
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku 

Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá problematikou násilné fáze kolektivizace 

v Československu se zaměřením na akci „Kulak“. V úvodní části práce se autor věnuje 

historickému zasazení tématu. Zabývá se tak důležitými mezníky v dějinách první 

československé republiky. Větší pozornost věnuje vývoji po druhé světové válce především ve 

vztahu k problematice konfiskací půdy na základě dekretů prezidenta republiky 

a připravovaným změnám v pozemkovém vlastnictví v souvislosti s komunisty prosazovanou 

revizí první pozemkové reformy a následně s prosazování nové pozemkové reformy. 

Významná pozornost je též věnována základnímu představení nejdůležitější právních 

předpisů souvisejících buď se zemědělskou výrobou, pozemkovým vlastnictví či s násilnou fází 

kolektivizace.  

Autor dále představuje akci „Kulak“ na celostátní úrovni. Popisuje nejdůležitější události, 

které souvisely s přípravou akce včetně záminky jejího uvedení v realizaci – tzv. „Babické 

události“ na počátku léta 1951.  

Akce „Kulak“ byla připravena v nejvyšších patrech československé politiky. Na její 

přípravě se podílel okruh lidí v blízkosti tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. Základem 

pro provádění této akce se stala Směrnice ministra národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti 

o úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů, která byla příslušným 

složkám výkonného aparátu rozeslána jako Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 27.  

Na základě tohoto interního předpisu byly od října 1952 do konce roku 1953 

perzekvovány stovky rodinných příslušníků vybraných odsouzených soukromých zemědělců, 

kteří byli komunistickým režimem označeni za nepřátele a kteří byli určeni jako na tolik 

nebezpeční, že bylo vhodné zakázat jim pobyt v kraji jejich bydliště a přikázat jim pobyt 

v jiném kraji, kde měli vykonávat práci na československém státním statku.  

Základ práce představuje autorův výzkum průběhu násilné fáze kolektivizace v okresech 

tehdejšího Československa – Chrudim a Hlisnko, náležejících do kraje Pardubice. Na 

příkladech ze zkoumané oblasti Chrudimska a Hlinecka je komplexně analyzován způsob 

užívání prostředků především trestního a správního práva doplněných průběhem aplikace 

Směrnice.  

Osvětluje se tak nejen perzekuce samotných soukromě hospodařících zemědělců, role 

místních správních orgánů a použití právních nástrojů v procesu násilné fáze kolektivizace, ale 

rovněž i perzekuce tzv. sekundární, směřující vůči rodinným příslušníkům postižených 



zemědělců. Prostřednictvím podzákonných právních předpisů byly zásadním způsobem 

postihovány například osoby, které nikdy nebyly za žádnou trestnou činnost stíhány, natož 

odsouzeny. Tato skutečnost představuje hrubé porušení nejedné základní zásady jak 

současného, ale především také již tehdy platného práva. Demonstruje tak zcela svévolné 

nakládání státní moci s právem a jeho elementárními základy v naší právní kultuře v období 

50. let. 

Práce se také zabývá průběhem akce „Kulak“ na okresní úrovni ve vztahu k systému 

plánované ekonomiky. Popisuje, jakým způsobem souvisí průběh akce „Kulak“ se zakládáním, 

rozvojem a upevňováním zemědělských družstev, s povinnými dodávkami a jejich plnění 

či neplnění vůči výměře půdy jednotlivých zemědělců. Tyto výstupy je možné komparovat 

s dalšími regiony a na základě toho zpřesnit, potvrdit či vyvrátit některé představy o akci 

„Kulak“ a jejím průběhu. 

Významnou část práce tvoří detailní rozbor konkrétních případů odsouzených 

soukromých zemědělců a osudů jejich rodinných příslušníků. Autor na těchto příkladech 

demonstruje skutečný průběh akce „Kulak“ včetně problémů s realizací celé akce.  
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