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Frantiek Udral zavril ètyøicet osm a pùl let, kdy se zaèaly zásadnì mìnit podmínky pro jeho veøejné vystupování. Jetì ani nedolo ke sputìní váleèného soukolí a ji byla na základì mimoøádného ústavního opatøení 25. èervence 1914
uzavøena øíská rada, která a dosud pro nìj byla hlavním politickým pùsobitìm.
Stejnì tak mu zùstala jenom monost uplatnit svùj mandát v rakousko-uherských
delegacích, ponìvad nic nenasvìdèovalo, e budou v dohledné dobì svolány,
aby zaujaly stanovisko k situaci, do ní se dualistická monarchie dostávala.1)
Souèasnì se politice zcela oddaný Frantiek Udral musel vyrovnávat s tím, e
se tého dne naplnilo odvolání platnosti pìti èlánkù základního zákona o obèanských právech z roku 1867, který byl souèástí komplexu zákonù, zakotvujících státoprávní a politické zmìny v souvislosti s pøechodem na dualistické uspoøádání
habsburské monarchie. Zejména zruení svobody slova, shromaïovací, ale rovnì spolkové pøineslo podstatné ohroení stranického ivota v celém Pøedlitavsku.
Tomu se sice ve své agrární stranì oproti poslaneckým aktivitám vìnoval s mením nasazením, nicménì nikdy neuvaoval o tom, e by se ho mìl natrvalo zøíci.
V dùsledku pøijatých opatøení se Udrala jako poslance dolní komory øíské
rady, nato coby øadového obèana nikdo ani neptal, zda je nutné a oprávnìné vyhlásit naveèer 25. èervence mobilizaci prvních osmi armádních sborù a po esti
dnech vech zbývajících. Obdobnì musel jako hotovou vìc pøijmout vyhláení
války 28. èervence královskému Srbsku, pøestoe k balkánské problematice
v parlamentu v poslední dobì nìkolikrát vystupoval. A z oficiálního zpravodajství
se té dovídal, jak se Rakousko-Uhersko po zahájení konfliktu s Ruskem 8. srpna

1. Dosud centralizovaná habsburská monarchie se na základì jednání vídeòské vlády s pøedstaviteli
uherského snìmu pøemìnila zákonným èlánkem XII z 12. èervna 1867 a ústavním zákonem
è.146/1867 ø.z. v dualistický útvar, pro který se alternativnì mohly uívat názvy buï
Rakousko-uherská øíe nebo Rakousko-uherské mocnáøství, pøièem západní èásti monarchie se
neoficiálnì øíkalo Pøedlitavsko a východní Zalitavsko a celému útvaru zkrácenì Rakousko-Uhersko.
Oba celky byly spojeny osobou panovníka a tøemi spoleènými ministerstvy pro vìci zahranièní, vojenské a finanèní. Mìly dále spoleèné zastupitelstvo  delegace, z nich mìla kadá 60 èlenù, avak
jejich pravomoce byly nevyjasnìné.
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dostalo z podnìtu Paøíe a Londýna za ètyøi dny rovnì do váleèného stavu
s Francií a Velkou Británií, zatímco jeho dosavadní italský spojenec mu namísto
vojenské podpory oznámil ji 31. èervence nastoupení cesty neutrality.2)
Vzhledem k násilnému utlumení spoleèenského dìní i k rychlým zmìnám na
mezinárodním poli vítala vídeòská vláda vechny projevy podpory váleènému úsilí
monarchie a doklady oddanosti habsbursko-lotrinské dynastii.3) Z Èech je obdrela 5. srpna 1914, kdy se k jejich vyjádøení dostavilo na praské místodritelství 166
zástupcù okresních zastupitelstev a obcí. Nechybìli mezi nimi ani ti, kteøí a dosud
pøedstavovali Udralovu volièskou základnu. On sám se vak za vrcholícího léta
stáhnul do ústraní a s mlèenlivou obezøetností vyèkával, jak se pomìry v zemi budou dále vyvíjet.
Dùsledky úplného popøení parlamentarismu4) spolu se znaèným omezením
svobody obèanù na sebe nedaly dlouho èekat. Ji poèátkem záøí bylo v Èechách
zastaveno vydávání novin a èasopisù národnì sociální a státoprávnì pokrokové
strany. Zároveò se ve vìzení ocitlo nìkolik urnalistù a politikù. Frantiku Udralovi muselo jistì a zatrnout, jakmile se dozvìdìl, e mezi zatèenými 4. záøí 1914 je
dokonce poslanec øíské rady národní socialista Václav Jaroslav Klofáè, ponìvad a dosud èlenové parlamentu poívali znaèné imunity.5)
Perzekuce èeského odporu vùèi státní moci tím neskonèila. Císaø Frantiek Josef I. sice nevyhovìl ádosti vrchního velitele rakousko-uherské armády arcivévody Bedøicha o nastolení pøímé výkonné pravomoci armádního velitelství v èeských
zemích, nicménì zatýkání se vystupòovalo.6) Civilní veøejná správa na èele s místodritelem Frantikem Thun-Hohensteinem 7) ostøe zareagovala pøedevím na íøení
rusofilských nálad. Ty podnítila úspìná ofenzíva carských vojsk na halièské frontì, pøièem jejich velitelství v èesky vytitìných tiskovinách tvrdilo, e Rusko pøichází vrátit porobeným národùm monarchie spravedlnost. Mimo jiných si tak i
Frantiek Udral musel uvìdomit, e vládì nepøátelské aktivity mohou pøinést dokonce smrt na popraviti, jak se s ní v Moravské Ostravì za íøení protirakouských
letákù a ruení veøejného poøádku setkali Slavomír Kratochvíl, Even Matìjka a redaktor Josef Kotek.8)

2. Itálie se pùvodnì k Nìmecku a Rakousku-Uhersku pøipojila 20. kvìtna 1882, èím vniklo mocenské
uskupení Trojspolek. K nìmu se hned 1. listopadu 1914 pøipojilo Turecko, záhy také Bulharsko, pøièem tyto ètyøi státy byly oznaèovány za ústøední nebo centrální mocnosti.
Proti nim stála Dohoda, utvoøená na základì smluv z let 1904-07 Velkou Británií, Francií a Ruskem,
nazývaná po pøistoupení Itálie roku 1915 té Ètyødohoda. Po zahájení války se k ní v jejím prùbìhu
pøihlásilo dalích 24 státù, vèetnì napøíklad Japonska.
3. Rod habsburský se roku 1556 rozdìlil na panìlskou vìtev (vymøela roku 1700) a rakouskou. Ta
Karlem VI. vymøela po meèi roku 1740 a od sòatku Marie Terezie s Frantikem Lotrinským 12. února 1736 a po narození prvorozeného syna Josefa (1741) trvá jako dynastie habsbursko-lotrinská.
4. V Èechách byl èeský snìm rozputìn ji 26. èervence 1913, a to s tím, e budou do nìj vypsány
nové volby. K jejich vyhláení vak nedolo.
5. Mezi zatèenými se ocitlo té vedení národnì socialistické mládee, napøíklad Emil patný.
6. Svoji ádost arcivévoda Bedøich zopakoval 5. prosince 1914, ale ani tentokrát ji císaø Frantiek Josef
I. nevyslyel.
7. Frantiek Thun-Hohenstein byl ve své funkci místodritele v roce 1915 nahrazen hrabìtem Maxem
Coudenhovem.
8. První z jmenovaných byl popraven 23. listopadu, druhý 9. prosince a redaktor J. Kotek 23. prosince
1914.
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Nastolování nedemokratických pomìrù nutilo spoleènì s prohlubujícím se váleèným celoevropským konfliktem èeské politické strany, aby se snaily pøekonat
pøedchozí a pøepjatou vzájemnou øevnivost. Podle podaného svìdectví to byl
právì i Frantiek Udral, který se od sklonku léta zaèal zúèastòovat schùzek zástupcù jejich poslaneckých klubù.9) Z podnìtu agrárnického vùdce Antonína vehly hledali cesty k vzájemnému sblíení, ovem svými pohledy na aktuální i
perspektivní úkoly domácí politiky se znaènì liili.
V probíhajících diskusích se v souznìní s dalími agrárnickými pøedáky zaøadil
Frantiek Udral v proud konzervativních katolických èinitelù, staroèechù, nìkterých mladoèechù a zejména meralových sociálních demokratù. Ti vichni se toti
a z protichùdných dùvodù domnívali, e by bylo do budoucna optimálnìjí, pokud by se èeské národní, sociální, ale také státoprávní poadavky té po válce øeily v rámci rakousko-uherské monarchie. Proti nim kromì stoupencù státoprávnì
pokrokové strany jako JUDr. Lva Sychravy10) stály dva tábory, i kdy s nepomìrnì
mením poètem vyznavaèù. K jednomu se øadil Karel Kramáø, vìøící v osvobozeneckou misi romanovského Ruska,11) k druhému potom T. G. Masaryk, spojující si
nové geopolitické uspoøádání støední Evropy naopak s jednotným vítìzstvím dohodových státù.
Rozdílné náhledy na to, co by bylo pro èeský národ vlastnì nejvýhodnìjí, probíhající schùzky nepøekonaly. Antonín vehla je tudí pøestal svolávat a soustøedil se
na formování samostatné politiky agrární strany. Frantiek Udral se v ní opìt tìil
významné dùvìøe. Coby uznávanému znalci vídeòských politických i spoleèenských pomìrù se mu toti dostalo výluèného povìøení, aby se vrátil do hlavního
mìsta monarchie, obnovil v nìm své pøedcházející kontakty a získané poznatky
pøedával do Prahy stranickému vedení, které je mohlo dále ve své práci vyuívat.
Dané poslání Frantiku Udralovi plnì vyhovovalo, take se vùbec nezdráhal ho
pøijmout. Za pøedchozích let si ji bezezbytku zvyknul na okázalost mìsta na Dunaji i na své jen zøídkavé návtìvy rodiny trvale ijící ve východoèeské Dolní Rovni.
Navíc byl pøesvìdèen, e vechny nejdùleitìjí otázky støedoevropského vývoje
se budou nadále øeit v srdci habsburského soustátí. Nemìl pøedstavivost T.G.
Masaryka, který se po rozhovorech s anglickými a francouzskými èiniteli v Holandsku rozhodl odjet 17. prosince 1914 do Itálie, aby se v ní jako v neutrální zemi
informoval na politické, ale té váleèné zámìry Dohody, ponìvad o její vojenské
pøevaze nad Nìmeckem a Rakousko-Uherskem nepochyboval.
Po varování z domova se Masaryk rozhodl zùstat v lednu roku 1915 ve výcarském Curychu. Opustil tak rodinu, ani by vìdìl, kdy a zda se vùbec k ní bude
moci vrátit. Svým èinem ji navíc dovedl pod vpravdì nepøíjemný dohled perzekuèních orgánù. Frantiek Udral ho rozhodnì nemínil následovat. Plnì to odpovídalo
té postojùm jeho strany, která se pod vedením vehlovým nechtìla vystavovat

9. O Udralovì úèasti na zmínìných schùzkách se zmiòuje jejich úèastník Frantiek Soukup ve svých
obsaných pamìtech Soukup, F.: 28.øíjen 1918, I, Praha 1928, str.295.
10. Právì jako první Èech odjel do zahranièí s cílem informovat neutrální a dohodový tisk o èeských
poadavcích dr. Lev Sychrava, jen stál názorovì nejblíe státoprávnì pokrokové stranì.
11. Romanovská dynastie nastoupila na ruský carský trùn v roce 1613 a setrvala na nìm do poèátku
roku 1917, kdy se ho v dùsledku únorové revoluce musel zøíci Mikulá II.

Series C - Faculty of Humanities (2000)

201

nadmíru tvrdým postihùm, které by ji výhledovì mohly zabránit v ovlivòování nejen
veøejného, nýbr souèasnì hospodáøského ivota v Èechách.12)
Opatrný pøístup k nabíhajícím událostem osvìdèil Udral té na poèátku roku
1915. Obdobnì jako dalí pøední agrárniètí èinitelé se nezúèastòoval bøeznových
schùzek státoprávních pokrokáøù, mladoèeských stoupencù Karla Kramáøe a realistù Edvarda Benee a Pøemysla ámala13), kteøí se pøi nich snaili sjednotit se na
úèinné podpoøe èeské, ale ji také slovenské zahranièní akce. Bez významnìjí
souèinnosti s nimi byla nakonec agrární strana ochotná vyslat do ciziny pouze
málo známého poslance Josefa Düricha, jen se v ní v rozporu se zájmy Tomáe
Garrigua Masaryka chtìl navíc vázat pouze na carofilské ruské kruhy.14)
Prokazatelné úsilí agrární strany nezpochybòovat dalí existenci
Rakouska-Uherska vedlo k tomu, e si její pøedáky praské policejní øeditelství nezaznamenalo do svodky velezrádcù, proti nim tak nesmlouvavì vystoupilo 21. kvìtna
1915. Mezi zatèenými byl onoho jarního dne i nìkdejí Udralùv pøítel, nynìjí vùdce
mladoèeské strany JUDr. Karel Kramáø, pøestoe byl jak veobecnì známým parlamentním èinitelem, tak zároveò význaèným èlenem rakousko-uherských delegací,
v dùsledku èeho nadále poíval poslanecké imunity.
Snaha nedostat se do bezprostøedního konfliktu se státní mocí ovem neznamenala, e by se Udral vude a pokadé choval jako bezezbytku loajální obèan. Pøi
oficiální inspekèní cestì v srpnu 1914 tøeba komentoval v Terezínì soustøeïování
koòských pøíspøeí pro rozhoøívající se válku utìpaènými slovy: To si báuka car
ruský nikdy nepomyslil, e bude mít jednou takové bytelné vozy 15) Po roce si zase
na veøejné schùzi zemìdìlcù v obci Slepotice na Pardubicku neodpustil kritizovat
armádní cvièení probíhající právì v dobì ní v jejich okolí. Tentokrát ji také exemplárnímu trestu neuniknul, protoe byl zbaven vojenské hodnosti, na ní si dosud tolik zakládal.16)
Vojenskou degradací do jisté míry pokoøený Udral se nicménì ji nedal zastrait. Na sklonku záøí 1915 se naopak zapojil do oivlých snah vytvoøit jednotnou reprezentaci domácí èeské politiky. Jejich hlavním iniciátorem se po pøedchozím
cíleném vycestování Edvarda Benee do emigrace a uvìznìní Karla Kramáøe stal
bezmála témìø osmdesátiletý staroèech JUDr. Karel Mattu, dlouholetý poslanec a
øeditel Zemské banky království èeského.17) Pøi svém upøímném úsilí se mohl tento-

12. Cíle agrární strany v oné dobì shrnula znalkynì její politiky Marie Paulová následovnì: vehla, obratný, nejúzkostlivìjí politik, který mìl za války snahu øídit vývoj událostí sice v èeském duchu, ale
úplnì bez rizika pro národ. Vedle dùvodù stranickopolitických rozhodovaly u vehly irí nacionální
dùvody. Paulová, M.: Dìjiny Maffie, I, Praha 1937, s. 83.
13. Bene Eduard (1884-1948) se po studiích v Praze a ve francouzském Dijonu stal docentem sociologie na Karlovì univerzitì. Po dohodì s T.G. Masarykem odeel v záøí 1915 do emigrace, kde spoluøídil zahranièní odboj. V letech 1918-1935 byl ministrem zahranièí ÈSR, v roce 1935 byl zvolen
prezidentem republiky. Abdikoval v øíjnu 1938, ale v politických aktivitách nadále pokraèoval. V pováleèném Èeskoslovensku zastával opìt prezidentskou funkci a do odstoupení v èervnu 1948.
ámal Pøemysl (1867-1942) øídil po odchodu E.Benee do ciziny zpravodajskou organizaci Maffii,
zaloen v únoru 1915. Po vzniku ÈSR byl blízkým spolupracovníkem T. G. Masaryka.
14. Snahou J. Düricha bylo pøenést tìitì zahranièní odbojové akce do Ruska Na konci roku 1916 dokonce inicioval zaloení Národní rady èeskoslovenské na Rusi, a byl proto vylouèen z paøíské Národní rady, kterou místo nìho zaèal v Rusku zastupovat Milan Rastislav tefánik.
15. Citováno podle Hyb, F.: lechetný selský zápasník, Východoèeský republikán, 3. ledna 1936.
16. Vojenskou hodnost vrátil F. Udralovi po skonèené válce první ministr národní obrany ÈSR Václav
Klofáè.
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krát ji opírat rovnì o agrární stranu. Ta spoleènì s ním nesdílela Masarykovo pøesvìdèení, e po skonèení války dojde k zásadnímu státoprávnímu pøebudování
støedoevropského prostoru, jak jej on pøedestøel ve výcarské enevì 6. èervence
1915, kdy se v projevu pøi oslavách pìtistého výroèí upálení Mistra Jana Husa vyslovil za rozbití monarchie a èeskoslovenský stát.
Frantiek Udral ani dalí agrární èinovníci tehdy nevìøili v rozpad habsburské
monarchie, ponìvad si nedokázali pøedstavit, e by jí snad prodluující se váleèný konflikt mìl srazit na kolena. Dosavadní italský spojenec jí sice u 23. kvìtna
1915 vyhlásil válku, zato v téme mìsíci hned v jeho prvních tøech dnech získala
v Halièi pøevahu nad ruským armádním sborem po støetnutí u Gorlice, které jí celkovì zajistilo podstatný prùlom na východní frontì. Ke vemu se mohla opírat o
stále silné Nìmecko, protoe Francie vùèi nìmu po estidenní bitvì skonèené u
Marny 11. záøí a zastavení jeho nástupu u Dunkerque nedokázala v polovinì listopadu pøejít do úèinné protiofenzívy a nechala si vnutit pozièní zákopovou válku.
Vídeòská vláda ke vemu domácí politiky o své pevné budoucnosti pøesvìdèovala tím, jak bez zøetelných obav z moných negativních dopadù na veøejné mínìní
v Èechách pokraèovala v perzekuci ji i potenciálních zdrojù odporu. S odùvodnìním, e se sokolové oddávají bratrskému smýlení k Rusku a Srbsku, sáhla tøeba
23. listopadu 1915 k rozputìní Svazu slovanského sokolstva, ale zejména Èeské
obce sokolské, její místní organizaci ve svém roditi spoluzakládal i mladý Frantiek Udral, èím si v ní popudil klerikály, kteøí okamitì dali podnìt k zaloení katolického Orla.18)
Z vývoje na váleèných frontách, stejnì jako ze situace domácí tehdy nejen Udralovi spolustraníci vyvozovali, e cílem jejich politiky mùe být po skonèené válce nanejvý prosazování dílèích zmìn v uspoøádání habsbursko-lotrinskou dynastií
zatítìného Rakouska-Uherska. Jeho rozpad si nejene neumìli pøedstavit, ale navíc si ho ani nepøáli, a to pod dojmem íøících se idejí pangermanismu, které v samotném Pøedlitavsku nabývaly na stále vyzývavìjí síle v návaznosti na mylenky
vyvìrající z knihy øískonìmeckého poslance Friedricha Naumanna Mitteleuropa.
Zcela jiný postoj vak trvale zaujímal Èeský zahranièní komitét, sdruující od
svého zaloení Masarykem vechny organizace Èechù pùsobících v zahranièí.
Nesdílel pevnou víru Udralovu, obdobnì té dalích domácích politikù, e témìø
ji tøísetleté soustátí bude schopné tlumit narùstající pangermánský nacionalismus, jeho novou vlnu v Pøedlitavsku svým veøejným vystoupením v èervenci 1915
umocnili vídeòtí profesoøi Heinrich Friedjung, Michal Hainisch, Eugen Phillippovich a Hans Uebersbeger. Naopak 14. listopadu 1915 vydal veøejné prohláení,
v nìm si za koneèný cíl svého úsilí stanovil vytvoøení samostatného èeskoslovenského státu, a to právì zcela mimo rámec Rakouska-Uherska a bez dohledu jakékoli dynastie.
Agrární pøedáci povaovali Masarykovu vizi v dané chvíli za naprosto iluzorní.
Nicménì sami se chtìli pøesvìdèit, jakou vlastnì budoucnost pøisuzuje rozlehlé-

17. JUDr. Karel Mattu (1836-1919) byl øeditelem Zemské banky království èeského v letech 1889-1919.
Po nìkolik volebních období byl èlenem Poslanecké snìmovny øíské rady, pøièem roku 1899 byl
jmenován do její horní komory. V letech 1916-1917 byl pøedsedou Národního výboru.
18. Srovnej Øivnáè, J.: Udral doma, Východoèeský republikán, 3. ledna 1936.
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mu podunajskému mocnáøství dominantní velmoc celé støední Evropy  Nìmecko.
Zámìry hohenzollernského Berlína19) mìl èeským politikùm rozkrýt právì nìmèinu
velmi dobøe ovládající a spoleèenským chováním ji vytøíbený Frantiek Udral.
K tomu vak potøeboval získat odpovídající kontakty, co bylo vpravdì za váleèných pomìrù obtíné. Nabídly se mu a poté, co publikoval v podstatì vstøícné
èlánky v èasopise Das neue Österreich, jen stál názorovì blízko k øískonìmeckému nacionalismu.
Okolnostmi vynuceným poèínáním si jejich autor získal bezpodmíneènou dùvìru nìmeckého velvyslance ve Vídni. Jejím výrazem se stalo doporuèení, které mu
od kvìtna 1916 umonilo setkat se v mìstì nad Sprévou jak s pøedsedou pruského snìmu, tak s nìkolika ministry a dalími tamìjími vedoucími pøedstaviteli.
Z dùvìrných rozhovorù s nimi pochopil, e jim ani zdaleka není proti mysli, pokud
by v pøítí vítìzné Mitteleurope mìlo Nìmecko navrch nad Rakouskem-Uherskem
nejen v oblasti vojenské, ale té správní, zejména potom v Pøedlitavsku.
Získané poznatky si Udral ovìøil pøi následujícím svém pobytu v Uhersku. Odhodlal se k nìmu, aby poznal, jaké stanovisko mají místní nejvýznamnìjí èinitelé
k procesu se skupinou Karla Kramáøe, jemu byl osobnì pøítomen a do vynesení
rozsudku smrti nad hlavním obalovaným 3. èervence 1916. Veøejné zpochybnìní
oprávnìnosti absolutního trestu sice od nich nezískal, zato se od pøedsedy vlády
hrabìte tìpána Tiszy, dále ministra orby barona Emmericha Ghillányho, ale rovnì od slovenského reprezentanta dr.Milana Hodi dozvìdìl, e pøed nimi mluvèí
pangermanismu ani zdaleka nezastírají svoji snahu prosadit ve støední Evropì øískonìmeckou hegemonii.20)
Èeská domácí politická reprezentace nechtìla zùstat bez vlivu na to, jakou vlastnì podobu získá Rakousko-Uhersko po skonèené válce. Ve své vìtinì sice nadále nepochybovala o jeho dalí existenci pod patronací stávající dynastie, zároveò
si vak uvìdomovala, e na obzoru jsou zmìny, je mohou zasáhnouti a v základy
naeho státu a jeho ústavy, otázky, jejich jednostranné øeení nebylo by ani v zájmu
státu ani v zájmu naeho národa.21) S tímto vìdomím se také 18. listopadu 1916 dohodla na vytvoøení Èeského svazu, jeho èleny se stali vichni ijící poslanci Øíské rady, kdy mezi pìti zemøelými poslanci byl té nìkdejí blízký pøítel Udralùv
z doby spoleèného pùsobení v mladoèeské stranì Bedøich Pacák. Chybìli v nìm
vak rovnì vìznìní Karel Kramáø, Alois Raín, Václav Klofáè, Václav Choc, Frantiek Buøíval, Josef Netolický a Jan Vojna, stejnì jako v cizinì pobývající Tomá Garrigue Masaryk a Josef Dürich. Navíc do nìj státoprávní pokrokáøi Antonín Kalina a
Václav Prunar spoleènì se sociálním demokratem Petrem Cingrem odmítli vstoupit.
Souèasnì se mluvèí strany agrární, sociálnì demokratické, svobodomyslné, národní, národnì sociální, èeské katolické, lidové na Moravì, køesansko-sociální a
moravské katolicko-národní dohodli na vytvoøení Národního výboru, který podle
nich mìl být Svazu oporou a souèasnì nejvyí mravní instancí v tìch zjevech poli19. Hohenzollernové, od roku 1191 norimbertí purkrabí, svoji franskou vìtví získali roku 1415 Braniborsko
a v první polovinì 17. století Prusko. V roce 1871 se stali dìdiènými císaøi sjednoceného Nìmecka.
20. Rozhovory slovenských politikù s pøedstaviteli nìmecké politiky zaznamenal napø. Dostál, V.: Agrární strana, Brno1998, str. 53.
21. Provolání Národního výboru Èeskému národu!, viz Soukup, F.: 28. øíjen 1918, I , Praha 1928,
str. 355.
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tického ivota, které vymykající se z kompetence èinnosti poslanecké, vyadovaly
by nicménì øeení s hleditì venárodního.22) Vedle dalích podpisù citovaného
prohláení k èeskému národu z 18. listopadu pøitom nalézáme té jméno Frantika
Udrala, který tak dal plnì najevo, e se chce nadále podílet na formování základních obrysù i konkrétních opatøeních domácí politiky.
Z tohoto pohledu bylo pro padesátiletého Udrala bezesporu pøínosné, e získal
ve Vídni za agrární stranu èlenství v devítièlenném pøedsednictvu Èeského svazu.
Pocit uspokojení mu vak kazila skuteènost, e v èele novì ustaveného orgánu
stanul sice jeho spolustraník, ale pøedevím ji osvìdèený konkurent v zápasech o
dosaení nejvýznamnìjích funkcí Frantiek Stanìk, jemu za prvého místopøedsedu byl vybrán sociální demokrat Bohumír meral a za druhého mladoèech Jindøich Matálka.
Frantiek Udral nedosáhnul na vrcholové funkce v Èeském svazu v èase, kdy
se v monarchii naplòovaly ty nejzásadnìjí personální zmìny. Pøesnì mìsíc poté,
co smrtící výstøely ze zbranì sociálního demokrata dr. Bedøicha Adlera zasáhly ministerského pøedsedu Pøedlitavska hrabìte Stürgha, zemøel 21. listopadu 1916 ve
svém sídle po kratí nemoci v edesátém osmém roce nepøerueného panování
císaø Frantiek Josef I. S nástupem jeho mladého synovce Karla I.23) na trùn se potom zaèaly spojovat ty nejrùznìjí dohady o tom, jak se napøítì bude asi
Rakousko-Uhersko vyvíjet.
Nadále tak mìla politika Frantika Udrala odvádìt od rodiny. Avak ji v pøedchozích letech jí byl dosti vzdálený. Témìø si nestaèil ani uvìdomit, e právì v první
váleèný podzim zaèala nejmladí dcerka Libue chodit do obecné koly, její tøídy
ji navtìvovala také její sestra Jarmila. Stejnì tak spíe jenom zpovzdálí sledoval,
jak ve stejné dobì nejstarí z dìtí Marie postoupila do pardubického reálného gymnázia, které se za rok otevøelo rovnì pro jediného syna Jiøího. Spoleènì se potom
zpravidla o sobotách vracívali vlakem domù, pøièem se v Moravanech pøi pøestupování nìkdy ke svému pøekvapení seli s otcem. Toho vak na nádraí v Dolní Rovni vedle nejbliích èekali mnohdy té oblastní straniètí funkcionáøi. Nedali mu témìø
vydechnout a ji si s ním tøeba i na nedìli dojednávali pracovní schùzky.
Stálý kontakt s místními èiniteli Udral rozhodnì nepodceòoval ani za války. Vycházel ze svého ji pøedtím osvìdèeného pøesvìdèení, e pøi naplòování svých
vlastních mocenských ambicí se neobejde bez pevného zázemí v agrární stranì.
Soustavnì si ho proto upevòoval, a to zejména ve svém rodném kraji. Nespornì
tøeba tím, jak dùslednì se coby nejvyí pøedstavitel melioraèního drustevnictví
v Èechách zasazoval, aby byl koneènì v roce 1916 do Dolní Rovnì a okolí zaveden gravitaèní vodovod, k jeho vybudování se ji pøed váleènou mobilizací spojilo
celkem sedm obcí.24)
Zároveò svým nejvýznamnìjím volièùm vycházel vstøíc tím, e vyuíval svého
pøetrvávajícího vlivu k tomu, aby na jejich statky za odvedené mladé mue pøili vá-

22. Citováno podle Soukup, F.: 28.øíjen 1918, I, Praha 1928, str. 355.
23. Po smrti korunního prince Rudolfa roku 1889 se stal následníkem trùnu nejdøíve bratr Frantika Josefa I. Karel Ludvík a po jeho smrti v roce 1896 Ferdinand d Este. Poté, co podlehnul 28. 6. 1914
sarajevském atentátu, pøelo nástupnictví na jeho bratra Karla, narozeného 17. srpna 1887.
24. K pøivedení pitné vody do Udralovy obce srovnej napø.: Galla, K.: Dolní Roveò, Praha 1939, str. 240.
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leèní zajatci. Pøitom dva Jugoslávce a jednoho Rumuna zajistil coby velmi levné
pomocníky pro nejtìí zemìdìlské práce rovnì na své dolnoroveòské hospodáøství. Ti se potom nehledì na jazykovou bariéru velmi brzy sblíili nejen s dìtmi,
ale pøedevím s místními dìvèaty, která v nich navzdory varování svých blízkých vidìla dokonce moné enichy.25)
Nejtíivìjí váleèné dùsledky ovem svým pøíznivcùm mírnit nemohl. Také mezi
nimi pøibývalo rodin, které dostávaly zprávy, e se k nim ji nikdy z frontových linií
nevrátí jejich otcové ani nadìjní synové. Ve vojenské nemocnici pøitom jako první
z celého irokého okolí podlehl váleèným zranìním Ludvík, patøící do jedné z dolnoroveòských vìtví Udralù. Jeho vlivný pøíbuzný a souèasnì zamìstnavatel se
mu sice tehdy snail zajistit na dané podmínky tu nejlepí lékaøskou péèi, ale marnì. Trpkou zkuenost nicménì zúroèil alespoò tím, e ve své vídeòské kanceláøi
zaèal soustøeïovat stínosti èeských odvedencù na patné zdravotní zabezpeèení
v porovnání s vojáky nìmeckými a uherskými.
Pøetrvávající váleèný konflikt pøináel vedle nejbolestnìjích ztrát venkovu té
dalí starosti. Kromì jiných, co vzhledem k veobecné nejistotì dìlat s finanèními
úsporami. Ty zejména na velkých usedlostech narùstaly, protoe zisky z povinného odvodu potravin státu sice nebyly pøíli veliké, avak ani ty nebylo moné pro
nedostatek stavebního materiálu investovat napøíklad do zlepování stavu hospodáøských i obytných budov. Za zmínìné situace to byla právì Udralova strana,
která dokázala pøesvìdèit naprostou vìtinu zemìdìlcù, aby své uetøené finanèní
prostøedky ukládali v podobì vkladù do jí nejbliího penìního ústavu  Agrární
banky. On sám v nìm nepøetritì od jeho zaloení zasedal v nejuím vedení, take zblízka vidìl, jak nabývá na potøebné hospodáøské, a tím také politické síle.26)
V druhém roce války musel navíc venkov èelit poèínajícím výtkám mìstského
obyvatelstva, e nese hlavní díl viny na prohlubujících se potíích v zásobování
potravinami. Frantiek Udral tíivé pomìry pocioval i na sobì. Pøestal ji z Vídnì
nebo Prahy domù vozit pøedevím dìtem nejrùznìjí laskominy a naopak si do
nich odváel taky plnì napakované jídlem. Umoòovala mu to skuteènost, e na
manelkou peèlivì spravovaném rodovém statku byla témìø veho hojnost, aèkoli
rovnì pro nìj platily restrikce v podobì tøeba zmeneného pøídìlu cukru. Navzdory nim tak na nìm mohl jetì na jaøe 1916 nabídnout mnohatýdenní pohostinství slovinskému poslanci dr. Januzu Krekovi, svému dlouholetému
parlamentnímu spøíznìnci.27)
Do ivota Udralovy rodiny se tedy válka svými neblahými dopady promítala spíe jen zprostøedkovanì. On sám se tøeba musel smíøit s tím, e ustaly práce na sestavování jeho rodokmenu, ponìvad v archivech nemìl kdo pøísluné údaje
vyhledávat. Zejména dìti ji potom témìø nevnímaly a mohly se plnì oddat kouzlu
biografu, který do jejich vsi vùbec poprvé zavítal právì v roce 1916. Dokonce se po25. Podle vzpomínek Udralovy dcery mìl ohnivý Srb Miloslav dcerku s mladou vdovou po Ludvíku
Udralovi a syna s dalí místní dívkou. Kdy po nìm dal po válce Frantiek Udral pátrat, zjistilo se,
e má doma v Jugoslávii vlastní rodinu se ètyømi ji dìtmi. Morávková-Udralová, L.: Nae Roveò,
Praha 1998, str. 93.
26. K pùsobení Agrární banky za první svìtové války srovnej nejnovìji: Dostál, V.: Agrární strana, Brno
1998, str. 49-51.
27. Januz Krek zemøel v roce 1917 a Frantiek Udral se v Lublani zúèastnil jeho pohøbu a podle svých
slov jen málo lidí mìl tak rád, jako tohoto poctivého knìze. Viz: Morávková-Udralová, L.: Nae Roveò, Praha 1998, str. 84.
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daøilo ke zdárnému konci dovést výstavbu vpravdì honosné vily, dovybavit její interiér
vím potøebným a zøídit kolem ní rozlehlou zahradu parkové úpravy, co v irokém
okolí nemìlo vùbec obdoby. Ne vdy si vak v ní její majitel mohl plnì a zejména dlouhodobì vychutnávat uklidòující pohodlí. Neutuchající politická ctiádost ho neustále
odvádìla do svìta, jemu se upsal ji pøed více ne dvìma desítkami let.
Pøednì se na samém sklonku roku 1916 zapojil do rozhodování, zda by mìl
Èeský svaz vyslat své èleny na korunovaci Karla I. uherským králem. Ani zdaleka
pøitom nelo jen o naplnìní otázky protokolární. Zvaovaná pøítomnost èeských
poslancù 30. prosince 1916 v Budapeti mìla naopak mnohem závanìjí obsah.
Rovnì Frantiek Udral ji chápal coby zøetelný výraz toho, e domácí politická reprezentace hodlá i do budoucna ctít územní integritu Uher, a tím také vlastního
Pøedlitavska. Ani on jetì nepoèítal s tím, e by snad Èei a Slováci mìli mezi nimi
zruit hranice vytvoøením spoleèného státního celku, jak bylo cílem vekerých aktivit profesora Masaryka. Proto se plnì v souladu s ostatními èleny pøedsednictva
Svazu vyslovil za odjezd jeho reprezentativní delegace do hlavního mìsta dneního Maïarska.
Svým vstøícným postojem si vak Èeský svaz presti v oèích uherských, rakouských, ale ani dvorských politických kruhù rozhodnì nezískal. Nikdo z jejich nositelù se s vyslanou delegací bìhem korunovaèních slavností nechtìl vùbec setkat,
nato s ní jednat jako s rovnoprávnì dùleitým partnerem. S neskrývaným rozèarováním se tudí vrátila do Prahy, ale z jejího pokoøení si domácí politika, reprezentovaná právì i Udralem, nemínila vzít patøièné pouèení.
Nadále se snaila uchovat si iniciativu v øeení èeské otázky a zabránit tomu, aby
se v souladu se snaením T.G. Masaryka stala pøedmìtem zájmu mezinárodní politiky. Tím spíe jí muselo zaskoèit zveøejnìní váleèných cílù Dohody 10. ledna 1917.
Kromì jiného toti vedle obnovení Belgie, Srbska a Èerné Hory výslovnì vymezovaly osvobození Italù, Slovanù, Rumunù, Èechù a Slovincù z cizího panství. 28) Také
Udralovi bylo pøitom zøejmé, e se v obsané nótì Slovany myslí slovanské národy na Balkánì a Slovinci zase Slováci.
Vyjádøit ovem otevøenì odmítavé stanovisko k publikovaným zámìrùm Dohody nebylo vzhledem k radikalizujícím se náladám èeského obyvatelstva nijak jednoduché. Po dva dny se ve sloení JUDr. Moøic Hruban, JUDr. Otakar
Hübschmann, Jindøich Matálka, JUDr. Adolf Stránský, JUDr. Bohumír meral,
Vlastimil Tusar a Frantiek Udral radilo pøedsednictvo Èeského svazu, jak dát najevo svùj názor. Nakonec se 23. ledna 1917 sjednotilo na struèném odmítavém
prohláení pro denní tisk s tím, e podrobnìjí výklad o nìm podá a ministru zahranièí hrabìti Czerninovi a ministerskému pøedsedovi Clam Martinicovi samostatnými pøípisy.29)
Zejména vak ministr zahranièních vìcí potøeboval daleko ostøejí kritiku nóty
Dohody. V dùsledku toho si na 30. ledna pozval k audienci tøíèlenné prezidium
Svazu, aby mu pøedal text, s ním by coby s vlastním pøedstoupilo pøed veøejnost.
Frantiek Stanìk ho potom spoleènì s Jindøichem Matálkou a Bohumírem meralem pøedloil ke schválení rozíøenému pøedsednictvu. Odpovìdnost na sebe tudí musel vzít té Frantiek Udral. Zùstal pøitom vìrný sám sobì a oproti Adolfu
Stránskému a Aloisi Koneènému nezvedl ruku proti formulaci, oznaèující poada28. Prohláení Dohody opublikoval napø. Soukup, F.: 28.øíjen 1918, I, Praha 1928, str. 364.
29. Heinrich Clam-Martinic stál v èele vlády Pøedlitavska od 20. prosince 1916 po 11. èerven 1917.
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vek osvobození Èechù od cizího panství za insinuaci, která spoèívá na pøedpokladech úplnì nesprávných, ponìvad prý národ èeský jako vdycky v minulosti, tak
také v pøítomnosti i v dobì pøítí jen pod ezlem habsburským vidí svoji budoucnost
30)
a podmínky svého rozvoje.
Zmínìné provolání mohla poté vláda Pøedlitavska oprávnìnì vyuívat k tomu,
aby znevaovala legitimitu iniciativ, rozvíjených profesorem Masarykem v zahranièí. Souèasnì vak jeho publikování v denním tisku upozornilo irí domácí veøejnost, e se pro národ blíí èas osudových rozhodnutí. Frantiek Udral mohl být pøi
jejich obsahovém vymezování, ponìvad se s celým pøedsednictvem Svazu a dalími dvaceti poslanci stal èlenem parlamentní komise èeských politických stran,
která byla ke svému prvému jednání svolána na 15. února 1917.
V následujících dvou mìsících pøitom docházelo k událostem, je z daleké ciziny
doslova otøásaly pilíøi dosavadního Udralova uvaování. Pøednì se musel vyrovnávat s tím, e revoluce v Rusku zpochybnila oprávnìnost jeho víry v nedotknutelnost panujících dynastií, nebo tamìjí Romanovce pøinutila zøíci se 12. bøezna
natrvalo carského trùnu.31) Zároveò mu od 6. dubna nezbývalo, ne se v dùsledku
otevøeného vstupu Spojených státù amerických do váleèného konfliktu po boku
Dohody zamýlet nad tím, zda skuteènì z nìho Nìmecko i Rakousko-Uhersko vyjdou coby vítìzné státy.32)
Naléhavost otázky, jak dále postupovat ve formulování èeských poadavkù, zvyovaly navíc hospodáøské tìkosti, do nich se monarchie právì na jaøe 1917 stále
více dostávala. Podtrhovala je strnulost armádního velení, které si stále jetì pøisvojovalo dohled nad civilní politickou sférou. Frantiek Udral proto spoleènì
s dalími veøejnými èiniteli pøivítal, kdy po odvolání arcivévody Bedøicha z vrchního velitelství armády 11. února byl rovnì Conrad z Hötzendorfu zbaven 2.dubna
náèelnictví generálního tábu.
Zmínìné zmìny ve sloení nejvyího velitelského sboru zvyovaly nadìje na
obnovení parlamentarismu v Pøedlitavsku. Avak mluvèí nìmeckého nacionalismu
v Èechách a zároveò èlenové vládní sestavy JUDr. Josef M. Baerenreither a JUDr.
Karel Urban 33) podmiòovali svolání øíské rady, pøípadnì zemského snìmu v Praze poadavky, jejich pøijetí vládou by stvrdilo podøízené postavení èeského národa zejména ve správních èinnostech státu. Plenární zasedání poslaneckého Svazu
za Udralovy úèasti proto 17. bøezna muselo pøijatou rezolucí ministerského pøedsedu Clam Martinice varovat pøed podøízením se provokativním nárokùm svých
ministrù.
Aèkoliv byla rezoluce zabavena a nesmìla být tudí otitìna, svùj úèel splnila.
Prokázala, e dalí oddalování dne, kdy by mohla své jednání obnovit øíská
30. Citováno podle Soukup, F.: 28.øíjen 1918, I, Praha 1928, str.366-367.
Obdobné stanovisko vyjádøil té chorvatsko-slovinský klub, ale i hejtman krajinský a zemský hejtman
v italské Gorici.
31. Výsledkem únorové revoluce po svrení samodraví bylo nastolení dvojvládí, kdy se moc na sebe
snaily strhnout jednak sovìty, postupnì ovládnuté bolevickou stranou, jednak Prozatímní vláda,
sloená ze zástupcù demokratických stran. Konflikt mezi nimi jetì v roce 1917 vyústil v øíjnovou
revoluci, která do èela Ruska vynesla V. I. Lenina.
32. Spojené státy americké vyhláením války Nìmecku pøeruily svou neutralitu ve svìtovém váleèném konfliktu, jak ji vyhlásily 4. srpna 1914.
33. Ve vládì Clam-Martinice byl dr. Karel Urban ministrem obchodu a dr. Josef M. Baerenreither ministrem bez portefeuille.
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rada, nepøispívá k vnitropolitickému klidu v monarchii. Toho se doadovali zejména politikové blízcí císaøi. Samotný Karel I. jim pøitom dával zapravdu. Na støedu 30. kvìtna 1917 tudí do sídelní Vídnì opìt svolal vechny na svobodì ijící
poslance, aby obnovili jednání, k nìmu se naposledy vèetnì Udrala seli pøed
tøemi lety 13. bøezna.34)
Parlamentní budova slouící ji delí dobu vojenské nemocnici se tedy smìla
znovu vrátit k naplòování svého pùvodního urèení. Významná èást èeské veøejnosti ovem svým zvoleným zástupcùm nepøíli dùvìøovala. Obávala se, e za narùstajícího hospodáøského i spoleèenského napìtí v Pøedlitavsku nebudou
schopni dùraznì obhajovat národní zájmy. Proto jim - nevyjímaje Udrala  adresovala 17. kvìtna naléhavou výzvu, vzelou z pera éfa èinohry praského Národního divadla Jaroslava Kvapila. Po obsáhlém výètu toho, naè by se mìli soustøedit,
ji uzavírala dùrazným: Nedovedete-li uèiniti zadost vemu, èeho národ po Vás ádá
a co Vám ukládá, vzdejte se radìji svých mandátù, prve ne na øískou radu vejdete 35)
Nicménì ádný z poslancù si nepøipoutìl, e by právì jeho se mìl týkat dùrazný apel májového manifestu dvou set dvaceti dvou pøedních èeských kulturních a
vìdeckých pracovníkù. Ani Frantiek Udral se nemínil zøíci svého politického pùsobení. Dokladem toho byla skuteènost, e pøijal kandidaturu Èeského svazu na
jednoho ze sedmi místopøedsedù snìmovny. Hned 30. kvìtna se jím také stal, a to
na základì pøesvìdèivé volby, kterou umonila pøedchozí úmluva mezi poslaneckými kluby. Ta je souèasnì zavázala ke zvolení Gustava Grosse za pøedsedu dolní
komory parlamentu, ponìvad byl pøedákem nejpoèetnìjího poslaneckého
uskupení, a to Nìmeckého nacionálního svazu.
Zvolení Frantika Udrala do pøedem sjednaného parlamentního pøedsednictva
vak neznamenalo, e by se stal ve snìmovnì mluvèím Svazu, ba alespoò své agrární strany. Dùvìra pøísluných poslancù do nich naopak vynesla Frantika Staòka, v jeho stínu se na øíské radì ocitnul ji pøed první svìtovou válkou. Vzhledem
k tomu mu byla odpoledne 30. kvìtna odepøena jen tìko skrývaná pozornost øíské rady. Ta ji od rána netrpìlivì oèekávala pøednesení státoprávního prohláení,
na nìm se po horeèných jednáních i se zástupcem slovenské politické scény
dr.Vavro robárem36) sjednotilo 27. a 29. kvìtna vedení èeské domácí politiky. Jeho
východiska i cíl pøedjímal zásadní èlánek, který z podnìtu Antonína vehly v agrární tiskovém orgánu ji 27. kvìtna konstatoval: Demokratická vichøice, je zaburácela z Ruska, ene se dále a vyèiuje Evropu. Její náraz nemùe se zastaviti u
naich hranic. A také se nezastaví I my chceme v tomto státì býti slouèeni, my
bratøi jednoho národa, Èei a Slováci a tvoøiti tu celek nerozborný.37)

34. Z èeských poslancù byli v dobì svolání dolní komory øíské rady ve vìzení: dr. Karel Kramáø, dr.
Alois Raín, Frantiek Buøíval, Václav Choc, Josef Netolický a Jan Vojna, pøièem vìznìný byl té
Václav Klofáè, pøestoe nebyl dosud odsouzen. Navíc T. G. Masaryk a Josef Dürich byli za hranicemi a kdy se po výzvì z 3. èervence 1917 do tøiceti dnù nedostavili do poslanecké snìmovny, byli
svých mandátù zbaveni.
35. Provolání Èeskému poselstvu na øíské radì! otisknul napø. Soukup, F.: 28. øíjen 1918, I, Praha
1928, str. 396-398, cit. str. 398.
36. robár Vavro (1867-1950) se stal stoupencem co nejuího sepìtí Èechù a Slovákù. Po vyhláení
samostatného èeskoslovenského státu se nejdøíve stal ministrem s plnou mocí pro Slovensko, èlenem vlády byl poté v letech 1918-1922, 1945-1946 a 1948-1950.
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Zásadní prohláení nejdøíve v èetinì a poté v nìmèinì pøednesl z povìøení Svazu Frantiek Stanìk. Zpoza pøedsednického stolu Frantiek Udral dobøe vidìl, jak
tlumoèení nároku na slouèení vech vìtví èeskoslovenského národa v demokratický èeský stát, zahrnující i slovenskou vìtev národa, ijící v souvislém celku s histo38)
rickou vlastí èeskou, vyvolalo v jednìch poslaneckých øadách souhlas, v jiných
zase údiv a v dalích ostrý protest. Nejvlivnìjí èetí politikové jím toti doma vùbec poprvé odmítli uznávat dosud jimi respektovanou územní oddìlenost Rakouska a Uherska.
Avak pouze jediný èeský poslanec, národní socialista Antonín Kalina, dokázal
citovaný poadavek Svazu pøevést v otevøenou podporu zahranièní Masarykovy
odbojové akce. Ani Frantiek Udral jetì tehdy svùj Rubikon nepøekroèil. Spoleènì s celým vedením agrární strany se ztotoòoval toti s pøesvìdèením státoprávního prohláení, e irokými ústavními zmìnami bude moné v zájmu celé øíe i
dynastie dosáhnout pøetvoøení mocnáøství habsbursko-lotrinského ve spolkový stát
svobodných a rovnoprávných národních státù.39)
Ke vemu domácí politika daný cíl vnímala stále jetì jako velice vzdálený. Naléhavìji pro ni znìly úkoly bezprostøední. Pøedevím se snaila prosadit proputìní
vech politických vìzòù. Neváhala dokonce tento poadavek pøedloit císaøskému
Velièenstvu Karlu I., a to kdy 28. kvìtna k audienci pøijal pøedsednictvo Svazu,
vèetnì Udrala. Nakonec dala v zájmu dosaení svého cíle prostøednictvím nejuího poslaneckého vedení najevo právì té svùj odstup od snah T. G. Masaryka.
Rakousko-uherský generál Boroeviè tak od ní 5. èervna obdrel blahopøejný telegram k vítìzství, jeho nad italskými jednotkami dobyl na èásti fronty podél øeky Piavy. Jetì pøed jeho odesláním se pøitom uklidòoval Frantiek Stanìk: Pro takovou
formalitu si nenecháme zkazit amnestii! Poleme tomu vrahovi telegram, je Slovan,
snad se to snese 40), pøesto vak musel v pøítích dnech èelit výtkám, e projevená vstøícnost vùèi monarchii byla a pøíli veliká.
Souèasnì se ani poslanecká snìmovna nechtìla zcela rozejít s èeskou reprezentací. Zmìnou jednacího øádu a následnou domluvou mezi pøíslunými kluby
tøeba umonila, aby se 16. èervna jejím osmým místopøedsedou stal sociální demokrat Vlastimil Tusar. Agrárníku Frantiku Udralovi se tím dostalo pøíleitosti vytvoøit s ním v jejím pøedsednictvu nezitnou dvojici. Oba mui se v nìm nicménì a
podvìdomì snaili strhnout na sebe roli hlavního tlumoèníka názorù Svazu, co
jejich pracovnímu, ale rovnì osobnímu sblíení znaènì i do budoucna vadilo.41)
Obdobnì panující dynastie chtìla do jisté míry dát najevo svoji vstøícnost vùèi
nárokùm Èechù. Po návratu ze státnické návtìvy v Nìmecku si proto nekorunovaný èeský král Karel I. povolal 2. èervence k sobì ministerského pøedsedu Ernsta Seidlera 42) a poádal ho, aby bez diskusí podepsal jím vlastnoruènì napsaný

37. Venkov, 27.kvìtna 1917.
38. Citováno podle Tobolka, Z.: Státoprávní prohláení ze dne 30. kvìtna 1917, In.: Nae revoluce,
r.1924, s. 183.
39. Citováno podle Tobolka, Z.: Státoprávní prohláení ze dne 30. kvìtna 1917, I.: Nae revoluce,
r. 1924, s. 183.
40. Citováno podle Soukup, F.: 28. øíjen 1918, I , Praha 1928, str. 368.
41. Pozdìji se napøíklad i v dùsledku dalích pøíèin nestal Frantiek Udral èlenem Tusarových vlád
( 8.7.1919-25.5.1920, 25.5.1920-15.9.1920), pøestoe agrárníci tvoøili vládní koalici.
42.Vláda Ernsta Seidlera vykonávala své pravomoce od 23. èervna 1917 do 22. èervence 1918
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list o amnestii politickým vìzòùm, a to nejenom èeským, nýbr i vem dalím, vèetnì jihoslovanských. Vìdomì k jejímu udìlení zvolil den, kdy nejstarí syn Otto slavil narozeniny, èím v zájmu rodu mohl prohlásit, e zbloudilé zpìt do vlasti pøivede
43)
ruka dítìte, je je povoláno, aby jednou øídilo osudy Mých národù. Provádìní císaøského rozhodnutí si ovem vyádalo nìkolika dní, take Udralovi v poèátcích
politické dráhy nejblií Karel Kramáø spoleènì s Vincencem Èervinkou, Jaroslavem Preissem, Aloisem Raínem, Josefem Zamazalem a nìkolika dalími aláøovanými opustil brány aláøe a 10. èervence.
Osvobozením uvìznìných se do èeské politiky vrátily vpravdì výrazné osobnosti, oplývající chutí se v ní znovu prosadit. Svým dynamismem nejen JUDr. Alois
Raín èi JUDr. Jaroslav Preiss, ale i jiní zaèali ohroovat pozice, které si v èasech
jejich aláøování budovala agrární strana. Ta se vak pod uválivým vedením Antonína vehly nehodlala vzdát svého podílu na formulování taktických krokù i strategických cílù Svazu a Národního výboru.Váhu svým návrhùm chtìla dodat tím, e
se rychle sbliovala se slovenským zemìdìlským hnutím. Ji 21.èervence se tak
z popudu praského stranického ústøedí seli ve Vídni Frantiek Udral a Frantiek
Stanìk s dr. Milanem Hodou,44) aby se za pøítomnosti irího kolektivu spolupracovníkù z obou stran mimojiné zamýleli, jak dále upøesòovat obsah státoprávních poadavkù Èechù a Slovákù.
Agrární strana tehdy rozvíjela své iniciativy na poli èesko slovenského sbliování, ani by je pøedem jakkoliv konzultovala se zahranièním odbojem. Pøitom mezinárodní presti Masarykova, Beneova i vech jejich kolegù mimoøádnì vzrostla
poté, co 2. èervence èeskosloventí legionáøi svedli vítìznou bitvu u halièského
Zborova. Zpráva o ní ovem mohla Udrala témìø a zarazit. Nutnì se musel vyrovnávat s jistotou, e èetí vojáci obleèení v rakousko-uherských uniformách budou
pøítì ji umírat pod útoky také tìch, jejich mateøtina je stejná jako jejich. Vùèi
formování právnì i politicky samostatné armády v cizinì z øad tamních nebo zajatých Èechù a Slovákù nicménì ádné veøejné protesty nevznáel, by by je nejen
od nìho vídeòská vláda velice ráda slyela.
Domácí politika se vak musela na rozdíl od zahranièního odboje kromì jiného
zabývat rovnì situací, kdy se v zázemí zejména mìstskému obyvatelstvu zaèalo
nedostávat i tìch nejzákladnìjích potravin. Agrární strana pøi hledání viníkù daného stavu nechtìla dopustit, aby k nim byl zaøazován pøedevím podle sociálnì demokratického tisku egoistický venkov. Slovy Antonína vehly se na chùzi 568
svých delegátù 17. listopadu zavazovala: Nesmí býti èeského èlovìka, který by

43. Citováno podle: Soukup, F.: 28.øíjen 1928, str. 457.
Otto Franz Josef (nar.1912) byl nejstarím synem Karlovým v manelství se Zitou
Bourbonsko-Parmskou, jen po zániku monarchie spoleènì s rodièi Rakousko opustil. Po smrti
otce 1. dubna 1922 stanul v èele domu habsbursko-lotrinského. V dospìlosti se vìnoval politické
dráze a stal se poslancem Evropského parlamentu.
44. Hoda Milan (1878-1944) se stal po vzniku ÈSR jedním z vedoucích èinitelù agrární strany na Slovensku. Byl ministrem zemìdìlství, ale té kolství a národní osvìty. V letech 1935-1938 byl pøedsedou vlády Èeskoslovenska. Po mnichovské konferenci emigroval zprvu do Francie, od roku 1941
il v USA.
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umíral hlady v té dobì, kdy jiní èetí lidé mají jetì co jísti. Bude-li nám hladovìti,
musíme hladovìti vichni, ale nesmí býti mezi námi na jedné stranì hladem umírajících a na stranì druhé nasycených!45) Hlavnì její mladí funkcionáøský aktiv, pøedstavovaný Rudolfem Beranem a Josefem Vraným, se proto pøihlásil k charitativní
akci Èeské srdce, k ní dala svým provoláním z 25. øíjna podnìt spisovatelka Rùena Svobodová. S plným nasazením se zapojil do èinnosti celonárodního ústøedí,
je mìlo koordinovat vybírání darù a jejich distribuci. Svoji aktivitou se vlastnì do
budoucna vzdaloval Frantiku Udralovi, který zùstával ve Vídni a dával pøednost
samostatným poèinùm pomoci. Jetì pøed vyvrcholením léta tak v roce 1917 na
svùj dolnoroveòský statek pozval dìti vìznìného národnì socialistického poslance Václava Choce a pozdìji zase hlavnì zejména ve svém volebním kraji vycházel
vstøíc jejím organizátorùm.
Zostøující se sociální napìtí mohlo ovem i pod dojmem íøících se ozvìn pokraèujícího revoluèního zápasu v Rusku destabilizovat pomìry pøímo na venkovì. Vedoucí
agrární èinitelé si toho byli plnì vìdomi, a proto se zaèali scházet, aby zvaovali stranický program v hospodáøské oblasti. Zrovna v létì 1917 vedl Frantiek Udral zásadní debatu s Antonínem vehlou o tom, e by se do nìj ji výslovnì mìl promítnout
poadavek pozemkové reformy, umoòující pod dohledem strany parcelaci lechtických i vech dalích velkostatkù. Chtìli tehdy jeho vytyèením rolníkùm dát nadìji na
získání pùdy s výhledem jetì více si je k sobì pøipoutat.46)
Navíc nesporné diplomatické úspìchy zahranièního odboje nutily agrární pøedáky k pøehodnocování postojù ve státoprávní rovinì. Závìry, k nim dospívali, se
stále zøetelnìji blíily uvaování Tomáe G. Masaryka a jeho skupiny. Souèasnì
odpovídaly posunùm, k nim ve svých úvahách dospívaly i dalí rozhodující sloky
èeské domácí mocenské scény. Za vechny je na podzimním zasedání dolní komory øíské rady, zahájeném 25. záøí, vyjádøil emotivním projevem Frantiek Udral. Pøítomným poslancùm jiných národností zopakoval: My øíkáme zcela upøímnì,
e chceme svùj samostatný stát a e chceme být svobodným národem. V pokraèování je vak doslova a vydìsil, kdy jim pøi hledání odpovìdi na otázku, kdo Èechùm a Slovákùm pomùe v naplòování jejich tuby, vmetl do tváøe:Snad jeho
Velièenstvo císaø? Ten svým velkoduným aktem amnestie prokázal, e jeho due
jest naplnìna dobrotou a moudrostí. Má vak tolik moci, aby nám na tomto poli
nìco vymohl? Já pravím, e nikoliv! Nìmecko-maïarská hegemonie toho nikdy nedopustí.47)
Jetì 30. kvìtna oficiálnì projevená vstøícnost domácí politiky vùèi
habsbursko-lotrinské dynastii se tak na podzim roku 1917 propadla do minulosti.
Umonila to mimojiné skuteènost, e podle poètu poslaneckých mandátù v druhé
nejsilnìjí politické stranì  sociální demokracii, nabylo na pøevaze køídlo kolem
Gustava Habrmana a Rudolfa Bechynì, které z jejího vedení dokázalo vytìsòovat
Bohumíra merala, stoupence uchování velkého, by od základù zreformovaného
støedoevropského soustátí.48) Vzpomenutý proces dodával na váze projevu Udra45. Citováno podle: Soukup, F.: 28. øíjen 1918, Praha 1928, I, str. 222.
46. K setkání Frantika Udrala s Antonínem vehlou srovnej napø.: Kotyk, J.: Frantiek Udral
(1866-1938), Zprávy Klubu pøátel Pardubicka, 1991, è.5/6, str. 138.
47. Citováno podle: Soukup, F.: 28.øíjen 1918, Praha 1928, I , str. 561-562.
48. Bohumír meral se nejdøíve vynucenì vzdal 28. záøí 1917 pøedsednictví výkonného výboru sociální
demokracie a poté 11. listopadu funkce pøedsedy jejího poslaneckého klubu na øíské radì.
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la, jen ho navíc pøednesl coby generální øeèník Svazu, sdruujícího oproti svým
poèátkùm ji vechny èeské poslance øíské rady. Svým øeènickým umìním se toti nenápadnì vypracoval do postavení Staòkova zástupce, ani se tím ovem oba
mui výraznìji sblíili.
Nejenom vak schopnost strhujících projevù Udralovi umoòovala, aby se znovu stal vpravdì viditelným èeským politikem. Pøispìla k tomu pøedevím skuteènost, e se v souladu se závìry vlastní agrární strany dokázal vèas zaøadit v onen
proud èeské politiky, která zpøetrhávala své vazby na habsbursko-lotrinskou dynastii a její rozlehlé mocnáøství. Pro nadcházející období se vak sám pro sebe musel rozhodnout, zda se v nìm stane iniciátorem pøijímaných názorù nebo zùstane
jako a dosud pouze jejich dovedným a respektovaným tlumoèníkem.
Resumé:
Conditions for Frantiek Udral political activities were substantionally changed
since the beginning of the First World War. The Vienna parliament where he defended interests of the Agrarian Party as well as the Czech national mowement as the
whole was chlosed already in the 25th January 1914. Although the persecution of
the Czech nation made by the Austrian-Hungarian state was streghtened Frantiek
Udral did not join the resistant movement developed in abroad. He did not emigrated nor he did not become the T.G. Masaryk, E.Bene and M.R.tefanik
co-worker. Frantiek Udral together with the leadership of the Agrarian Party
came out from the presumption that Austrian-Hungarian Empire sepported by its
stronger ally  Germany - would achieve the victory in the war conflict. His position
started to be changed only since 1917 year. He quite openly resisted to the idea
that the Czech state should become the compenent part of the Habsburg Central
European monarchy during the parlimentary autumn meeting in 1917.
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