straně vyvolaly eskalaci šovinistických vášní, 

často umocňovaných nebo i vyvolávaných stranickým tiskem. Byly to opět politické strany, 

které tehdy v rámci svého soupeření o "přízeň mas" lily do ohně olej i vodu, zároveň 

vyzývaly ke klidu a ihned zase projevovaly pražskému lidu vlasteneckého uznání za to, že 

klidu nezachoval" j24 

Postoj stran a jím ovlivněná nerozhodnost vlády a její neochota zasáhnout proti 

excesům na české straně přispěly k tomu, že národnostní nepokoje začaly na několika místech 

přerůstat v akce protestující proti existujícím pořádkům a dokonce i proti soukromému 

vlastnictví,/25 což mělo vliv na další růst aktivizace extrémně levicových sil, jejichž činnost 

podnítila o měsíc později výbuch generální stávky. 

Švehlovo vedení agrární strany si bylo vědomo hrozícího nebezpečí národnostních a 

sociálních konfliktů, jak to vyjadřovaly i reakce stranického tisku. Agrární žurnalistika 

zachovávala v době etnických nepokojů poměrně střízlivý tón, což se týkalo především jejího 

nejoficiálnějšího představitele, tj. deníku Venkov. Ten na jedné straně sice vyjadřoval 

pochopení pro "rozhořčení českého lidu" vyvolané podle něj německým štvaním, na druhé 

straně přinesl odsouzení pražských výtržností vrcholících zabráním německého Stavovského 
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divadla v Praze a komentáře uveřejňující názor, podle nějž "Máme svůj stát, který musí zůstat 

státem právním za všech okolností, a který nesmí trpěti, aby dáván byl nebezpečný prejudic 

násilí." ;26 

Naopak "lidový" Večer projevil mnohem více "porozumění" pro nacionalistické 

výstřelky, k nimž došlo na české straně, nacházel pro ně omluvy a vysvětlení typu 

"listopadové projevy pražské upomínají na smysl českých dějin: zápas češství s němectvím", 

nebo je dokonce fakticky povzbuzoval výzvami typu "Pryč s pomníky všech Habsburků v 

celé republice!"/27 

Odlišné postoje obou deníků byly samozřejmě ovlivněny čtenářskou klientelou, na 

kterou se koncentrovaly, ale zároveň zřejmě signalizovaly pokračování tiskové politiky dvou 

želízek v ohni, praktikované již během první světové války. Jakési první želízko v této 

koncepci představoval oficiální, zdrženlivě státotvorný a na tehdejší dobu relativně seriózní 

Venkov, který spíše vyjadřoval oficiální postoje stranického vedení, a na druhé straně 

"lidový" Večer, který často vyřizoval účty s protivníky a mnohdy s mnohem větší otevřeností 

informoval o skutečných postojích a zájmech strany. 

Velmi ostrý tón si stranický tisk jako celek zachovával při psaní o aktivitách 

zbolševizované sociálnědemokratické levice a v této souvislosti i o dění v sovětském Rusku. 

Často se v něm opakující výpady proti komunistickému hnutí, v němž straničtí žurnalisté ne 

neoprávněně viděli velké nebezpečí pro samotnou existenci demokratického a nezávislého 

Československa, měly ale také nezřídka velice zřetelný antisemitský podtext.J28 

Naopak na známé a marxistickou historiografií tolik zvýrazňované a vyzdvihované 

prosincové události - tedy generální stávku vyhlášenou 9. prosince Výkonným výborem 

sociálnědemokratické levice poté, co byl týž den četnictvem a policií vyklizen Lidový dům 

ovládaný, z hlediska tehdejšího právního řádu protiprávně, levicovými aktivisty - reagoval 

agrárnický tisk, především Venkov, zpočátku poměrně klidně a rezervovaně. Ještě 12. 

prosince se tento deník k událostem týkajícím se Lidového domu vyjádřil slovy: "Je to boj 

dvou socialistických stran, tedy čistě vnitřní otázka obou oněch táborů, do které se nemísíme. 

Zachováváme k sporu tomu .... stanovisko neutrality" a informoval o nich až na třetí straně, 

což, i při tradiční snaze o zdrženlivost, střízlivost a jakýsi nadhled, svědčilo o určitém 

podcenění situace jako obyčejně nepříliš dobře informovanou žurnalistikou republikánské 

strany. Opožděná reakce tohoto periodika se pak dostavila až o dva dny později zřejmě pod 

vlivem rozšíření generální stávky do venkovských oblastí. 
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V centru pozornosti agrární strany v inkriminované době samozřejmě byla zejména 

situace na venkově.f29zde mohla levice počítat prakticky pouze s podporou tradičně značně 

radikálně zaměřeného zemědělského dělnictva, které k okamžitému zahájení stávky již 10. 

prosince vyzývaly sekretariáty Československého svazu zemědělských a lesních dělníků.f30 

Tato výzva skutečně vyvolala na četných místech nepokoje, velmi intenzivní protesty se 

odehrávaly například na Lounsku či Mělnicku. V některých případech při nich dokonce 

docházelo k vytváření závodních rad a revolučních výborů, zabírání velkostatků, či 

odzbrojování občanů. 

Vedení republikánské strany se za této situace rozhodlo mobilizovat své síly a přispět 

k potlačení generální stávky. Do akce na likvidaci stávkového hnutí se podle Vladimíra 

Dostála zapojil osobně předseda strany Švehla, který vyslal do všech krajů republiky své 

nejspolehlivější spolupracovníky s tím, že mu budou garantovat, že v jim přikázaných krajích 

bude potlačen každý pokus o násilný převrat.f3l 

Proti stávkujícím v konečné fázi rezolutně vystoupil i stranický tisk. Zatímco Večer 

tak činil již od počátku událostí, Venkov zahájil ostré tiskové tažení až 14. prosince, kdy 

přinesl zvýrazněnou výzvu příkře odsuzující zabírání statků, v níž se konstatovalo, že rolník 

"nedovolí beztrestně přepadat své bratry a dovede se jich rázně zastati. Jsme všichni na stráži, 

jsme všichni připraveni bránit se násilnostem!" a zároveň zde zaznělo přesvědčení, že celá 

událost je dílem "několika štváčů" proti nimž "je třeba postupovat co nejrázněji". 

V některých venkovských oblastech pak skutečně docházelo ke srážkám rolníků se 

stávkujícími i k ozbrojování sedláků.f32 Násilné zábory velkostatků vyvolaly i ostrou reakci 

agrárníky ovládaného Státního pozemkového úřadu, jehož vedení žádalo ministerstvo vnitra o 

rázný zásah proti těmto případům.f33 Obdobné hlasy ze strany představitelů republikánské 

strany zazněly i na půdě Poslanecké sněmovny, kde František Udržal vyjádřil jménem 

poslaneckého klubu podporu všem přijatým vládním opatřením, která označil za nezbytná, 

zároveň se ovšem o celé události vyjadřoval se značným despektem jako o "nechutné 

komedii" a o jejích iniciátorech jako o "politováníhodných nešťastnících".f34 

S tímto vyjádřením plně korespondují slova nejmenovaného agrárního řečníka 

zaznamenaná Ferdinandem Peroutkou, který podle něj vyřkl na adresu komunistických 

aktivistů slova o tom, že "nesvedou více než zosnovat nějakou tlačenici a že historie nazve 

prosincové hnutí "modřínovou revolucí".f35 

Poněkud ironizovaná nedůslednost a nedostatek bojovnosti u strůjců generální stávky 

skutečně představovala jeden ze zdrojů jejího rychlého krachu a přispěla k tomu, že byla 
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vedením levice již 15. prosince odvolána. Neúspěch celé akce a s ní spojená výrazná porážka 

celého komunistického hnutí znamenala důležitý přelom ve vnitropolitickém dění a 

především pro atmosféru celé tehdejší společnosti. Politické strany, Černého kabinet, ale i 

celá veřejnost se zbavily nejistoty a nervozity plynoucí z obav z komunistického pučef36 a 

porážka extrémní levice tak přinesla dlouho očekávaný obrat ve směru stabilizace 

vnitropolitické situace a jejího celkového uklidnění, po kterém tak často volali představitelé 

agrární strany. 

Porážka stávkového hnutí marxistické levice, podle předního znalce tehdejší politické 

scény "vyčistila ovzduší" a znamenala "psychologický okamžik obratu", mimo jiné proto, že 

"vrátila občanstvu víru v autoritu státu". Tento obrat podle téhož zdroje přispěl v dalším 

období mimo jiné k tomu, že "vůdcové občanských stran budou příště otevřeněji a klidněji 

mluvit o svých požadavcích",/37 což bylo možné plně vysledovat v následujících měsících 

roku 1921 i v politice agrární strany. 

Rok 1921, respektive především jeho první polovina, proběhla, alespoň z hlediska 

aktivit politických předáků, do značné míry ve znamení řešení dvou důležitých 

hospodářských problémů - otázky omezení systému vázaného hospodářství a širokého okruhu 

záležitostí spjatých s problémem vyrovnaného státního rozpočtu. Obě dvě komplikované a 

spolu vzájemně související záležitosti stály po celé zbývající období působení Černého vlády 

v centru pozornosti a snažení Švehlovy agrární strany. 

Řešení obou těchto stěžejních hospodářských problémů bezprostředně komplikovala 

situace v zásobování obyvatelstva potravinami, kterou na přelomu roku 1920 a 1921 opět 

charakterizovala těžká zásobovací krize. K jejím předním příčinám patřilo nedostatečné 

plnění kontingentních dodávek zemědělskými výrobci, kteří často odmítali dodávat centrálám 

obilí za státem stanovené výkupní ceny. 

Vláda o kritickém nedostatku obilovin jednala 22. prosince, kdy na svém zasedání 

konstatovala pokles výkupu obilí způsobený často jeho zkrmováním a její předseda dokonce 

hovořil o "naprosté nutnosti okamžitého řešení otázek zásobovacích za účelem odvrácení 

nepokojů z nedostatku potravin". V reakci na situaci potvrdil kabinet rozhodnutí ministra 

zásobování o znovunařízení rekvizic a zároveň se usnesl jednat s agrární stranou o tom, aby 

důrazně vyzvala rolníky k plnění dodávkových povinností.f38 

Avizované rozhovory s představiteli strany proběhly ještě týž den za účasti 

ministerského předsedy, který na dalším zasedání kabinetu konstatoval, že jeho požadavek 

"došel plného pochopení a učiněna opatření, aby orgány strany v témž smyslu bylo působeno 
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na zemědělce"./39 Současně s tím vláda připravila vlastní provolání k rolníkům, které 28. 

prosince přinesl agrární tisk. 

Samotná agrární strana zaujala k otázce poněkud ambivalentní postoj. Její periodika 

na jedné straně otiskla již v listopadu 1920 výzvu předsednictva výkonného výboru, které se 

usneslo "vznésti důrazný apel na všechny zemědělce, aby co nejrychleji splnili dodávkovou 

povinnost"/40 a obdobným způsobem se vyjádřila i na konci ledna. 

Nejdůraznější výzva se objevila ve Venkovu a Večeru 12. února pod hlavičkou 

provolání sekretariátu RSCV. V ní její autoři zdůraznili snahu stranických představitelů o 

uvolnění hospodaření se zemědělskými produkty, ale zároveň vystoupili s požadavkem 

adresovaným zemědělcům, aby "dodali všechno, co vůbec je jim možno" a apelovali na 

stranické organizace, aby donutily k dodávkám ty, kteří je odmítají plnit. Prohlášení dokonce 

obsahovalo příslib, podle nějž "Tak zvané "chytráky", kteří mohou a nechtějí dodat obilí, 

chrániti nebudeme a sami je přibijeme na pranýř." 

Na druhé straně se vedení agrárníků zdráhalo přistoupit na jakékoli pokutování 

takovýchto "chytráků" a již o několik měsíců později ostře protestovalo proti vymáhání 

dlužných kontingentů. Stranický tisk se také kriticky vyjadřoval proti "zpolitizování" celé 

otázky výkupu a vázaného hospodářství vůbec, které podle Venkova byly řešeny pod 

"zorným úhlem vybičovaného stranictví, ..... jež jest z nejhlavnějších příčin [jejich] 

nezdarů" j41 

Problém nuceného státního hospodaření se zemědělskými produkty představoval na 

počátku roku 1921 pro agrární stranu naprosto prioritní záležitost, kterou se stranické vedení 

rozhodlo co nejrychleji řešit. Mělo se tak dít buď prosazením úplné likvidace neoblíbeného 

systému, nebo alespoň jeho zásadním omezením formou jakéhosi přechodného období mezi 

tehdy panujícím stavem a úplným uvolněním obchodu, v němž by se státem organizovaný a 

hrazený výkup omezoval pouze na menší část tehdy povinně odevzdávané zemědělské 

produkce. Pro uskutečnění tohoto cíle zorganizovalo rozsáhlou kampaň, v níž ovšem muselo 

překonávat tuhý odpor socialistů, především sociální demokracie, a proto se řešení celé 

otázky tzv. vyživovacího plánu protáhlo až do letních měsíců. 

Zahájení ofenzívy proti vázanému hospodářství umožnilo agrární straně několik 

příznivých skutečností, které se postupně shromažďovaly a na počátku roku 1921 definitivně 

vykrystalizovaly v jasných konturách. Patřilo k nim zejména značné oslabení vlivu sociální 

demokracie a s ní celého socialistického bloku na politické dění v zemi doprovázeném naopak 

zesílením pozic agrárníků, ale do jisté míry i národních demokratů a lidovců. Ti všichni se z 
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opozičních lavic fakticky, prostřednictvím působení svých vedoucích činitelů v Pětce, 

přesunuly do role stran podílejících se na chodu vlády a spolurozhodujících o jejích 

aktivitách. Obě tyto strany požadovaly v souladu se Švehlovými republikány zrušení státních 

ústředen a jejich systému hospodaření, a proti opozici socialistů tak začaly postupně vytvářet 

jakýsi občanský blok, jehož existence se pak projevila i v řešení dalších problémů. O 

vytvoření bloku občanských stran hovořil například František Udržal, který uvedl, že snahy 

agrární strany musí vést k tomu, aby byl utvořen blok práce z těchto stranických seskupení, ke 

kterému bude dle něj třeba pozvat ještě i některé občanské německé strany. Dle něj byl toto až 

na výjimky i názor výkonného výboru strany. ;42 

K dalším příznivým faktorům, které otevřely agrárníkům prostor pro razantnější 

postup ve věci hájení stavovských zájmů jejich voličů, patřilo i celkové uklidnění 

vnitropolitické situace po porážce prosincové generální stávky. To přivodilo postupné 

odbourávání obav z následků případných sociálních výbuchů radikálního dělnictva, který 

mohl následovat po nevyhnutelném zvýšení cen potravin, jež se po zamýšleném uvolnění 

vázaného hospodářství očekávalo. 

Do velké míry mezi zmíněné příznivé skutečnosti patřila i mezi veřejností rychle se 

šířící nechuť k hospodaření státních ústředen a jejich obecně pociťovaná diskreditace 

umocněná zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu o nepořádcích a korupci ve Státním obilním 

ústavu, která v konečném důsledku přivodila, že "lidé nepořádní a hrabiví zasadili těžké, 

téměř nezhojitelné rány ideji státního socialismu".f43 

Z ekonomických důvodů hovořily proti socialisty prosazovanému systému především 

obrovské deficity, které vázané hospodářství přinášelo státnímu rozpočtu. Ty způsoboval stav, 

v němž stát doplácel na jeden metrický cent mouky vykoupené od domácích producentů 145 

Kčs a u mouky dovezené ze zahraničí až 911 korun sic!, což představovalo ročně částku 

téměř pěti miliard,/44 tedy absolutně nejtíživější břemeno celého státního rozpočtu. Kromě 

toho daný systém výkupu státem regulovaných komodit, který podle údajů zemědělců 

nenabízel ani ceny pokrývající výrobní náklady, nemotivoval výrobce k rozšiřování produkce 

podléhající státnímu hospodaření, takže plochy jejich pěstování od roku 1918 klesaly ve 

prospěch těch produktů, které nebyly regulovány a u nichž výrobci mohli těžit z tehdy 

panující výrazné zemědělské konjunktury.f45 

Značnou roli při prosazování rušení ústředen sehrálo i ukončení poválečného 

nedostatku potravin v celosvětovém měřítku a pomalu se objevující první náznaky budoucí 

odbytové krize. Jí předcházel na počátku roku 1921 zahájený pokles cen obilovin na 

102 



světových trzích,/46 který postupně vedl k odbourávání státních forem hospodaření se 

zemědělskou produkcí i v ostatních evropských státech. 

Výraznou úlohu v kampani proti vázanému hospodaření sehrál v neposlední řadě i 

vytrvalý odpor zemědělských výrobců. Ten se během zimních měsíců roku 1921 projevoval 

tak jako dříve četnými protestními shromážděními, rezolucemi a protesty či přímo odporem 

rolníků při rekvizicích, který v některých případech nabýval i násilných forem./47 Pokračující 

a v mnoha případech dokonce stupňující se nevole sedláků proti neoblíbenému systému 

samozřejmě vyvolávala i tlak na agrární stranu, aby se důrazněji zasahovala o hájení 

rolnických požadavků. 

Jednání o dalším osudu státního obhospodařování zemědělské úrody byla v souladu s 

požadavky agrárníků zahájena v lednu 1921, kdy ministr zásobování Průša vystoupil se svým 

návrhem, který počítal s postupným uvolňováním dosavadního systému spojeným s 

následným zdražením mouky a odbouráním v létě předcházejícího roku dojednaného 

příspěvku zaměstnavatelů do nemocenských pokladen určeného na krytí moučného deficitu. 

Jeho představa ovšem vyvolala ostrý odpor socialistických stran, jejichž tlaku úřednický 

ministr, označovaný zvláště socialisty již dlouhodobě za exponenta agrární strany,/48 podlehl 

a podal demisi přijatou 24. ledna 1921 prezidentem./49 

Na uvolněné ministerské křeslo nastoupil z titulu správce resortu ministr zemědělství 

Vladimír Brdlík, ne neprávem označený Právem lidu za "vášnivého straníka agrárního",/50 

který k nelibosti socialistů uvolňovacích snahách začal pokračovat ještě energičtěji než jeho 

předchůdce. 

Rozhovory o systému hospodaření s očekávanou sklizní pokračovaly pak především 

na úrovni parlamentních stran, mezi nimiž se agrární strana snažila hledat spojence, kteří by ji 

pomohli prosadit postupnou likvidaci státní regulace obchodování se zemědělskými produkty. 

V tomto hledání Švehlovo stranické vedení neváhalo překročit úzký rámec českých, 

respektive československých, politických stran a zahájit rozhovory se svým přirozeným 

partnerem z německého politického tábora - Svazem německých zemědělců. 

Svaz německých zemědělců byl politickou stranou, která se oficiálně ustavila na 

sjezdu sudetoněmeckého agrárního hnutí v lednu 1920. Podle zde schváleného programu se 

toto politické seskupení definovalo jako "národní strana", která si kladla za cíl prosazovat 

německé nacionální požadavky, za něž považovala především uskutečnění autonomních práv 

sudetských Němců. Vedle tohoto programového aspektu však s postupem času čím dál tím 

zřetelněji, s tím jak se představitelé německé minority ve své většině postupně smiřovali s 
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existencí československého státu, vystupoval do popředí akcent na druhou stěžejní část 

programu - požadavky stavovské. Patřily mezi ně tehdy především zrušení vázaného 

hospodářství, uznání válečných půjček, snížení daní a prosazování německých zájmů při 

pozemkové reformě.f51 

Po parlamentních volbách roku 1920 se němečtí agrárníci po boku ostatních 

německých občanských stran zapojili do jednotného Německého parlamentního svazu a v 

jeho rámci provozovali velice ostrou opoziční politiku vůči Československé republice. 

Zároveň ovšem byli stranou, která si vedle německých sociálních demokratů zachovávala 

relativně nejvstřícnější a nejpragmatičtější postoj k existenci nového státu a zůstávala nejvíce 

otevřena pro případnou pozitivní politiku. 

Na této skutečnosti měla velký podíl častá vzájemná blízkost postojů BdL a českých 

agrárníků vyplývající z četných programových shod daných orientací na stejný typ voličstva. 

Tyto shody byly nejvíce patrné v širokém okruhu otázek týkajících se zemědělství, ať už se 

jednalo o vztah k systému státního obhospodařování zemědělské produkce, k problematice 

celní ochrany zemědělství a mnohým dalším záležitostem. Názorový soulad panující v těchto 

oblastech mezi oběma subjekty, který podmiňovaly společné stavovské zájmy, se odrážel ve 

stále silnějším a naléhavějším volání po spolupráci obou seskupení na hospodářském poli.f52 

Přes značné rozpory v národnostních otázkách tak nakonec došlo právě v době jednání 

o přípravě vyživovacího plánu k oficiálním rozhovorům zástupců obou stran. Uskutečnily se 

27. ledna na půdě Senátu s proklamovaným cílem "utvořit šik k hájení zájmů zemědělské 

politiky a pro boj proti vázanému hospodářství" a oba partneři při nich dohodli vytvoření 

společného výboru, v jehož čele měl stát jako předseda člen české agrární strany a jako 

zástupce agrárník německý./53 

O jednání informoval i agrárnický Večer, který uvedl, že jeho cílem bylo "pojednati o 

nutné obraně" proti soustředěnému útoku socialistů na zemědělce a že na základě dosažené 

shody od nynějška "každá vláda, která podporovati bude socialistické tažení proti venkovu a 

neblahé ústřednové hospodaření narazí nyní na spojený a odhodlaný odpor sdružených 

zástupců zemědělství" .;54 

Uzavření dohody mezi oběma stranami zároveň představovalo i určitý posun v historii 

poválečného vztahu politických představitelů německé minority a české většiny, protože 

znamenalo první výraznější sblížení činitelů občanských stran obou táborů. Tento proces 

později pozvolna postupoval kupředu a postupně vyústil v rozpad jednotného Německého 
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parlamentního svazu na podzim roku 1922 a o čtyři roky později i ve vstup německých 

agrárníků do vlády vedené Antonínem Švehlou. 

Po dosažení shody s představiteli BdL se republikánské straně podařilo o necelé dva 

týdny později dosáhnout dalšího nemalého úspěchu. Stalo se tak opět na půdě druhé komory 

Národního shromáždění, kde 8. února prosadili agrárničtí senátoři při projednávání 

dodatečného rozpočtu rezoluci navrženou spolu s ostatními občanskými stranami, v níž její 

signatáři vyzvali vládu, aby "pro rok 1921 - 1922 předložila hospodářský plán pro přechodné 

hospodářství z nynějšího vázaného do normálního."f55 

Zásadní průlom přitom představovala skutečnost, že usnesení podpořili také 

českoslovenští socialisté, ale nakonec naprosto překvapivě i sociálnědemokratičtí senátoři.f56 

Tento průběh hlasování signalizoval ústup socialistů od postojů, které ještě před čtrnácti dny 

dogmatickým způsobem obhajovali a to, že si začali uvědomovat selhání jimi prosazovaného 

systému. V obdobném duchu se vyslovily o den později i Říšská hospodářská rada a 

zásobovací výbor Poslanecké sněmovny. 

Další jednání o plánu na uvolnění státního hospodaření se přes dosažený posun značně 

vlekla a stanoviska občanských stran v čele s agrárníky na jedné a socialistických stran na 

druhé straně vykazovala nadále zásadní rozpory. Tato skutečnost v dané chvíli znemožňovala 

nalezení vzájemně přijatelného kompromisního východiska a řešení celé otázky se tak 

oddálilo až do června téhož roku. Signalizovala zároveň určitou krizi v mezistranické 

komunikaci, která se projevila v řešení další stěžejní hospodářské záležitosti - otázky udržení 

vyrovnaného státního rozpočtu a s ní spojeného tzv. Englišova finančního plánu. 

Englišův plán představoval vedle problému vázaného hospodaření další neuralgický 

bod zaměstnávající představitele vlády a politických stran. Měl formu jakéhosi dodatku k 

státnímu rozpočtu a reagoval na situaci, kdy parlament, prakticky několik dní po schválení 

vyrovnaného státního rozpočtu na rok 1921, odhlasoval nový zákon o platech státních 

zaměstnanců, který tento rozpočet zatížil novými výdaji ve výši 1,2 miliardy korun, aniž by 

pro ně nalezl příjmové zdroje.f57 

Ministr financí Engliš v reakci na tuto situaci přišel na počátku nového roku s plánem, 

který si kladl za cíl tyto zdroje nalézt a umožnit tak zachovat rozpočtovou rovnováhu. Jím 

vypracovaný projekt obsahoval 15 předloh navrhujících zvýšení různých druhů daní, jež by se 

dotklo prakticky všech vrstev obyvatelstva. Tato skutečnost vyvolala silný odpor politických 

stran, které dokonce odmítaly připustit i pouhé projednávání těchto osnov v daňovém výboru 

Poslanecké sněmovny.f58 
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Rozhovory o finančním plánu probíhaly během zimních měsíců především na půdě 

Pětky a opět se při nich vytvořily dva jakési stranické bloky- občanský a socialistický, jejichž 

zástupci zaujali k dané problematice odlišná stanoviska. 

Nejkomplikovanějším problémem se během jednání ukázala být zřejmě nejdůležitější 

předloha, kterou představovala navrhovaná reforma daně z příjmu prosazující podstatný 

nárůst jejích sazeb pro finančně lépe situované vrstvy. Proti zvýšení této daně a přímých daní 

vůbec se otevřeně postavily občanské strany v čele s národními demokraty, které do boje proti 

koncepci ministra financí vedl jeho tradiční oponent a rival a zároveň zástupce této strany v 

Pětce Alois Rašín. Pětka, především občanská trojka v ní, přijala Rašínovu argumentaci a 

vytrvale odmítala Englišovy předlohy, aniž by její členové přišli s vlastními návrhy na řešení 

situace,/59 v níž každý týden odkladu znamenal pro stát značné finanční ztráty. 

Proti Englišovu konsolidačnímu plánu se postavili i socialisté, kteří sice v nejmenším 

neprotestovali proti myšlence zvýšení kontroverzní daně z příjmu, ale nesouhlasili s dalším 

důležitým bodem koncepce - odstraněním státních dotací na ceny mouky. Ministr Engliš za 

této situace zřejmě neviděl možnost prosazení potřebných opatření a zareagoval, jako již 

mnohokráte za svého působení na ministerstvu - podáním demise.f60 

Ta byla 21. března přijata a na post ministra financí poté místo něj dosedl "nevýrazný 

berní úředník" blízký bývalému ministru Rašínovi Vladimír Hanačík.f61 Vláda tímto 

rozhodnutím ztrácela jednoho z nejvýraznějších ministrů a zároveň osobnost, která byla 

schopna postavit se zájmům politických stran, což vedlo k dalšímu posílení vlivu Pětky a 

závislosti úřednického kabinetu na ní. 

Postoj agrární strany k Englišem navrhovanému zvýšení přímých daní posílil její 

vazby k občanským stranám, které dohromady sbližovala i stanoviska k dalším problémům, 

jako například k již zmíněné otázce vázaného hospodaření se zemědělskými produkty. Stal se 

jedním z momentů, který signalizoval postupnou proměnu politiky Švehlových agrárníků. Ti 

se od pádu druhé Tusarovy vlády začali vzdalovat od původních levostředových pozic, které 

tato strana zaujala na politické scéně bezprostředně po válce, a jejich politický kurs se 

postupem času posouval čím dál tím zřetelněji napravo. Tento proces pak postupným 

vývojem směřoval k přeměně agrárníků v konzervativní politické seskupení, kterou ve značné 

míře zakotvoval již oficiální program strany z roku 1922.!62 

Stanovisko strany k problematické koncepci odbornického ministra financí však nelze 

označit za jednoznačné. Její vedení na jedné straně odmítalo zvýšení přímých daní, a to v 
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souladu s požadavky svých voličů, od nichž se velmi často ozývaly stížnosti na přílišné 

utažení daňového šroubu na úkor zemědělských výrobců.f63 

Na druhé straně si vůdčí činitelé agrárníků byli vědomi nutnosti ozdravění státních 

financí a jejich postoj k Englišově plánu, který neodsoudili jako celek, lze označit za mnohem 

vstřícnější než například u národních demokratů. Potvrdil to i významný představitel 

Švehlova vedení poslanec Jan Malypetr, který v polovině ledna prohlásil ve sněmovně: 

"Vítáme .... úmysl pana ministra financí, který ohlásil pronikavé plány reformní. My tuto 

nutnou nápravu požadujeme také proto, aby mohla býti docílena dokonalejší spravedlnost k 

ukládání osobních daní. ";64 

Také odchod Engliše z ministerstva financí zřejmě nepatřil mezi cíle, které by si 

vedení agrární strany jednoznačně přálo. Signalizoval to i postoj stranického tisku, který 

projevil nesouhlas s jeho odstoupením a své mínění VY.iádřil slovy: "odchází síla, jejíhož 

odchodu třeba upřímně želeti". Zároveň nepřímo Englišovi vytkl, že nevyčerpal všechny 

možnosti k prosazení svého plánu, když upozornil na to, že předlohy jsou stále ve výborech a 

dosud "nebylo řečeno slovo poslední, odmítavé". Uvedl také, že v jeho záležitosti "nejde ani 

tak o spor ministra s parlamentem, ale o rozpor dvou vynikajících členů jednoho a téhož 

klubu".f65 

S tímto stanoviskem koresponduje i vyjádření Ferdinanda Peroutky, který zaznamenal, 

že Švehla si i po březnovém Englišově odchodu přál jeho návrat na ministerstvo financí a 

dlouho a trpělivě pracoval na tom, aby ho umožnil, "ačkoli sám nebyl na jeho demisi bez 

viny".f66 

Demise ministra financí se stala jedním z projevů krize v působení Černého vlády, ale 

především v činnosti Pětky, jejíž členové se nedokázali shodnout na řešení závažných a 

naléhavých otázek vyživovacího a finančního plánu. Docházelo k ní v situaci, kdy úloha 

tohoto grémia v politickém dění výrazně vzrostla, což souviselo s vážným onemocněním 

prezidenta Masaryka. Jím byl prezident od počátku roku 1921 na několik měsíců prakticky 

vyřazen z politické činnosti a Pětka naopak posunuta do role, v níž musela fakticky 

nahrazovat autoritu hlavy státu.f67 

Těžký průběh prezidentovy choroby podnítil také v zimních měsících tohoto roku 

mez1 politickými činiteli diskusi o jeho případném nástupci. Mezi jmény nejčastěji 

vyslovovanými v této souvislosti patřilo jméno Antonína Švehly, přestože on sám kandidaturu 

odmítal,/68 což svědčilo o značné osobní autoritě a vážnosti předsedy agrární strany a i o roli, 

kterou hrál v politickém životě státu. 
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Vzestup role Pětky na jednoznačného mocenského hegemona v zemi nenalezl tento 

orgán a jeho členy připraveny na takovouto úlohu a naopak je zastihl ve stavu, v němž nebyly 

schopni nalézt dohodu, která by přinesla řešení výše zmíněných ožehavých problémů. Tato 

skutečnost podvázala činnost vlády a zapříčinila i to, že bylo odloženo zahájení jarního 

zasedání Poslanecké sněmovny, protože strany se v patové situaci nemohly dohodnout na 

jeho programové náplni a předložit mu návrhy řešení diskutovaných otázek. 

Po demisi ministra financí, po níž následoval faktický, i když dočasný, pád jeho plánu 

na stabilizaci státních financí, se opět ve zvýšené míře dostala do popření otázka hospodaření 

s blížící se letní sklizní a s ní spojený problém zásobovací. O jeho řešení se v duchu představ 

agrární strany pokoušel na důležitém postu dočasného správce ministerstva zásobování 

ministr zemědělství Brdlík. Ten se netajil snahou o uvolnění vázaného hospodaření a 

důsledně v tomto smyslu pokračoval ve snahách svého předchůdce ministra Průši, a to 

dokonce do té míry, že vzbuzoval dojem, že tiše likviduje svěřené ministerstvof69 chápané 

zemědělci jako symbol celého systému. 

Brdlíkovy snahy vzbudily prudký odpor socialistických stran proti jeho setrvání na pro 

ně klíčovém ministerstvu zásobování. Ten se projevil m1mo jiné kampaní 

sociálnědemokratického tisku proti jeho osoběf70 a vyústil nakonec v rezolutní požadavek 

socialistů na jeho odchod z vedení tohoto resortu a v jejich varování, že nikdy nesvolí k 

likvidaci tohoto úřadu. 

Ministr Brdlík tomuto tlaku ustoupil, podal demisi, která byla přijata 25. dubna. Na 

jeho místo byl týž den jmenován, opět pouze do funkce správce resortu, úřadující ministr 

zdravotnictví Ladislav Procházka, který vyhovoval socialistickým stranám tím, že byl chápán 

jako politický neutrál a "díval se na ministerstvo zásobování jako na nezbytnou součást 

státního aparátu". Brdlíkův pád ovšem neznamenal konec jím prosazovaných snah. Naopak, 

"bylo jím vytvořeno psychologické ovzduší pro uvolnění obchodu obilím a pro zrušení 

Státního obilního ústavu", pro což dosáhl "velké většiny v hospodářských institucích i ve 

výborech sněmovny" .f7l 

Odchod Vladimíra Brdlíka z ministerstva zásobování, který signalizoval stále velkou 

politickou sílu socialistů, nevyvolal žádný posun v řešení dané problematiky. Tu blokoval 

stále přetrvávající názorový nesoulad v Pětce a neochota jejich členů ke kompromisům, které 

by umožnily nalézt vzájemně přijatelnou dohodu ve sporných otázkách. Tato situace vyústila 

v zřetelnou krizi Pětky a s ní do značné míry i politického života v zemi, kterou elitní a na 

inteligenci orientovaný zástupce republikánské žurnalistiky - měsíčník Brázda - hodnotil 
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slovy: .... "vnitropolitické poměry jsou u nás dle současného stavu prostě řečeno na rozsypání 

.... jest to již pomalu odumírání politického života", což podle názoru listu vyvolaly postoje 

politických stran, především jejich obavy o mocenské pozice, přílišný ohled na jejich voliče a 

malý na zájmy státu./72 

Jednání Pětky probíhala během celého května a června, aniž by její členové dosáhli 

viditelného pokroku. Proti této situaci protestoval dne 22. června i národohospodářský výbor 

Senátu, který poukázal na skutečnost, že zásobovací plán dosud nebyl předložen sněmovnám 

k projednávání, přestože na Slovensku již začaly žně,/73 což samozřejmě vyvolávalo nejistotu 

u zemědělských výrobců. 

Agrární strana se rozhodla reagovat na pro ní a její voliče nepříjemnou situaci 

návrhem na vypsání předčasných voleb do poslanecké sněmovny. Stalo se tak formou 

prohlášení republikánského poslaneckého klubu z 30. června, které tuto eventualitu označilo 

za možné východisko z patové situace. Návrh měl ale zřejmě především formální charakter a 

lze ho spíše než vážně míněný požadavek stranického vedení chápat jako pohrůžku 

adresovanou sociální demokracii,J? 4 která se právem obávala své porážky od komunistické 

levice v případných volbách. Vůdčí představitelé agrárníků v čele se Švehlou si 

pravděpodobně uvědomovali nebezpečí, které by plynulo z výrazného zeslabení v základě 

státotvorné sociální demokracie, zvláště pokud by se tak stalo ve prospěch posílení pozic 

destruktivních komunistů. 

Tuto skutečnost by potvrzoval i názor Brázdy, jejíž redaktoři jedním dechem 

proklamovali nutnost vypsání voleb v případě, že "stát nedostane to, co potřebuje," tj. 

především vyživovací plán, samozřejmě podle představ agrárníků, zároveň však vyjádřili 

realistické přesvědčení o tom, že "nemůže být pochybnosti, že novými volbami nebylo by 

získáno ničeho".f75 

Hrozba předčasných voleb přiměla sociální demokraty ke korekcím jejich stanovisek a 

k tomu, že se začali rychle vzdalovat od svého původního radikalismu.f76 Změna jejich 

postoje se stala jednou z hlavních příčin, které nakonec umožnily uzavření kompromisu v 

otázce hospodaření s očekávanou sklizní. Nestalo se tak ale zprvu na půdě Pětky, jejíž 

členové v reakci na neúspěch vzájemných jednání prohlásili svůj rozchod spojený s tím, že 

vypracování vyživovacího plánu přesouvají spolu s řešením ostatních záležitostí na bedra 

úřednické vládyJ77 

Černého kabinet prakticky ihned nato předložil svoji verzi zásobovacího plánu, jehož 

platnost vyhlásil 30. června formou vládního nařízení. Jeho znění mělo představovat 
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kompromis mezi požadavky obou svářících se stran - socialistů a agrárníků podporovaných 

občanskými stranami, ve skutečnosti ovšem vycházel více vstříc zájmům agrární strany. 

Nařízení vycházející z vládních návrhů předložených stranám již na počátku roku. 

Zavádělo v intencích postojů prosazovaných agrárníky jakýsi přechodný model hospodaření 

mezi dosavadním vázaným systémem a úplným odstraněním regulace obchodu s 

nejdůležitějšími zemědělskými produkty. Jeho hlavním principem bylo uvolnění obchodu s 

obilím a dalšími dosud regulaci podléhajícími komoditami, ovšem zároveň zavazovalo 

zemědělce dodat státu 40 000 vagónů obilí za jím stanovené ceny, což představovalo zhruba 

necelou polovinu kontingentu z předešlé sklizně.f78 

Jako určující kritérium pro stanovení výše povinných dodávek vládní usnesení 

definovalo rozlohu obdělávané půdy podle principu čím větší rozloha, tím větší kontingent z 

jednoho hektaru, přičemž rolníci pracující na výměře menší než tři hektary nařízení od 

dodávek plně osvobozovalo. Nedodání předepsaného množství obilí mělo být podle výnosu 

pokutováno, výkup kontingentu byl svěřen zemědělským družstvům místo dosavadních 

poboček Státního obilního ústavu. 

Vybraný kontingent měl sloužit k zásobování rodin s ročními příjmy nižšími než 

1 O 000 korun, tedy především dělnických vrstev, které nadále nemusely platit ani cenu 

pokrývající výrobní náklady, což představovalo ústupek socialistům. Výkupní cena 

kontingentních dodávek zůstávala v podstatě na loňské úrovni. 

Přijaté usnesení mělo charakter přelomu v dosavadním vztahu státu a rolnictva a 

představovalo výrazný úspěch politiky agrární strany.J79 Stanovený kontingent sice 

představoval citelné zatížení zvláště větších zemědělských výrobců, ale v podstatě byl již 

pouhou labutí písní odsuzovaného systému vázaného hospodaření a předznamenával jeho 

úplný konec, ke kterému došlo definitivně o rok později. 

Vítězství agrárníků potvrzovala i další významná část přijatého nařízení - slib zrušení 

Státního obilního ústavu. Tato nejvýznamnější ústředna státní regulace, která pro zemědělské 

výrobce představovala jakýsi symbol celého dosavadního systému a zároveň nejčastější terč 

jejich kritiky, vstoupila podle vládního usnesení i se všemi svými pobočkami dnem 1. září do 

likvidace. 

Agrární strana a její tisk přivítaly tento dlouho očekávaný úspěch s pocitem 

zadostiučinění, ale zároveň s patrnou ostražitostí proti možnosti případného zvratu. Oficiální 

Venkov neváhal dokonce v této souvislosti pohrozit stávkou zemědělských výrobců, když 

poznamenal, že pokud se politické strany nespokojí s dohodnutým kontingentem a "budou-li 
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pro sebe reklamovat celou sklizeň za ceny maximální [tedy státem regulované], vypukne 

skutečně v našem státě stávka, o jejíchž důsledcích si dnes nedovedeme ani utvořit pojmu." 

;80 

Po ukončení činnosti Státního obilního ústavu vázaného hospodaření začaly být 

likvidovány postupně další ústředny, takže na konci roku zbyla již pouze ústředna lihová, 

která měla v kompetenci hospodaření se státním lihovým monopolem. Za zmínku v této 

souvislosti stojí i skutečnost, že Československo provedlo uvolnění vázaného hospodaření 

téměř jako poslední z evropských států,/81 a to přesto, že zde existovala velmi vlivná 

stavovská zemědělská strana, což svědčí mimo jiné o značném vlivu socialistických stran 

prosazujících tento systém na politické rozhodování v zemi a celkově silném sociálním 

akcentu československé vnitřní politiky. 

Krize Pětky a její proklamovaná rezignace na řešení sporné otázky vázaného 

hospodaření a dalších problémů vedla k růstu významu činnosti vlády a také jednání 

Poslanecké sněmovny, která se sešla v druhé polovině června. Její výbory začaly rychlým 

tempem projednávat kontroverzní osnovy předložené vládou především ty, které se týkaly 

daňového plánu navrženého původně ministrem Englišem. 

K urychlenému a poměrně bezkonfliktnímu schválení potřebných předloh, a to téměř 

v původním Englišem prosazovaném znění, došlo na sérii schůzí sněmovny ve dnech 2. - 6. 

srpna. Spolu s nimi byly odhlasovány četné další důležité zákony, jako "zákon proti útisku a 

na ochranu svobody ve shromážděních", známý spíše jako zákon proti teroru, či zákon o 

vyvlastnění habsburských statků. Po něm již delší dobu volala agrární strana ve snaze zapojit 

tento majetek do provádění pozemkové reformy, která i v roce 1921 představovala pro její 

vedení strategický cíl, na jehož rychlé realizaci mělo prvořadý zájem. 

Pozemková reforma zaštiťovaná politickým vlivem republikánské strany vstoupila po 

zakončení zákonodárných prací v dubnu 1920 do počáteční fáze své realizace, která ve větší 

míře započala v době Černého úřednické vlády. Již od svých počátků probíhala plně v režii 

agrárníky z valné většiny ovládaného a kontrolovaného SPÚ a její uskutečňování bylo tudíž z 

velké části určováno potřebami a směrnicemi vedení agrární strany. 

Rok 1920 pro průběh reformy znamenal především dobou organizačních příprav, ale 

zároveň i přechodu "ku přejímání půdy a provádění vlastní reformy". Organizační přípravy 

představovaly postupné budování oblastních úřadoven a pražského ústředí Pozemkového 

úřadu, z dalších činností především provádění soupisu zabraného majetku, který představoval 

nezbytnou podmínku zahájení realizace reformy./82 
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Kromě přípravných a organizačních prací přikročil SPÚ během roku 1920 již k 

faktickému rozdělování zabrané půdy. Dělo se tak rámci přídělů půdy do tzv. prozatirnního 

vnuceného pachtu, které začaly být uskutečňovány v jarních měsících roku 1920. 

Institut prozatirnního vnuceného pachtu, jehož realizaci umožňoval § 63 přídělového 

zákona, představoval jakousi dočasnou náhradu za pozemkovou reformu, jejíž okamžité 

uskutečňování nebylo přes naléhání žadatelů samozřejmě proveditelné. Proto zákonodárci v 

čele s předsedou SPÚ Viškovským prosadili do přídělového zákona možnost tohoto opatření, 

s cílem uspokojit v co nejkratší době naléhání bezzemků a malozemědělců po okamžitém 

přídělu zemědělské půdy k obdělávání. 

Agrární strana myšlenku vnuceného pachtu všemožně propagovala a poskytovala mu 

politickou podporu. Motivovala ji k tornu snaha uklidnit vyostřenou situaci na vesnici, 

zabránit další radikalizaci drobných žadatelů o půdu a dát jim jakýsi reálný důkaz toho, že 

pozemková reforma bude skutečně prováděna. Motivační faktor pro ni představovala i 

potřeba posílit pozice strany mezi touto kategorií voličů. Naléhání na realizaci této jakési 

předehry pozemkové reformy podpořily i případy násilného záboru půdy, ke kterým 

opakovaně docházelo během roku 1920 na různých místech republiky./83 

Prozatirnní nucený příděl prováděly v českých zemích okresní politické správy pod 

dozorem orgánů SPÚ. Realizace probíhala ve dvou vlnách - na jaře a na podzim roku 1920. 

Celá akce skončila v českých zemích k 31. prosinci 1920, na Slovensku a Podkarpatské Rusi 

se její provádění protáhlo o rok déle. V jejím rámci bylo v Čechách a na Moravě přiděleno 

169 274 pachtýřům 58 367 ha zemědělské půdy, tedy průměrně 0,35 ha na jednoho zájemce, 

což představovalo 9,5 % veškeré zabrané půdy v Čechách a 12,5 % na Moravě./84 Takto 

získaná půda později během řádného přídělového řízení postupně přecházela do trvalého 

vlastnictví těch, kteří ji v roce 1920 obdrželi. Na Slovensku bylo dle údajů z druhé poloviny 

dvacátých let přiděleno 33 780 ha půdy 65 034 pachtýřům a na Podkarpatské Rusi 46 096 ha 

29 898 zájemcům. ;85 

K uklidnění situace na venkově měly přispět i další dva projekty, jejichž realizaci 

započal Pozemkový úřad na podzim 1920 - tzv. akce S a R, tedy příděl půdy stavební a 

rozptýlené. Projekt S reagoval na složitou bytovou krizi, kterou stát prožíval od konce války, 

a kladl si za cíl poskytnout zájemcům stavební místa pro budování obytných a hospodářských 

staveb, ale i dvorků, zahrádek či sportovních ploch a podpořit tak především bytovou 

výstavbu. Vycházel vstříc všem vrstvám vesnického obyvatelstva, ale profitovala z ní také 

města, například Praha, která v jejím rámci získala zhruba 5 000 ha stavebních ploch./86 
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Akce R přišla pro žadatele o příděl půdy s možností získat do vlastnictví okrajovou 

zemědělskou půdu, která pro hospodaření velkostatku neměla přílišný význam a často 

představovala zbylé části pozemků, jejichž většinu statek pozbyl jako součást výkupu 

dlouhodobých pachtů. Kromě uspokojení drobných žadatelů měla přispět i k agrárními 

teoretiky prosazovanému zcelování pozemků. O značném rozsahu obou projektů svědčí 

skutečnost, že v jejich rámci bylo podáno celkem 192 155 žádostí o příděl./87 

Mimo zmíněných mimořádných akcí přikročil SPÚ již na sklonku léta 1920 k 

vlastnímu provádění pozemkové reformy, tedy k parcelaci velkostatků a přídělu půdy do 

soukromého vlastnictví. K prvotnímu provádění si vybral tři velkostatky - pardubický, 

Žinkovy u Plzně a Povážské Podhradí na Slovensku. Celá akce měla ráz určitého provizoria, 

protože až do ledna 1921, kdy teprve došlo k vydání vládní směrnice pro stanovení náhrady 

za zabraný majetek, byla realizována jen na základě dohody o ceně s majitelem,/88 tedy 

fakticky jakýmsi druhem koupě. 

Počáteční realizaci reformy na těchto třech velkostatcích, která samotný prezident 

SPÚ Viškovský označil za "cvičné pole pozemkové reformy" a přechod k jejímu skutečnému 

provádění,/89 se dostalo obrovské publicity v agrárnickém tisku a nechyběly při ní akce typu 

"slavnostního předání půdy domkářům" j90 

Urychlená parcelace zmíněných objektů byla výsledkem především politické 

motivace. U jejího zrodu stála, tak jako u provádění vnucených pachtů, snaha přispět k 

uklidnění situace mezi radikálními žadateli o příděl půdy, dodat jim důkaz toho, že celá 

reforma je míněna vážně a že jim skutečně nabízí získání půdy do soukromého vlastnictví. 

K utišení radikálních nálad zemědělských malovýrobců přispíval i výkup 

dlouhodobých pachtů, který probíhal mimo působnost SPÚ v režii okresních soudů, a to i 

přesto, že jeho průběh se ocitl v terči kritiky netrpělivých žadatelů pro přílišnou pomalost 

způsobovanou přetížeností soudů. 

Další možnost jak uspokojit žadatele o půdu představovalo i dosti populární tzv. 

zkrácené přídělové řízení. To umožňovalo, aby původní majitel půdu za souhlasu SPÚ přímo 

odprodal zájemci, kterého tato instituce doporučila. Takováto metoda byla velmi oblíbená 

mezi zájemci o příděl jednak pro nižší cenu přídělu a jednak proto, že se domnívali, že jejich 

vlastnické právo bude lépe zajištěno./ 91 

Zmíněné akce SPÚ plně podporované a propagované agrární stranou, zejména 

prozatimní vnucený pacht, přispěly výrazným způsobem k uklidnění situace mezi sociálně 

slabými vrstvami venkovského obyvatelstva, a to do té míry, že Pozemkový úřad mohl v roce 
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1922 oprávněně prohlásit, že "konsolidace vnitropolitická v roce 1920 jest, pokud jde o 

venkov, z velké části dílem Státního pozemkového úřadu, který zde projevil svoji 

pohotovost"./92 Jedním z viditelných důsledků této konsolidace se stal již zmíněný vcelku 

indiferentní postoj venkovského obyvatelstva k výzvám na zapojení se do prosincové 

generální stávky v roce 1920. 

Stabilizace situace na venkově a v celé společnosti přispěla i k usnadnění práce 

Pozemkového úřadu v roce 1921. Ten pokračoval v realizaci prakticky všech zmíněných akcí 

včetně parcelace dalších velkostatků. Důležitý moment jeho činnosti v tomto období 

představovalo vypracování tříletého pracovního plánu provádění reformy, který vedení úřadu 

představilo na sklonku jara 1921. ;93 Dokument obsahoval přesný seznam objektů v českých 

zemích, na nichž měla být v dotyčném období pozemková reforma realizovánaf94 a vycházel 

tak vstříc i potřebám majitelů velkostatků, kterým dával jistotu, zda jejich majetky budou či 

nebudou v tomto časovém období reformě podléhat. 

Uklidnění vnitropolitické situace po potlačení prosincové generální stávky s sebou do 

jisté míry přinesla i určitou aktivizaci odpůrců pozemkové reformy, k nimž patřili především 

majitelé velkostatků politicky spjatí nejvíce s národní demokracií a na druhé straně levicové 

strany. Jejich činnost se projevovala například polemikami a výpady v tisku, přičemž aktivní 

v tomto směru byla zejména Role agrární opozice financovaná národními demokraty, ale 

názory těchto oponentů zaznívaly i v různých rezolucích a protestech. 

Argumentace převážné většiny odpůrců pozemkové reformy vycházela především z 

poukazování na národohospodářské slabiny celého projektu, například na hrozící pokles 

intenzity obdělávání parcelované půdy a s ní spojený pokles zemědělské produkce, vzrůst 

nezaměstnanosti zemědělského dělnictva, apod. K předním kritikům patřil například Svaz 

velkostatkářů českých, slovenských a německých, který ve svém memorandu z 20.12. 1920 

ostře kritizoval i výši náhrady za zabraný majetek, kterou označil za "směšnou" a dále 

poukazoval na údajný pokles zemědělské produkce vyvolaný nejistotou vlastnického 

práva.f95 Vedle této kritiky se ozývaly i četné výtky z řad žadatelů o příděl protestující proti 

příliš pomalému postupu reformních prací, odsuzován byl, především v pozdější době, způsob 

provádění celé akce - zejména její monopolizace a zneužívání agrární stranou a s tím spojené 

případy korupce.f96 

Velmi často přicházely tyto výtky ze Slovenska, kde se rozčarování z pomalé realizace 

reformy a z neochoty agrární stranou ovládaného SPÚ provést výraznou decentralizaci jejího 

provádění, stalo jednou z hlavních příčin jisté krize vzájemných vztahů českých agrárníků a 
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jejich slovenského koaličního partnera. Ta ve více či méně skryté podobě probíhala od léta 

1920, vrcholila v jarních měsících roku 1922 a ukončilo ji až spojení obou subjektů na 

slučovacím tzv. petropavelském sjezdu v červnu 1922./97 

Agrární strana se proti odpůrcům provádění pozemkové reformy, v té podobě jak byla 

schválena a realizována, bránila vlastní tiskovou kampaní, ale hájila ji také na četných 

mítincích a shromážděních svých sympatizantů. Největší událost tohoto typu představovala 

celostátní manifestace příznivců strany, která se konala uprostřed května 1921 v Praze, 

oficiálně na podporu provádění pozemkové reformy, a jejíž průběh se zároveň stal jakýmsi 

symbolem růstu mocenského vlivu agrárníků a posilování jejich pozic ve státě. 

Celá již dlouhou dobu ve stranickém tisku avizovaná akce proběhla ve značně 

pompézním stylu v neděli 15. května. Podle agrární strany se jí zúčastnilo na 200 000 

sympatizantů, policejní zdroje hovořily zhruba o čtvrtině tohoto počtu.J98 Její účastníci se 

sešli na náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud vyšli v několikahodinovém a podle svědectví 

tehdejšího tisku velmi rozmanitém a působivém průvodu Vinohradskou třídou přes Václavské 

náměstí na Havlíčkovo náměstí a do přilehlých ulic. Zde ke shromážděným ze sedmi tribun 

promluvili nejvýznamnější představitelé stranické hierarchie českých i slovenských agrárníků 

- Švehla, Staněk, Udržal, Prokůpek, Hodža, Prášek a Šrobár. 

V projevech stranických lídrů zaznívaly především výroky na obranu pozemkové 

reformy, ale i požadavky na její bezodkladné provádění. Poněkud ironicky v této souvislosti 

vyznívá skutečnost, že se k tomuto horování připojil i známý odpůrce přijaté koncepce 

reformy Prášek, který zde spolu s ostatními volal po tom, aby se půda dostala "do vlastnictví 

drobného lidu na ní pracujícího"./99 

Podobné postoje jako řečníci vY.iadřovaly i četné transparenty nesené ve shromáždění. 

Při jejich četbě nešly přehlédnout i další aktuální požadavky zemědělců, především snaha po 

zrušení vázaného hospodaření. Nekompromisním a značně sebevědomým tónem se pak ke 

zmíněným postojům a požadavkům hlásila přijatá rezoluce, v níž nechyběly věty typu: 

"Nestrpíme dalších útoků proti pozemkové reformě a jsme ochotni chrániti zákony naší 

Republiky i svými životy"./100 

Shromáždění vyznělo ale i jako manifestace věrnosti státu, jejíž motiv zazníval hlasitě 

ve všech řečnických projevech, ale i v organizaci celé akce. Ta byla navštívena účastníky z 

celé republiky včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi, zastoupeny byly i delegace zemědělců 

všech slovanských států. Na každé tribuně promluvil vždy nejméně jeden slovenský a 

podkarpatoruský delegát, které účastníci podle svědectví tisku bouřlivým způsobem 
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pozdravovali. Zajímavou skutečností Je fakt, že z 32 řečníků bylo osm žen například 

poslankyně Chlebounová a další. "j101 

Celá velkoryse pojatá akce znamenala značný úspěch stranického vedení. 

Nepředstavovala pouze demonstraci za prosazení hlavních zemědělských požadavků, zejména 

pozemkové reformy, zvláště když její provádění bylo plně v rukou stranou ovládaného 

Pozemkového úřadu, takže výzvy na její urychlení vyznívaly poněkud pokrytecky. Lze jí 

také, a možná především, hodnotit jako manifestaci vlastní síly, mocenských ambicí, ale i 

jednoty celého agrárního hnutí včetně jeho slovenské části. Tento signál o rozhodnosti 

prosazovat pozemkovou reformu nevysílalo Švehlovo vedení, jehož pozici celá akce posílila, 

pouze navenek - odpůrcům politiky Pozemkového úřadu, konkurenčním stranám, apod., ale 

směřovalo ho také svým voličům a bezesporu i opozičním skupinám ve vlastní straně. 

Vůči oponentům ve straně to ostatně nebyl od Švehlova vedení během roku 1921 

první krok, který směřoval k jejich pacifikování. Již v lednu téhož roku vedení agrární strany 

v rámci tohoto snažení zakoupilo konzervativní agrární list Nový čas, s cílem vytvořit z něj 

jakousi oficiální, samozřejmě kontrolovanou a korigovanou, platformu pravice v rámci strany. 

List byl nejprve zbaven většiny nesmiřitelných konzervativců a poté začal hrát roli jakéhosi 

"opozičního" orgánu v rámci strany. Nepodařilo se mu ale splnil jeho hlavní úkol, tj. 

podchycovat aktivity pravice ve straně. j102 Na jakoukoli nejednotnost politiky v rámci 

strany dávalo ale v daný okamžik zapomenout popisované masové shromáždění, které 

představovalo triumf zdánlivé jednoty stranické organizace. 

Průběh a podoba manifestace vyjadřovaly motivy rozhodnosti a vědomí vlastní síly. 

Ty byl patrné nejen z některých hesel nesených v průvodu a z projevů řečníků, ale především 

z reakce stranického tisku, který "nedělní triumf republikánského venkova" velice podrobně 

pitval a komentoval. Zejména přímočarejší Večer vyvodil z celé akce závěr, podle nějž 

událost jasně potvrdila, že "Jsme nejsilnější stranou ..... naši političtí odpůrci a všichni činitelé 

vlády musí si tuto pravdu dobře vštípiti v pamět"' a jednoznačně prohlásil, že nadále bude 

strana uplatňovat "své prvenství všude".J103 

Desetitisíce demonstrujících zemědělců, které podle popisu deníku Prager Presse 

vytvořily "tábor lidu, jaký Praha ve svých dějinách ještě nikdy neviděla"f104 se tak staly 

symbolickým vyjádřením nové pozice agrárníků coby faktického hegemona mezi politickými 

stranami ve státě a zřetelně manifestovaly jejich rozhodnutí prosazovat na politické scéně své 

postoje a požadavky napříště mnohem razantněji než doposud, k čemuž také strana skutečně 

postupně přikročila. 
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Velkolepá demonstrace na podporu pozemkové reformy samozřejmě neznamenala 

zastavení tlaku a polemik odpůrců směřujících proti jejímu provádění. Ty se v druhé polovině 

roku 1921 ve větší míře přesunuly i na půdu poslanecké sněmovny;105 a v jistém směru 

vyvrcholily novoročním projevem prezidenta Masaryka z 1. ledna 1922, v němž se kriticky 

vyslovil k dosavadnímu průběhu reformy.f106 Agrární strana ovšem v této době byla již 

natolik silná a její pozice natolik pevné, že své pojetí přes jeho zjevné nedostatky a 

skutečnost, že kritika vycházela prakticky ze všech politických stran, plně uhájila a odnesla si 

z polemik potvrzení svého vlivu na realizaci reformy. 

Zmíněné skutečnosti spolu s prvními reálnými výsledky pozemkové reformy postupně 

přispívaly k posílení pozic republikánské strany mezi zemědělskými voliči, protože ta byla 

oprávněně chápána jako hlavní protagonista celé akce a výsledky práce Pozemkového úřadu, 

ke kterým se hlásila a které si přivlastňovala, byly vnímány především jako zásluhy její 

politiky. 

Kromě uvedených úspěchů při realizaci začínající pozemkové reformy a jejího 

politického zaštiťování, ale také při likvidaci vázaného hospodářství se agrární straně podařilo 

v období Černého úřednické vlády dosáhnout, nezřídka díky přímé podpoře spřízněného 

ministra zemědělství, prosazení několika dalších cílů motivovaných zájmy zemědělského 

voliče. 

Mezi samotnou stranou často zmiňované skutečnosti tohoto typu patřilo schválení 

ministrem zemědělství navrženého zákona o Fondu pro opatření strojených hnojiv, k němuž 

došlo ještě v prosinci 1920. Zákonem zřízený a státem dotovaný fond shromažďoval a 

uvolňoval finanční prostředky na zakoupení a dovoz umělých hnojiv a jejich prodej za "ceny 

úměrné cenám zemědělských rostlinných výrobků,"f107 což v praxi znamenalo ceny 

dotované státem. Státní pokladnu takto financovaná výpomoc, kterou ještě v roce 1928 

stranou vydaná publikace hodnotila jako velkorysou, přišla ve čtyřech samostatných akcích na 

700 miliónů korun./ 108 

Dalším problémem, který se již velmi brzy po vzniku samostatného státu ocitl v centru 

pozornosti agrární strany, se stala otázka znovuzavedení cel na dovoz zemědělských 

produktů. Československo převzalo totiž po svém ustavení rakousko-uherský celní sazebník z 

roku 1906, k jehož součástem původně patřila i zemědělská cla omezující především import 

obilí. Během první světové války však došlo k jejich zrušení z důvodu nedostatku potravin a 

ze stejných pohnutek nebyla obnovena ani během poválečných úprav celních tarifů, naopak v 

roce 1919 přistoupila vláda k suspendování cel u dalších komodit./1 09 
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Vznikla tak situace, v níž pro značnou část průmyslových výrobků především 

spotřebního charakteru vzrostl celní tarif během těchto úprav až na devítinásobek předválečné 

úrovně,/ ll O zatímco zemědělství zůstalo téměř zcela bez celní ochrany, což vytvářelo 

problém disparity mezi ochranou zemědělských a průmyslových výrobků. 

Bezprostředně po skončení války představitelé agrární strany nepovažovali restituci 

předválečných zemědělských cel za aktuální záležitost. Tento postoj vyvolala především 

tehdejší zásobovací situace charakteristická nedostatkem potravin všeho druhu a také prudké 

znehodnocení koruny, které způsobovalo, že světové ceny nejdůležitějších zemědělských 

produktů vysoce převyšovaly výkupní ceny realizované na domácím trhu. V neposlední řadě 

se k důvodům zmíněného postoje přidružoval i silný politický vliv socialistů, kteří tradičně 

proti zavádění ochranářských opatření v zemědělství ostře protestovali, protože ve svém 

důsledku vždy vedla ke zvyšování cen potravin. 

Situace se začala měnit již během roku 1921, kdy začalo docházet k nasycení trhu s 

agrárními komoditami a k následnému poklesu některých výkupních cen v zemědělství -

především v živočišné výrobě,flll v níž stavy chovů dosáhly již téměř předválečné výše. 

Agrární strana se tomuto sestupu snažila zprvu zabránit především prosazením volného 

vývozu živočišné produkce, čehož se jí podařilo dosáhnout po několikaměsíčním úsilí až 

během září, v době, kdy již pokles dosáhl výraznějších rozměrůJ112 a navíc toto opatření 

mělo ráz pouze dočasného východiska. 

Protože v zájmu strany bylo nalézt východisko trvalé zazněly v souvislosti s tímto 

poklesem od agrárníků požadavky na znovuzavedení celní ochrany zemědělství, přestože 

zpočátku spíše v kuloárových jednáních, než otevřeně před zraky veřejnosti. 

Prostřednictvím těchto jednání dosáhla strana během letních měsíců roku 1921 

restituce několika cel na nejdůležitější komodity živočišné produkce, tj. na hlavní druhy 

dobytka, drůbeže a tuky, což lze označit za úspěch, přestože hodnota těchto cel byla oproti 

inflací znehodnocenému předválečnému rakousko - uherskému celnímu sazebníku zvýšena 

pouze o nevelký koeficient.fll3 

O výraznější průlom v této otázce a o rozšíření ochranných cel i na rostlinnou 

produkci se agrárníci poté pokusili již na konci roku 1921. Jejich snahy však narazily na 

odpor všech ostatních československých stran a nepodařilo se je v této době realizovat.fl14 

Boj za uzákonění zemědělských cel se tak proto přesunul do let následujících, kdy se 

postupně stal dominantním úkolem stranické politiky. 
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K úspěchům, o nějž agrární strana usilovala již dlouhou dobu a kterého dosáhla v 

době, kdy se působení Černého kabinetu chýlilo již ke svému konci, patřilo i usnesení 

ministerstva sociální péče z 28. července 1920. To umožňovalo prodloužit osmihodinovou 

pracovní dobu v zemědělství až o dvě hodiny denně/115 a revidovalo tak jeden z pro 

socialisty přímo posvátných poválečných výdobytků. 

Tématu osmihodinové pracovní doby v zemědělství pak patřilo i jedno z posledních 

zasedání úřednické vlády, na němž ministři odsouhlasili předložení osnov zákona 

povolujícího v tomto odvětví ekonomiky odchylky od osmihodinové pracovní doby, což 

zdůvodnili konstatováním podle nějž "osmihodinová práce v zemědělství vzhledem 

zvláštnímu rázu zemědělské výroby ukázala vážné závady",/116 což byla skutečnost na 

kterou agrární tisk a straničtí činitelé upozorňovali již od jejího zavedení v roce 1918. 

Zájmy zemědělských výrobců se představitelé agrární strany snažili hájit i v dalších 

pro rolnictvo důležitých záležitostech. Patřilo k nim například prosazení novely zákona o 

dlouhodobých pachtech z počátku dubna 1921, obhajoba rolnických potřeb při projednávání 

zákona o nemocenském pojištění v březnu téhož roku, prosazování státní výpomoci obětem 

živelných katastrof, či podpora celé řady odborných zemědělských zákonů, navržených buď 

samotnými republikánskými poslanci, nebo jim nakloněným ministrem zemědělství, jako 

například zákona o známkování chmele. 

Období ročního působení Černého úřednické vlády mohla tedy agrární strana z 

hlediska prosazování svých stavovských požadavků hodnotit jako úspěšné, přičemž za její 

největší úspěch, který měl povahu přímo zásadního zvratu, lze považovat především 

zahájenou likvidaci vázaného hospodaření, ale značnou hodnotu měly i další prosazené 

požadavky a také započatá realizace pozemkové reformy. 

Ke zmíněným úspěchům přispěl i samotný Černého kabinet jehož mandát se v letních 

měsících rychle blížil ke svému konci. Tato vláda totiž v předcházejícím období splnila své 

hlavní poslání -podařilo se jí po porážce komunistické levice v prosinci předcházejícího roku 

úspěšně odstranit hrozbu sociální revoluce, která do té doby podle sjezdové zprávy agrárníků 

z roku 1922 stála jako "strašidlo .... přede dveřmi mladého státu" ,;117 uklidnit a konsolidovat 

vnitropolitickou situaci v zemi, povznést autoritu státních orgánů a provést celou řadu dalších 

potřebných opatření. Její pozice však zůstávala vzhledem k naprosté závislosti na politických 

stranách a Pětce velmi labilní a nejistá. Pramalá byla také její obliba u veřejnosti, což bylo 

dáno tím, že kabinet musel přistoupit k realizaci četných nepopulárních, nicméně pro potřeby 
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státu nezbytných, opatření, ale 1 často nevybíravými útoky politických stran a jejich 

žurnalistiky.J118 

Politické strany zaujímaly ve vztahu k vládě rozporuplné postoje- na jedné straně jim 

vyhovovala ochota tohoto kabinetu provádět nezbytná nepopulární opatření, za něž tudíž 

nemusely nést před voliči politickou zodpovědnost, na druhé straně přirozeně usilovaly o 

viditelný podíl na politické moci - tedy o tzv. parlamentarizaci vlády, tj. o její doplnění nebo 

spíše nové konstituování ze zástupců politických stran. V představách této parlamentarizace 

hrál vůdčí roli Antonín Švehla, který byl, vcelku přirozeně jako hlavní představitel tehdy již 

fakticky nejsilnější politické strany, obecně "dosazován" do čela očekávaného 

postúřednického kabinetu. 

První spekulace o vytvoření nové vlády v čele s předsedou agrární strany se objevily 

již během jarních měsíců.J119 S postupem času se stále více dostávaly do popředí zájmu 

politiků jednak souběžně s tím, jak pomíjelo nebezpečí ze strany radikálních levicových 

skupin a jednak jako vedlejší produkt čím dál tím více pociťovaného nedostatku kontaktu 

parlamentních stran s vládou, který byl označován za jednu z hlavních příčin zdlouhavého 

tempa, s nímž byly projednávány i nejdůležitější státní nezbytnosti.fl20 

Sestavení nového kabinetu z představitelů parlamentních stran však na jaře 1921 

bránila neschopnost jejich předáků vzájemně se dohodnout na základních otázkách nezbytně 

vyžadujících řešení, která vyvolala již zmíněnou krizi Pětky. Neochota stran dobrat se 

vzájemného kompromisu v těchto záležitostech a neschopnost nalézt jakýsi modus vivendi ve 

vzájemných vztazích, jež by umožňoval řešit obdobné situace, znesnadňovala vytvoření 

parlamentní většiny, která byla samozřejmě prvořadou podmínkou vytvoření jakékoli nové 

neúřednické vlády. 

Tato situace se změnila až během letních měsíců zdánlivě paradoxně po ohlášeném 

rozchodu Pětky. Ten umožnil Černého vládě předložit v červnu svolanému parlamentu návrhy 

nejdůležitějších zákonů a zmobilizoval poslance stran v Pětce zastoupených k tomu, že se 

během práce v sněmovních výborech dohodli na nalezení kompromisů, které umožnily 

schválit předložené osnovy. 

Jejich odhlasování signalizovalo faktické dosažení vzájemné dohody pěti 

nejdůležitějších československých politických stran, čímž odstranilo hlavní překážku ustavení 

neúřednické vlády a vytvořilo situaci v níž po ukončení letního zasedání Národního 

shromáždění na počátku srpna vstoupila "otázka parlamentarizace vlády .... v akutní 

stadium".J121 
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Zanedlouho poté se začala znovu scházet Pětka, jejíž členové zahájili jednání o 

sestavení nového kabinetu. Podle informace Venkova mělo toto grémium rozhodnout o jeho 

složení na počátku září, ale rozhovory byly odloženy na druhou polovinu měsíce, protože 

agrárnický předseda "vážně onemocněl a mešká na léčení v Karlových Varech. "j122 Ale již 

13. září se zřejmě uskutečnilo jednání Masaryka se Švehlou, jak vyplývá z oznámení kancléře 

Šámala, kterým informuje Švehlu o plánovaném příjezdu prezidenta do Hostivaře na tento 

den./123 

Mezi tím se k perspektivě parlamentarizace vlády začaly vyslovovat nejvyšší orgány 

stran Pětky. Nejvíce bylo zřejmě očekáváno rozhodnutí vedení sociální demokracie, která po 

pádu druhé Tusarovy vlády odmítala vstoupit do ministerských křesel. Její zastupitelstvo 

zasedalo 4. září a usneslo se podpořit vstup zástupců strany do nového kabinetu a svých 

poslanců a senátorů "do pracovní a vládní většiny parlamentární"J124 

V podobném duchu se k této otázce vyslovilo zasedání širšího výkonného výboru 

agrární strany, které 8. září vydalo prohlášení, v němž tento orgán "projevil plný souhlas, aby 

zástupci strany vstoupili do parlamentní vlády" a pověřil její předsednictvo, "aby na základě 

přednesených námětů vstoupilo v jednání s ostatními politickými stranami"./125 

Podle dostupných informací se členové Pětky na svých jednáních usnesli na svém 

vstupu do nové vlády, v jejímž čele měl stanout Antonín Švehla. Takto zformovaný kabinet 

by podle uvedených předpokladů byl vládou ryze parlamentní, tvořený zástupci stran 

sdružených v Pětce/126 a znamenal by návrat k systému všenárodní koalice první 

československé vlády, ovšem s vedoucím postavením agrární strany. 

Přítrž této představě učinil sám Švehla, který odmítl převzít křeslo ministerského 

předsedy nového kabinetu a na toto místo doporučil na počátku září při rozhovorech s 

prezidentem Masarykem ministra zahraničí Beneše. Svůj postoj zdůvodnil zdravotními 

problémy, které chtěl řešit čtvrtletním léčebným pobytem v Dalmácii. Jako další důvod 

během jednání uvedl potřebu absence vůdců politických stran ve vládní sestavě, kteří se podle 

jeho názoru měli soustředit na vnitrostranickou práci, neboť "politické strany [jsou] všechny 

seslabené; musí se jim věnovat péče". Zároveň se při rozhovorech s Masarykem vyslovil v 

tom smyslu, že po svém uzdravení by byl ochoten sám převzít křeslo ministerského 

předsedy./127 

Tímto postojem fakticky padlo rozhodnutí Pětky o vstupu jejích členů do čela 

ministerstev, protože ti se dohodli přistoupit na tuto variantu pouze v případě, že tak učiní 

také Švehla. Svou představu o účasti v novém kabinetu definitivně odvolali po osobní 
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konzultaci s ním, během které se podle zprostředkovaného Rašínova svědectví předseda 

republikánské strany v reakci na jejich dotaz, zda mu jeho zdravotní stav umožňuje ujmout se 

vedení vlády, dal do pláče a prohlásil, že se považuje za skutečně velmi nemocného a že 

nabízený úřad tudíž nemůže přijmout. Představitelé Pětky pak odložili svůj vstup do vlády, 

;128 výjimku představoval pouze představitel lidovců Šrámek. .J129 

Jednání o nové vládě dostalo tímto rozhodnutím nový ráz. Sestavovaný kabinet se 

vlivem uvedené situace nutně musel stát záležitostí pouze přechodné doby, protože ti, kteří 

měli hlavní slovo v politických stranách, bez jejichž podpory se nová vláda nemohla obejít, 

zůstali vně sestavované ministerské rady. Zároveň se tak vytvořil prostor pro další působení 

Pětky, jejíž členové se pochopitelně ani po jmenování nového kabinetu nehodlali vzdát svého 

vlivu na výkonnou moc. 

Otevřenou otázkou, která vystupuje v souvislosti s Švehlovým rozhodnutím, zůstává 

jeho skutečná motivace k tomuto postoji, a to zda odvolání se na špatný zdravotní stav, jehož 

dlouhodobě nepříznivý vývoj patřil ovšem k všeobecně známým skutečnostem,Jl30 nebylo 

spíše manévrem zastírajícím jiné pohnutky. Pochybnosti panující v této souvislosti zmínil 

například Ferdinand Peroutka, který zaznamenal, že předseda agrárníků "jako důvod své 

rezignace vyjmenoval .... příliš mnoho nemocí, aby to nevzbudilo podezření, že zamlčuje také 

nějaký politický důvod" .J131 

Politická motivace Švehlova překvapivého kroku zřejmě souvisela do značné míry s 

celkovým stavem, který charakterizoval tehdejší politickou scénu. Ta se na sklonku léta 1921 

stále vyznačovala, přes značný pokrok dosažený v tomto směru v době působení Černého 

vlády, pouze velmi křehkou a snadno zranitelnou stabilitou. 

Udržení této stability záviselo z velké části na dohodě stran zastoupených v Pětce, 

respektive na schopnosti jejích vůdčích představitelů vzájemně komunikovat, nalézat 

kompromisy ve sporných záležitostech. Tato schopnost prošla přes slibné počátky v době 

vzniku Pětky závažnou zkouškou v první polovině roku a nebylo zdaleka jisté, zda se 

obdobná situace v budoucnu nebude opakovat. 

Kromě nejistotu vzbuzující situace v Pětce vykazovaly ke konci léta 1921 poměry na 

politické scéně značné množství faktorů skrývajících v sobě potenciál obnovení nestability. 

Patřilo k nim opětné zjitření česko - německých vztahů, které vrcholilo na počátku srpna v 

opětných srážkách obyvatelstva obou národností,/132 nevypočitatelnou zůstávala politika 

právě se formující komunistické strany a stabilitu nepodporovala ani počínající poválečná 

hospodářská krize či situace na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 
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Největším problémem se ale na počátku září zdála být napjatá zahraničněpolitická 

situace související s vrcholem právě probíhajícího soupeření Maďarska a Rakouska o 

příslušnost Burgenlandu k té či oné zemi, do nějž se promítal i zápas Československa a Itálie 

o dominantní vliv ve Střední Evropě, který v této etapě skončil porážkou Prahy. Ještě větší 

nebezpečí pak skýtaly poměry ve vlastním Maďarsku, v němž se připravovala půda pro další 

pokus habsburského excísaře Karla o restauraci jeho moci,/133 jejíž případný úspěch by 

samozřejmě ohrozil existenci Československa v jeho samotných základech. 

Komplikovaná zahraničněpolitická situace samozřejmě vyžadovala pevné postavení 

ministra zahraničí, a jako jedno z řešení se proto nabízela Benešova kandidatura na post 

premiéra, která by mohla podpořit jeho mezinárodní autoritu. Myšlenku Benešovy nominace 

do této funkce podporoval i prezident Masaryk. Toho motivovala zřejmě i skutečnost, že v 

ministrovi zahraničí viděl nejpříhodnějšího nástupce své osoby v prezidentské funkci, a 

domníval se, že tímto jmenováním posílí i jeho postavení na vnitropolitické scéně,/134 čímž 

by se zlepšila jeho výchozí pozice pro případnou kandidaturu. Byl to ale pravděpodobně 

nemalou měrou zahraničněpolitický vývoj, který zřejmě značným způsobem ovlivnil 

Benešovo překvapivé jmenování do čela nové vládyfl35 a bezpochyby také motivoval Švehlu 

k podpoře tohoto kroku. 

Švehlovo rozhodnutí vzdát se kandidatury na ministerské předsednictví ale s největší 

pravděpodobností motivovaly i již zmíněné vnitropolitické problémy. Předseda agrární strany 

jako výborný politický analytik jistě citlivě reflektoval stále panující nejistotu poměrů, 

atmosféru ne zcela zažehnaného zvratu, která u něj mohla vzbuzovat obavy z dočasného 

návratu nestability. Jeho cílem bylo, tak jako u každého racionálně uvažujícího vůdce 

politické strany, vstoupit jako premiér do čela takové vlády, která by byla pokud možno 

stabilní, akceschopná a dlouhotrvající./136 Za dané situace ovšem bylo problematické nové 

vládě takovouto pozici zajistit, protože potýkání se s uvedenými složitými problémy hrozilo v 

případě neúspěchu či nutnosti přijetí nepopulárních opatření její členy značně kompromitovat 

v očích veřejnosti. 

Švehla zřejmě také nechtěl vydat v šanc nepopularitě autoritu Pětky, která již velmi 

výrazně utrpěla v jarních měsících, kdy se právem za svoji neakceschopnost ocitla v terči 

kritiky tisku. Považoval ji totiž za nejspolehlivější oporu státu a počítal s ní pro konsolidaci 

poměrů a práci do budoucna./137 Jeho zájmem samozřejmě proto nebylo sestavit z jejích 

členů kabinet, který by se někdy v budoucnu dostal do role vlády "politických sebevrahů", 

protože by tak mimo jiné mohl dále ohrozit pozice tohoto grémia či vyvolat její další krizi. 
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Proto zřejmě spatřoval východisko ve vytvoření prozatimního kabinetu, jež by pokročil v 

budování stability v zemi a pak definitivně předal moc předákům Pětky./ 138 

Teorii pouze dočasně plánované působnosti nové vlády by mohla podporovat i 

nominace Beneše, u nějž šlo zřejmě jen velmi těžko předpokládat, že by dlouhodobě dokázal 

spojovat v jeho pojetí velice časově náročnou a zaneprazdňující funkci ministra zahraničí s 

pozicí premiéra nuceného prakticky stále hledat kompromisy mezi často protikladnými 

požadavky mocných politických stran ovládajících parlament, ale do značné míry i státní 

správu. 

Benešova vláda tak zřejmě měla představovat jakýsi odklad před návratem do 

normálních politických poměrů, odklad, který měl přinést více stability, jistoty a připravit 

půdu i pro agrární stranu, aby se mohla otevřeně ujmout vedení vlády, aniž by vydala všanc 

své dosud získané pozice. 

Nově vytvořený kabinet, jehož sestavování je zahaleno do nejasností,/139 se oficiálně 

představil veřejnosti 26. září 1921. Sestavoval se evidentně ještě těsně před tímto 

představením, jak o tom vypovídá dopis Beneše Švehlovi z předcházejícího dne, kde Beneš 

informuje agrárnického předsedu o svém jednání s Masarykem. Ten dle dopisu je rozhodně 

proti účasti národního socialisty Tučného ve vládě, "klade si vlastně veto" a Beneš proto žádá 

Švehlu, aby ještě o této věci jednal se Stříbrným. Zároveň chce zachovat "výživu jako resort" 

(míněno ministerstvo zásobování), čímž by se získalo místo pro další osoby a Švehlovo 

rozdělení by "nebylo zcela rozbito" Slibuje, že se následující den "přijde do Pětky". Jinak se 

dle oznámení v principu s prezidentem dohodl. ,;140 Vetovaný národní socialista Tučný se 

ovšem v Benešově vládě objevil a to na postu ministra veřejných prací, což rozhodně 

nenasvědčuje tomu, že by vládní sestava vznikla autoritativním rozhodnutím Masaryka nebo 

Beneše, ale naopak ukazuje rukopis Pětky a Švehly, který ji zřejmě především dojednával. 

Nově dojednaný kabinet lze označit jako poloúřednický. Sestával se z patnácti členů, z 

nichž tři: ministr vnitra, kterým se stal expremiér Jan Černý, ministr pro správu Slovenska 

Martin Mičura a ministr financí, otevřený Rašínův exponent, Augustin Novák, v něm zasedali 

jako odborníci a jako nadstranický odborník byl, tak jako v minulé vládě, chápán i premiér 

Beneš. Zbylá místa získaly politické strany pro své zástupce, a to po třech agrárníci, sociální 

demokraté, po dvou lidovci a národní socialisté a jedno křeslo obdrželi národní demokraté. 

Jmenování kabinetu v čele s Edvardem Benešem vzbudilo mezi veřejností překvapení, 

protože se obecně čekalo, že nová vláda "bude míti v sobě oněch pět politiků, kteří .... měli 

nitky veškerého jednání v Národním shromáždění v rukou",;l41 a že v jejím čele bude "vůdce 
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agrární strany Švehla, což by odpovídalo výměně vlivu, který se udál mezi stranou agrární a 

sociálně demokratickou" .;142 

V tomto duchu se k sestavení vlády vyjádřila i Brázda, která označila Švehlovu 

neúčast za "největší překvapení" a vyjádřila svůj údiv slovy "není snad příkladu v historii, aby 

ten jemuž bylo hlavou státu uloženo sestavení vlády a zároveň jejího programu, zůstal mimo 

ministerstvo". Přes tuto absenci ale vládu charakterizovala jako "kabinet poslance Antonína 

Švehly, jenž jest jeho tvůrcem a nositelem",/143 což by korespondovalo s vyjádřením o tom, 

že většina ministrů se domnívala, že vstupuje do vlády vedené předsedou agrární strany. Obě 

skutečnosti by pak mohly naznačovat nemalý podíl Švehly na sestavování kabinetu a jeho 

programu./144 

Agrární strana v ministerské radě zaujala významnou pozici, ovšem na rozdíl od o rok 

později jmenované Švehlovy koaliční vlády/145 nelze o hovořit o její jednoznačné 

dominanci. Získala zde pro ni klíčové ministerstvo zemědělství, které obsadila 

konzervativním Františkem Staňkem,/146 ministerstvo školství a národní osvěty na nějž 

zasedl, k velké nelibosti slovenských Íudovců, matador slovenských agrárníků a Slováků v 

Praze vůbec Vavro Šrobár a konečně velmi důležitý resort obrany. Do jeho čela nastoupil 

specialista strany na armádní záležitosti a Švehlův blízký spolupracovník František Udržal, 

který zde přispěl mimo jiné i k tomu, že se agrární strana usadila v tomto ministerstvu natolik 

dobře, že ho její členové spravovali kromě tříměsíčního období druhé Švehlovy vlády na 

přelomu roku 1925 a 1926 ve všech dalších neúřednických kabinetech první republiky. 

Jmenováním nové Benešovy vlády skončilo pro agrární stranu rok trvající období, v 

němž se její organizace poprvé od vzniku státu ocitla v opozici. Jednalo se ovšem o opozici 

do značné míry formální, protože vedení strany si v ní nejen nadále udrželo svůj významný 

vliv na rozhodování vládní exekutivy a dění v zemi vůbec, ale dokonce dosáhlo výrazného 

posílení své mocenské pozice a svého vlivu na vnitropolitické scéně, což se projevilo i v tlaku 

na uskutečnění nejdůležitějších cílů stranické politiky. 

Tyto úspěchy signalizovaly mimo jiné ukončení období, v němž strana byla ochotna s 

ohledem na potřeby státu a jeho vnitropolitické stability odkládat prosazování svých zájmů na 

pozdější dobu a naznačovaly, že její politika bude nadále probíhat ve znamení úsilí o 

výraznější využití vlastní mocenské pozice k realizaci svých cílů a koncepcí. 
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Závěr 

Sestavování Benešovy poloúřednické vlády, významné postavení agrární strany v ní, 

ale především všeobecně uznávaný, i když nerealizovaný, nárok předsedy agrární strany 

Švehly na křeslo jejího ministerského předsedy signalizoval, že to byla právě tato strana, kdo 

se během roku 1921 fakticky ocitl na vrcholu pomyslné mocenské pyramidy politických stran 

v československém státě. Tato skutečnost faktického, ačkoli možná na první pohled ještě ne 

zcela zřetelného, prvenství, představovala výsledek změny postavení agrárníků na 

vnitropolitické scéně, která se udála ve sledovaném období let 1920 - 1921. 

Na jeho počátku stály parlamentní volby v dubnu 1920 odehrávající se v atmosféře 

vrcholící vlny poválečného sociálního radikalismu, která také jejich prostřednictvím vynesla 

do čela politické scény socialistický blok v čele se sociální demokracií. Naopak agrární straně 

přinesly volební výsledky jisté zklamání a oslabení jejích pozic v Národním shromáždění, což 

se snažila kompenzovat vytvořením jednotného klubu a následným posílením spolupráce se 

svým slovenským stranickým partnerem. 

Nové rozložení politických sil se odrazilo i ve složení nového kabinetu, který 

představoval pokračování předcházející vlády rudozelené koalice, ovšem s jednoznačnou 

hegemonií socialistického bloku, tj. především konkurenčních sociálních demokratů. 

Republikánská strana se v něm ocitla ve vztahu ke koaličním partnerům v relativně nejslabší 

pozici nejen od vzniku československého státu, ale i vzhledem ke všem neúřednickým 

vládám následujícím a to tím, že se dostala do výrazně menšinového postavení v důsledku 

dominance socialistických stran. To byl i jeden z důvodů, proč její předáci vstupovaly do této 

ministerské rady s neskrývanou neochotou, motivováni především snahou zajistit stabilitu 

státu a jeho vnitropolitickou konsolidaci. 

Tento mezi členy strany a jejími sympatizanty nepopulární krok představoval součást 

Švehlou v tomto období prosazovaného kursu stranické politiky, který upřednostňoval zájmy 

státu za dočasného upozadění požadavků vlastních voličů. Zmíněná politika se stala zdrojem 

nespokojenosti ve straně, jež otevřeně propukla necelý měsíc po jmenování vlády v 

souvislosti s otázkou stanovení výkupních cen v rámci neoblíbeného systému vázaného 

hospodářství. Přestože hrozila přerůst v otevřenou vnitrostranickou krizi, skončila nakonec 

zásluhou autority a obratnosti Antonína Švehly faktickým odsunutím lídra opozičních kritiků 
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Karla Práška od výkonné moci a potvrzením dosavadního naprosto dominantního vlivu 

stranického předsedy na politiku agrární strany. 

Upevnění postavení Švehlova vedení přispělo po rozpadu rudozelené koalice a 

jmenování úřednické vlády Jana Černého k mocenskému posunu, jehož prostřednictvím se 

agrární strana během krátkého období propracovala do role dominantní síly v rámci spektra 

československých politických stran. Příčinou této změny se stal především rozkol v sociální 

demokracii, respektive odštěpení jejího komunistického křídla, a následné oslabení této 

strany, ale k jejímu uskutečnění došlo zejména prostřednictvím mistrné politické taktiky, 

osobní autority a vlivu Antonína Švehly. 

První známkou nového rozložení sil na politické scéně se stalo vůdčí postavení 

agrárnického předsedy v Pětce, která v době Černého vlády hrála úlohu rozhodujícího 

mocenského činitele v zemi. Plně se však posílení stranického vlivu projevilo až v roce 1921, 

kdy našlo svůj výraz především v poměrně úspěšné ofenzívě za uskutečnění 

nejvýznamnějších stavovských požadavků republikánských voličů, k nimž patřilo především 

prosazení výrazného omezení vázaného hospodaření, likvidace výkupních ústředen a posuny 

v realizaci pozemkové reformy. 

Přerušení vládní spolupráce se socialisty, postupné sbližování s občanskými stranami 

v rámci boje za zrušení vázaného hospodářství, ale i zřetelný odliv vlny poválečného 

sociálního radikalismu se také postupně projevily i korekcí dosavadního levostředového kursu 

stranické politiky a jeho pozvolným posunem ke konzervativnějšímu směřování. 

Úspěchy stranické politiky, vedoucí postavení Švehly v Pětce a jeho na sklonku léta 

1921 všeobecně očekávané dosednutí na post předsedy vlády vyjadřovaly skutečnost, že 

agrární strana úspěšně překonala kritické poválečné období a vytvořila si tak podmínky pro 

svůj přesun do role jednoznačného hegemona vnitropolitické scény meziválečného 

Československa. Tomu pak dala otevřený výraz o rok později v sestavení vlády v čele s 

Antonínem Švehlou, v níž jednoznačným způsobem dominovala její garnitura. 

Švehlou prosazovaná a realizovaná politika ovšem neměla pouze vnitrostranické 

konsekvence, ale přispěla také výrazným způsobem k zajištění relativní vnitropolitické 

stability státu v době, kdy okolní země podléhaly v té či oné míře sociálnímu rozvratu 

mnohem větších rozměrů, než tomu bylo v tehdejším Československu. Roli agrární strany 

v tomto stabilizačním procesu vystihl Ferdinand Peroutka slovy: " Tehdy se agrární strana 

postavila do služeb konsolidace státu . . . . . Byla klidná, když socialistické strany kolem ní 

vřely, tetelily se a byly živlem nepokoje; neměla ani té nervózy, jíž propadla národní 

demokracie, cítící, že jí hrozí osud malé strany. Agrární strana byla pevným, solidním 
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středem, který dodával politickým poměrům stálosti. Stará, navyklá česká opozičnost 

lomcovala chvílemi všemi stranami, jen jí nikdy"/1 
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34/ Dostál, V.: Agrární .... , c. d., s. 109. 

35/ Kučera, E.; Kučerová, Z.: c. d., s. 117. 

36/ Lacina, V.; Slezák, L.: c. d., s. 89. 

37/ Lacina, V.: Agrární strana a pozemková reforma. In: K úloze a významu agrárního 

hnutí v českých a československých dějinách. Editoři Jiří Douša, DanielE. Miller, Mary 

Hrabik Samal, Praha 2000, s. 291. 

135 



38/ Toto hodnocení zmiňuje ve své studii o pozemkové reformě například J. Rychlík, 

který uvádí, že průměrná výměra propuštěné půdy dle zmíněného § 20 činila 36 ha u 

zemědělské a dokonce 634 ha u veškeré půdy na jednoho žadatele. Rychlík, J.: 

Pozemková reforma v Československu v letech 1919 - 1938. In: Vědecké práce 

Zemědělského muzea, 27, Praha 1987-1988, s.136. 

39/ Otáhal, M.: c. d.,. 186- 187. 

40/ Tamtéž, s. 187. 

41/ Podrobněji o tomto zákoně referují například: Lacina, V.; Slezák, L.: c. d., s. 94. 

42/ Otáhal, M.: c. d., s. 189. 

43/ Deset let práce Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu v Republice 

československé, Praha 1928- 1929, s. 659. 

44/ Hanzal, J.: c. d., s. 28. 

45/ Dostál, V.: Agrární strana .... , c. d., s. 61. 

46/ Peroutka, F.: c. d., s. 579. 

47/ Programové zásady Republikánské strany československého venkova, Praha 1919. s. 8. 

48/ Tamtéž, s. 13, z této publikace jsou převzaty i další citace vážící se k programu strany. 

49/ V tomtéž roce sekretariátem strany vydaná brožurka prezentující její oficiální názor na 

socializaci, jejíž autorem byl Otokar Srdínko, blízký Švehlův spolupracovník 

považovaný za hlavního stranického ideologa, již návrh na znárodnění neopakuje, 

naopak je psána jako polemika s názory socialistů a v hodnocení socializačních plánů 

nabádá ke klidu a rozvaze. In: Srdínko, 0.: Socialisace, Praha 1919. 

50/ Peroutka, F.: c. d., díl 3., s. 942. 

51/ Uhlíř, D.: Republikánská .... , c. d., s. 27. 

52/ Kvaček, R.: Válečný zážitek jako politický faktor; In: První světová válka, moderní 

demokracie a T. G. Masaryk, Praha 1995, s. 301. 

53/ Návrh organizačního řádu Republikánské strany československého venkova, NA 

Praha, fond Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 1918 - 1939 

(dále RES). inventární číslo (dále i. č.) 3, karton (dále k.) 1. 

54/ Peroutka, F.: c. d., dí12., s. 514. 

55/ Volební výsledky převzaty z: Československá statistika, řada I, svazek l.,Volby do 

Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních 

zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu 1919, Praha 1922, s. 38*. 

56/ Tamtéž, s. 39. 
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57/ Hlasy z kompromisních kandidátek, což byly kandidátní listiny navržené dohromady 

větším počtem stran, se počítaly podle míst, která strana obdržela na jejich základě v 

obecních zastupitelských orgánech. 

58/ Československá statistika .... , c. d., s. 36*. 

59/ Dostál, V.: Agrární .... , c. d., s. 67. 

60/ Tamtéž. 

61/ Dostál, V.: Antonín Švehla .... , c. d., s. 76. 

62/ Informuje o ní například Daniel Miller, který zmiňuje, že Švehla Masarykovi sdělil, že 

mu postačuje ministerstvo vnitra. In: Miller, D.: Antonín Švehla ....... c. d., s. 78. 

63/ Dostál, V.: Agrární .... , c. d., s. 68. 

64/ NA, fond Jan Malypetr, karton 2, Malypetr, J.: Paměti, rukopis, s. 12. 

651 Peroutka, F.: c. d., díl2., s. 757. 

66/ AA VČR Praha, Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: c. strojopis, s. 82. 

67/ Peroutka, F.: c. d., s. 757- 758. 

68/ Ve svých pamětech nesmlouvavě kritizujících snad všechny aspekty a aktéry tehdejšího 

dění, samozřejmě s výjimkou své vlastní osoby, udává jako důvod svého odstoupení 

jistý dopis prezidentova kancléře Šámala, který, protože obsahoval "anonymní 

informace" o stavu národního hospodářství, hodnotil jako "hrubou intriku, která by 

dělala čest dvorskému životu nějakého absolutního potentáta". Toto hodnocení mimo 

jiné upozorňuje na jeho kritický pohled na osobu prezidenta Masaryka, kterému 

například vytýkal, že po svém návratu do Prahy v roce 1918 pořádal na Hradě četné 

recepce na nichž "zábava byla velmi fádní, zato v bufetu obrovská tlačenice". AA VČR 

Praha, Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: Vzpomínky .... , c. strojopis, s. 179 a 

154. 

691 Peroutka, F.: c. d., díl 2., s. 758. Dle autora diplomní práce o Sontágovi P. Cajthamla 

bylo místo ministra financí nabízeno nejprve agrárnímu poslanci Rolíčkovi, který 

odmítl, stejně jako vrchní ředitel Agrární banky Svoboda. K Sontágovu jmenování 

došlo až po dramatických jednáních se Švehlou. Jeho nominaci kriticky přijal okruh 

okolo prvního ministra financí Rašína a kritický postoj k němu si zachovával i jeho 

nástupce Engliš. K neúspěšnosti nového ministra financí přispíval i komplikovaný stav 

státní pokladny, především její obrovské deficity, a také rychlý propad kursu koruny. 

Sám autor zmiňuje, že Sontág nepatří mezi velké osobnosti zastávající náročný úřad 

ministra financí. Blíže Cajthaml, P.: Kuneš Sonntag 1878 - 1931, diplomová práce, FF 

UK, Praha 1998. 

137 



70/ Tato nejednota byla patrná například již na konci roku 1918, při schvalování zásadního 

a pro socialisty naprosto prestižního zákona o osmihodinové pracovní době, kdy podle 

Cyrila Horáčka "V agrární straně bylo sice mručení, ale autorita Švehlova byla již 

tehdy tak mocná, že se nikdo neodvážil k otevřenému odporu". AA VČR Praha, 

Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: Vzpomínky .... , c. strojopis, s. 154. 

71/ Dostál, V.: Antonín .... , c. d., s. 78. 

72/ Tamtéž. 

73/ Peroutka, F.: c. d., díl 3., s. 923. Za ústřední postavu jednání o ústavu označuje Švehlu i 

například Jiří Kovtun, který uvádí, že právě tehdy demonstroval agrárnický předseda 

svůj vrcholný politický talent a svou nesmírnou pracovitost. Zároveň uvádí, že Švehla 

v této situaci sehrával i roli tlumočníka názorů prezidenta Masaryka, který přiznal, že 

při dojednávání ústavy své názory prosazoval především právě prostřednictvím 

tehdejšího ministra vnitra. In: Kovtun, J.: Republika v nebezpečném světě. Éra 

prezidenta Masaryka, Praha 2005. 

74/ Kučera, E.; Kučerová, Z.: c. d., s. 145. 

75/ Tamtéž, s. 144 

76/ Uhlíř, D.: Republikánská .... , c. d., s. 62. 

77/ Ve dvacátých letech vykazovaly domovinářské organizace až 100 000 členů. Tamtéž. 

78/ Peroutka, F.: c. d., díl2., s. 753. 

79/ Sjezdová zpráva .... , c. d., s. 6. 

80/ Citace ze strojopisné zprávy o opozičních směrech v agrární straně z 3. 12. 1919, 

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (dále AÚTGM) Praha, tzv. Masarykův archiv (dále 

MA), k. 1, fascikl Agrárníci. Zpráva zjevně sympatizující s opozičníky uvádí celkem 

tři skupiny těchto nespokojenců lišící se postojem k setrvání uvnitř agrární strany. 

811 César, J.; Černý, B.: O ideologii .... , c. d., s. 278, poznámka 89. 

82/ Tamtéž. Tutéž informaci o Staňkovi potvrzují i manželé Kučerovi: c. d., s. 151. 

83/ Peroutka, F.: c. d., dí12., s. 752. Udržal je zde dokonce označen za hlavu nespokojenců. 

Podle Vladimíra Dostála sám později Švehlův postup v této době vysoce hodnotil jako 

státnicky moudrý, viz. Dostál, V.: Antonín .... , c. d., s. 77. 

84/ Protokol o říšském sjezdu Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, 

Praha 1922, s. 77. 

85/ Otáhal, M.: c. d., s. 121. 

86/ Peroutka, F.: c. d., dí12., s. 753. 

87/ César, J.; Černý, B.: O ideologii .... , c. d., s. 278. 
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88/ Otáhal, M.: c. d., s. 121. 

89/ Uhlíř, D.: Dva směry .... , c. d., s. 118. 

90/ Otáhal, M.: c. d., tamtéž. 

911 S věd čí o tom Rašínův dopis ze dne 7. 12. 1919 adresovaný předsedovi strany 

Kramářovi, v němž se mimo jiné uvádí: "Takový rozvrat, jaký se dostává do agrárních 

řad nebyl od vzniku Agrární strany. Nyní pracuji na tom, abychom toho využili 

pozitivně, abychom dosáhli spojení se všemi odštěpenci agrárními. Archiv Národního 

muzea (dále jen ANM) Praha, fond (dále jen f.) Pozůstalost dr.Karla Kramáře, k. 15. 

92/ Šetřilová, J.: Alois Rašín. Dramatický život českého politika, Praha 1997, s. 93. 

93/ Uhlíř, D.: Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu a československá 

vnitřní .... , c. d., s. 64. 

94/ Zabývá se jím ve své diplomní práci Václav Štembera. In: Hnutí agrární domoviny v 

letech 1921- 1924, diplomová práce FF UK, Praha 1957. 

95/ Otáhal, M.: c. d., tamtéž. 

KAPITOLA III 

1/ Jeho znění uveřejnil jednak stranický tisk, například Venkov dne 4. 4. 1920, v celém 

rozsahu je uveřejněn i v publikaci Národní shromáždění Republiky československé v 

prvém desetiletí, Praha 1928, s. 147 - 158. 

2/ Tamtéž, s. 147. 

3/ Tamtéž, s. 149. 

4/ Tamtéž, s. 155. 

51 Tamtéž, s. 158. 

6/ Večer, 24. 3. 1920. 

7/ Například Večer, 31. 3. 1920, nebo 12. 4. 1920. 

8/ Večer, 23. 3. 1920. 

9/ Agrární strana se podle jejích redaktorů stala "služkou socialistů, aby svým vůdcům 

zajistila ... sinekury, zapřela svůj program " (Role, 13. 4. 1920), její spolupráce se 

socialistickými stranami došla tak daleko, že jim "poslušně aportuje všechny zákony" 

(Tamtéž, 18. 5. 1920). 

10/ Role,17.4.1920. 

111 Tamtéž, 13. 4. 1920. 
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12/ Například Právo lidu z 23. 4. 1920 obvinilo agrární stranu z toho, že provádí s 

dornovináři "hanebný švindl" tím, že požaduje jejich hlasy, ale jejich příslušníky 

umisťuje až na konci kandidátek. 

13/ Peroutka, F.: c. d., díl3., s. 1077. 

14/ Role, 16. 4. 1920. 

15/ Peroutka, F.: tamtéž. Z. Kárník uvádí, že prezident Masaryk jen stěží přiměl vládu 

k tornu, aby vydržela do jmenování nové vlády po volbách. In: Kárník, Z.: České země 

v éře 1. republiky (1918- 1938), díl1, Praha 2000, s. 125. 

16/ Za manifestační demisi ji označuje například Antonín Klimek ve své práci Boj o Hrad 

.... , c. d., s. 113. 

17 I Národní shromáždění .... , c. d., s. 151. 

18/ Politické strany na Slovensku 1860 - 1989, Bratislava 1992, s. 134, rozsáhlé finanční 

toky ze strany českých agrárníků na Slovensko zmiňuje například Roman Holec ve 

studii Ideové a politické ...... , c. d., s. 18. 

19/ Blíže např. Zuberec, V.: Milan Hodža (1. 2. 1878 - 27. 6. 1944), Historický časopis 

1990, 4, s. 776, nebo Krajčovičová, N.: KÍučové momenty v orientácii a posobení 

agrárného politického hnutia na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. In: Politická a 

stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

konané ve dnech 17.-18.5. 2000. Studie Slováckého muzea, Uherské Hradiště,S/2000, s. 

47- 56. 

20/ Kováč, M.: Muži deklarácie, c. d., s. 178. Zásady programu podrobně shrnul Hodža ve 

svém projevu na zakládajícím sjezdu strany. Uveřejněno například v: Milan Hodža: 

Články, reči, štúdie, Svazek V, Slovenské roÍnícké organizácie, Praha 1933, s. 304 -

315. 

21/ Zuberec, V.: Milan Hodža .... , c. d., s. 777. 

22/ Zuberec, V.: Príspevok k dejinárn vzniku agrárnej strany na Slovensku, Historický 

časopis, 1967, č. 4, s. 573 - 604. 

23/ Jedná se o Valticko, Vitorazsko a Hlučínsko. 

24/ Záděra, V.: c. d., s. ll. 

25/ Všechny uvedené údaje o volebních výsledcích jsou citovány dle publikace 

Československá statistika, řada I, sv. 1, c. d., strany 18*- 30*, 70, 116, 118. 

26/ Trapl, M.: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v 

letech 1918 - 193 8, Praha 1990, s. 72. 

27/ Kárník, Z.: České země ......... , c. d.126. 
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28/ Venkov, 20. 4. 1920. 

29/ Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti 1918 -

1945, Praha 1995, s. 37. 

30/ Tamtéž. 

31/ Národní shromáždění..., c. d., s. 1115. 

32/ Národní demokracie získala v obecních volbách v roce 1919 252 202 hlasů, z toho 68 

180 v obcích do 5 000 obyvatel, o rok později pro ní hlasovalo 387 552 voličů, z nich 

148 105 v uvedené kategorii. 

33/ Role, 21. 4. 1920. 

34/ Rozhodně tedy nelze souhlasit s údajem manželů Kučerových, kteří v c. d., s. 181 

uvádějí, že v těchto parlamentních volbách představoval odchod agrární opozice a 

čiperovských domkářů pro agrární stranu úbytek pouhých 33 100 hlasů. Tento údaj zde 

publikují bez udání zdroje informace, a to přesto, že jenom oficiální výsledek 

"čiperovců" uveřejněný ve volební statistice tento údaj převyšuje o 1/4. 

3 5/ Šetřilová, J.: Československá strana národně demokratická v letech 1918 - 1923, 

Časopis Národního muzea 1995, č. 3- 4, s. 108. 

36/ Jednalo se o tzv. Neodvislou stranu lidu malého spojenou se jménem Václava Prunara, 

která zde získala pouhých 5 000 hlasů, z toho 4/5 ve venkovských obcích. Podle 

V enko v a z 20. 4. 1920 byl Prunar podporován národními demokraty. 

37/ Venkov, 1. 5. 1920. 

38/ Dostál, V.: Agrární c. d., s. 107. 

39/ Švehlovu a Sonntagovu neúčast v předvolební kampani uvádí jako důvod neúspěchu 

agrární strany ve volbách situační zpráva rakouského konzulátu v Praze publikovaná v 

edici Boj o směr vývoje československého státu II., Červenec 1919 - květen 1921, 

Praha 1969, s. 152. 

40/ Dostál, V.: Agrární strana ... , c. d., s. 105. 

411 Hanzal, J.: c. d., s. 29. 

42/ Venkov, 20. 9. 1920. 

43/ Jako příklad může sloužit Večer z 19. 4. 1920. 

44/ Venkov z 21. 4. 1920 k volebním ziskům na Moravě uvedl: "Konečný počet 8 

republikánských poslanců je ovšem malý a je zřejmo, že jej zavinil především 

nedostatek propracované organizace, kterou tu tedy čeká velmi pěkný úkol". 

45/ Vladimír Zuberec jejich počet odhaduje až na 30 členů, Zuberec, V.: Príspevok k .... , c. 

d., s. 589. 
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46/ Tamtéž, s. 590. Podle Zuberece by Švehla již v této době přivítal úplné sjednocení 

obou stran, ale zástupci SNRS se vyslovili v tom smyslu, že si zachovají formální 

samostatnost a především samostatné rozhodování ve věcech týkajících se Slovenska, a 

společný postup chtěly vázat pouze na společné záležitosti. Výrazem této skutečnosti 

se stalo vytvoření osobité skupiny slovenských poslanců v rámci klubu za 

předsednictví Šrobára. Tamtéž, s. 591. 

47/ Peroutka, F.: c. d., díl 2., s. 1105. Podobné důvody především se zdůrazněním nutnosti 

vlivu na pozemkovou reformu uvádí i úvodní slovo k části V jednotném klubu výboru: 

Hodža, M.: Články, reči .... , c. d., s. 331 

48/ K těm, kteří se postavili proti rozhodnutí poslanců, patřil i čestný předseda strany, 

senátor Matúš Dula, který v dopise adresovaném hlavnímu sekretariátu národních 

demokratů uvedl, že vstup poslanců SNRS do společného klubu s českými agrárníky 

byl proveden "bez súhlasu a schválenia povolaných orgánov strany, v takom zasadnutí 

samých poslancov a senátorov .... o ktorom ti-že všetky ani uvedomelý neboli, ku 

príkladu aj ja sám". ANM Praha, Pozůstalost K. Kramáře, k. 7, Dulův list z 21. 4. 

1921. 

49/ Počet členů klubu se do dalších parlamentních voleb v roce 1925 ještě zvýšil o další 

dva členy, když k němu v roce 1921 přistoupil jeden legionářský poslanec a v roce 

1924 další zvolený na Podkarpatské Rusi. 

50/ Největší význam pro stranu mělo samozřejmě předsednictví v zemědělském výboru, 

kterého se ujal zkušený Adolf Prokůpek, další předsednická místa ve výboru kulturním, 

rozpočtovém a v komisi pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku postupně 

obsadili Oto kar Srdínko, Bohumír Bradáč a František Staněk. In.: Deset let práce 

Republikánské strany ..... , c. d., s. 38. 

51/ Venkov, 9. 5. 1920. 

52/ Peroutka, F.: c. d., díl 2., s. 1101. Pozitivní působení spojenectví s republikánským 

klubem na živnostenskou stranu a její vstřícný postoj k druhé Tusarově vládě přiznává 

také Pavel Marek v práci Československá živnostensko - obchodnická strana 

středostavovská v politickém systému ČSR 1918- 1938, Olomouc 1995, s. 25. 

53/ Blíže o postoji německých stran pojednává práce: Cesar, J.; Černý, B.: Politika 

německých buržoazních stran v Československu v letech 1918 - 1938, díl 1. (1918 -

1929), Praha 1962. 

54/ Tento údaj zmiňuje například Zdeněk Kárník. In: Kárník, Z.: České země ...... ,c. d., s. 

126. 
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55/ Večer, 12. 6. 1920 

56/ Venkov, 14. 5. 1920. 

57/ Národní shromáždění ... , c. d., s. 207. Sám Masaryk navrhoval obnovit rudozelenou 

koalici a posílit jí o odborníky. In: Kárník,Z.: České země ..... , c. d., s. 126. 

58/ Dostál, V.: Antonín ... , c. d., s. 96. 

59/ Informují o nich například Jaroslav Cesar a Bohumil Černý, kteří zároveň vyslovují 

názor, podle nějž měly neúspěšné rozhovory sloužit i jako prostředek nátlaku na 

agrárníky, s kterými se Lidový dům právě nemohl dohodnout na rozdělení 

ministerských křesel. In.: César, J., Černý, B.: Politika ... , c. d., s. 214. 

60/ Peroutka, F.: c. d., dí12., s. 1114. 

61/ Tamtéž. Představu účasti německých ministrů ve vládě podporoval podle Antonína 

Klimka také prezident Masaryk. Klimek, A.: Boj o Hrad .... , c. d., s. 113. 

62/ Deset let práce Republikánské strany .... , c. d., s. 81. 

63/ K "největší ostražitosti" vůči sociální demokracii vyzýval například Venkov ze dne 4. 

5. 1920. 

64/ Šedivý, K.: Cesty československé vnitřní politiky 1918-1925, Praha 1925, s. 33. 

65/ Harna, J.: Československá strana socialistická ve vládě a v parlamentě (1918 - 1922), 

Československý časopis historický 1972, č. 3, s. 300. 

66/ Kolářík, J.: Peníze a politika. Karel Engliš, bojovník o stabilisaci, Praha 193 7, s. 205. 

Tento názor zastává i Ferdinand Peroutka: c. d., s. 1115. 

67/ Kolářík, J.: c. d., tamtéž. J. Kovtun hovoří dokonce o hrozbě secese moravských 

národních demokratů. In: Kovtun, J.: Republika v nebezpečném ...... c. d., s. 158. 

68/ Večer, 14. 5. 1920. 

69/ Venkov, 22. 5. 1920. 

70/ Večer, 21. 5. 1920. 

KAPITOLA IV 

ll Včetně křesla ministra obrany, které bylo obsazeno až 16. července 1920. Do této doby 

ho spravoval sám ministerský předseda. 

2/ Z protokolů schůzí 3. československé vlády (2. Tusarovy) 1920, Praha 1982, s. 24. 

Švehlovo postavení ve vládě lze označit za mimořádně silné. D. Miller to zcela 

potvrzuje uvedením vzpomínky Masaryka, který později vzpomínal na to, že ačkoli 

Tusar byl formální hlavou koalice, Švehla v ní představoval skutečnou zákulisní moc. 
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Tentýž názor pak soukromě měl vyjádřit po pádu druhé Tusarovy vlády i Edvard Beneš. 

In: Miller, D.: Antonín Švehla ...... c. d., s. 108. 

3/ Peroutka, F.: c. d., díl 2., s. 1116. 

4/ Lacina, V.: Formování základů československé ekonomiky 1918- 1923, Praha 1990, s. 

175. 

51 Peroutka, F.: c. d., díl 2., s. 1116. O "tuhém boji" o toto ministerstvo mezi oběma 

stranami informovaly i Lidové noviny z 25. 5. 1920, podle nichž tento spor, v němž 

agrárníci na ministerstvo kandidovali Sontága, nebyl rozhodnut "do posledních nočních 

hodin" 24. 5., tedy v den před jmenováním vlády. Podle jejich informací z 26. 5. 

převzala agrární strana po neúspěchu svého snažení jako náhradu právě Sontágem 

obsazené ministerstvo obchodu, ačkoli ho původně nechtěla. 

6/ Tuto podmínku koaličních úmluv zmiňuje Večer ze dne 15. 6. 1920 v reakci na tehdy 

probíhající vládní krizi. O požadavcích předložených agrárníky v souvislosti s koaliční 

dohodou hovoří také Vladimír Dostál ve své monografii o agrární straně, kde uvádí 

jako konkrétní požadavek příplatky k cenám obilí ze sklizně roku 1919 a k cenám 

brambor při dodávkách nad určený kontingent.In Dostál, V.: Agrární strana .... , c. d., s. 

77. 

7/ Venkov,26. 5.1920. 

8/ Peroutka, F.: c. d., díl2., s. 1122. 

9/ Národní shromáždění .... , c. d., s. 225. 

10/ Peroutka, F.: c. d., díl2., s. 1114. 

ll/ Národní shromáždění .... , c. d., s. 212. 

12/ Těsnopisné zprávy o schůzích Poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

Republiky československé 1920 - 1921, 5. schůze z 10. 6. 1920, s. 201. 

13/ Tamtéž, s 203. 

14/ Kárník, Z.: České země ....... c. d., s. 130. 

15/ Instituce Stálého výboru vytvořená Únorovou ústavou měla zastupovat Národní 

shromáždění v době, kdy bylo jeho zasedání ukončeno nebo jestliže byla některá 

sněmovna rozpuštěna, popřípadě jestliže uplynulo její volební období. Na návrh vlády 

a se souhlasem prezidenta mohl výbor, který se skládal z šestnácti poslanců a osmi 

senátorů, přijímat i opatření s dočasnou platností zákona. In: Janák, J.; Hledíková, Z.: 

Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989, s. 399. 

16/ Peroutka, F.: c. d., díl2., s. 1124. 

17/ Deset let práce .... , c. d., s. 39. 
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18/ Peroutka, F.: c. d., dí12., s. 1110. 

19/ Venkov, 28. 5. 1920. 

20/ Peroutka, F.: c. d., dí12., s. 1114. 

21/ Klimek, A.; Kubů E.: Československá zahraniční politika 1918 - 1938, Praha 1995, s. 

39. V této snaze získaly maďarské kruhy dokonce dočasnou podporu některých činitelů 

francouzské diplomacie, kteří byli ochotni dohodnout se s Maďary i na úkor hranic 

s Československem. Naštěstí pro Prahu, jejíž zahraniční politiku by tato situace přivedla 

do mimořádně kritické situace, tyto snahy v Paříži po změně ve funkci generálního 

tajemníka francouzského ministerstva zahraničí počátkem září ustaly. In: Kovtun, J.: 

Republika v nebezpečném ........ c. d., s. 164. 

22/ Netýkalo se to zřejmě vůdce marxistické levice Bohumíra Šmerala, který nepřímo 

signalizoval prezidentovi, že se snaží případný revoluční výbuch raději přibrzdit a 

regulovat, než připravovat. Pokusy o puč a místní převraty jaké proběhly v Maďarsku a 

Německu prý označil za nesmyslné, z čehož se dalo usoudit, že bude nadále spíše čekat 

a taktizovat, i když zároveň naznačil, že za ním čekají na levici mnohem radikálnější 

síly. In: Kovtun, J.: Tamtéž, s. 166 - 167. Podobné signály vysílané Šmeralem 

Masarykovi o tom, že levice nevyužije napjaté situace k útoku na státní moc 

zaznamenává i Z. Kárník. In: Kárník, Z.: České země ........ c. d., s. 134. 

23/ O případech stávkového hnutí zemědělských dělníků v tomto období obsáhle informuje 

edice Hnutí venkovského lidu v českých zemích v letech 1918 - 1922, Praha 1958, a 

jednotlivé případy zmiňuje i edice Souhrnná týdenní hlášení presidia zemské správy 

politické v Praze o situaci v Čechách 1919 - 1920, Praha 1959 například na stranách 

188 či 199. 

24/ Hnutí venkovského lidu .... , c. d., s. 361 - 367. 

25/ Tamtéž, s. 395. O dalších rezolucích a shromážděních tohoto typu v období druhé 

Tusarovy vlády informuje tato edice na stranách 393 - 398. 

26/ Zmíněná edice na straně 397 například zmiňuje případ z jihomoravské vesmce 

Slavíkovice, kde se, poté co jeden z rolníků po zrekvírování sedmi pytlů obilí upadl z 

rozčílení do bezvědomí, shromáždil dav rolníků ozbrojených klacky, kosami a 

motykami a požadoval vydání revidenta, kterého pouze přítomnost vojska zachránila 

před lynčováním. 

27/ Národní archiv, f. Presidium ministerské rady, karton č. 4366, protokol o schůzi 

ministerské rady dne 4. 6. 1920. 

28/ Večer, 15. 6. 1920. 
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29/ Venkov, 19. 6. 1920. 

30/ Tamtéž. 

31/ Čeští socialisté navrhovali platit 150 Kčs a sociální demokraté 160 Kčs za 1 q 

ušlechtilého obilí, zatímco agrární strana požadovala pro zemědělce 200 Kčs za 1q 

pšenice a žita a nadto prémii ve výši 100 - 150 korun za každý metrický cent dodaný 

nad vymezený kontingent. Podobné rozdíly panovaly i v názorech na výši dodávek z 

jednoho hektaru. In: NA f. Presidium ministerské rady, karton č. 4366, protokol o 

schůzi ministerské rady dne 11.6.1920. 

32/ Tamtéž. 

33/ Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročník 1920, Praha 1920, s. 1005. 

34/ Uhlíř, D.: Dva směry .... , c. d., s. 121. Dle D. Millera se Švehla k požadavkům tiše 

připojil, aby dostal socialisty k jednacímu stolu, jako to učinil před začátkem diskuse o 

pozemkové reformě. In: Miller, D.: Antonín Švehla ........ c. d., s. 90. 

35/ Uhlíř, D.:tamtéž. 

36/ O Švehlově jednání a Práškově postoji informovala s odkazem na zdroje z 

parlamentních kuloárů Národní politika z 15. 6. 1920, kterou také citoval Venkov ze 

dne následujícího. 

37/ Role, 20. 6. 1920. Ze stoupenců "nové opozice v agrární straně" Role z téhož dne 

uvedla na prvním místě senátora Václava Donáta, který v roce 1924 vystřídal Práška po 

jeho pádu v tzv. lihové aféře na postu předsedy senátu, na dalších místech pak opět 

senátory Hudce, Sehnala a Sáblíka. Podle Lidových novin z 18. 6. 1920 Donát celé 

akci předsedal. 

38/ O schůzi v tomto duchu referovaly Lidové noviny z 18. 6. 1920. 

39/ Tamtéž. 

40/ Uhlíř, D.: Dva směry .... , c. d., s. 121. 

41/ Tamtéž. 

42/ Právo lidu, 25. 6. 1920. 

43/ O zákulisí této volby informoval odstoupivší první předseda Senátu ve svých pamětech. 

AA VČR Praha, Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: c. strojopis, s. 87. 

44/ Uhlíř, D.: Republikánská ..... , c. d., s. 103. 

45/ Uhlíř, D.: Dva směry .... , c. d., s. 122. 

46/ Kopáček, P.: Karel Prášek ....... , c. d., s. 183. 

47/ Konsolidace strany však postupovala pozvolna a jak uvádí D. Miller, opozice proti 

Švehlovi stále přetrvávala. Dle jeho švehlovské biografie se nadále uvažovalo o 
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Švehlově odstranění z funkce ministra vnitra, což by uvítali i někteří socialisté, kteří 

měli za to, že agrárnický předseda nahromadil ve svých rukou příliš velkou moc nad 

státní správou. Dle autorových informací se k této opozici připojil i Švehlův blízký 

spolupracovník Udržal, který se spojil s Práškem. Na jedné ze schůzí představitelů 

agrární strany prý vystoupil proti svému předsedovi Václav Donát a to tak vehementně, 

že Švehla omdlel a spadl ze židle. Převzato dle: Miller, D.: Antonín Švehla ....... c. d., 

s. 92. 

48/ Usnesla se na něm vláda dne 25. června. Stanovoval základní cenu pšenice a žita na 

140 Kčs, ale zároveň zaváděl tzv. příplatky za rychlou dodávku v hodnotě 50, 40 a 30 

Kčs podle toho, zda byl kontingent dodán do 31. 8., 30. ll. 1920 či 31. 1. 1921. Viz.: 

Sbírka zákonů a nařízení .... , c. d., s. 1028. Průměrná výkupní cena tak činila 180 Kčs, 

což představovalo kompromis mezi návrhem republikánského a 

sociálnědemokratického poslaneckého klubu bližší ovšem návrhu socialistů. 

49/ Z protokolů .... , c. d., s. 33. 

50/ Venkov, 5. 8. 1920. 

51/ Peroutka, F.: Budování .... , c. d., díl 2., s. 1213. Sblížení s Polskem opakovaně 

propagovala agrární strana i v dalších letech. Projevilo se to i návrhy na jeho připojení 

k Malé dohodě, s kterým vystoupil například Milan Hodža jako referent o 

zahraničněpolitickém postavení Československa na sjezdu strany v roce 1922. In: 

Protokol o říšském sjezdu Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu 

konaném 28.- 29. 6. 1922, Německý Brod 1922, s. 13. V podobném duchu se Hodža 

vyjadřoval velmi často a jeden z motivů aktuálnosti myšlenky spojenectví s Polskem na 

počátku dvacátých let přiblížil například i v později vypracované studii věnované 

problematice uspořádání vztahů ve Střední Evropě, v níž uvedl, že v letech 1921 -

1923 spolu se Švehlou připravovali spolupráci rolnických středoevropských stran, a 

mimo jiné proto považovali kontakt s polskými partnery za prvořadý. In: Milan Hodža: 

Federácia v Strednej Európe a iné štúdie, Bratislava 1997, s. 136. Podle informace 

Venkova z 24. 1. 1921 probíhala také již od roku 1918 jednání mezi Švehlou a 

hlavním představitelem polského rolnického hnutí, tehdy ministerským předsedou 

Polska, Witosem. 

52/ Venkov, 2. 9. 1920. Vstřícnost Venkova k osobě ministra zahraniční ovšem netrval 

dlouho a brzy se přehoupla do značně kritické polohy. Již o 5 let později si například 

na nepřátelský postoj jeho redaktorů k Benešovi stěžoval sám Masaryk v dopise 

Švehlovi, v němž uváděl, že "vede polemiku [Venkov s Benešem] dál štiplavými 
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nadpisy zpráv a nesprávným referováním o zahraničních ohlasech", a proto "není divu, 

že Beneš sám je psaním "Venkova" dotčen osobně i věcně". AÚTGM Praha, MA, 

Korespondence II, část 54. 

53/ Blíže o některých aspektech vztahu agrární strany k zahraničněpolitickým problémům a 

otázkám referuje práce: Machek, R.: Formování zahraničněpolitické koncepce agrární 

strany v letech 1918- 1923, diplomová práce FF UK, Praha 1989. 

54/ Olšovský, R.: Přehled hospodářského .... , c. d., s. 135. 

551 Z protokolů .... , c. d., s. 44. 

56/ Cit. z protokolu ze zasedání vlády ze 7. 9. 1920 publikovaném v edici Boj o směr 

vývoje .... , c. d., s. 150. 

57/ Kučera, E.; Kučerová, Z.: c. d., s. 142. 

58/ Z protokolů .... , c. d., s. 48. 

59/ Kolářík, J.: c. d., s. 223. 

60/ Zmiňoval se o ní například Čas z 17. 8., jehož informaci o "úporném boji" mezi 

Švehlou a Johanisem přetiskl následujícího dne Venkov. 

61/ O zasedání v tomto duchu informoval Venkov ze dne 19. 8. 1920. 

62/ Na jeho definitivní podobě se usnesl Stálý výbor dne 25. 8. 1920. In: Sbírka zákonů a 

nařízení .... , c. d., s. 1259. 

63/ Venkov, 9. 9. 1920. Podobně další z agrárnických ministrů František Staněk se ve 

svých úvodnících uveřejněných pod názvem K situaci 7. a 9. září ve Venkovu pro 

jednotný postup občanských stran a vytvoření jejich společného bloku, který by se stal 

protiváhou jednotnému postupu socialistů. 

64/ Galandauer, J.: Bohumír Šmeral1914- 1941, Praha 1986, s. 265. 

65/ Klimek, A.: Velké dějiny zemí Koruny české, 13, Praha- Litomyšl 2002, s. 202. Svoji 

představu projednávalo vedení sociální demokracie mimo jiné na společné poradě 

s vedením německých sociálních demokratů, která se sešla z Masarykovy iniciativy 8. 

září. Němečtí sociální demokraté byli seznámeni s představou úřednické vlády a obě 

strany se dohodly na společném postupu na zatlačení marxistické levice. Mimo jiné také 

na tom, že nebudou vypsány předčasné volby. In: Kovtun, J.: Republika v nebezpečném 

......... c. d., s. 165. 

66/ Citování z Masarykova záznamu o této poradě. In: Prosincová generální stávka 1920, 

Praha 1961, dok. č. 3, s. 17, taktéž Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. 

G. Masaryka, Praha 1953, s. 70. Samotnému Masarykovi dle Klimka nebyl rozpad 

koalice po chuti, protože si prý uvědomoval, že za úřednickým kabinetem, který ji 
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nahradí, se sjednotí koalice všenárodní, včetně lidovců a národních demokratů, které 

nechtěl u moci vidět. Klimek zmiňuje i údajnou nechuť Švehly k účasti lidovců, coby 

konkurentů agrárníků na venkově, ve vládě vyjádřenou slovy adresovanými na jejich 

předsedu: "pak mi sem [ míněno do vládní koalice ]vleze ten černoprdelník Šrámek a 

nikdo ho už nikdy odtud nedostane - i když jen za malíček zůstane ve dveřích vězet". 

Citováno dle: Klimek, J.: Velké dějiny ...... c. d., s. 203. 

67/ Citace převzaty ze znění prohlášení publikovaného ve Venkovu z 15. 9. 1920. 

68/ Tamtéž. 

69/ Tamtéž. 

70/ Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, Praha 1928, s. 12. 

711 Co vykonala Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu pro venkov, 

Praha 1925, s. 20. 

KAPITOLA V 

1/ Národní shromáždění ..... , c. d., s. 253. 

2/ Peroutka, F.: c. d., díl 3, s. 1137. 

3/ Takto charakterizovalo úkoly úřednické vlády ministerstvo zahraničních věcí ve své 

zprávě ze 14. září adresované československým zastupitelským úřadům v zahraničí. 

Publikováno In: Boj o směr vývoje .... , c. d., s. 151. 

4/ Tento obecně rozšířený fakt potvrzuje například Jana Šetřilová ve své monografii o 

Aloisi Rašínovi, viz. Šetřilová, J.: Alois Rašín .... , c. d., s. 101, zmiňuje ho i Venkov z 

16. 9. 1920 slovy o tom, že "většina úřednických ministrů jest vzata z národní 

demokracie", a že složení kabinetu znamená naplnění staré Rašínovy tužby vyjádřené 

ve slovech "do ministerstva odborníci z našich řad". 

51 Prezident v něm vysoce kladně zhodnotil činnost odstupující Tusarovy vlády, a to 

zejména její podíl na konstituování Malé dohody, dosažení rovnovážného stavu 

státních financí, ale viditelný pokrok spatřoval i v dalších oblastech mimo jiné i v 

realizaci pozemkové reformy. In: T. G. Masaryk: Cesta demokracie I. Soubor projevů 

za republiky, sv. 1, Praha 1933, s. 359- 360. 

6/ Venkov, 16. 9. 1920. 

7/ Peroutka, F.: c. d., díl 4., s. 1442. K Vladimíru Brdlíkovi jako ministrovi své strany se 

hlásí i v roce 1928 uveřejněná oficiální stranická publikace Deset let práce 

Republikánské strany .... , c. d., s. 615. Agrární stranu zastupoval ve třicátých letech i 
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jako poslanec Národního shromáždění, působil také jako ekonomický poradce jejího 

vedení. In: Politická elita meziválečného Československa 1918 - 1938. Kdo byl kdo, 

Praha 1998, s. 26. 

8/ Právo lidu z 1. 1 O. 1920 ho mimo jiné označilo za "exponenta producentů a lichvářů". 

Podobně se o něm vyjadřovalo i České slovo. 

9/ Venkov, 22. 9. 1920. 

10/ Národní shromáždění .... , c. d., s. 253. 

ll/ Vládní programové prohlášení publikováno tamtéž, s. 241 - 253, z jeho znění jsou 

převzaty i následující citace. 

12/ Tamtéž, s. 253. 

13/ Těsnopisné zprávy ..... , c. d., 2. zasedání, 16. schůze z 4. ll. 1920, s. 183. 

14/ Projev poslance Vanoviče, tamtéž, 21. schůze z 12. ll. 1920, s. 333. 

15/ AA VČR Praha, Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: c. strojopis, s. 89. 

16/ Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1994, s. 69. 

17/ Peroutka, F.: c. d., díl 3., s. 1238. Naopak vůdcové občanských stran dle A. Klimka 

Černému vytýkali, že se nevyzná v politice a příliš oddaně vykonává přání prezidenta. 

In: Klimek, A.: Velké dějiny ...... c. d., s. 204. 

18/ Trapl, M.: Politický katolicismus a .... , c. d., s. 74. 

19/ AA VČR Praha, Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: c. strojopis, s. 90. 

20/ Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé republiky 

(1918 - 1923), Praha 1990, s. 47. Z. Kárník uvádí, že při zrodu Pětky kjejím členům 

patřil T. G. Masaryk, Švehla, Bechyně a Stříbrný a že se jednalo o jakousi stínovou 

rudozelenou vládu v pozadí. Teprve během podzimu, po neúspěších úřednické vlády, 

jakými byly například dále popisované národnostní excesy, se připojili Rašín a Šrámek 

za národní demokraty a lidovce. 

211 O Švehlově postavení coby nejsilnějšího muže v Pětce se shodně zmiňuje většina 

autorů věnujících se této problematice. Namátkou lze uvést například Antonína 

Klimka a jeho práci Boj o Hrad .... , c. d., s. 153, či opět publikaci Politický systém a 

..... , c. d., s. 48. 

22/ Dokládá to například skutečnost, že zářijového sjezdu strany, který prakticky proběhl 

již jako samostatná akce levicového křídla, se zúčastnilo 69 % delegátů zvolených ve 

stranických organizacích. In: Galandauer, J.: Bohumír Šmeral .... , c. d., s. 268. 

23/ Peroutka, F.: c. d., díl 3., s. 1266. 

24/ Tamtéž, s. 1293. 
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25/ Sborník k dějinám 19. a 20. století, Praha 1981, s. 227. 

26/ Venkov, 17. ll. 1920. 

27/ Večer, 22. ll. 1920, tamtéž 20. ll. 1920. 

28/ Například Venkov z 2. 1 O. 1920 informoval své čtenáře následujícím způsobem: "není 

pochyb o tom", že "bolševikům v čele ..... stojí židé, ..... neboť ti se staví v čelo 

každého hnutí, které rozbíjí společnost; lidstvo se musí brániti přílišnému vlivu tohoto 

živlu", což podle něj nebyl "antisemitism, toť prostá obrana proti nebezpečnému 

nepříteli". Na ještě primitivnější úroveň antisemitismu klesl Večer, když například ve 

dnech ll. a 12. ll. otiskl na pokračování, vždy na první straně, jako úvodní článek 

"vědeckou stat' z Osvěty", v níž se "zaskvěly" výroky typu "Židé staly se kořistníky, 

hyenami války", či "Mízu veškerého lidstva vysálo židovstvo". 

29/ Podrobně o ní informuje Jaroslav César v příspěvku: Prosincová stávka v roce 1920 na 

venkově v Čechách. In: Ke vzniku ČSR, Praha 1958, s. 140 - 170. 

30/ Prosincová generální stávka .... , c. d., s. 104, četné další dokumenty o aktivitách 

zemědělských dělníků v době generální stávky přináší i edice Hnutí venkovského lidu 

.... , c. d., s. 169- 262. 

31/ Dostál, V.: Antonín Švehla .... , c. d., s. 101. 

32/ Galandauer, J.: Bohumír Šmeral ..... , c. d., s. 289. 

33/ Žádost SPÚ z 13. 12. adresovaná prezídiu ministerstva vnitra byla uveřejněna v edici 

Boj o směr vývoje .... , c. d., s. 166. 

34/ Těsnopisné zprávy ..... , c. d., 2. zasedání, 32. schůze z 14. 12. 1920, s. 1289- 1291. 

35/ Peroutka, F.: c. d., díl3., s. 1346. 

36/ Sborník k dějinám ..... , c. d., s. 245. 

37/ Peroutka, F.: c. d., díl3., s. 1347. 

38/ Z protokolů schůzí čtvrté československé vlády (Černého), Praha 1982, s. 79 - 81. 

Zkrmování obilí bylo způsobeno především tím, že sedlák v jeho případě vydělal až 10 

x více, než když ho za regulované ceny odevzdal státu. In: Peroutka, F.: c. d., díl 3., s. 

1306. 

39/ Z protokolů .... , c. d., s. 82. 

40/ Venkov 20. ll. 1920. 

411 Tamtéž, 9. 1. 1921. 

42/ Uvedl to na schůzi agrárních akademiků ve svém referátu o zasedání výkonného výboru 

strany z první poloviny ledna 1921. In: NA, fond Ústřední svaz agrárních akademiků, 

kniha zápisů z výborových schůzí 1920- 1924, zápis ze 4. schůze z 18.1.1921. 
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43/ Peroutka, F.: c. d., díl4., s. 1438. 

44/ Tamtéž, s. 1439, údaje o výkupních cenách uvedeny i v edici: Z protokolů schůzí čtvrté 

.... , c. d., s. 93. 

45/ Olšovský, R.: c. d., s. 62. 

46/ Tamtéž, s. 64. 

47/ Tuto skutečnost potvrzuje například zpráva zemské správy politické v Brně z 8. 1. 1921 

publikovaná v edici Boj o směr .... , c. d., s. 173. Doklady o protestních hnutích 

podobného typu v tomto období přináší i edice Hnutí venkovského lidu ..... , c. d., s. 405 

-409. 

48/ Například podle Českého slova byl Průša člověkem, který "má na mysli jen zájmy 

strany agrární", jež svým "sobectvím a supí lačností" a "bolševismem zprava" ohrožuje 

hospodářský vývoj státu. České slovo, 16. 12. 1920. 

49/ Národní shromáždění .... , c. d., s. 265. 

50/ Právo lidu, 25. 1. 1921. Jeho jmenování vyvolalo u sociálních demokratů značnou 

nelibost, podle Práva lidu z 26. 1., které v nastalém personálním propojení obou 

ministerstev vidělo "nepřípustný útok na zájmy konzumentů", bylo toto opatření v 

předsednictvu poslaneckého klubu "odsuzováno co nejpříkřeji" a dokonce bylo 

konstatováno, že s délkou tohoto jmenování bude "zařízen další poměr našeho klubu k 

vládě". 

511 Národní shromáždění .... , c. d., s. 1198. 

52/ César, J.; Černý, B.: Politika německých buržoazních stran .... , c. d., s. 239. 

53/ Tamtéž. 

54/ Večer, 28. 1. 1921. 

55/ Venkov, 9. 2. 1921. 

56/ Tamtéž. 

57/ O celé kauze týkající se zvýšení platů státním zaměstnancům zevrubně informuje 

Ferdinand Peroutka, c. d., díl 3., s. 1319 - 1333, částečně také publikace Národní 

shromáždění .... , c. d., s. 265. 

58/ Národní shromáždění .... , c. d., s. 265. 

59/ Peroutka, F.: c. d., díl4., s. 1371. 

60/ Cyril Horáček ve svých pamětech na Englišovu adresu ironicky poznamenal, že se o 

něm vyprávělo, že podává každých 14 dní demisi, které ovšem nejsou míněny vážně. 

AA VČR Praha, Pozůstalost C. Horáčka, sg. Ic, Horáček, C.: c. strojopis, s. 227. 
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611 Šetřilová, J.: Alois Rašín .... , c. d., s. 104. O Hanačíkově blízkosti Rašínovi hovoří také 

Peroutka, podle kterého byl tento ministr "jen Rašínovým místodržícím". In: Peroutka, 

F.: c. d., díl4., s. 1379. 

62/ Uhlíř, D.: Republikánská strana ..... , c. d., s. 27. 

63/ Četné stížnosti na vysoké zdanění zemědělských producentů přinášel agrárnický tisk, 

vyskytují se ale i v korespondenci adresované rolníky Zemědělské radě, v níž někteří 

pisatelé například vyjadřují obavy ze zadlužení, které může nastat jako důsledek 

"vybírání přemrštěné, nepřiměřené daně a přírůstků". In: například dopis A. 

Chroustovského z Lípového Dvorce u Německého Brodu českému odboru Zemědělské 

rady, NA Praha, f. RES, i. č. 3, k. 2, podobné stížnosti se vyskytují i v dopisech 

adresovaných Republikánskému svazu statkářů a nájemců půdy, NA Praha, f. 

Republikánský svaz československých statkářů a nájemců půdy 1919- 1943, i. č. 566, 

k. 192, korespondence tajemníka F. Tamchyny. 

64/ Těsnopisné zprávy ..... , 43. schůze z 18. 1. 1921, s. 725 - 726. 

65/ Venkov, 10. 3. 1921. 

66/ Peroutka, F.: c. d., díl4., s. 1379. Mezi ty, kdo stáli ve velké míře na Englišově straně, 

uvádí agrárníky i J. Šetřilová v publikaci: Alois Rašín .... , c. d., s. 103. 

67/ Politický systém a státní politika .... , c. d., s. 47. Prezident Masaryk byl nemocen od 

ledna do počátku května a během choroby dle Peroutky či Kárníka byl ohrožen jeho 

život. Po překonání hlavního ataku choroby odjel během května na doléčení na Capri do 

Itálie a do Lán se vrátil až ll. srpna. In: Kárník, Z.: České země ...... c. d., s. 149-

150. 

68/ Diskusi o případném prezidentově nástupci rozebírá Antonín Klimek ve své práci Boj o 

Hrad .... , c. d., s. 155- 157. Švehlovu prezidentskou kandidaturu neodmítal v pozdější 

době ani sám Masaryk, jinak v této souvislosti vehementně prosazující Edvarda 

Beneše, což dokládá například opis Masarykova vyjádření z pozůstalosti jeho 

tajemníka Borovičky. Publikováno v: Dostál, V.: Antonín Švehla .... , c. d., s. 190. J. 

Kovtun v této souvislosti cituje německého vyslance Saengera, který ve zprávě do 

Berlína označil Švehlu za nejnadanějšího z případných prezidentských kandidátů. Ve 

své charakteristice uváděl, že Švehla je "hladký jako úhoř, se svou výřečností dovede 

proplout každým úskalím principiálních námitek", ale " byl by žalostnou náhradou za 

pana Masaryka". Citováno dle: Kovtun, J.: Republika v nebezpečném ......... c. d., s. 

172. 

69/ Peroutka, F.: c. d., dí14., s. 1442. 
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70/ Ta vyvrcholila v Právu lidu v polovině dubna uveřejněním série tří článků o 

ministerstvu zemědělství vycházejících pod názvem "Augiášův chlév", pod nimiž byl 

podepsán jeden z hlavních lídrů tehdejší sociální demokracie a zástupce této strany v 

Pětce Rudolf Bechyně. In: Právo lidu, 17 ., 19. a 20. 4. 1921. 

711 Peroutka, F.: c. d., dí14., s. 1442. 

72/ Brázda, č. 6, 25. 6. 1921, s. 255- 256. 

73/ Venkov, 23. 6. 1921. 

74/ Tak ho také interpretuje i Ferdinand Peroutka v Budování státu, c. d., dí14., s. 1383. D. 

Miller se ve své stěžejní práci o Švehlovi domnívá, že pro nové volby se v červenci 

1921 rozhodla celá Pětka- Miller, D.: Antonín Švehla .... c.d., s. 100. Tato skutečnost, 

nepotvrzená odkazem na případné zdroje, se mi jeví jako nepříliš pravděpodobná z dále 

uvedených důvodů. 

75/ Brázda, č. 6., 25. 6. 1921, s. 257. 

76/ Klimek, A.: Boj o Hrad .... , c. d., s. 159. 

77/ Peroutka, F.: c. d., díl4., s. 1442- 1443. 

78/ Venkov, 1. 7. 1921. 

79/ Za velké politické vítězství agrární strany ho označila například Věra Olivová ve své 

práci: Politika československé buržoazie v letech 1921 - 1923, Praha 1961, s. 16. 

80/ Citováno dle Ferdinanda Peroutky: Peroutka, F.: c. d., dí14, s. 1443 

81/ Tamtéž. 

82/ Viškovský, K.: Pozemková reforma v novém roce, Venkov 1.1. 1921. 

83/ Hnutí venkovského lidu ..... , c. d., s. 360, 362, 364 a další. 

84/ Pozemková reforma, č. 6, červen 1921, s. 75. 

85/ Deset let práce ..... , c. d., s. 660. 

86/ Tamtéž, s. 659. 

87 I Informace pochází z pamětního sp1su vedení SPÚ vypracovaného pro prezidenta 

republiky v reakci na jeho novoroční projev z ledna 1922. Archiv Kanceláře prezidenta 

republiky (dále jen AKPR), složka Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ), sg. T 

323/22, s. 8 tiskopisu. 

88/ AKPR, SPÚ, sg. T 323/22, s. 6. 

89/ Viškovský, K.: Pozemková reforma ..... , cit. článek, Venkov, 1. 1. 1921. 

90/ Pozemková reforma, č.7, prosinec 1920, s. 8. 

91/ Rychlík, J.: Pozemková reforma ...... , c. d., s. 135. 

92/ AKPR, SPÚ, sg. T 323/22, s. 7. 
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93/ Na zasedání ministerské rady ho předkládal předseda SPÚ Viškovský na počátku 

dubna 1921. Znění uvedeno - NA, fond Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ), 

všeobecné spisy správního výboru (dále jen VSSV), karton 82, Program provádění 

pozemkové reformy. Výklad podaný předsedou SPÚ v ministerské radě ?.dubna 1921, 

tiskopis. 

94/ Jednalo se o velkostatky o rozloze 448 000 ha veškeré půdy patřící 154 majitelům. 

Podrobněji- In: Pozemková reforma, č. 6, červen 1921, s. 65- 67. 

95/ NA, fond SPÚ - VSSV, karton 109, Memorandum svazu velkostatkářů českých, 

slovenských a německých, opis podání panu prezidentu republiky, 20.12. 1920. 

Podobné výtky proti provádění pozemkové reformy obsahuje například rezoluce 

Moravsko - slezského cukrovarnického spolku proti uskutečňování reformy na 

pozemcích obhospodařovaných cukrovarnickým průmyslem z 12. 3. 1921 publikovaná 

v edici Boj o směr vývoje .... , c. d., s. 173. 

96/ O ní vypovídá například opis záznamu rozhovoru přednosty Kanceláře prezidenta 

republiky Šámala z roku 1926 s advokátem Arnoštem, který upozornil na úplatek ve 

výši 1 milion korun poskytnutý agrární straně za propuštění statku Diosek ze záboru, 

či na převod finančního daru v hodnotě 200 000 korun poskytnutého fondům SPÚ 

Colloredo - Mansfeldem při provádění reformy na jeho statcích, který prezident 

Viškovský převedl podle svědectví svého sekčního šéfa Fialy na konto agrární strany 

se slovy: "Co bychom cpali fondům, beztak nevíme kam s penězi". AÚTGM Praha, 

MA, Politické strany, k. 1, f. Agrárníci. 

97/ Podrobně o této krizi a jejích souvislostech informuje Vladimír Zuberec ve studii 

Slovenská Domovina, strana maloroÍníckeho Íudu a jej miesto v procese formovania 

celoštátnej agrárnej strany. In: Agrikultúra. Zborník Slovenského polnohospodárského 

múzea v Nitre 14, 1976, s. 121 - 145. 

98/ Údaj agrární strany čerpán ze Sjezdové zprávy .... , c. d., s. 16. Informace z policejních 

zdrojů odhadují počet účastníků na 53 000. In: NA, fond Předsednictvo ministerské 

rady (dále jen PMR), karton 8, zprávy o schůzích politických stran v Čechách, schůze 

z 15.5. 1921. Odhady denního tisku referujícího o události, které citoval Venkov, se 

vesměs pohybovaly nad 100 000 účastníků - například Prager Tagblat uvedl počet 

120 000, Prager Presse 200 000, Národní politika 150 000. In: Venkov, 18. 5. 1921. 

99/ Večer, 17. 5. 1921, velmi zevrubně o této akci informuje i Venkov ze stejného dne i 

dnů následujících. 

100/ Venkov, 18. 5. 1921. 
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101/ NA, f. PMR, tamtéž. 

102/ O události informuje Národní demokracie z 29. 1. 1921 - Národní archiv, fond 

Výstřižkový arch i v Ministerstva zahraničních věcí, MZV-V A I, karton 23 97. Zároveň ji 

zmiňuje Miller, D.: Antonín Švehla ...... c. d., s. 94. 

103/ Večer, 18. 5. 1921. 

104/ Citováno Venkovem z 18. 5. 1921. 

105/ Těsnopisné zprávy ..... , c. d., 4. zasedání, například 88. schůze z 20. 1 0., či 98. z 24. ll. 

1921. 

106/ T. G. Masaryk: Cesta demokracie I. Soubor projevů za Republiky, svazek 2., Praha 

1938, část projevu na s. 212- 213. 

107/ Sbírka zákonů a ..... , c. d., ročník 1920, s. 1745. 

108/ Deset let práce .... , c. d., s. 619. 

109/ Dvacet let československého zemědělství .... ,c. d., s. 148. 

110/ Olšovský, R.: c. d., s. 72. 

111/ Index velkoobchodních cen u vepřového a hovězího masa poklesl mezi roky 1920 -

1921 v průměru o necelou čtvrtinu, tamtéž, s. 717. 

112/ Venkov, 18. 9. 1921. 

113/ Sjezdová zpráva .... , c. d., s. 34. 

114/ Tamtéž. 

115/ Lidové noviny, 29. 7. 1921. 

116/ Z protokolů .... , c. d., 65. schůze z 14. 9. 1921, s. 149. 

117/ Sjezdová zpráva .... , c. d., s. 6. 

118/ Nepopularitu Černého vlády zmiňuje například Věra Olivová ve své práci Politika .... c. 

d., s. 15, hovoří o ni jako o následku toho, že Pětka přinutila kabinet vyřizovat 

nepopulární věci i Antonín Klimek v publikaci Boj o Hrad .... , c. d., s. 181. 

119/ Informoval o nich s odkazem na "zprávy některých listů" Venkov ze dne 27. 4. a 

vyjádřil se k nim slovy: "Všechny ty zprávy postrádají ovšem jakéhokoliv věcného 

podkladu a jsou jen známkou nezralosti skutečných poměrů politických vůbec a 

parlamentních zvlášt'". Podle D. Millera čerpajícího z německých a rakouských 

archivních zdrojů započaly diskuse o sestavení politické vlády již v listopadu 1920, kdy 

měl Švehla jednat s představiteli BdL a německými sociálními demokraty o jejich 

vstupu do Černého vlády, což se mělo prý stát předehrou k jejich začlenění do příští 

vlády parlamentní. Jednání ale neuspěla a většinové strany začaly pak zkoumat možnost 

sestavení nové koalice. In: Miller, D.: Antonín Švehla ...... c. d., s. 100. Také A. 
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Klimek uvádí, že již 18. listopadu byl ministr zahraničí Beneš informován o snahách 

změnit vládu na parlamentní a to tak, že by byl jmenován premiérem stranický politik, 

konkrétně Švehla, anebo že by alespoň byli do vlády vysláni zástupci stran při 

ponechání části odborníků. In: Klimek, A.: Velké dějiny ...... c. d., s.206. 

120/ Šedivý, K.: c. d., s. 41. 

121/ Venkov, 7. 8. 1921. 

122/ Venkov, 2. 9. 1921. 

123/ Šámalovo oznámení je datováno 9. září 1921, NA, fond Švehla Antonín, karton 2, in. č. 

233. 

124/ Právo lidu, 6. 9. 1921. 

125/ Venkov, 9. 9. 1921. 

126/ Klimek, A.: Boj o Hrad .... , c. d., s. 182. 

127/ Opis Masarykova tajemníka Borovičky z prezidentova jednání se Švehlou z 8. 9. 1921, 

cit. dle: Klimek, A.: Boj o Hrad .... , c. d., s. 183. 

128/ Historka o Švehlově pláči je uvedena například v pozůstalosti kancléře Šámala. ANM, 

fond Přemysl Šámal, karton č. 3, rukopisné poznámky a záznamy rozhovorů 16.4. -

21.12. 1921, záznam z podzimu 1921. 

129/ O možných důvodech Šrámkova vstupu do vlády, která byla spíše výjimkou potvrzující 

pravidlo neúčasti členů Pětky, píše Jiří Kovtun a uvádí, že Šrámek si vymohl výjimku 

proto, aby byl ve vládě při případném jednání o odluce církve od státu (k vážnému 

jednání ovšem nedošlo) a snad se prý také domníval, že ministerská funkce katolíků 

poněkud uklidní nepokojnou Slovenskou Íudovou stranu, stále ještě formálně sloučenou 

s lidovci. Blízký Švehlům spolupracovník Jan Malypetr v rukopisu svých pamětí uvádí, 

že Šrámek představoval prostředníka mezi vládou a Pětkou. NA, fond Jan Malypetr, 

karton 2, Malypetr, J.: Paměti, rukopis, s. 28. 

130/ Podle A. Klimka Švehla trpěl srdeční chorobou spojenou snad i s jistými nervovými či 

psychickými problémy, respektive zábranami. Viz. Boj o Hrad .... , c. d., s. 247. Údaj o 

srdeční chorobě potvrzuje i zpráva Masarykova lékaře profesora Syllaby o Švehlově 

zdravotním stavu z 4. 1 O. 1928, v níž se hovoří o dlouhodobé angině pectoris. AKPR, 

Antonín Švehla, ministerský předseda, r. 1921- 1923, sg. T 910/28. 

1311 Peroutka, F.: c. d., díl4., s. 1524. 

132/ César, J.; Černý, B.: Politika německých ..... , c. d., s. 248. 

133/ Olivová, V.: Politika ..... , c. d., s. 19-20. 

134/ Klimek, A.: Boj o Hrad ..... , c. d., s. 190. 
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135/ Rozhodující vliv zahraničním událostem na Benešovu nominaci na funkci premiéra 

přičítá i Věra Olivová, která zároveň uvádí, že se o této možnosti uvažovalo již během 

prvního pokusu excísaře Karla o restauraci v březnu téhož roku. Tamtéž, s. 20, 

poznámka 27. 

136/ Potvrzuje to například Ferdinand Peroutka: c. d., díl 4., s. 1525, v podstatě stejné 

důvody uvádí i J. Růžička ve své práci Benešova vláda 1921 - 1922, diplomová práce 

FF UK, Praha 1994, s. 5. 

137/ Dostál, V.: Antonín Švehla ..... , c. d., s. 102. 

138/ Také dle J. Kovtuna měla být tato vláda generální zkouškou pro budoucí Švehlův 

kabinet, při níž chtěl agrárnický předseda vidět, jak funguje jeho koalice, ale nechtěl 

přitom podrobovat sebe a Pětku politickým rizikům. In: Kovtun, J.: Republika 

v nebezpečném ....... c. d., s. 186- 187. 

139/ O různých souvislostech a dohadech vážících se k sestavování kabinetu informuje 

Klimek: Boj o ..... c. d., s. 182- 189. Kovtun uvádí, že málokdo pochyboval o tom, že 

si Beneš nevybral své ministry, ale že naopak přijal Švehlovu listinu. In: Kovtun, J.: 

Tamtéž, s. 187. Naopak jinou verzi předestírá D. Miller, který na základě studia 

německých a rakouských diplomatických zpráv z Prahy tvrdí, při sestavování vlády 

došlo k roztržce mezi Švehlou, který chtěl chránit sféry působnosti jednotlivých stran ve 

správě státu, a Masarykem, jenž naopak požadoval skoncovat s monopolními právy 

stran na určitá ministerstva. Prezident se proto prý pokusil odstavit Švehlu na vedlejší 

kolej a pomocí "pletichaření" ho vytlačil z vlády. Miller to dokládá citací rakouského 

diplomata Marka, dle kterého se Beneš stal premiérem prostřednictvím "autoritativního 

rozhodnutí Masaryka a Beneše". In: Miller, D.: Antonín Švehla ...... c. d., s. 102. 

Teorii o vytlačení Švehly z rozhodování o nové vládě ale popírají jiné dokumenty- viz 

text výše. 

140/ NA, fond Švehla Antonín, karton 1, i. č. 14. 

141/ Národní shromáždění v ..... , c. d., s. 268. 

142/ Peroutka, F.: c. d., díl4., s. 1524. 

143/ Brázda, č. 8 z 25. 10. 1921, s. 353. 

144/ To, že Benešovu vládu sestavoval Švehla se domnívá i Vladimír Dostál v práci Agrární 

strana .... , c. d., s. 81. 

145/ V ní agrárníci obsadili vedle postu premiéra také klíčová ministerstva obrany, vnitra a 

zemědělství. 
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146/ Podle zajímavé charakteristiky jednoho z tehdejších představitelů národní demokracie

Karla Hocha o něm zasvěcenci tvrdili, že jeho volbu za předsedu Českého svazu 

poslanců v době první světové války byla prosazena argumentem, že "je teď lepší 

předseda hloupý, který přečte, co se mu dá". Citováno dle A. Klimka z jeho práce Boj 

o Hrad .... , c. d., s. 190. 

ZÁVĚR 

ll Peroutka, F.: c. d., díl2., s. 752 
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Miloslav Vojta 

Josef Vraný 

dr. Isidor Zahradník 

L. Zatloukalová - Coufalová 

František Zika 

Poslanci členové společného klubu RSCV a SNRS 1920-1921 

(Za jmény většiny z nich jsou uvedena místa jejich bydliště, případně povolání či působiště 

tak, jak je uvádí publikace Deset let práce Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu, Praha 1928 - 1929, s. 36- 38, případné změny jsou zaznamenány pouze 

do konce roku 1921. 

RudolfBeran, Praha 

Pavel Blaho, Bratislava, Zemědělská rada 

Ing. J án Botto, Bratislava 

Bohumír Bradáč, rolník, Židovice, p. Kopidlno 

JosefBránecký, rolník, Uherská Skalica 

Jan Černý, V ěkoše u Hradce Králové 

Dr. Josef Černý, Praha 

Jan Dubický, Mladá Boleslav 

Dr. Ivan Hálek, Bratislava 

Jaroslav Hálek, rolník, Čemětice u Volyně 

Dr. František Hnídek, Praha 

Dr. Milan Hodža, Praha 

Anna Chlebounová, malorolnice, Džbánov, p. Kehartice u Litomyšle 

Jan Janeček, rolník, Rožmberk 

Dr. Bohuslav Klímo, Hrádek 

Adolf Křemen, malorolník, Prudice, p. Nemyšl 

Dr. J. O. Kubíček, Praha 

Jakub Mach, domkář, Chrástavice u Domažlic 

Rudolf Malík, rolník, Žarošice, p. Uherské Hradiště 

Jan Malypetr, statkář, Klobouky u Slaného 
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František Molík, rolník, Citonice u Znojma 

František Mašata, domkář a bednář, Divišov u Vlašimi 

Ludevít Medvecký, Bratislava 

Martin Oríšek, rolník, Brezová, župa Nitra, do klubu vstoupil jako legionářský 

poslanec v roce 1921 

AdolfProkůpek, statkář, Praha 

Jaroslav Rychtera, rolník, Praha 

Kuneš Sontág, statkář, Praha 

Juraj Sopko, rolník, Naršany, p. Sabínov 

Dr. Otokar Srdínko, univerzitní profesor, Praha 

František Staněk, statkář, Želetava na Moravě 

Komel Stodola, Bratislava 

Dr. Vavro Šrobár, Praha 

Václav Štolba, malorolník, Měcholupy u Nepomuk 

Antonín Švehla, statkář, Hostivař u Prahy 

Jan Tůma, domkář, Hůrky, p. Lišov 

František Udržal, rolník, Dolní Roveň u Holic 

Simeon Vacula, rolník, Habroviny, p. Rousilov 

Antonín Vahala, rolník a zvěrolékař, Krásno u Valšského Meziřící 

Dr. Jan Vanovič, Turčianský Sv. Martin 

JosefVraný, redaktor, Praha 

Senátoři - členové společného klubu RSCV a SNRS 19 20-19 21 

Dr. Samo Daxner, advokát, Tisovec 

Václav Donát, rolník, Pavlov, p. Rynárec u Pelhřimova 

Jan Duchaj, rolník, Blatnica 

Dr. Cyril Horáček, univerzitní profesor, Praha 

Otmar Krejsa, evangelický farář, Jasená, p. Vizovice na Moravě 

Emanuel Hrubý, rolník a předseda Národní jednoty severočeské, Mezouň u Berouna 

JosefHucl, mlynář, Koterovu Plzně 

František Hybš, rolník, Okrouhlice u Německého Brodu 

František Kroiher, děkan, Ledenice u Lišova 

JosefLukeš, rada vrchního zemského soudu, Opava 
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J. Pánek, rolník, Pavlov u Rakovníka 

Karel Prášek, statkář, Košetice 

Šimon Roháček, knihtiskař, Modrá 

Jan Rozkošný, rolník, Křenovice u Kojetína 

Jan Ružiak, rolník, Liptovský Mikuláš, zemřel28. 12. 1921 

Karel Sáblík, rolník, Slavkovice u Nového Města na Moravě 

Václav Sehnal, rolník, Nový Bydžov 

Antonín Slavík, ředitel Zajišťovacího svazu dobytčích pojišťoven, Praha 

Josef Smrtka, řídící učitel v. v., Břevnov. 
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.. ~ .................. --------------------------
Výsledky voleb do Národního shromáždění v roce 1920 

I 

1

1 i i . Strana ozna· 
Počet Počet Počet I i Poc:t čená ve sl. 1: 
man· 

1 
man· man· Počet • Jla~nycdh dostala procent 

dátu Zbytky dátů Zbytky dálů případ-' asu 0
, e· ~~----

p~ipad-1 hlasů pro ! případ- hlasů pro případ-, lých J vzdanrch všech f 
lých ll. skru- I lých ll!. skru· lých I man· ~ ~tr_anam, ode- 1 

při tinium ; při tinium při liLI dátů : ld~s~a!" vz.da-, všech 
I. s kru· :ll. skru- 1 s kru· I vůbec : • b Y nych man-

tiniu ; tiniu•J tiniu 1 vu e; plat- d:itů 

Strana 

I I ! : mandalu ných 

-~~----~~~~~--~~------------~~--~--~~~~~~~~--~~~---~--- 1 1 hlasů I 1 I 2 I 3 : 4 ! 5 I 6 ! 7 8 1 ___ 9_1 ___ 1_0 -

A. Sněmovna poslanecká: 

a} Strany československé dohromady . 

1. čsl. s-ociálně demokratická strana dělnická 
2. čsl. strana lidová (l'udová) . . . . . . . . . . 
3. republikánská strana českosl. venkova a Domoviny 
4. čsl. strana socialistická (národně soc..iální) . . . . 
5. národní demokracie s aj!rární oposici . . . . . . 
6. slovenská národn:í a rol'nícka strana . . . . . . 
7. čs!. živnostensko-obchodnická strana středostavovská 
8. socialistická strana čsl. lidu pracujícího (Modráček 

a Hudec) ........... , ...... - . 
9. strana ma_lorolniků, domkářů a živnostníků v republice 

Československé . . . . . . . . . 
10. neodvislá strana lidu malého {Prunar) 
ll. slovanská strana sociální (Choc) . . 

b) Strany německé dohromady . 

1. něm. sociálně demokratická strana dělnická 
2. něm. volební pospolitost (něm. národní strana 

nár. socialistická strana dělnická) . . . ·. . 
a něm. 

3. svaz zemědělců . . 
4. něm. křesfansko-sociální strana lidová 
5. něm. demokratická strana svobodomyslná• 
6. něm. stran& svobodně sociálpí 

c} Strany maďarské dohromady 

1. maďarská strana rolnická . 
2. maďarská stran> národní . 

d) Strany maďarsko-německé dohromady 

1. křesfansko·sociální strana . . . . . . . . . . . 
2. maďarská a německá sociálně demokratická strana 

e) sdružené strany židovsl<é 
Celkem. 

B. Senát: 

c) Strany československé dohromady . 

1. čs!. sociálně demokratická strana dělnická 
2. čsl. strana lidová (l'udová) . . . . . . . . . 
3. ;·epublikánská strana čsl. venkova a Domoviny 
4. čs!. strana socialistická (národně sociální) . . 
5. národní demokracie s n":rárni opasicí . . . . 
6. slovenská národná a rol'nícka stra1a . . . . . . 
7. čsl. živnostensko-obchodnická strana středostavovská 
8. strana malorolníků, domkářů a živnostníků v republice 

Československé . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. socialistická strana čsl.lidu pracujícího (Modráček a Hudec) 

b) Strany německé dohromady 

1. nl;m. sociálně demokratická strana dělnická 
2. něm. volební pospolitost (něm. národní strana a něm. 

nár. socialistická strana dělnická) . . 
3. svaz zeměd~lců . . .. 
4. něm. křesfansko-sociální strana lidov:í . 
5. něm. demokratická strana svobodomyslná 

c} maďarská strana rolnická 
J) křesťansko-sociální strana (mad'a~sko--n·ě~e-cká) 
") sdružené strany židovské 

Celkem. 
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144.475 i 
103.626: 
118.032; 

58.292! 
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26.520 

26.520 

54.155 

28.565 
25.590 

1,728.2431 

885.404 i 
136.4541 
198.337 ' 
121.322 i 
117.669. 
146.3171 

57.631 ~ 
107.674; 

541.371 : 

160.437 i 
. I 

106.089 I 
92.526 

141.334 
40.985 

40.302 I 
17.530 

I 
100 1 1,484.607 · 

I 
• J :Vul~.•bni ;:i.-.1•1 fl. skrutini.;J.. pro snčmuvnu poslaneckou ~ 20.5i-l, pro ~entit .· 3-1.5:!5. 
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Rukopisný koncept projevu Antonína Švehly před v)'konn)'m v)'borem republikánské strany o 
tom, zda jít do opozice vůči vládě Vlastimila Tusara, nebo s ní koalovat -léto 1919 

(Archiv Národního muzea Praha, fond Hn 50 Antonín Švel1la) 
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Yolební výsledky agrární strany ve volbách v roce 
j]" 

============~-~--=--~-=-=========-==~-~-~3~3-.~--~-=-=--=-~--=-=---~--=-~--=---=-~---~~====================~~==~======================3=7~.===== 
3~ 3~ ~· 

1920 podle politickýck okresů 

i 
I 

I 

I 
I 

Hlo on( mls to PRAHA a souscdnf okresy 
pfcd :sloul!enfm :sousednfch obcf a osad 
s P:ahou podle zdkona ze dne 6. frnora 

1920, 1!. 1U Sb. z. a n. 

----·-·-- -· --·---------------------
--. -- ----- ---· ....------. 
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