
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Rajlová 

 

 

 

 

 

 

Kolektivizace zemědělství na nymburském 

okrese  

 

1948 - 1953  
 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Lucie Rajlová 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Kocian CSc. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2012 

 



Bibliografický záznam 

 

RAJLOVÁ, Lucie. Kolektivizace zemědělství na nymburském okrese 1948 - 1953. 

Praha, 2012. 76 s. Bakalářská práce (Bc) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut mezinárodních studií. Katedra teritoriálních studií. Vedoucí diplomové práce 

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.  



Abstrakt 

  

Tato bakalářská práce s názvem Kolektivizace na nymburském okrese 1948 – 1953 je 

primárně zpracována jako stručný náhled na počátek kolektivizace na nymburském 

okrese, vymezeno lety 1948 až 1953. První část je věnována stručnému popisu 

zemědělství v Československu a jeho vývoji po druhé světové válce. Připomenuty 

budou některé předpoklady, ze kterých vycházelo poválečné družstevní zemědělství po 

roce 1945, jako byly Hradecký program a Ďurišovy zemědělské zákony. Část práce je 

věnována i okolnostem zákazu Republikánské strany zemědělského a malorolnického 

lidu, tedy strany agrární – v rámci poválečné politické obnovy po roce 1945. 

Předválečná agrární strana měla ve svých řadách četné zastoupení sedláků. Mezi nimi 

byla řada těch, kteří byli v dalších letech nejcitelněji postiženi kolektivizačními 

praktikami. 

Dále práce připomíná počátky kolektivizace v ČSR po únoru 1948. Hlavní pozornost 

pak věnuji vzniku a činnosti JZD ve vybraných obcích nymburského okresu 

v uvedeném období. Poslední část je věnována některým politickým procesům se 

zemědělci na nymburském okrese, též jejich využití v dobové propagandě. V přílohách 

jsou k bakalářské práci připojeny tabulky s údaji a dobové propagační materiály. 

Stěžejní části práce byly vypracovány na základě studia materiálů ze Státního okresního 

archivu Nymburk, Archivu bezpečnostních složek, edicí dokumentů z Národního 

archivu a dobového regionálního tisku. Dále bylo využito odborné literatury, která se 

věnuje tématu družstevnictví a kolektivizaci v Československu. 
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družstevnictví, JZD (Jednotné zemědělské družstvo), kolektivizace, nymburský okres, 

represe, socializace venkova, vesnice, „vesničtí boháči“, zemědělství 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This diploma work entitled Collectivization of Nymburk district 1948 - 1953 is 

primarily treated as a brief preview of the beginning of collectivization in the Nymburk 

district, between1948 and1953. The first part is devoted to describing agriculture in 

Czechoslovakia and its development after World War II. I will remind the reader of 

some assumptions on which the cooperative farming, Hradecky program and Ïuriša 

agricultural laws were based. Part of the text is devoted to circumstances of the post-war 

ban of the Republican party consisting of agricultural and farming people, formerly 

Agrarian party - in the postwar political reconstruction. There were many farmers in the 

ranks of the pre-war Agrarian party. Among them were many of those who were 

affected most during the years of collectivization practices.  

The thesis deals with the formation and activities of JZD (collective farms) in 

selected villages of the Nymburk district during that period. The last section is devoted 

to the most famous Political processes with Nymburk district farmers and their 

influence on the atmosphere at the time. The annexes attached to the diploma work 

contain tables and contemporary propaganda materials. The central part of the work has 

been developed based on the study of the materials from the State District Archives in 

Nymburk, Security services archive, series of documents from the National Archives 

and contemporary regional newspapers. I also used literature that focuses on the 

cooperative system and collectivization in Czechoslovakia.  

 

Keywords 

 

cooperative, JZD united collective farm (the united agricultural cooperative), 

collectivization, the Nymburk district, repression, socialism of countryside, village, 

„Agricultural rich men“, agriculture 
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Úvod 
 

Po skončení druhé světové války bylo v Československu v letech 1945-1948 

zahájeno období základních systémových přeměn v politice, ekonomice, v oblasti 

národnostní politiky či kultury. Výraznými proměnami procházelo též zemědělství. 

Zásadní změny však zemědělce i zemědělskou výrobu postihly až po únorovém 

komunistickém převratu v roce 1948. Po krátkém mezidobí definičního rozhodnutí 

na podzim 1948, byl na počátku roku 1949 zahájen v Československu dlouhodobý 

proces kolektivizace. Jeho fázi z let 1948-1953 provázela však výrazná represe a 

perzekuce vůči sedlákům a rolníkům, kteří odmítali odevzdat svá hospodářství do 

společných státem řízených družstev či nebyli schopni plnit požadované kontingenty 

a kvóty pracovních jednotek. V procesu kolektivizace se jednalo o přeměnu 

soukromého a individuálního zemědělství na kolektivní. Termín kolektivizace 

vyvolává v mnoha lidech, zemědělcích a zvláště v sedlácích i po letech pocit 

bezpráví, bezmoci a ničím neomluvitelné nespravedlnosti. Vliv kolektivizace na 

československé zemědělství byl zásadní. Československo však nebylo jediným 

státem, který byl zasažen myšlenkou socialistického družstevnictví. Jednalo se v jisté 

formě o všechny země, které se nacházely pod komunistickou vládou po roce 1948.  

Téma kolektivizace jsem si vybrala pro jeho nesporně tragický dopad na život lidí 

na vesnici a na celkovou přeměnu venkovského prostředí a zemědělství, které mělo v 

historii svou významnou tradici. Sedlák byl považován za úspěšného zemědělce, 

který bez výrazné pomoci státu zvládal celý proces tvorby zemědělské produkce 

sám. Zároveň také patřil k osobnostem vesnického prostředí. K půdě, kterou 

obhospodařoval, byl také velmi osobně a rodově vázán. Hospodářství se většinou 

věnovala celá rodina. Zemědělci byli již i v meziválečném Československu zapojeni 

v různých politických i hospodářských organizacích. V zakázané agrární straně 

ztratili po roce 1948 důležitého politického reprezentanta a zastánce zemědělských 

zájmů.   

Kolektivizace zemědělství zahájení po roce 1948 byla pro sedláky záležitostí 

nepředstavitelnou a nechtěnou. Netajili se obavou, že komunisté již po roce 1945 

budou chtít v ČSR zavádět kolchozy.  
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Představitelé KSČ tyto obavy vyvraceli, a tak ještě v nové ústavě z 9. května 1948 

bylo zakotveno právo na soukromé vlastnictví pozemků a potvrzení práva soukromě 

hospodařících rolníků. Zemědělci nebyli tradičnímu socialistickému 

družstevnickému sjednocování nakloněni. S podmínkami zakládání a vstupu do 

družstev ve většině nesouhlasili. Místně se i proto počáteční agitační nájezdy 

komunistických představitelů na vesnicích setkaly již od počátků až s neočekávaným 

odporem a nesouhlasem. Docházelo k takovým absurditám, že jednotlivec, kterému 

byl v poválečném období přidělen statek či hospodářství, aby jej po válce zprovoznil 

a vedl k prosperitě, byl o čtyři roky později označen vládou za nepřítele státu a 

majetek mu byl odebrán. Mnohý sedlák či rolník, jenž po válce uvěřil 

v komunistickou stranu a často ji z vděčnosti i volil, byl vystěhován a připraven o 

majetek pokud nevstoupil do JZD či nebyl schopen plnit dodávkovou povinnost. 

V průběhu tzv. socialistického združstevňování vesnice, řízeného komunisty 

shora, bylo vše, co nedopadlo podle plánu dáváno za vinu „vesnickým boháčům“. 

Území nymburského okresu nevyjímaje. 

 

Ve své práci jsem při zpracovávání tématu Kolektivizace zemědělství na 

nymburském okrese 1948 – 1953, využila následných metodologických postupů. 

Pokusila jsem se o stručný výklad forem první fáze kolektivizace v Československu. 

Dále jsem se zaměřila na srovnání a rozbor analogií či odlišností při uplatňování 

kolektivizačních praktik ve vybraných obcích nymburského okresu v letech 1948 – 

1953. Pokusila jsem se též o vysvětlení a výčet metod a administrativních opatření 

uplatňovaných při zakládání JZD jako nových výrobních zemědělských organizací 

ve sledovaném regionu.  

Využila jsem poznatků ze studia literatury a dobových archivních materiálů, které 

se staly důležitým podkladem pro zpracování průběhu kolektivizace na nymburském 

okrese. Z odborné produkce, která je zaměřena na československou zemědělskou 

produkci, kolektivizaci zemědělství v Československu a zemědělské problematice 

jako celku jsem se opírala zejména o následující vybrané tituly: Kolektivizace a 

vyhánění sedláků z půdy, od Karla Jecha, českého historika zabývajícího se 

kolektivizační problematikou. Dalším titulem pro zpracování tohoto tématu byla 

publikace Karla Kaplana Československo v letech 1948 – 1953 2. část.  
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Z dalších současných prací, zabývajících se otázkou kolektivizace zemědělství 

v Československu, jsem čerpala poznatky z publikací autorské dvojice Petr Blažek a 

Michal Kubálek. Jejich knihy - Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí 

v padesátých letech a Kolektivizace venkova v Československu 1948 – 1960 a 

středoevropské souvislosti, byly pro mou práci důležitými zdroji poznatků a 

informací. Specifický pohled přináší kniha napsaná v padesátých letech - Zemědělské 

družstevnictví v Československu do roku 1952, jejímž autorem je bývalý agrárník, 

československý ministr zemědělství a exilový ministr financí v letech 1939 – 1945 

Ladislav Karel Feierabend. 

 

Významnými zdroji při zpracování bakalářské práce, byly dochované materiály 

v archivech. Nejčastěji se jednalo o vyhlášky, vyšetřovací spisy, zápisy jednotlivých 

komunistických činitelů, Sbírka zákonů či vzpomínky zemědělců uložených 

v archivech. Čerpáno bylo z následujících archivů: 

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Tento archiv poskytl 

řadu základních poznatků pro poznání procesu kolektivizace na nymburském okrese. 

Byly využity materiály z archivního fondu OV KSČ a tiskoviny z daného období. 

Řada využitých informací byla čerpána i ze Sborníku vzpomínek a dokumentů o 

zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v okrese Nymburk a v 

dochovaných dobových brožurách týkajících se například výročí 25 let existence 

JZD na Nymbursku. 

 

Národní archiv v Praze – Vedle studia dokumentů o kolektivizaci byla pro mou práci 

využita ediční řada dokumentů o československém poválečném zemědělském 

družstevnictví od Jiřiny Juněcové a Jany Pšeničkové – Kolektivizace zemědělství - 

Vznik JZD 1948 – 1949, 1950 a 1951, které vydal Národní archiv. 

 

Archiv bezpečnostních složek – Z fondů ABS byly využity dokumenty z fondu 

Státní bezpečnosti a Ministerstva vnitra ČSR. Nymburského okresu se mimo jiných 

týkal zejména archivní svazek V-6406 MV o politickém procesu z roku 1952, 

konaném v Nymburce. Značně problematická se ukázala otázka existence řady spisů. 

Přestože bylo dohledáno jejich založení, bylo nalezeno i datum jejich zničení či 
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skartace. Jednalo se například o spisy Františka Ouzkého, a. č. 1667 (KS MV Ústí 

nad Labem) – svazek skartován 9. 12. 1964; a. č. 5365 (KS MV Ústí nad Labem) – 

svazek skartován 4. 12. 1964; které obsahovaly informace o konfiskaci jeho celého 

majetku a nuceném vystěhování z nymburského okresu. 

Dále byly využity materiály z Archivu bezpečnostních složek, ve kterých bylo 

možné dohledat spisy týkajících se některých aktérů postižených komunistickým 

režimem v době kolektivizace v Nymbursku. Nepodařilo se však dohledat řadu spisů, 

které by byly pro práci přínosné dalšími doplňujícími informacemi. 

 

Cenné se ukázaly být i vzpomínky zemědělců o tehdejších událostech. U 

mnohých zemědělců z Nymburska pocit nedostatečného vyrovnání se s minulostí a 

až neochoty si tehdejší dobu připomínat, neustále přetrvává. Potvrdila to některá 

setkání a rozhovory s pamětníky, jejichž vzpomínky jsou dosud bolestivé, i po 

mnoha desetiletích. 

Bakalářská práce se pokusila shrnout poznatky o počátcích kolektivizace 

zemědělství na nymburském okrese v období 1948 – 1953. Toto téma jsem si vybrala 

nejen z důvodu, že pocházím z tohoto města, ale především z důvodu badatelského 

zájmu o proces kolektivizace, který dosud nebyl v rámci nymburského okresu 

komplexněji zpracován. 
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1. Počátky zemědělského družstevnictví v Československu 
 

Období kolektivizace bylo jednou z nejtemnějších stránek v historii 

československého zemědělství. Kolektivizace ve svém vrcholu prvního období 

v letech 1950 – 1953 vystavila vesnice a řadu jejich obyvatel často dramatickým i 

tragickým okamžikům. Ze strany komunistické moci docházelo k neomluvitelnému 

zacházení se sedláky, s rolníky a také i jejich rodinami. Vesnické prostředí prošlo 

v době kolektivizace svou největší přeměnou v poválečné historii. Značná část 

sedláků, kteří vlastnili velká pole, byla zařazena již po roce 1948 do kategorie 

nepřátel nově vznikajícího komunistického státu, v častých případech byli 

neodvratně tragicky poznamenáni těmito proměnami. Poúnorové období bylo 

obdobím velkých politických, ekonomických a sociálních změn, které osudově 

zasáhly i do zavedeného a prosperujícího zemědělského systému. Významově je toto 

období pro zemědělství srovnatelné s takovými systémovými změnami, jakými bylo 

například zrušení poddanství (1848) či vyhlášení rovnoprávnosti všeho obyvatelstva 

podle rakouské ústavy z roku 1867. Prvním významným zemědělským zákonem, 

který pozměnil uspořádání československého venkova, v rámci nově vznikajícího 

státu byl již zákon z 10. prosince 1918 o obstavení velkých zemědělských a lesních 

ploch šlechty, velkostatkářů a církve. Dalším významným zásahem, do nově se 

utvářejících poměrů na venkově, byla první pozemková reforma, vymezená tzv. 

rámcovým či záborovým zákonem č. 215/1919 Sb. z 16. dubna 1919. Došlo tak k 

záboru zemědělské půdy nad 150 ha a nad 250 ha půdy v soukromém vlastnictví, 

která byla následně rozdělena, pronajata či prodána mezi bezzemky a malé 

zemědělce. Podobná situace nastala i po ukončení druhé světové války, přesněji při 

zavádění příslušných dekretů prezidenta do praxe. 

Družstevní tradice v českém či československém zemědělství nevznikla až s 

příchodem komunistického režimu po únoru 1948. V československé historii mělo 

demokratické družstevnické hnutí svou dlouhodobou tradici. Družstva úspěšně 

fungovala již v období první republiky. Účelem bylo soustředění jednotlivých 

zemědělců do družstevních organizací, které si následně vypomáhaly. Členství bylo 

dobrovolné a přístupné všem, bez ohledu na velikost jejich zemědělské půdy. 

Posláním byla vzájemná pomoc a snaha ochránit zemědělce, malorolníky a sedláky 
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před dopady krize či lichváři. Družstva nabízela i finanční pomoc, vznikat tak začala 

i úvěrová družstva, spořitelny, raiffeisenky a kampeličky. Družstva také chránila 

zemědělce před ztrátami na zisku či při odkupu surovin. Vznikaly družstevní sklady, 

kde mohli zemědělci uchovávat produkty své práce. Existovala také i družstevní a 

zemědělská nakladatelství a vydavatelství Svépomoc. Po únorová kolektivizace a 

komunistická politika však toto programově ničila. Mnohaletá tradice studia na 

zemědělských a veterinárních středních a vysokých školách byla také výrazně 

omezena.  

Předválečná i poválečná úroveň československého zemědělství byla v mnohém 

srovnatelnou se zahraničními státy. V některých oblastech, například v obilovinách, 

dosahovala domácí produkce ještě vyšších hodnot, než v sousedních zemích. Dalšími 

vývozními surovinami, které měly ve světě renomé, byly dřevo a celulóza a z nich 

vyrábějící se papír a nábytek z ohýbaného dřeva. Ladislav Feierabend uvádí, že: 

„Třebaže Československo mělo čtvrtou největší celkovou roční produkci cukrové 

řepy, jeho vývoz cukru byl nejvyšší v Evropě. Československý sladový ječmen, slad 

a pivo bylo světově proslulé. Chmel, ovoce a šunka byly další důležité vývozní 

zemědělské produkty.“
1
 Takto by se dala popsat situace ještě v období před druhou 

světovou válkou. 

Je jistě důležité rozlišovat charakter a organizování zemědělských družstev 

z období první republiky a z let 1945 - 1948. Měly jen pramálo totožného či jen 

podobného s Jednotnými zemědělskými družstvy vznikajícími pod komunistickou 

vládou v době po únoru 1948.  

 

 

 

                                                             
1
 FEIERABEND, Ladislav Karel. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Volary: 

Stehlík, 2007, s. 14. 
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2. Vnější zásahy do oblasti zemědělství od roku 1938 
 

První citelné zásahy do československého zemědělství se objevily již na podzim 

1938, jako jeden z nepříznivých důsledků Mnichovské dohody z 30. 9. 1938. 

Československá vláda se musela vzdát a opustit pohraniční území, Sudety, ve 

prospěch německé říše, která byla též významnou oblastí zemědělské produkce a 

výroby. K další značné změně z hlediska využití zemědělských ploch a výroby došlo 

po 15. březnu 1938, kdy byl vyhlášen samostatný slovenský stát. V průběhu 

válečného konfliktu bylo české protektorátní zemědělství a družstevnictví pod 

kontrolou nacistických komisařů – Bevollmächtigte. Německá okupační moc byla v 

zájmu a potřeby zemědělské produkce pro zachování klidných vztahů na venkově. 

Důvod byl velmi prostý. České zemědělské suroviny a potraviny patřily mezi jeden 

z velmi významných faktorů pro zásobování říše i fronty v letech války.  

Z ekonomického hlediska bylo předválečné zemědělství vyvážené, co se týká 

počtu a struktury pracujících v zemědělství a průmyslu. Po roce 1945 došlo 

k výraznému poklesu pracovních sil v zemědělství, v důsledku odsunu německého 

obyvatelstva z Československa. Další výrazný úbytek pracovníků v zemědělství 

nastal po únoru 1948 nástupem industrializace a první pětiletky, po roce 1948 se tak 

procento pracujících v zemědělství znovu postupně výrazně snižovalo. Jak uvádí 

Karel Kaplan ve své publikaci: „Od roku 1951 se zemědělství stalo důležitým 

faktorem výstavby těžkého průmyslu, především jako zdroj pracovních sil a 

finančních prostředků. Tomu se podřizovala oficiální zemědělská politika a 

odpovídaly její katastrofální výsledky“.
2
 Procento pracujících v zemědělských 

oblastech se pohybovalo okolo pouhých osmi procent, z předválečných padesáti; to 

byl velký zásah do dříve fungujícího a prosperujícího systému. 

                                                             
2 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948 – 1953 2. část. Zakladatelské období komunistického 
režimu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 108. 
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2.1 Zákaz Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu  
 

K významným změnám došlo v Československu po roce 1945 také ve skladbě 

československého stranicko-politického spektra. Po ukončení války ztratila 

zemědělská obec své zastoupení ve vládě i v parlamentu, byla zakázána existence tří 

českých pravicových a konzervativních stran, které měly v předválečném období 

nemalou voličskou základnu. Zákaz směřoval na tyto strany: Republikánská strana 

zemědělského a malorolnického lidu, Československá strana národně demokratická a 

Československá živnostensko–obchodnická strana stavovská. Zejména agrární strana 

měla velkou část svých voličů ze zemědělských vrstev a politický vliv selského stavu 

byl velmi citelně oslaben. Část bývalých agrárníků se proto rozhodla, pokusit se o 

možné zachování vlivu v rámci realizace v Národní frontě a tak vstupovali do jiných 

politických uskupení, byli-li jimi přijati. Agrární strana byla založena již na konci 

devatenáctého století – 6. ledna 1899. Po ukončení první světové války přijala v roce 

1922 strana název RSZML – Republikánská strana zemědělského a malorolnického 

lidu a stala se jednou z nejvlivnějších stran s velkou politickou základnou na nově se 

utvářející politické scéně. Jedním z jejich známých hesel bylo například Venkov 

jedna rodina. Již v roce 1909 se stal předsedou strany zemědělec a úspěšný statkář 

Antonín Švehla, který byl jednou z největších osobností agrárníků. Od roku 1920 

zastával také funkci ministra vnitra, v letech 1922–1926 a 1926-1929 i post premiéra 

vlády. Agrární strana měla po celou dobu první republiky výrazné zastoupení ve 

vládě. Ve funkci předsedy agrární strany zůstal A. Švehla až do roku 1933, kdy tuto 

funkci musel opustit kvůli vážným zdravotním problémům. „Svoboda neroste na 

mezích“ říkával Antonín Švehla „je to složité dílo disciplinovaných lidí a vládnout 

zemi nejdříve znamená vládnout sobě, Češi na to zapomněli. Ne po únoru 1948, ale 

už v květnu 1945.“
3
 

Nástupcem A. Švehly ve straně se stal Rudolf Beran, který byl též předsedou 

vlády za druhé republiky (1938-1939) a první protektorátní vlády (1939). Poválečný 

soud s Rudolfem Beranem byl specifickou ukázkou vyrovnávání se poválečného 

                                                             
3
 ROKOSKÝ, Jaroslav. Svobodný sedlák na svobodné půdě: Osud agrární strany v Československu po 

druhé světové válce. In: BLAŽEK, Petr; KUBÁLEK, Michal. Kolektivizace venkova v Československu 
1948 - 1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Dokořán, 2008, s. 104. 



21 
 

režimu s důsledky Mnichova 1938 a nacistické okupace. V procesu před Národním 

soudem v Praze byl R. Beran v dubnu 1947 odsouzen na dvacet let odnětí svobody 

za údajnou protistátní činnost.
4
 Po sedmi letech, přesněji 28. února 1954,

5
 ve věznění 

v Leopoldově zemřel. Obvinění a procesů s agrárníky bylo po roce 1945 mnohem 

více. Mezi dalšími postiženými byli také například Josef Černý, František Machník, 

Jan Malypetr a mnozí další. Posledně jmenovaný byl poslancem Národního 

shromáždění a též jedním z předsedů vlády ve 30. letech.  

Pod hlavičkou agrární strany existovalo za první republiky také mnoho 

přidružených organizací, například: Domovina domkařů a malorolníků, Národní svaz 

střelecký, Selská jízda (sportovní a chovatelská organizace, která měla silný vliv na 

mladé agrárníky), Ústřední svaz agrárních akademiků či Ústřední svaz zemských 

sdružení chovatelů koní. V období druhé světové války se i někteří významní 

agrárníci zúčastnili aktivně protinacistického odboje (Rudolf Beran, Ladislav Karel 

Feierabend, Milan Hodža). Republikánské straně zemědělského a malorolnického 

lidu nebylo po ukončení druhé světové války povoleno existovat a opětovně aktivně 

působit na politické scéně. Rozhodnutí bylo usneseno rámci Košického vládního 

programu, který byl schválen 5. dubna 1945 v Košicích. Osud agrární strany byl 

„zpečetěn“ v bodě IX, část textu: „Odhodlána vykořenit fašismus politicky a morálně 

do všech důsledků, vyhlásí vláda zákaz všech fašistických stran a organizací a 

nedovolí obnovení v jakékoli formě těch politických stran, které se tak těžce 

provinily na zájmech národa a republiky (agrární strana, její odnože tzv, 

živnostenské strany, Národního sjednocení, jakož i těch stran, které v roce 1938 

splynuly s ludovou stranou)“.
6
 

Zakázány byly také všechny další agrární organizace, tisk a nakladatelství. Bylo 

velmi obtížné pro samotné agrárníky v letech 1945 – 1948 se jakkoliv obhájit a 

vyvracet nařčení, komunistická strana a řada politiků z dalších stran Národní fronty 

jim nedávala žádnou možnost. Pojmy agrární strana, agrárník a jejich stranický 

symbol – zelený čtyřlístek se staly nelichotivým či téměř hanlivým označením.  

                                                             
4 ROKOSKÝ, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 728 – 761. 
5 ROKOSKÝ, J. Svobodný sedlák na svobodné půdě: Osud agrární strany v Československu po druhé 
světové válce. In: BLAŽEK, P. ; KUBÁLEK, M. Kolektivizace venkova v Československu 1948 - 1960 a 
středoevropské souvislosti, s. 99.  

6
 Košický vládní program. URL: <http://www.prf.cuni.cz/1948/texty/kvp.doc> [citováno 24. 2. 2012] 

http://www.prf.cuni.cz/1948/texty/kvp.doc
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Na podzim roku 1945 se o jistou formu obnovy činnosti agrárního hnutí, či o 

zachování programového poslání snažilo nově vzniklé Svobodné učení selské. Avšak 

pod politickým tlakem a z nařízení z ministerstva zemědělství, které vedl komunista 

Julius Ďuriš, byla organizace zakázána ještě před svoláním první valné hromady. 

„Agrárníci v revoluční komisi uvážili otázku odvolání a dospěli k závěru, že za 

daných poměrů by nebylo účelné se odvolati, třebaže jsou přesvědčeni, že zamýšlená 

činnost odpovídala ve všech směrech vládnímu programu košickému a kulturním 

zájmům venkova i prospěchu celého československého státu“.
7
 Nezbývaly tedy 

vlastně ani jiné možnosti, jak se pokusit ovlivnit vývoj v poválečném 

československém státě, než cestou členství v některé z povolených demokratických 

stran.

                                                             
7ANEV, Petr. Agrárníci ve třetí republice. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. 2012, 
roč. VI, č. 01, s. 21. 
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3. Poválečné československé zemědělství 

 

Jak již bylo uvedeno, nastaly po skončení druhé světové války v oblasti 

československého zemědělství důležité změny. Z pohledu politického, ale i hlediska 

majetkových vlastnických úprav měly na zemědělství citelný dopad některé 

poválečné dekrety prezidenta republiky. Například se jednalo o dekret z 21. června 

1945, č.12/1945 Sb. – Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a 

slovenského národa. Jako zákony byly tyto dekrety ratifikovány 5. března 1946 

Prozatímním národním shromážděním. Pod označením zemědělského majetku byly 

zahrnuty lesní a zemědělské plochy, budovy, zařízení, stroje, živý a mrtvý inventář. 

Konfiskovaný majetek spadal pod nově vznikající Národní pozemkový fond při 

ministerstvu zemědělství. Fond následně rozparceloval a přiděloval konfiskované 

zemědělské plochy fyzickým osobám (malorolníkům, bezzemkům, malým 

zemědělcům) a institucím (obcím, okresům, družstvům, pro veřejné účely). Malé 

plochy byly rozděleny i lidem pro stavby domů. Podmínkou byla československá 

státní příslušnost a státní spolehlivost.  

Období mezi lety 1945 – 1948 nebylo pro zemědělce zcela jednoduché. Postoj 

komunistů k vývoji v zemědělství nebyl zcela jednoznačný. Na jedné straně 

vyhlašovali, že v Československu nebudou zavádět podle sovětského vzoru 

kolchozy. Na straně druhé připravovali a žádali provádět řadu opatření, která vedla 

mezi zemědělci k nejistotě a obavám o jejich majetek Osnovy šesti zemědělských 

zákonů z roku 1946 či Hradecký program z dubna 1947 toho byly příkladem. 

Zásadním zlomovým okamžikem se v tomto smyslu stal a politický vývoj na několik 

dalších desetiletí určil únorový převrat v roce 1948. Klement Gottwald se v projevu, 

na Václavském náměstí 29. února 1948, sice snažil zemědělce uklidnit a jejich obavy 

rozptýlit. Známé bylo jeho prohlášení: „Jednoduše chceme, aby vám už nikdo nikdy 

nemohl lhát o tom, že se u nás budou dělat kolchozy.  
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Napříště pamatujte, že každý, kdo k vám přijde s takovým šuškáním na vesnici, patří 

k záškodníkům a rozvratníkům, které jsme právě z našeho veřejného života vyhnali, 

a žeňte ho také svinským krokem“.
8
  

Reálný vývoj událostí však potvrdil opak jeho slov. Na léta 1948 a 1949 byla 

vypracována komunisty nová hospodářská koncepce, v jejichž plánech měla 

důležitou roli přeměna zemědělství na zemědělství socialistického typu. Bohatí 

sedláci a velkostatkáři se stali brzy nepříteli státu, později k nim byli zařazeni i 

někteří střední rolníci, kteří byli hanlivě nazývání „kulaky“. Jednalo se v první etapě 

kolektivizace zejména o majitele půdy nad 20 ha. Po roce 1948 však byli 

velkostatkáři mezi zemědělskými obyvateli spíše výjimkou, tvořili pouhá tři procenta 

zemědělského obyvatelstva. Nejvíce, nad sedmdesát procent, bylo majitelů usedlostí 

do pěti ha. Pojmenování třídního nepřítele na vesnici jako kulaka a následný způsob 

likvidace této zemědělské a společenské skupiny byly převzaty ze sovětského 

modelu kolektivizace zemědělství z 30. let 20. století. „Sovětský model byl chápán 

jako obecně platný a závazný a sama kolektivizace zemědělství jako jedna ze 

zákonitostí výstavby socialismu“.
9
  

Od roku 1949 byla v Československu zakládána Jednotná zemědělská družstva.  

Družstevní principy a ideály, se kterými docházelo k jejich založení, byly 

komunistickými zásahy zásadně poznamenány. Úvěrní družstva (kampeličky), která 

vznikala u zemědělských družstev, aby pomohla financovat například nové stavby, 

půjčky zemědělcům, se po roce 1948 a podle zákona č. 181 Sb. stala podřízenou 

institucí ministerstva financí. Vládní ujednání z 21. července 1948 poté zcela 

ukončilo jakoukoliv zbylou autonomii zemědělských úvěrních a neúvěrních družstev. 

Podle zákona č. 187 Sb., se nově založená Ústřední rada družstev stala organizací 

nadřízenou a účast v ní byla povinná. Představa o cestě ke kolektivizaci však nebyla 

u všech komunistických funkcionářů stejná. „Družstva byla „reformována“ 

prostřednictvím série zákonů, které vedly k jejich záhubě.  

                                                             
8 BLAŽEK, Petr; JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal. Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí 
v padesátých letech. Praha: Pulchra, 2010, s. 27. 
9 PÁTEK, Zdeněk. K otázce specifických rysů v kolektivizaci zemědělství. In: BLAŽEK, Petr a Michal 
KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948 - 1960 a středoevropské souvislosti. Praha: 
Dokořán, 2008,s. 190.  



25 
 

Byla přetvořena v povolné nástroje komunistické vládní mašinérie, namaskována do 

formální družstevní podoby a financována z členských podílů svých členů.“
10

  

Mezi komunistickými představiteli nebyla zprvu jednotná představa o podobě a 

fungování nových typů družstev ani po únoru 1948.Ministr zemědělství Ďuriš byl 

zastáncem sjednocení všech typů venkovských družstev a jejich vedení jako státní 

organizace, řízenou ministerstvem a ustanovenou pevně ve sbírce zákonů. Odpůrcem 

této teorie byl Antonín Zápotocký, který chtěl zanechat družstvům samostatnost a 

rozhodovací pravomoci. Nebyla však ani jednotná odpověď na otázku rychlosti 

zavedení kolektivizace. Pro rychlou a překvapivou variantu byli Ďuriš a Smrkovský, 

který tuto volbu odůvodňovali očekáváním rychlého růstu JZD po vesnicích. Proti 

stál opět Zápotocký, tentokrát se však jeho názoru přikláněli i Gottwald a Slánský. 

Klement Gottwald později interpretoval pamětnou část rozhovoru, který vedl se 

Stalinem na krymském letovisku ohledně československého přístupu ke vzniku 

družstev: „Říkal jsem Stalinovi výslovně, že o kolchozech nebudeme mluvit, že je 

budeme dělat. Likvidovat staré formy. On s tím souhlasil.“
11

 

                                                             
10 FEIERABEND, L. K.; Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, s. 60. 
11 VOMELA, Martin. Kolektivizace v Československu a její politické motivy. In: BLAŽEK, Petr a Michal 
KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948 - 1960 a středoevropské souvislosti. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 121. 
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3.1 Hradecký program a Ďurišovy zákony 

 

Období zakládání prvních JZD však před únorem 1948 předcházela doba, která 

v mnohém naznačovala zachování demokratického zemědělského družstevnictví a 

možnost soukromé vlastnictví zemědělské půdy. Poválečné období let 1945 – 1948 

se zprvu proto jevilo pro venkov a zemědělství jako slibné, s vidinou na postupnou 

prosperitu. Avšak politická linie, komunisty ovládaného ministerstva zemědělství, 

vyvolávala na vesnicích stálý tlak a nejistotu, ať již z hlediska podnětů či neustálých 

požadavků na pokračování pozemkové reformy či dalšího dělení půdy. Jedním 

z kontroverzních opatření komunistického ministra zemědělství Ďuriše byl tzv. 

Hradecký program z dubna 1947. Ten byl rozdělen do sedmnácti bodů: 

1. konečné vyřešení otázky půdy 

2. příděl lesů 

3. odstranění disparity mezi cenami průmyslových a zemědělských výrobků 

4. reorganizace distribuce 

5. výstavba družstevnictví 

6. cukrovarský průmysl 

7. rolnické pojištění 

8. zemědělský úvěr 

9. jednotná zemědělská daň 

10. mechanizace zemědělství 

11. opatření v zájmu zemědělských žen a zemědělské mládeže 

12. zlepšení živočišné výroby 

13. zahradnictví 

14. rybářský zákon 

15. výstavba území bývalých německých a vojenských cvičišť 

16. hospodářská výstava v roce 1948  

17. uzákonění Jednotného svazu českých zemědělců a Svazu slovenských 

rolníků.
12

  

                                                             
12 JECH, Karel.; Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 53. 
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Hradecký program byl vyhlášen 4. dubna 1947 na okresní schůzi Jednotného svazu 

českých zemědělců v Dělnickém domě v Hradci Králové. „Hlavním cílem zde bylo 

důsledně dokončit všeobecné demokratické pozemkové přeměny tak, aby byla 

podstatně omezena, respektive úplně likvidována velká pozemková držba a zabraná 

půda předána do rukou bezzemků a malorolníků.“
13

 Hlavními body Hradecký 

program rozšiřoval významově požadavky deklarované již v tzv. šesti Ďurišových 

zemědělských zákonech z roku 1946. Jednalo se o: 

1. Zákon o revisi pozemkové reformy provedené podle zákona záborového a 

právních předpisů jej provádějících
14

 

2. Zákon o technicko - hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon). 

3. Zákon o myslivosti 

4. Zákon o zaknihování přídělů ze zkonfiskovaného a jiného zemědělského 

majetku a o zajištění úhrad za přidělený majetek 

5. Zákon o zajištění zemědělského výrobního plánu 

6. Zákon o úpravě zemědělských podniků v pozůstalostním řízení a o zamezení 

drobení zemědělské půdy
15

 

Na konci února 1948 již po komunistickém převratu proběhl celostátní sjezd 

zástupců rolnických komisí s mnohatisícovou účastí, kde byla vyslovena podpora 

úmyslům popsaných v Ďurišových zákonech a Hradeckém programu. Avšak 

zemědělství se po únoru 1948 zásadně ubíralo jiným směrem, než předpokládalo a 

avizovalo původně tehdejší vedení. V mnohém tento obrat v zemědělské politice 

komunistů naznačoval zákon č. 55/1947 Sb., který nařizoval všem majitelům řádně 

obdělávat půdu, která je v jejich vlastnictví, a to co nejúčelněji. Toto opatření se 

týkalo i mechanického zařízení.  

                                                             
13 JECH, Karel. Probuzená vesnice. K dějinám revoluce na našem venkově v letech 1945 – 1948. Praha: 

Nakladatelství politické literatury, 1963, s. 294. 
14 V prvním Ďurišově zákonu se jednalo o revizi první pozemkové reformy z roku 1919. 

15 JECH, K.; Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 52. 
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Při neplnění dostatečného účelného obdělávání vlastnictví byla okresnímu 

národnímu výboru dána pravomoc rozhodnout o výši sankcí pro zemědělce, uvalit na 

hospodářství nucený pacht či jej zařadit pod svou dočasnou správu.  

Zásady poválečné zemědělské politiky naznačovaly jistě v mnohé v nové 

československé ústavě z 9. května 1948 a to v článcích 158 a 159. „Zde bylo 

stanoveno, že nejvyšší přípustná výměra půdy, která smí být v soukromém 

vlastnictví jednotlivce nebo spoluvlastníků nebo společně hospodařící rodiny, je 50 

hektarů, a že soukromé vlastnictví je u zemědělců, kteří na ní sami pracují, do 

výměry 50 hektarů zaručeno.“
16

 Vývoj v Československu však brzy ukázal, že tyto 

nejvyšší právní záruky pro zemědělce se staly pouhým právním vyhlášením. 

 

 

                                                             
16 Tamtéž, s. 53. 
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4. Kolektivizace 
 

Proces kolektivizace v Československu byl po únoru 1948 urychlen, a to i z obav 

kritiky ze sovětské strany. Značně k těmto obavám přispěla bukurešťská rezoluce 

z června 1948. Na zasedání Informbyra
17

 v Bukurešti byla obviněna Jugoslávie 

z pomalé a nepřesné přeměny na socialistickou zemi a z předčasné a neperspektivní 

likvidace soukromého vlastnictví na venkově a zavádění kolektivizačních prvků. 

„Bukurešťská rezoluce současně vytýkala jugoslávskému vedení naopak i shovívavý 

postoj ke kulakům, neboť údajně chápalo rolnictvo jako jednotlivý celek, bez třídní 

diferenciace vesnice a při nepochopení toho, že v přechodném období od kapitalismu 

k socialismu se třídní boj zákonitě zostřuje.
18

“ Na obranu jugoslávské strany se 

vyslovili dva zástupci – Wladyslav Gomulka (PSDS – Polská sjednocená dělnická 

strana) a Imre Nagy (Komunistická strana Maďarska), ti však byli výjimkami. 

Častější byl strach z kritiky obdobného rázu mezi dalšími komunistickými 

představiteli a tak se proces kolektivizace urychlil i v Československu. Za účelem 

vyřešení této aktuální problematiky venkova proběhlo v říjnu 1948 utajené jednání 

předsednictva ÚV KSČ, jehož posláním bylo vyřešení dalšího postupu a diskuze nad 

bukurešťskou rezolucí. Je důležité připomenout poznámku československého 

historika Antonína Václavů, který se účastnil tohoto zasedání: „Primitivnost 

diskutujících je přímo otřesná. Jediný, kdo byl schopen uvažovat v politicko-

hospodářské úrovni, byl Gottwald, Ďuriš, ač ministr zemědělství, nebyl schopen 

podat jediný produktivní návrh, jeho referát je pel – mel, trochu informací a většina 

naprostého myšlenkovitého zmatku Krosnář – nic než žvanil. Zápotocký se zde 

projevoval jako typický omezený odborář nepřátelsky hledící na celou vesnici. Byl 

pro okamžitou kolektivizaci (…) Gottwald zde v podstatě říká, co řekl pak na 

zasedání ÚV KSČ v listopadu. Základní myšlenka: o kolchozech nebudeme mluvit, 

budeme je dělat.“
19

  

                                                             
17 V září 1947 založeno Informbyro – Informační byro komunistických stran 

18 Tamtéž, s. 55. 

19 Tamtéž, s. 56 – 57. 
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Tyto poznámky poukázaly na naprosto zřetelné nepochopení potřeb venkova a 

zemědělství jako celku, katastrofální dopad této neodbornosti byl v dalších letech 

velmi znatelný. Na schůzi širšího předsednictva ÚV KSČ 14. října 1948 definoval 

ministr Ďuriš hlavní tři úkoly zemědělské politiky (tento zápis byl označen jako 

důvěrný). Zde je jejich stručné shrnutí:  

- v prvním bodě se projednávalo omezování kapitalistických živlů na vesnici a 

postupné přebudování malovýroby ve velkovýrobu a státní statky. Cílem bylo 

bojovat proti kulakům přes otázku půdy, nebo zvýšit splátky či odejmout příděl 

-  v druhém bodě je popsán proces přebudování malovýroby na velkovýrobu 

zemědělskou, získat důvěru malých rolníků a to i za cenu rozsáhlých finančních 

podpor. Omezení vlastnických práv na půdu zůstávalo v plánu i nadále, ale bylo 

to utajeno. Problémem bylo také, jak pojmout boj proti kulakům. Celá záležitost 

se pojala jako forma třídního boje ve snaze izolovat velké rolníky, aby nemohli 

získat podporu převážné části vesnice. Také se projednávala problematika 

volného trhu.  

- naopak bylo cílem je více omezovat a nedávat prostor na volném trhu. Posledním 

bodem bylo vybodování státních statků. Ke kterým bylo zapotřebí ještě mnoho 

dílčích kroků. Například založení Ústřední rady družstev.
20

 

Do nově vzniklé Ústřední rady družstev bylo povinností zemědělských družstev, 

podle zákona 187/1948 Sb., se přihlásit. Tento zákon obsahoval mnoho sporných 

paragrafů, které připravovaly družstva o jejich soběstačnost, autonomii a možnost 

rozhodování. Jedním z nich je zajisté paragraf č. 5, podle kterého jsou družstva 

nucena uposlechnout všech rozhodnutí Ústřední rady. Paragraf č. 7 umožňuje radě 

zadat družstvu jakékoliv povinnosti, kterých jsou nucena uposlechnout a následně je 

vykonat a řídit se jimi. Ústřední rada měla také v pravomocích kdykoliv odvolat 

vedení družstva, bez udání odůvodnění a uvolněné místo obsadit vlastními delegáty, 

kteří mají v popisu povinností dohlížet na chod družstva a plnění zadaných úkolů. 

Všechna rozhodnutí Ústřední rady družstev mohou být odůvodněna formulací, která 

byla použitelná na naprosto všechna výnosy „ve veřejném zájmu“ v zájmu 

                                                             
20

 JUNĚCOVÁ, Jiřina. PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví: Kolektivizace zemědělství – Vznik 

JZD: 1948 -1949. Praha: Státní ústřední archiv, 1995. Č. dokumentu 8, s. 31 – 32. 
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komunistického státu. Příspěvky se staly povinnými a soudně vymahatelnými, 

paragraf č. 9. Aktivita a činovníci Ústřední rady družstev byli hrazeni právě 

z členských příspěvků jednotlivých zemědělských družstev a jejich členů. 

Nejkontroverznější na tomto zákoně byla skutečnost, že vláda umožnila radě 

ohromné pravomoci. „Jakmile byl schválen zákon 187, převzala Ústřední rada 

družstev veškerá práva a povinnosti Ústředního svazu zemědělských družstev pro 

Čechy a Moravu, Svazu zemědělských družstev v Čechách, Svazu zemědělských 

družstev v zemi Moravskoslezské a všech dalších zemědělských družstev 

v republice. Bez jakéhokoliv varování, jediným škrtem pera zabavila veškerý jejich 

hmotný i finanční majetek.“
21

 Základním výchozím zákonem pro kolektivizaci byl 

zákon č. 69 Sb. ze dne 23. února 1949 o Jednotných zemědělských družstvech. 

Paragraf č. 2 určoval hlavní cíle sjednocení: mechanizace zemědělské práce, 

scelování půdy, péče o kulturní venkovský život, o organizace práce ke zvýšení 

produktivnosti a rostlinné a živočišné výroby, smlouvy o dodávkách zemědělských 

produktů, plnění výrobního rozvrhu. „Byla věnována velká pozornost venkovské 

ženě, pro kterou by se ulehčily každodenní povinnosti, kdyby se venkov plně 

elektrifikoval, zavedly se obecní kanalizace či vodovody.“
22

 

Ti sedláci a zemědělci, kteří nebyli ochotni vstoupit do JZD ani pod nátlakovými 

akcemi komunistického strany, byli postupně postiženi represemi. Nebylo jim 

umožněno peněžních půjček, nákupu mechanizace, potomkům byla ztížena možnost 

studia, dále jim byly odebrány i lístky (šatní, potravinářské), byly zadávány 

nesplnitelné dodávky a místní úřady jim přidělovaly neobdělanou půdu a to i bez 

jejich souhlasu, což sebou přinášelo zvyšování povinných dodávek, tzv. nucený 

pacht. „V roce 1949 úřady potrestaly 50 248 rolníků a za další tři měsíce už 29 115 

rolníků. Ti, kteří nesplnili dodávky, byli vyřazeni z vázaného trhu, což v mnoha 

obcích postihlo až 50% rodin, někde i více a pro mnohé to znamenalo skutečnou 

bídu.“
23

  

                                                             
21 FEIERABEND, L. K; Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, s. 64. 

22 FIALOVÁ, Jana. Venkov v programech politických stran v roce 1946. In: BLAŽEK, Petr a Michal 
KUBÁLEK. Kolektivizace venkova v Československu 1948 - 1960 a středoevropské souvislosti. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 89. 

23KAPLAN, K.; Československo v letech 1948 – 1953 2. část. Zakladatelské období komunistického 
režimu, s. 79. 
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V roce 1950 bylo plnění dodávek ještě znesnadněno nuceným výkupem 

zemědělských strojů, bez kompenzace, který se setkával s velkým odporem sedláků a 

rolníků. Za tři měsíce probíhajícího nuceného výkupu bylo zabráno skoro čtyřicet 

tisíc zemědělských strojů, práce na soukromém poli byla velmi znesnadněna. Podle 

údajů K. Kaplana bylo „…k 28. květnu 1951 bylo vykoupeno 16 391 traktorů, 

20 365 samovazů, 23 014 mlátiček, 11 736 elektromotorů aj. většina zabraných 

strojů byla nakonec vyřazena z provozu, strojní stanice je nepoužívaly“.
24

 Oproti 

členům družstva neměli soukromí zemědělci žádné daňové výhody a nebyli kryti 

státním zdravotnickým a sociálním pojištěním. Soukromí vlastníci půdy nesměli 

přijímat zaměstnance na výpomoc, vše se muselo obstarávat v rámci rodinných 

vztahů. Ti, kteří nemohli plnit dodávky, byli následně trestáni vysokými pokutami, 

které nebyly možné v jejich silách zaplatit. Na sedláky byla uplatňována represe 

různého typu, která vrcholila uvězněním nebo konfiskací majetku a vystěhováním. 

 

4.1 Typy JZD 
 

Podle zákona o JZD byly ustanoveny čtyři typy JZD. I. typ JZD se dal 

v některých bodech ve svých směrnicích ztotožnit s předválečnou družstevní 

myšlenkou. Na vesnicích, kde dosud nevzniklo zemědělské družstvo, často 

existovalo ZVD (zemědělské výrobní družstvo). Charakteru se však již od těchto 

původních myšlenek JZD zcela odklonil. Byly zavedeny čtyři typy družstev: 

JZD typ I. – Založeno na společné výpomoci při osevu a sklizni, která byla 

zapisována a dodržována dle daného rozvrhu. Hranice pozemků jsou 

nadále nezměněny a soukromé vlastnictví nezrušeno. Poskytnutá 

mechanizace ke společné práci se zaznamenává. 

JZD typ II. – Ruší se hranice pozemků – rozorávají se meze. Zemědělské pole je 

obhospodařováno společně, každý vlastník následně dostává podíl 

dle původní rozlohy svého pole. Každý člen chová samostatně 

dobytek a drůbež.  

                                                             
24 Tamtéž, s. 119. 
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Zaveden systém pracovních norem, zaznamenávají se odpracované 

hodiny a použití zapůjčených strojů. Výdaje se hradí v poměru 

k rozloze půdy. Finanční ohodnocení je závislé na více prvcích (typu 

práce, obtížnosti, složitosti, vzdělanosti pracovníka). Soukromé 

vlastnictví nezrušeno. 

JZD typ III. – V tomto typu JZD nastává již kolektivizační konání. Přechod na JZD 

vyššího typu byl jeden z hlavních úkolů politického vedení v letech 

1950 – 1951.  Úroda již nepatří členům, ale družstvu. Pozemky jsou 

sice uváděny jako majetek členů, avšak bez práv na ně. Závazně se 

musely nechat pozemky ve společném družstvu minimálně po dobu 

tří let. Vystoupení z družstva bylo za cenu ztrátu pozemku, nebo za 

výměnu, náhradní mu bude družstvem přidělen. Zisk družstva je 

rozdělen mezi členy podle zapsaných pracovních jednotek (PJ) a po 

odečtení výdajů družstva. Tento III. typ již citelně zasahuje do 

vlastnictví živého inventáře, ten je umístěn v prostorách společných 

stodol. Pro vlastní potřebu si mohl zemědělec ponechat pouze to, co 

využije - jednu krávu a tele, prasata, kozy, ovce a drůbež.
25

 

JZD typ IV. – Tento IV. typ je již typickou ukázkou kolektivizace. Kompenzace za 

půdu již není zemědělcům vyplácena. Výkup strojů je nucený a 

dobytek ustájen pouze ve společných stájích a stodolách. Zisk 

družstva je dělen podle odpracovaných jednotek. „Toto už je pravý 

sovětský kolchoz, kde se soukromé vlastnictví stává fikcí.“
26

 

Jednotná zemědělská družstva se dostávala vinou neodborného vedení těch, kteří 

neznali zemědělství a jeho potřeby, do komplikovaných finančních situací. „Na 

konci ledna 1951 bylo v Československu 7110 jednotných zemědělských družstev 

(JZD), včetně tehdy již založených přípravných výborů. Z nich bylo 2026 typu II, 

1688 typu III a 154 typu IV. celkově tak byly odstraněny meze z více než milionu 

hektarů půdy, což je 13,6 procenta veškeré orné půdy v celé zemi.“
27

  

                                                             
25 FEIERABEND, L. K.; Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, s. 68 – 69. 

26 Tamtéž, s. 69. 
27 Tamtéž, s. 70. 
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Úroda byla nižší, a to i z důvodů nepochopení „potřeb“ při osevu a sklizni, 

nutností bylo dodržování předepsaných aktivit v určitém časovém rozvrhu. Zásoby 

potravin byly katastrofální. Musel být zvýšen dovoz a to nejvíce obilí, másla a masa.  

Špatný stav družstev a zásob se začal odrážet i na životě zemědělců - často se ocitali 

na hranicích bídy. Byl i nedostatek krmiva, což bylo hlavní příčinou úhynu dobytka. 

Vše se následně odráželo i na pracovní disciplíně družstevníků. Mechanizační 

prostředky se tak staly rovněž dostupné pouze pro členy družstva. Jednalo se o 

samovazače, mlátičky, vlečné vozy, žací stroje, drhlice na len, výfukové řezačky, 

postřikové aparáty, mořící aparáty, šrotovníky a samozřejmě traktory. Totéž platilo i 

o dojících aparátech, naftě, motouzu pro samovazače. Pouze členům JZD mohly být 

dodávány také domácí mechanizace (pračky, mandly, žehlící stroje, ždímačky). 

Vznikala vzorová zemědělská družstva, která měla demonstrovat úspěšnost těchto 

zařízení. V každém okrese se komunisté soustředili na výstavbu dvou až tří 

vzorových JZD, která sloužila k propagandě a měla vyzdvihnout výhody 

družstevního hospodaření.
28

 

 

4.2 Akce „K“ (Akce „Kulak“) 
 

Pro komplexní utvoření obrazu tehdejší doby je nezbytné se zmínit o jedné 

z největších hromadných akcí proti „vesnickým boháčům“, která zasáhla území 

českého a moravského venkova s názvem-Akce „K“. Tato násilná radikální 

likvidace byla zahájena v listopadu 1951. Cílem této protisedlácké akce bylo 

vystěhování postižených rodin z jejich bydliště a konfiskace majetku. Před 

vypuknutím, se v srpnu 1951 uskutečnila tajná schůze vedení KSČ v Lánech. 

Důvodem bylo vypracování pokynů pro Akci „K“. Text dostal definitivní podobu o 

několik měsíců později a byl nazván jako: „Směrnice ministra národní bezpečnosti, 

ministra vnitra a ministra spravedlnosti ze dne 22. října 1951 o úpravě poměrů 

rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů.“
29

  

                                                             
28 Typy JZD URL: <http://www.ustrcr.cz/cs/typy-jzd>  [citováno 12. 5. 2012] 

29 BLAŽEK, P.; JECH, K., KUBÁLEK, M.; Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí 
v padesátých letech, s. 74. 
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Tzv. směrnice tří ministrů byla zakomponována do tajného rozkazu č. 27/1951 a 

v platnost vstoupila 1. listopadu 1951. Na jejím vypracování se podíleli - ministr 

národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva, který znění směrnice připravoval, ministr 

vnitra Václav Nosek a ministr spravedlnosti Štefan Rais. 

Akce „K“ byla pro svůj komplikovaný průběh v květnu 1952 přerušena a po 6 

měsících, v listopadu 1952 opětovně spuštěna. „Od léta 1952 připravovaly 

komunistické a státní instituce kampaň hromadné kolektivizace. Měla podobu 

frontálního útoku na vesnice, řídily ji v okrese speciální tříčlenné až čtyřčlenné 

komise.“
30

 V rámci Akce „K“ bylo požadováno ministrem zemědělství Ďurišem 

zpřísnění postihů a represí. Za „kulaka“ již podle úpravy zákona mohl být označen i 

zemědělec, jehož rozloha půdy byla již mezi 8 – 20 ha, dělení probíhalo podle stupně 

kvality. Potrestání již nebylo pouze finančního charakteru, ale již i konfiskací 

majetku a odnětím svobody. Hlavním posláním této akce byla likvidace střední třídy 

na venkově. Do jejich rámce spadala i řada vykonstruovaných procesů proti tzv. 

vesnickým boháčům a kulakům. Nejznámější proces tohoto typu byl proces proti 

rolníkům obviněných ze zapojení do přípravy a realizace likvidace skupiny 

komunistických funkcionářů v Babicích u Třebíče z roku 1951. V časovém období 

1951–1953 se mělo v rámci Akce „K“ nuceně vystěhovat celkem 1 888 rodinných 

celků. „Úhrnem se podle výpočtů historika Karla Jecha jednalo o 8 246 osob, z toho 

3 246 mužů, 2 722 žen, 1 606 dětí a dalších 672 starých a práce neschopných lidí.“
31

 

V roce 1956 je již odhad na 3000 až 4000 rodinných celků (jeden rodinný celek = 

nejčastěji čtyři až pět lidí). Nelze tedy zatím udat přesnější počet, kolik lidí bylo 

postižených Akcí „K“. 

Oficiálně ukončena byla Akce „K“ v červenci 1953 na základě rozkazu ministra 

národní bezpečnosti Karola Bacílka. Na jaře tohoto roku se vystěhování týkalo již 

více než tisíce rodin, přesný počet byl neodhadnutelný, neboť se počítaly rodinné 

celky. Do konce roku 1953 byly ještě ve vesnickém prostředí velmi citelné její 

dopady. 

                                                             
30 KAPLAN, K.; Československo v letech 1948 – 1953 2. část. Zakladatelské období komunistického 
režimu, s. 121. 

31 BLAŽEK, P.; JECH, K., KUBÁLEK, M.; Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí 
v padesátých letech, s. 10. 
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5. Nymbursko a zemědělství  
 

Československo bylo zasaženo vlnou kolektivizace a oblast Nymburska a 

Poděbradska nebyla na počátku  padesátých let výjimkou. Okresní město Nymburk, 

původem královské, se nachází ve Středočeském kraji. Polohou 45 kilometrů 

východně od Prahy. Jedná se o oblast pěstitelsky velmi úrodnou, která se nachází 

podél řeky Labe. Oblasti jako zemědělství, pivovarnictví a cukrovarnictví byly 

s tímto územím výrazně tradičně spojeny. Město Nymburk jako takové, bylo 

charakterem spíše dělnické, ale zbytek okresu měl jednoznačně zemědělský 

charakter. Na českém území se jednalo o jednu z nejúrodnějších oblastí. Tento kraj 

byl také před rokem 1945 výrazně propojen s činností agrární strany. Sedláci 

z Nymburska a Poděbradska se angažovali i v dalších agrárních organizacích, ve 

zpracovatelských družstvech a skladech, kampeličkách či v Selské jízdě
32

. 

Významná hospodářská území zde měl i šlechtický rod Czerninů z Chudenic. 

Celková rozloha tohoto šlechtického majetku činila 220,90 ha. Tento rod měl jeden 

ze svých rodových sídel na zámku v Dymokurech. Na zámek byla však za nacistické 

okupace uvalena nucená správa, po válce přešel zámek do vlastnictví státu a 

hospodářský majetek byl znárodněn. Vzpomínka na tento šlechtický rod však zůstala 

zachována.
33

  

Z politického hlediska patřila i číst obyvatel Nymburska k příznivcům 

komunistické strany, která zde měla též důležitou voličskou základnu, zvláště mezi 

nymburskými železničáři. V roce 1946, ve volbách do Národního shromáždění pro 

třetí volební kraj, získali komunisté v Nymburce 42% hlasů.
34

 Řada členů KSČ se 

výrazně zapojila do kolektivizačních aktivit již po roce 1948. Mnoho zdejších členů 

Lidových milic a bezpečnostního aparátu bylo aktivně zapojeno do agitačních 

výjezdních akcí na vesnice.  

                                                             
32 JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945 – 1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 

Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 35, s. 116. 

33 SOkA Nymburk, arch. fond Sbírka novin a časopisů, regionální tisk – časopis krajského a městského 

výboru KSČ Praha – Nový Nymburk, 1949. 

34 PLAVEC, Michal. Kapitoly z dějin královského města Nymburk. Od dob nejstarších do roku 2009. 

Cheb: Svět křídel, 2010, s. 338. 
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Jejich „úspěšné“ konání, jehož důsledkem bylo zakládání JZD, bylo zaznamenáno 

například v Doubravanech, Dvorech, Kamenném Zboží, Kovansku, Kostomlatech, 

Pátku či Rožďalovicích. Je dochováno svědectví Jaroslava Bahníka ze Sadské: „Sám 

jsem zažil nájezd Lidových milicí a SNB v Hořátvi u pana Kubíčka, kterému sebrali, 

na co přišli: vidle, lopaty, fukar, kompresor, veškeré zásoby. Bylo to úplně stejné 

jednání jako za války gestapo, což jsem zažil též.“
35

 

Dne 18. ledna 1949, podle zákona 3/1949 sb. o novém územním rozdělení, byla 

oblast Nymburska a Poděbradska na jedenáct let spádově zařazena do kraje 

Pražského a celkem pod tři různé soudní okresy. Pod soudní okres v Benátkách nad 

Jizerou spadaly tyto vesnice: Benátecká Vrutice, Bratronice, Čachovice, Lipník, 

Litol, Lysá nad Labem, Milovice, Ostrá, stará Lysá, Stratov, Struhy, Újezd a 

Újezdec. Soud v Poděbradech spravoval tyto: Hradišťko, Písty, Sadská a Zvěřínek. 

Ostatní vesnice byly zařazeny pod Okresní soud v Nymburce.
36

  

 

5.1 Kolektivizační proces v praxi 
 

Počátky vzniku Jednotných zemědělských družstev byly doprovázeny mnoha 

komplikacemi. V nymburském okresu se nachází 87 vesnic a kolektivizace zasáhla 

citelně mnoho z nich. Již v květnu 1948 vyšlo upozornění v novinovém týdeníku 

Nové Poděbradsko, směřující k malorolníkům, zemědělcům a jim podobným o 

nutnosti nahlásit všechny plánové druhy stavby a jejich finanční rozpočty v rámci 

budovatelského socialistického pětiletého plánu (1949 - 1953). Tam, kde nebylo 

prozatímně zavedeno JZD, spadaly vesnice pod některé existující ZVD (Zemědělské 

výrobní družstvo). Celkem 11 ZVD z 25 ZVD v roce 1949 vykazovalo velké ztráty, 

způsobené mnoha faktory. Provozní ztráty dosahovaly až 4 000 000 Kč. Mezi 

ztrátové se řadilo také ZVD Dymokury, které bylo bez svého přičinění přemístěno 

                                                             
35 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 15, kart. 183: ROBEK, Antonín; SVOBODOVÁ, 

Jiřina. Kronika socialistické vesnice – Nymbursko a Poděbradsko. Poděbrady: Práce – Polabské 

muzeum, 1979, s. 347. 

36
 Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1949. URL: 

<http://http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1949/sb02-49.pdf> [citováno 14. 12. 2011] 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1949/sb02-49.pdf
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z pohraničí a v nynějším okrese mělo výměru 184 ha, 4 páry koní, 81 kusů hovězího 

dobytka. Členů bylo devatenáct, celkem pracovních sil třicet. Později splynulo ZVD 

s JZD Dymokury.
37

 

Odpor a nedůvěra sedláků a malozemědělců, k právě probíhajícím změnám na 

nymburském venkově, byla i mnohokrát zaznamenána. Za zmínku jsou zajisté velmi 

zajímavé dochované poznámky, zapsané tajemníkem, z veřejné schůze ohledně 

ustanovení JZD v Kostelní Lhotě v dubnu 1949, které se zúčastnilo celkem 75 mužů 

a 12 žen. Jednalo se o počátek kolektivizačního procesu, v té době byly na okrese 

ustanoveny pouze dvě JZD. Je možné uvést několik výroků zúčastněných osob, pro 

představu, jak na okrese místech vypadala atmosféra na schůzích, které měly donutit 

zemědělce vytvořit přípravné výbory či vstoupit do JZD: 

- „Nemáme pracovní síly, proč se naše vládní úřady nestarají o dostatek 

zemědělských dělníků? 

- Dříve družstva sloužila lidu, ale dnes lid slouží družstvům, protože se ihned 

hotově platit a družstva neposkytují úvěr do žní. 

- Půda přidělená z revize první pozemkové reformy se bere oprávněným 

uchazečům a tvoří se státní statky. 

- Na školení předsedů JSČS bylo řečeno, že u nás kolchozy mohou být za 1, 2 

až 5 let. 

- Nechte nás na pokoji, my děláme, jak nejlépe umíme, ani neděle nedržíme, a 

nechtějte na nás, abychom vstupovali do JZD, která jsou přípravou pro 

kolchozy. 

- O scelování pozemků se dohodne několik jedinců, kterým to vyhovuje, a 

ostatní nevědí o ničem a musí se podrobit. 

- Zemědělec obdržel traktor přes okresní strojní stanici a letos mu byl odejmut 

pro státní strojní stanici. Takhle stát podporuje mechanizaci.“
38

 

                                                             
37 PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví: Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD 1951. Praha: 
Státní ústřední archiv, 1999., č. dokumentu 18, s. 71 – 72. 
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Nešlo o zcela výjimečné případy, je dochován tento záznam jednoho ze členů 

agitačního výboru, který objížděl vesnice a promlouval na schůzích. „Nejpohnutější 

atmosféra byla vyvolána při schůzi ve Strakách, kde jsme ani schůzi nemohli pro 

odpor sedláků ukončit. Ve Zbožíčku byla situace stejná. Tam dokonce přinesla jedna 

žena malé dítě a říkala: ‚Podívej se, Mařenko, na toho lotra, který tě chce připravit o 

tvůj majetek.‘ I v Lysé nad Labem zase jeden kulak se mě zeptal, kde má kráva rohy, 

jestli před nebo za ušima. Odpověděl jsem k všeobecné veselosti přítomných, že je 

má na hlavě. Takových příhod bylo hodně.“
39

 Okresní družstevní rada v Poděbradech 

zjistila, že situace se zcela nevyvíjí podle jejich počátečních představ. První agitační 

plány doznávaly změn. „Zhorší-li se podmínky, budeme zajížděti k informačním 

schůzím jen do těch obcí, v nichž svoláním schůze zajistíme náladu zemědělců pro 

utvoření JZD. Nebudeme dělati řečnické zájezdy na vesnice a hádati se se zemědělci, 

ale budeme se snažit vyšetřiti a odhaliti skryté organizátory hromadného odporu.“
40

 

Co se týká mechanizace - všeobecně se na okrese pracovalo se stroji typu traktor 

značky Škoda a Zetor, posléze byly v rámci socialistické velkovýroby dodány do 

traktorových stanic také sovětské pásové traktory DT–34, RD-3b, S-100. Tyto stroje 

velmi usnadňovaly práci na zemědělských polích a vzbuzovaly dojem, že v JZD je 

používána nejmodernější technologie. 

 Strojní traktorová stanice (dále STS) byla na nymburském okrese založena již 

v říjnu 1948. První vesnicí s STS se staly Kostomlaty nad Labem. O rok později se 

další stanicí stala STS Nymburk, svou základnu měla na dvoře Šibce. Poté se sloučila 

s STS Oskořínek.
41

 STS Šibce patřila k nejčinnějším v okrese. Sestrojili vůz na 

odklízení slámy. „Vůz je zavěšen za traktor Zetor 25 a motorem je poháněn 

jednoduchý mechanismus na stahování slámy. Traktor zajede s vozem ke kupě a 

                                                                                                                                                                             
38 JUNĚCOVÁ, J. PŠENIČKOVÁ, J.; Zemědělské družstevnictví: Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD: 
1948 -1949, č. dokumentu 33, s. 110. 
39 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, František; NOVOTNÝ, 
Karel. Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v 
okrese Nymburk, s. 95. 

40 JUNĚCOVÁ, J. PŠENIČKOVÁ, J.; Zemědělské družstevnictví: Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD: 
1948 -1949, č. dokumentu 38, s. 119. 
41 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, František; NOVOTNÝ, 
Karel. Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v 
okrese Nymburk, s. 14. 
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provazová síť, tažená dvěma drátěnými lany, vytáhne slámu na vůz.“
42

 Z této stanice 

byl jmenován traktorista Plachý, který pracoval na Zetoru 30, za nejlepšího 

traktoristu v kraji v roce 1953.  Zpočátku byly do traktorových stanic soustředěny 

stroje z bývalých zemědělských družstev, následně i od soukromých zemědělců. 

Těžké mechanizační prostředky byly předmětem mnoha konfliktů v okrese. 

Například ve Chvalovicích byly zaznamenány doslova selské rebelie a velmi silná 

vlna odporu, která se vyhrotila při povinném výkupu těžké mechanizace. 

V říjnu 1952 již bylo skoro celé Nymbursko podrobeno socialistickému režimu. 

Výjimky, které již čtvrtým rokem bojovně odolávaly, se však našly i na tomto území. 

Jak bylo napsáno ve Vesnických novinách Nymburska: „…na našem okrese není 

JZD už jen ve 3 obcích, a to ve Šlotavě, Novém Dvoře a v Bobnicích (…) v 25 

obcích je JZD III. typu, ve 12 JZD II. typu, v 5 obcích JZD I. typu a v 15 obcích jsou 

přípravné výbory.“
43

 Takto vypadalo družstevnictví na Nymbursku, na podzim roku 

1952. Kolektivizační proces vrcholil, alespoň tedy jeho první fáze. Kdo neplnil 

povinné dodávky či se jakkoli choval protirežimně, byl často veřejně pranýřován. To 

patřilo mezi běžné praktiky Vesnických novin nymburského okresu či týdeníku 

Svoboda. Příkladem lze uvézt u prve jmenovaných novin článek z roku 1950 

s titulkem – Nemají zájem o výživu našich dětí. Problémem bylo nesplnění dodávek 

mléka: „Co jim záleží na tom, budou-li děti a nemocní pít černou kávu? Hlavně, že 

oni mají dost a ještě jim zbude pro krmníky (…): 

Šmejhaus J., Podlužany 13 – dluhuje 9 835 l 

Němec Vrat., Chleby 14 – dluhuje 4 760 l. 

Urbánková A., Bobnice 2 – dluhuje 4 775 l 

Mrkvička Vác., Stratov 42 – dluhuje 2 959 l 

Dytrych J., Kostomlátky 6 – dluhuje 4 889 l  

Brynych Frant., Lány 26 – dluhuje 4 470 l“.
44

 

                                                             
42 SOkA Nymburk, arch. fond Sbírka novin a časopisů, regionální tisk – časopis krajského a městského 

výboru KSČ Praha – Svoboda, 1953. 
43 SOkA Nymburk, arch. fond Sbírka novin a časopisů, regionální tisk – Vesnické noviny Nymburska, 
1952.  

44 SOkA Nymburk, arch. fond Sbírka novin a časopisů, regionální tisk – Vesnické noviny nymburského 
okresu, 1950. 
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Tytéž noviny veřejně kritizovaly v srpnu 1952 zemědělce Procházku z Krchleb č. 50, 

opět za neplnění dodávek obilí. Z předepsaných 141.50 q dodal pouze 58.90 q. Za 

záškodníka byla označena i Bittmanová z Chleb, z dodávkového úkolu splnila pouze 

část. Obilí dodala o 250 q méně a u dávky masa se jednalo dokonce pouze o 3 q ze 

zadané dávky 34 q hovězího a 33 q vepřového masa. Takto veřejně pranýřovaných 

lidí byl velký počet, zvláště mezi lety 1950 a 1954. 

Vztahy mezi lidmi se vyostřovaly a situace byla velmi napjatá. Atmosféra mezi 

sedláky byla plná strachu a obav, oprávněně. „Zemědělci se báli, že přijdou ‚úplně o 

všechno‘. Z počátku byla skutečně nouze o samozásobitelské mléko, které byli 

zvyklí brát si podle potřeby.“
45

 Někteří komunističtí činovníci posléze i přiznali, že 

„…byly v málokteré vesnici přiměřené podmínky pro společné ustájení dobytka“.
46

 

Situace se začala mírně zklidňovat okolo roku 1953. V červenci byl okres Nymburk 

prvním ve žních z celého pražského kraje a obdržel putovní vlajku KNV. Známá je 

také další propagandistická akce „Poděbradské žně“. Město Poděbrady se umístilo na 

osmé příčce, z celkových dvaceti šesti měst.  

 

5.2 První JZD v nymburském okrese - Vrbice 

 

Tato malá vesnička má v současnosti necelých 200 obyvatel, před druhou 

světovou válkou byl však počet obyvatel více než dvojnásobný. Poválečné události 

velmi citelně zasáhly do její podoby.  Po únorových změnách v Československu se 

část obyvatel rychle chopila iniciativy. Nejaktivnější byli členové mlátičkářského 

spolku, kteří považovali družstevní myšlenku za příhodnou. První JZD v okrese a 

také na území kraje bylo založeno právě ve vesnici Vrbice. Již koncem února 1949 

byl zorganizován přípravný výbor pro vznik JZD, který na počátku čítal jedenáct 

členů a zanedlouho se rozrostl na dvacet členů. Založení bylo ustanoveno k 13. 

dubnu 1949. Předsedou družstva se stal střední rolník Václav Novotný, ten vzniku 

JZD veřejně propagoval už ke konci roku 1948.  

                                                             
45 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 15, kart. 183: ROBEK, A.; SVOBODOVÁ, J.; 

Kronika socialistické vesnice – Nymbursko a Poděbradsko, s. 192. 
46 Tamtéž, s. 192. 
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Sympatizanty sháněl zpočátku mezi členy mlátičkářského družstva. Kolektivizační 

nadšení však nebylo ve vesnici hromadně sdíleno. Zpočátku mělo družstvo celkem 

26 rolníků. Již prvotní propagace o vzniku družstva se setkala místy s odporem 

zemědělců. Přesto v roce 1949 již došlo k osevu obecní půdy.  

K lepší pověsti družstva přispíval vznik družstevní prádelny a králíkárny (1950), 

skleníků (1951), byla započata i stavba kravína (1951).
47

 Při společném svodu, který 

započal roku 1952, byly v obci obavy zemědělců, aby jejich zvířata ve družstevní 

stavbě nehladověla. Někteří dokonce docházeli do kravína jejich kravky potají 

dokrmovat. Další konflikty nastaly při rozorávání mezí, jako skoro ve všech 

vesnicích, které byly zasaženy kolektivizačními praktikami. Nastávaly také situace, 

že rozorání mezí nechtěl provést ani žádný tamější traktoristé a tam museli tento akt 

provést traktoristi z jiného okresu.   

Posledním aktérem soukromého hospodářství byl rolník Jan Komárek, z čísla 19. 

Ten svého hospodaření zanechal roku 1972.
48

 

 

5.3 Kounice  
 

Obec Kounice a její přilehlé pozemky, patřily již od konce devatenáctého století 

k zemědělsky velmi úrodným. První zlom přišel již v roce 1924. Obci bylo 

umožněno po první pozemkové reformě odkoupit pozemky šlechtického rodu 

Lichtenštejnů. Do soukromého vlastnictví se dostalo 36 ha panské půdy. Dalším 

zlomem byl konec druhé světové války, kdy se někteří hospodáři nevrátili 

z koncentračních táborů. V důsledku socializace vesnice nabyla myšlenka 

družstevnictví nové podoby, která však v obci nevzbudila kladnou odezvu. V roce 

1950 bylo v Kounicích celkem 1071 obyvatel a 227 zemědělských hospodářství 

z toho pouze 11% z nich vstoupilo do nově vznikajícího JZD. Členský poplatek v té 

době činil 250 Kčs. I přes velké objekty a parcely, které byly k dispozici, se vzestupu 

JZD v Kounicích zpočátku nedařilo.  

                                                             
47 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 86, kart. 180: Několik vzpomínek, s. 3. 

48 Kompletní historie obce URL: <http://www.vrbiceupodebrad.cz/historie/> [citováno 4. 5. 2012], s. 8. 
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Rudé právo situaci veřejně komentovalo ve svém deníku: „ … je divné, že právě zde 

v Kounicích, kde má MNV k dispozici tak velké objekty bývalého Lichtenštejnského 

velkostatku, kde je půda dobré bonity a nejlepší předpoklady pro utvoření JZD, ani 

stranická organizace, ani MNV, ani nikdo další nedovedly rozptýlit všechny ty 

nepodložené báchorky.“
49

  

V následující tabulce je zmapován počet osevních ploch v Kounicích v roce 1949 

z celkového počtu 227 zemědělských ploch. Ve třetím sloupci je následně počet 

sdružených zemědělských pozemků v JZD v roce 1950.
50

 

Rozloha zemědělského pozemku 
Počet pozemků 

ve vesnici 1949 

Počet pozemků 

v JZD 1950 

do 1 ha 87 8 

od 1ha do 3 ha 48 10 

od 3 ha do 10 ha 45 5 

od 10 ha do 15 ha 14 2 

nad 15 ha 10 - 

 

Začátky kounického zemědělského družstva byly velmi obtížné. V prvním roce 

existence scházelo osivo, hnojivo, krmení a seno se shánělo až v pohraničních 

oblastech. A jako i v ostatních obcích byly problém nedostatečné zkušenosti a 

vědomosti funkcionářů o vzniku a fungování družstva. Nejen prosperita družstva 

byla problémem ještě v roce 1952. Situace se vyhrocovala. Příčinou byly také 

neustále se zvyšující dodávky pro zemědělce.  

                                                             
49 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 86, kart. 180: Několik vzpomínek, s. 79. 

50 Tamtéž, s. 81. 
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V družstvu panovalo nepřátelství a nesoulad. Prvním hospodářsky úspěšným 

obdobím se stal až rok 1955. Tedy pět let od založení JZD.
51

 

 

5.4 Kovanice 
 

V obci Kovanice mělo družstevnictví dlouhou tradici. Obec měla silnou voličskou 

základnu v agrární straně. Již v roce 1911 zde byl založen Strojní mlátící spolek, 

který sdružoval velkou část drobných a středních rolníků z okolí. Ve spolku bylo 

možné využít mlátící parní stroj, který zastal mnohé náročné práce na polích a 

aktivně sloužil celých třicet šest let. V roce 1946 byl dle stanov Hradeckého 

programu a Ďurišových zákonů Strojní mlátící spolek zrušen a všechno jeho zařízení 

bylo nuceně předáno do Zemědělského strojního družstva (ZSD). Po roce 1945 došlo 

ve vedení vesnici ke znatelným změnám. Členové KSĆ se postupně ujali všech 

vedoucích pozic.  

V roce 1948 byla ustanovena místní rolnická komise, jejímž předsedou byl 

malorolník Antonín Jelínek. Z Kovanic pochází i poúnorový předseda ONV 

v Nymburce Bohumil Jelínek. Socializace vesnice propukla na plné obrátky. Roku 

1950 vzniklo JZD. Družstvo se jmenovalo JZD Mír Kovanice. Technické vybavení 

bylo o dva roky později ještě přesunuto do strojního střediska Hořátev – Kovanice – 

Zvěřínek – Písty. V obci již dříve existovala kampelička, družstevní sušárna či vodní 

družstvo „Výrovka“. V dubnu 1950 probíhala diskuze, které předcházela agitace 

zemědělců v obci. Schůze o zakládání JZD v obci se zúčastnilo mizivé procento 

zemědělců a hospodářů. Ostatní do JZD následně dobrovolně ani nevstoupili. 

Předsedkyní družstva byla zvolena Růžena Lajnerová. Již v červenci přešlo družstvo 

z I. typu na II. typ. V závěrech schůzí místního JZD probíhaly pravidelně velmi 

bouřlivé diskuze o převedení či propojení ZSD s JZD. Setkáním předcházely časté 

případy, kdy docházelo k přemlouvání zúčastněných, aby s propojením nesouhlasili. 

Propojení následoval i nucený výkup dalšího mechanizačního zařízení v obci, které 

vyvolávalo silnou nevoli a bylo spojeno i s odchodem některých zemědělců z JZD.  

                                                             
51  Tamtéž, s. 87. 
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Velikost družstevních parcel rostla, ale JZD postrádalo dobře fungující stroje a 

pracovníky, kteří s nimi dokázali správně pracovat.  JZD zcela nezvládalo úkoly, 

které si předsevzalo. Neutěšený stav trval vcelku nepřerušovaně do roku 1952, 

pracovitost a snaživost členů JZD opadaly. Po zdařené silné přesvědčovací akci do 

JZD vstoupilo několik dalších členů. O tom, zda byly vstupy dobrovolné či 

vynucené, nejsou žádné dochované záznamy. V té době se již začal stavět kravín a 

vepřín. Zpočátku byla zvířata nakoupena na úvěr, což již i tak k mnoha problémům 

družstva zcela jistě nepřidalo na atraktivnosti a důvěryhodnosti. Posléze začala být i 

další zvířata z vesnice, ze soukromého vlastnictví, soustředěna do nově vzniklých 

dvou staveb pro společné ustájení chovu. „Nedostatek krmiv způsobilo, že družstva 

se nestarala s péčí řádného hospodáře o sklizeň sena a otavy a většinou tam, kde se 

nedostávalo krmiva, nebyly posečeny velké plochy luk i pícnin na orné půdě“.
52

  

Problémem byla i otázka technického obhospodaření pozemků. Družstvo mělo 

k dispozici jeden traktor, jeden pár koní a zastaralé hospodářské nářadí. Až v dalších 

letech existence družstva došlo ke zlepšení, představena byla ukázková sklizeň 

kombajnem, což zanechalo v obyvatelích vesnice kladnou odezvu. Jako 

v předchozím případě, u vesnice Kounice, trvala adaptační doba družstva, 

zkomplikována mnoha neshodami a vlnami zemědělského odporu, dlouhých pět 

let.
53

   

 

5.5 Krchleby 
 

Družstevní spolky měly v Krchlebích dlouholetou tradici. Paromlátící spolek 

existoval již za první republiky a zajišťoval výmlat obilí všem zemědělcům ve 

vesnici. Vzájemná výpomoc byla samozřejmostí. „Všichni spolumajitelé této mlátící 

garnitury platili za jednu hodinu výmlatu asi 15,- Kč a nepodílníci platili o něco 

                                                             
52 PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví: Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD 1951, č. 
dokumentu 59, s. 216. 

53 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 86, kart. 180: Několik vzpomínek, s. 76. 
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více“.
54

 Řada lidí ve vesnici byla členy železničního konzumního družstva 

v Nymburce tzv. „Včely“. To byla organizace při Dělnickém domě v Nymburce. 

V padesátých letech se mnoho členů z této skupiny stalo členy Lidových milicí a 

napomáhali při vesnických kolektivizačních náborových akcích. Mezi prvními zde 

bylo založeno Strojní traktorové družstvo. Mezi jeho pravidelnou činností byly i 

výjezdy mimo okres na výpomoc při kosení rozsáhlých travnatých ploch, například 

Rokytnice nad Jizerou, a tím si členové STD zlepšovali podmínky pro živočišný 

chov. Orgány to bylo překládáno jako ukázka kolektivního snažení. Rolnická komise 

plnila na vesnici i funkci společenskou. Připravovala vznik prádelního družstva 

v obci. Část zemědělců z Krchleb v rámci přídělu půdy v pohraničí opustila 

nymburský okres již po roce 1945 a přestěhovala se nové působiště. Podporu si zde 

získal i přednesený Hradecký program z dubna 1947, a to v duchu hesla: „Nebude u 

nás socialismus bez přechodu vesnice k socialismu.“
55

 Na jaře 1949 byl i zde zahájen 

agitační program za získávání stoupenců kolektivizace vesnice.  

Již 21. 4. 1949 byl v Krchlebech založen přípravný výbor, který měl přispět 

k brzkému vzniku JZD. Hlavní iniciativy se chopil malozemědělec – domkář Josef 

Lukavec. Dalšími členy přípravného výboru byli zemědělci Doubrava, Javůrek, 

Motyčka, Veselý a Zajíček. „I když v obci a řadách členů KSČ byli lidé, kteří 

zemědělství rozuměli, přestože hospodařili na malých výměrách, převzít funkci a 

odpovědnost odmítali“
56

. Nadšení v družstevnictví ve vesnici nesdíleli zdaleka 

všichni obyvatelé. Atmosféra byla velmi napjatá. Zaznamenáno bylo i mnoho 

konfliktů. Přesto došlo 18. června 1949 k založení JZD. Josef Lukavec byl zvolen 

předsedou JZD a Josef Jakubec hospodářem. Počáteční rozloha družstevnického 

pozemku byla vcelku velmi rozsáhlá, 350 ha. Pro začátek to však nebylo výhodou. 

Velká rozloha pozemků, nedostatečné vědomosti a málo zkušeností přinášelo mnoho 

komplikací. První měsíce byly ztrátové. Problémem byla také nedostatečná strojová 

vybavenost v podobě tří traktorů (Škoda 30, Zetor 15, Svoboda 15), které na tak 

rozsáhlé pozemky naprosto nestačily.  

                                                             
54 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, F.; NOVOTNÝ, K.; 

Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v okrese 
Nymburk, s. 47. 
55 Tamtéž, s. 48. 
56 Tamtéž, s. 49. 
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Chovná zvířata zatím zůstávala v péči a ve vlastnictví zemědělců. Během října 1949 

však započala již výstavba objektů pro společné chovy (teletník, vepřín, 

drůbežárna).
57

  

Tamní oblíbenost JZD stoupala i z důvodů výstavby jídelny, která měla ulehčit 

ženám v jejich domácích činnostech. Ženy tak mohly zůstávat na polích celý den. Za 

oběd bylo členům družstva účtováno 50 haléřů. Již následujícího roku, 1950, bylo 

hlavním cílem JZD přechod na vyšší typ. Bylo započato scelování pozemků a 

rozorávání mezí. Vesnicí se mezi soukromými zemědělci opětovně nesla silná vlna 

odporu. „Hospodářsko–technická úprava půdy probíhala dosud v krajích spíše 

živelně, tj. JZD nebo mnohdy jen jeho vedení, požádalo o provedení úprav a tento 

posílal odborníky k jejímu provedení. Proto se stávalo, že technické síly přišly dělat 

hospodářsko–technickou úpravu do obce, kde si její provedení přálo jen několik 

členů JZD, zatímco ostatní drobní a střední zemědělci byli proti.“
58

 Dalším 

problémem při přechodu k vyššímu typu JZD, který potkal i obec Krchleby, bylo 

společné ustájení živočišného chovu.  

„Po skončení výstavby teletníku, vepřína a drůbežárny byl slavnostně proveden 

první svod části hovězího dobytka do společné stáje. U některých členů nechyběly 

ani slzy, když jejich kravka opouštěla dosavadní domov“.
59

 Zdaleka ne všichni 

zemědělci se tohoto společného svodu zúčastnili dobrovolně, režim se však nikoho 

neptal. Opětovně se ukázalo dalším hlavním problémem nedostatečné zkušenosti a 

vědomosti. Družstvo nebylo ani připraveno na to, jak měl být organizován chov tak 

velkého množství zvířectva. Chyběly i vzory, jak lze přechod ke svodu uskutečnit.  

V srpnu 1953 o vesnici psal i deník Svoboda: „…přejížděním z jedné parcely na 

druhou vznikaly ztráty jak na čase, tak i na pohonných látkách. V důsledku těchto 

nedostatků a ztrát přikročili k provedení hospodářsko–technických úprav 

                                                             
57 Tamtéž, s. 50. 

58 PŠENIČKOVÁ, Jana. Zemědělské družstevnictví: Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD 1950.  Praha: 
Státní ústřední archiv, 1998, s. 47. 
59 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, F.; NOVOTNÝ, K.; 

Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v okrese 
Nymburk, s. 52. 
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pozemků“.
60

 Vesnici v těchto změnách následovaly i další okolní obce, kde došlo ke 

slavnostnímu rozorání mezí v srpnu 1953 (Všechlapy. Dvory, Benátecká Vrutice, 

Všejany, Loučeň). 

Neexistoval žádný provozní řád či návod jak zacházet s členskými příspěvky. 

Problematika chybějícího provozního řádu, se kterým by byli dostatečně obeznámeni 

zejména okresní funkcionáři, byla projednávána i na ÚV KSČ v březnu 1950. O půl 

roku (29. září 1950) vyšel ve Vesnických novinách nymburského okresu o této 

problematice článek. Po svolání zemědělských pracovníků z OV KSČ, ONV, JSČZ a 

OSAZ, byly utvořeny speciální útvary. „Každá skupina má přiděleno JZD a 

projednává všechny úkoly, zvláště výrobní plány podložené plánem finančním a 

provozní řád, přímo v obcích s výbory jednotlivých JZD.“
61

 Ještě o rok později, se 

konaly v okrese kurzy pro nové pracovníky v účetnictví a pro pokladníky. 

Nepřipravenost k přechodům na vyšší typy zemědělských družstev a chybějící 

základní podklady byly jedny z největších komplikací, kterým se dalo ucelenější 

přípravou zamezit.
62

 

 

5.6 Křinec 
 

Před počátkem kolektivizace bylo v Křinci okolo 117 drobných zemědělců, ve 

většině kovorolníci. V obci měla již od roku 1921 KSČ velmi silnou voličskou 

základnu. V roce 1946 zde byl zřízen obvodový sekretariát a po roce 1948 

ustanovena také i jednotky Lidové milice. Ke vzniku JZD došlo v roce 1951. Na 

počátku mělo družstvo celkem patnáct členů a hospodařilo pouze na pozemcích 

statku, který byl rozparcelován. Později bylo JZD v Křinci sloučeno s dalšími čtyřmi 

(Zábrdovice, Bošín, Sovenice, Vestec) a vzniklo JZD „Podchotucí“. Toto 

                                                             
60 SOkA Nymburk, arch. fond Sbírka novin a časopisů, regionální tisk – časopis krajského a městského 
výboru KSČ Praha – Svoboda, 1953. 

61 Tamtéž, r.. 1953. 

62 Tamtéž, r. 1953. 
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zemědělské družstvo mělo 440 členů a pracovalo na zemědělských pozemcích o 

rozloze 2 070 hektarů.
63

 

 

5.7 Sokoleč 
 

Z vesnice Sokoleč, kde na počátku padesátých let probíhala socializace 

zemědělského družstevnictví v plném proudu, existuje dochovaný záznam o trestném 

řízení se soukromým zemědělcem Františkem Součkem. Tento záznam i po mnoha 

letech ukazuje charakter tehdejšího komunistického režimu, a jak vcelku málo 

stačilo, aby se člověk provinil proti režimu a stal se zrádcem. F. Souček si dovolil na 

schůzi 15. 8. 1953 v hostinci U Nováků pochybovat o fungování dosavadního JZD a 

jeho kontrole. Nebralo se ani v úvahu skutečnost, že byl výmlatovým referentem, 

členem výboru KSČ a přípravného výboru JZD v Sokolči. Ve spisu jsou zapsány i 

výpovědi souseda a známého Aloise Kudrny, který již druhého dne souhlasil 

s tvrzením delegáta, že Souček jednal proti režimu. Podařilo se nalézt i zápis o 

výpovědi dalšího souseda Bedřicha Vejtruby, který i přes nátlak vypovídal jako 

jeden z mála ve prospěch Součka a potvrzoval, že se jedná o dobrého člověka. 

Skutečnost, že F. Souček byl v podnapilém stavu situaci ještě přihoršovala, neboť 

náčelník okresního oddělení VB Janů byl názoru, že v alkoholovém opojení se mluví 

pravda a co si opravdu člověk myslí.  

V září 1953 došlo Lidovým soudem v Poděbradech k vynesení rozsudku nad F. 

Součkem: „…odsuzuje se dle § 186 tr. zák. k trestu odnětí svobody na dobu 6 

měsíců. Dle § 24 a 25 tr. zák. se trest odnětí svobody obviněnému podmíněně 

odkládá a zkušební doba se stanoví na 3 roky.“
64

 Obviněný měl posléze také uhradit i 

všechny poplatky spojené se soudním řízením.
65

 

                                                             
63 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, F.; NOVOTNÝ, K.; 
Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v okrese 
Nymburk, s. 40. 

64 ABS Praha– Odbor archivních fondů Státní bezpečnosti a ministerstva vnitra ČSR. VB – 1173/1953. 
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5.8 Straky 
 

Ve vesnici Straky započal vznik přípravného výboru JZD v roce 1950. Je důležité 

zmínit dochovanou informaci, že zdaleka nešlo o iniciativu jednotlivce, ale o 

naplnění směrnice dodané z vyšších míst. Významná veřejná schůze se konala 2. 

srpna 1950 v hostinci U Jizerských.
66

 Jednalo se nejen o založení JZD, ale rovnou o 

přechod k vyššímu typu, kde již docházelo k rozorávání mezí.  Hostinec byl zcela 

naplněn. Pro předložený návrh však hlasovalo pouze dvacet osm přítomných osob. 

Schůze se musela konat opakovaně. Dochovány byly zápisy o předčasných 

ukončeních jednotlivých schůzí, protože byly doprovázeny značným odporem až 

nenávistí sedláků a nebylo možné schůze ani uskutečnit. Okresní agronom Ulrych 

z Nymburka, který v obci přednášel o výhodách družstevnictví, tuto situaci 

komentoval tak, že se s takovým odporem v okrese ještě nesetkal. Odpor sedláků 

zůstal nezlomen až do podzimu 1952. Agitační nájezdy se opakovaly velmi často, 

bylo použito socializačních praktik, které byly často doprovázeny výhružkami. 

Vyvinutý nátlak a hrozba represí, nedávaly zemědělcům jinou možnost, než buď 

okres opustit, nebo souhlasit se založením a vstupem do JZD.  

V dalších letech se JZD ve Strakách příkladně rozvíjelo a obdrželo název 

„Vítězný únor“.
67

 Lidé, kteří měli ještě v roce 1950 odvahu postavit se režimu a 

hlasitě protestovat, o dva roky později již pouze tiše přihlíželi a bez možnosti výběru 

se podřídili režimu. Obec Straky však vydržela jako jedna z mála vesnic 

v nymburském okrese odolávat kolektivizačnímu nátlaku více jak dva roky. 

 

 

                                                             
66 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, František; NOVOTNÝ, 

Karel. Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v 

okrese Nymburk, s. 74. 

67 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 16, kart. 183: DAVÍDEK, F.; NOVOTNÝ, K. 

Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji Jednotných zemědělských družstev v okrese 
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5.9 Tatce 
 

K historii vesnice Tatce byly dochovány první ucelené záznamy již ve 

Vavákových pamětech, pocházejících z devatenáctého století. Druhá pozemková 

reforma po roce 1945 připadala zdejším zemědělcům ve většině jako vidina slibných 

změn. První pozemková reforma z roku 1919 jim spíše přitížila. Vzniklo více než sto 

malých polí a nebylo dostatek osiva a ani mechanizačních prostředků. Družstevnická 

myšlenka komunistického režimu se tak zdála některým zemědělcům po únoru 1948 

jako lepší budoucnost. Od listopadu 1949 se v obci formoval přípravný výbor JZD, 

schůze se konala v hostinci U Kratochvílů.
68

 Na konci prvního roku své existence 

vlastnilo družstvo už 340 ha půdy. Pracovalo se na principu dvou osevních záhonů 

(sedmihonný a devítihonný). Byla rozšířena i výstavba pro živočišný chov. V červnu 

1951 tamní JZD přešlo již k III. typu. V okrese patřilo družstvo mezi první. Počátky 

JZD v Tatcích charakterizoval jeden z jeho členů slovy: „Prvé roky hospodaření byly 

opravdu složité, plné přeměn a některých omylů. Nedá se říct, že bychom měli 

nedostatek, že by někdo měl hlad, ale peněz bylo opravdu málo. Neuměli jsme asi 

tenkrát hospodařit na tom novém, velkém. Nezůstali jsme však sami. Pomáhali nám 

lidé z vesnice, brigády, dělníků z továren i řada patronátních závodů. Prvý patronát 

byl z Ústavu pro duševně choré z Bohnic, dále potom soudružky z ÚV Rady žen 

v Praze, a konečně pracovníci Komunálních služeb Poděbrady a Tony Pečky.“
69

 

Lidé z Tatců následně pomáhali též se zakládáním a rozvojem i dalším družstvům. 

Například v Krupé, Doubravčicích, Jevanech a Kozojedech. Obec Tatce 

v padesátých letech ještě nebyla přímo obcí nymburského okresu. Stala se jí až po 

změně okresních hranic v roce 1960.    
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6. Nejznámější politické procesy na nymburském okrese 
 

 

6.1 Antonín Maruška a spol. 

 

První významný politický proces proti sedlákům na nymburském okrese proběhl 

v roce 1950. Přesněji proti skupině vesnických boháčů ze Všejan – Vanovic a jejich 

přisluhovačům, takto jej nazvala komunistická prokuratura nymburského okresu.  

Stíhání probíhalo na základě obvinění odmítnutí vstoupit do nově vznikajícího 

družstva a z nabádání i dalších zemědělců na vstup do JZD reagovat negativně. 

Celkem bylo za rok 1950, v přímé souvislosti s tímto případem, Státní bezpečností 

zatčeno šestnáct lidí. Souzeno bylo již patnáct sedláků. Josef Srb mladší zemřel 

v době procesu na selhání ledvin. Při zpětném vyšetřování, v roce 1958, byly některé 

stížnost na průběh vazby a procesu označeny za oprávněné. Bylo prokázáno použití 

násilí na uvězněných za účelem podepsání smyšlených obvinění. Odsouzený Antonín 

Maruška později uvedl: „Místní komunisté roznítili nenávistnou kampaň, 

organizovali rezoluce za nejvyšší tresty, chtěli soud v obci a určovali, koho zavřít a 

koho oběsit. Aby dosáhli nejvyšších trestů, pokusil se Boh. Mrklas zahrabat u nás 

zbraně, aby nás mohli obvinit, že jsme chtěli vraždit dělnickou třídu. Naštěstí jej 

manželka vyplašila a byla soudem v Nymburce odsouzena za nařčení funkcionáře.“
70

  

Toto byla ukázka z běžné praxe komunistických funkcionářů ve snaze 

zkompromitovat jednotlivé zemědělce. Nejtragičtější na tom celém byla však 

skutečnost, že v roce 1969 byl Krajským soudem v Praze rozsudek z prosince 1950 

zrušeny z důvodů, že nebylo důkazně podloženo, že nějaká protistátní skupina 

vedená Antonínem Maruškou existovala. Rehabilitace byla potvrzena i po pádu 

komunistického režimu v roce 1992.
71

 To však dobu za odpykané roky ve vězení 

zemědělcům již nenahradí, i když se jedná minimálně o morální kompenzaci a o 

pocit zadostiučinění a o očištění jména. 

                                                             
70

 PLAVEC, M. Kapitoly z dějin královského města Nymburk. Od dob nejstarších do roku 2009, s. 349.  
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Proces probíhal veřejně, ve dnech 12.–14. prosince 1950, a to v nymburském 

Hálkově divadle. Místo bylo vybráno z kapacitních důvodů, aby jej mohlo přijít 

sledovat co nejvíce lidí.  Vydány byly tyto rozsudky: 

Odsouzení v procesu s Antonínem Maruškou a spol.
72

 

Jméno a příjmení 

obžalovaného 
Povolání Počet let věznění 

Antonín Maruška Rolník 8 

Vladimír Maruška Student 6 

Josef Lazar Statkář 16 

Josef Srb st. Statkář 3 

Jaroslav Němeček st. Rolník 11 

Jaroslav Němeček ml. syn rolníka 6 

Antonín Šturch 
oficiál ČSD v.v. a tajemník MNV 

Všejany 
1,5 

Marie Hockeová Úřednice 8 měsíců 

Růžena Součková v domácnosti 3 

Antonín Sajdl Rolník 1,5 

Bohumil Hájek Papírník 3 

Josef Kučera posunovač ČSD 6 měsíců 

Josef Otto Rolník 1,5 

Josef Plichta Statkář 1,5 

Josef Dytrych Statkář 2 
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6.2 Poděbradský proces v roce 1952 
 

Kolektivizace zemědělství byla v roce 1952 právě v jedné ze svých vrcholných 

fází a soudní procesy se sedláky nebyly ojedinělými úkazy o nespravedlnostech 

komunistického režimu. Největší proces tohoto typu na nymburském okrese proběhl 

na konci léta roku 1952, kdy se připravovalo zahájené druhé vlny celoplošné Akce 

„K“.  

Osudným večerem se stal 28. srpen 1952, kdy proběhlo jednání mezi hlavními 

iniciátory a aktéry kolektivizace v tomto kraji. Jednalo se o ppor. Josefa Charváta 

(náčelník OO-VB Poděbrady a člen OV KSČ), politického činitele (nejspíše se 

jednalo o představitele StB, vyššího postavení) a vedoucího tajemníka OV KSČ. 

Předmětem jednání bylo dosavadní shrnutí výkupu mechanizace a postoj sedláků 

v těchto událostí. Ppor. Charvátovi bylo vytýkáno nedostatečné uplatňování represí 

proti sedlákům, kteří nedodržovali zadané dodávkové povinnosti a mírné jednání 

z jeho strany. Aby došlo k nápravě a ukázkám zpřísnění režimu, bylo ještě oné 

osudné noci ze seznamu třinácti neplatičů a neplnitelů dodávek vybráno několik 

z nich, kteří by byli následně zatčeni. Exemplární akce měla proběhnout za nočních 

hodin, avšak nebylo možné sehnat všechny zainteresované a přesně určit nezaplacené 

dávky u jednotlivých vesnických boháčů.
73

 Byl pověřen plnomocník, který do rána 

měl spočítat a určit, kterých pět sedláků má nejvíce nesplněných dávek. Vše tedy 

začalo v dopoledních hodinách druhého dne. Telefonicky byl vyžádán souhlas 

krajského prokurátora v Praze k zatčení pěti sedláků a jejich umístění do vazby. Ten 

byl bez bližšího přezkoumání podkladů a důvodů k uvalení k vazbě vydán. Je 

důležité zmínit skutečnost, že toto tajné jednání probíhalo bez vědomí okresního 

prokurátora. Důvodem byla obava o jeho možné odlišné názory na zajištění a průběh 

akce, a aby nedošlo ke komplikacím při připravovaném zatýkání. Dle pozdějšího 

tvrzení, tak byl okresní prokurátor o celé akci informován až kolem 4. září 1952, kdy 

byli již všichni sedláci ve vazbě. První zatčení proběhlo 29. srpna 1952 již kolem 10 

hodiny dopolední.  

                                                             
73 JECH, K. Soumrak selského stavu 1945 – 1960, s. 114. 
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Tzv. „kulaci“ byli z těchto vesnic: Činěves, Městec Králové, Odřepsy a Sány. Jak se 

o několik hodin později ukázalo, dopolední události byly pouze začátkem většího 

zatýkání.
74

  

Následujícího dne, 30. srpna 1952, došlo k zatčení dalších sedmi sedláků. 

Tentokrát byly zasaženy tyto vesnice: Chvalovice, Chotěšice, Kalivodce, Kouty, 

Opolany, Sány a Senice. Během šesti dnů se zatýkání dotklo i sedláků z Kněžic, 

Ledeček, Přehradí, Podmoky a Záhornice. Celkem se tato událost dotkla patnácti 

vesnic nymburského území a osmnácti sedláků, kteří bez výslechů byli dáni do vazby 

Okresní prokuratury v Nymburce. Ne vše probíhalo tak lehce, jak by si iniciátoři této 

akce představovali. Přemrštěná iniciativa a rychlé konání bez důvodných podkladů 

byly již 8. září 1952 vyšetřovány speciálně sestavenou komisí z Prahy, která zjistila 

mnoho nedostatků a nebylo tak možné z tohoto zatčení udělat veřejný proces a 

zatčené exemplárně potrestat. „Jako závažné se ukázalo zejména to, že všichni 

sedláci byli zatčeni pouze na základě pochybných a zfalšovaných informací 

plnomocníka pro výkup o nesplněných dávkách. Teprve z opožděných 

protokolárních výpovědí a z ověřených informací vyplynulo, že ne všechny zatčené 

lze označit za kulaky.“
75

 Některé nesplněné dávky byly zanedbatelné, nebo bylo 

špatně započítáno i zemědělské pole, které již patřilo do vlastnictví zemědělského 

družstva. 

Dalším prvkem na obhajobu sedláků bylo i prokázaná neúmyslnost neplnění 

dávek, do této kategorie lze zařadit přírodní živelné pohromy, tuberkulózu drůbeže či 

úředně uznané sněti obilí. Nemluvě o skutečnosti, že konec srpna a počátek září je 

obdobím sklizně a výmlatu obilí, které bylo zatčeným sedlákům zčásti ztíženo či 

znemožněno. Za neodborně připravenou a zahájenou zatýkací akci byli obviněni její 

iniciátoři - náčelník Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti v Poděbradech ppor. 

Josef Charvát za špatné dodržení zákonných postupů při vydání zatykačů a uvalení 

vazby a plnomocník za nesprávně uvedená data. Jmenovaní byli sice pokáráni za 

špatné postupy, ale jejich další potrestání není známo. Byla zaznamenána jejich 

obhajoba proti nepromyšlenosti akce iniciované od vedoucího tajemníka OV KSČ 
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Štiky, jehož tvrzení se stalo jednou ze známých charakteristik vesnických boháčů – 

„kulak se zavře třeba pro jednu slepici nebo 100 vajíček, když to bude nutné!“
76

 Přes 

tato zjištění, bylo zatčení vesnických boháčů a jejich vazební uvěznění uznáno za 

legitimní.  

Záminkou k zatčení bylo obvinění z neplnění dodávkových povinností a dokonce 

i takové absurdity, jako neodvedení sklizně ze zatajených pozemků, jejichž existence 

již nebyla nadále přezkoumávána. Nakonec v rámci tohoto procesu nebyli potrestání 

tři sedláci a u osmi z nich bylo prokurátorem nařízeno mimosoudní vyrovnání. 

Poslední část sedláků byla Okresním soudem v Poděbradech odsouzena. Trestní 

spektrum bylo široké, od odnětí svobody, zákaz pobytu ve vesnicích (vystěhování), 

pokuty peněžitého charakteru. Celkem se jednalo o sedm osob–Ouzký František 

(Městec Králové), Peřina Jan (Odřepsy), Robovský Josef (Odřepsy), Rohlíček 

Jaroslav (Činěves), Sixta František (Sány), Sixta Jiří (Předhradí) a Sodoma František 

(Záhornice).
77

 

 

6.2.1 Charakteristika odsouzených v procesu 

 

1) Ouzký František (Městec Králové, pole v Běrunicích) – velikost půdy 23 ha, 

odsouzen na tři měsíce podmíněně podle § 135 a k pokutě 50 tisíc Kčs. 

2) Peřina Jan (Odřepsy) – velikost půdy 21,20 ha, odsouzen k odnětí svobody na 

tři roky podle § 85, vydán zákaz pobytu, následně vystěhován s rodinou na 

státní statek Rýmařov – Arnoltice a k propadnutí celého majetku. 

3) Robovský Josef (Odřepsy) – velikost půdy 20,20 ha, odsouzen na tři roky 

odnětí svobody podle § 85, vydán zákazu pobytu, následně vystěhován 

s rodinou na státní statek Frýdlant – Kunratice a k propadnutí celého majetku. 

V případě Robovského Josefa se jedná o nepochopitelné opakovaného 
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potrestání totožného provinění. Vazba byla obviněnému ukončena v září 

1952, aby nastoupil do vězení za neplnění dodávkových povinností, pro které 

byl již dříve odsouzen. V tomto procesu byl odsouzen opětovně. 

4) Rohlíček Jaroslav (Činěves) – velikost půdy 20,56 ha, odsouzen na šest 

měsíců podle § 135, vydán zákazu pobytu a následně vystěhován s rodinou na 

státní statek Javorník – Vilémovice. 

5) Sixta František (Sány) – velikost půdy 38 ha, odsouzen k 8 měsícům 

podmíněně, vydán zákaz pobytu a následně vystěhován s celou rodinou na 

státní statek Hluboká nad Vltavou (Chýňava). 

6) Sixta Jiří (Přehdhradí) – velikost půdy 33,10 ha, odsouzen na tři měsíce 

odnětí svobody podle § 135, k pokutě 20 tisíc Kčs, k zákazu pobytu. Sixta Jiří 

byl propuštěn z vazby pro neodůvodněnou obžalobu, neboť dávky nejenže 

dodržoval, ale i překračoval. Tato skutečnost nebyla překážkou k vynesení 

rozsudku.  

7) Sodoma František (Záhornice) – velikost půdy 15 ha, odsouzen na 1 rok k 

odnětí svobody podle § 135 a k pokutě 50 tisíc Kčs. 

Dva obvinění (Peřina a Robovský), kterým byl vydán zákaz pobytu a následně příkaz 

k vystěhování, museli své domovy opustit ještě v roce 1952. Přesněji 20. prosince, 

ještě před vánočními svátky, což podtrhovalo smutný obraz těchto událostí. Jaroslav 

Rohlíček byl vystěhován 20. ledna následujícího roku a Sixta František až v polovině 

roku 1953. Každý z nich byl vyslán na odlišný státní statek.
78

  

 

6.2.2 Vliv Poděbradského procesu  

 

Exemplární akce a tresty vynesené v procesu v Poděbradech byly pro jejich 

iniciátory nakonec úspěšné. Ve vesnicích na Nymbursku zavládl značný neklid a 

byly pociťovány obavy z dalšího zatýkání a obvinění z neplněných dodávkových 

povinností. Neklidná atmosféra byla umocněna strachem i z uvalení nuceného pachtu 
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či z hrozby vystěhování. Během podzimu 1952 bylo na okrese založeno dalších osm 

nových Jednotných zemědělských družstev, a to i bez přípravných výborů, například 

Semice, či bylo zavedeno družstvo vyššího typu. Uvádí se, že v době od zatčení 

sedláků do soudního procesu vstoupilo do družstev na Nymbursku 1384 nových 

členů a družstevní pozemky se rozrostly na 68% celkové okresní zemědělské půdy.
79

  

Nejednalo se však o ojedinělé represivní postihy v nymburském okrese v tomto 

období. V roce 1953 represe pokračovaly i nadále. Jsou známá další jména těch, kteří 

byli nuceni opustit svůj statek. Z Velkých Chvalovic se jedná o rodinu Františka 

Sochy, která byla v květnu 1953 vystěhována na Státní statek Zákupy – Žízníkov. 

Z vesnice Podmoky smutný osud potkal i rodinu Aloise Formánka. Z poznámek 

dochované a velmi cenné Skandální kroniky, jejíž zápisy tajně pořizovala paní 

Jarmila Burketová z Městce Králové, byl ohledně sedláka Formánka pořízen tento 

záznam s datem 28. srpna 1953:  

„Dva největší sedláky z Podmok, Formánka a Chvalovského, odsoudil dnes 

komunistický soud na pět let do vězení a ke ztrátě majetku. Jejich rodiny budou ze 

statku vystěhovány. Oba byli vzorní hospodáři, jejich provinění je, že mají majetek a 

jak jinak se ho mají bolševici zmocnit, aby to bylo chráněno zákonem? Takto: otce 

zavřou, rodiny vystěhují. Zvrácený řád – rozvrácený život… vzorné hospodáře, kteří 

majetek nahospodařili a našetřili, odsuzují a lenochy, ničemy a idioty dosazují na 

uloupené statky, aby to, co vzorní hospodáři vybudovali, zruinovali…“
80

  

 

6.3 Další procesy se sedláky z Nymburska 
 

Dalším známým případem z tohoto období bylo odsouzení vesnického boháče 

Dědka z Nymburska. Podařilo se mu dle obvinění aktivně zapojit do činnosti JZD, 

kterou však údajně sabotoval zevnitř. Posléze mu byla komunistickou propagandou 

připomenuta činnost pro agrární stranu a obhajoba jejich zájmů. „Za svou činnost 

                                                             
79 Tamtéž, s. 117. 

80 Tamtéž, s. 119. 
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proti JZD byl vesnický boháč Dědek odsouzen Okresním soudem v Nymburce na 

dva roky vězení.“
81

 

 

   

                                                             
81

 ROKOSKÝ, J. Svobodný sedlák na svobodné půdě: Osud agrární strany v Československu po druhé 
světové válce. In: BLAŽEK, P.; KUBÁLEK, M. Kolektivizace venkova v Československu 1948 - 1960 a 
středoevropské souvislosti, s. 102. 
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Závěr 
 

Československá republika nebyla po ukončení druhé světové války v jednoduché 

vnitropolitické situaci. V nové vládě Národní fronty měla výrazný vliv komunistická 

strana, a to se projevovalo v řadě důležitých sfér života v zemi. Tedy i v oblasti 

výrobě, zemědělství a zásobování. Tomu nahrávalo obsazení řady vedoucích funkcí 

ve státě komunisty a omezování vlivu či pozic nekomunistických činitelů. Oblast 

zemědělství byla po roce 1945 citelně zasažena jednotlivými fázemi druhé 

pozemkové reformy a po únoru 1948 procesem tzv. socialistického združstevňování - 

kolektivizací.  

Období kolektivizace velmi poškodilo na vesnicích důvěru v československou 

oficiální politiku a narušilo tradiční vazby k půdě a majetkové vlastnické vztahy. 

Řada zemědělců, kteří se stali po válce členy KSČ, v tomto kolektivizačním období 

velmi často ze strany vystupovali a jejich zájem o politiku upadal, byli jí znechuceni. 

Vesnické prostředí se již neslučitelně rozdělilo na dvě názorové skupiny - pro 

kolektivizaci a proti kolektivizaci. Dřívější typická soudružnost byla nenávratně 

zničena. Počátek tohoto kolektivizačního období byl pro vesnické zemědělství více 

než destruktivní. Byla ukončena staletá tradice sedláckých gruntů, obdělávaných 

zkušenými a samostatnými hospodáři. Atmosféra na vesnicích a vztahy mezi jejími 

obyvateli byly nenávratně narušeny, tradice českého zemědělství z předválečného 

období upadala. 

V Československu se tak kolektivizace po únoru 1948 stala jednou z forem 

faktického uplatňování sovětizace v ekonomice. Její nástup umožnilo i pro 

komunisty výhodné poválečné politické uspořádání země a zahájení druhé fáze 

pozemkové reformy, která přinášela i provedení takových zemědělských reforem 

(např. Hradecký program), které měly posílit vliv komunistů na venkově. Po únoru 

1948 se situace velmi znatelně obrátila proti celé řadě menších rolníků a proti 

sedlákům, kteří pod nátlakem vstupovali do Jednotných zemědělských družstev 

(JZD), což byla československá obdoba sovětských kolchozů. Značný počet rolníků, 

kteří kolektivizaci odmítali, byl odsouzen ve vykonstruovaných procesech, nebo 

došlo k jejich přesídlení a zároveň jim byl konfiskován majetek.  
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Kolektivizace probíhala v několika fázích a její primární důsledky doznívaly ještě 

na přelomu 50. a 60. let. Toto obtížné a skličující období postihlo i oblast 

středočeského venkova, jak se pokusila ukázat i tato bakalářská práce zaměřená na 

průběh kolektivizace na nymburském okrese v letech 1948 – 1953. 
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Summary 
 

The Czechoslovakian Republic was not in a simple position at the end of World 

War II. The newly formed government had a significant influence from the 

Communist Party, and this was reflected in many important spheres of life in the 

country, even manufacturing, agriculture and catering. This resulted in communists 

filling many leading positions in the state reducing the influence of  non-communist 

factors. Agriculture after 1945 was significantly affected by the phases of the second 

land reform; and after 1948 it was affected by the process of socialist 

collectivization. 

The period of collectivization in villages was very damaging for confidence in the 

official politics of Czechoslovakia and disrupted traditional ties to land and property 

ownership relations. Many farmers who become members of the Communist Party 

after the war, were leaving the party in this period of collectivization and their 

interest in politics had fallen, they were frustrated with it. The rural environment had 

been divided into two irreconcilable opinion groups - for and against collectivization. 

The former cohesion was irretrievably destroyed. The beginning of this period of 

colectivization in the village agriculture was more than destructive. Centuries-old 

tradition of rustical  farmhouses cultivated by experienced  idividual landlords was 

discontinued. The atmosphere in the villages and the relationships between its 

inhabitants have been irretrievably disrupted, tradition of Czech agriculture from the 

pre-war period fell. In Czechoslovakia, the collectivization after 1948 became one of 

the forms of actual application of the Sovietization of the economy. Her arrival also 

allowed for convenient post-war communist political organization of the country and 

the second phase of land reform, which brought design and such agricultural reforms 

(eg Hradecky program), which should strengthen the influence of Communists 

countryside. After 1948, the situation turned noticeably against the peasants and 

small farmers, who were under enormous pressure  entering the United Agricultural 

Cooperatives (collective farm), which was the Czechoslovakian equivalent of Soviet 

collective farms.  



63 
 

A considerable number of peasants were sentenced in artificial processes, or 

relocated while their property was confiscated. Collectivization took place in several 

stages and its primary effects were still felt at the turn of the 60s. 

This difficult and distressing period affected also the rural Central area, as I tried 

to show in this diploma work focused on the process of colectivization of the 

Nymburk district between 1948 and 1953. 
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Přílohy: 

Č. 1 – Seznam zkratek 
 

ABS         Archiv bezpečnostních složek 

ČSR         Československá republika 

JZČZ        Jednotný svaz československých zemědělců 

JZD          Jednotné zemědělské družstvo 

KNV        Krajský národní výbor 

KSČ         Komunistická strana Československa 

KS MV    Krajská správa Ministerstva vnitra 

MV         Ministerstvo vnitra 

MNV      Místní národní výbor 

NA          Národní archiv 

ONV       Okresní národní výbor 

OO-VB   Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti 

OSAZ     Okresní spořitelna a záložna 

OV          Okresní výbor 

PSDS      Polská sjednocená dělnická strana 

RSZML   Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

SOkA      Státní okresní archiv 

SNB        Sbor národní bezpečnosti 

StB          Státní bezpečnost 

STD        Strojní traktorové družstvo 

STS        Strojní traktorová stanice 

ÚV          ústřední výbor 

VB          Veřejná bezpečnost 

ZVD        Zemědělské výrobní družstvo 
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Č. 2 - Jednotná zemědělská družstva typu II., III. a IV. 

v Československu v letech 1950 a 1951 82 
 

Datum 

Soukromá, 

ale rozorané 

meze 

Zemědělská 

hospodářství 

součástí JZD 

Jednotná zemědělská družstva 

Celkem Typu II Typu III Typu IV 

Počet v 

JZD 

% v 

JZD 

Typ 

II,III,IV 
Počet % Počet % Počet % 

30. září 

1950 
156 250 90 700 58 3 132 1 982 63,2 1 050 33,7 100 3,1 

26. 

ledna 

1951 

202 686 130 166 64,2 - - - - - -  

15. 

června 

1951 

224 882 145 507 64,7 3 167 1 061 33,5 1 881 59,4 225 7,1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 FEIERABEND, L. K.; Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952., viz přílohy. 
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Č. 3 - Jednotná zemědělská družstva ustanovená v roce 1949 83 
 

Jména družstva: Datum ustanovení: Jména družstva: Datum ustanovení: 

Vrbice 13. 4. 1949 Studce 23. 7 1949 

Jíkev 21. 4. 1949 Poříčany 25. 7. 1949 

Krchleby 21. 4. 1949 Sadská 18. 10. 1949 

Vykáň 20. 6. 1949 Činěves 19. 10. 1949 

Loučeň 24. 6. 1949 Bříství 24. 10. 1949 

Oskořínek 24. 6. 1949 Vrbová Lhota 3. 11. 1949 

Všechlapy 24. 6. 1949 Hrubý Jeseník 8. 11. 1949 

Opolany 6. 7. 1949 Starý Vestec 15. 11. 1949 

Srbce 6. 7. 1949 Dvory 25. 11. 1949 

Chrást 7. 7. 1949   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 SOkA Nymburk, arch. fond OV KSČ Nbk, KRD, inv. č. 57, kart. 180: Jednotná zemědělská 

družstva ustanovená v roce 1949. 
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Č. 4 a) - Pořadí okresů kraje v průběhu žňových prací 84 

 

1. – 13. Místo 

 

Okres: 

Sečení 

obilnin 

% 

Podmítka 

% 

Setí strn. 

směsek % 

Výkup 

řepky % 
Průměr 

1. Nymburk 34,4 9,2 2,2 45,7 22,67 

2. Mělník 27,4 5,7 10 44 21,77 

3. Kralupy 24,1 8,1 14,9 34,2 20,32 

4. Brandýs 31,3 7,9 2,5 20,8 15,62 

5. Mladá Boleslav 23,9 4,8 10,4 15,4 14,62 

6. Praha – sever 29,3 13,2 10,8 13,9 14,17 

7. Praha – východ 8,7 4,9 6,2 34,9 13,62 

8. Poděbrady 36,5 6,3 3,2 7,4 13,35 

9. Kolín 21,4 3,2 3,6 10,1 10,32 

10. Dobříš 18,5 2,3 2,5 17,2 10,12 

11. Český Brod 12,6 4,1 5,9 15,5 9,52 

12. Říčany 21,4 2,8 1,7 10,6 9,12 

13. Benešov 21,3 6,7 5,5 2,7 9,05 

Krajský průměr 15,9 4,3 5,4 11,4 - 

 

 

 

                                                             
84

 SOkA Nymburk, arch. fond Sbírka novin a časopisů, regionální tisk – časopis krajského a městského 

výboru KSČ Praha – Svoboda, 1953. 
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Č. 4 b) - Pořadí okresů kraje v průběhu žňových prací 85 
 

14. – 26. Místo 

 

Okres: 

Sečení 

obilnin 

% 

Podmítka 

% 

Setí strn. 

směsek % 

Výkup 

řepky % 
Průměr 

14. Slaný 10,7 2,4 2,5 19,8 8,85 

15. Praha – jih 20,7 5,8 4,7 2 8,30 

16. Sedlčany 16,5 2,9 2,3 0,6 5,57 

17. Praha – západ 8,6 6,6 6,7 - 5,47 

18. Kutná Hora 5,6 1,5 3,4 6,8 4,32 

19. Beroun 7,3 3,5 4,3 - 3,77 

20. Hořovice 7,7 3,3 4,1 - 3,77 

21. Nové Strašecí 0,8 2,6 9,8 5,3 3,30 

22. Příbram 6,1 1,4 2,6 2,6 3,17 

23. Rakovník 6,8 2,3 0,7 - 2,45 

24. Kladno 1,4 3,9 2,6 - 1,97 

25. Votice 1,9 2,2 - - 1,02 

26. Vlašim 2,4 - - - 0,60 

Krajský průměr 15,9 4,3 5,4 11,4 - 
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Č. 5 - Propagační materiál 
86
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