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Prospective Defence Minister and Prime Minister of the Czechoslovak Republic
Mr. František Udržal entered the Agrarian Party in 1906. The main cause for this was to
retain the favour of village voters. Many years´ support of the Habsburg Dynasty during the
First Word War unabled him immediately after formation of Czechoslovakia in 1918 to
become one of its leaders. To come back he used the endavour of agrarian academics to
create a united organization. He participated in its creation and in 1922 he even became the
president of the Agrarian Party which had strenghtened his position within the party.
Františku Udržalovi bylo rovných čtyřicet let, když se ve Vídni rozhodl vystoupit
z mladočeského parlamentního klubu a přejít do agrárnického. Rodák z východočeské Dolní
Rovně tak učinil po zralé úvaze. Uvědomil si, že pokud by za sílícího stavovského cítění
zemědělců nezměnil stranickou příslušnost, ztratil by podporu venkovských voličů, kteří ho
až dosud spolehlivě vynášeli do poslaneckého křesla.
Agrární straně zůstal Udržal věrný i po celý čas první světové války, jak ji 28.června
1914 v Sarajevě předznamenaly smrtící výstřely na následníka trůnu Františka Ferdinanda
d´Este a jeho choť. Společně se stranickým vedením vycházel zprvu z přesvědčení, že
Rakousko-Uhersko vyjde z válečné vřavy coby vítěz a nezbývá tedy nic jiného, než mu
vyjadřovat plnou podporu. Teprve když vývoj na krvavých frontách věštil porážku monarchie,
změnil na začátku roku 1918 svůj názor. V souladu s počínáním rozhodujících spolustraníků
se přeorientoval na podporu zahraniční odbojové akce, která měla pod vedením
T.G. Masaryka, E. Beneše a M.R. Štefánika vyústit v utvoření samostatného státu Čechů
a Slováků.
Nicméně právě až do počátku osudného roku monarchie byl František Udržal natolik
svázán s panujícím habsbursko-lotrinským rodem, že po vyhlášení Československé republiky
28.října 1918 nemohl bezprostředně předpokládat okamžité zařazení do její politické špičky.
Stal se sice automaticky členem Revolučního Národního shromáždění, avšak s dosažením
vládní funkce počítat rozhodně nemohl. Zatím to pro něj nebylo ani cílem počínání, poněvadž
při příliš rychlém mocenském vzestupu by se vydával v nebezpečí, že budou veřejně
publikovány jeho skutečné nebo i jen domnělé prorakouské postoje z prvních válečných let.
František Udržal se tudíž soustřeďoval na jakoby méně významnou práci v nově
ustaveném československém parlamentu. V souladu se svou předchozí činností vídeňského
poslance se zaměřil na sledování vojenské problematiky a coby věkem nejstarší člen
branného výboru byl 19.listopadu 1918 zvolen do jeho čela. Z titulu své funkce předkládal za
dva roky v dolní komoře 19.března 1920 ke schválení též znění prvního branného zákona
republiky. Šlo přitom jistě o velice nevděčnou roli, poněvadž za převažující mírové euforie a
všeobecně rozšířených pacifistických nálad se armáda netěšila podpoře nejen veřejnosti, ale
navíc si od ní uchovávali odstup i mnozí čelní, zejména socialističtí politikové.
Navzdory svému poslaneckému působení si dolnoroveňský rodák uvědomoval, že
nesmí ztratit ani pozice v agrární straně. V jejím vedení zcela zřetelně nabylo na váze slovo
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těch, kteří se stali přímo symboly protirakouského postoje. Patřil k nim nejen jeden z pěti
mužů 28.října 1918 Antonín Švehla, ale též již dlouholetý Udržalův vnitrostranický konkurent
František Staněk. V jejich stínu nechtěl rozhodně natrvalo zůstat. Tím spíše se musel snažit
znovu vrátit do takové pozice, z níž by mohl spolurozhodovat o politice strany.
Zkušený politik využil k obnovení svého stranického vlivu snahy agrárních
vysokoškoláků ustavit si v rámci strany vlastní stavovskou organizaci. Ačkoliv sám již dávno
překročil studentský věk a neměl za sebou ani ucelené studium vysoké školy, nabídnul jim
svoji záštitu. Za jeho aktivní součinnosti tak došlo k jejímu ustavení v roce 1920.
V organizační struktuře však vycházela ze zemského principu, takže on sám stanul v čele
„Sdružení agrárních akademiků“ se sídlem v Praze, zatímco na Moravě začal s řídícím
centrem v Brně působit „Klub republikánských akademiků“.
František Udržal svoji sounáležitost se studentským hnutím dával najevo i tím, že
v daném prostředí užíval titulu IngC., byť se jím až dosud nehonosil. Ve svém
nejvlastnějším politickém zájmu se záhy začal zasazovat, aby se pražské „Sdružení“
a brněnský „Klub“ co nejdříve spojily v jednu organizaci. Jeho úsilí pro méně vstřícný postoj
činitelů svázaných s Moravou bylo završeno až po dvou letech 26.ledna 1920. K ustavující
schůzi se tehdy sešli zástupci jak českých, tak moravských vysokoškoláků a dali vzniknout
„Ústřednímu Svazu agrárních akademiků v Praze“, jehož předložené stanovy předtím
ministerstvo vnitra Československé republiky beze změny schválilo.
Zvolený dvanáctičlenný výbor „Svazu“ začal pracovat pod vedením Udržala. Scházel
se ve složení IngC. J. Gašperik – místopředseda, IngC. A. Slavík – jednatel, MVC. A.
Kvapilík - II.místopředseda, IngC. Marek, Ing.C. Šuka, IngC. P. Hopko, IngC. Havelka,
RNC. Kučera, IngC. Drahokoupil, MUC. B. Václavek a JUC. Schovánek. Nejdůležitějším
jeho rozhodnutím bylo svolat na 12. až 13. května 1922 první řádný sjezd agrárního
studentstva. Po pečlivé přípravě se ho zúčastnilo ve Sladkovského sále pražského Obecního
domu na pět set akademiků, čestných domácích hostí i zahraničních delegátů.
Vlastní sjezdové jednání zahájil o půl desáté 12. května 1922 aplaudovaný předseda
František Udržal. Hned prvními slovy se přítomným představil jako vpravdě zdatný řečník,
pro něhož je samozřejmostí hovořit k velice početnému shromáždění. Souhlasný potlesk
získával zejména tehdy, jakmile vítal zahraniční účastníky z Jugoslávie a Bulharska, rovněž
tak „bratry z Ruska, kteří dnes hledají útočiště u nás“. 1) S přednesením vlastního referátu na
téma „Studentstvo, agrarism a jeho vliv na vývoj politických poměrů“ však musel počkat do
dopoledne druhého dne. Bylo by totiž od něho netaktní a navíc netaktické, pokud by snad
chtěl vystoupit dříve nežli předseda strany Antonín Švehla, který si svoji v podstatě přednášku
pro první den sjezdu nazval „Stěžejní zásady novodobého agrarismu“.
Vymezeného času pro své vystoupení využil poté František Udržal k předložení
vlastního pohledu na celkovou situaci v Československu i jeho mezinárodní postavení.
Oprávněně si totiž přiznával, že na blížícím se sjezdu agrární strany, svolaném na 28. a
29.června 1922, prostor k tlumočení osobních názorů zřejmě nedostane. Po krátkém
historickém poohlédnutí na formování studentské agrární organizace se tudíž zprvu věnoval
zejména tomu, jaký vztah má k otázce národnostní. Na volání jednoho z článků ve
„Studentské revue“ po „propuštění zněmčelého území ze svazku republiky“ prohlásil
z pohledu vojenského odborníka jednoznačně: „Stát nemůže obstáti bez těchto svých území“.
Okamžitě si také v odezvu na zmíněný požadavek odpověděl na sobě položenou
schauerovskou 2) otázku: „… bylo by tedy lépe, abychom zanikli v německém živlu? Nikdy,
je naší věcí a spíše našich Němců, aby hledali cestu dorozumění s námi.“ 3)
S nemenší naléhavostí zaujal Udržal stanovisko ke snaze některých slovenských
politiků oslabit unitární charakter československého státu. Na jejich adresu s ohledem na
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dobový stav věcí pronesl odmítavý soud: „Ozývají se hlasy pro autonomii Slovenska. Co by
to bylo: vyhrabání starého dualismu rakousko-uherského, o němž víme, k jakým vedl
koncům. My bychom se bez Slovenska třeba obešli, … ale Slovensko samo by padlo jistě zpět
do klína tisíc let jej rdousící Maďárie a nebylo by soběstačné ani finančně, ani
administrativně“. 4)
V další části svého obsažného projevu se Udržal věnoval i dalším aspektům
vnitřního vývoje stále ještě mladé republiky. Plně se třeba stavěl za odluku církve od státu
slovy: „Je nespravedlivo, aby občané přispívali daněmi na kult církve, jejímiž nejsou členy“.
Zároveň odmítnul hlasy zpochybňující předchozí spojení agrární strany se socialistickými
stranami v rudozelených vládních koalicích 5), neboť podle něj „rolník i dělník jsou tvůrci
prvních hodnot nezbytných k životu“. Stejně tak však dal plnou podporu všenárodní koalici
Benešově, v níž sám zastával od 26.října 1921 funkci ministra národní obrany. Hlavně na
předsedovi vlády oceňoval jeho schopnost hledat dohodu se znesvářenými politickými
stranami, i když již současně ukazoval, že skutečný „umělec kompromisů“ je především
Antonín Švehla, který je neuzavírá dříve, pokud z nich očividně „státu (neb straně) neplynou
výhody“. 6)
Vedle vnitropolitické problematiky se Udržal nevyhnul ani tlumočení svých názorů na
mezinárodní situaci. Navzdory svému prohlášení, že je „nevyjasněna a chmurná“,7) nebál se
vynášení jednoznačných soudů. Zprvu se ovšem vrátil k neintervenční politice
Československa vůči rodícímu se sovětskému Rusku, kdy její strůjce v čele s Benešem
obhajoval poukazem, jak málem „Polsko bylo by svůj velikášský sen zaplatilo Varšavou“.8)
Právě vztah ke státu vyrůstajícímu z trosek romanovské monarchie viděl v čase janovské
konference jako úhelný problém zahraničně politické orientace republiky. Ze smluvního
spojení Moskvy a Berlína totiž vyvozoval ustavení nové evropské konstelace, za níž „Anglie
a Itálie nejsou tak Německem ohroženy a mají neurovnané poměry vlastní“, takže jedině
Francie „bude hledati asi více styků s Malou dohodou“, v níž „náš stát musí hledati oporu“
jako „v pevnosti“. 9)
Bezprostřední ohrožení republiky Německem si zatím Udržal nepřipouštěl. Už vůbec
mu přitom nepřišla na mysl hrozba vůči ní z daleké Moskvy, poněvadž „bolševismus padne,
neb se změní, což je totéž“. Ze své představy, že zakrátko „z komunismu v Rusku zbude
časem pravděpodobně pouze název a vše vrátí se ke skutečnosti a reálnému životu“ dokonce
přešel až k výzvě, aby se právě mladí agrárničtí agronomové „nelekali stráviti několik let
v Rusku“ a předešli tak alespoň částečně tomu, kdy „ovládnou Němci … ruské trhy a našemu
průmyslu ubude hlavní naše odbytiště“. 10)
Až v samém závěru svého vystoupení se Udržal obrátil k problematice vlastní strany.
V souladu se svým postavením ministra a politika v podstatě s již naplněnými cíli se dokázal
povznést nad vyvolávání vnitrostranických půtek. Zabýval se naopak výhradně utvořením
mezinárodního agrárního svazu. Dokonce se nebál ani veřejně přiznat, že původně s ohledem
na mezinárodní situaci v něm chtěl vidět pouze prostředek proti působení Socialistické
internacionály, byť již rozdělené ve tři vzájemně velice znesvářené organizace. Přiznal, že
i pod „vlivem a působením předsedy Švehly“ dospěl k závěru, že Zelená internacionála se do
budoucnosti nemůže omezovat pouze na obranné organizační a ideové sjednocování rolnictva
různých států. Musí se naopak stát aktivním „stabilizátorem rozháraných evropských
poměrů“, přičemž na váze ji dodává skutečnost, v níž rolník „živí vše od mravence po cara“.

11)

Před předsedou strany se navíc Udržal nezdržel pochvaly do vlastních řad, neboť ve
spojení akademiků ruských, bulharských a jihoslovanských dlících v Praze viděl základy
studentské agrární internacionály. Předvídal ji přitom velkou budoucnost.V souladu se
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Švehlovou vizí ji přisuzoval zásadní podíl na tom, že „agrarism, najde-li dostatek obětavých
pracovníků, ozdraví lidstvo!“. Zásadně se tím tak bude lišit od všech dosavadních
internacionál, poněvadž ty „obyčejně činností destruktivní veškerou energii vyčerpaly“, takže
jim poté „na stavbu nezbylo sil“. 12)
Svým zásadním vystoupením se tak Udržal znovu na stranické půdě představil jako
politik, který má schopnost hodnotit široké spektrum jak domácích, tak zahraničně politických
problémů. Při vyvozování závěrů k vnitropolitické i zahraničně politické situaci potvrdil svoji
blízkost Hradu, stejně jako na vnitrostranické půdě svoji schopnost vycházet vstříc
představám Antonína Švehly. To mu umožnilo, aby byl ve vládě republiky nadále pověřován
závažnými úkoly a uvnitř strany se mohl podílet na přípravě nadcházejícího jubilejního
říšského sjezdu agrární strany.
Poznámky:
1) Protokol prvního řádného sjezdu agrárního studentstva, Praha 1922, str. 8.
2) Schauer, H.G. (1862-1892), český literární kritik a publicista, který se mimojiné zabýval
česko německými vztahy na území dnešní České republiky.
3) Protokol …, cit. dílo, str. 46.
4) Protokol …, cit. dílo, str. 48.
5) „Rudozelená“ koalice, sdružující české socialistické strany a stranu agrární, byla
základem druhé a třetí vlády Československé republiky (červenec 1919 – listopad 1920).
6) Protokol …, cit. dílo, str. 47.
7) Protokol…, cit. dílo, str. 49.
8) Protokol …, cit. dílo, str. 48.
9) Protokol …, cit. dílo, str. 49.
10) Protokol …, cit. dílo, str. 49.
11) Protokol …, cit. dílo, str. 50.
12) Protokol …, cit. dílo, str. 51.
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