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Úvod 

Úřad ministra krajana v Předlitavsku představoval mimořádný prvek 

v rámci státní správy: styčný bod mezi vládou a parlamentem, spojnici mezi 

ministry a předními poslanci. Ačkoli jeho představitel nikdy de iure nezískal 

titul „ministr krajan“, byl všeobecně uznáván jako reprezentant svojí země či 

zástupce svého národa. Jelikož krajanské ministerstvo nespravovalo žádný 

resort, zůstával jeho mocenský potenciál přímo odvislý od schopností 

jednotlivých ministrů. Jejich vztah k ostatním mocenským hráčům na 

rakouské politické scéně a v rámci předlitavské exekutivy přímo určoval 

míru úspěšnosti při prosazování jejich požadavků, personální záležitosti 

nevyjímaje. Ministra krajana lze chápat jako ústřední figuru složitého 

spletence formálních a neformálních vztahů na pomezí parlamentní politiky 

a výkonu státní správy. 

Značně problematické postavení vídeňské vlády, již jmenoval a odvolával 

pouze císař na základě své vůle, která však byla nucena vládnout pomocí 

zákonů vyžadujících parlamentní sankci (pokud se nechtěla uchýlit 

k mimořádně neoblíbenému řešení pomocí císařských nařízení), vyžadovalo 

permanentní stýkání a potýkání parlamentních a byrokratických špiček, 

jednání systémem quid pro quo, hledání přijatelného kompromisu. Tento 

postup se v průběhu 90. let a počátkem 20. století ještě více komplikoval. 

Nedůvěra české reprezentace vůči vládě, nesplnitelné, nebo jen těžko 

splnitelné požadavky na zavedení českého vnitřního úředního jazyka a 

zřízení moravské univerzity nutily vlády hledat nová prostředkování tohoto 

dialogu. Český zástupce přímo ve vládě se jevil mimořádně vhodným 

mediátorem jak pro vládu, která tak získávala bezprostřední přístup 

k českým politickým kruhům a dokázala se vyvarovat nechtěným faux pas, 

tak i pro českou politiku, pro niž český ministr představoval možnost 

dohledu a ovlivnění vládních agend. Ministr krajan jako svým způsobem 

„hlídací pes“ měl možnost nahlížet a zasahovat do kteréhokoli vládního 

rezortu snad s výjimkou ministerstva zeměbrany.  
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Vydání Badeniho jazykových nařízení představovalo pro české politiky 

vítězství mimořádného významu. Nejenomže se čeština stávala v rámci 

Českého království rovnoprávným jazykem vedle němčiny v prakticky všech 

formách úřadování, vedle této prestižní otázky stál ještě jeden daleko 

podstatnější aspekt: nutnost znát oba zemské jazyky nahrávala českým 

úředníkům a uchazečům o úřednická místa.  

Česká společnost v průběhu 90. let začínala postupně pociťovat nadprodukci 

vzdělaných mladých lidí, přibývalo maturantů (hrozby plynoucí z nárůstu 

vzdělaného proletariátu ostatně chtěly řešit již tzv. Gautschovy ordonance 

z 80. let 19. století) a absolventů české univerzity, pro které se nedostávalo 

adekvátního uplatnění. Především pro mladé juristy nebylo snadné najít 

místo, svobodná povolání tolik příležitostí nenabízela, jako tradiční odbytiště 

absolventů právnických fakult tak zůstávala především státní správa. 

Zavedení vnitřní úřední češtiny skýtalo možnost většího uplatnění českého 

živlu v politické, soudní, poštovní nebo finanční konceptní službě. Společně 

s touto otázkou ryze materiálního zajištění souvisela další, předpokládající 

postupné ovládnutí státní správy v českých zemích českými úředníky 

vzdělanými již jen na českých školách, odchovanými v „národním“ duchu a 

hájícími tak zájmy národa. Dalo se předpokládat, že postupem času by takto 

Češi ovládli byrokracii nejen do úrovně svého národnostního zastoupení 

v zemi (cca. 2/3), ale v ideálním případě ještě nad tuto hranici. Tím by státní 

správa ztratila onen údajně „protičeský“ osten, rakouský byrokrat lámající 

češtinu by se stal národnostně uvědomělým Čechem, který je již od dob 

svých vysokoškolských studií členem národních spolků a organizací a u 

kterého nehrozí jeho odnárodnění, protože i jeho kolegové v úřadu jsou Češi, 

jeho nadřízený je Čech a protože čeština je rovnoprávný úřední jazyk. 

Znalost češtiny by se stala nástrojem sociálního vzestupu a konkurenční 

zbraní v jednom. Z větší části Čech by vzniklo „české uzavřené území“, kam 

by se německý úředník jen těžko dostával. 
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Zrušení Badeniho nařízení, jejich nahrazení Gautschovými, jejich zrušení a 

návrat celé jazykové otázky k statu quo ante představovaly pro českou 

společnost a její politickou reprezentaci trpkou porážku, vyvolaly rozhořčení 

a deziluzi. Při hodnocení dalších možností české politiky zůstávala sice 

jazyková otázka stále v popředí jakožto prestižní záležitost celého národa, 

pro foro interno však vedoucí čeští politici přiznali a uznali důležitost 

personální politiky jako základního předpokladu pro úspěch jakéhokoli 

požadavku českého národa. Český sekční šéf na ministerstvu, český dvorní 

rada na místodržitelství, český prezident vrchního zemského soudu atp. ve 

spolupráci s parlamentní reprezentací mohli a napříště měli uvádět v život 

nejenom češtinu ve vnitřním úřadování, ale postupně a podle intencí národní 

reprezentace i počešťovat státní správu tak, aby se i „rakouský“ úředník 

mohl stát „Čechem“, platným členem národa, organickou součástí národního 

společenství. Úspěšná personální politika zde podmiňovala úspěch čehokoli 

jiného. Zároveň si však čelní představitelé národa uvědomovali, že se jedná o 

dlouhodobou záležitost, realizovatelnou jen drobnými kroky kupředu, které 

bude nutno věnovat stálou péči a pozornost. Ze jmenování, povýšení, 

přesazení a penzionování úředníka se stávalo čím dál větší politikum, 

postupně zasahující stále nižší kategorie úřednictva. 

Vymezení tématu 

Cílem této práce je objasnit vztah mezi českou stranou a českým ministrem 

krajanem, mezi tímto ministrem jako členem vlády a dalšími vysokými 

představiteli státní správy. Složité postavení ministra bez portfeje, který 

neměl vlastní správní odvětví a jehož činnost zasahovala do působnosti 

jiných rezortů, dokumentuji na příkladu vládní personální politiky, tj. 

způsobu, jakým vláda, jejímž byl český ministr členem, obsazovala nejvyšší 

místa státní správy v Čechách u úřadů II. instance a také ve vídeňských 

centrálách III. instance. Zajímá mě, jak se český ministr dokázal zapojit do 

poměrně stabilní hierarchie státních úřadů s přesně vymezenou působností. 
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Jaká místa jej při jmenování úředníků zajímala a proč? Jakým způsobem si 

vybíral úředníky, kterým poskytl svoji podporu? Jak při své činnosti 

postupoval a do jaké míry byl úspěšný? Co bylo ministrovým cílem? Je 

zřejmé, že se český ministr krajan stal jedním z aktérů politické scény a 

zároveň novým článkem správní mapy Předlitavska. Proto je neméně 

důležité sledovat ministrovu interakci s ostatními důležitými faktory 

ovlivňujícími úspěšnost jeho počínání. Tento soubor otázek s sebou přináší 

další tázání po motivaci úředníků, kteří byli ochotni s ministrem krajanem, 

respektive s mladočeskou stranou spolupracovat, nebo se na něj přímo 

aktivně obraceli a vyhledávali jeho pomoc a podporu. I z tohoto důvodu ve 

stručných biografických nástinech uvádím kariéru dotyčného úředníka jak 

předtím, co se dostal do kontaktu s ministrem krajanem, tak i poté, co 

ministerstvo bez portfeje přestalo fungovat.  

V širším kontextu práce sleduje „českou politiku“, tj. spolupráci v té době 

nejsilnější české strany s vídeňskou vládou, všímá si nacionálních problémů 

souvisejících s česko-německým antagonismem tak, jak se projevovaly ve 

státním aparátu jako v jednom z hlavních a nezastupitelných pilířů, který 

udržoval podunajskou říši pohromadě a který pro její chod a další existenci 

hrál zásadní roli. Pokud bychom sledovanou materii zcela zobecnili, 

soustředí se práce na vztah mezi politickou stranou a státní správou, na jejich 

vzájemnou interakci, ve které politická strana hraje roli aktivního činitele. 

Ministra krajana lze z tohoto úhlu pohledu vnímat jako jeden z více styčných 

bodů, skrze něž ona zmíněná interakce probíhala. Vedle poslanců 

představoval ministr krajan dalšího institucionalizovaného zástupce zájmů 

jednoho národa na půdě mnohonárodnostního státu. Skrze něj a jeho úřední 

činnost tak je možné sledovat a vyhodnotit strategii jednání českých 

národních zástupců ve Vídni vůči státní správě, jejich cíle ve vztahu 

k rakouskému státu a tím, ať již explicitně, či implicitně, představu o dalším 

existenci českého národa v jeho rámci. 
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Pro svůj výzkum jsem si vybral období od roku 1898 do konce roku 1909 

s nutnými přesahy do 80. let 19. století a do dalších let před první světovou 

válku. První mezník jen stanoven s ohledem na jmenování kabinetu 

Františka hraběte Thun-Hohensteina, ve kterém se objevil první mladočeský 

ministr. Ačkoliv Josef Kaizl zastával post ministra financí, je nutno jej rovněž 

považovat za jakéhosi ministra krajana v širším slova smyslu. Tedy za 

zástupce nejsilnější české strany, jejíž zájmy měl ve vládě reprezentovat a 

hájit a který, podobně jako v roce 1906 Bedřich Pacák, získal ve vládě kolegu 

vyvažujícího jeho národní působení – ministra obchodu Josepha M. 

Baernreithera. Kaizl vedle své rezortní činnosti nezřídka zasahoval do 

působnosti ostatních rezortů, především ministrů spravedlnosti a kultu a 

vyučování, s cílem prosadit požadavky mladočeské strany. Nejenže na jeho 

výsledky mohl v dalších letech navázat český ministr Antonín Rezek, 

Kaizlovo působení v ministerském křesle představovalo pro mladočeskou 

stranu a její vedení vůbec první možnost, jak vyzkoušet možnosti a výhody 

přímé participace na vládnutí, jak otestovat možnosti komunikace a 

především jakou zvolit strategii pro postupné, promyšlené a veskrze 

systematické ovládnutí vedoucích míst státní správy v Čechách i ve Vídni. 

Kaizlovo ministrování připravilo nejen poslance, ale i pražskou centrálu na 

to, aby dokázali plně využít další příležitosti, kdy získají svého ministra. To 

se podařilo již po několika měsících po Kaizlově odchodu jmenováním A. 

Rezka, který, ač formálně státní úředník, do vlády vstupoval se souhlasem 

mladočeské strany, s podporou jejích představitelů. V průběhu své vládní 

účasti pak nepřestal svou činnost se stranou koordinovat a demisi podal i 

z důvodu, aby uvolnil mladočechům ruce.  

Druhým mezníkem je rok 1909, kdy podal demisi ministr krajan Jan Žáček a 

jeho místo již nebylo obsazeno. Úřad ministra krajana sice fungoval dále, 

protože však již neměl svého šéfa, omezovala se jeho činnost pouze na 

průběžnou úřední agendu. Současně v této době mladočeská strana ztrácela 

postavení vedoucí politické síly v českém národě. V roce 1907 ji porazila 

agrární strana ve volbách do říšské rady, české mandáty se rozdrobily mezi 
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sociální demokracii, agrárníky a mladočechy a další politické strany, 

následující rok ve volbách do zemského sněmu bylo vítězství agrárníků ještě 

výraznější. Národní strana svobodomyslná jako typická honorační strana 

postupně vyklízela pole novým stranám masového typu, které však cílily na 

jiné sociální skupiny obyvatelstva. Jejich elektorát pocházel především 

z nižších sociálních vrstev, které získaly rovné volební právo teprve říšskou 

volební opravou. Tyto nové strany si své kontakty na státní správu a státní 

úředníky musely teprve vytvořit, což se postupně dařilo především agrární 

straně. Nicméně oslabením politické moci a následně i ztrátou výlučné 

pozice reprezentanta českého voličstva při jednáních s vládou musela 

mladočeská strana rezignovat na svůj ambiciózní plán k ovládnutí státní 

správy v Čechách. 

Během těchto deseti let sleduji působení ministra krajana na třech různých 

úrovních státní správy. Zaměřuji se první řadě na jeho interakci s českým 

místodržitelem, který představoval nejvyššího státního úředníka v Čechách a 

vedl nejenom politickou, ale i finanční, školskou a částečně také poštovní 

správu této korunní země. Zajímá mě osobnost místodržitele, jakým 

způsobem vnímal činnost nového ministra „pro Království české“, které 

doposud reprezentoval pouze on jako císařův náměstek v Praze. Na 

konkrétních případech dokumentuji průběh jmenování místodržitelových 

přímých zástupců ve vedoucích zemských úřadech tak, aby vynikla 

především strategie uplatňovaná ministrem krajanem s cílem prosazení jeho 

představ. K plnému pochopení významu jednotlivých postů, o které se ve 

sledovaném období jednalo, je ovšem nezřídka nutné text doplnit rozborem 

fungování státní správy, analýzou pravomocí a vztahů jednotlivých úředních 

funkcionářů, kteří se podíleli na výkonu státní správy v Čechách. Cílem 

těchto pasáží je dostatečně ozřejmit váhu a důležitost zvolených úředních 

pozic a odůvodnit tak jejich zařazení do této práce. 

Dalším polem, na které se zaměřovala činnost českého ministra ve Vídni, 

byly tzv. centrální úřady, především rezortní ministerstva předlitavské části 
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habsburské říše. Abych se vyhnul nadměrnému zatížení práce, zbytečnému 

opakování a také pro větší přehlednost, vybral jsem si pro analýzu pouze 

jedno ministerstvo. U tohoto rezortu sleduji zastoupení českých úředníků 

v jednotlivých sekcích, jejich kariérní postup a především míru podpory, 

kterou jim poskytoval ministr krajan prostřednictvím svého kolegy 

příslušného ministra. Důvodem pro volbu ministerstva obchodu byla 

skutečnost, že se tento úřad na dva a půl roku dostal do rukou mladočeských 

ministrů, kteří tak měli buď možnost jeho přímého řízení a koordinace své 

personální politiky s mladočeským ministrem krajanem (dvojice Josef Fořt – 

Bedřich Pacák), nebo mohli jako v případě Františka Fiedlera postupovat sice 

s menší podporou krajanského úřadu, avšak dále v původních intencích 

mladočeské strany. Z důvodu pochopení komplexnosti, šíře a 

systematičnosti personální politiky – proto, aby vynikla strategie v jednání 

jak českého ministra, tak strany, která jej podporovala – sleduji zmíněná 

jmenování po celou dobu fungování krajanského ministerstva a snažím se 

reflektovat jednání nejen českého ministra, ale i dalších rozhodujících aktérů 

– ministerského předsedy, rezortního ministra, německého ministra krajana, 

šéfa zemského úřadu II. instance v Čechách, poslaneckých kruhů jak 

českých, tak německých a v neposlední řadě také úředníků samotných, kteří 

díky svému vysokému postavení ve státní hierarchii a svým kontaktům 

dokázali spoluurčovat svůj osud. Vedle samotného ministerstva obchodu se 

zaměřím i na jemu přímo podřízenou poštovní správu, která se v letech 

mladočeského řízení rezortu těšila ministrově mimořádné pozornosti. 

Poslední dějištěm sledovaným v práci je město České Budějovice. Tuto 

lokalitu jsem si vybral z důvodu její polohy na národnostní hranici a pro 

značně vyhrocené národnostní pnutí mezi tamější německou menšinou 

ovládající místní městskou samosprávu a českým většinovým obyvatelstvem 

reprezentovaným Národní radou českou. České Budějovice se během 90. let 

a počátkem 20. století staly symbolem národnostního boje mezi Čechy a 

Němci, který se přenášel na státní správu. Ve své práci se proto zaměřím na 

vybrané státní úřady ve městě (okresní hejtmanství, krajský soud, okresní 
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finanční ředitelství a poštovní úřad), abych se na jejich obsazení a obsazování 

pokusil dokumentovat vliv nejen českého ministra krajana, ale především 

také jeho kolegy – německého ministra krajana, který měl na městě nemenší 

zájem. České Budějovice a jejich státní úřady mi tak posloužily jako výborné 

pole, na kterém je možné objasnit postup obou národnostních ministrů ve 

chvíli, kdy jejich požadavky musely být zcela nekompatibilní a kdy se musel 

prosadit buď jeden, nebo druhý.  

Činnost a personální strategie českého ministra krajana se tedy snažím 

analyzovat na příkladu zemského úřadu v Praze s jeho přidruženými orgány 

(zemská úroveň), na příkladu centrálního úřadu – ministerstva ve Vídni 

(celostátní úroveň) a na příkladu Českých Budějovic jako jednoho 

z národnostně nejproblematičtějších měst v Čechách (lokální úroveň). 

Zatímco zemská úroveň poskytuje možnost sledovat interakci ministra 

krajana se zemským šéfem, případně jeho nadřízeným ministrem vnitra a 

ministerským předsedou, celostátní úroveň nabízí pohled na kooperaci 

bezportfejního a rezortního ministra české národnosti německému ministru 

krajanovi navzdory. Lokální úroveň vytváří podmínky pro rozbor vztahu 

českého a německého ministra krajana, komparaci jejich postupu, zapojení 

místních organizací a mediaci rezortního ministra a ministerského předsedy. 

Jednotlivé úrovně vhodným způsobem nastiňují akceschopnost krajanského 

ministra za různých podmínek, jeho jednání za příznivých i nepříznivých 

okolností, možnosti a limity jeho úřední činnosti tak, jak se měnila v průběhu 

deseti let existence tohoto úřadu v rámci předlitavské vlády, jak ji 

ovlivňovala osobnost jednotlivých ministrů, jak se realizovala v různých 

mocenských konstelacích při interakci s různými aktéry předlitavské státní 

správy a politiky. 

Výsledkem těchto studií je proto nejen detailní pohled na personální politiku 

ministra krajana jako na zásadní součást jeho úřední agendy, ale současně 

zasazení tohoto úředníka a politika do sítě mocenských vztahů a vazeb na 
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rozhraní mezi státní správou a politikou na přelomu 19. a 20. století 

v Čechách a v Předlitavsku. 

Před tyto pasáže je zařazena kapitola, ve které se věnuji vývoji instituce 

ministra krajana, problematice jeho formálního postavení v předlitavské 

vládě a zázemí jeho úřední činnosti. Současně se snažím přiblížit osobnosti 

nejvýraznějších držitelů tohoto úřadu včetně jejich spolupracovníků a 

protivníků. 

Rozbor pramenné základny 

Při rekonstrukci úřední činnosti ministra, jeho jednání a jednotlivých vazeb 

bylo nutné postupovat zevrubnou analýzou úředních a soukromých 

písemností vzniklých v souvislosti s chodem jeho kanceláře a s jeho účastí ve 

vládě. Ministr se během svého vládního angažmá pohyboval v prostředí 

vysoké rakouské byrokracie, které mělo svá pravidla, tradice a jež proti 

okolnímu světu mohlo působit značně uzavřeným dojmem sociální kasty 

s vysokou mírou prestiže. Pro pochopení tohoto světa, jeho nepsaných 

rituálů a zažitých uzancí se ukázaly jako nezbytné četné paměti sepsané 

samotnými úředníky, ve kterých vzpomínají na svá léta v rakouské státní 

správě, a také soukromá korespondence jednotlivých úředníků, s jejichž 

jmény jsem se v průběhu práce setkával a jež ve svých dochovaných 

dopisech často adresátovi ozřejmují zákulisní fungování byrokratického 

aparátu. Za zcela nevyhnutelnou podmínku pro jakoukoliv analýzu 

úřednického světa mám práci s úřednickým statutem rozděleným do 

jedenácti hodnostních tříd. Hodnostní postup a s ním související zlepšení 

hmotné situace a růst společenské prestiže zásadním způsobem 

determinovaly úředníkovo postavení v úřadě, ale i mimo něj. Tento poznatek 

je třeba vzít v úvahu při sledování personálních změn na jednotlivých 

vedoucích místech ve státní správě. 
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Hodnotit činnost českého ministra krajana je usnadněno poměrně dobrým 

dochováním jak úředních aktů, tak i přístupností osobních fondů a 

pozůstalostí, které zůstaly po jednotlivých ministrech, případně jejich 

blízkých spolupracovnících. Úřední akta české ministerské kanceláře jsou 

dochována zcela kompletně pro registraturu tzv. úředního protokolu, který 

zahrnoval agendu jednotlivých spisů došlých z ostatních ministerstev a 

centrálních úřadů a do kterého byly zařazovány i oficiální žádosti o podporu, 

pozvánky a jiná úřední sdělení. Pro vlastní činnost kanceláře důležitější tzv. 

vlastní protokol se v tomto fondu nevyskytuje, některé jeho spisy z doby 

Rezkova ministerstva lze nalézt v jeho osobní pozůstalosti, pro pozdější 

období je však zcela nezvěstný. Jelikož tento protokol obsahoval důvěrné 

listy ministrových spolupracovníků, důvěrníků a informátorů, evidoval 

státní úředníky napojené na ministerstvo a poskytoval tak důkazy k jejich 

spolupráci s tímto úřadem, lze se s určitostí domnívat, že si jej ministři brali 

s sebou při svém odchodu z úřadu, jak dokazuje Rezkův případ.  

Činnost českého ministra krajana lze velice dobře sledovat také z úředních 

záznamů jeho německého kolegy. Fond německého ministra krajana se 

dochoval na rozdíl od českého kompletní včetně obou registratur a poskytuje 

tak doplňující pohled na nacionální soupeření uvnitř státního aparátu 

provozované oběma nerezortními ministry. 

Oba fondy obsahují vedle čistě úředních písemností i osobní korespondenci 

ministra a řadu novinových výstřižků vztahujících se k projednávaným 

případům. Jejich vytěžení bylo kombinováno s dalšími úředními zdroji, 

především fondem prezidia ministerské rady, pod které spadaly kanceláře 

obou ministrů, případně s prezidiálními fondy ostatních ministerstev. 

Jak jsem již zmínil, zhodnocení činnosti krajanského ministerstva usnadnily 

především osobní fondy a pozůstalosti ministrů, jmenovitě rozsáhlé fondy 

Antonína Rezka a Maxe Vladimira Becka, rodinný archiv Antonína Randy a 

místodržitele Karla Coudenhoveho a především osobní korespondence 

mladočeských politiků Bedřicha Pacáka, Václava Škardy, Josefa Kaizla a 
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Karla Kramáře uložená v jejich pozůstalostech v Archivu Národního muzea 

v Praze. Obzvláště korespondenční výměna mezi Pacákem a Škardou 

uložená v jejich fondech dosahuje počtu několika set listů a pro období 1906 

a 1907 částečně supluje chybějící část důvěrné registratury úředního fondu 

ministra krajana. 

Denní tisk byl z mé strany využíván jen v menší míře a to v první řadě pro 

dokumentaci jeho role jako dalšího agitačního a nátlakového prostředku 

strany, respektive jejích názorových protivníků v probíhajícím zápasu o 

jednotlivá úřednická místa. 

Závěr 

Možnost prosazení ministra krajana v rámci předlitavské vlády se odvíjela 

od celé řady předpokladů, které se musely splnit, aby ministr mohl ve svém 

úřadě vyhovět očekáváním, se kterými do vlády vstupoval a která na něj 

kladla nejen česká politická reprezentace coby zástupce českých zájmů ve 

Vídni, ale která od něj žádal také císař, respektive ministerský předseda, jenž 

si jej do svého týmu vybral. V první řadě se jednalo o samotnou osobnost 

ministra, který se musel vyrovnat s odlišnou povahou a agendou svého 

úřadu, ta totiž neměla nic společného s běžnou správou svěřeného rezortu. 

Ministr krajan, aby mohl uspět, musel být schopný vyjednavač, obratný 

mediátor s celou řadou kontaktů v rámci politických reprezentací 

jednotlivých národů předlitavské části a v rámci vrcholných pater státní 

správy. Tyto předpoklady beze zbytku splňovali Antonín Rezek a Bedřich 

Pacák. Rezek měl za sebou úspěšnou úřednickou kariéru na nejvyšších 

postech rakouské byrokracie, Pacák léta držel říšský mandát, podílel se na 

formování mladočeské politiky a v neposlední řadě byl předsedou 

poslaneckého klubu. Jejich zběhlost a jistota v manévrování mezi zájmy 

politické strany a vlády pramenily z dlouholetých zkušeností, nechyběly jim 

kontakty na ostatní čelné představitele politických i byrokratických struktur. 

Jejich jmenování do funkce českého ministra lze považovat za organické 
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vyvrcholení předcházející kariéry (ať již byrokratické, nebo politické), která 

směřovala k prosazování českých požadavků v rámci mnohonárodnostní 

monarchie. Vedle těchto mimořádně úspěšných ministrů působí poněkud 

netečně až bezradně úřední činnost ministra Antonína Randy. Volba tohoto 

znamenitého učence byla pouhým taktickým manévrem ministerského 

předsedy, který doufal, že v Randově osobě získá do vlády někoho 

s minimální zkušeností s vídeňským parlamentním prostředím, kdo mu 

nebude nijak konkurovat, ale kdo by se současně mohl potkat se sympatiemi 

z české strany. Randa se na pozici ministra ocitl zcela izolovaný jak v rámci 

ministerské rady, tak především ve vztahu k české politické reprezentaci na 

říšské radě. 

S výběrem vhodného kandidáta na ministerskou pozici úzce souvisel jeho 

vztah s českým poslaneckým prostředím a možnosti vzájemné spolupráce.  

Hlavní hodnotou každého ministra bez portfeje z pohledu vlády a jejího šéfa 

byla jeho schopnost vyjednat podporu národních poslanců pro vládní 

předlohy zákonů. Bez tohoto mediačního potenciálu, se kterým mohl ostatně 

sám ministr velmi vhodně operovat a výhodně jej proměňovat do podoby 

vládních koncesí, ztrácela funkce ministra krajana velkou část svého 

opodstatnění. Ministři Rezek a Pacák byli úspěšní právě a jen tehdy, kdy 

dokázali komunikovat s mladočeským poslaneckým klubem. Rezek podal 

demisi ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že čeští poslanci nehodlají již nadále 

tolerovat Koerberův režim, odchod Pacáka byl vynucen změněnými 

politickými okolnostmi po proběhlých volbách do říšské rady na jaře 1907. 

Selhání Randy, do jisté míry zklamané naděje vkládané do Práška a Žáčka 

byly taktéž způsobeny problémy v komunikaci mezi ministrem a poslanci. 

Zatímco Randa nenašel vůbec cestu do parlamentních klubů, pozici 

posledních dvou ministrů krajanů komplikovala roztříštěná česká 

reprezentace, ve které chyběla jasná „všenárodní“ strana se silným 

mandátem a většinou českých poslaneckých křesel. Roztříštění a rozštěpení 

českých „národních“ požadavků do několika politických táborů v podstatě 

znemožňovalo další fungování úřadu českého ministra krajana v jeho 
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dosavadní podobě. Osvědčená linka mezi ministrem a jednou, nejsilnější 

českou stranu přestala existovat, problematický byl i moravský původ 

posledního ministra krajana Žáčka, který logicky nemohl mít zkušenosti 

s poměry v Čechách, jež tvořily většinu jeho úřední agendy. 

Splnění těchto předpokladů dokázalo českému ministru zajistit poměrně 

silnou pozici ve vládě vůči ostatním kolegům i vůči samotnému 

ministerskému předsedovi. Síla ministra krajana se totiž – na rozdíl od 

ostatních ministrů – neodvozovala natolik od jeho schopnosti vést svěřený 

rezort a od jeho vztahu k ministerskému předsedovi, nýbrž v rozhodující 

míře od jejich schopnosti získat pro vládu podporu českých, resp. polských či 

německých poslanců. Pokud měl ministr za zády silný a jednotný poslanecký 

klub, jestliže dokázal zaručit jeho podporu, mohl potom v ministerské radě 

vystupovat jako nepostradatelný a vlivný aktér, jehož přání bylo třeba 

vyslechnout a pokud možno jim vyhovět. Teprve tehdy, při soustředěném a 

koordinovaném postupu ministra, poslanců, politické strany a jejích 

tiskových orgánů, dokázala česká reprezentace ve Vídni prosadit svoje 

požadavky navzdory ostatním vlivným hráčům na mocenském poli 

rakouské monarchie. Jedině tímto způsobem bylo možné, aby si mladočeští 

politici přes odpor císařova zástupce v zemi – místodržitele Karla 

Coudenhoveho – prosadili zřízení nového místa místodržitelského 

viceprezidenta a obsadili jej podle svých přání úředníkem, který by se na 

tento post (pokud by bez politické objednávky byl vůbec někdy 

systemizován) bez jejich podpory stěží někdy dostal. Aby si politická strana 

vybrala a prosadila „svého“ kandidáta do pozice prezidiálního šéfa úřadu, 

do jehož působnosti patřil i dohled nad politickými stranami a kontrola jejich 

činnosti. Aby si čeští poslanci vynutili bezprecedentní kandidaturu na místo 

viceprezidenta zemské školní rady, ke které zmanipulovali nejen 

ministerského předsedu, ale i ministra kultu a vyučování a jejímž 

provedením podmiňovali další setrvání českých ministrů v kabinetu a tím 

pádem i svou další politickou podporu. Moc českého ministra krajana a jeho 

prostřednictvím českých politických stran dostoupila v letech 1907–1908 
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vrcholu. Mimořádný vliv na obsazení vedoucích pozic státních úřadů 

v Čechách a křiklavé případy upřednostnění chvilkových politických zájmů 

před zažitou praxí byrokratického aparátu podkopávaly stabilitu celého 

systému obzvláště v Čechách, kde se státní správa musela čím dál více 

vyrovnávat se stoupajícím česko-německým antagonismem i v řadách 

státních úředníků. Nápadné a často nespravedlivé zvýhodňování českých 

úředníků vyvolávalo mezi německy hovořícími úřednickými vrstvami 

odezvu tím více, čím se tito úředníci, považující se za oporu jednotné a 

centralizované říše, chápající němčinu jako logický a nezbytný předpoklad 

pro řádný chod státní správy, cítili ohroženi pronikáním češtiny do dalších 

sfér byrokratické komunikace (jako bezprecedentní krok v tomto smyslu 

působilo užívání češtiny v poštovní manipulační službě) a obsazováním 

vyšších hodnostních tříd českými úředníky, kteří tak postupně nahrazovali 

buď německé byrokraty, nebo  anacionální, německy hovořící a rakousky 

smýšlející zemské patrioty. 

Čechizace státní správy včetně jejich nejvyšších postů probíhala na přelomu 

19. a 20. století do té doby netušenou měrou. Na její rychlosti, rozsáhlosti, 

promyšlenosti a systematičnosti měli značný podíl právě čeští ministři, kteří 

si ofenzivní personální politiku dali jako jeden ze svých hlavních cílů, jenž 

v jejich představách podmiňoval úspěch v dalších, neméně závažných 

národních petitech. Právě vytrvalost a cílevědomost, s jakou čeští politici a na 

ně napojení vysocí ministerští úředníci a ministři vyhledávali místa, na něž 

soustředili svou pozornost, zajistily v časovém horizontu do začátku světové 

války značnou výhodu nad německými stranami. 
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