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Editoriál

Partneři vydání

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou další číslo našeho zpravoda-
je ŠveHLAS. Tentokrát je toto číslo věnované Roku 
Františka Machníka, který naše organizace spolu 
s partnery (Asociací soukromých zemědělců ČR, 
Selská jízda, Město Klatovy a další) společně slavíme 
a připomínáme tento rok. Kromě tohoto skvělého poli-
tika, ministra obrany a duchovního otce pohraničního 
opevnění v kritickém roce republiky 1938. Ohlas naší 
Společnosti Antonína Švehly každým rokem úžasně 
roste a nabírá na síle. Inspirujeme mnoho míst v repub-
lice, kde místní patrioté a zastupitelé znovu připomínají 
osobnost Antonína Švehly, která v dnešním světě krize 
má co nabídnout do rozbouřených vod nejen politiky, 
ale především důvěry samotných občanů. V tomto 
čísle také jsou prezentovány dary a přírůstky do naší 
knihovny.
Vnímáme s velikou pozorností také poslední vývoj 
v České republice a Evropě. Důležité pro nás jsou i 
česko-izraelské vztahy, které mají tradici již z doby 
První republiky. Proto jsme také v této těžké době  

podpořili stát Izrael a navázali na již zmíněné tradice 
jako podporovatelé senátní akce pro Izrael, kterou 
pořádal mezinárodní řád Křížovníci s červeným srd-
cem - Cyriaci. Málo známým faktem je mj. existence 
Židovské republikánské strany. Tato židovská politická 
strana konzervativní orientace na území prvorepub-
likového Československa, respektive na Podkarpatské 
Rusi, kandidovala v zemských volbách v roce 1928 
a zemských volbách v roce 1935 a byla v celostátní 
politice spojencem našich československých agrárníků. 
Součástí tohoto čísla je také exkluzivní interview 
s farmářem a poslancem Pavlem Šrámkem a v nepos-
lední řadě ukázka z budoucí publikace renomované 
historičky Evy Broklové, která je dlouholetou předsed-
kyní Masarykovy společnosti. 
Společně si přejme, aby naše Společnost Antonína Šve-
hly se dále účinně rozvíjela a vzkvétala a aby budouc-
nost naší země si více brala z odkazu našeho velikého 
státníka Antonína Švehly.
Přeji Vám krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok 
2017 !!!

Generální partner BESSERGOLD GmbH organizační složka
Finančně podpořila MČ Praha 15.

Zpravodaj ŠveHLAS vydala Společnost Antonína Švehly, zapsaný spolek (IČO: 266 29 496, Bruslařská 1187/12, 
Praha 10, 102 00) – www.antoninsvehla.cz (C) 2016 foto Marie Zdeňková, Selská jízda, Lukáš Kopecký, 

Společnost Antonína Švehly z.s.

Mgr. Pavel Černý, předseda SAŠ, z.s.
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Pavel Šrámek: 
Antonín Švehla je náš symbol

Jak vidíte současnou situaci českých zemědělců  
a farmářů?

Dlouhodobě říkám, že naše zemědělství prožívá krizi, 
která je výsledkem nekoncepční zemědělské politiky 
ČR, řekl bych až „ne-zemědělské“ politiky tohoto státu. 
Krize se projevuje dramatickým poklesem cen mlé-
ka, masa, a v létě obilovin, dramatickým snižováním 
produkce i dalších historicky českých potravin jako 
brambor, ovoce a zeleniny.  Náš trh je stále více zavážen 
levnými potravinami. Za posledních 25 let jsme téměř 
cíleně likvidovali živočišnou výrobu. Masově jsme se 
soustředili na rostlinnou výrobu, která ničí naši krajinu 
a půdu, protože nejsou zvířata a tudíž není organická 
hmota (kejda, chlévská mrva, prostě lejno) vracená na 
pole, což má vliv na sucho, záplavy a hlavně spodní 
vody. A to je samozřejmě špatně. 

Pokládáte podporu českým zemědělcům za 
dostatečnou?

Rozhodně ne. V roce 1989 jsme dostali šanci obnovit 
venkov, ale tu jsme nevyužili. Devadesátá léta byla 
divoká a kromě částečných náprav křivd, přišly i křivdy 
nové. Jediné co nepřišlo, je smysluplná zemědělská 
politika tohoto státu, ani dlouhodobá strategie. Doš-
lo akorát tak k likvidaci zemědělských podnikatelů 
v živočišné výrobě. Pokud se nezmění systém dotací, 
kdy téměř 70% jde na platby na hektar a nepřesunou 
se tyto prostředky do živočišné výroby s následnou 
produkcí potravin, tak se situace nezlepší. Stačilo by 
snížit tzv. SAPS na cca 40% a těch 30%, což je ročně 
cca 12 mld. Kč, rozdělit cíleně na to, co naše země chce 
dělat, produkovat, být soběstačná. Jinak nás nadále 
naši sousedé budou vesele zavážet potravinami a sucho 
a povodně budou plenit naši krajinu. Malou náplas-
tí na velkou ránu bylo v těchto dnech ve sněmovně 
schválená vratka spotřební daně do živočišné výroby. 
Předložil jsem ve spolupráci s ministerstvem zeměděl-
ství pozměňovací návrh, který ukládá, že vratka 
spotřební daně se v živočišné výrobě bude odvíjet od 
intenzity chovu – tedy v poměru velké dobytčí jednot-
ky na hektar. Znamená to, čím vyšší bude tento poměr, 
tím vyšší bude vratka. Jsem rád, že návrh prošel ve 
sněmovně s tak významnou podporou - pro hlasovalo 

145 poslanců ze 158 přítomných. Bohužel s ohledem na 
předpokládané dopady na státní rozpočet bude návrh 
platný pouze do roku 2018. Pokud budu poslancem  
i v dalším volebním období, udělám vše proto to, aby 
návrh platil i v následujících letech. Jak znovu říkám, 
malá náplast na velkou ránu, ale alespoň díky za ní.  

V čem byste chtěl dané věci zlepšit?

Víte, při vstupu do EU vláda podcenila zemědělskou 
politiku a západní země nás teď zaváží levnými potrav-
inami. Zahraniční zemědělci nejen že naplno využív-
ají velké podpory domácích vlád a jsou tak schopni 
vyrábět levněji, ale začali v ČR skupovat zemědělskou 
půdu s jediným cílem, udělat z nás zemi závislou na 
jejich produkci potravin. To je pro mě zejména jako 
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pro poslance a zároveň zemědělce absolutně nepřijatel-
né. Dotace na hektar, jak znovu opakuji, jako mantra, 
již dávno odzkoušený nesmysl v Řecku při vstupu do 
EU v roce 1981. Dnes Řecko dováží přes 80% potravin. 
Nehledě na to, že dlouhodobě byla podpora živočišné 
výroby téměř nulová, docházelo k podpoře jen rost-
linné výroby a „nic-nedělání“. Zemědělství se tak stalo 
dojnou krávou pro ty, kteří se s co nejmenší námahou 
snaží z něho dostat co nejvíce peněz, především dotací. 
Vlastní půdu, téměř nic nedělají, ale berou daleko větší 
dotace než ti, co vyrábějí potraviny. O organické hmotě 
jsem již hovořil. Půda pak nezadržuje vodu v kra-
jině, zvyšuje se riziko lokálních záplav a extrémního 
sucha. Všechno je to propojené, všechno spolu sou-
visí. Snažím se jako poslanec všechny tyto věci nějak 
napravit, ale jde to těžce. Lepíme díry, ale musíme najít 
dlouhodobé systémové řešení. 

Na veřejných seminářích jste se odkazoval na našeho 
státníka Antonína Švehlu jako vzor pro dnešní poli-
tiky a zemědělce. V čem Vy osobně pokládáte jeho 
odkaz za zásadní?

Ano, odkazoval, a to především souvislosti s debatou 
o venkově a struktuře našeho zemědělství, o velikosti 
farem a podniků. Totiž „venkov jedna rodina“, hes-
lo našeho významného prvorepublikového státníka 
Antonína Švehly, předsedy Agrární strany, který pod 
touto myšlenkou spojil celý venkov a to je zásadní. Byla 
to nejmocnější politická síla v první republice. V duchu 
představ tohoto hegemona prvorepublikové politiky 
Agrární strana měla hájit a reprezentovat zájmy vešk-
erého venkovského obyvatelstva. V rolnictvu viděl Šve-
hla základ národa, a těchto hodnot je potřeba si vážit  
i dnes. V parlamentu nemají bojovat chudí s bohatými, 
ani venkov s městy. Musíme si uvědomit, že agrární 
strana v době svého politického vrcholu dokázala 
propojit venkov s městem tak, jako nikdo před tím ani 
v pozdějších letech.

Stal jste se také členem a podporovatelem naší 
Společnosti Antonína Švehly. Co Vás k tomu vedlo  
a co byste v naší činnosti nového uvítal?

Jak říkám, osobně si této postavy prvorepublikové 
éry velice vážím a myslím, že jeho myšlenkový od-
kaz je stále naživu, a to i přesto že bychom v letošním 
roce mohli oslavit 83. výročí úmrtí tohoto úspěšného 
funkcionáře.  Štěpící linie venkov vs město stále více 
rezonuje společností. A právě o to víc vítám a oceňuji 
všechny aktivity Společnosti Antonína Švehly, která 
aktivně připomíná jméno a památku významného 
československého politika a jeho ideje, které bychom 
měli i nadále ctít a prosazovat. Vážím si toho, že mohu 
být součástí.  

Dne 5. října tohoto roku si nejen česká společnost 
připomenula 80. výročí od narození prezidenta Vá-
clava Havla, který dovedl naši zemi k demokracii  
a svobodě. Jak jste tehdy prožíval rok 1989 a jak 
vidíte dnes historickou roli našeho bývalého prezi-
denta, který se chtěl stát také „mostem“ k prvorepub-
likovému prezidentu T. G. Masarykovi?

Václav Havel, statečný muž, který měl zásadní vliv na 
směřování země k parlamentní demokracii a zapojení 
do politických struktur západní civilizace je významná 
osobnost naší historie, která nás vyvedla z imperial-
istického východního područí. Víte, dějiny jsou plné 
politiků, ale jen málo státníků, kteří jsou stateční, od-
vážní, odhodlaní, umí pojmenovat události kolem nás  
a učinit správné rozhodnutí, které je přežije. Jsou 
to také lidé, kteří bojují proti zlu a za něčí práva a 
společnost dokážou spojovat a nikoliv rozdělovat. 
Václav Havel je nepochybně právě jedním z těch, jehož 
ideje nezmizely s jeho fyzickým odchodem, ale stále 
přetrvávají. Ctít ideály svobody a liberální demokracie 
má smysl a je to nekonečný boj. 

Je něco co byste chtěl vzkázat našim ostatním pod-
porovatelům?

Ano, především to, abychom nikdy nezapomněli, že 
malí, střední či velcí zemědělci jedno jsou, jak říkával 
Švehla, “venkov jedna rodina“. 

Od roku 2013 jste poslancem za hnutí ANO 
2011. Podařilo se Vám prosadit také několik poz-
měňovacích zákonů a zákonodárných iniciativ. Jak 
z posledních iniciativ nyní Váš pozměňovací návrh 
na zelenou naftu prošel zemědělským výborem a 
chystá se projednat na půdě Sněmovny. Návrh jste 
předložil ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. 
V čem vidíte jeho hlavní plus pro české zemědělce? 

Hlavní podstatou je, že zákon rozšiřuje podporu tzv. 
vratky ze spotřební daně i pro živočišnou výrobu. Víte, 
původní pozměňovací návrh poslance Kudely počítal 
se zvýšením vratky u živočišné výroby až na více než 90 
%. To je skvělá zpráva, ale, je tam několik ale. Z praxe 
vím, že dvě sazby vratky na farmu bude komplikace  
a u některých povede i k podvodům, navíc je to pracné 
pro menší farmy oddělovat naftu na práci na poli a prá-
ci ve stáji, když nafta je v jedné nádrži. To mě přivedlo 
k myšlence jedné sazby na farmu a zavedení kritéria 
intenzity živočišné výroby, který je dán poměrem velké 
dobytčí jednotky (VDJ) na hektar. Znamená to, že vyšší 
vratku dostanou ti, kteří mají daný poměr vyšší. Poz-
měňovací návrh je pro dobře hospodařící zemědělce 
bonusový, pro špatně hospodařící nevýhodný, ale moti-
vační, k podvodům netolerantní a navíc jednoduchým 
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způsobem dostává do živočišné výroby více peněz, než 
bylo původně alokováno, bez komplikovaných žádostí 
a především rychle a to je důležité. 

Kromě práce poslance jste také farmářem a spoluma-
jitelem úspěšné zemědělské a potravinářské farmy 
Milknatur. Vaše výrobky je možno zakoupit v prode-
jních sítích a vybraných obchodních řetězcích. Jako 
novou značku máte čerstvé mléko z farmy bez GMO 
a telecí maso bez GMO. Chystá společnost Milknatur 
ještě něco dalšího pro českého zákazníka a co je Vaší 
hlavní vizí ve Vaší činnosti farmáře a podnikatele 
v potravinářství? 

Ano, v Líních u Plzně provozujeme s mým strýcem 
Zemědělskou výrobu Milknatur, která se dlouhodobě 
zaměřujeme na výrobu mléčných výrobků, od roku 
2010 pak provozujeme mlékomaty v Plzni. Vyrábíme 
pouze geneticky nemodifikované potraviny. To zna-
mená, že naše krávy a telata na naší farmě krmíme 
striktně přírodními, geneticky neupravenými plodi-
nami a krmivy. Produkty z něj pak nijak dál geneticky 
neupravujeme. Navíc náš skot přikrmujeme přírod-
ním prostředkem na posílení imunity, protože jen 
od absolutně zdravých přírodně krmených dojnic je 
možné získávat mléko, které stojí za to konzumovat. 
Mléko pak je nejen chutné, ale hlavně zdravé a posi-
luje celý náš imunitní systém. V krátkém časovém 
horizontu neplánujeme další rozšiřování sortimentu. 
Nyní se ale chceme zaměřit na lepší dostupnost našich 
farmářských výrobků. Chceme podpořit přímý prodej 
z farmy prostřednictvím online objednávky a dovozu 
až přímo zákazníkovi. 

Tento rok slavíme společně Rok Františka Machní-
ka, agrárníka a ministra národní obrany, který je 
duchovním otce hraničního opevnění v kritickém 
roce 1938. Vy sám jste se zasazoval, aby se Františku 
Machníkovi dostalo ocenění. Jak vidíte jeho osobnost 
a přínos k obraně státu, jehož spoluzakladatelem byl 
Antonín Švehla jako vedoucí z Mužů 28. Října?

Ano, zasazoval. Ale bohužel dnes je jméno Františ-
ka Machníka téměř neznámé, byť je to jeden z ne-
jvýznamnějších ministrů obrany, politik pronásle-
dovaný nacisty i komunisty, který zemřel v ústraní a 
zapomenutí. A dodnes o něm ví jen málokdo. Nicméně 
z Vojenského historického ústavu jsme obdrželi zprávu, 
že by ocenění či vyznamenání F. Machníka nebylo 
vhodné. 

Zasloužil by si podle Vás Antonín Švehla důstojné 
místo, kde by byl trvale připomínán, např. formou 
stálé expozice či malého muzea, jak má naše SAŠ uve-
deno i v propagačním letáku jako dlouhodobý cíl?

Určitě ano. 

Co byste chtěl na závěr vzkázat našim čtenářům? 

Že každého, kdo má zájem, rád přivítám na své farmě 
v Líních u Plzně k ochutnávce našeho šetrně paster-
ovaného kravského mléka a telecí paštiky, opravdová 
delikatesa.  

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Pavel Černý

Medailonek (převzato z webu poslance):

Ing. Pavel Šrámek, MBA

(* 25. března 1965) je český politik a podnikatel, od října 2013 poslanec Poslan-
ecké sněmovny PČR, od roku 2014 zastupitel města Plzně a Městského obvodu 
Plzeň 3, člen hnutí ANO 2011.
V letech 1983 až 1988 vystudoval strojírenství na Vysoké škole strojní a 
elektrotechnické v Plzni (získal titul Ing.). Vzdělání si doplnil na University of 
Pittsburgh v USA, kde v letech 2008 až 2009 absolvoval obor ekonomika a řízení 
firem a korporací (získal titul “Executive MBA”).
V roce 1988 absolvoval základní vojenskou službu, kterou ukončil v hodnosti 
Poručíka. Po roce 1989 se zaměřoval na mezinárodní obchod, marketing a 
management firem a mezinárodních korporací. Mezi roky 1989 až 1990 praco-
val jako marketingový asistent v exportním oddělení Škody Plzeň. V roce 1991 
absolvoval pracovní stáž v USA.
Po návratu z USA působil na vysokých manažerských postech převážně v amer-
ických mezinárodních korporacích. 
V letech 1991 až 1996 jako obchodní manažer ve firmě Procter & Gamble 
Czechoslovakia a v letech 1997 až 2001 jako obchodně-marketingový ředitel pro 
střední Evropu ve společnosti Gillette Czech & Slovak Republics.
V období let 2001 až 2005 byl výkonným ředitelem pro střední Evropu u firmy 
CPW (joint venture Nestlé & General Mills) a mezi lety 2005 až 2011 Generál-
ním ředitelem pro Východní Evropu ve společnosti General Mills International, 
kde měl na starosti trhy ve 13 zemích střední a východní Evropy.
V roce 2011 po téměř 20 letech ukončil své působení v mezinárodních kor-
poracích. Zainvestoval do rodinné firmy a začal podnikat v České republice v 
oblasti zemědělství a potravinářství.
Je spoluvlastníkem společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s. kde je 
místopředsedou představenstva (2010), spolumajitelem a jednatelem obchodní 
společnosti Milknatur International s.r.o. (od 2012) a výrobce potravinových 
doplňků Active Immuno Systems s.r.o. (od 2013) a investorem v dalších 
menších projektech.
Působí současně jako člen rady poradců (Advisory Board) na University of 
Pittsburgh Europe.
Je rovněž členem představenstva Okresní agrární komory Plzeň-sever a členem 
Hospodářské komory v Plzni.
V letech 1981 až 1982 byl členem juniorské reprezentace Československa ve 
volejbale.
Pavel Šrámek je rozvedený a má tři syny (Pavel, Petr a Martin). Žije v Plzni.
Je aktivním sportovcem, zajímá se o historii, mezinárodní obchod a geopolitiku.
Politické působení
Je členem hnutí ANO 2011, je předsedou místní organizace Plzeň 3.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval za hnutí ANO 
2011 v Plzeňském kraji a byl zvolen poslancem.
V parlamentu je místopředsedou Zahraničního výboru, členem Hospodářského 
výboru a je rovněž členem stálé delegace do Parlamentního shromáždění 
NATO.
V komunálních volbách v roce 2014 do Zastupitelstva města Plzně vedl 
kandidátku hnutí ANO 2011, které volby vyhrálo a byl tak zvolen zastupitelem 
města. Zároveň se stal zastupitelem Městského obvodu Plzeň 3.
Hodnoty
Vyznávám slušnost, osobní čest, hrdost, kulturu projevu a jednání, především 
pak úctu ke každému člověku. Nesnáším pomluvy, intriky, lži a podvody. Proto 
si teď v české politice připadám jako Alenka v říši divů. Přesto věřím, že politika 
se dá dělat slušně, jako služba zemi a národu, ve kterém žijeme. 
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Eva Broklová:
K devadesátému osmému výročí vzniku  

Republiky československé

Podle názoru osobnosti přesahující význam Českoslov-
enska, prezidenta Masaryka, měl Švehla významné 
zásluhy o prvorepublikovou demokracii. Masaryk to 
zdůraznil mnohokrát, naposled krátce po Švehlově 
smrti. V pojetí Karla Čapka byl nadán duchem samou-
ka, který byl doma téměř ve všech oborech lidského 
vědění. 
Základní kameny systému, který Švehla realizoval, 
tvořila demokratická republika, jež byla v souladu 
s Masarykovým výrokem: Republika, ale demokratická. 
Důraz na republiku vyjádřil Švehla i novým názvem 
agrární strany, jejímž předsedou po léta byl: Repub-
likánská strana zemědělského a malorolnického lidu. 
Vazbu moci tvořila v ČSR parlamentní demokracie 
s těžištěm moci v parlamentu.
Rysy československé demokracie jako parlamentní 
demokracie byly do určité míry zeslabeny ve prospěch 
„státu stran“. Nicméně „pražská zkušenost“, jak byl 
tento systém nazván, nebyl překážkou národní politice 
a kontinuitě úsilí, na jehož základě se na pevných 
základech organizovaly nové státy.
   Významný podíl Švehlův na župním zákoně, sou-
visícím s ústavou, byl dokladem prozíravosti politika 
uvědomujícího si potřeby právě vznikajícího státu 
složeného z nesourodých částí, kterému chyběla 
jednotná struktura, jež se osvědčila ve Francii po 
revoluci v roce 1789 zavedením departementů. Bylo 
od ní upuštěno – nejen z finančních důvodů – a byly 
zavedeny nejprve župní svazy a nakonec veřejná 
správa (její kladné rysy rovněž nemůžeme opominout) 
ovšem předznamenala budoucí rozpad státu, i když 
se autonomie pro Slovensko zrovna nerealizovala. 
Kontinuitu odbornosti zastupitelských úřadů po roce 
1927 zajišťovala jejich skladba, jež byla obměňována 
jen ze dvou třetin. Prozíravé bylo odnětí volebního 
práva policii a vojákům, když se ukázalo, že by volební 
právo těchto složek mohlo být nebezpečné pro stát. Ke 
snahám o dobré uspořádání polis náleželo i budování 
rozličných oborů, přičemž budování školství dobře 
hodnotili i Němci, zejména karpatští.
Ústavní výbor uznal Švehlovy zásluhy při projednávání 

ústavy, jež umožnily překonat rozpory některých  
ustanovení s mírovými smlouvami, zvláštním 
oceněním. Definice politické filozofie obsahuje vedle 
otázek lidské společnosti, moci a vlády státu, jejichž 
naplňování jsme sledovali, ještě svobodu, legitimi-
tu, spravedlnost, občanství, podmínky dobrého us-
pořádání polis (obce). Všechny tyto složky a úsilí o je-
jich realizaci nacházíme ve Švehlově konání od vstupu 
do veřejného života a do politiky.
Ve prospěch „státu stran“, byly do určité míry zeslabeny 
rysy československé demokracie jako parlamentní 
demokracie. Nicméně „pražská zkušenost“, jak byl 
tento systém nazván, nebyl překážkou národní politice 
a kontinuitě úsilí, na jehož základě se na pevných 
základech organizovaly nové státy.
     Přesto, že autoři prací o Švehlovi převážně konstatují 
na jeho činnosti pouze metodu, jíž dosahoval dobrých 
výsledků v uskutečňování svých cílů, tj. jeho schop-
nost uzavírat kompromisy, zjišťujeme, že Švehla si byl 
dosahu své činnosti velmi dobře vědom. Dokládá to 
také jeho následující výrok: „Ztroskotá-li můj systém, 
odejdu z politiky. Vezmu hůl a mošnu a půjdu od 
vesnice k vesnici a budu vyprávět lidem, co mají, když 
získali republikánskou samostatnost, a co by z ní bylo, 
kdyby ji ztratili.“

(Části Shrnutí z rukopisu Eva Broklová, Antonín  
Švehla, tvůrce politického systému, připravovaného 
k vydání v nakladatelství Academia.)
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Lukáš Kopecký:
Rok Františka Machníka

V sobotu 30. dubna 2016 uplynulo 130 let od narození 
Františka Machníka, osobnosti, které se v posledních 
pěti letech konečně dostalo zasloužené pozornosti.
 Uplynulých deset měsíců velmi dobře ukázalo, 
jak důležité je, si tyto významné a přitom zapome-
nuté osobnosti připomínat. Setkávají se zajímaví lidé, 
objevují se zasuté vzpomínky, staří přátelé se po letech 
znovu tváří v tvář potkávají.
 A na příkladu Machníkova života se objevují 
další osobnosti, kterým by bylo třeba dát větší prostor a 
přiblížit je širší veřejnosti.
 Tak jako se nám v rámci Machníkova roku 
podařilo přiblížit osobnosti z řad agrární strany, komu-
nistickým kriminálem mučené spisovatele, důstojníky 
československé armády, statečně bojující proti nacismu 
i komunismu a další a další. 
 Přesně za dva roky si budeme připomínat 
sto let republiky. Silný hlas, připomínající osobnosti 
agrární strany, by měl znít den co den. Protože bez nich 
bychom ji rozhodně neměli. 
 A tak mi dovolte poděkovat srdečně všem, 
kteří se podíleli a podílejí na průběhu Roku Františ-
ka Machníka. V první řadě je to vynikající přístup 
celé Machníkovy rodiny. Dále pak Město Klatovy, 
Město Chrudim, Město Ždánice, Městys Kolinec, 
Obec Bolešiny, Asociace soukromého zemědělství, 
Střední zemědělská škola potravinářská v Klatovech, 
Společnost Antonína Švehly, Sbor Selských jízd Jana 
Žižky z Trocnova Štěkeň, Sbor Selských jízd Jan Koz-
iny Sladkého Blovice, Janákův východočeský sbor SJ 
Nechanice, Spolek Přátelé české historie Klatovy, 142. 
prapor oprav AČR Klatovy, Studijní a vědecká knihov-
na Plzeňského kraje, Městská knihovna Klatovy; pod 
záštitou starostů Klatov, Chrudimi, Ždánic, Kolince  
a Bolešiny, pod záštitou poslance Vladislava Vilímce  
a senátora Petra Bratského. 

S případnými návrhy pro další roky mě prosím neváhe-
jte kontaktovat. 

V úctě

Mgr. Lukáš Kopecký
koordinátor Roku Františka Machníka
historik KHI FF UJEP Ústí nad Labem
učitel Masarykovy základní školy v Klatovech

+420 737 530 037
machnik2016@gmail.com
www.facebook.com/machnik2016 
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Marie L. Neudorflová:
Švehla a Masaryk

Antonín Švehla patřil k těm českým politikům, který 
byl celou svou bytostí svázán s českým národem, jeho 
historií, zápasy a půdou. Z tohoto sepětí a z důklad-
ných znalostí vyvěrala jeho víra, že stojí za to vést 
zápas za svobodu a úroveň českého národa a později za 
úroveň a stabilitu československé republiky. Byl géniem 
v tom, že dovedl realisticky odhadnout podmínky a 
potřeby národa za různých politických situací. Měl jas-
no v hodnotách, na kterých stavěl svůj politický směr, 
které bylo nutné prosazovat, a kterým zůstával věrný. 

To měl společné s T. G. Masarykem, se kterým si poli-
ticky rozuměl, a kteří oba stavěli svůj vztah a spoluprá-
ci na vzájemném respektu a důvěře. Jejich vzájemné 
návštěvy a porady se staly neobvykle časté, v době Šve-
hlova premiérství pravidelně dvakrát za týden. Nejcen-
nější na nich se dnes na těchto poradách jeví samozřej-
most, s jakou vycházeli ze společného demokratického 
filosofického základu, ve kterém prospěch národa a 
většiny lidí a jejich kulturní, mravní a sociální úroveň 
hrály nejdůležitější roli. Spojení Masarykova teor-
etického a koncepčního pojetí demokracie  
a Švehlových znalostí reálného života, zvláště venkova, 
jehož občané tvořili podstatnou část československého 
obyvatelstva, a intensivní spolupráce na jeho základě, 
přinášela jak prosperitu, tak unikátní stabilitu repub-
lice, a to v Evropě v době, kterou Švehla vnímal jako 
konfliktní, zahlcenou extrémními nedemokratickými 
silami zprava i z leva.

Švehla, podobně jako Masaryk vycházel z hlubokých 
znalostí historie českého národa. Demokracii viděl 
v souladu s těmi nejcennějšími českými tradicemi, 
pečlivě rozvíjenými od 19. století intelektuální elitou 
českého národa - především v podobě demokratické 
politické kultury, solidaritě všech vrstev národa, včetně 
sociální, a v trvalém úsilí o kulturní rozvoj,  
z něhož úroveň a přístupnost dobrého vzdělání byly 
nejdůležitější. Věděli, že náklady na tyto oblasti se 
mnohonásobně vrátí ve kvalitě lidí, menších problémů 
ve společnosti, a v tvůrčí iniciativě lidí. V jejich pojetí 
svoboda měla především mravní dimenze. Masaryk 
o Švehlovi řekl, že byl člověk myslivý, nadaný velikou 
inteligencí ... a byl jako pravý myslitel skromný. Měl  
k němu naprostou důvěru neboť jejich vědomí základ-

ních potřeb národa i jejich cíle byly stejné. 

Švehlovo umění dosahovat rozumné kompromisy mezi 
stranami bylo obecně obdivováno, neboť to vyžadovalo 
modrost, pevné mravní zásady, a schopnost přesvědčo-
vat rozumnými argumenty. Švehla naplňoval tento úkol 
nejen zodpovědně, ale s posláním, že budovat dobrý 
stát je úkol nejvznešenější. Karlu Čapkovi řekl: “Politi-
ka je umění, nejkrásnější ze všech umění, protože jeho 
materiálem je sám život. Neznám nic krásnějšího než 
je politika.” Politické strany považoval za nezbytnou 
součást demokracie, měl většinu z nich dokonce rád,  
i když, ve srovnání s dneškem, byl v určité výhodě, 
neboť většina důležitých politických stran stála na 
společných demokratických základech, v nichž hlavním 
cílem byla slušná úroveň většiny lidí a společnosti jako 
celku. V tomto kontextu jen málokdo zpochybňoval 
nutnost pozitivní role demokratické vlády, veřejnosti 
a jejich vzájemné spolupráce. Obecnou normou byla 
politika především jako služba národu a jeho úrovni. 
Švehla s touto filosofií byl schopen překlenout občas-
nou řevnivost stran a nejeden propastný rozdíl  
v názorech. 

Švehlovo, podobně jako Masarykovo úsilí v politice, 
mělo tedy mravní i duchovní základ. Věřili, že politika 
musí být poctivá, konstruktivní a spravedlivá, nep-
oskytující privilegia žádné skupině. Víru v pozitivní 
schopnosti českého a slovenského národa spojovali s 
vírou, že politika musí vytvářet takové podmínky, aby 
většina lidí nemusela zápasit se základními potřebami 
o přežití, ale aby mohla svůj pozitivní duševní a mravní 
potenciál rozvíjet, používat ke svému prospěchu i 
k prospěchu celku. Oba si velmi cenili toho, že od 
19. století si český národ zvykl spoléhat se hlavně na 
vlastní síly, vlastní úsilí, a že měl inteligenci, která mu 
svou humanitní a demokratickou filozofií udávala 
správný směr, který přinesl naprosto unikátní pozitivní 
výsledky v několika desetiletích již před první světovou 
válkou. Po roce 1918 Československo bylo uznáno po 
Švýcarsku jako druhá nejlepší demokracie v Evropě. 
Z kulturních hodnot, které tehdy vytvořil, žijeme do 
značné míry dodnes. 

Poctivá politická spolupráce těchto dvou mužů ku 
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prospěchu národa a státu, založená na sdílených 
mravních a demokratických hodnotách se mi zdá jako 
jejich nejcennější dědictví. Bylo příznačné pro velké 
české politické osobnosti, že jejich konstruktivní a 
zodpovědný přístup k národu, a tím i k politice, měl 
své kořeny jak v odporu k rakouské nedemokratické 
politice, neschopné pozitivně řešit hluboké problémy 
před rokem 1914, tak v tradicích a úsilí české 
společnosti o svůj vlastní pozitivní kulturní, mravní  
a ekonomický rozvoj, ze kterého vyrůstal takový stupeň 
národní integrace, který umožňoval smysluplnou 
státnost a tím i rozvíjení efektivní demokracie. V tomto 
ohledu bychom měli daleko více věnovat pozornos-
ti odkazu mužů, jako byl Masaryk a Švehla a jejich 
unikátní schopnosti spolupracovat ku prospěchu všech 
lidí, národa.

Portrét Antonína Švehly spolu s prezidentem T. G. 
Masarykem v kočáru z prezidentských voleb 1927.

Originál fotografie (c) Národní archiv
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Lidmila Němcová:
F. C. Kampelík: Co jednomu nemožno,  

všem dohromady snadno

Úvod

Agrární politika Antonína Švehly byla prospěšná pro 
zemědělský sektor jako celek. V tomto kontextu bych 
se chtěla zmínit o družstevnictví, které bylo v jeho éře 
částí ekonomické infrastruktury země a významně se 
podílelo na zlepšování situace rolnického stavu. 

Bohužel historie ani českého, ani slovenského družste-
vnictví dnes není veřejnosti dostatečně známa. Mnozí 
lidé si pojem družstvo spojují se socialistickými JZD 
či kolchozy, jiní s izraelskými kibutzy; v českých 
podmínkách si je většina občanů připomíná v souvis-
losti s násilným vstupem do zemědělských družstev v 
50ých letech 20. století. Družstevnictví netvoří žádný 
společenský řád, není ani obdobou odborového hnutí 
či politické strany.

Družstevnictví   

Družstevnictví je v současné době nejen význam-
nou formou podnikání, ale i masovým hnutím, které 
ve větší či menší míře je rozvinuto ve všech zemích 
světa. U jeho zrodu byly snahy překonat nebo alespoň 
zmírnit negativní jevy panujícího hospodářského řádu 
a zlepšit postavení sociálně slabších a středních vrstev 
společnosti na základě rovnosti, dobrovolnosti, solidar-
ity, spolupráce, vzájemné pomoci a vnitro-družstevní 
demokracie. Kromě ekonomických cílů by mělo také 
plnit úkoly sociální a kulturní se silným morálním 
akcentem.
V literatuře najdeme mnoho definic družstva, které 
se objevují v ústavách, zákonech a v četných dalších 
různých dokumentech. Dnešní největší družstevní au-
torita ICA (International Co-operative Alliance) vydala 
širokou definici , kterou se řídí více než 800 milionů 
družstevníků na světě.

Vývoj družstevnictví prošel mnoha etapami, s odlišnými 
formami organizací, s různým vztahem státu k družst-
vům a jeho významem pro občana a pro společnost.

V závislosti na změně společensko-ekonomickýché 
podmínek občané zakládají podle svých konkrét-
ních potřeb celou škálu zemědělských družstev. Jako 
příklad lze uvést družstva zemědělská úvěrní, odby-
tová, zásobovací, zpracovatelská, pojišťovací, strojní, 
provozní, elektrifikační, zavodňovací, odvodňovací, 
pěstitelská, semenářská, inseminační, rybářská, lesní, 
pro společné obdělávání půdy aj. Dnes se setkáváme 
stále častěji s družstvy víceúčelovými.

Kromě zemědělských družstev jsou ve světě rozšíře-
na družstva spotřební, řemeslnická, bytová, kulturní, 
sociální a další. 

Počátky družstev ve světě

Za prvé reálné družstvo na světě je považováno 
spotřební družstvo ve městě Rochdale u Manchesteru 
v Anglii, které bylo založeno továrními dělníky v r. 
1844. Prosperovalo díky družstevním principům, které 
se staly v budoucnu “družstevní abecedou“. Družstevní 
principy se postupně modernizovaly a přizpůsobovaly 
měnícím se podmínkám. Založením družstva si 
jeho členové chtěli zlepšit svou situaci na trhu jako 
spotřebitelé, s cílem nakupovat zboží za střední tržní 
ceny a tak se vyhnout závislosti na obchodnících, kteří 
prodávali zboží za vysoké ceny, a zajistit si plynulý 
prodej kvalitního zboží. Vedle ekonomických cílů 
družstvo sledovalo i cíle sociální a vzdělávací.

Zemědělská úvěrní družstva shromažďovala drob-
né úspory rolníků a dalších méně zámožných vrstev 
obyvatelstva a zpětně poskytovala úvěry za příznivě-
jších podmínek než banky nebo místní lichváři. 
Úvěrní družstva podporovala rovněž činnost ostatních 
neúvěrních družstev.

Za první úvěrové zemědělské družstvo na evropském 
kontinentě  je považován Gazdovský spolek, který v r. 
1845 v Sobotišti na území dnešního Slovenska založil 
protestantský učitel Samuel Jurkovič.  I když trvalo 
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pouze 6 let, inspirovalo vznik dalších zemědělských 
družstev na Slovensku.

Na demokratickém základě budoval zemědělská úvěrní 
družstva v tehdejším Rakousku Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen (1818 -1888). Tato družstva se zaměřovala 
původně na drobnější vlastníky, postupně  nabývala 
přitažlivosti též pro zámožnější vrstvy ve městech.
 
Počátky družstev v českých zemích
 
V českých zemích se rozšířila zemědělská úvěrní 
družstva pod jménem kampeličky podle svého českého 
propagátora, lékaře-humanisty Františka Cyrila 
Kampelíka (1805-1872), který vypracoval konkrét-
ní schéma funkce, organizace a činnosti vesnických 
úvěrních družstev. 

V r. 1857 začal Kampelík uvažovat o řešení palčivého 
problému výhodnějších peněžních půjček pro rolníky, 
kteří byli do té doby odkázáni většinou na lichváře a 
spekulanty. Za hlavní prostředek považoval sdružování 
drobných úspor v úvěrních spolcích. Vyhlásil pro-
gram družstevní svépomoci  pod heslem “Co jednomu 
nemožno - všem dohromady snadno”. Vycházel z 
Raiffeisenových myšlenek. V r. 1861 vydal brožu-
ru  Spořitelny ve farských kollaturách orbě, řemeslu ze 
svízelů pomohou. Vyzýval rolníky, aby si vybudovali 
vlastní úvěrové ústavy. Zdůrazňoval také mravnost.

Myšlenky F.C. Kampelíka se staly skutečností až po jeho 
smrti. V r. 1890 bylo založeno prvé úvěrní družstvo ve 
Rtyni u Úpice a posléze v Rybné u Žamberka. V r. 1901 
již existovalo 517 českých kampeliček, v r. 1933 jejich 
počet dosáhl 17 000. Rozšiřovaly svou úvěrní činnost   
a shromažďování úspor o hromadný nákup a prodej 
plodin. Na činnost kampeliček navazovala zemědělská 
družstva zpracovatelská, obchodní a provozní.

Forma kampeliček převládala i v meziválečném 
období. Veřejnost si vysoce vážila těchto družstev, 
kampeličky si získaly důvěru místního obyvatelstva. 
V období vrcholné politické a státnické působnosti 
Antonína Švehly ve funkci předsedy vlády ČSR bylo 
československé zemědělské družstevnictví silně propo-
jeno s principy morálními a patřilo ve světovém měřít-
ku mezi nejvyspělejší. 

Členy kampeliček se stávali drobní rolníci, kteří získávali 
díky kampeličkám úvěry za přijatelných podmínek. Mno-
ho rolníků se tak vymanilo ze závislosti na vesnických 
lichvářích. Městské banky drobné úvěry neposkytovaly, 
orientovaly se spíše na střední a velké podnikatele, velké 
banky odmítly poskytovat dočasné úvěry. 
K rozvoji družstev přispěly také právní normy - 

především první družstevní zákon z r. 1873. Jeho autor 
prof. dr. Antonín Randa se zasloužil rovněž o rozvoj  
a konsolidaci českých záložen.

Činnost kampeliček umožnily realistické zásady, 
které vyjadřovaly ekonomické a sociální zájmy i kul-
turně-vzdělávací aspekty.

Závěrem

Činnost českých kampeliček byla přerušena válkou, po 
nástupu komunistického režimu splynula se státním 
sektorem. 

Po r. 1989 došlo k pokusům o obnovu kampeliček. 
Občané se domnívali, že lze navázat na slavnou před-
válečnou historii, ovšem pokusy ve většině případů 
skončily neúspěšně, a to z různých důvodů. Došlo 
pak sice ke zpřísnění zákonů a k hlubší analýze příčin 
krachů, nicméně bohužel také byla vážně narušena 
důvěra obyvatelstva k družstevním formám vlastnictví. 

Dnes družstva typu kampeliček sice existují, ale pouze 
v malém rozsahu. Historicky však kampeličky dodnes 
představují slavnou kapitolu našeho zemědělství. Jsou 
příkladem soudržnosti rolnictva a jeho cesty k pros-
peritě jak vlastní, tak i celonárodní.
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Ze života Společnosti Antonína Švehly

V sobotním deštivém odpoledni, dne 16. dubna, 
uspořádala Společnost Antonína Švehly již 12. ročník 
vlastivědné pouti po stopách našeho významného 
rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly. 
Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15 pan Milan 
Wenzl, který patří mezi zakládající členy Společnosti 
Antonína Švehly, spolu s poslancem PSP ČR panem 
Pavlem Šrámkem.
 Vzhledem k horšímu počasí na setkání přišlo 
přibližně dvacet hostů, zástupců naší městské části, 
historických organizací a spolků (Sokol, Český svaz 
bojovníků za svobodu, Pražský akademický klub 48 a 
další), potomci agrárních rodin (Jan Malypetr), Tomáš 
Doucha z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací  
i hosté z dalekých končin naší republiky.
 

Zahájení u státníkovy busty se ujal předseda SAŠ Pavel 
Černý, který přítomné přivítal a poděkoval staros-
tu MČ Praha 15 panu Milanu Wenzlovi za podporu 
činnosti SAŠ. Dále vystoupil pan starosta, který ocenil 
osobnost Antonína Švehly a jeho zásluhy za stát a jeho 
vztah k rodné Hostivaři. Poté se ujal slova poslanec 
pan Pavel Šrámek, který prezentoval Antonína Švehlu 
nejen jako vynikajícího státníka, ale také jako obhájce 
všech zemědělců. Další řeč pronesl poslanec Daniel 
Korte, který připomenul Antonína Švehlu jako zastánce 
stranické a parlamentární politiky a opravdového 
přítele prezidenta T. G. Masaryka. Krátkým proslovem 
přispěl k slavnostnímu charakteru akce zakladatel nové 
Agrární demokratické strany Milan Halada z Klatov, 
který hovořil o významu tehdejší agrární strany nejen 
pro zemědělství, ale i pro obranu a bezpečnost státu. 
Na závěr vystoupil br. Emil Kulfánek, 1. místopředse-
da ÚV ČSBS, který ve svém projevu kladně zhodnotil 
roli Antonína Švehly v historii i jako nevyčerpatelnou 
mravní inspiraci pro politiky dnešního času a popřál 
SAŠ do dalšího rozvoje hodně sil.
 Po tomto vystoupení předseda SAŠ Pavel 
Černý pronesl přísahu věrnosti odkazu Antonína Šveh-
ly, zahájil další ročník této slavnosti a pozval přítomné 
na posezení do nedaleké restaurace Na Kačabce, kde 
probíhala přátelská beseda za bohatého občerstvení.

Mgr. Pavel Černý

Švehlova cesta 2016 a přísaha věrnosti odkazu našeho státníka 
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Jako je již dlouholetou tradicí, dne 27. 10., v předvečer 
státního svátku 28. Října, uspořádala Společnost An-
tonína Švehly slavnostní shromáždění u busty našeho 
slavného rodáka a prvorepublikového ministerského 
předsedy za agrární stranu Antonína Švehly. Oslava 
proběhla za příjemného slunného podzimního počasí 
a opět za hojné účasti více než 50 lidí. Záštitu poskytl 
ministr zemědělství Marian Jurečka a starosta městské 
části Praha 15 Milan Wenzl. Akci finančně podpořila 
MČ Praha 15 a podnikatel Miroslav Procházka, maji-
tel firmy ENSLO CZ s.r.o..
Kromě pana starosty se slavnostního setkání 
z významných hostů zúčastnila paní poslankyně Hele-
na Válková. Byli zde přítomni zástupci společenských 
organizací (mj. Sokol, Baráčníci a Spolek Národního 
zemědělského muzea) a také zástupci organizací  
a institucí (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 
Sdružení křesťanských seniorů, Český svaz bojovníků 
za svobodu), sedláci a bývalí agrárníci, zástupci 
akademické obce a další.
Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Mgr. 
Pavel Černý položením květin spolu s ostatními a 
přivítáním všech vzácných hostů a příznivců. Poté 
sbor Základní umělecké školy Hostivař zazpíval 
naši státní hymnu. Jako první se ujal slova staros-
ta Milan Wenzl, který ve svém projevu zdůraznil 
historickou a státotvornou úlohu Antonína Švehly. 
Připomenul také přítomným aktivní vztah Antonína 
Švehly ke spolkovému životu a k běžným občanům 

a jeho mimořádnou pracovitost. Poté vystoupila se 
zajímavým proslovem paní poslankyně Helena Válk-
ová, která všem připomenula Antonína Švehlu jako 
opravdového státníka, který politiku chápal jako službu 
občanům a také ve své řeči shrnula obdivuhodný 
postoj Antonína Švehly a jeho sociální cítění během 
první světové války, kdy venkov živil města. Dále se 
slova ujal první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek, 
který osvítil přítomným srdce politiky Antonína Švehly 
a jeho úlohu při vzniku Československa v říjnových 
dnech a jeho vlastenecké a demokratické cítění. Další 
vystoupil s řečí zástupce selského stavu Jan Trmal, 
který představil Antonína Švehlu nejen jako mistra pol-
itického kompromisu, ale také jako muže akce, který se 
obětoval pro národ a stát. Předseda SAŠ Pavel Černý 
ve svém závěrečném vystoupení shrnul zakladatelskou 
roli Antonína Švehly nejen jako zakladatele Národního 
zemědělského muzea, Zemědělské knihovny, Agrární 
banky, ale také Mezinárodního agrárního byra. Bylo 
také připomenuto, že v roce 2018 ke stému výročí 
republiky podá Společnost Antonína Švehly návrh 
prezidentu republiky na státní vyznamenání pro An-
tonína Švehlu in memoriam.
Poté sbor ZUŠ Hostivař zazpíval národní písně, z nichž 
závěrečná byla Masarykova oblíbená Ach synku, synku. 
V úplném závěru přítomní minutou ticha uctili památ-
ku Antonína Švehly. Poté program pokračoval po-
sezením v příjemném prostředí restaurace Na Kačabce 
s diskuzí, občerstvením a besedou nad svépomocným 
nesocialistickým družstevnictvím a dějinami Hostivaře 
a Toulcova dvora.

Mgr. Pavel Černý

Oslava státního svátku v předvečer 28. října
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Dne 13. 12. 2016 u příležitosti výročí úmrtí naše-
ho významného rodáka a státníka Antonína Švehly 
uspořádala Společnost Antonína Švehly spolu s MČ 
Praha 15 další pravidelné společenské shromáždění  
u jeho hrobu na hostivařském hřbitově.
 Slavnost proběhla za příznivého počasí za 
účasti přibližně 40 hostů z řad společenských a kul-
turních organizací. Čestnou stráž u hrobu vykonávali, 
jako je již tradiční zvyklostí, zástupci České obce sokol-
ské a také Baráčníci. 
 Na zahájení zazpíval sbor ZUŠ Hostivař píseň 
Zelení hájové. Po slavnostním přivítání účastníků před-
sedou Společnosti Mgr. Pavlem Černým následovalo 
kladení květinových darů. 
Za našeho hostitele, MČ Praha 15, vystoupil, jako je 
tradicí, starosta MČ Praha 15 pan Milan Wenzl, který 
ve svém projevu zhodnotil osobnost Antonína Švehly 
a jeho morální vzor pro naši současnou dobu. Poté 
se slova ujal vzácný host ředitel Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., 
který zdůraznil zakladatelskou roli státníka Antonína 
Švehly i ve vztahu k ústavu a tamní Knihovně Antonína 
Švehly, která je třetí největší zemědělskou knihovnou 

na světě. Poté následovala státní hymna, opět za zpěvu 
sboru ZUŠ Hostivař. Závěrečnou modlitbu Otčenáš  
a duchovní zastavení pronesl Josef Hejnic z Křesťan-
ského společenství Hostivař.
Poté byli přítomní pozváni na příjemné posezení  
v nedaleké restauraci na Kačabce, kde byly uděleny 
třem významným osobnostem SAŠ (Bohumil Řehák, 
Ing. Jan Malypetr, Ing. František Toulec) pamětní listy 
Antonína Švehly.

Mgr. Pavel Černý

Prosincová pieta a udílení pamětních listů Antonína Švehly
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Letem – světem - obrazem

Agrárnické povídání
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Shromáždění v Senátu na podporu státu Izrael za finanční podpory Společnosti Ant. Švehly  
a poslance, farmáře a VIP člena SAŠ Ing. Pavla Šrámka, MBA, 14.04.2016
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Selská jízda a události roku 2016

SELSKÁ JÍZDA (SJ) – S rozvojem kulturního  
a společenského života po první světové válce byla zak-
ládána celá řada spolků a organizací (Sokol, Orel, Junák 
…) Nadšením a pílí vesnického – selského lidu se 
tvořila též krojovaná jízdní banderia, měla své prapory 
a udržela se i v nejhorších dobách rakouské perzekuce. 
Tradiční národní a selská banderia nabyla tím účelného 
využití, prospět domovu, vlasti vytvořením zdatného 
jezdectva v sedle i s potahem.
První organizované složky Selské jízdy vznikaly od 
roku 1925. Důležitými rysy této organizace vždy byly 
dobrovolná kázeň, pořádek a vynikající organizova-
nost, láska ke koním a jízdárenský výcvik. V Selských 
jízdách se navazuje na tradici a historii našeho selství 
ve snaze, aby selský stav byl i nadále udržovatelem 
národního svérázu.
Za podpory Agrární strany vedené Antonínem Švehlou 
pak Selská jízda byla jako nová jezdecká organizace 
založena 31. 1. 1925, kdy proběhla ustavující valná 
hromada Ústředí Selských jízd.
Duchovním tvůrcem hnutí „Selských jízd“ byl poslan-
ec, ministr zemědělství a později i ministr obrany 
Bohumír Bradáč. 
U příležitosti hospodářské výstavy v Praze dne 17. 
května 1925 ,,Selská jízda“ prvně vystoupila veřejně 
průvodem Prahou, spolu s Ústředím jezdeckých od-
borů dorostu a Republikánské strany zemědělského  
a malorolnického lidu.

Činnost SJ byla zaměřena převážně na zvýšení kvality 
chovu koní a spolupráci s armádou.
Selští jezdci byli při prezenční službě často, díky svým 
zkušenostem, přidělováni k oddílům armády, kde se 
koně používali. 
Provozování sportovní a reprezentativní bylo spojeno 
s hrdostí na selský stav, důraz se kladl i na kavalírství, 
přátelství a vlastenectví. Nácvik pak zahrnoval teor-
etickou přípravu péče o koně, jízdu pod sedlem  
a v zápřeži.
Ústředí Selských jízd (Praha Slezská 7) také vydávalo 
také knihy, příručky a také časopis Selská jízda.
Veškerá práce v Selských jízdách byla řízena předs-
ednictvem USJ a správním výborem spolu s odbory 
technickým a chovatelským.
Smutným ukončením SJ byl nejprve zákaz činnosti za 
německé okupace v roce 1942 a potom faktická likvi-
dace v roce 1947. Tehdy bylo poslední vystoupení SJ 
v Nechanicích, které bylo nastupujícími komunisty 
bezohledně potlačeno. 
Po roce 1989 vznikají samostatná sdružení SJ, které se 
snaží navázat na prvorepublikové aktivity. Vztah ke 
koním a jejich využití však je jiný, přesto láska k těmto 

ušlechtilým zvířatům je pořád stejná.

Obnova Selské jízdy dnes, je náročný úkol s cílem – 
zachovat tradice selského stavu, vlastenectví, spojit 
milovníky koní a historie naší krásné české země.

SBOR SELSKÝCH JÍZD
JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
občanské sdružení IČ 227 47 401
Na Městečku 12, 387 51 Štěkeň

(FIO) Číslo účtu: 2500481727/2010 
http://selskajizdajzt.goneo.cz 

člen Místní akční skupiny LAG STRAKONICKO
člen Asociace soukromého zemědělství ČR

JEDNATEL
František Sáček
mt.777 166 196
Arch.Dubského 966
386 01 Strakonice
http://selska.jizda.sweb.cz 

- Selská jízda
- Sedliacká jazda
- Yeomanry - Peasant riding
- Bäurisch Reiten 
- La cavallerie paysanne

VĚRNI PŮDĚ, VĚRNI SOBĚ, VĚRNI VLASTI 
ŽUPA PRÁCHEŇ

19



Selská Jízda
Jitka Komanová 

31. 1. 2016 v Dobšicích u Blatné

Pravil Čech: „Země úrodná, buď mojí!“
 On národ zde založil, co se s půdou pojí.
Prací svou dobrý lid do té půdy vrůstal,
a ač kdosi mýtit chtěl, český lid tu zůstal.

Pamětliví této vazby, sedláci se spojili,
Selskou jízdu založili, společně pak sílili,

vědomi si svých kořenů, ukazují lidu,
s vírou v sebe možno překonati bídu.

V srdci toho národa žije Česká zem,
v jednotě pak silní, bojují se zlem,

ani v časech těžkých, nepoleví v píli 
jako statné lípy, z půdy berou síly.

Ten, kdo z lidí má ten dar
cítit vlast svou, nezná zmar,

když slunce laská naši zemi českou,
srdce rozpíná se láskou vlasteneckou!
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Selská jízda Blatná byla založena v roce 1928 v restau-
raci U Bílého lva za účasti 19 činných členů. Starostou 
sboru se stal Karel Baloun - rolník v Holušicích, náčel-
níkem František Hlaváč, jednatelem Miroslav Vrána. 

SJ Blatná se každoročně zúčastňovala všech národních 
a vlasteneckých akcí, zvláště pak oslavy 28. října. Také  
v Uzenicích u Blatné v roce 1938 při odhalení památní-
ku T. G. Masaryka.
SJ Blatná pořádala 14 cvičení a 16 vyjížděk. Sborových 
závodů ve Strakonicích r. 1928 se zúčastnilo 18 jezdců a 
ve Štěkni r. 1930 4 jezdci. Větší podniky navštívila  
v Březnici r. 1928 při Krajinské výstavě a ve Strakon-
icích r.1931 oslavy A. Šťastného.

 Z podnětu SJ byl založen v lednu 1930 Jezdecký odbor 
Národní střelecké jednoty Blatná-venkov, jehož všich-
ni členové byli povinně v SJ. Roku 1928 byl založen 
okrsek SJ Uzenice. Celkem SJ Blatná čítal 42 členů,  
z nichž měl 30 vlastní kroj slavnostní a 24 cvičební kroj 
střelecký.

V dubnu 1933  SJ Blatná zahájila pravidelné nedělní 
dopolední cvičení v jízdě na koni, při čemž nejvíce bylo 
používáno vojenských záložních koní. Cvičení řídil 
náčelník František Hlaváč, statkář a záložní nadporučík 
4. Jezdeckého pluku v Poli - četař jezdectva Petr 
Krhoun.
V roce 1937 byl celý sbor SJ na slavnosti u blatenského 
zámku při příležitosti svatby Bedřicha Hildprandta.
 

 SJ Blatná byla součástí župního Sboru SJ Jana Žižky 
z Trocnova.  Zde byl náčelníkem František Toman 
z Mladějovic a místo-náčelníkem Bedřich Hildprandt 
z Blatné.

SJ Blatná byla zrušena, tak jako ostatní v roce 1942 za 
německé okupace.
Dodnes SJ Blatná obnovena nebyla, ale připravuje se  
v roce 2017 její případné vytvoření a začlenění do Sbo-
ru SJ Jana Žižky z Trocnova, která byla znovu založena 
v roce 2011 ve Štěkni u Strakonic.  

Selská jízda okresu Blatná (1928 - 1942)
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Nové přírůstky do naší knihovny
Dar od paní Daniely Portešové
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Dar od pana Jana Hřebce

28



Zajímavé: Pamětní kámen
Pamětní kámen Antonína Švehly se nachází u obce obce Předotice 

v bývalém okresu Písek.
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