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1 Úvod 

Na přelomu 40. a 50. let 20. stoleté došlo s příchodem komunistického režimu 

k mnoha tzv. socialistickým přeměnám společnosti. Svou práci jsem zaměřila na jednu 

z nejvýznamnějších změn, tu, která od základu změnila dosavadní způsob práce v zemědělství 

a zapříčinila likvidaci zažitého účinného hospodaření našich předků. Tato změna 

je označována jako kolektivizace. Kolektivizace zemědělství postihla československé vesnice 

hned po roce 1948. Trvala dvanáct let a nejvíce zasáhla bohatší hospodáře, v té době 

označované dobovou propagandou termíny jako kapitalistické živly, vesničtí boháči nebo 

kulaci. Toto pojmenování vytvořilo u širší veřejnosti hanlivý náboj, který citově podněcoval 

závist a nenávist vůči větším a zámožnějším hospodářům. Následovalo násilné odebrání 

majetku, věznění kulaků a vystěhování jejich rodin co nejdál od jejich kraje. Ve všech 

oblastech Československa se začaly rozorávat meze a utvářet jednotná zemědělská družstva. 

Rozhodla jsem se důkladněji prozkoumat první etapu socializace vesnice v oblasti 

Zlínska, v té době označované komunisty nově vytvořeným názvem Gottwaldovsko (město 

Zlín se silným baťovským duchem bylo totiž přejmenováno po prvním dělnickém 

prezidentovi Gottwaldovi na Gottwaldov). Tento kraj patřil k nejvíce zemědělsky produkčním 

oblastem Československa. Skoro polovinu veškeré půdy zde tvořila orná půda. Stav vesnic 

před započetím procesu kolektivizace ale nebyl v tomto kraji nejideálnější. Dostupné prameny 

píší o lehké až střední vybavenosti zemědělskými stroji, vysoké religiozitě obyvatelstva 

a propastných rozdílech mezi chudými a bohatými oblastmi Gottwaldovského kraje. Snažila 

jsem se proto zachytit průběh první fáze, která byla pro československé i pro gottwaldovské 

zemědělství nejdrastičtější. 
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2 Kolektivizace československého zemědělství po roce 1949 

2.1 Situace v československém zemědělství v poválečném období 1945–

1948 

 Druhá světová válka přinesla československému zemědělství složitou situaci. 

Zemědělci se museli potýkat s velkými ekonomickými a výrobními problémy jak v rostlinné 

výrobě, tak v živočišné. Řada z nich se musela navíc vyrovnat se svými specifickými 

problémy. Zemědělství bylo po válce velmi zasaženo a dobová situace mu vůbec nepřidala. 

V předválečné zemědělství se hospodářství slibně vyvíjelo. V mezinárodním srovnání totiž 

ČSR vykazovala proti evropskému průměru poměrně lepší pozici v zemědělství než 

v průmyslu. V roce 1938 bylo Československo v čisté zemědělské výrobě v přepočtu 

na obyvatele 5 % nad evropským průměrem.
1
 

 Zemědělství bylo na slušné úrovni, tedy až do Mnichovské dohody, po které ČSR 

ztratila téměř třetinu území s velkými přírodními zdroji a po které automaticky došlo 

k poklesu výroby jak v průmyslu, tak i v zemědělství. Bylo zabráno 33 % orné půdy a 26 % 

lesů. Začala fungovat povinná výstavba tržních svazů, samozásobitelské normy a dodávkové 

povinnosti, které venkovský život zasáhly nejvýrazněji. Produkce v živočišné výrobě 

i v rostlinné začala postupně klesat. 
2
 

 Situace po válce nebyla optimističtější. Velké změny v systému státní správy po roce 

1945 začaly rozrušovat dobře fungující předválečnou zemědělskou správu a samosprávu. 

Stále častější bylo omezování svobody rozhodnutí a snahy státu o direktivní řízení 

zemědělské výroby. Důkazem je například zákaz agrární strany, odbourávání demokratických 

prvků v zemědělské samosprávě a převzetí ministerstva zemědělství Komunistickou stranou 

Československa (dále KSČ). 

 Krátce po osvobození v roce 1945 vznikla jako stranicky nezávislá zájmová 

organizace Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ) a Jednotný zväz slovenských roľníkov 

(JZSR). Základem pro realizaci změny v sociální struktuře vesnice byl Košický vládní 

program. Měsíc po vydání tohoto programu vydal ministr zemědělství J. Ďuriš směrnice 

pro národní výbory o nejnutnějších opatřeních v zemědělství. Směrnice obsahovaly nejbližší 

                                                           
1
 PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. 

ISBN 978-80-7239-228-5. 
2
 Tamtéž, s. 430. 
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úkoly určené pro zemědělský sektor v poválečném Československu a prakticky důkladný 

návod, jak realizovat všechny body agrární části Košického vládního programu.
3
 

 Roky 1945–1948 jsou často označovány za přechodné období pro zemědělství. 

Na jedné straně se formovaly vztahy s kapitalistickým charakterem, na straně druhé byly tyto 

vztahy omezovány zásahy státu do řízení zemědělství. Největším zlomovým okamžikem byly 

bezesporu pozemkové reformy, kterými KSČ ve třech etapách získala ještě větší politickou 

moc. Z prvorepublikové pozemkové reformy zůstalo nedotčeno přes 2 miliony hektarů půdy. 

Myšlenka záboru a rozparcelování velkých panství se více a více přibližovala skutečnosti. 

Hned v prvních měsících po válce přestali v pohraničních oblastech působit němečtí sedláci 

a zkonfiskované německé usedlosti se tak staly významným zdrojem pro příděly. 

 Pozemková reforma z roku 1945, která byla součástí tzv. Benešových dekretů, 

se týkala konfiskace majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců. Druhá fáze pozemkové 

reformy, která byla namířena proti velkým českým a slovenským vlastníkům, na sebe 

nenechala dlouho čekat. V roce 1947 bylo urychleně schváleno šest tzv. Ďurišových zákonů 

z roku 1946 a následně Hradecký program z dubna 1947, čímž také proběhla revize první 

pozemkové reformy z roku 1919. V navrhovaných zákonech se předně jednalo o přídělech 

půdy z konfiskovaných velkostatků do rukou soukromých zemědělců.
4
 

 Únorem 1948 se vše utvrdilo a pro zemědělství nastaly krušné časy. Dne 21. března 

1948 přijalo zvláštní zasedání parlamentu komunisty připravené zemědělské zákony, jejichž 

součástí byl zákon o pozemkové reformě, zákon, kterým se zamezovalo drobení zemědělské 

půdy, scelovací zákon, zákon o zemědělské dani a zákon o zemědělském úvěru. Na základě 

zákona o pozemkové reformě byla vyvlastněna půda statkům s rozlohou nad 50 ha.
5
 

 Do října roku 1948 bylo rozděleno celkem 943 271 hektarů půdy, z toho 270 292 půdy 

zemědělské. Celých 60 % dostaly státní statky, lesy a zemědělská družstva. 

V Československu získalo půdu v rámci přídělů celkem 72 678 uchazečů. Půda přímo 

                                                           
3
 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. 336 s. ISBN 978-80-7021-902-

7. 
4
 TOTALITA. Kolektivizace zemědělství - pozemková reforma [online]. [20. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/sektor/zem_pr.php. 
5
 Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé, 1948, č. 43, 44, 45, 46, 47 a 49. 
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z pozemkové reformy připadla jednotným zemědělským družstvům (dále JZD). Pozemková 

reforma skončila v roce 1950.
6
 

 Až do roku 1948 fungovala u hlavních zemědělských výrobků úplná dodávková 

povinnost. To znamenalo, že zemědělci mohli legálně prodávat pouze drobné, méně 

významné produkty. Výkupy řídily trhové svazy, které se zachovaly ještě z druhé světové 

války. Svou funkci zastávali i soukromí výkupčí, jejich činnost ale byla po únoru 1948 

zrušena. Výkupy pak mělo na starost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky. 

O rok později úplný dodávkový systém nahradily dvě smlouvy, a to smlouva o výrobě 

a smlouva o dodávkách uzavírány nejprve s jednotlivými rolníky, později s celou vesnicí.
7
 

 Do roku 1949 byla nastavena koncepce mechanizace zemědělství tak, aby byly 

co nejvíce vyráběny střední výkonné stroje, které by si za přiměřenou cenu mohli dovolit 

i slabší zemědělci. Součástí mechanizace zemědělství byly i speciální aktivity pro usnadnění 

práce, například byly zřízeny tzv. strojní čety, což byli dobrovolníci z průmyslových závodů, 

kteří krátkodobě pomáhali zemědělcům na vesnici.
8
 

 Tato léta byla plná úsilí o vybudování pevného dělnicko-rolnického svazku. Mnozí 

dělníci, kteří odjížděli po své pracovní době na vesnici, aby pomohli v jejím socialistickém 

přetváření, zvláště se zakládáním JZD, se později stali jejich vedoucími funkcionáři.
9
 

 Vznik jednotných zemědělských družstev byl po vzoru Sovětského svazu hlavním 

prostředkem přeměny tradičního způsobu hospodaření na venkově na jakousi „moderní 

a vyšší formu“ hospodaření.
10

 

                                                           
6
 RYCHLÍK, Jan. Pozemková reforma v českých zemích v letech 1945-1948. In: Zemědělství na rozcestí 1945–

1948. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1998, s. 5-22. ISBN 80-86185-03-6. 
7
 PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. 

ISBN 978-80-7239-228-5. 
8
 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. 432 s. ISBN 978-80-7277-113-4. 
9
 KABRHEL, Jaroslav. Československé zemědělství. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979. 240 

s. ISBN 07-003-79. 
10

 PAUKNEROVÁ, Ingrid. Zemědělské družstevnictví a deformace jeho myšlenky v období kolektivizace. 

Národopisná revue. 2011, č. 2, p. 103. ISSN 0862-8351. 
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2.2 Příprava kolektivizace čsl. zemědělství a přijetí zákona o jednotných 

zemědělských družstvech 

 První impulzy ze strany komunistů po roce 1948 v oblasti zemědělství byly zřejmé. 

KSČ však dlouho utajovala skutečné záměry a zveřejňovala falešné informace. Zemědělci 

byli ujišťováni, že se nemusí bát odebrání půdy a zavedení kolchozů po vzoru sovětů. 

 Dokládá to i projev Klementa Gottwalda na sjezdu rolnických komisí 28. února 1948, 

kdy tvrdil, že musí být vyvráceny řeči o tom, že někdo chce na vesnici zavádět kolchozy. 

V říjnu 1948 prohlásil Gottwald před delegací rolníků, že vláda bude nadále trvat na doposud 

uplatňovaných principech zemědělské politiky: „V poslední době si různí přítelíčkové zasedli 

právě na vás, na sedláky. Myslí si, že vrazí klín mezi vás a dělníky. Vypravují vám cosi 

o kolchozech, o tom, že vám vezmou půdu a podobně. Nic bez vás a tím méně proti vám 

na vsi se nebude dělat.“
11

 

 Taková prohlášení měla pouze jediný účel, a to dezorientovat veřejnost. Byl to jakýsi 

taktický manévr k uklidnění společnosti před začátkem kolektivizace. O tom také svědčí 

prohlášení Klementa Gottwalda z října 1948 poté, co se vrátil ze Sovětského svazu 

z předsednictva Ústředního výboru KSČ, kde jednal se Stalinem. Pronesena byla tato slova: 

„Říkal jsem Stalinovi výslovně, že o kolchozech nebudeme mluvit, že je budeme dělat. 

Likvidovat staré formy. On s tím souhlasil. Paniku ve straně je třeba likvidovat…“
12

 

 V následujících měsících už bylo zřejmé, že obavy rolníků z procesu kolektivizace 

byly oprávněné. KSČ začala bez ohledu na dosažené úspěchy domácího zemědělství a jeho 

tradici likvidovat selský stav a budovat zemědělská družstva nového typu. 

 Už na jaře 1948 měla vláda vypracovány první dva projekty socialistického 

zemědělského družstevnictví. O tom, jak bude vypadat československé socialistické 

zemědělství a jak k němu dojít, se poprvé živě diskutovalo 28. června 1948 na zasedání 

předsednictva ÚV KSČ. Všichni členové strany souhlasili, že se v ČSR bude realizovat 

kolektivizace sovětského typu.
13

 

 Následně 23. února roku 1949 vstoupil v platnost zákon o JZD č. 69/1949 Sb. 

a natrvalo tak změnil obraz československého venkova. Zákon sice garantoval dobrovolné 

                                                           
11

 GOTTWALD, Klement. Spisy XV. Praha, 1961. s. 112-113. 
12

 Klement Gottwald na předsednictvu ÚV KSČ, 14.10.1948. 
13

 DOLEŽAL, Jan a kol. Když mizely meze: kapitoly z kolektivizace východočeského zemědělství v letech 1945-

1960. Hradec Králové: Kruh, 1987, 136 s. 
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zakládání a vstup do JZD, praxe byla ale podle zákonných požadavků jiná. Členové družstva 

navíc ztratili moc ovlivnit chod družstva. Družstevnictví tak bylo definitivně podřízenou 

komunistickému režimu. Centrální organizací pro všechna neúvěrní zemědělská družstva byla 

už od roku 1948 Ústřední rada družstev.
14

 

 Podle zákona schváleného v únoru 1949 bylo předmětem činnosti JZD scelování půdy, 

mechanizace zemědělské práce, plnění výrobních úkolů v zemědělství, péče o organizaci 

práce za účelem zvýšení produktivity, péče o zvelebení rostlinné a živočišné výroby, účast 

při opatřovaní zemědělského nářadí, péče o zvyšování kulturní a sociální úrovně venkova 

a péče o ulehčení práce venkovských žen.
15

 

 Na 9. sjezdu komunistické strany 24.–29. května 1949 byla definitivně potvrzena 

politika omezení a vytlačování „vesnických kapitalistů“. V tomto období začalo 

bezpodmínečné sesazování větších sedláků z funkcí v národních výborech, 

ve svazech zemědělců a ve vedení tradičních družstev. S tím bylo spojeno i vysoké uvalování 

dodávkové povinnosti a znemožnění zacházet s vlastními traktory a jinou mechanizací.
16

 

 Zemědělská výroba v roce 1949 dosahovala i při nižším počtu obyvatelstva asi 80 % 

vrcholné předválečné úrovně. Vyhlášením politiky vedoucí k likvidaci soukromého 

zemědělství se ale růst postupně zpomalil. Příčinami byly nejen destrukce kulackých 

hospodářství, ale také úbytek pracovní síly a deficit pracovních sil v pohraničí. Největší odliv 

pracovních sil byl zvláště mezi roky 1949–1952. V tomto období to bylo až 80 tisíc osob 

ročně. Dalšími důvody pomalého vývoje byly chaotické poměry v nově budovaných 

zemědělských podnicích, jejich často nekvalifikované vedení, slabá orientace průmyslu 

na výrobu zemědělských strojů a agrochemikálií a v neposlední řadě již zmíněné zatížení 

výrobců povinnými dodávkami při nízkých výkupních cenách.
17

 

 Režim státního řízení zemědělského výkupu se začal navíc velmi rychle utužovat. 

Smluvní systém o dodávce a výkupu zemědělských výrobků, zavedený vládním nařízením 

č. 7/1949 Sb., totiž neobsahoval výslovná trestní opatření ohledně neplnění dodávkových 

závazků. Z toho důvodu byl 30. listopadu 1949 rychle vydán oběžník, podle kterého neplnění 

                                                           
14

 FEIERABEND, Ladislav. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Volary: Stehlík, 2007, 

161(63) s. ISBN 978-80-86913-03-2. 
15

 ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ. Zákon o JZD [online]. [20. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/citanka-kolektivizace/zakon-o-jzd.pdf. 
16

 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. 336 s. ISBN 978-80-7021-902-

7. 
17

 PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. 

ISBN 978-80-7239-228-5. 
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dodávkových závazků znamenalo přestupek postižitelný v rámci správního řízení, v mnohých 

případech se jednalo o trestný čin zařazený do zákona o stíhání černého obchodu nebo 

dokonce zločin.
18

 

 Legislativní změny se tedy čím dál více přibližovaly právnímu rámci, který 

v zemědělství umožňoval trestní postih za postoje a činy nesouhlasu s oficiální linií 

socialistické výstavby. Toto obsáhl i nový trestní zákon soudní č. 86/1950 Sb. a trestní zákon 

správní č. 88/1950 Sb., které byly schváleny 12. července 1950.
19

 

 Pro urychlení situace byly v okresních a krajských národních výborech zřízeny 

tříčlenné trestní komise, tzv. třetí referáty. Bylo zřejmé, že komise budou rozhodovat také 

o trestech odnětí svobody. Přibylo tak trestních rozhodnutí ve správním řízení proti 

zemědělcům, vzrostl také počet soudních rozsudků a prováděly se tzv. kulacké procesy. 

 Podle sovětského vzoru sílil vliv generální prokuratury a na místech v krajských 

a okresních výborech se ambiciózně uplatňovali tzv. dělničtí prokurátoři, kteří absolvovali 

nekolikaměsíční kurz právnického minima. Konec roku 1950 je často považovaný za důležitý 

časový zlom, kdy byly pečlivě podchyceny veškeré potřebné legislativní předpoklady 

i politické a mocenské nástroje pro úplné zatlačování a omezování kulaků. 

 Ve vesnicích se navíc často pohybovali pracovníci Státní bezpečnosti, aby mohli 

shromažďovat udání, svědectví a jiné informace, které byly třeba k vyšetřování. Odpůrci 

režimu se dočkali tvrdého tlaku a postihů. Tyto podněty vytvářely na vesnici atmosféru 

strachu a nejistoty, proto z těchto obav méně odolní rolníci podepsali vstup do JZD. 

 Združstevňování bylo hlavním úkolem přestavby malovýrobního zemědělství 

na socialistickou velkovýrobu. Zakládání družstev se propagovalo všemi směry. Pro vybrané 

pracovníky odpovědné za zakládání družstev byly v průběhu roku pořádány besedy a školení. 

Úkolem bylo zakládat družstva po etapách. První přípravné výbory vznikly už na jaře roku 

1949 a koncem května jich bylo celkem 2352. Většina členů byla z řad kovorolníků, 

bezzemků a někdy i drobných rolníků. 
20
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 V průběhu roku došlo k rychlejšímu a silnějšímu prosazovaní závěrů, odhlasovaných 

na sjezdu KSČ. Začala se zakládat tzv. vzorná družstva, která prošla první zkouškou 

úspěšnosti během období žní. Na podzim členská základna posílila a zároveň docházelo 

k zakládání dalších družstev. 

 V roce 1950 sice zvýšil počet JZD na vesnici, ale družstva zůstávala 

na úrovni minulého roku. Na únorovém plénu ÚV KSČ bylo odhlasováno, že hlavním 

posláním JZD je společné obdělávání půdy a musí se prosazovat. Ve svém vystoupení 

K. Gottwald prohlásil, že nejdůležitější v dané etapě je navyknout rolníky, aby společně 

vykonávali polní práce. 

 Během roku 1950 přešla některá družstva k vyšším výrobním formám. Koncem toho 

roku už byla JZD ve 25 % všech obcí ČSR s tím, že do nich vstoupilo 10 % rolnických 

hospodářství. Asi 70 % členů družstev byli členové KSČ, v představenstvech JZD byli 

komunisté zastoupeni skoro v 80 %. 
21

 

 Na zasedání ÚV KSČ v únoru 1949 byly zhodnoceny tři typy Jednotného 

zemědělského družstva. První typ se vyznačoval společnou organizací osevu a sklizně. 

Společně se totiž využívalo družstevních i soukromých mechanismů a potahů a to 

i za předpokladu, že nebyly rozorány meze a pozemky sjednoceny. Výsledky práce byly 

individuální podle velikosti vlastněné půdy. Živočišná výroba byla v tomto typu JZD 

individuální. 

 Druhý typ byl charakteristický rozoráváním mezí a zavedením společné rostlinné 

výroby. Živočišná výroba zůstávala i v tomto druhu družstva soukromá. Množství sklízeného 

pole měl každý člen družstva odvozeno od velikosti výměry do družstva vložené půdy. 

 Ve třetím typu byla družstva, která provozovala jak společnou rostlinnou výrobu, tak 

i společnou živočišnou. Fungovala zde společná organizace práce a největší část příjmů 

obdrželi členové z práce ve společné výrobě. Menší část získávali v podobě bezpracné 

náhrady za užívání půdy vnesené do družstva. 

 Na konci roku 1950 byl vypracován také návrh na čtvrtý typ družstva. Měl být 

budován stejně jako třetí, ale na rozdíl od třetího se v něm zrušila bezpracná náhrada 

a členové byli hodnoceni a vypláceni podle množství a kvality vykonané práce v JZD. 

                                                           
21

 BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 

2010. 432 s. ISBN 978-80-7277-113-4. 
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Po časech už vznikala jen družstva třetího a čtvrtého typu, protože jen ta uskutečňovala 

opravdovou zemědělskou družstevní velkovýrobu. 

 V letech 1951–52 byly vyhodnoceny zkušenosti předních JZD a podle nich byly 

vytvořeny nové provozní řády. V polovině roku 1952 pak byla provedena analýza 

dosavadního vývoje družstev, která dala za vznik opatřením k odstranění nedostatků, které 

se při budování JZD vyskytly, a upevnit činnost družstev. V roce 1953 byly přijaty nové 

vzorové stanovy družstva a proces vzniku koncepce JZD jako formy československého 

socialistického výrobního zemědělského družstva lze podle historiků považovat za skončený. 

 První etapa združstevňování v období 1949–1953 tedy přinesla poměrně rychlý růst 

JZD. Koncem roku 1953 u nás existovalo 6679 JZD vyšších typů (z toho 5215 v českých 

zemích a 1464 na Slovensku). V těchto družstvech bylo zapsáno 380 983 zemědělců 

a obhospodařovalo se přes 2 miliony hektarů půdy, což bylo skoro 31 % tehdejší výměry 

zemědělské půdy v republice.
22

 

2.3 Politika omezování sedláků a akce Kulak 

 Na podporu kolektivizace se spustila velmi silná kampaň. Ohlas rolníků ale 

na ni nebyl vůbec takový, jaký by si komunisté představovali. Určitá nedůvěra zemědělců 

totiž pocházela z obav, že komunisté budou chtít zakládat kolchozy podle sovětského vzoru. 

Věděli také, že tento proces je spojen s násilným vysídlováním rolníků, snižováním 

zemědělské výroby, hladomory a podobnými tragédiemi. 

 Na konci 40. letech 20. století byla situace okolo kolchozů v SSSR bídná. Životní 

úroveň kolchozníků a samotná produktivita kolchozů nebyla ukázkovým vzorem pro právě 

vznikající družstva v ČSR. Kromě tohoto pohledu na sovětské zemědělství rolníci věděli, 

že soukromé vlastnictví zanikne a oni se budou muset svého majetku vzdát. 

 Vláda si uvědomovala vážnost silných útoků nejen na bohaté, ale i střední rolníky, 

proto se snažila vyhýbat termínům, které by připomínaly formu kolektivizace v Sovětském 

svazu. Byla to především slova jako kulak nebo kolchoz. Spojení slov kapitalistické živly 

na vsi se u nás na rozdíl od Ruska neuchytilo. Doporučeno bylo používat pojmy vesnický 

boháč nebo statkář, nikoliv sedlák, který by mohl vést ke ztotožnění s kulakem. 

                                                           
22
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 Pojem „kulak“ se k nám dostal ze Sovětského svazu. Používala ho komunistická 

propaganda pro označení soukromě hospodařících rolníků nejdříve s alespoň 20, později 

15 hektary. Pod termínem kulak se rozuměl nepřátelský a zlovolný, státní zájmy poškozující 

sedlák. Kulak se tedy rovnal třídnímu nepříteli. Slovo kulak v doslovném překladu znamenalo 

pěst.
23

 

 Poprvé se ale termín kulak objevil už v roce 1907 při Stolypinově agrární reformě 

v Rusku. Označovali se tak přídělci půdy, což byli nejprogresivnější rolníci, kteří v té době 

používali velmi pokrokové metody, srovnatelné s metodami zemědělců západní Evropy 

a USA. Ve 20. letech pak slovo kulak získalo ideologický nádech a v 50. letech se toto 

pejorativní označení bohatých sedláků začalo používat i v nově vzniklých komunistických 

státech východní Evropy. 
24

 

 Termíny jako vesnický boháč a kulak časem získaly dostatečně pejorativní náboj, 

který byl počátkem závisti a nenávisti k větším a zámožným hospodářům. Otázka 

pojmenování třídního nepřítele tak byla vyřešena. Tyto pojmy byly vysvětleny pomocí 

teritoriálního vymezení, tedy hospodáři s vlastnictvím 20 a více hektarů půdy. 

 Některé teorie o vyjasnění termínu kulak nicméně nesouvisely s počtem vlastněných 

hektarů. Kulak byl prostě ten, co neodvádí. Problém byl v tom, že do této skupiny mnohdy 

spadali někteří malozemědělci. Proto se spíše užívala formule stranického ideologa Václava 

Kopeckého: „Kulaci jsou ti, kteří vykořisťují.“ Podle KSČ se vesnický boháč choval 

rafinovaně, nenápadně vykořisťoval okolí svou sousedskou výpomocí, která zahrnovala 

možnost půjčení strojů, potahů, osiva, pronájem půdy. Mnohdy byla situace taková, že pokud 

žil ve vesnici nepohodlný samostatný zemědělec, kulakem se stal velmi jednoduše. A nemusel 

ani vlastnit velká lány polí.
25

 

 Do ČSR začal pronikat sovětský pohled na rolníky podle oficiální stalinské ideologie, 

která vykládala rolníka jako člověka s dvěma tvářemi, s tváří pracovníka a vlastníka. Sovětské 

opatření ukládalo, že rolníka není možné úplně pustit z dozoru. Začala krutá politika 

omezování a zatlačování tzv. kapitalistických elementů na vesnici. Postupy proti bohatším 

zemědělcům nevedly pouze k „osvobození“ drobných a středních rolníků, ale k úplné 
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destrukci zemědělství. V terminologii komunistických vlád se hovořilo o tzv. zlikvidování 

jako třídy.
26

 

 Vedení KSČ považovalo za hlavní rys komunistické politiky na venkově boj proti 

vesnickým boháčům. Na zasedání ÚV KSČ 17. a 18. listopadu 1948 bylo odsouhlaseno, 

že jedním ze tří hlavních úkolů komunistické zemědělské politiky je omezovat kapitalistické 

živly na vesnici a mobilizovat malé a střední rolníky na obranu jejich vlastních zájmů před 

vesnickým kapitalistou.
27

 

 V přijatém usnesení z listopadového zasedání ÚV KSČ bylo zdůrazněno, že se musí 

postarat o to, aby v družstvech nerozhodovali venkovští boháči. Vedení KSČ prohlašovalo, 

že kulak do JZD nepatří a už vůbec nesmí být v čele družstva, protože by vnitřně rozkládal 

kolektiv a celkové hospodaření. Začala se vytvářet nátlaková kampaň Informačního byra.
28

 

V některých oblastech, např. na Ostravsku a Kroměřížsku, vesničtí boháči dokonce sami 

agitovali pro vznik družstva, pokud by mohli být jejich členy nebo spolurozhodujícími 

o hospodaření JZD. 

 Jedinou otázkou zpočátku bylo, kdo přesně je nepřítelem režimu. Kolektivizátoři totiž 

neznali přesné znaky kulaka a dožadovali se srozumitelného výkladu. Zvítězily radikální 

formulace. V námětech bylo například to, aby byl vypracován seznam vesnických boháčů 

a plán jejich omezování, případně likvidace. Nacházíme úvahy na téma, jakým nejjistějším 

způsobem se zbavit vlivu kulaků, proč odmítnout koncepci dobrých a zlých kulaků, 

jak vnímat vesnické boháče jako třídu a nikoliv jako jedince a mnoho dalších. 

 V dokumentu kolegia ministerstva zemědělství nazvaném „Otázka půdy v procesu 

omezování a zatlačování vesnických boháčů“, vydaném 30. května 1950, se psalo, 

že je potřeba docílit toho, aby politiku omezování kulaků prováděli sami malí a střední 

rolníci. Další bod hovořil o odstranění boháčů z vesnice, aby nepřekáželi a nerušili společné 

osevy JZD. Současně bylo stanoveno, že do JZD nepatří ani vesničtí boháči, kterým byla 

jejich půda nedobrovolně odebrána, ani ti, kteří ji poskytli pro účely združstevnění 
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dobrovolně. V druhé části dokumentu byly návody pro nejčastější případy politiky 

omezování.
29

 

 Rok 1951 byl ve znamení urychlení tempa kolektivizace. Na plénu ÚV KSČ, které 

se konalo 21. až 24. února 1951, zdůraznil generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský 

nutnost důsledného dodržování stranických směrnic o vylučování kulaků z JZD. Objevovaly 

se totiž informace o tom, že se „třídní nepřátelé“ se snaží dostat do JZD, ČSSS a STS a jejich 

„zločinná činnost tak záludně roste“. 

 Byl kladen důraz na to, aby se případy řešily pečlivě tak, aby vynikl rozdíl mezi 

vesnickým vykořisťovatelem a pracujícími rolníky. Dne 1. listopadu 1951 byla vydána 

„Směrnice ministra národní bezpečnosti, ministra vnitra a ministra spravedlnosti o úpravě 

poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů“. V dokumentu se objevily 

první zmínky o plánované akci s názvem Kulak. Autorem byli ministr vnitra Václav Nosek, 

ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva a ministr spravedlnosti Štefan Rais. 

Jimi navržený dokument je běžně nazýván jako směrnice tří ministrů. Určovala rodinným 

příslušníkům potrestaných sedláků pracovní místo a místo pobytu.
30

 

 Kromě akce Kulak vznikly na jaře roku 1952 další tři politicko-administrativní 

kampaně. Jejich cílem bylo znemožnit selské mládeži, aby získala odborné vzdělání, odebrat 

sedlákům poslední zbytky podílu na spolurozhodování v obci, a vytlačit je tak na samý okraj 

vesnické společnosti. To se dařilo vcelku dobře, protože po vystěhování dělali sedláci a jejich 

děti ty nejpodřadnější práce za minimální výdělek. 

 Největší snahou byl pokus o odstranění dětí tzv. kulaků ze středních zemědělských 

škol. V roce 1952 byla spuštěna masivní akce, protože bylo zjištěno, že na středních 

zemědělských školách studuje ještě na 500 žáků z tzv. kulackých rodin a další stovky jsou 

na vysokých školách. Zvláštní komise začaly vylučovat za pomoci prověrek děti sedláků; děti 

pak byly vytrženy z vlivu rodičů a přesunuty na manuální práce do rostlinné výroby, 

nejčastěji na státní statky v Olomouckém a Ostravském kraji. Záměrem byla tzv. převýchova. 

Později už nebylo prověrek zapotřebí, na vysokých školách zemědělských a veterinárních 

totiž vylučovali vytipované studenty samotní rektoři vysokých škol, kterým to bylo uloženo. 

Seznam vyloučených studentů pak rektorát předložil referátu pracovních sil KNV s žádostí, 
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aby je zařadil podle posouzení do pracovního procesu, především do manuální práce 

v zemědělství v úseku rostlinné výroby. Existovalo pouze několik výjimek, kdy vyloučení 

studenti dostali práci na jiných úsecích mimo zemědělství.
31

 

 K méně viditelnému vylučování selské mládeže z vysokých škol všeho druhu 

docházelo v letech 1952–1953. Nejčastější formulace vysvětlující vyloučení říkala, že student 

nevyhovuje podmínkám kladeným na dnešní studenty vysokých škol. Synové sedláků byli 

často nuceni pracovat v průmyslu nebo byli odveleni na tři a více let k Pomocným technickým 

praporům
32

 za účelem provádění těžké práce v dolech na Ostravsku nebo Kladensku. Běžně 

se stávalo, že v hospodářství zůstaly po odsouzení sedláka jen ženy s dětmi a rodiči 

na výměnku.
33

 

 Sedláci byli vyloučeni z veřejného života a nemohli se tak podílet na rozhodování 

o chodu vesnice. Byli vytlačování z národních výborů, hasičských sborů, do kterých 

propůjčovali koňské potahy nebo traktory. Sedláci tak ztratili veškerou příležitost 

k profesnímu a zájmovému uplatnění. V roce 1952 byly v tichosti zlikvidovány i zájmové 

organizace Jednotný svaz českých zemědělců a Jednotný zväz slovenských roľníkov. 

Zemědělci se už od 19. století úspěšně zapojovali do chodu soustavy lidových peněžních 

družstev, tzv. kampeliček. I ty byly postupně zlikvidovány zákonem o existenci peněžní 

a úvěrové soustavy, kterou nově tvořily pouze Státní banka československá, Investiční banka 

a státní spořitelny. 

 Pro lepší přehlednost o sledovaných nebo stíhaných sedlácích vznikaly tzv. kulacké 

seznamy. V seznamech se ale objevovali lidé, kteří se svého zemědělského majetku 

dobrovolně zřekli a vstoupili do JZD. Mnohdy se tam ocitli i ti, kteří už v tradici svých 

zemědělských předků nepokračovali. Na Slovensku fungovaly jmenné seznamy kulaků, 

z kterých bylo možné vyčíst, kolik sedláků ještě v JZD setrvává a v jakých funkcích. Pokud 

se někdo dostal na kulacký seznam a takový seznam se pak dostal do regionálního tisku, 

dotyčný získal přízviska jako neplnič, škůdce nebo nepřítel. Bylo tedy zřejmé, že takový 

člověk musí být vykázán i se svou rodinou na okraj společnosti. 

                                                           
31
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 Oficiální zahájení akce Kulak začalo 22. listopadu 1951 prvními přesuny, a to čtyř 

rodin z okresu Moravské Budějovice a jedna z okresu Třebíč. Vystěhovávání probíhalo 

pomalu, ale bylo hodnoceno kladně. Přesuny kulackých rodin se do roku 1951 týkaly pouze 

českých zemí. Vysídleno bylo 33 rodin do Ústí nad Labem a Jihlavy. Jenom v období 

od srpna 1950 do konce prvního čtvrtletí 1951 bylo nějakým způsobem potrestáno 48 485 

rolníků, tedy 39 % z celkového počtu potrestaných občanů.
34

 

 V lednu 1952 byly k vystěhování vybrány i některé statky z části západního 

a východního Slovenska. Podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo v první fázi akce Kulak 

přesídleno 58 rodinných celků v celé ČSR. Na jaře toho roku se ale akce „K“ ocitla 

na mrtvém bodě. V roce 1952 se začaly objevovat problémy s ubytováním vysídlených rodin. 

Prostor vysídlování rodin měl být rozšířen kromě ostravského a olomouckého kraje o další 

čtyři vnitrozemské české kraje. Komplikace nastaly i u některých věcí administrativního 

charakteru, nejčastěji to byly organizační problémy. To vedlo k částečnému pozastavení 

akce.
35

 

 Po několika jednáních aparátu ÚV KSČ byla nakonec v květnu vydána zpráva 

o dalším průběhu vystěhovávání sedláckých rodin. V tomtéž měsíci vznikla také nová 

soustava opatření proti tzv. kulakům. Jednalo se o přehled administrativních norem, které 

sloužily k omezování a zatlačování sedláků. Podobných návrhů vzniklo do konce akce „K“ 

ještě mnoho. Akce Kulak byla ale stále oficiálně zastavena. 

 Až na podzim roku 1952 přišlo nové formální zahájení v podobě Tajného rozkazu 

ministra národní bezpečnosti č. 167 pod názvem „Vysídlování rodinných celků odsouzených 

vesnických boháčů – zahájení akce“. Toto prohlášení vstoupilo v platnost 1. listopadu 1952 

a započalo tak masovou fázi akce „K“.
36

 

 V té době častokrát docházelo k radikálnímu vysídlování osob s omezenou, nebo 

dokonce žádnou pracovní schopností. Početnou skupinu takto vystěhovaných tvořily matky 

s malými dětmi, staré osoby, pro které nebyla zajištěna strava. Nedostatečným prozkoumáním 

jednotlivých kulackých rodinných celků také docházelo k postihům vůči vzdáleným 

příbuzným, kteří ve skutečnosti s rodinným celkem nežili, ani se nestýkali. Chyby 
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se objevovaly i v evidenci přestěhovaných osob. Navíc se stále řešila otázka nákladů 

na vystěhování sedláckých rodin. Nakonec bylo usneseno, že náklady spojené se stěhováním 

v rámci akce „K“ budou hrazeny z rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra, na vrub kulturních 

a sociálních opatření osídlovací politiky. 

 S rokem 1953 přišly nové instruktážní pokyny. V březnu se jednalo o stálém 

nedostatku koordinace, obtížích se zajištěním obdělávané zabavené půdy, o nedostatečném 

rozlišování vesnického sedláka od středního rolníka a dalších nejasnostech. Návrh 

instruktážních pokynů pro členy okresních komisí byl vypracován o měsíc později. Pokyny 

říkaly, že je důležité zvolit správný postup pro jednotlivé případy. Dále zdůrazňovaly, 

že vystěhovávání musí být dobře politicky přichystáno a že vesnický boháč musí být 

odsouzen širokou veřejností ještě před tím, než sám soudce vynese rozsudek. Vesnice by 

si měla sama vyprosit, aby kulak obec opustil, nebo (při nejmenším) pochopit jeho nucené 

vysídlení. Proces vysídlování se tak dostal do velmi rychlého tempa. Počet vystěhovaných 

rodinných celků stoupl v průměru na 200 rodin za měsíc.
37

 

 V instruktážních pokynech se konečně upřesnil i pojem blízká rodina sedláka. Bylo 

totiž vymezeno, kdo spadá do potrestaných rodinných příslušníků – pouze ti, kteří žili 

a pracovali na statku odsouzeného kulaka. Vyřešena byla i otázka finanční. Náklady spojené 

s vystěhováním měly být podle nových pokynů hrazeny přímo z majetku rodinných 

příslušníků, v žádném případě ze zkonfiskovaného jmění. Pokud ani majetek příbuzných 

nepokryl tuto sumu, musel zbývající částku uhradit stát. 

 Rok 1953 přinesl mnoho změn nejen v zemědělském sektoru. V době, kdy se dalo říct, 

že je akce „K“ konečně vykonavateli „dobře“ pochopena a kdy byla organizační složka 

prakticky dokončena, se proces náhle zastavil. Důsledkem byla tehdejší situace nejen 

v Československu, ale v celém východním sovětském bloku. Hlavní příčinou chaosu 

a nedůvěry k režimu byla smrt Stalina. Ta vyvolala značnou vlnu nejistoty, ale hlavně odpor 

obyvatel ke komunismu. Pro akci Kulak to znamenalo začátek konce. 

 Šířící se nejistota, která nepanovala pouze v řadách rolníků, ale i nejvyšších straníků, 

obavy z možných protestů i rozporuplné zprávy o sovětské situaci vedly k rychlému konci 

akce. Dne 13. července byl vydán ústní rozkaz ministra národní bezpečnosti Karola Bacílka 
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o zastavení vysídlovací akce. Hned druhý den následovala písemná zpráva o zrušení akce 

„K“. V pořadí už šlo o druhé zastavení akce, tentokrát už definitivní. 

 V krajských i okresních komisích panoval zmatek. Mnohé z nich se dožadovaly 

pokynů, jiní na vlastní pěst pokračovali ve vyhánění sedláků. Nepřidal tomu ani srpnový 

projev Antonína Zápotockého, po kterém začali masivně rolníci odcházet z JZD. Situace 

si žádala také reorganizaci vlády. Hlavním krokem bylo zrušení ministerstva národní 

bezpečnosti, které bylo od té chvíle sloučeno s ministerstvem vnitra. Největší zastánci 

vysídlování opustili svou funkci dobrovolně. Opravdový konec akce, tedy z právního 

hlediska, nastal až v říjnu 1953, kdy konečně přestala platit směrnice tří ministrů. To sice 

ukončilo proces vystěhovávání selských rodin, avšak strategický cíl zemědělské politiky KSČ 

o provedení kolektivizace a rozbití tradičního sociálního prostředí českého a slovenského 

venkova zůstal nezměněn. V perzekuci selských rodin se však nadále pokračovalo 

sofistikovanějšími formami. Likvidační nástroje ale nebyly nikdy zcela doloženy. 

 V průběhu druhé vlny vysídlování od 1. listopadu 1952 do 30. dubna 1953 bylo 

ze svých statků vystěhováno celkem 1077 rodin. Odsouzeným sedlákům bylo odebráno 22 

tisíc hektarů půdy. Většina zkonfiskované půdy přešla pod správu JZD, malá část se zařadila 

do státních statků a velmi malý díl získali soukromí rolníci. 
38

 

 Rok 1953 je považován za dokončení první etapy kolektivizace zemědělství. Další 

etapy združstevňování po roce 1953 probíhaly již méně drastickou formou. Hlavním cílem 

druhé etapy, která probíhala do roku 1955, bylo dosažení obratu ve združstevňování, a to 

především získáním středních rolníků. Další organizační kroky měly směřovat k přeměně 

existujících menšinových družstev na většinová a v neposlední řadě zakládání družstev 

vyššího typu. Strategický plán také mluvil o snaze získat pracovní síly do průmyslu. To byl 

důležitý bod druhé etapy. 
39

 

 V důsledku krize kolektivizace zemědělství na přelomu roku 1953 až 1954 začali 

rolníci masivně odcházet z družstev. Ale nebyla to jen krize, co donutilo zemědělce k těmto 

krokům. Byla to také měnová reforma a vyhlášení nového kursu. Své přidaly i projevy 

prezidenta Zápotockého, z kterých rolníci nabyli dojmu, že jim opět svítá naděje na soukromé 

hospodaření. Mnoho družstev tak opět přešlo zpátky z většinových JZD na menšinová. 
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 Zklidnily se i vztahy mezi režimem a sedláky. K této situaci dopomohlo hlavně 

zrušení kulackých seznamů a pozastavení Akce kulak. Také soudní a správní trestní postihy 

byly zmírněny. Dočasné příměří bylo pomyslné a skutečné záměry režimu byly na mnohem 

vypracovanější úrovni s dobře promyšlenými a rafinovanými prostředky pro pokračování 

kolektivizace venkova.
40

 

 Dvouleté období mezi polovinou roku 1953 a polovinou roku 1955 je často 

charakterizován jako nevýrazný a klidný mezičas dvou odlišných fází kolektivizace, 

po kterém přišla poslední etapa kolektivizačního procesu. Už v roce 1955 byla na venkově 

odstartována nová agitační kampaň. Ze začátku se jednalo o liberálnější přístup, kterým bylo 

dovoleno některým větším sedlákům vstoupit do družstev s podmínkou, že nebudou provádět 

akce proti režimu. Toto rozhodnutí skutečně zlepšilo hospodářské výsledky družstva, stejně 

tak jako fakt, že se mnozí zkušení rolníci-kulaci dostali do vedoucích pozic v JZD. 

 Poslední fáze socializace venkova byla ve znamení přesvědčování, do kterého 

se zapojovali nejen členové komunistické strany, ale i učitelé, členové Lidových milicí, 

zaměstnanci průmyslu a další. Skupiny těchto agitátorů (tzv. agitační brigády) objížděly obce 

a přesvědčovaly zemědělce. Pokud nepomohlo přemlouvání tohoto typu, přišel nátlak, známý 

i z předchozích fází združstevňování, poté perzekuce a kriminalizace. V letech 1956–1957 

přišla pro režim konečně pozitivní zpráva. Počet družstev úspěšně začal narůstat, zvláště 

vstupem středních rolníků. V druhé polovině 50. let došlo opět k utužení situace a soukromým 

zemědělcům nezbyla ani poslední naděje na změnu. Jednotná zemědělská družstva měla navíc 

velkou státní pomoc v podobě zemědělských strojů, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, 

zvýhodněných půjček a finančních příspěvků. 
41

 

 Život sedláků v tomto období byl nelehký, většina komunisticky přesvědčených lidí 

je označovala jako „nepřevychovatelné kulaky“, kteří podle nich vstupují do družstev 

z důvodu, aby mohli škodit. Většina tak byla z družstev vykázána a dostávali se do těžké 

situace – soukromé podnikání jim bylo všemi způsoby znemožňováno a do JZD vstoupit 

nesměli. Neplnění dodávek dovedlo sedláky k jedinému východisku – předání celého 

hospodářství státním statkům. V takovém případě jim zůstal jen byt, zařízení a šatstvo. Častěji 

ale byli dále trestně stíhání a rodina bezmilostně vystěhována. 
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 Na přelomu let 1959–1960 byl proces kolektivizace u konce. Ve většině krajů už přes 

80 % půdy obhospodařovaly státní statky a JZD. I přes veškerou snahu byly hospodářské 

výsledky špatné a mnozí družstevníci při první příležitosti z družstva odcházeli za prací 

do jiného odvětví. Mnoho družstev stálo na pokraji krachu a v některých případech se muselo 

přistoupit k řešení v podobě přechodu JZD do státního statku. Situace v zemědělství 

se zlepšila až v první polovině 60. let, kdy se jednotlivá družstva začala postupně slučovat 

do velkých hospodářských celků. Tím začala podle stranického tisku pro československé 

zemědělství nová, nadějnější kapitola. 
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3 Proces první etapy kolektivizace zemědělství na Zlínsku (1949–1953) 

3.1 Zlínsko po únoru 1948 a jeho správní rozdělení 

 Po únorovém převratu v roce 1948 se změnila situace na Zlínsku jak ze správního, tak 

z vlastnického hlediska. K hlavním poúnorovým krokům, které měly zajistit socialistickou 

přeměnu, patřily změny ve vlastnictví průmyslového a zemědělského majetku. Vydány byly 

dekrety, které se týkaly uvalení národní správy na průmyslové závody. Zestátněny byly dosud 

soukromé podniky. Na Zlínsku do státního sektoru přestoupilo několik desítek firem, 

nejčastěji na výrobu obuvi a výrobu lihovin. Zároveň se znárodňovaly stavitelské firmy, 

tiskárny a pily. 

 Po vlně znárodnění nastal čas začleňování reorganizovaných a restrukturalizovaných 

podniků do velkých výrobně organizačních jednotek národních podniků. Nejvíce jich bylo 

samozřejmě zařazeno pod správu národního podniku Baťa. Prakticky zaniklo veškeré drobné 

podnikání živnostníků, řemeslníků a obchodníků. 

 Symbolickým gestem, které mělo zdůraznit začátky socialistické éry, bylo 

přejmenování města Zlín na Gottwaldov v roce 1949. Podnik Baťa byl přejmenován na Svit, 

aby nepřipomínal dynamickou éru rozvoje a úspěšného podnikání. 

 Na znárodňování reagovali nejrychleji dělníci z národního podniku Baťa, a to 

už v únoru 1948. Ti sami na shromáždění pracujících podniku volali po dalším zestátňování 

průmyslu, velkoobchodu a schválení nové ústavy. Přijatá rezoluce měla vést k ústavnímu 

zajištění půdy do 50 ha, splnění zemědělských zákonů, uzákonění národního pojištění pro 

zemědělce a zavedení jednotné zemědělské daně a úvěru.
42

 

 Velké změny v zemědělském sektoru nastaly především zásahy do pozemkového 

vlastnictví. Stát odebral tři největší velkostatky v Horní Lhotě, ve Slavičíně a v Pohořelicích 

o rozměru od 480 do 736 ha. Záborem velkostatků z let 1945–1949 se na území Zlínska 

uvolnilo 20 000 ha půdy, z toho bylo 1300 ha půdy zemědělské. Parcelací půdy byl pak 

ukojen hlad po půdě, který na Gottwaldovsku, především na venkově převládal.
43
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 Větší přeměnu ale zaznamenalo zemědělství s příchodem programu procesu 

kolektivizace. V létě v roce 1949 už existovala na Gottwaldovsku čtyři jednotná zemědělská 

družstva, a to v Březové, v Jaroslavicích, ve Velíkové a v Tlumačově. Zakládání 

se ale neobešlo bez problémů. Docházelo ke kolísavým výsledkům již založených družstev, 

také převládala nedůvěra k socializaci zemědělství. Postupem času se ale ledy prolomily 

a začala se upevňovat důvěra samotných družstevníků, kteří se nevědomky i vědomky 

vzdávali staletých tradičních představ a obyčejů a zvykali si na nové způsoby společného 

hospodaření. Nejprve se prováděly společné polní práce, pak nastalo rozorávání mezí. 

Na výstavbu kravínů, vepřínů a jiných objektů se využívalo brigádnických sil. Přibývalo 

mechanizace. V okresu Gottwaldov tak do roku 1960 vznikla jednotná zemědělská družstva 

ve 117 obcích.
44

 

 Gottwaldovský kraj s centrálním okresem Gottwaldov ohraničoval dříve mnohem 

větší území než dnešní kraj Zlínský. Zlínsko se nachází na východní až jihovýchodní části 

České republiky. Podstatná část území je kopcovitá či hornatá, přičemž nejvyšší hřebeny leží 

na východě na hranici se Slovenskem. Tato ne příliš úrodná část od města Gottwaldov 

směrem na Valašské Klobouky, Vsetín a Valašské Meziříčí, začínající Vizovickými vrchy 

vedoucí přes Bílé Karpaty až do Beskyd ke slovenským hranicím spadá etnograficky 

do regionu Valašsko. Bylo tedy zřejmé, že Valašsko je hornatá oblast (často označovaná 

za kraj, kde končí chleba a začíná kamení). Na západě a jihozápadě má kraj i úrodné nížiny, 

které zasahují do etnografických regionů Haná (na Kroměřížsku) a Slovácko 

(na Uherskohradišťsku). V těchto oblastech pak žilo nejvíce bohatých sedláků. 

 V letech 1945–1948 byla oblast Zlínska členěna stejně jako před německou okupací na 

politické a soudní okresy. Skládalo se tedy ze čtyř politických okresů Holešov, Uherské 

Hradiště, Uherský Brod a Zlín. S rozdílem, že soustavu obecních, okresních a zemských 

úřadů v té době nahradily národní výbory. 

 V roce 1949 přišla nová správní reforma. Změnila postavení tehdejšího Zlína, jenž 

se stal na dobu do roku 1960 sídlem Gottwaldovského kraje, který v sobě zahrnoval okresy 

Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašské Klobouky, Gottwaldov (Zlín), Holešov, Kroměříž, 

Uherské Hradiště, Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Hodonín a Kyjov, viz Obr. 1, 

který vyobrazuje správní rozdělení kraje Gottwaldov. Kraj měl tehdy rozlohu 5 107 km².
45
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Obrázek 1: Okresy Gottwaldovského kraje podle správního rozdělení z roku 1949 

 

Zdroj: NEKUDA, Vladimír. Zlínsko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1995. 784 s. ISBN 80-85048-57-4. 

 Zánik Gottwaldovského kraje přišel s červencem roku 1960. Na základě další reformy 

byl kraj zrušen a jeho území přerozděleno mezi kraj Jihomoravský (většina území včetně 

okresu Gottwaldov) a Severomoravský (okolí Vsetína a Valašského Meziříčí). V současné 

době je území dřívějšího Gottwaldovského kraje rozděleno na kraje Jihomoravský 

(okolí Hodonína, Kyjov a Veselí nad Moravou), Zlínský (většina území), a Olomoucký 

(několik obcí z okresu Přerov). Současný Zlínský kraj se tedy vymezil pouze na okresy Zlín, 

Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. 

3.2 Kroky vedoucí k socializaci zemědělství v kraji Gottwaldov 

 Základním programem první etapy kolektivizačního procesu v letech 1949–1953 byla 

tak jako jinde v Československu socializace vesnice. Znárodnění a kolektivizace se vedly 

stejně jako v celém Československu pod heslem třídního boje. Tzv. přisluhovači kapitalismu, 

bývalí vykořisťovatelé, kulaci a jinak pojmenovaní nepřátelé byli odváženi do táborů 

na nucené práce a jejich rodiny vyhnány do pohraničních krajů. Hned po zestátňování 

a souběžně s kulackými procesy se také měnila podoba venkova. Na programu bylo 

rozorávání mezí, vznik společného hospodaření, ale především propaganda velkovýroby 

a upevňování důvěry rolníků v režim a v zakládání JZD.
46
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 V Gottwaldovském kraji existovala družstva již v předválečné době ve velkém 

množství, např. elektrárenská, mechanizační, strojní, vodárenská, prádelenská, pastevní, 

mlékárenská, bramborářská, řepařská, lihovarenská. Při zakládání jednotných zemědělských 

družstev ale řešil tento východomoravský kraj specifický problém. Byla jím otázka zakládání 

a rozvoje JZD v horských oblastech na Valašsku. Jak nasvědčují i zaznamenané údaje, 

do poloviny roku 1950 bylo v kraji založeno 52 JZD a 57 přípravných výborů JZD, z toho 

celkového součtu jich 91 bylo v okresech slováckých a hanáckých, tedy v zemědělsky 

produkčních okresech kraje, ale pouze 18 v okresech valašských.
47

 

 Valašsko mělo velké procento luk, ale jejich hodnota byla malá. Byly to vesměs 

divoké louky, plodící převážně plevele a trávy. Nízké výnosy pícnin na lukách a pastvinách 

nedávaly dostatečnou krmnou základnu pro chov dobytka, takže dobytek v zimě hladověl. 

Špatnou kvalitu porostů luk i výnosy bylo možné (jak později také vládní organizace 

pochopily) zlepšit rozoráním, vyhnojením, víceletým polařením
48

 a novým osetím 

hodnotnými travinami. 

 Gottwaldovský kraj byl vždy silně zemědělský. Řadil se k zemědělským produkčním 

oblastem Československa. Svědčí o tom informace, že z celkové výměry plochy kraje bylo 

k 1. lednu 1951 41,2 % orné půdy, 33,5 % lesů, 8,5 % luk atd. V kraji se vyskytovaly všechny 

typy zemědělské výroby: kukuřičná, řepařská, bramborářská a horská. Před rokem 1949 byla 

situace v kraji, co se týká plošného rozložení usedlostí, následovná: Na usedlosti vesnické 

chudiny a malorolníka o rozloze do 5 ha připadalo 81,72 % celkového počtu zemědělských 

závodů v kraji, na usedlosti středního rolníka o rozloze 5 až 20 ha to bylo 17,32 %. Usedlosti 

vesnického boháče o celkovém počtu 594 hospodářství a rozloze 20 až 50 ha pak čítaly 

0,55 % a statkářské a velkostatkářské závody o celkovém počtu 431 závodů odpovídaly 

0,4 %. Těchto 1025 kulackých a velkostatkářských závodů vlastnilo celkem 166 109 hektarů 

půdy, což bylo plných 35,63 % zemědělské půdy v kraji.
49

 

 Co se týče strojního vybavení kraje do roku 1949, jednalo se pouze o lehké a střední 

zemědělské stroje. Těžké stroje, jako kombajny na obilí, zde prakticky neexistovaly. 

Využívaly se především žací stroje na trávu a obilí, mlátičky motorové, částečně ještě i parní 
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a samovazače. Vybavení vesnice potahy a dopravními prostředky bylo na podobné úrovni. 

V celém Gottwaldovském kraji bylo na počátku roku 1949 v zemědělských závodech pouze 

38 nákladních aut a 505 traktorů. To bylo vykompenzováno koňmi, kterých bylo 23 049.
50

 

 Další nemalý problém, který ztěžoval začátky kolektivizace venkova v kraji, byla 

velká religiozita obyvatelstva. Církevní otázka byla v Gottwaldovském kraji starým 

politickým problémem. Moravsko-slovenské pomezí bylo tradičně pod vlivem církve 

a politického klerikalismu. Podle průzkumu KV KSČ v Gottwaldově bylo na přelomu 

40. a 50. let 20. století 95 % všeho obyvatelstva registrováno v římskokatolické církvi. 

Pro narušení těchto vazeb vznikla v roce 1949 státní organizace Katolické akce, jejímž 

účelem bylo získání podpory pro novou dohodu mezi československým státem a katolickou 

církví, která by vyhovovala komunistickému režimu a z katolické církve by udělala národní 

církev, méně závislou na Vatikánu a více na státu. Navíc bylo prováděno vyklízení klášterů 

a soustředění řeholníků do vybraných klášterů.
51

 

 Velkou pomoc při zakládání výborů a prvních jednotných zemědělských družstev 

sehrála jako i v jiných krajích také dělnictvo, které pod vedením KSČ zavedlo novou formu 

upevňování dělnicko-rolnického svazku, a tou byla patronátní činnost. Její obsah vytvořil 

krajský výbor komunistické strany v Gottwaldově v červnu 1949. Z činnosti vyplývala 

nutnost vytvoření patronátů základních organizací strany ze závodů nad vesnicemi, družstvy 

a státními statky. Do konce roku 1949 tak bylo založeno 60 přípravných výborů 

zemědělských družstev.
52

 

 Patronátní činnost zpočátku fungovala tak, že celé skupiny dělníků jezdily 

organizovaně na venkov, kde vykonávaly funkce agitátorů, instruktorů, propagátorů a mimo 

jiné působily jako organizátoři žňových a řepných brigád nebo kulturních vystoupení 

u příležitosti založení nového družstva. Takovou činnost zajišťovaly především podniky 

s velkým seskupením dělníků. V okrese Gottwaldov to byl nepochybně národní podnik Svit. 
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Dále k socializačnímu procesu přispěly Závody přesného strojírenství, Rudý říjen a Exico 

v Gottwaldově, Moravan v Otrokovicích a ČKD Napajedla.
53

 

 Nejvíce se patronátní síly z národního podniku Svit zaměřovaly na obce okresu 

Gottwaldov a Valašské Klobouky, protože v těchto horských a podhorských oblastech byl 

vznik zemědělské velkovýroby náročnější než v jiných úrodných okresech Gottwaldovska. 

Masivně rozšiřovaly svou patronátní činnost a v roce 1950 fungovaly v 52 obcích dvou 

zmíněných okresů. V roce 1950 dokonce národní podnik Svit ustavil stálou sedmičlennou 

a dvaadvacetičlennou strojní brigádu. 

 Podnik Svit pořádal navíc dobrovolné brigády při stavebních pracích na zemědělských 

objektech. První taková se konala v červnu 1949 při výstavbě „Gigantu“ v Hodoníně, 

který měl být novým prototypem živočišné velkovýroby. Nejúspěšnějším rokem pro výstavbu 

tzv. rychlostaveb se stal rok 1953. V roce 1950 bylo rozhodnuto o zahájení adaptace 

vhodných zemědělských objektů. To se týkalo i objektů vesnických boháčů. Kromě toho 

se stále stavěly objekty nové a nové, od kravínů, teletníků až po drůbežárny. 

 V letech 1949–1953 dal stát na výstavbu zemědělských objektů v Gottwaldovském 

kraji necelých 44 miliónů korun a společně s úvěry z jednotných zemědělských družstev 

se částka vyšplhala k 75 miliónům korun. V období těchto pěti let bylo dáno do užívání 

na Gottwaldovsku 115 kravínů, teletníků a vepřínů, 123 drůbežáren.
54

 

 Krajský výbor komunistické strany také vydal rozhodnutí o vybudování 

tzv. vzorových zemědělských družstev, která měla jít příkladem ostatním obcím v zakládání. 

Čtyři ukázková družstva pak měla mimořádnou péči jak po stránce politické, tak materiální 

i kulturní. V okrese Gottwaldov byla jako vzorová vybudována zemědělská družstva 

v Březnici a v Mysločovicích. Dalšími dvěma byla družstva Brusné v okrese Holešov 

a Moravský Písek v okrese Veselí nad Moravou. 

3.3 K samotnému vytváření JZD na Zlínsku 

 První zmínky o utváření jednotných zemědělských družstev v okrese Gottwaldov 

přišly s družstevní konferencí dne 26. března 1949 v kavárně Morava v Gottwaldově. 

Na tomto jednání se setkali funkcionáři místních organizací KSČ, zemědělští referenti, 
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předsedové už vzniklých družstev, předsedové místních sdružení Jednotného svazu českých 

zemědělců a agronomové. Hlavním cílem tohoto setkání bylo získávání malých a středních 

rolníků do družstva.
55

 

 Hlavním úkolem bylo odstranění dosavadní roztříštěnosti zemědělského 

družstevnictví. Zvládnutí socializace úzce souviselo s úspěšným plněním první pětiletky, 

proto se stala součástí tohoto procesu taky Národní fronta. Už v dubnu 1949 vydal okresní 

akční výbor Národní fronty v Gottwaldově pokyny o účasti Národní fronty při zakládání JZD. 

Jednotná zemědělská družstva se začala vytvářet z bývalých zemědělských strojních družstev, 

mlátících, prádelních a jiných družstev. První družstva tak byla úspěšně v této oblasti 

založena už na jaře toho roku, společné obdělávání půdy se postupně rozšířilo až v roce 1950. 

 Tak jako v jiných krajích Československa i na Gottwaldovsku rolníci váhali 

se vstupem do družstva. Zpočátku se tedy zaváděné metody orientovaly na zemědělskou 

výrobu, seskupování pozemků a mechanizaci. Až po čase bylo možné soustředit se také 

na společnou rostlinnou a pak také živočišnou výrobu. 

 Úkoly organizačního instruktora pro JZD plnil okresní agronom. Za stránku odborně 

zemědělskou pak podle směrnic ministerstva zemědělství měl zodpovídat jednotný národní 

výbor (dále JNV). Od dubna roku 1950 mohli navíc drobní a střední zemědělci využít pomoci 

zvláštního referenta pro otázky JZD. Ten byl zřízen JNV v Gottwaldově a měl za úkol 

zodpovídat otázky zemědělcům, kteří se snažili o nové, dokonalejší formy zemědělské práce. 

V témže roce rada JNV navíc začala pořádat setkání se zemědělci v obcích nazvané Hovory 

Národní fronty s lidem. Smyslem konání těchto hovorů bylo to, že rada mohla řešit problémy 

nově vznikajících družstev přímo v dané vesnici, kromě toho také objasňovaly činnost JZD. 

 Jak už jsem v textu zmínila, první čtyři družstva v Gottwaldovském okrese byla 

založena v obcích Velíková, Jaroslavice, Březová a Tlumačov. Jednotný národní výbor 

se snažil vybudovat dobrou existenční základnu těchto družstev. Ta se měla zaměřit nejprve 

na činnost mechanizační a prádelní. Vlastní finanční prostředky družstev ale většinou 

nestačily, proto si JZD musela vzít zemědělský úvěr. Ani tak nebyly výsledky stoprocentní. 

Z dokumentů je totiž známo, že mechanizační a prádelní činnost provozovala JZD pouze 

v Březové a Tlumačově, v družstvu ve Velíkové prozatím fungovala družstevní prádelna 

a v Jaroslavicích nerozvinuli žádnou z těchto činností kvůli nedostatku strojů. 
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 Stát se proto snažil družstva podporovat různými dotacemi. Ještě v roce 1949 

se podařilo z rozpočtu ministerstva zemědělství vyplatit podporu 81 tisíc Kčs pro JZD 

Jaroslavice a 117 tisíc Kčs družstvu Březová. K tomu navíc využili v Březové zemědělský 

úvěr, z kterého nakoupili 2 traktory, 1 kompletní mláticí soupravu, 2 samovazače, 

2 pohrabovače a zbytek byl využit na stavbu kůlny pro hospodářské stroje.
56

 

 Proces kolektivizace výrazně podpořilo dělnictvo. Taková pomoc se vyznačovala 

především převzetím patronátů nad vzniklými družstvy a nad obcemi, kde JZD ještě nebyla 

zřízena. Patronáty nad družstvy získaly většinou národní podniky Gottwaldovského kraje, 

nad obcemi pak městské organizace. Patronátní organizace měly na starost politickou 

a organizačně administrativní pomoc při zakládání JZD, při vypracovávání finančního plánu 

apod. 

 Pro podporu mechanizačního procesu se začaly koncem roku 1949 vykupovat 

zemědělské stroje. Od ledna 1950 se uskutečňovaly prostřednictvím OV KSČ přesvědčovací 

akce, které měly za úkol vysvětlit rolníkům, jak velký význam má vykupování těžkých 

mechanizačních prostředků. I přes počáteční nesouhlas zemědělců bylo vykupování 

po ukončení jarních prací na vcelku dobré úrovni. Z celkového množství 226 přihlášených 

strojů se podařilo vykoupit 166, z toho 109 bylo přiřazeno státním strojním a traktorovým 

stanicím, 6 strojů státním statkům a 51 strojů získala jednotná zemědělská družstva. V létě 

roku 1950 byly zemědělské stroje vykoupeny z 90 procent.
57

 

 V průběhu roku 1950 zaznamenalo zemědělství Gottwaldovského kraje zřetelný 

pokrok. Společně hospodařit v JZD započalo 1227 družstevníků ve 28 obcích. Další krok 

kupředu udělali v březnu 1950 v Mysločovicích ustavením nového družstva a v Březnici, 

Hostišové, Klečůvce a Želechovicích úspěšně vznikly přípravné výbory JZD. Byly vytvářeny 

vzorové žňové plány a provozní řád. První větší úspěch k socializaci vesnice byl doložen 

v roce 1950 prováděním prvních společných žní. O žních pracovalo v družstvu 494 osob 

na ploše 393,45 ha a žně byly zvládnuty v rekordním čase; 10. srpna 1950 byly dodávky 

zvládnuty u obilí na 101,9 % a u olejnin na 170 %. Gottwaldovský okres byl mezi prvními 

v republice. Celková úspěšnost byla podmíněna hospodářsko-technickými úpravami půdy, 

zaváděním honových osevů a přechodem družstev na II. typ. První takové JZD vyššího typu 

bylo ustanoveno v Mysločovicích. Na podzim se mělo množství skupinových a traťových 
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osevů zvyšovat. Při podzimních pracích se plocha společně obdělané půdy rozrostla na 1500 

ha, na který pracovalo už 651 osob.
58

 

 Za důležitý znak socializace vesnice bylo považováno započetí společné práce 

na scelených pozemcích, tedy tzv. rozorávání mezí. Pro každou obec to byl významný akt. 

První meze byly rozorány 25. srpna 1950 v Gottwaldově-Pasekách, 6. září pak 

v Mysločovicích a 20. září v Tlumačově. Také Březová nezůstávala pozadu, příprava 

pro rozorání zde byla dokončena ve stejném měsíci. V Gottwaldovském kraji byl tedy 

pro kolektivizátory stav k 10. listopadu 1950 příznivý. V této době už z celkového počtu 

478 družstev existovalo 71 JZD II. typu a 4 JZD III. typu, viz Tab. 1 a Tab. 2, ve kterých 

je podrobně rozepsán počet družstev a členská základna.
59

 

Tabulka 1: Stav družstev Gottwaldovského kraje ke dni 10. listopadu 1950 

Okres 
Počet 

obcí 
PV JZD 

JZD bez 

provozního 

řádu 

JZD II. 

typu 

JZD III. 

typu 

Gotwaldov 58 3 17 4 
 

Hodonín 20 6 
 

6 2 

Holešov 61 13 3 6 
 

Kroměříž 80 22 8 14 1 

Kyjov 45 5 6 7 1 

Uherské Hradiště 48 1 5 5 
 

Uherský Brod 47 10 
 

10 
 

Valašské Klobouky 47 1 5 1 
 

Valašské Meziříčí 50 15 
 

7 
 

Veselí na Moravě 35 8 1 8 
 

Vsetín 27 5 4 3 
 

Gotwaldovský kraj 

celkem 
478 89 49 71 4 

Zdroj: ŠPIČÁK, Milan. Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu. Brno: Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně, 1987. s. 58. 
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Tabulka 2: Stav členské základny v družstvech Gottwaldovského kraje ke dni 10. listopadu 1950 

Okres PV JZD 

Počet členů 

JZD I. 

typu 

JZD II. 

typu 

JZD III. 

typu 

Gotwaldov 71 885 325 
 

Hodonín 303 
 

569 174 

Holešov 348 236 399 
 

Kroměříž 475 336 701 118 

Kyjov 160 338 512 160 

Uherské Hradiště 657 
 

1140 
 

Uherský Brod 24 175 450 
 

Valašské Klobouky 19 189 175 
 

Valašské Meziříčí 105 
 

295 
 

Veselí na Moravě 239 33 556 
 

Vsetín 133 231 324 
 

Gotwaldovský kraj 

celkem 
2534 2423 5444 452 

Zdroj: ŠPIČÁK, Milan. Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu. Brno: Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně, 1987. s. 58. 

 Do března roku 1951 se počet členů JZD zvýšil jen v okrese Gottwaldov o téměř 100 

% všech doposud hospodařících družstevníků, tedy o 634 osob. Okres Gottwaldov byl opět 

vpředu. Mohl se chlubit už třemi družstvy, která hospodařila na III. úrovni, podle II. typu pak 

fungovalo dvanáct JZD, v porovnání s předešlým rokem o osm víc. Ve všech družstvech 

vyššího typu bylo rozhodnuto o odměňování pracovníků. V družstvech druhého typu byli 

družstevníci odměňováni na základě odpracovaných hodin v korunách podle namáhavosti, 

obtížnosti a potřeby odborné kvalifikace. Hodnocení u třetího typu pak také záleželo 

na celkovém výsledku hospodaření družstva.
60

 

 Rok 1951 ukázal, že společné hospodaření vynáší víc. Zvlášť pak v živočišné výrobě, 

kde se dojivost jedné dojnice pohybovala na 8–9 litrech mléka denně, oproti 4–5 litrům mléka 

u soukromníků. Úspěchy v živočišné výrobě zajišťovaly družstevníkům nejen lepší postavení, 

ale především lepší příjmy. V důsledku toho docházelo k zavádění společné živočišné výroby. 

První adaptace společných kravínů se uskutečnila v roce 1950 v družstvech Mysločovice, 
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Vítová a Tlumačov. Za rok 1951 jich bylo provedeno řádově celkem čtrnáct. Kromě kravínů 

se začaly zřizovat společné vepříny a drůbežárny pro odchov čistokrevných nosnic.
61

 

 Podle dobového tisku svědčily údaje o tom, že produktivita práce v družstvech v roce 

1951 byla vyšší než produktivita práce v soukromém sektoru. Na jednoho stálého pracovníka 

v JZD připadalo 8,63 ha oproti soukromému sektoru, kde byla výměra zemědělské půdy 

na jednoho družstevníka 4,61 ha. Také finanční situace byla pozitivní. Vyjma jednoho 

družstva převažovala aktiva nad pasivy, poskytnuto bylo 52 úvěrů.
62

 

 Co se týče složení stalých pracovníků družstev, v roce 1951 tvořily ženské pracovnice 

v družstvu 41,3 %, v okrese Gottwaldov to bylo dokonce 76 %. Ženy-družstevnice 

se významně podílely hlavně na rozvoji socialistické soutěže. Nemalou část členů zastávali 

i kovozemědělci, tedy zemědělci zaměstnaní v průmyslu. Členskou základnu JZD v kraji 

z 1. května je možné vidět v Tab. 3.
63

 

Tabulka 3: Členská základna JZD v kraji Gottwaldov ke dni 1. května 1951 

Typ JZD 
Celkem 

členů 

Členů JZD s 

půdou 

Členů JZD bez 

půdy 

Výměra 

zemědělské 

půdy 

PV JZD + I. typ 6951 4050 2631 8527 

II. typ 8395 4829 3563 10729 

III. typ 1576 574 1002 3513 

celkem 10922 9453 7187 22770 

Zdroj: ŠPIČÁK, Milan. Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu. Brno: Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně, 1987. s. 60. 

 I přes všechny pozitivní zprávy nebylo zakládání družstev v Gottwaldovském kraji tak 

jednoduché, jako tomu bylo například v krajích pohraničních. Oproti nim měl kraj jiné 

výhody, ty ale stranické orgány a organizace nedovedly využít. Přes 80 % držitelů půdy 

v Gottwaldovském kraji totiž byli drobní dvouhektaroví zemědělci, pracující většinou 

i v závodech jako dělníci. Tyto kovozemědělce a stavozemědělce bylo třeba získat politickou 

prací v závodech, ale to se moc nedařilo. Mnohdy právě z těchto drobných vlastníků se proto 

stali nejzarytější odpůrci socializace vesnice. Přetrvávaly i další vážné nedostatky v práci 

vesnických organizací strany. Většinou jen málo pečovaly o JZD. 
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 V únoru 1951 byla zřízena koordinační komise pro finanční otázky JZD. Prospěšné 

bylo i zavedení okresních konferencí družstev. Na nich si družstevníci měli vyměňovat 

zkušenosti a postřehy z hospodaření. První taková konference se konala v lednu 1952 

v Gottwaldově. Podle ukazatelů komunistického režimu vše na začátku roku nasvědčovalo 

tomu, že družstva jsou vcelku úspěšná. Dosažené výsledky společného obdělávání půdy 

prokázaly, že hektarové výnosy byly skoro ve všech družstvech vyšší než u soukromých 

zemědělců. 

 Rok 1952 byl celkově pro Gottwaldovský kraj v rámci socializace vesnice významný, 

ale mnohem složitější než předešlý. Podle názoru strany se nedařilo zvrátit nedobrý stav v boji 

proti vesnickým boháčům. Do příchodu kolektivizace měli totiž velcí sedláci ve vesnici hlavní 

slovo a určovali chod dění v obci. V řadě obcí s JZD tak malí a střední soukromí rolníci 

ze strachu kryli vesnické boháče a podporovali je. Velkým nedostatkem řady JZD byly 

neuspokojivé hospodářské výsledky, které nevytvářely dobré podmínky pro získání dalších 

členů s půdou do družstva. 

 V říjnu roku 1952 došlo v Gottwaldovském kraji k velkému zlomu v rozšiřování 

členské a půdní základny JZD. V měsíci září a říjnu 1952 bylo za šest týdnů získáno do JZD 

více zemědělců, než za celý předchozí rok. Hlavním důvodem byla široká kampaň 

stranických organizací. K říjnu 1952 bylo do družstev získáno 9220 nových členů, 

což překonalo o více než třetinu krajský závazek. Výměra zemědělské půdy byla rozšířena 

o 16 000 ha.
64

 

 Ke konci roku 1952 byl podíl socialistického sektoru na celkové zemědělské půdě 

v kraji 35,1 %. Celostátní průměr byl tehdy 38 %. Všechno naznačovalo, že Gottwaldovský 

kraj nastupoval cestu socialistické přestavby vesnice. Na podzim roku 1952 však přišla 

stagnace a rolníci v Gottwaldovském kraji začali hromadně vystupovat z JZD. Nejdříve 

v okrese Gottwaldov vystoupilo k únoru 1953 462 zemědělců s 1561 ha půdy. Opouštění 

družstev vyvolaly násilné události na vesnici v Maďarsku a v Německé demokratické 

republice, jejich ohlas a masové vystupování rolníků z JZD v jiných krajích, zvláště 

na východním Slovensku. Na tuto situaci nebyly stranické orgány připraveny a nereagovaly 

adekvátně. Jak ukazuje stranický tisk, když rolníci podali odhlášku z JZD, tak je úředníci 

bez dlouhého rozmýšlení vyloučili, místo aby s nimi diskutovali a pokusili se je znovu 

přesvědčit. 
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 V průběhu roku 1953 prošel socializační proces v kraji velkými výkyvy. K lednu 1953 

bylo v kraji 182 družstev s 19 644 členy a 65 493 ha zemědělské půdy. Během roku 1953 

vzrostl stav družstev na 236, na konci roku poklesl na 195 družstev s 11 379 členy 

a s 36 267 ha půdy.
65

 

 Na okresní konferenci družstevníků v Gottwaldově dne 23. 1edna 1953 

se projednávaly nedostatky způsobené špatným plánováním a organizací. K napravení byly 

vydány vzorové stanovy JZD, které obsahovaly 27 článků týkajících se řešení problémů 

zemědělské družstevní velkovýroby. Na diskuzi o návrzích před vydáním stanov se podílelo 

celkem 3902 družstevníků, což bylo asi 50 procent všech členů JZD.
66

 

 Ani tyto stanovy však nepomohly. Kromě úbytku pracovních sil v průběhu roku 1953 

převažovalo pomalé tempo mechanizace, nedostatečné investice do půdy, malá zkušenost 

kádrů JZD s vedením velkých zemědělských podniků a v neposlední řadě také nedostatek 

kvalifikovaných zemědělských odborníků, nepořádky v některých družstvech a zesílený tlak 

vůči nepřátelům režimu. Všechny tyto vnitřní vlivy zapříčinily na podzim roku 1953 zastavení 

procesu socializace venkova. Mnohdy také docházelo k rozpadu družstev. 

 Přechodná stagnace procesu kolektivizace probíhala v letech 1953–1955. Záznamy 

z okresní konference KSČ Gottwaldov-venkov dokládají, že k 4. březnu 1953 vystoupilo 

z družstev 710 členů s množstvím zemědělské půdy 2249 hektarů. Na jednoho člena JDZ 

připadalo 2,5 až 2,8 hektarů družstevní půdy.
67

 

 Situaci zlepšilo až zářijové zasedání ÚV KSČ v roce 1953, na nějž navázalo vládní 

usnesení z 15. září 1953, kde byla řada úkolů týkající se finanční a hospodářské pomoci. Šlo 

o přerozdělení užití národního důchodu, z něhož byla nyní vydělena podstatně vyšší částka 

na pomoc rozvoji socialistických forem zemědělské výroby. V Gottwaldovském kraji se také 

zvýšily výkupní ceny základních zemědělských produktů. Celková finanční pomoc vlády 

družstvům pro Gottwaldovský kraj pak představovala částku 9 854 Kčs. Zejména stanovení 
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nových výkupních cen a výrobních norem umožnilo drobným a středním rolníkům 

i družstevníkům zvýšením výroby dosáhnout vyšších příjmů.
68

 

 Finanční příjmy JZD z jednoho hektaru se oproti roku 1953 zvýšily více než 

dvojnásobně. Zemědělství se začalo po stagnačním období oživovat až v roce 1955. V roce 

1953 byla průměrná tržba z jednoho hektaru půdy 2214 Kčs, zatímco v roce 1955 byla 

4511 Kčs. Vedení družstva si uvědomovalo, že je potřeba seznamovat družstevníky 

s výrobním plánem a s předpokládanou hodnotou pracovní jednotky. Navíc se prováděla 

pravidelná kontrola plnění plánu všemi členy JZD, což vedlo k lepším výsledkům 

hospodaření. Některá družstva dokonce vyplácela na pracovní jednotku více peněz, 

než původně předpokládala.
69

 

 Kromě správného rozdělení finanční odměny bylo důležité také prosazování 

kolektivního vedení a zvýšení účasti družstevníků v tzv. socialistické soutěži. Situace 

v zemědělském sektoru tak nasvědčovala úspěšnému dovršení socialistického 

združstevňování zemědělství. 

 První etapa kolektivizace na Zlínsku měla spíše pomalejší průběh. Na počátku 50. let 

se podařilo vybudovat ve většině obcí kraje jednotná zemědělská družstva. Ta však byla 

ve velké míře menšinová a řada družstev nepracovala družstevnicky, tzn. společně. 

Zemědělství v kraji navíc při této první etapě naráželo na nedostatky zemědělské techniky. 

Samotný proces byl provázen řadou problémů. Výstavbu základů socialistické zemědělské 

velkovýroby ovlivňovaly faktory ekonomického i sociálně politického rázu. 

 Jedním z nich byl nepříliš odborný přístup k řešení odborných zemědělských otázek. 

V Gottwaldovském kraji se totiž nacházely v té době všechny produkční typy, jak obilnářský, 

tak řepařský, bramborářský, kukuřičný i ovocnářsko-zelinářský. V podhorských a horských 

oblastech se navíc muselo počítat s pastvinářským typem. Dalším problémem, který byl 

vyřešen až později, byla mimořádná rozdrobenost parcel ve slovácké ovocnářsko-zelinářské 

oblasti. Specifickou problematiku kraje tvořily značné protiklady mezi bohatými vesnicemi 

hanáckých a slováckých okresů a chudými obcemi horských oblastí Valašska a moravsko-

slovenských Kopanic. Zvláštní práci vyžadovala i malá přítomnost dělnické třídy v důsledku 
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existence pouhých dvou průmyslových center – Gottwaldova a Vsetína. Velkou roli sehrála 

i mimořádně vysoká religiozita obyvatelstva a velmi nízká organizovanost rolníků v KSČ. 

 Přes všechny problémy, které kolektivizaci na Zlínsku doprovázely, fungovalo 

na většině území kraje v první etapě do roku 1953 nejvíce družstev II. a III. typu. JZD IV. 

typu začaly vznikat na některých místech v roce 1952, početný přechod k tomuto vyššímu 

typu byl zaznamenán až v roce 1953, kdy se v Gottwaldovském kraji přihlásilo k družstvu IV. 

typu celkem 9 družstev. Do 1. 12. 1953 se k většinovému družstvu řadilo 227 JZD 

ze 421 družstev a přípravných výborů v Gottwaldovském kraji. 

3.4 Dobový tisk první etapy kolektivizace na Zlínsku 

 Po únorovém převratu zastřešovala dobový tisk na Zlínsku pouze KSČ svým listem 

Naše pravda. Některé informace o kolektivizaci vesnice byly otištěny i v listu Okresního 

národního výboru Gottwaldov Jiskra valašskoklobouckého okresu. 

3.4.1 List KSČ Naše pravda 

 Už od 2. 9. 1945 vycházel v Gottwaldově pravidelně třikrát týdně list Krajského 

výboru KSČ Naše pravda. Důkladně informoval o situaci v Gottwaldovském kraji. Bylo 

v něm možné najít nejrůznější organizační plány ať už z oblasti ekonomické, nebo 

zemědělské. Zařazovány sem byly i dopisy „uvědomělých“ čtenářů a jejich zkušenosti 

například s nově vznikajícím družstvem, vyháněním tzv. kulaků a se společným 

hospodařením. Od roku 1949 se periodicita novin změnila na týdenní vydávání, v roce 1952 

pak vycházel dvakrát do týdne. Naše pravda byla pod stejným názvem vydávána až do roku 

1989.
70

 

 V první etapě kolektivizace od roku 1949 do 1953 se v Naší pravdě nejčastěji 

o úkolech socializace vesnice, které se měly splnit v průběhu první pětiletky. Ještě 

před přijetím zákona o JZD byl v Naší pravdě dne 22. 1. 1949 vydán článek „Okres 

Gottwaldov na cestě k socialismu“. Článek zdůvodňuje, proč je důležité, aby byl okres 

Gottwaldov svým významem na prvním místě ze všech okresů Gottwaldovského kraje jako 

první socializován. Píše se v něm, že okres Gottwaldov je po ostatních moravských městech 

Brně a Ostravě nejsilnější průmyslové středisko s největším počtem obyvatel kraje 

Gottwaldov. V textu se uvádí, jak by měla vypadat postupná socializace okresu Gottwaldov 
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v oblasti zemědělství, vodohospodářství, dopravy, bydlení, sociální péče a zdravotnictví 

a v neposlední řadě ve školství a osvětě.
71

 

 Pro oblast zemědělství jsou v článku vytyčeny pro následující období tyto cíle: 

scelování půdy, zalesnění horských částí, neplodných ploch, ale i ploch, které nevyhovují 

požadavkům zemědělské půdy, obnova vydrancovaných lesů, družstevní podchycení 

ovocnářství. Dále pak výstavba skladišť, sýpek, nádrží, stájí, chladíren, výkrmen vepřů, 

drůbežáren a prádelen. Text uvádí, že okres Gottwaldov musí podle dlouhodobého plánu 

ministerstva zemědělství přejít z dosavadního obilnářského a bramborářského směru na směr 

pícninářský a živočišnou výrobu. Článek je doplněn mapou správního okresu Gottwaldov.
72

 

 Na konci ledna roku 1949 byl na dvoustraně otištěn pětiletý plán Gottwaldovského 

kraje v zemědělství. Tematicky je rozčleněn na blok Zemědělská výroba, Lesnictví 

a myslivost, Racionalizace zemědělské výroby, Pozemkové reformy a Péče o zemědělského 

člověka.
73

 

 V zemědělské výrobě v rostlinné produkci se ukládalo zvýšení péče při pěstování 

luštěnin z důvodu jejich důležitosti pro obživu obyvatel i krmení zvířat, zvětšení ploch 

pro pěstování pícnin, raných a poloraných brambor. Ovocnářská výroby byla v době první 

pětiletky kvůli škůdcům a chorobám poznamenána úbytkem ovocného stromoví až o třicet 

procent oproti minulým rokům. Plánovalo se tedy doplnění a dopěstování nejméně jednoho 

a půl miliónu ovocných stromků. Článek uváděl jako dílčí úkoly plán pěstební, stavební 

a mechanizaci. Pěstební plán pře všechno nejvíce zdůrazňoval správnou výživu a intenzivní 

boj proti škůdcům a chorobám v měsících od února do dubna. V sekci o živočišné výrobě 

se psalo o zlepšení chovu skotu, prasat, ovcí a hospodářských zvířat vůbec. Samotná 

živočišná výroba se měla zvýšit o 87 %.
74

 

 Část o racionalizaci zemědělské půdy popisovala, jak by mělo probíhat scelování, 

mechanizace a družstevnictví. Z článku je patrné, že společné hospodaření se popisovalo 

zatím jen okrajově a nenásilně. Psalo se o zakládání státní traktorové stanice se třemi až šesti 

pobočkami, protože traktory byla doposud orána pouze jedna šestina půdy na Moravě. Nutno 

podotknout, že v době vydání článku bylo na území Gottwaldovska třináct státních strojních 

stanic s osmi pobočkami. Problém byl ale v tom, že zakládání těchto stanic dříve nebylo 
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řešeno na úrovni kraji, to znamená, že okresy Gottwaldov, Uherské Hradiště, Vsetín 

a Hodonín byly bez stanic. Mechanizace polních prací měla být do konce první pětiletky 

zhruba dokončena.
75

 

 V otázce scelování půdy se v textu vyskytly první formulace o přemlouvání rolníků. 

Bylo uvedeno, že úkolem je přesvědčování zemědělců o tom, že pouze práce na společné 

půdě může vést ke zvýšení zemědělské výroby. Podle údajů v listě si rolníci měli o způsobu 

hospodaření rozhodovat sami. Byl zde také popsán boj proti občanům, kteří nesouhlasili 

s režimem. Použité formulace hovoří o odstranění jednotlivci, kteří nesledují zájem celku 

a škodí uplatňováním sobeckých zájmů. Zdůrazněno bylo, že družstva musí sloužit malému 

a střednímu rolníkovi a přispět k vytlačování kapitalistických živlů na venkově.
76

 

 Jeden blok textu byl věnován pozemkovým reformám a zákonu č. 46/48, Sb. O nové 

pozemkové reformě a trvalé úpravě vlastnictví k půdě. Bylo ukazováno, že reformy zahrnují 

dokončení konfiskačního řízení, přídělových plánů zemědělské a lesní půdy, skončení 

přídělových prací a dokončení výkupu půdy. Poslední část článku byla věnována péči 

o zemědělského člověka. Úroveň života zemědělského občana se měla zvýšit podporou 

vzdělávání dětí zemědělců na odborných hospodářských školách a zřízenými kulturními 

družstvy, která se stala centrem kultury a osvěty na vesnici. Zřízení mateřských školek, 

zbudování družstevních prádelen a pekáren mělo ulehčit práce zemědělské ženě.
77

 

 V březnu roku 1949 už vyšel první oficiální článek o tom, co chtějí a o co usilují 

jednotná zemědělská družstva. Osvětloval, proč zakládali zemědělci svá družstva už více 

než před půl stoletím dříve a jaké výhody vytvořené družstvo přinášelo. Věnoval 

se i zakládání a organizování zemědělských družstev a zvelebování živočišné výroby. 

Především ale upozorňoval na tehdejší aktuální situaci, jaké jednotlivé kroky bylo třeba udělat 

k dosažení úspěchu. Jako jeden z těchto bodů byl ustaven tvrdý režim v pracovním procesu, 

zlepšování produktivity práce v závodech a zavádění údernických hnutí Jako hlavní důvod 

roztříštěnosti a neúplnosti družstev byl v článku uveden kapitalistický vývoj zemědělské 

výroby a snadný přístup velkostatkářů a kapitalistů k rozhodování o družstvech. Celá řada 

družstev v té době neodpovídala požadavkům tehdejší výroby a podle autora článku 
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za to mohli bohatí jedinci v obci, kteří družstva využívali pro svůj prospěch. Podle autora 

článku bylo potřeba skoncovat s vesnickými boháči.
78

 

 Pro lepší pochopení byl také okomentován zákon o JZD. Ospravedlňoval zákon tak, 

že zakládání družstev bylo propagandisticky ukazováno nikoliv jako příkaz, ale jako otázka 

dobrovolného rozhodnutí. Každá obec si sama za souhlasu rolníků měla určit, kdy si družstvo 

zřídí, a každá obec měla vykonávat v družstvu činnosti, které by nejvíce potřebovala 

a na které měla podmínky. Článek dále vysvětloval pojem mechanizace jako snížení 

výrobních nákladů, využití hospodářských strojů a snížení potřeby pracovních sil. Část textu 

byla opět směřována na pomoc rolnické ženě. Autor textu se důkladně zabývá organizováním 

družstev a problematice toho, jak zakládat JZD.
79

 

 Dne 9. 7. 1949 byl v šestadvacátém čísle Naší pravdy otištěn článek s názvem „Úkoly, 

které nás čekají na vesnici“. Pro lepší orientaci jsou všechny úkoly pro následující období 

shrnuty v malém rámečku na začátku textu. Článek rozebírá každý aspekt zvlášť. V sekci 

O jednotném zemědělském družstvu se píše, že je třeba nyní věnovat plnou péči 

již ustaveným JZD, udělat vzory JZD, které pak budou dostatečnou inspirací a urychlí vývoj 

i jinde. Popisuje, že je nutné, aby se JZD koncentrovalo na organizaci žní v obci, čímž 

navazuje na další dílčí článek „Připravujeme se na žňové práce“. K dokreslení situace jsou 

v textu vloženy černobílé obrázky a dopis za Národní podnik Svit s titulkem Svitovci píší 

soudruhu Gottwaldovi.
80

 

 Článek z ledna roku 1950 oznamuje, jak byly splněny dodávky zemědělců 

v jednotlivých okresech. Tyto informace je možné vidět také v Tab. 4. Autor textu porovnává 

situaci v zemědělství s průmyslem. Plán průmyslu v kraji byl totiž za první rok pětiletky 

splněn na 107,4 %, zemědělství však zaostávalo. Jak se v článku píše, značná vina připadala 

na jednotlivé zemědělce a jejich nedodávky, i když jim bylo podle dodávkové smlouvy 

umožněno náhradní plnění. Jako další důvod autor článku uvádí staré nářadí, „dědečkovské“ 

obdělávání půdy a samozřejmě nenasytnost bohatých sedláků. V další části textu se objevuje 

přehled kalkulace dodávek jednotlivých okresů kraje a srovnání například dojivosti krav 

v období před válkou, která v té době činila 2040 litrů na jednu krávu ročně, a za rok 1949 

to bylo 1670 litrů.
81
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Tabulka 4: Přehled dodávek v Gottwaldovském kraji za rok 1949 

Okres 
Mléko 

(%) 

Vejce 

(%) 

Pšenice 

(%) 

Žito 

(%) 

Ječmen 

(%) 

Oves 

(%) 

Gottwaldov 79,6 91,5 93,2 106,4 73 77,8 

Hodonín 94,5 86,7 104,7 115,2 67 - 

Holešov 87,4 96,6 99 107 88,7 72,2 

Kroměříž 96,3 97,1 98,2 114,2 93 92 

Kyjov 84,4 91,4 103,2 120,2 86,4 - 

Uherský Brod 77,5 83 103 98 62,5 44 

Uherské Hradiště 80,2 90,3 89 125,8 77,8 440 

Valašské Klobouky 70,5 80,4 83,4 198 38,5 41,8 

Valašské Meziříčí 91,6 87,5 69 122,8 - 70,3 

Veselí 86,9 83,1 71,8 224,7 64,5 - 

Vsetín 91,2 94,5 95 153,2 - 83,4 

Zdroj: OKLEŠTĚK, Václav. Přehled dodávek v okresech našeho kraje. Naše pravda. 1950, č. 3, s. 2. 

 Koncem ledna roku 1950 byla článkem s titulkem „Zkušenosti z dosavadní činnosti 

JZD“ zhodnocena práce družstev v Gottwaldovském kraji. Už v úvodu autor pochválil 

zemědělství kraje za dosažené výsledky. První část textu pak věnoval prosperujícímu družstvu 

na Velehradě. Doslovně vychvaloval tamější JZD a hlavně průběh jeho vzniku. Uvádí ho jako 

vzor pro ostatní. Družstevníkům, jakožto čtenářům, se tak dostávají do ruky veškeré 

vyzdvihované a úspěšné návrhy pro dobrý chod družstva, jako jsou správné rozvržení sklizně 

s organizovanou sousedskou pomocí, rozvržení společné přípravy půdy pro setí a dohoda 

o traťovém osevu. V textu je doslovný návod pro správné rozvržení činností s aplikací 

na již zmíněné družstvo na Velehradě.
82

 

 Druhá část článku upozorňuje na to, že je třeba nadále přesvědčovat rolníky 

ke společné práci na poli, a vysvětluje, jak pomáhají družstvům učitelé. V článku se píše, 

že učitelé se snaží pomáhat s administrativou a někteří z nich dokonce řídí provoz prakticky 

celého úseku činnosti JZD. Opět je jako příklad uvedeno jmenovitě několik z takto ochotných 

učitelů. Závěr článku naznačuje, jak je důležité, aby byly využity zkušenosti z organizování 

zemědělských prací. 
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 Rok po schválení zákona o JZD se konal významný první sjezd JZD. Připadal na 24. 

června 1950 a pořádal se ve Strážnici v době strážnických slavností. Při tomto historicky 

prvním sjezdu se setkali zástupci JZD, patronátních organizací, státních statků a členové 

státních strojních stanic. Hlavní náplní diskuze bylo vyvracet všechny obavy zemědělců 

ze společné práce na půdě v JZD, vinit velké vesnické boháče z vypočítavosti 

a ziskuchtivosti. Probírala se i jednotlivá družstva, některá důkladněji, také byly rozebrány 

jejich plány a členové ostatních družstev si vyměňovali zkušenosti a nové poznatky z právě 

probíraného družstva.
83

 

 V prosinci roku 1950 se na stránkách Naší pravdy objevil pejorativně zabarvený 

článek „Vesničtí boháči v pravém světle“. Opět aplikuje jakýsi příběh statečných 

družstevníků, kteří nejen že stačili sklidit všechnu řepu z polí JZD, ale pomohli sklidit úrodu 

z pole i soukromě hospodařícím sedlákům. V článku je dále zmíněno, že se vesničtí boháči 

nejen neodměnili za tuto pomoc, ale odmítli pomoci svézt řepu do cukrovaru svými koňskými 

povozy. Autor textu navíc dokládá výsledky jejich hospodaření, kdy soukromí sedláci 

provedli zimní orbu pouze na 80 procent s úmyslem podkopávat budovatelskou práci lidí 

na vesnici. V poslední části autor chválí družstevníky a zdůrazňuje, že jedině poctivé plnění 

úkolů může být tou nejlepší odpovědí na sabotérskou činnost vesnických boháčů.
84

 

 V polovině ledna 1951 byl otištěn článek „Hovory Národní fronty (dále jen NF) 

s lidem“ pomáhají plnit mírové úkoly. Informuje o tom, že se tato setkání, na nichž 

se projednávají provozní řády a provádí se přesvědčovací akce mezi rolníky, chystají 

v asi 150 obcích. Příkladnou obcí je jmenována vesnice, ve které už hovory proběhly, 

a získalo se při nich 12 nových členů a velká většina rolníků se vyjádřila kladně 

k hospodářsko-technické úpravě půdy. Autor textu se snaží čtenářům vštěpit dojem, že hovory 

NF jsou víc než přínosem a navíc jsou spojeny s hlavním úkolem celé NF, a to s mohutným 

a vítězným bojem za světový mír. Hovory NF tak podle něj doslovně pomohou zajistit účast 

nejširších vrstev lidu pro úspěšné plnění velkých mírových úkolů.
85

 

 Hlavní přesvědčovací akce se týkaly malých středních rolníků. Do družstev 

ale přemlouvali i tzv. kovozemědělce. O tom vypovídá text „Do JZD získejme středního 

rolníka a kovozemědělce!“ Článek zdůrazňuje, že by bylo dobré, kdyby bylo zemědělství 

Gottwaldovského kraje na takové úrovni jako na Karlovarsku nebo Ústecku. Vysvětlení 
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je podle autora takové, že kraj Gottwaldov nemá žádné pohraniční území. Proto se tedy 

v tomto kraji východní Moravy nemohla vybudovat vzorná družstva ani družstva vyššího 

typu. Autor článku jakožto člen předsednictva krajského výboru KSČ tedy radí, aby byli 

do JZD co nejvíce získáváni střední rolníci a kovozemědělci. Dokládá údaje o tom, 

že doposud se například z celého národního podniku Svit v Gottwaldově, kde pracuje několik 

tisíc drobných zemědělců, podařilo přesvědčit jen dvě stě z nich.
86

 

 V únoru 1951 vyšel článek „Školení ukazuje funkcionářům JZD cestu vpřed“. Autor 

chtěl tímto textem říct, jak je o obyčejné rolníky dobře postaráno při školení v Luhačovicích. 

Dokazují to výpovědi některých z nich, kteří říkají, že jsou ubytovaní v nejhezčím hotelu 

v Luhačovicích, že si připadají jako na rekreaci apod. Konec článku dokládá záznamy z debat, 

které se konaly při školení. Opět si můžeme všimnout výrazných agitačních prostředku, 

kdy opět vystoupil v diskuzi jeden z rolníků a nabádal ostatní k tomu, že fňukáním nic 

nezmůžou a že je třeba dohnat průmysl, za kterým zemědělství pokulhává.
87

 

 V Gottwaldovském kraji se od 15. února do 15. března 1951 konaly valné hromady 

JZD. Jak sám titulek „Valné hromady – důležitý mezník na cestě JZD“ naznačuje, tato setkání 

byla pro družstva skutečně významná. Valné hromady se účastnili představitelé všech složek 

Národní fronty, členové daného družstva, zástupci okresního výboru, okresního vedení KSČ, 

zástupci patronátních závodů a většinou také předsedové ostatních JZD vyššího typu. Úkolem 

bylo projednat veškeré problémy určeného družstva. Na začátku každé valné hromady 

se podala zpráva o dosavadní činnosti družstva a zpráva o finančním hospodaření. Poté byli 

zvoleni noví členové předsednictva JZD a nový předseda. Následovalo schválení stálých 

pracovních skupin družstva a určení jejích vedoucích. Nakonec družstevníci odhlasovali 

celoroční výrobní plán a přečetl se telegram, který byl manifestačně schválen a odeslán 

ministrovi zemědělství Ďurišovi.
88

 

 Článek ze září roku 1952 upozorňuje na zvýšený stav družstevníků. Titulek 

„Již 2765 nových družstevníků v našem kraji“ vypovídá o úspěšnosti přesvědčovacích akcí. 

Text informuje o závazku prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi z konce srpna 1952 

získat do JZD 5000 nových členů z řad malých a středních zemědělců a zároveň dokládá, 

že v době vydání článku, tedy na konci září, už byla překročena první polovina tohoto 

závazku získáním 2765 členů. Podle článku v září toho roku existovalo 27 družstevních 
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vesnic, kde až na vesnické boháče byli všichni zemědělci členové JZD, a to nejvíce z okresů 

Gottwaldov a Kroměříž.
89

 

 Na popud vlády byl vydán článek s titulkem „Vybudujeme JZD i v horských 

oblastech.“ V době otištění článku v lednu roku 1953 bylo založeno družstvo v těchto 

valašských končinách už ve 45 obcích. Autor článku upozorňuje na to, že někteří lidé 

se mylně domnívají, že v těchto kopcovitých terénech JZD vybudovat nepůjde, proto tedy 

důkladně popisuje, co je podstatné udělat, aby se výstavba povedla. Základem pro úspěšné 

hospodaření i v horských oblastech byla společná rostlinná výroba. K tomu byl vypracován 

speciální osevní postup podle velikosti pozemků, který odpovídal osevnímu plánu a také 

dodávkovým úkolům družstva na základě státních dodávkových norem. Souvislé celky 

se v těchto valašských oblastech vytvořily z luk a pastvin. Pozemky, z kterých nebylo možno 

udělat větší souvislé celky, byly přiděleny družstevníkům na záhumenky. Mnoho půdy 

na Valašsku bylo využito pro výsadbu ovocných sadů. Také společná živočišná výroba byla 

důležitým úkolem pro socializaci valašské vesnice, protože klimatické podmínky v těchto 

horských oblastech vytvářely dobré předpoklady pro chov zdravého skotu a ovcí. Základem 

pro úspěšnou práci se mělo stát společné ustájení dobytka.
90

 

 Titulní list novin Naše pravda z konce ledna roku 1953 byl nezvykle rozdělen 

na několik malých článků s velkým titulkem nad všemi „Za socialistickou vesnici“. Čtenáři 

se z textu dozvěděli, že například na Holešovsku budou vyhánět z JZD kulaky, že státní 

traktorové stanice v Ostrohu zajišťují včasné provedení oprav strojů a že družstevnice 

na Kyjovsku jdou svými výsledky příkladem. Po přečtení musel čtenář jasně nabýt dojmu, 

že veškerá družstva mají skvělé výsledky a tedy aktuální situace v zemědělství je výborná. 

Tomu nasvědčoval i další dílčí článek „Radostné výsledky konference družstevníků 

ve Valašském Meziříčí“. Další dílčí text se věnuje také tomu, jak probíhala konference JZD 

v Gottwaldově.
91

 

 Titulní strana dubnového vydání opět přinášela pozitivně laděné informace. Dílčí 

články opět zastřešoval jeden velký titulek s názvem „Pro stále bohatší a radostnější život naší 

vesnice“. Jeden z menších textů s názvem „Za upevňování JZD v našem kraji“ přináší přehled 

o vypracování celoročních výrobních plánů JZD, o počtu soutěžících dvojic a o počtu 

družstev, hospodařících podle vzorových stanov, viz Tab. 5. Článek se věnuje důležitosti 
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hospodaření podle předepsaných vzorových stanov, to znamená hospodařit podle 

vypracovaných celoročních výrobních plánů a plánů jarních prací. V textu je uvedeno, 

že důležitost těchto úkolů řada JZD podcenila. Zvláště pak úkol včasného a správně 

vypracovaného celoročního plánu. V dalším textu mají ale zemědělci Gottwaldovského kraje 

pochvalu za to, že už splnili plán jarních prací, tedy setí jarních obilovin, a už úspěšně sejí 

cukrovku.
92

 

Tabulka 5: Přehled o vypracování celoročních výrobních plánů JZD, o počtu soutěžících dvojic a o počtu družstev, 

hospodařících podle vzorových stanov k 1. dubnu 1953 

Okres 

Plánovaný 

počet 

celoročních 

výrobních 

plánů 

Vypracováno 

celoročních 

výrobních 

plánů 

Vypracováno 

plánů jarních 

prací 

Soutěžící 

dvojice 

JZD 

JZD se 

vzorovými 

stanovami 

Gottwaldov 31 36 21 2 18 

Hodonín 14 3 17 5 14 

Holešov 29 8 17 11 25 

Kroměříž 70 36 70 3 71 

Kyjov 33 6 31 1 23 

Uherský Brod 18 12 13 4 9 

Uherské Hradiště 27 25 25 5 11 

Valašské Klobouky 5 4 4 2 3 

Valašské Meziříčí 16 1 15 3 6 

Veselí nad Moravou 22 - 22 6 15 

Vsetín 16 5 16 2 2 

Celkem v kraji 281 136 251 44 197 
Zdroj: Za upevňování JZD v našem kraji. Naše pravda. 1953, č. 28, s. 1. 

3.4.2 Vesnické noviny Jiskra 

 Valašskokloboucká Jiskra vycházela od roku 1950 do roku 1953. Pak Okresní národní 

výbor (dále ONV) Gottwaldov začal vydávat až do roku 1959 periodikum pod názvem Jiskra: 

Vesnické noviny okresu Gottwaldov a ONV Valašské Klobouky si tiskl také svou Jiskru coby 

Vesnické noviny valašskoklobouckého okresu od roku 1955 do 1960. Objevovaly se zde 

články zaměřené na dění v okresu, nejvíc ale na aktuální situaci v zemědělství. V bakalářské 

práci tedy čerpám pouze z prvopočátečního deníku Jiskry, a to z let 1951–1953. Noviny 

z roku 1950 nejsou ve zlínském státním okresním archivu k dispozici. 
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 I když deník nevydávala KSČ, články v něm měly podobný nádech jako ve stranické 

Naší pravdě. Svědčí o tom článek ze srpna roku 1951 s titulkem „Malí a střední zemědělci, 

pozor na spekulanty“. Z krátkého textu je možné se dozvědět o obci Lačnov, která je podle 

autora známá nikoliv budovatelskými úkoly, ale velkými zemědělci, kteří na úkor středních 

a malých rolníků neplní dodávky ani plán výroby. Jmenovitě se tak v článku obrací 

k bohatým sedlákům, proč doposud nedodali na předpis zadaný počet kilogramů vepřového, 

hovězího nebo vajec.
93

 

 Příspěvek z listopadu téhož roku už přímo svým titulkem „Byli jsme ve vzorném 

družstvu“ vybízí k přečtení. Pojednává o tom, že se újezdní tajemníci Valašskoklobouckého 

okresu vydali navštívit jednotné robotnické družstvo v Nechvalech v Žilinském kraji, 

aby se přesvědčili, jak si otázku zemědělského družstva vyřešili sami družstevníci 

a nečekali na okres. Celý článek tak nádherně popisuje, jak se v zapadlé slovenské vesničce 

vytvořilo družstvo a nyní má neuvěřitelné úspěchy. Pro větší věrohodnost jsou samozřejmě 

zmíněny i drobné potíže, se kterými družstvo v počátcích bojovalo. Drobnými potížemi 

je samozřejmě míněn odpor některých zemědělců, který byl ale časem vyřešen.
94

 

 Oblast Valašskokloboucka byla typická svou hornatou a tedy ne moc úrodnou 

krajinou. Většina pozemků byla využívána spíše pro pěstování pícnin a jako pastviny 

pro dobytek. S příchodem družstevnictví se ale podoba valašských horských vesniček začala 

měnit. To vysvětluje článek „Proč rozoráváme přirozené a málo výnosné louky a pastviny“. 

Uvádí se, že většina luk a pastvin, kterých bylo v této oblasti přes 33 procent veškeré 

zemědělské půdy, i přes dobré hnojení a ošetření neplní svoje poslání, protože z pícnin 

poskytuje nízké výnosy. Autor textu vysvětluje, že se musí postupovat radikálněji 

a to rozoráním luk a pastvin a jejich obnovením.
95

 

 „Budujeme vzornou a pokrokovou vesnici“. Tak zní titulek dalšího příspěvku. 

Informuje čtenáře o tom, že do soutěže, která se jmenuje stejně jako titulek, se přihlásilo 

už 23 obcí okresu a zatím úspěšně splňují kritéria zadané soutěže. Z textu je zřejmé, 

že jednotlivé obce se díky této soutěži navzájem hecovaly a snadněji tak plnily závazky. 

Soutěž ke všemu neměla vymezené časové ohraničení, co se týče přihlašování obcí. Každá 
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obec se tak mohla přihlásit, kdy chtěla, a výsledky byly zveřejňovány každý měsíc, což byla 

velmi dobrá motivace.
96

 

 V dalším příspěvku „Vesnický boháč se zlobí“, se můžeme dozvědět, jak probíhala 

schůze zemědělců kvůli projednávání rozepsaných dodávkových úkolů v rostlinné výrobě pro 

jednotlivé zemědělce ve vesnici Hostětín. Článek nejen že popisuje, jak reagovali mnozí 

bohatší sedláci, obsahuje i tvrzení některých z nich. Manželka jednoho sedláka je například 

citována slovy: „Sežerte si to všechno, nažerte se a praskněte z toho. Seberte si všechna pole 

a dřete si na nich sami.“ Dále je uvedeno, že přítomní střední a drobní zemědělci se jejímu 

výroku zasmáli a poznamenali, že už na vesnické boháče konečně došlo. Sedlákům dokonce 

radí, aby méně poslouchali Hlas Ameriky a více se zapojovali do společné práce. Text 

je ukončen výrokem, že vesničtí boháči jsou všude stejní.
97

 

 Podobně zaměřený je i obsah textu „Neplnění dodávek se nevyplácí“. Hned v úvodu 

je intelekt bohatého zemědělce sražen na minimum slovy: „I dítě školou povinné ví, že podle 

starého způsobu života se žít už nedá. Sedláci, kteří rok od roku zůstávají veřejnému 

zásobování dlužni většinu zemědělských produktů, hlavně mléka, vajec a masa, to neví nebo 

to ani nechtějí vědět.“ Autor článku zdůrazňuje moc režimu tím, že nazývají redaktory 

Svobodné Evropy štváči, a tvrdí, že se nic nezmění, i kdyby řvali do ochraptění, ať rolníci 

dodávky neplní. V závěru jsou zveřejněny některé rozsudky ohledně dodávek boháčů 

v podobě odnětí svobody na tři měsíce nebo pokut. Malí a střední zemědělci jsou nabádáni 

k tomu, aby se na neplniče řádně podívali. Text zakončuje tučně vyznačený slogan: 

Hospodařit podle vzorových stanov znamená učinit JZD socialistickými a všechny 

družstevníky zámožnými!
98

 

 Článek, který nese titulek „Naši drobní a střední rolníci chtějí budovat nový život“, 

se zaměřuje na sliby jednotlivých družstev. Například, že v JZD Nivnice vystaví drůbežárnu 

pro 500 kusů slepic, provedou výstavbu vepřína pro 50 kusů vepřů, v JZD Slavičín získají 

většinu malých a středních rolníků a přejdou na III. typ družstva. Autor dále uvádí, 

že družstva mezi sebou budou celý rok soutěžit a to ve dvojicích. V textu se píše, že dobrá 

a zdravá soutěž je hybnou pákou zvyšování produktivity práce na každém úseku.
99
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 Záhlaví valašskokloucké Jiskry z února roku 1953 nese název „Nové stanovy – základ 

úspěšného rozvoje“. Text pod záhlavím s titulkem „Splnit usnesení naší vlády o zajištění 

jarních zemědělských prací“ pak popisuje, že přetrvávají potíže v zásobování obyvatelstva 

a velký nedostatek krmiv pro dobytek. Důsledkem je podle autora špatné zajišťování a plnění 

usnesení strany a vlády. Jediný způsob, jak tuto vzniklou situaci napravit, je zvýšit hektarové 

výnosy v rostlinné výrobě a zvýšit užitkovost dobytka. Autor zdůrazňuje, že se nyní nastupuje 

do posledního roku pětiletky, tudíž je velmi podstatné, jaký nástup se provede. Nabádá ostatní 

doposud nekolektivně hospodařící zemědělce, aby se připojili a pomohli tak odstranit potíže 

v zásobování a zvýšit celkovou životní úroveň všech pracujících.
100

 

 V říjnu roku 1953 byly vydány Rady zemědělcům. Text je rozdělen do několika bloků. 

První odstavec se zabývá problematikou okresních skladů zemědělského zásobování. 

Popisuje, jakým způsobem fungují výkupní závody a okresní sklady a vysvětluje, co je třeba 

udělat pro lepší chod. Samotným zemědělcům pak v dalších odstavcích radí, jak a kdy přesně 

provádět podzimní postřik stromů. V dalším bloku nabádá hospodáře, ať se nebojí používat 

umělá hnojiva. V závěru se opět vrací k okresním skladům, na které se mohou zemědělci 

obrátit při nákupu nových součástek a strojů. V podstatě je celý tento text reklama na služby 

okresních skladů, protože mořidla, hnojiva a nejrůznější postřiky si mohou zemědělci pořídit 

taktéž ve skladu.
101
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4 Využití řešené problematiky v médiích 

Následující žurnalistické útvary by bylo možné použít do jakéhokoliv magazínu o historii. 

Pokud se zaměříme na Zlínský kraj, mohou se objevit v magazínu Okno do kraje. 

4.1 Editorial 

Vážení čtenáři, 

nejspíš se běžně nezamýšlíte nad tím, jaký život si žili bohatší zemědělci v dobách 

kolektivizace. Mnohé z vás možná ani dějepis ve škole nezajímal. Bezesporu ale uznáte, 

že živé svědectví pamětníků je poklad, který je nutno chránit. A my bychom vám 

jej následujícím článkem chtěli předat. 

 Většina si pod pojmem kolektivizace zemědělství vybaví způsob hospodaření 

pocházející ze Sovětského svazu. Je ale důležité si uvědomit, že to byla etapa jedné 

z nejrozsáhlejších sociálních změn v československé společnosti s důsledkem zlikvidování 

prověřeného způsobu hospodaření, narušení tradičních sociálních vazeb a kulturních 

zvyklostí. Etapa, která měla za následek vyhánění bohatých sedláků a získávání jejich 

majetku. Pak už si můžete sami položit otázku, zda se chápe kolektivizace jako způsob 

rozvoje, nebo pozastavení zemědělství. 

 Málokdo z nás si už jen těžko dokáže představit, co asi prožíval bohatý zemědělec  

v tehdejším komunistickém režimu. Staral se o dobytek, poctivě obdělával své pole 

a najednou přišli komunisté a zabavili mu všechno, co měl. K tomu všemu ho poslali  

pracovat do dolů nebo rovnou sedět do vězení a jeho rodinu vystěhovali daleko od rodného 

kraje. Po mnoha letech chudoby a živoření se konečně dočkal revoluce a možného návratu 

svého majetku. Ale ani to není jisté!  

 I když by se toto téma mohlo zdát po tolika letech neaktuálním, vězte, že je tomu 

přesně naopak. Nemluvě o bílých místech, která historikové stále ještě objevují. A hlavně: 

pro mne osobně plyne z řady nastudovaných faktů a z povídání s pamětníky obrovské 

ponaučení – život poctivě pracujícího a žijícího člověka se může lehce změnit k horšímu 

ze dne na den i bez toho, aby se o to sám svými skutky přičinil. Budou li vás některé pasáže 

následujících textů šokovat, nejste jediní. I já jsem prožívala takové pocity. V hodinách 

dějepisu na středních a základních školách se totiž o některých zločinných praktikách v české 

historii ještě stále mnoho nemluví. A já jsem přesvědčena, že by se to mělo změnit. Možná, 

že i tato má sonda do minulosti k tomu napomůže. 
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4.2 Úvodní článek 

Hospodařili poctivě, ale stejně přišli o všechno 

 Málokdo si pod pojmem kolektivizace umí vybavit všechno, co se skutečně tehdy 

odehrávalo. Jakým způsobem zabírali majetek bohatším zemědělcům, jaké zločinnosti 

na nich samotných a jejich rodinách prováděli. V dnešní době vám v podobné rychlosti 

vezmou majetek exekutoři, pokud dlužíte. Bohatým zemědělcům vzali komunisté 

po vítězném únoru všechen majetek, ale oni přitom nic nedlužili. Žili spořádaný život 

svém velkostatku. 

 Po roce 1948 čekal několik stovek československých rodin smutný osud. Osud 

vystěhování a zatýkání sedláků. Osud se značkou Kolektivizace. „Vázali jsme snopky sena 

na polu, naráz dojeli autama čtyři neznámí chlapi v černých kožených plášťoch a dva četníci 

z dědiny, řekli tatínkovi: mosíte jít s nama. To bylo naposledy, co jsem tatínka kdy viděla,“ 

vzpomíná na zatčení svého otce třiasedmdesátiletá Eva Minksová z Velké nad Veličkou. 

Taková byla socializace vesnice pro bohaté zemědělce, jimž se v té době neřeklo jinak 

než kulaci. Jako nějaký nejmodernější trend se rozmohla akce „K“. 

 Už od počátku to byla diskriminace. „Vesnickým boháčům zakázali jakékoli 

poskytování úvěrů, neposkytovaly se jim půjčky a byly naopak vynuceny dávky, které nebyly 

rozumně splnitelné, neodpovídaly ani výměru. To byl postupně důvod k jejich likvidaci,“ 

popsal v rozhovoru pro Českou televizi Pavel Bret, náměstek ředitele Úřadu pro dokumentaci 

a vyšetřování zločinů komunismu. Podle jeho slov bylo jenom v roce 1950 kriminalizováno 

přes třicet tisíc sedláků. 

 Vznikaly kulacké seznamy a nesmyslné dodávkové povinnosti se stupňovaly. Bohatí 

sedláci skončili ve vězení, mnohdy se už domů nevrátili a po čase byla jejich rodina 

vystěhována neznámo kam. Vlna vyhánění sedláků se rozjela hned po schválení zákonu 

o JZD v roce 1949. Nejvíc kulaků komunisté vysídlili v první etapě do roku 1953. 

Jen v Čechách se vystěhování týkalo 1629 rodin. Veškerý majetek jim zabrali se slovy 

„bezplatně a navždycky“. To vše z důvodu neplnění dodávek. 

 „Jednu věc jsem nikdy nebyl schopen vysvětlit svým západním přátelům. Jak je možné, 

že tři pobudové si jen tak přijdou na vaše hospodářství a řeknou: Ve jménu lidu vám toto 

hospodářství zabavujeme. Neustále se mě ptali: Copak to máte takové zákony?“ popsal 

absurdnost komunistických manévrů jeden z obětí kolektivizace Jindřich Hašek. 
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 Ostatní obyvatelé vesnic vytěsnili rodiny bohatých sedláků na okraj společnosti. 

Sousedské vztahy dostaly v této situaci těžkou ránu. Někteří sousedé dávali vystěhovávaným 

najevo své sympatie tím, že jim pomáhali nakládat na vozy, co si směli vzít s sebou. Našli 

se ale i tací, kteří vystěhovávání škodolibě pozorovali za záclonkami a těšili se z toho, 

co si poberou ze zbylého majetku vysídlované rodiny. 

 Tím utrpení pro rodinu kulaka zdaleka neskončilo. Jejich děti nesměly dál studovat 

a byly vylučovány ze škol. „Byl to průlom dlouhodobé tradice, kdy bylo v selských rodinách 

zvykem, že jeden z potomků, který nedostal grunt, mohl studovat na vysoké školy,“ uvedl 

historik Karel Jech, který se problematice kolektivizace a samotnému vyloučení selských dětí 

ze zemědělských škol dlouhodobě věnoval. Proč trpěly děti, které se snad ani nemohly 

na nějaké hospodářské sabotáži podílet? 

Spravedlnosti se nedočkali ani po samotové revoluci 

 Navracení znárodněného a kolektivizovaného majetku patřilo po roce 1989 k jednomu 

z nejaktuálnějších témat. Někteří svůj zkonfiskovaný majetek doposud nezískali a stále o něj 

bojují. Na pomoc vznikl také Svaz restituentů v zemědělství, který se už kvůli 

nevypořádaným restitucím obrátil i na orgány Evropské unie. Perzekuované rodiny tak stále 

marně čekají na náhradu. 

 „Pomozte nám stejně, jako nyní pomáháte církvím. Neměly by mít přednost, protože 

to je určitá diskriminace vůči nám,“ hájí svá práva jedna z restituentek Vlasta Somrová. Podle 

svazu restituentů čeká na kompenzaci za zhruba čtyři miliardy asi deset tisíc lidí. „Nejsem 

proti církevním restitucím, ať stát vrátí, co komu od roku 1948 patřilo, ale ať to dají poctivě. 

Ať se s tím nekupčí a neztratí se to tak, jako se ztratil náš majetek,“ vyjádřila své stanovisko 

Miloslava Pešková, předsedkyně Svazu restituentů v zemědělství. 

 Žádost restituentů o kompenzaci odebraného majetku odmítl na podzim roku 2011 

premiér Petr Nečas dopisem se slovy: „Zajisté uznáte, že nyní, kdy vláda a parlament 

přijímají vesměs nepopulární úsporná opatření, nelze zatížit státní rozpočet dalšími výdaji 

v řádu několika miliard.“ Podle ministerstva zemědělství stát rolníkům ani pomoci nemůže. 

Vypořádání majetku mezi soukromými dlužníky a věřiteli je prý ryze soukromou záležitostí. 

Zda se perzekuovaní zemědělci doberou spravedlnosti, zůstává stále s velkým otazníkem.   
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4.3 Interview 

4.3.1 Rozhovor s manželkou předsedy družstva v obci Kašava 

Narodila se v malé vesničce na hornatém Valašsku. Přivdala se do zemědělské rodiny 

v podhorské obci Kašava a spolu s manželem začali hospodařit. Pak ale přišlo 

združstevňování a jejího manžela Josefa Jarcovjáka dosadili do funkce předsedy nově 

vzniklého JZD. Jarmila Jarcovjáková letos oslavila své čtyřiaosmdesáté narozeniny. Na to, 

jak Kašava prožívala kolektivizaci, si ale pamatuje dobře. 

Vzpomínáte si na první náznaky kolektivizace ve vaší obci? 

Přesně si nepamatuju, kdy to začalo, ale asi tak od roku 1950. Bylo tu dost rodin co nejak 

hospodařilo. Tak podle počtů celkově asi čtyřicet, ale byli to všecko menší hospodáři. Tady 

v kopcách se nedalo velice hospodařit. 

Jaká u vás v hospodářství byla situace, když združstevňování začalo? 

Měli jsme čtyři výminkáře a tři děcka. Práce nad hlavu. Služebná nám tady sloužila od školy. 

Koně jsme sice neměli, ale zato jsme měli šest krav a kúsek pola. 

Vy ale nejste ze zemědělské rodiny… 

Ne, moji rodiče nebyli zemědělci. Pocházím z Podkopné Lhoty, to je jedna dědina dál 

od Kašavy. A na Kašavu jsem se přivdala do zemědělské rodiny. Všecko jsem se to musela 

naučit obhospodařovat. 

Pamatujete si, jak to bylo, když přišel zákon o družstvech? 

Popravdě ani moc nepamatuju. Začalo se tu objevovat hodně lidí, co jsem neznala. Říkalo 

se jim patronáti a byli z Otrokovic z tech fabrik. Napřed chodili po chalupách a přemlouvali. 

Chodili aj za mojím manželem. 

Můžete popsat, jakým způsobem ho nutili, aby podepsal? 

Tlačili na něho psychicky. Naštěstí nebyl nikde vězněný. Tu na Kašavě nebyli takoví bohatí 

sedláci. A tak to nakonec podepsal. Pak si ho místní zvolili za předsedu družstva a já jsem 

poklúzala a chodila na pole. 
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Co se dělo po jeho zvolení předsedou? Musel to mít těžké, protože stál u samého zrodu 

družstva… 

Zkraja dělal všecko v družstvu. Zařizoval stavby a po okolí jezdil. Nejdřív mu do teho 

mluvili, ale pak mu dali pokoj. Předsedu dělal devatenáct roků až do sloučení. A kašavskému 

družstvu se dařilo dobře. 

Co váš manžel říkával o družstvu? 

Nebylo to takové, že by si stěžoval, on to spíš neřekl a všecko to držel v sobě. Až třeba 

za několik roků to pověděl. Aj tak bylo vidět, že s tým měl starosti. Možná si všeci mysleli, 

že když su předsedova žena, že musím vědět všecko, co se v družstvu děje, ale nebylo to tak. 

Já jsem se ho ani nevyptávala. 

Jaký byl v roli předsedy? 

Můj muž byl takový předseda, že co chybělo v družstvu, to doma pohledal a odnesl tam. Byl 

přísný, zásadový a zodpovědný. Oni si všeci chlapi v hospodě mysleli, že když popil, 

že přispí, ale on jich vyhmátl, třeba jak berou neco z družstva dom. Věděl všecko. 

Aj kam sa co ztratilo. 

Velel i doma? 

My jsme brali manžela normálně. Respekt z něho byl, aj děcka ho měly, ale doma jsem měla 

hlavní slovo já, protože on byl doma málo. Ráno odešel a v noci došel. A když jsme neco 

v létě potřebovali přes den, tak jsme sedli na kolo a hledali ho po dědině. 

Váš manžel nikdy nevstoupil do KSČ. Neměl s tím problém jako předseda družstva? 

Ten přece musel jít příkladem ostatním… 

Tož problémy s tym byly, že manžel nebyl komunista. Byli takoví dva, co se drželi spolu. 

Kolikrát třeba volali na kobereček, ale manžel se snažil dycky něco dělat pro dědinu 

aj pro kostel. Svoje si obhájil, aj když z toho měl někdy problém. 

Bránili se ostatní vstupu do družstva? 

Všeci měli pole, ale ty kontrasty nebyly tak silné jako na Hané. Lidi samozřejmě byli proti 

družstvu, ale pak už to byl takový jistý peníz, protože se tu začala dělat přidružená výroba 
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a bylo víc možností. Když nebyla dobrá úroda, tak se zabývali těma přidruženýma výrobama. 

Kašava byla typická pro výrobu metlí. V jiných dědinách se zas vyráběly nejaké jiné nástroje. 

Kašava prožila mírnější formu kolektivizace bez drastických zásahů… 

Je to tak. V jiných dědinách byli ostřílení, co nechtěli dělat a pak začali terorizovat, ale tady 

na Kašavě to proběhlo v té mírnější formě. Z kraja to bylo pro ty lidi těžké si na družstvo 

zvyknout, ale jak pracovali a dostávali peníze, tak si zvykli. Pak už byli lidi rádi, že majou 

prácu. 

Kdo všechno musel pracovat v družstvu? 

Když se založilo družstvo, tak musel nekdo ostat v družstvě dělat. Co se dělá na poli, tak se 

dělalo na poli, ale v zimě se chodilo do Svitu. A aby všeci do Svitu neutekli, tak byla 

povinnost, aby v družstvě aspoň jeden z rodiny pracoval. 

Jak byly zpočátku vyřešeny prostory družstva? 

To družstvo, když se zbudovala, tak bylo po stavbách v tech větších chlévech. No a krávy 

jsme museli dat k nekomu, kdo měl větší stáje a pak se teprve stavěl kravín. Ze staré stodole 

byl prasečák a chovalo se to po chalupách, než se to postavilo. Osíval se len, řepa, zemáky. 

Vzpomínala jste patrony. Jací byli u vás na dědině? 

My jsme měli patrony z Otrokovic. Deset jich chodívalo. Dělali prácu, kerá byla potřeba, 

například elektriku. Na pole nešli v žádném případě, ale když se zabilo, tak přišli a všecko 

pojedli. Na to oni byli. 

V Kašavě se přece jenom našla rodina, která dlouho odolávala vstupu do JZD… 

Byli to jenom Sluštíkovi. Ti si to odskákali, vyměnili jim pole a dali jim to nejhorší. Ale nikde 

je nevyháňali. Jejich děcka nemohly studovat a jedna jejich dcera se kvůli tomu zbláznila 

a utopila. To byl asi jediný případ takového násilí. 

Tlačili na ně třeba nesplnitelnými dodávkami? 

Asi ano. Myslím, že měli dvě děvečky, které jim pomáhaly, jinak jim nikdo víc nepomáhal. 

Každý měl svojeho dost. 
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Dědina je brala jak? Odsunovali je na okraj společnosti? 

Nebyli tu takoví zapřísáhlí komunisti. Vědělo se, že Sluštíci majou nejvíc, ale bylo to takové 

spíš kamarádské. Nikdo se tu nepřevyšoval nad ostatníma. Stejně tam pak za deset roků byli 

taky. 

Mohla byste popsat váš tehdejší den? 

První doma jsem uklidila, nachytala snídaňu a vletěla na chvílu do řepy. Na osm hodin jsem 

letěla na družstevní pole. Tam byla rostlinářka, kerá nám zadala prácu. O půl dvanácté jsem 

letěla dom honem neco povařit, ale první jsem si musela dřevo nasekat a uřezat ze dva klátky. 

Potom doběhly děcka ze školy dom se najest. Po obědě na dvě hodiny jsem šla zas na pole 

a potom zas doma pokludit a spořádat děcka. 

Stíhala jste to všechno? 

Starší dcera denně dojížděla na školu a mladší byla na internátě. A časově jsme to zvládali 

po nocách. Ten způsob života ženy v domácnosti jak já byl takový, že dělala od pokludu 

po domácnost až do večera. Jak pršelo, tak se pralo a žehlilo a po nocách jsem naplétla 

děckám na Vánoce svetry a rukavice. Potajnu. 

Jak to vůbec měly vaše děti se studiem? 

Mám tři děti a nejmladší je syn. Nejstarší dcera vystudovala zemědělskou školu a ta mladší 

zahradnickou. Syn je vyučený opravář, elektrotechnik. Pak po revoluci dostudoval střední 

průmyslovou potravinářskou. 

A účastnily se i brigád? 

Děcka chodívaly jako škola na kameň. Dvakrát za rok, jak se povláčilo, tak je chodily sbírat. 

Tady se říká, že je to kraj, kde je konec úrody a začátek kamení. Kameněm se totiž 

zpravovaly cesty. 

Fungoval u vás v Kašavě jednotkový systém? A jaké byly výplaty? 

Většinou jsme museli udělat dvě jednoty za den a dostali jsme pět korun za jednotku. Ale jak 

byla velká jednotka rozměrově, to už si nevzpomenu. 
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Bylo asi těžké vyžít z tak malých peněz… 

Za prácu v družstvě jsme měli tak 700 korun na rok. Bylo potřeba se uskromnit a umět šetřit. 

Naštěstí jsme ale dostávali naturálie, tady na Kašavě nejčastěji obilí. 

Jak tedy celkově vzpomínáte na kolektivizaci vaší obce? 

Kašavě to, řekla bych, prospělo. Přece jenom je to těžké, když vám vezmou majetek a všecko 

je společné, ale tady v tech ne moc úrodných kopcoch na Valašsku se ta práca všecka začala 

organizovat a naraz se nám aj začalo dařit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

4.3.2 Rozhovor s dcerou bohatého sedláka z obce Hostišová 

Jako malá prožila německou okupaci i druhou světovou válku. Na združstevňování v její obci 

má však vzpomínky nejdrsnější. Byla dcerou bohatého kulaka v Hostišové a musela 

se vyrovnat se smrtí svého bratra. Její osud ji nakonec po revoluci opět zavedl k zemědělství 

a jako jedna z mála získala většinu zabraného majetku zpět. Dnes už sedmasedmdesátiletá 

Marie Sklenářová vzpomíná na nejtěžší roky jejího života. 

Váš otec byl velmi schopný hospodář, jaké byly jeho začátky? 

Můj tatínek zastával všecko sám od dvanácti roků. Staříček dělal totiž prvního radního. 

Měl moc funkcí a angažoval se do všeho a ještě tu byla práce na poli. Zemřel brzy 

na tuberkulózu. Babička tak zůstala s tatínkem a pěti dcerami sama. 

To pro něj muselo být těžké… 

Jeho maminka ho dobře naučila se o všechno starat. Jeho to strašně bavilo. Já si pamatuju, 

že když tatínek vyplácel věnem poslední sestru, tak dal každé dva a půl měřice (pozn. 

autorky: měřice rakouská je jednotka plošné míry tehdejší doby. Jedné měřici odpovídá 0,192 

hektarů). S mojí maminkou pak chodili osm let, až měla věno 100 tisíc, které sem donesla. 

Prý se říkalo, že ožebračila svou rodinu. 

Kdy jste začala vnímat první zásadní změnu v hospodaření? 

Já si moc dobře pamatuji, že předpisy dodávek byly už za Německa. Za to byl tatínek 

i zavřený, protože se předepisovaly nesmyslné dodávky. A lidi, protože byli Češi, 

tak stávkovali a chtěli žít svobodně. Tatínek vždycky říkal, že nejsvobodnější práce je práce 

na poli. Tam sedlák je svůj pán. 

Co bylo pak? 

Pamatuju si všechno. I jak strýček utíkal z Německa a schovával se. Německo byli naši 

nepřátelé a cizinci, ale pak jsme začali být takoví otevření a radostní, přišli osvoboditelé 

a ta zrada pro lidi byla krutá. A po těch prvních volbách se začali komunisti houfovat, prostě 

začal odboj. Když bylo po osvobození, tak jsme se těšili. Ale z Ruska jsme časem měli 

zprávy, jak to tam drsně všechno probíhalo. První ministr zemědělství po osvobození byl 

Duriš a vydal dekret o vlastnictví půdy. To bylo haló. Daroval totiž půdu těm chudákům, 

co neměli peníze. Oni prve půdy rozparcelovali a velice dávali. Jako chlebodárci si tak získali 

lidi. Ďuriš to byl velká mluvka. Pak jim to všecko aj ty chlívy sebrali. No hotový cirkus. 
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Pak přišel vítězný únor a zákon o JZD v roce 1949… 

Zákon o JZD přijímali soudruzi s nadšením, že mají úkol, že se můžou aj trochu mstít. 

Pamatuju si po těch volbách, jak vyhráli komunisti, jak oni se sdružovali a byli radostní. 

Člověk by jim to třeba aj trochu odpustil částečně po tom osvobození, částečně by to člověk 

aj chápal, že byli tak nevědomí. Někteří úplně zblbli. 

Vaše rodina patřila mezi tři nejbohatší v Hostišové. Jak se vám v té době dařilo? 

Vedlo se nám dobře. Měli jsme velký dřevěný kříž na stěně, dubový stůl. Neměli jsme 

přepych, maminka neměla čas luxovat koberce. Zařizovalo se po selsku. První se hledělo, 

aby byl dobytek dobrý, stroje v pořádku. Tatínek si uměl poradit se dřevem, zvládl 

i zedničinu. Můj bratr chodil do základní zemědělské školy, můj tatínek to velice tvrdě 

vyřídil, aby měl i střední zemědělskou školu a podařila se mu dostudovat. Já jsem vystudovala 

zdravotnickou školu. 

Měli jste i nějaké výměnkáře? 

Měli jsme výměnek, kde měli staříčci svoje. Nechalo se jim třeba pět měřic pole, hospodář 

jim to musel obdělávat. První se to muselo obdělat tomu výměnkářovi, to bývalo ve svatební 

smlouvě. 

Jak vzpomínáte na počátky kolektivizace ve vaší obci? 

K tatínkovi chodil jeden chlapík, on se s ním znal, měl kravku a pár měřiček pole. Dycky 

přišel v zimě a tatínek mu udělal plán setby, kde co vyseje a tento pán pak dělal předsedu 

družstva. Tatínek k tomu teda neměl důvěru vůbec. Nemohli nachytat ani ostatní dobrý 

hospodáře. 

Pak ale přišel zlom a hlavně nátlak… 

To ano. Tatínka proháněli šíleným způsobem, nejdřív po dobrém, pak po zlém, všelijak 

to zkoušeli. To potom už byly takový jednání, že byl třeba aj měsíc zavřený v Kroměříži 

za nedodávku něčeho. Naši se nezabývali zahradničením ani to neuměli a oni jim nařídili 

třeba pět meřic cibule, okurků a to je pracná záležitost. Nikdo jim nesměl chodit pomáhat, 

aby je udolali. My děcka jsme chodili do školy, aby rodiče neměli pracovní sílu. 
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Kdo prováděl přesvědčovací akce? 

Vše to šlo přes obec, bez policie, jen předseda Fribauer a tajemník Simerský. Byli to všechno 

lidi z Hostišové. Oni otce dvakrát, třikrát do týdne volali a tatínek vždycky říkal, že tajemník 

Simerský byl jak ďábel. Chodili přesvědčovat našeho tatínka i k nám domů, ale častěji 

si ho brávali na obecní úřad. Simerský prý na ně řval jak čert. To byla taková hrůza, 

co si dovoloval. Tatínek byl tak vážený člověk a to byla podúroveň. 

Jak jste si vysvětlovala, že se dokáže člověk ze dne na den tak změnit a najednou vydírat 

ostatní? Mám na mysli dvojici agitátorů. 

Nechápala jsem to. Fribauerova žena a jeho matka k nám chodily pomáhat, když nám nařídili 

čtrnáct měřic řepy. Kde by to maminka zvládla. Tatínek jim za to udělal dycky formanku- 

nasadil jim erteple, všecko jim pooral. Aj ostatním, co nám pomáhali. Stejně tak manželka 

a tchýně od Simerského. Ty tatínka milovaly a mrzelo je, že se tak chová. Matka od Fribauera 

se pak zbláznila a ještě před pár lety mě na ulici zastavovala a říkala: Maruško, on vám 

nechtěl ublížit, on to myslel s vama dobře. 

Váš otec nakonec tlaku podlehl a do družstva vstoupil… 

To ano, ale oni ho tam doslova dosmýkali. To byla hotová likvidace. Tehdy přišli s tím, 

že zemědělec neplní dodávky a zbavujou nás pole bezplatně a navždycky. Když nám zabírali 

majetek, měli jsme 10 hovězího, 3 koně, vozy, stroje. Potřebovali toho nakrást co nejvíc. 

Museli jsme jim dát určité vybavení. Tatínek byl v družstvu ale jen chvilku. Během dvou roků 

ho z tama zase vyhnali, jak si to všecko nakradli. To byla jenom hra o peníze, nic jiného. 

V té době pro vás nastaly krušné časy… 

Tatínek vydělal 300 korun, z toho jsme měli žit. Prožili jsme hlad. Byli jsme spodina lidská. 

Všude nám to otloukali o hlavu. Když to člověk bere pozpátku, cítili jsme se hrozně. Ono 

to mělo odezvu ve všem. Když nejsou peníze, tak co chcete dělat. Pleli jsme řepu do noci. 

Pomáhalo nám tak čtyři pět lidí, co se nebáli. Jediné, co nás drželo, byla asi víra. 

Jak vám dávali najevo, že jste vyřazeni na okraj společnosti? 

Projevilo se to třeba, když můj bratr dostal na vojně pochvalný dekret. Každému jinému 

se to hlásilo v obecním rozhlase, jemu ne. Aj se tatínek ptal, proč dělají takové rozdíly. 
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A jak si dokázali z tak mála našetřit, aby vás i sebe uživili? 

Zemědělci měli v té době velmi těžký život, měli prakticky tržbu jednou za rok a obdivovala 

jsem, jak si to dokázali rozdělit na ten celý rok. Někteří to ale neuměli a pak bylo zle. U nás 

to ale nehrozilo, otec byl přísný, maminka taky dokázala šetřit. 

Mnohé kulacké rodiny byly vystěhovány na neúrodnou pohraniční půdu samozřejmě 

co nejdál od svého okresu. K vystěhování vaší rodiny nikdy naštěstí nedošlo, co se přesně 

stalo? 

I my jsme měli být vystěhovaní až k polským hranicím do Bílé vody. Na nás to měli už aj 

vypsaný. Naštěstí nás nevystěhovali, protože vystěhovali dřív sedláka, který měl stejné 

výměry jako my, ale on velice špatně hospodařil. Oni ho vystěhovali, úplně tu rodinu zničili, 

on zemřel během dvou let, jeho manželka byla špatná, dcera se dostala do domova. Takže se 

pak ulekli, od toho upustili a nás ta hrůza minula. To jsme měly byt tři takové rodiny 

vystěhované. 

Jaký jste měli vztah s ostatními sedláckými rodinami? 

Vztahy s otatníma sedlákama u nás v obci byly velice dobré. Taky to snášeli příšerně, 

pomáhali jsme si hlavně morálně. 

Jak na tom byli ostatní zemědělci, co týče vstupu do družstva? 

Ty menší ryby se chytly, už tam vlezli, ono se jim nedařilo. Sice měli zabraný hraběcí 

velkostatek, měli velké možnosti, ale ani tak jim to nešlo. Postavili družstevní prádelnu. 

To všecko byla psychologická hra, jak ty lidi dostat. A náš tata to všecko kazil, školil celý 

kolektiv. 

Stavěly se u vás kravíny, vepříny a drůbežárny? A účastnila jste se i brigád? 

U nás v Hostišové se toho moc nestavělo. Měli vlastně veškeré stavení, stodoly a prostory 

z velkostatku po hraběti. Když se stavěly kravíny, byly brigády. Erteplová brigáda bývala, 

chodily se čistit cihly. Ze zdravotní školy v Kroměříži nás zrovna hned po škole posílali 

na brigády. Pořád byly nějaké. 
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Váš bratr František pak také vstoupil do družstva, když se vrátil z vojny? 

Nedobrovolně. Jakmile se vrátil v tom roce 1957, tak ho drapli do traktorové stanice. Možná 

to tak plánovali, mysleli si, že bratr začne hospodařit, tak naše zase šupli do družstva. Naši 

tehdy měli nasetou řepu všecko nachystaný. 

Pak ale přišel nejsmutnější okamžik ve vašem životě… 

To nás potkala největší hrůza. Můj jediný o tři roky starší brácha zemřel kvůli jejich zavinění. 

Nechali ho jet v traktoru, který neměl vzduchové brzdy v pořádku. Můj bratr si na to 

několikrát stěžoval, že s tím nemůže jet do poorané meze, a oni na to vůbec nebrali ohled. 

Bylo mu řečeno: gulagu buď pojedeš nebo z tadyma letíš. A on byl vždycky moc poslušný. 

Jak se vaši rodiče s takovou ztrátou vyrovnali? 

Těžko. Veškerý majetek, pole, si mohli zabrat, jak chtěli, ale toto bylo největší, co nám kdy 

mohli vzít a vzali. Maminka nepromluvila do pohřbu a od té doby se u ní rozmohla 

neléčitelná choroba. Tatínek byl bezradný. Ten samotný pohřeb pak byla manifestace. Lidí 

tam bylo nejenom z Hostišové, tolik mladých, byl to hotový protest proti režimu. Naši 

nedostali ani korunu na pohřeb. 

Pro vaši matku musela být ztráta dítěte velká daň… 

To opravdu byla. Maminka byla velice chytrá ženská, ale tato situace v ní vyvolala hroznou 

nemoc. Když jsme pak byli na hřbitově a ona viděla ten náhrobek, tak mi kolikrát řekla: 

„víš, jim se zabil syn, to byla hrůza, chudáci lidi.“ A já jsem si v ten moment dycky řekla, 

jak je ten Bůh milosrdný a tohoto ju zbavil. 

Váš otec pak na hospodaření zůstal sám? 

Já jsem se pak vdala a porodila syna. S manželem jsme bydleli u našich, abychom jim 

pomáhali. Ale ne, z obce přišlo rozhodnutí o tom, že dostaneme nájemníky. Tak aby nás úplně 

zničili, dali nám tu nájemníky. Můj otec dělal v družstvu s koňma. Maminka ještě nějakou 

dobu do družstva chodila vážit, než ta nemoc u ní propukla úplně. Pak už nedostávala 

z družstva žádné peníze. Můj otec si ale v životě nic z družstva dom neodnesl, takovou čest 

měl. Vykládal, že mnozí si odnášeli hrůzy obilí. Řídili se heslem „oni pokradli mě, já pokradu 

jim.“ Ale takový člověk jako můj otec si nikdy takto nepošpinil jméno. 
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Chtěl váš otec, abyste pokračovala v rodinné tradici? 

To určitě ano. Tak jsem se podle toho zařídila. Když otec umíral, tak říkal, „šak víš, šak víš.“ 

A mě to pořád nedocházelo, tak jsem pak prohledala celou kuchyň a našla jsem to všechno 

ve stole v šuplíku. Pro mě to bylo posvátné, nikdy jsem se tam nepodívala. Bylo tam 

položených sto tisíc. Říkala jsem si, jak je možné, že z takové almužny toliko našetřil. 

Tak skromně dokázali žit. Já jsem tak brečela. Za ty peníze jsme pak s manželem koupili 

traktor, vzali jsme si deset měřic pole, dostali jsme dotace z Evropské unie a začali jsme 

znovu hospodařit na počest tatínka. 

Kolik jste toho získala zpět v restituci? 

Všecko. Mně nakonec vyhověl předseda, uznal, že jsme si prožili hrůzy. Já jsem si všecko 

získala v restituci zpátky. Měla jsem velkou motivaci. Říkala jsem si, že už mě snad 

nic horšího překvapit nemůže. Navíc mi otec, než zemřel, řekl: „Přísahej, že si střechu 

nad hlavou do smrti nenecháš vzít a že hned vyřídíš všecko zpátky.“ Najala jsem si právničku 

a hned, jak bylo po revoluci, jsem na to najela tvrdě. Manžel mi v tom hodně pomáhal. 

Vyhověli vám, nebo dělali problémy? 

Nabízeli mi řízkový jámy (pozn. autorky: řízkové jámy byly vybetonované silážní jámy, 

do kterých byl navezen zelený odpad z krmné řepy nebo řepy cukrovky a po zakvašení 

pak tato směs sloužila jako krmivo dobytku, nejčastěji kravám), palírnu, ale já jsem chtěla 

ty svoje pole. V té době už jsme neměli hospodářský dvůr a oni když viděli všecky 

ty muškáty a kvítka po dvoře, tak mi dokonce řekli: „Tak vám dovezeme ty vaše krávy 

a všecko a hospodařte si.“ A já jsem řekla, že nechť dovezou, ale aj s koňama. A to jsem 

věděla, že koně vůbec nemají, že je prodali velice výhodně do Rakouska. A tak nakonec 

ustoupili. Museli jsme sice trochu zainvestovat, ale všecko se nám vrátilo. Mě posilovalo to, 

 že su povinna to udělat. 

  



62 

4.4 Anketa 

Co se vám vybaví, když se řekne slovo kolektivizace? 

(Barbora, 18 let, Sazovice, studentka střední školy) Ve škole jsme se o kolektivizaci 

neučili. Ale z vyprávění mé rodiny vím, že je to doba, kdy zde byli komunisté, a vznikaly 

JZD. Postupem času pak velkostatkářům zabavovali majetek a oni se museli stěhovat pryč. 

(Markéta, 21 let, Zlín, studentka vysoké školy) Při tomto pojmu se mi vybaví převod 

ze soukromě vlastněného zemědělství do veřejného zemědělství. Něco jako privatizace, 

ale v zemědělství. U nás to bývá nejvíc spojované samozřejmě s bývalým komunistickým 

režimem. Ve škole nám o kolektivizaci příliš nevyprávěli, což si myslím, že je velké mínus. 

(Daniel, 24 let, Vsetín, student vysoké školy) Ze školy vím, že šlo o kolektivní zemědělství, 

tzn. změnu ze soukromého vlastnictví. Myšlenka pochází původně z Ruska, u nás se začala 

praktikovat někdy po druhé světové válce. Popravdě jsem se o to dříve tolik nezajímal, 

nejvíce jsem se dozvěděl asi až na vysoké škole. 

(Šárka, 28 let, Zlín, učitelka) Vybaví se mi okamžitě seriál – Zdivočelá země. Tam bylo 

nádherně vysvětlené a ukázané prostředí a doba éry od 1945 po rok 1990. Kvalitní dílo, 

které by mělo být oceněno a vzato více do povědomí mladé veřejnosti. Co se týče základní 

školy, uvědomuji si a vzpomínám, že kolektivizaci nám vysvětlili jen jako pojmem 

znárodnění, ale to okolo, už nějak vynechali. A co se týče pozdější doby, jako let 70. a dále, 

už jsme raději ve škole ani neprobrali. Myslím, že se toho učitelé docela báli, jak to správně 

vysvětlit. Bylo to čerstvé, nastupovala jsem do první třídy v roce 1992, a sami možná 

v některých kouscích našich dějin měli zmatek. 

(Petr, 34 let, Uherské Hradiště, historik) První, co se mně vybaví pod pojmem 

kolektivizace, je zabírání půdy soukromých zemědělců ve prospěch státu v poválečném 

období po nástupu komunismu, přesněji po přijetí zákona o JZD v roce 1949. Počátek toho 

všeho byl samozřejmě v sovětském Rusku. V roce 1930 začaly za Stalinovy éry 

pod pohrůžkou dalších úmorných hladomorů vznikat vyhlášené kolchozy. 

(Lucie, 43 let, Zlín, etnoložka) Kolektivizace je pro mne imaginární představa rozorávání 

mezí traktory, tak jak si to pamatuju z dokumentárních snímků v TV z dětství, za zpěvu 

budovatelských písní. To ovšem ve spojení s tragickými osobními vzpomínkami lidí, 

které jsem znala nebo znám. Takže nemám jednoznačný názor – vím, že pro některé chudé 
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valašské obce to bylo pro většinu obyvatel přilepšení, možnost mít práci a mzdu, 

ale na Slovácku a na Hané, tam, kde byli lidé zámožnější, to znamenalo velké osobní 

a rodinné tragédie, vyřizování si osobních účtů, devastaci zemědělství i vztahů mezi lidmi. 

Přesně jako ve filmu Všichni dobří rodáci. Kolektivizace jako spojování do družstev není nic 

špatného, tento trend má svou logiku a i v nesocialistických zemích k němu dospěli, 

ale násilná kolektivizace je něco jiného. A zničil se tím vztah lidí k půdě, často i k domovu – 

opět ne paušálně, ale ve velké míře. Souvisí to navíc s postupnou sekularizací společnosti, 

protože zemědělci byli velice věřící lidé. A nedostatek víry je jedním z mnoha důvodů 

dnešního společenského marasmu. 

(Zdeňka, 51 let, Otrokovice, žena v domácnosti) Pod tímto pojmem se mi vybaví stmelení 

všeho, co se týká zemědělství. Nás tady ve městě se to netýkalo, mě bylo tehdy asi 10 let, 

když jsem to začala tak nějak vnímat. Ani jsme o tom tady v Otrokovicích nic moc nevěděli. 

Ve škole nám samozřejmě taky nic neřekli. Až později jsem se dozvěděla a pochopila, co byly 

za hrůzy. 

(František, 67 let, Kvasice, důchodce) Charakterizoval bych to jednou větou: všechno 

je všech. K začátkům kolektivizace si toho moc nepamatuju, byl jsem malý a navíc jsme byli 

na městě. Ale pamatuju, jak se mluvilo například o procesu Horáková. Bylo to těžké nesmět 

říkat pravdu. Neznali jsme ani pořádně, co je věci vlastnit. 

(Karel, 69 let, Slušovice, důchodce) Psychický nátlak, protože oni přišli a brali hospodáře 

po jednom, aby to podepsali, a ti, co nepodepsali, tak se to za měsíc opakovalo. 

Tak na ně tlačili a tak prakticky tady na Kašavě do toho získali všecky z této oblasti. 

A ti co nepodepsali, tak jejich děcka měly problém s učením. 

(Marie, 77 let, Zdounky, důchodkyně) Odporná záležitost pro běžný lidi myslící a ty, 

kteří se chtějí živit svou poctivou prací. Nevylučuju, že i v Rakousku jsou družstva, 

ale pro lidi, kteří zdědili pole, nepracují na tom, tak si to tam dá do nájmu. Ale nutit někoho, 

to ne. 
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5 Závěr 

 V bakalářské práci jsem se soustředila na problematiku první etapy kolektivizace 

zemědělství na Zlínsku. Samotný proces kolektivizace přišel do Československé republiky 

ze Sovětského svazu s komunistickým režimem. Doslovně znamenal komunistický program 

združstevňování zemědělské výroby přeměnu soukromého hospodaření na kolektivní, k jehož 

typickým znakům patřily kolektivní vlastnictví, majetkové rovnostářství, rovné rozdělování, 

internacionalismus a ateismus. Oficiálně se tento program začal uplatňovat po přijetí zákon 

o JZD dne 23. 2. 1949. Nejčastěji se období združstevňování dělí do tří etap: I. etapa (1949–

 1953), II. etapa (1953–1955) a III. etapa (1955–1960). 

 Pro svůj výzkum jsem si vybrala pouze první etapu, která byla charakteristická 

zakládáním nižších typů družstev, tedy I. a II. typů, a přípravných výborů družstev. Do roku 

1950 však zůstávala většina vzniklých družstev pasivní. V následujících třech letech už častěji 

docházelo k přecházení k vyššímu typu JZD, společnému obdělávání půdy a společné 

živočišné výrobě. Pro tuto etapu byly charakteristické rozorávání mezí, hospodářsko-

technické úpravy půdy (HTÚP), tzv. scelování pozemků a svod dobytka do společných stájí. 

Na rozdíl od nezdařené kolektivizace polského venkova (pouze 22 % kolektivizované půdy), 

se v Československu podařilo združstevnit 95 % půdy. 

 Československý venkov byl ve vztahu ke kolektivizaci velmi striktní a plný fyzického, 

psychického a ekonomického násilí. Zemědělci byli hromadně nuceni vstoupit do družstev 

a bohatí sedláci skončili ve vězení. Proti zámožnějším zemědělcům byla připravena kampaň 

s názvem Akce kulak, která měla za úkol vystěhovat a celkově zlikvidovat sedláky tak, 

aby žádným způsobem nenarušovali kolektivizační proces na vesnicích. Během první etapy 

kolektivizace bylo na území českých zemí vysídleno 1629 sedláckých rodin. V odborné 

literatuře je toto počáteční období kolektivizace často popisováno jako nejkrutější etapa 

poválečné historie československé vesnice. 

 Ve druhé části své bakalářské práce jsem zkoumala první etapu združstevňování 

na Zlínsku, v této době nesoucí označení Gottwaldovský kraj. Ten se svými hanáckými 

(Holešov, Kroměříž) a slováckými okresy (Uherské Hradiště, Uherský Brod, Hodonín, Kyjov 

a Veselí na Moravě) patřil k zemědělsky nejvíce produktivním oblastem celého 

Československa. Jeho produkce vždy významně přispívala k zásobování průmyslu 

a obyvatelstva zemědělskými produkty. Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak probíhala 
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kolektivizace v první etapě v Gottwaldovském kraji, s čím se tento kraj potýkal při zakládání 

družstev a jakým problémům musely komunistické orgány čelit při socializaci vesnice. 

 Zjistila jsem, že první období združstevňování probíhalo zpočátku velmi pomalu. 

Gottwaldovský kraj totiž bojoval s několika problémy, k nimž patřil zejména nedostatek 

zemědělské techniky a pak také rozparcelování kraje na bohaté úrodné hanácké a slovácké 

části a na chudé hornaté a neúrodné Valašsko. Rozdíly mezi těmito oblastmi byly opravdu 

velké. Proces značně zpomalovala také vysoká religiozita obyvatelstva a s ní spojený značný 

vliv politického klerikalismu, zejména ve valašských a slováckých okresech. Velkou 

nevýhodou byla rozkolísanost a ekonomická dvojakost obyvatelstva, protože velké množství 

vesnických obyvatel byli malorolníci, současně ale také „stavo“ nebo „kovo“ dělníci v jedné 

osobě. Takoví jedinci pak byli největší odpůrci socializace vesnice. Tyto faktory způsobily, 

že kraj v první etapě poměrně zaostával v tempu a rozsahu kolektivizace za ostatními kraji 

českých zemí. 

 V další části své práce jsem se věnovala rozboru dobového tisku. Pro svou analýzu 

jsem si vybrala noviny Naše pravda a Jiskra valašskoklobouckého okresu. Po osvobození 

v roce 1945 ještě v Gottwaldově existovaly jiné tiskoviny než noviny komunistické strany, 

po únorovém převratu se ale na území Gottwaldovska nevyskytovaly ani jiné strany, ani jejich 

tiskoviny. Dobový tisk v té době ovládla KSČ svým listem Naše pravda. Mnoho informací 

o kolektivizaci vesnice bylo otištěno i v listu Okresního národního výboru Gottwaldov Jiskra. 

Obě periodika svými články přesvědčovala čtenáře o výhodách společného hospodaření. 

I v nestranické Jiskře se často objevovaly persvazivní texty s pejorativními prvky směřujícími 

proti tzv. vesnickým kulakům. 
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Seznam zkratek 

ČKD  Českomoravská Kolben Daněk 

ČR  Česká republika 

ČSR  Československá republika 

ČSSS  Československé státní statky 

HA  Hektary 

JNV  Jednotný národní výbor 

JRD  Jednotné roľnícké družstvo 

JSČZ   Jednotný svaz českých zemědělců 

JSSR   Jednotný sväz slovenských roľníkov 

JZD  Jednotné zemědělské družstvo 

KČS  Koruna československá 

KM  Kilometry 

KNV  Krajský národní výbor 

KSČ  Komunistická strana Československa 

KV KSČ Krajský výbor Komunistické strany Československa 

NDR  Německá demokratická republika 

NF  Národní fronta 

OV KSČ Okresní výbor Komunistické strany Československa 

PV JZD Přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva 

STS  Státní traktorové stanice 

ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa 
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