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Anotace

Diplomová práce se soustředí na postižení akce Kulak se zaměřením na lounský region

s vysvětlením obecných trendů kolektivizace zemědělství. Cílem práce je pomocí detailního

zmapování celého průběhu akce „K“ ve sledovaném regionu ukázat problémy, které ji ještě

v roce 1953 provázely. Různorodost nuceného stěhování dokresluje i poslední kapitola

s osudy jednotlivých selských rodin zařazených do této akce. Jedná se o mikrosondu do

procesu násilného stěhování rodin odsouzených sedláků v letech 1951-1953. V práci nejsou

opomenuty ani historické okolnosti, z jejichž podkladu akce Kulak vzešla. Práce čerpá

především z archivních materiálů.

Klíčová slova
akce Kulak – kolektivizace – represe – budování socialismu

Anotation

The thesis concentrates on a description of the action Kulak, focusing on the region Louny

with an explanation of the general trends of the collectivization of agriculture. The goal of this

work is to show different problems of the action Kulak by thorough analysis of whole course

of events. These problems appeared as far as in final period between 1949-1953. Last chapter

sketches the diversity of forced resettlement with describing life stories of the individual

farmers. The work is micro-probe in proces of forcible resettlement of farmer’s families from

year 1951 to 1953. The thesis covers historical circumstances of the action Kulak and gains

primarily from archive files.
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Úvod

Padesátá léta jsou v československé historii vnímána jako jedno z nejtemnějších

období. Dají se srovnávat jen s obdobím druhé světové války. Obě tyto éry jsou dnes

označovány jako doba totality, kdy lidská práva neznamenala nic a i běžný život byl naplněn

strachem a obavami o vlastní existenci. Padesátá léta jsou však přeci jen odlišná od  období

Protektorátu Čechy a Morava. V prvním případě existoval válečný stav. Československo bylo

rozdělené a česká část byla obsazena nacistickou Třetí říší. V padesátých letech válka

v Evropě, tedy ani na území Československé republiky nezuřila, přesto režim vykazoval

obdobné represivní znaky. Obyvatelé republiky si politické směřování zvolili v parlamentních

volbách v roce 1946, když v Českých zemích přesvědčivě zvítězili komunisté. Tuto volbu pak

jen potvrdili při generální stávce nebo demonstracích v Únoru 1948.

Není jednoduché dnes rekonstruovat tuto dobu, během níž se událo tolik změn. Pro

řadu pamětníků, se však podle jejich vyjádření, nejednalo o nijak špatné období. Velmi totiž

záleželo na tom, z jaké sociální skupiny člověk pocházel. Komunistická ideologie rozdělila

obyvatelstvo do jednotlivých „tříd“. V padesátých letech se rozdělení do „tříd“ stalo stěžejním

určovacím prvkem, který byl více zdůrazňován a vyzdvihován než dříve. Některé třídy byly

již ze své podstaty neslučitelné s komunistickou vládou. Ta proti nim, v duchu tehdejší

rétoriky, vyhlásila tzv. třídní boj. Sociální skupiny existovaly samozřejmě i za první

republiky, společnost byla také rozdělena. Struktura se však v padesátých letech změnila,

dříve méně uznávané skupiny byly novým komunistickým režimem protěžovány.

Nepohodlných skupin nebylo v té době málo. Od roku 1949 se mezi ně zařadili i velcí sedláci.

Situace pro ně nebyla příznivá již v roce 1948, ale až vydáním zákona o vzniku jednotných

zemědělských družstev začala kolektivizace. Ta až do svého ukončení v roce 1960

nesmazatelně změnila tvář československé vesnice.

Většina sedláků, po desítky let usedlých ve svých rodných vesnicích, se samozřejmě

vstupu do JZD i odevzdání majetku bránila. Byla proti nim uplatňována řada represivních

opatření tak, aby byl potlačen jejich vzdor. Mnoho z nich strávilo několik měsíců ale i let

v komunistických věznicích nebo v táborech nucených prací. Tato opatření nebyla ze začátku

tolik úspěšná. V počátečních letech kolektivizace nepostupovala očekávanou rychlostí. I

z těchto důvodů vznikla tajná směrnice ministra národní bezpečnosti, ministra vnitra a

ministra spravedlnosti, dnes známá jako Směrnice tří ministrů. Ta na podzim 1951 zahájila

tzv. akci Kulak. Během následujících tří let, kdy probíhala, byly celé rodiny sedláků
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stěhovány do jiných krajů napříč celým Československem. Právě tomuto fenoménu se

zaměřením na lounský okres se bude věnovat předkládaná práce. Lounsko bylo vybráno pro

účely této sondy pro svůj značný zemědělský význam. Jednalo se totiž o region s velmi

kvalitní půdou, řadící ho do řepařské oblasti, ve které se významně pěstoval i chmel.

Cílem práce bude pomocí detailního zmapování celého průběhu akce „K“ ve

sledovaném regionu ukázat problémy, které ji ještě v roce 1953 provázely. Mělo by tak dojít

k rozrušení ideálního modelu vystěhovávání, který je prezentován ve směrnicích. Situace se

na první pohled jeví složitou, je tedy třeba ji pro lepší porozumění vnímat v různých vrstvách.

Na vládní úrovni vznikaly směrnice, jak postupovat při sociální harmonizaci venkova v duchu

socialismu. Na regionální úrovni se je pověření a prověření lidé snažili aplikovat na dané

prostředí. Poslední vrstvu představují samotní sedláci se svými rodinami, kteří jsou těmito

směrnicemi dotčeni a postiženi zároveň. Stěžejní část práce se bude týkat právě posledních

dvou vrstev.

V jednotlivých kapitolách budou nejdříve přiblíženy obecné předpoklady akce Kulak.

Pro její pochopení je nutné objasnit zemědělskou politiku komunistické strany před nástupem

kolektivizace i následné kroky po jejím zahájení. Dále budou vysvětleny okolnosti vzniku

Směrnice tří ministrů. Jak již bylo řečeno, stěžejní částí předkládané práce bude detailní

zpracování situace v lounském okrese po druhé světové válce a na začátku padesátých let.

Bude představen ideální průběh akce Kulak, ale i problémy, jež se během celého procesu

vystěhovávání vyskytly. Závěrečnou částí pak budou medailony s osudy vybraných selských

rodin spojených s akcí „K“ na Lounsku.

S Akcí „K“, která představovala radikální řešení problému s průběhem kolektivizace,

je spojena řada otázek, ale i sporných bodů. Klíčovou otázkou, na kterou však není

jednoduché odpovědět, je cíl celé akce Kulak. Bylo cílem „jen“ definitivně potlačit

problémové sedláky? Selské rodiny se jistě nedokázaly smířit s tím, že by měl nyní o způsobu

hospodaření rozhodovat člověk, který nikdy sám nehospodařil, naopak se řídil úkoly a

rozkazy zkušených sedláků. Změna režimu však s sebou přinesla i změnu sociálních rolí. Celá

situace se otočila. Předsedy JZD se stali bezzemci a staří sedláci již neměli v hierarchii

vesnice znamenat nic. Těmto změnám se samozřejmě bránili a mnohdy k tomu mohli strhávat

i menší zemědělce. Pro komunistické vedení tak tito odbojní sedláci znamenali překážku na

cestě k socializaci vesnice. Akce „K“ tak mohla představovat řešení těchto problémů. Jedině

vystěhováním mohl skončit vliv sedláků na vesnici. Velké množství rodin mělo být

vykořeněno ze svého prostředí.
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Sedláci však také, jak již bylo uvedeno, byli zkušenými hospodáři, kteří mnohdy

zvládali plnit i vysoké dodávkové úkoly. Mnohá jednotná zemědělská družstva i státní statky

se však v té době potýkala s řadou problémů. Velké výnosy tak socialistickému hospodářství

nepřinášeli. Nemohlo tedy přikázání k práci zkušených, i když problémových, sedláků vyřešit

situaci neprosperujících kolektivních závodů? Odporovalo by to však tvrzení, že tito sedláci

by neměli být členy JZD nebo státních statků. Takto vystěhovaný kulak již ale vlastně

vesnickým boháčem nebyl, jelikož na základě soudního rozhodnutí mu byl zabaven majetek.

Neměl tedy nic. Je však také možné, že pomocí akce „K“ se řešil nedostatek pracovních míst

v problémových oblastech. Zkušenosti s hospodařením mohly být v tomto případě již jen

jakousi přidanou hodnotou.

Při posuzování akce Kulak je nejdříve důležité pochopit za jakých okolností vznikala,

kdo o ní rozhodoval a především kteří lidé ji prakticky naplňovali. V úvodní části tohoto textu

byla nastíněna společenská a politická situace v Československu na začátku padesátých let.

Tato situace patrně vedla zmíněné tři ministry k vydání tajné směrnice. Hlavní úloha v této

fázi připadla Ministerstvu národní bezpečnosti. Jak však probíhal výběr rodiny? Je možné se

domnívat, že existovaly nějaké seznamy s nepohodlnými a problémovými sedláky.

Ministerstvo národní bezpečnosti pak jen vybralo konkrétní rodiny, které byly následně

určeny k vystěhování. Někdo jim však nejdříve musel sdělit přesné informace z krajů a

okresů. Neměli tedy v důsledku mnohem větší vliv okresní prokurátoři nebo okresní národní

výbory? Jedině ti totiž mohli nejlépe znát situaci v daném okrese.

Klíčovými osobami jsou vedle představitelů moci jednoznačně sedláci. Během deseti

let trvání kolektivizace byli označováni různými jmény, která měla vyjadřovat odpor, jaký

k nim komunistický režim měl. Výběr vhodného pojmenování byl dokonce projednáván na

zasedání předsednictva ÚV KSČ. Označení Kulak pocházelo z Sovětského svazu, kde tak byli

nazýváni sedláci ale i drobní rolníci, proti nimž byla namířena stalinská kolektivizace.

V československém prostředí se mělo používat spíše slovní spojení „vesnický boháč“, aby

bylo dostatečně zřejmé, kdo je na vesnici nepřítelem. Toto jsou jen jakési slovní hrátky. Jak

ale na represe a kroky KSČ v zemědělské politice reagovali samotní sedláci? Obecný názor

především v souvislosti s vykonstruovanými procesy je, že se lidé útlaku bránit nemohli.

Mocenský aparát fungoval dobře mimo jiné i s využitím agentů Státní bezpečnosti a jejich

spolupracovníků. Jsou tedy sedláci jen oběti, které byly vláčeny trestními řízeními, až byly

nakonec vystěhovány? Z lidské podstaty je však možné předpokládat, že i přes nepříznivou

situaci se takto postižení lidé mohli snažit nějakým způsobem změnit očekávaný osud. Nejen

na předchozí otázky se pokusí práce odpovědět.
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Prameny a literatura

Pro rekonstrukci průběhu akce Kulak na Lounsku bylo čerpáno především z materiálů

Státního okresního archivu v Lounech, kde je přímo ve fondu Okresního národního výboru

v Lounech uložen karton zabývající se přímo akcí „K“.1 V tomto kartonu se nacházejí

seznamy sedláků s místy jejich nového určení. Téměř polovinu tohoto kartonu však tvoří

dokumenty o přidělení k práci na sezónní práce v rámci okresu, které nemají s akcí „K“ nic

společného. Patrně byly spojeny dohromady, protože se jednalo v obou případech o

přidělování k práci, i když odlišného charakteru. Většina dochovaných pramenů je bohužel

jen torzovité povahy. Pro tuto práci byly dále nejvíce použity podklady, které si vedla Okresní

prokuratura v Lounech.2 Ta si sepisovala podrobné profily jednotlivých sedláků proti nimž

vedla trestní řízení. Profily byly podrobné a obsahovaly i informace o jejich členství

v politických stranách již od doby první republiky. Pro zmapování osudů konkrétních rodin

byly samozřejmě využity i vesnické kroniky, stejně jako zápisy z jednání místních národních

výborů a jednotných zemědělských družstev a trestních komisí Okresního národního výboru v

Lounech.

Pokud tyto materiály byly vedeny na okresní, případně krajské úrovni, pak neméně

důležité dokumenty jsou dnes uloženy v Národním archivu, ve fondu Správy nápravných

zařízení.3 Zde byly shromažďovány materiály na centrální úrovni. Karton s akcí „K“

v lounském archivu obsahoval 48 jmen, přičemž 37 rodin bylo prokazatelně přesídleno.4

Spisy v Národním archivu však uvádějí jen 24 přesídlených.5 V tomto případě není vysvětlení

úplně jednoduché. Jednou z možností je, že na okrese byli tak horliví, že vystěhovali některé

rodiny z vlastní vůle, bez informování Ministerstva národní bezpečnosti. Tato možnost se

však zdá jako méně pravděpodobná. Ministerstvo národní bezpečnosti totiž nešlo úplně obejít,

protože například vybíralo státní statek, na který měla být rodina přidělena. Chybějící počet

vysídlených sedláků byl patrně způsoben skartací nebo ztrátou spisů během různých přesunů.

Po zániku Ministerstva národní bezpečnosti v září 1953 přešlo vězeňství pod správu

Ministerstva vnitra. K dalšímu stěhování došlo v roce 1968, kdy byl vězeňský odbor

1 SOkA Louny, f. 398 Okresní národní výbor Louny II, kart. 73.
2 SOkA Louny, f. 334 Okresní prokuratura Louny.
3 Od září 1952 spadalo pod Ministerstvo národní bezpečnosti i vězeňství, pro tyto účely byl na ministerstvu
zřízen odbor Správy nápravných zařízení. NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných
zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
4 SOkA Louny, f. 398 Okresní národní výbor Louny II, kart. 73.
5 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
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přidružen pod správu republikových Ministerstev spravedlnosti. Z tohoto nastíněného vývoje

je tedy zřejmé, že k přesunům docházelo často a přitom mohly nastat právě ztráty ve spisech.

Spisy jednotlivých sedláků vedených Ministerstvem národní bezpečnosti obsahovaly

vždy základní sadu materiálů. Součástí tedy byl vždy zjišťovací dotazník, rozhodnutí o

přesídlení, informace o jednání komise pro vysidlování vesnických boháčů a tzv. návratka,

pomocí níž informoval státní statek o příchodu rodinného celku. Informace byly většinou

heslovité, zajímavějšími se stávaly v případě, že bylo nutno vyřešit nějaký problém. Pro

obecnou část o akci Kulak byly využity materiály Ministerstva vnitra dnes uložené v Archivu

bezpečnostních složek v Brně-Kanicích.6 Dalším důležitým pramenem jsou výpovědi přímých

účastníků těchto událostí, kterých dnes však žije jen velmi málo. Řada z nich navíc není často

ochotná o této životní etapě hovořit, ať již z důvodu, že se jedná o příliš citlivé téma, nebo se

těchto událostí účastnili na straně komunistické moci. Pro účely této práce byly využity

vzpomínky dvou potomků sedláků – Václava Žateckého a Antonína Kernera.

Literatury o kolektivizaci v současné době stále přibývá. Totéž se však nedá říci o

samotné akci Kulak. O té dosud vyšel jen jeden obsáhlý sborník Akce „K“. Vyhnání sedláků a

jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy, dokumenty od osvědčených

autorů-editorů Petra Blažka, Karla Jecha a Michala Kubálka, kteří se zabývají tímto tématem

již dlouhou dobu.7 Podstatnou část publikace tvoří dokumenty, kterými jsou zde seznamy

kulaků, jež takto přepracovaně a obsáhle vyšly poprvé. Ani tato kniha, jak by se však dalo

předpokládat, se nevěnuje jen akci „K“. Nejdůležitější částí je tedy především kapitola Akce

„Kulak“. Přijetí, uplatňování a zrušení směrnice tří ministrů od Blažka a Kubálka,8 která

detailně popisuje institucionální ukotvení akce „K“. Zbylé studie sborníku představují

regionální pohled nejen na tuto akci, ale na celý průběh kolektivizace zemědělství. Akce „K“

se tak stává jen dílčí fází boje proti velkým sedlákům, žádná práce se jí však z regionálního

pohledu primárně nezabývá. Z tohoto důvodu chybí i pro tuto diplomovou práci jakékoliv

srovnání průběhu akce „K“ v jiném regionu.

Právě z důvodu nedostatku literatury o akci „K“ a také faktu, že pro její pochopení je

nutné vědět, v jaké fázi kolektivizace se odehrála, bude následně představen krátký vývoj

historiografie československé kolektivizace. Bádání v oblasti samotné kolektivizace započalo

již v 60. letech, tedy krátce po jejím skončení. Autoři se většinou soustředili na shrnutí

6 ABS Brno-Kanice, f. A 2/1 Sekretariát ministra vnitra 1. díl 1948 – 1959 a f. A 6/2 Organizační a vnitřní
správa FMV 2. díl 1946 – 1973.
7 BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech. Studie, seznamy, dokumenty, Praha 2010.
8 BLAŽEK, Petr, KUBÁLEK, Michal: Akce „Kulak“. Přijetí, uplatňování a zrušení směrnice tří ministrů In
BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech. Studie, seznamy, dokumenty, Praha 2010, s. 61-150.
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výsledků kolektivizace. Velmi zajímavý byl sborník Československé zemědělství očima

historiků,9 který byl výsledkem sympozia pořádaného Komisí pro agrární a rolnickou otázku

v květnu 1968 v Praze. V době uvolněné cenzury bylo možné formulovat teze, které jinak

byly v rozporu s oficiální rétorikou. Sympózia se účastnil například historik Antonín Václavů,

který se i po roce 1989 vyjadřoval ke kolektivizaci. Václavů tak ve svém příspěvku K linii

zemědělské politiky přijaté na zasedání ÚV KSČ v listopadu 194810 mohl položit a přednést

otázku, zdali komunistická politika zatlačování třídních nepřátel nepřispěla k snížené

produktivitě československého hospodářství.11 Jeho příspěvek a příspěvky řady dalších

historiků (Vlastislav Lacina, Viliam Hanzel, Zdeněk Antoš) jsou prosty jakýchkoliv

ideologických prvků. Nejvíce rozebíraným tématem se stala ekonomická stránka

kolektivizace, do jaké míry byla úspěšná a do jaké ne. O velkých represích vůči sedlákům v té

době ještě samozřejmě nemohla být řeč. Po srpnu 1968 byly však tyto tendence ukončeny.

V 70. letech vznikla skupina historiků, která se zabývala politikou KSČ v rolnické otázce a

kolektivizaci. Nashromáždila řadu materiálů, které jsou dnes uloženy v Národním archivu

v Praze. I v Bratislavě vydali řadu sborníků, ale některým tématům se z dobově

pochopitelných důvodů nevěnovali vůbec.

Hlavní odborné historické práce o kolektivizaci vycházely až od 90. let 20. století.

S tématem zemědělství, ale ne přímo kolektivizace, již v roce 1994 přišel Antonín Kubačák,

který napsal ucelenou práci Dějiny zemědělství v českých zemích. Od 10. století do roku 1900,

o rok později pak vyšel i druhý díl zabývající se obdobím 1900-1989.12 V devadesátých letech

se tématem zemědělství a již i kolektivizace zabývaly většinou mezinárodní konference, které

pořádalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, jež následně vydalo i sborníky z uvedených

konferencí. Tématy agrárních konferencí byly například Demokratické tradice ve vývoji

československého zemědělství po roce 1918,13 Zemědělství na rozcestí 1945-194814 nebo

Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století.15

V souvislosti s kolektivizací je nutné ještě jednou zmínit nedávno zesnulého historika

Karla Jecha, který se dlouhou dobu zabýval kolektivizací. Publikoval řadu studií, věnujících

se celému procesu kolektivizace, nebo jen dílčímu problému, jako byla právě Akce „K“.

9 KRATOCHVÍLOVÁ, Želmíra (ed.): Československé zemědělství očima historiků, Praha 1969.
10 VÁCLAVŮ, Antonín: K linii zemědělské politiky přijaté na zasedání ÚV KSČ v listopadu 1948. In
KRATOCHVÍLOVÁ, Želmíra: Československé zemědělství očima historiků, Praha 1969, s. 87-103.
11 TAMTÉŽ, s. 99-100.
12 KUBAČÁK, Antonín: Dějiny zemědělství v českých zemích. Od 10. století do roku 1900, 1.díl, Praha 1994 a
KUBAČÁK, Antonín: Dějiny zemědělství v českých zemích. 1900-1989, 2.díl, Praha 1995.
13 RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Demokratické tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918,
Uherské Hradiště 1991.
14 RAŠTICOVÁ, Blanka (ed): Zemědělství na rozcestí 1945-1948, Uherské Hradiště 1998.
15 RAŠTICOVÁ, Blanka (ed): Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Uherské Hradiště 2002.
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Nejucelenější přehled o průběhu kolektivizace podává patrně ve své knize Kolektivizace a

vyhánění sedláků z půdy,16 dříve již vyšla monografie Soumrak selského stavu 1945-1960.17

Jeho publikace představuje v podstatě základní literaturu k tématu, ze které by měl asi každý

vycházet. Jechově knize je však možné vytknout přílišné citové zaujetí a mnohdy až dopředu

nalinkovaný scénář děje sledující zničení selského stavu, kdy je evidentní, kdo stojí na

pomyslné straně dobra a zla. Přesto se jedná o publikaci svou uceleností a dovedením až do

devadesátých let do doby restitucí a rehabilitací, za dosud nepřekonanou.

V průběhu let literatury zabývající se kolektivizací stále přibývalo a přibývá. Svědčí o

tom jednak nové monografie, studie či sborníky, ale také zájem mladší generace historiků,

kterou v současné době asi nejlépe reprezentuje historik Jiří Urban působící v Ústavu pro

studium totalitních režimů. Zde mimojiné funguje skupina vědeckých pracovníků, kteří

systematicky zkoumají kolektivizaci zemědělství nejen z celorepublikového pohledu, ale i tak

jak probíhala v jednotlivých regionech a obcích. Jiří Urban právě k tomuto tématu vydal

monografii mapující kolektivizaci na Novopacku.18 Publikace je velmi obsáhlá, vykresluje

region z různých úhlů pohledu. Autor měl také štěstí na prameny, jež byly v tomto případě

více než bohaté. Přesto by se dalo knize vytknout až přílišné zacházení do detailů, které místy

tvoří obsah těžkopádným. Právě takovýchto příkladů, jak probíhala kolektivizace

v jednotlivých regionech, postupně přibývá, stále však zůstává velké množství oblastí dosud

neprobádaných.

V roce 2008 vyšel také sborník zaměřený na kolektivizaci venkova od editorů Petra

Blažka a Michala Kubálka Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a

středoevropské souvislosti.19 Sborník vznikl ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.

Tento sborník je výsledkem mezinárodní konference Kolektivizace venkova v Československu

1948-1960 a středoevropské souvislosti. Přispěli do něho přední čeští historikové, přesto se

nedokáže vyrovnat práci Karla Jecha. Jednotlivé kapitoly sborníku se snaží přiblížit klíčové

aspekty kolektivizace a umístit ji do širšího kontextu středoevropských dějin. Některé studie

obsažené v tomto sborníku přispívají novými tématy a přinášejí nový úhel pohledu, například

zasazení kolektivizace do kontextu úvah o totalitarismu. Na druhé straně ve sborníku chybí

některé klíčové kroky v zemědělské politice, bytostně související s kolektivizací. Částečně je

to ale asi dáno i samotným cílem autorů, kdy se snaží dát studiu kolektivizace „nový impuls“.

O vzrůstajícím zájmu o kolektivizaci československého zemědělství svědčí i nedávno

16 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Praha 2008.
17 JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945-1960, Praha 2001.
18 URBAN, Jiří: Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu, Praha 2010.
19 BLAŽEK, Petr, KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a
středoevropské souvislosti, Praha 2008.
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pořádaná (duben 2012) mezinárodní konference Kolektivizace v Československu, kterou

uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů spolu s Muzeem Jindřichohradecka

v Jindřichově Hradci.

Dále vycházely dílčí příspěvky o kolektivizaci, jako je například příspěvek Jany

Burešové do Sborníku prací moravských historiků o zemědělské politice v Československu

mezi lety 1948-1960.20 Právě i Burešová přispívala do Blažkova a Kubálkova sborníku.

V nedávné době také vyšla publikace opět od kolektivu autorů zaměřená pouze na poslední

fázi kolektivizace,21 která přináší detailnější pohled na druhou polovinu padesátých let.

V tomto období se totiž proces zkolektivnění československého venkova dotvořil, hlavní

události se však děly v období předchozím. Proto může někomu toto období připadat již

nedůležité a právě tuto myšlenku se snaží autoři vyvrátit, mimo jiné opět i příklady na

konkrétních regionech. Další práce se například věnovaly pouze Babickému případu,22 tedy

události, která v podstatě předcházela Akci K.

Po roce 1989 můžeme logicky ve vývoji historiografie o kolektivizaci sledovat zásadní

změnu. Především se začala ukazovat kolektivizace z pohledu postižených sedláků, byly tedy

nejvíce akcentovány represe vůči velkým sedlákům. Ekonomické hledisko kolektivizace se

také bralo v úvahu, ale v mnohem menší míře a většinou v negativním pohledu. Jako kdyby

bylo najednou špatné ukázat, že některá družstva opravdu fungovala a takové případy

bezesporu existovaly (např. JZD Hlízov na Kutnohorsku), i když samozřejmě v mnohem

menší míře než nefungující družstva. Do budoucna bude možná úkolem historiků zmapovat

život v družstvech v 50. letech a jak se změnil třeba v 70. nebo 80. letech, kdy díky státním

subvencím družstva ve většině případů prosperovala a vytvářela nový životní standard na

vesnici. Nemělo by se ale úplně zapomenout na samotné regiony, neboť jen na základě

mozaiky důkladně probádaných regionů je možné dojít k ucelenému pohledu na kolektivizaci.

20 BUREŠOVÁ, Jana: Zemědělská politika v Československu v letech 1948-1960 jako součást vývoje
komunistických režimů v Evropě, In: Sborník prací moravských historiků, Praha, ÚSD AV ČR, 1996.
21 BŘEZINA, Vladimír, PERNES, Jiří (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-
1960, Brno 2009.
22 KASÁČEK, Miroslav, NAVARA, Luděk: Mlynáři od Babic, Brno 2008.
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Obecné předpoklady akce kulak

Situace československého zemědělství po druhé světové válce

Československé zemědělství po druhé světové válce zažívalo řadu změn, které se

týkaly především pozemkového vlastnictví. Právě do něho velmi výrazně zasáhly poválečné

pozemkové reformy. Ty jsou sice oproti kolektivizaci procesem opačným, ale nicméně

důležitým pro pochopení poúnorových událostí. V jejich rámci se půda přerozdělovala

většinou drobným přídělcům, kolektivizace pak naopak půdu sdružovala do větších celků,

kdy jednotlivec již nehraje téměř žádnou roli.

Nejsilnější stranou po druhé světové válce byla bezpochyby Komunistická strana

Československa (KSČ), která tak nahradila nejsilnější prvorepublikovou stranu, po válce

neobnovenou Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu. Všechny strany se

sice snažily získat na svou stranu bývalé agrárnické voliče, ale podle výsledků voleb se to

nejlépe povedlo právě komunistům. Oblíbenost komunistické strany byla dána faktem, že

samotný Sovětský svaz měl u veřejnosti velký kredit a byl ve velké oblibě. Josif

Vissarionovič Stalin vystupoval jako osvoboditel Evropy, vítězný vůdce s největší armádou

na evropském kontinentě.23 Většina Evropy byla levicovější než před válkou, s válkou totiž

přichází většinou i revoluční vlna. V Evropě se to projevovalo především vzestupem

popularity socialistických stran a to i těch komunistických. Obdobná situace nastala i

v Československu. Komunistům napomáhalo obsazení klíčových ministerstev, mezi něž

patřilo i Ministerstvo zemědělství, v jehož čele stál slovenský komunista Julius Ďuriš. Právě

Ministerstvo zemědělství bylo totiž klíčové pro průběh pozemkových reforem.

Změna zemědělské politiky Komunistické strany Československa

Pro orientaci v poválečné zemědělské politice a její pochopení je důležitá úloha a

postoj samotné komunistické strany. Proč, ačkoli až do poloviny roku 1948 komunisté o

kolektivizaci nehovořili, kroky, které vykonávali, byly naopak jejím pravým opakem?

Komunistická strana se po druhé světové válce angažovala především v revizi první

pozemkové reformy, která probíhala od 20. do 30. let 20. století. V průběhu let se vyskytla

23 KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce, Praha 1993, s. 12.
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různá vysvětlení - od možnosti cíleného lhaní,24 přes snahu získat veřejnost na svou stranu

nejdříve do voleb, pak pro připravovaný převrat. Nejpravděpodobnější je ale možnost, že

komunisté, a to i nejvyšší představitelé, opravdu neměli ani mezi sebou jasno, co se bude

v následujících letech po získání moci dít. Socializace vesnice byla sice pravděpodobně jejich

cílem,25 ale v jakém časovém horizontu se tak stane, zatím definováno nebylo. Jejich

dosavadní zemědělská politika se tak opravdu snažila získat vesnici pro úspěch ve volbách.

Navíc pro předsedu KSČ Klementa Gottwalda bylo dlouhou dobu stěžejní získat široké

voličské zázemí a převrat provést parlamentní cestou.26 Ještě v květnu 1948 na zasedání

předsednictva ústředního výboru rekapitulovali všichni členové dosavadní kroky. Mezi

pozitivní výsledky bylo vyzdvihováno ústavní (Ústava z 9. května 1948) zakotvení držby

půdy do 50 ha, ale také i úspěšná pozemková reforma.27 Pro obrat ke kolektivizaci tak musel

přijít nějaký zásah zvenčí.

V této souvislosti se většinou mluví o tzv. rezoluci Informačního byra komunistických

a dělnických stran (Informbyro) O situaci v Komunistické straně Jugoslávie. Ta byla

výsledkem tzv. jugoslávsko–sovětské roztržky mezi Stalinem a hlavním představitelem

Jugoslávie Josipem Brozem Titem. Roztržka začala již po válce, ale kritickou se stala na

začátku roku 1948 a vyvrcholila v červnu právě vydáním již zmíněné rezoluce Informbyra.

Hlavním problémem mezi Stalinem a Titem byly především snahy o samostatnou zahraniční

politiku Jugoslávie bez konzultace s Moskvou. To byl hlavní důvod. V rezoluci se k tomu ale

navíc přidala hesla hlásající zradu socialismu. Jugoslávie prý dostatečně neskoncovala

s kapitalistickými živly (to se týkalo i vesnice). Režim v Jugoslávii tak nebyl socialistický, ale

převládal tam měšťácký nacionalismus.28 Od té doby se v novinách a na stranických

jednáních objevovala hesla o „Titovi a jeho klice“.29

Přijetím rezoluce O situaci v Komunistické straně Jugoslávie, která byla vypracována

na zasedání Informbyra v rumunské Bukurešti a zveřejněna 28. června 1948,30 souhlasili

jednotliví zástupci komunistických stran definitivně s politikou SSSR a s jeho vůdčím

postavením mezi komunistickými stranami. V rezoluci bylo nastíněno, jak se má budovat

socialismus v sovětských satelitech, stěžejní otázkou byla i přestavba směrem

24 BLAŽEK, Petr, KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a
středoevropské souvislosti, Praha 2008, s. 121.
25 BUREŠOVÁ, Jana: Osudy československého zemědělství po druhé světové válce In Historický obzor 8, č.
9/10, Praha 1997, s. 178.
26 RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa. Od Počátků do převzetí moc, Praha 2002, s.
229.
27 NA Praha, KSČ–ÚV–02/1, č. f. 1261/0/3, svazek 2, ar. j. 117.
28 TAMTÉŽ, ar. j. 125.
29 Za trvalý mír, za lidovou demokracii!, 15. července 1948.
30 Zasedání Informbyra v Bukurešti se konalo 20.-22. června 1948. Na něm přijatá rezoluce byla ale zveřejněna
až 28. června 1948, symbolicky v den výročí srbské porážky Osmanskou říší v roce 1389.
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k socialistickému zemědělství. Co nebylo řečeno v rezoluci, to dále rozvinulo nově vydávané

periodikum Za trvalý mír, za lidovou demokracii!, které vydávalo dvakrát měsíčně

Informbyro v Bukurešti. Jeho vydávání také v ČSR potvrdilo podřízené postavení KSČ vůči

politice SSSR.31 Hlavním cílem časopisu bylo udávat kurz politiky v satelitech, k čemuž

sloužily ukázky úspěšně provedeného přechodu k socialismu v SSSR, stejně jako snahy

v jiných komunistických státech. Takovým příkladem, jak se snažil časopis působit, je článek

polského komunisty A. Zawadskiho otisknutý 4. října 1949 pod názvem Spojenectví s SSSR–

základ socialistického rozvoje zemí lidové demokracie. V článku se píše: „Zkušeností

socialistické výstavby v SSSR s přihlížením ke konkrétní historické situaci, se stalo trvalou

podmínkou rozvoje těchto zemí. V téže době proniká v těchto zemích jako nikdy a nikde

dosud do stranických rad a pracujících mas vědomí toho, že každý pokus stavět proti těmto

zkušenostem tak zvanou vlastní cestou k socialismu, jakým se pokoušel skrýt svou zradu Tito

a jeho klika, nutně vede k přechodu na protisovětské posice, vede ke zradě na dělnické třídě a

na vlastním národě.“.32V této krátké citaci je jasně nastíněno, jak moc se změnila politika

satelitních komunistických stran po sovětsko–jugoslávské roztržce. Tím vším tak skončila

možnost specifických cest k socialismu, o kterou se snažil i Gottwald.33

Teorii o změně politiky kvůli jugoslávské roztržce podporují i dokumenty ze zasedání

předsednictva ÚV KSČ, které ukazují na nepřipravenost vedoucích představitelů KSČ na

kolektivizaci jako takovou. Najednou po 28. červnu začínají rekapitulovat a ospravedlňovat

svoji dosavadní zemědělskou politiku, snaží se z rezoluce vyvodit nějaké důsledky pro sebe.

Rudolf Slánský například říkal: „I my se musíme poučit na příkladu Jugoslávie […] Je třeba

přezkoumat naši zemědělskou politiku s nového zorného úhlu.“34 Právě zasedání 28. června

1948 patří mezí klíčová, jelikož na něm se začalo poprvé diskutovat o kolektivizaci.

Projevovala se rozdílnost názorů u jednotlivých členů předsednictva a to především v jejich

radikálnosti. Zastáncem rychlejšího přikročení ke kolektivizaci byl Antonín zápotocký,

naopak Zdeněk Fierlinger podporoval pomalejší kolektivizaci bez přílišné radikalizace. Je

také paradoxní, že ministr zemědělství Július Ďuriš, osoba nejzasvěcenější, nepřišel na

jednání s žádným konkrétním plánem, jen pouze konstatoval, že: „Pokud jde o rolníky–Bude

31 VÁCLAVŮ, Antonín: Ke sporům o zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu, in Studie
z hospodářských dějin č. 10, Praha 1999, s. 23.
32 Některé problémy světové zemědělské politiky v lidově demokratických, kapitalistických a koloniálních zemích.
Sborník článků a statí z časopisu Za trvalý mír, za lidovou demokracii, Praha 1950, s. 11.
33 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 56.
34 NA Praha, KSČ–ÚV–02/1, č. f. 1261/0/3, svazek 2, ar. j. 125.
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to těžké, aby titíž lidé, kteří prohlašovali, že nebude u nás kolektivisace, nyní prohlašovali

kolektivisaci.“35

Od té doby se různé formy kolektivizace projednávaly takřka na všech zasedáních

předsednictva ÚV KSČ. Další důležité zasedání se konalo 14. října 1948. Na něm byly

stanoveny zásady budoucí zemědělské politiky, které vypracoval ministr zemědělství Ďuriš.

V podstatě se jednalo o zvýšení živočišné výroby pomocí státních statků. V diskuzi

rozpoutané po předneseném návrhu si představitelé předsednictva ústředního výboru

vyjasňovali, jak si právně vykládat rezoluci Informbyra, zdali se tam míní kolektivizace půdy

nebo zestátnění. Jaká je vůbec správná cesta k socialismu? Z toho je tedy zřejmé, že sami

komunisté neměli jasnou představu, jak bude kolektivizace probíhat. Potom teprve přicházely

na pořad debaty určení kapitalistických živlů a boje proti nim. Velmi zajímavá je otázka toho,

jak komunisté ospravedlňovali porušování ústavy z jejich strany, ve které, jak již bylo

zmíněno, je zaručena držba půdy do 50 ha půdy. Už samotné ospravedlňování je zvláštní a

hodně neobvyklé. Jejich cílem rozhodně nebyla změna ústavy, ale různými prostředky měli

donutit samy kapitalistické živly, aby porušovaly ústavu a zákony, například neplnily

dodávky, atd. Takto to bylo projednáno na zasedání: „V ústavě máme zaručeno 50 ha. To je

nejdůležitější základna. Říkáme, že v tomto případě nemusíme ústavu měnit, ale máme

možnost, aby sami rolníci porušovali ústavu. Na příklad neplní dodávky, můžeme zvýšit

splátky, nebo odejmout příděl.“36 Na dalších jednáních se postupně zemědělské plány stále

více propracovávaly, až nakonec vedly k vyhlášení zákona o vzniku Jednotných

zemědělských družstev (JZD) na počátku roku 1949.

V boji za získání vesnice

V následujících řádcích budou alespoň stručně nastíněny komunistické kroky, které

vedly k tomu, že komunisté získali podporu nemalé části zemědělského venkova. Jak již bylo

dříve zmíněno KSČ podporovala pozemkovou reformu stejně jako ostatní socialistické strany

Národní fronty. V první poválečné pozemkové reformě se jednalo o konfiskaci německého a

maďarského majetku, dále pak majetku zrádců a kolaborantů, tak jak to stanovoval dekret

prezidenta republika č. 12 z 21. června 1945,37 který navazoval na tzv. velký retribuční dekret

z 19. června 1945.38 O přerozdělování půdy a řízení konfiskací se staral nově zřízený Národní

35 TAMTÉŽ.
36 TAMTÉŽ, svazek 4, ar. j. 138.
37 Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel
českého a slovenského národa. In JECH, Karel, KAPLAN, Karel: Dekrety prezidenta republiky 1940-1945,
Brno 2002, s. 216.
38 Jedná se o dekret č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o
mimořádných lidových soudech.
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pozemkový fond při Ministerstvu zemědělství. Konfiskace a rozdělení měly proběhnout velmi

rychle. Komunisté chtěli, aby tato první fáze poválečné pozemkové reformy skončila do

srpna, nejpozději do října 1945, aby mohla ihned následovat revize první pozemkové reformy.

Nakonec se protáhla až do jara 1946. Skončila ale v podstatě úspěšně, splnila cíl osídlit

uvolněné pohraničí Čechy a Slováky. Na komunistický návrh mohli noví nájemci získat

maximálně 13 ha půdy, naopak například národní socialisté a lidovci chtěli hranici posunout

k 25 až 30 ha, aby do československého pohraničí odešli především zkušení hospodáři.39

Komunistický návrh v důsledku znamenal, že pohraničí osídlili hlavně bezzemci, kteří

samostatně hospodařit neuměli, což se projevilo v následujících letech.

Ministr zemědělství Ďuriš jezdil po československém pohraničí a rozdával dekrety

s přidělenou půdou. Nebylo pak vlastně díky komunistické propagandě zřejmé, zdali půdu

rozdává stát nebo komunistická strana. Komunisté vysílali na vesnici své agitátory, kteří měli

zemědělce seznamovat s komunistickým plánem Ukázkou takové agitace je Směrnice pro

Národní výbory o nejnutnějších opatřeních v zemědělství40 z 10. května 1945. Závěrečná část

této směrnice proklamuje: „Český rolnický lid má před sebou velkou budoucnost, poprvé se

důkladně hospodářsky osvobozuje z pout cizáckých a reakčních velkostatkářů, tím stává se

sám politicky rozhodujícím činitelem a české vesnice mají otevřenou cestu k dosud

nevídanému hospodářskému a kulturnímu rozvoji. Český rolník v bratrském spojenectví

s celým českým pracujícím lidem vyčistí proto ve společné Národní frontě naši vlast od

odvěkých nepřátel vesnice […]“.41 Nejen tyto faktory pak ovlivnily výsledky květnových

parlamentních voleb v roce 1946, ve kterých KSČ v českých zemích zvítězila se 40 % hlasů.42

Období od voleb v květnu 1946 do února 1948 je charakteristické ze strany KSČ

především stálými požadavky na revizi pozemkové reformy a snahou o přijetí zemědělských

zákonů. V říjnu 1946 přišlo Ministerstvo zemědělství, resp. Július Ďuriš, s návrhem šesti

nových zemědělských zákonů. Hned první zákon se měl týkat revize první pozemkové

reformy, dále scelovací zákon – nejedná se ještě o kolektivizační scelování. Čtvrtý zákon se

měl týkat zaknihování přídělů z konfiskace. To byl velmi vstřícný krok vůči všem přídělcům.

Jejich nový majetek měl být totiž zapsán do pozemkových knih. Zemědělské zákony byly

komunisty vyhlášeny na veřejnosti ještě před jejich samotným projednáním, s cílem ovlivnit

39 BUREŠOVÁ, Jana: Osudy československého zemědělství po druhé světové válce, s. 177.
40 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD. 1945,
dokument č. 2, Směrnice ministerstva zemědělství pro národní výbory o nejnutnějších opatřeních v zemědělství,
které jsou rozpracováním Košického vládního programu, s. 19.
41 TAMTÉŽ, s. 25–26.
42 Na druhém místě se umístili národní socialisté před třetími lidovci, překvapivé pak bylo poslední místo
sociální demokracie. Na Slovensku naopak pro KSČ nečekaně a s velkou převahou hlasů zvítězila Demokratická
strana se 62 % hlasů. In RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa, s. 201.
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Ústavodárné národní shromáždění, což se jim do značné míry i povedlo.43 Po vyhlášení těchto

tzv. Ďurišových zákonů se totiž zvedla na veřejnosti vlna diskuzí o podobě a prospěchu

nových, dosud ještě neschválených zákonů. Občané se k nim vyjadřovali většinou formou

rezolucí. Zákony totiž výrazně podporovaly malé a drobné rolníky. „Resoluce MNV

v Choustníku, schvalujeme a žádáme o projednání a urychlení nových zákonů připravených

Ministerstvem zemědělství.“44 Takovýchto rezolucí přišlo k 16. lednu 1947 celkem 2 700.45

Ostatní demokratické strany se proti postupu ministra Ďuriše bouřily, nesouhlasily se

zveřejněním osnov. Zazněly dokonce požadavky na odstoupení Ďuriše z funkce. Po úspěších

s návrhy zemědělských zákonů vyhlásil Ďuriš 4. dubna 1947 tzv. Hradecký program, opět

vyhlášený dopředu na shromáždění rolníků. Jeho projev je přímo ukázkovou manipulací

s lidmi.46 Jednalo se o pokračování zemědělských zákonů. Program mimo jiné obsahoval už i

parcelaci lesů, penzijní pojištění rolníků nebo důsledné vyvlastnění veškeré půdy nad 50 ha

s možností jít i pod 50 ha, pokud na půdě sedlák nehospodaří.

Po Hradeckém programu se podařilo Ďurišovi prosadit zákon o revizi první

pozemkové reformy, který byl schválen 11. července 1947.47 Zákon ale nebyl přijat tak, jak si

komunisté představovali. Podle nich byl nedostatečný. Z toho důvodu po schválení tohoto

zákona odstartovali na vesnici kampaň za dodatečné úpravy zemědělského zákona. Podle něj

se musel revizi podrobit majetek, který předtím záboru unikl, byl z něho vyloučen nebo

ponechán původnímu majiteli. První paragraf stanovoval, že revizi budou podléhat i zbytkové

statky a to tak, že jejich výměra bude snížena na 50 ha. Pro transparentnost provádění byly

stanoveny šestičlenné revizní komise, které jmenovala a odvolávala vláda na návrh ministra

zemědělství. Vlastníci pozemkového majetku nově spadající do revize pozemkové reformy

byli povinni nahlásit soupis půdy a celkového majetku. Po komunistickém převratu v únoru

1948 byl velmi brzy již, 21. března, přijat zákon o Nové pozemkové reformě,48 který dovršil

snahy KSČ v této oblasti. Pak již následovala výše zmíněná rezoluce Informbyra a cesta ke

vzniku Jednotných zemědělských družstev (JZD).

43 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 51.
44 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD. 1946,
in Edice dokumentů z fondu Státního ústředního archivu v Praze, Praha 2004, dokument č. 105, Rezoluce MNV a
JSČZ v Choustníku na podporu nových zemědělských zákonů, zaslaná přípravnému výboru JSČZ v Praze, s. 254.
45 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD. 1947,
in Edice dokumentů z fondu Národního archivu v Praze, Praha 2005, dokument č. 8, Zápis ze schůze
předsednictva zemědělské komise ÚV KSČ, konané 16. 1. 1947.
46 Viz příloha č. 1.
47 Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé 1947, Praha 1947, zákon č. 142/1947 Sb. z. a n.
48 Sbírka zákonů 1948, Praha 1948, zákon č. 46/1948 sb.
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Nástup kolektivizace – vnik jednotných zemědělských družstev

Obecně se považuje za začátek kolektivizace vydání zákona o Jednotných

zemědělských družstvech v únoru 1949. Družstva ale v Československu nebyla ničím novým,

různé typy družstev fungovaly v českých zemích již na konci 19. století a největšího

rozmachu pak dosáhla ve 30. letech 20. století v období první republiky. V roce 1937 bylo

družstev v Československu zaregistrováno 4 129.49 Jednalo se ale především o družstva

nevýdělečná, svépomocná. Soukromé vlastnictví půdy stále zůstávalo nejdůležitějším prvkem

až do roku 1948, resp. 1949. Jako první se tak zakládala družstva úvěrní. Jedná se o známé

kampeličky, dále družstva obchodní, strojní, zpracovatelská (škrobárenská, mlékárenská,

lihovarská, sladovnická, atd.). Výrobních nebo také jinak výdělečních družstev bylo před

druhou světovou válkou založeno málo. Jakýmsi experimentem bylo zakládání zemědělských

výrobních družstev (ZVD), jež byla ustavována od 20. let 20. století. Tato výrobní družstva

měla velkou podporu především u sociální demokracie a národních socialistů, pro něž

takovýto typ hospodaření představoval ideální socialistické podnikání.50 Ekonomická situace

ZVD nebyla však nikdy moc dobrá.

Po druhé světové válce tak měli komunisté na co navazovat. Dle zápisu z jednání

předsednictva ÚV KSČ vyplývá, že ani vedoucí představitelé komunistické strany neměli

jasno, jaká družstva budou vlastně zakládat. Naplno se tato problematika začala probírat

především až po vydání již zmíněné rezoluce Informbyra O situaci v komunistické straně

Jugoslávie, tedy po 28. červnu 1948. O nejasnosti ohledně typu zakládaných družstev svědčí i

slova Václava Kopeckého: „Nebojíme se hesla kolchozy. Znamená to vlastně družstvo.

Budou různá družstva, budeme dělat družstva pěstitelská, zemědělská, kulturní apod.“51 Tyto

tendence měly však krátké trvání, protože právě přijetím červnové rezoluce, ve které Sovětský

svaz mimo jiné nastiňoval, jak má kolektivizace v satelitech probíhat, šlo Československo

v sovětských šlépějích. Nejednotnost a nerozhodnost ve vedení KSČ byla postupem času

odstraněna, rychle se připravoval zemědělský plán dle sovětského vzoru.

Od 14. října 1948 předsednictvo ÚV KSČ řešilo intenzivně zemědělskou politiku. Pro

následující měsíce byly stanoveny nejdůležitější úkoly: „[…] omezování kapitalistických

živlů na vesnici, postupné přebudování malovýroby ve velkovýrobu a státní statky.“52

49 SLEZÁK, Lubomír: Družstevní tradice československého zemědělství In RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.):
Demokratické tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918, Uherské Hradiště 1991, s. 6.
50 TAMTÉŽ, s. 10.
51 NA Praha, KSČ–ÚV–02/1, č. f. 1261/0/3, svazek 2, ar. j. 117.
52 PŠENIČKOVÁ, Jana, JUNĚČOVÁ, Jiřina: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD,
1948-1949 In Edice dokumentů z fondu Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1995, dokument č. 7, s. 26.
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Především první dva body byly tak závažné, že nemohly proniknout na veřejnost, neboť

přechod k velkovýrobě předpokládal scelování pozemků a úplné výrobní hospodářství. Na

jednom z dalších zasedání konaném 2. prosince 1948 se v plánech pokročilo dál. Už se totiž

nemluvilo o družstvech jen v obecné rovině, ale pracovalo se s termínem jednotné družstvo,

které se má stát základním prvkem organizovaného hospodářství.53 Postupně se směřovalo

k vypracování zákona o vzniku JZD.

Zákon o Jednotných zemědělských družstvech

Zákonu o vzniku JZD předcházely ještě dva zákony důležité pro situaci na vesnici.

Prvním zákonem je zákon ze 2. února 1949 o mechanizaci zemědělství.54 Tento zákon

umožnil vznik Ústředí pro mechanizaci zemědělství.55 To mělo na starosti Státní strojní

stanice, rozhodovalo o tom, komu budou půjčeny mechanizační prostředky (traktory,

mlátičky, kombajny, samovazy, atd.) Navíc bylo stanoveno, že od těch, co neplní výrobní a

vyživovací plán, může Ústředí nuceně vykoupit jeho mechanizační prostředky. Právě v tomto

bodě, ale vůbec i v rozhodování o tom, komu propůjčí mechanizační prostředky, můžeme

vidět nástroj boje proti velkým sedlákům. Druhý zákon předcházející zákonu o JZD byl již

z 2. prosince 194856 a zřizoval podle § 1 Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.

Jednalo se o centrální organizaci podřízenou státu, která rozhodovala o výkupu a cenách

zemědělských produktů. Zřízením tohoto orgánu se zároveň paragrafem 11 zrušily všechny

společnosti, svazy a syndikáty rozhodující o cenách konkrétních produktů (př. Svaz pro

drůbež, vejce a med, Svaz pro řepu a cukr).57 Tyto dva zákony přispěly k centrálně řízenému

hospodářství a nasměrovaly zemědělství směrem ke kolektivizaci.

Už od počátku roku 1949 se začal připravovat zákon o JZD, který byl nakonec

schválen 23. února 1949.58 Zákon stanovoval důvody pro jeho vznik: „V zájmu zajištění

blahodárného rozvoje zemědělského družstevnictví a odstranění dosavadní roztříštěnosti

družstevní činnosti v zemědělství jako dědictví minulosti budou zakládána na podkladě

dobrovolnosti jednotná zemědělská družstva, která mají sjednotiti dosavadní různá

zemědělská družstva a přinésti významný prospěch pracujícím zemědělcům.“59 Mezi hlavní

53 NA Praha, KSČ–ÚV–02/1, č. f. 1261/0/3, svazek 7, ar. j. 148.
54 Sbírka zákonů Republiky Československé 1949, Praha 1949, zákon č. 27/1949 Sb. z.
55 TAMTÉŽ, § 2.
56 Sbírka zákonů Republiky Československé 1948, Praha 1948, zákon č. 278/1948 Sb. z.
57 TAMTÉŽ.
58 Sbírka zákonů Republiky Československé 1949, zákon č. 69/1949 Sb. z.
59 TAMTÉŽ, § 1, odstavec 1.
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činnosti družstev mělo patřit scelování půdy, mechanizace zemědělské půdy, péče o zvelebení

živočišné a rostlinné výroby, ale překvapivě i péče o ulehčení práce venkovské ženy.60

Na tomto místě je nutné vysvětlit rozdíl mezi klasickými družstvy a jednotnými

zemědělskými družstvy. Jedním z hlavních rozdílů je dobrovolnost vstupu a výstupu. U JZD

se ale v mnoha případech o dobrovolném vstupu nedá hovořit. Přestože dobrovolnost vstupu

byla vepsána přímo v preambuli samotného zákona o JZD (viz výše), většinou se ale spíš

jednalo o nucený vstup, tedy takový vstup, který byl způsoben vnějšími tlaky. Zajímavé

například je také obdivné vyjádření poslance Sedláka na schůzi Národního shromáždění v den

přijetí zákona, kdy prohlásil: „Jednotné zemědělské družstvo bude v budoucnosti základnou

zemědělského pokroku na vesnicí. Bude to základna ryze demokratická, poněvadž zákon

počítá s dobrovolným členstvím, takže jednotné družstvo soustředí jen členy mající skutečně

zájem o práci družstevní a z této skutečnosti bude čerpati sílu a rozhodnost k rychlému a

úspěšnému provádění svých úkolů. Tato dobrovolnost členství nikterak však nezpůsobí, že by

značnější část zájemců zůstala mimo družstvo, protože už samo scelování pozemků a

mechanizace, které jsou prvními a hlavními úkoly jednotného zemědělského družstva, bude

působiti k tomu, že každý zemědělec uzná za prospěšné, aby se stal řádným členem

družstva.“61 Rolníci byli často nuceni vstoupit do JZD, například jim byly odebrány šatenky

nebo i potravinové lístky. Navíc od 1. ledna 1949 došlo k vyřazování některých osob

samostatně výdělečně činných z vázaného trhu. To sloužilo především jako nátlak na rolníky,

aby vstoupili do JZD. Rolník tak byl odkázán jen na volný trh, kde byly ceny nesrovnatelně

vyšší než na trhu vázaném. Dalšími represemi bylo např. přerušování elektrického proudu

nebo zvýšení povinných dodávek tak, aby je rolník nemohl splnit. Po sérii takovýchto represí

byl rolník často na pokraji krachu, neměl peníze, hrozilo mu neplnění hospodářského plánu, a

tak se východiskem stal vstup do JZD. O dobrovolném vstupu se v tomto případě dá ale jen

těžko uvažovat.

Dalším stěžejním rysem klasických družstev byla družstevní samospráva, což v praxi

znamenalo, že družstvo samo rozhodovalo o tom, co bude v následujícím roce pěstovat.

Muselo samozřejmě reagovat na požadavky trhu a danou ekonomickou situaci. U jednotných

zemědělských družstev tento princip nefungoval, ve finále totiž nerozhodovala členská

základna ani volené představenstvo, protože největší moc a rozhodovací pravomoci měl

předseda. I předseda JZD neměl nakonec tak velkou samostatnost rozhodování, jelikož o

všem rozhodoval zemědělský referát okresního národního výboru (ONV). Demokracie uvnitř

60 TAMTÉŽ, § 2.
61 NS RČS 1948–1954, 26, schůze, 23. 2. 1949, in [dostupné online; 23. 8. 2012]
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/026schuz/s026002.htm.
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družstva proto nefungovala a členové družstva se tak plně nepodíleli na jeho fungování. Kvůli

existenci centrálně plánovaného hospodářství, které bylo už zakotveno v ústavě z 9. května

1948, družstvo nerozhodovalo o pěstovaných plodinách a jejich množství, především totiž

muselo plnit předepsané povinné dodávky. Jedním z dalších rysů družstev jsou i členské

podíly, ani ty však nebyly řešeny tak, jak by měly být. Závěrem tedy vyplývá, že jednotná

zemědělská družstva ve výsledku nebyla klasickými družstvy, ale spíše pseudodružstvy.62

Jistý vývoj nastal i v otázce, kdo mohl do JZD vstoupit. Dle znění zákona o JZD mohl

vstoupit do družstva každý člověk. „Členem jednotného družstva se mohl stát dobrovolně

každý pracující zemědělec nebo osoba, která svou účastí může přispěti ke splnění účelu

družstva.“63 Na začátku kapitoly bylo řečeno, že hlavním cílem na vesnici bylo potlačit

kapitalistické živly, tedy velké sedláky, přesto z počátku do družstev mohli vstupovat i tito

velcí sedláci a často se tomu tak i stávalo. Ani ve vzorových stanovách JZD, podle kterých se

všechna družstva řídila, není žádná zmínka o potlačení kapitalistických živlů. Je možné, že se

komunisté domnívali, že vstupem do JZD budou sedláci převychováni. Již po dvou letech se

stanovy ale přepracovávaly a komunistická strana přišla s tezí, že velký sedlák, v dobové

terminologii kulak, do JZD nesmí, jelikož by se podílel na jeho rozvratu a pomocí sabotáží by

ničil správné hospodaření. Jako ukázka této změny mohou sloužit vzorové stanovy JZD

z roku 1953, které v prvním bodě stanovovaly účel družstev takto: „Pracující rolníci […] se

dobrovolně sdružují v jednotné zemědělské družstvo, aby scelením půdy, společnými

výrobními prostředky a společně organizovanou prací vybudovali společné družstevní

hospodářství, překonali zaostalost zemědělské malovýroby a vybudovali vysoce produktivní

zemědělskou velkovýrobu, zvýšili výrobnost své práce, dosáhli vítězství nad kulaky a všemi

vykořisťovateli a zajistili tak bohatší, kulturnější a radostnější život na vesnici.“64 V těchto

vzorových stanovách bylo také výslovně uvedeno, že členem družstva se nemůže stát žádný

kulak. Vzorové stanovy byly jakýmsi zákonem, podle něhož se měli členové družstva řídit.

O čtyři roky později se situace změnila. Kolektivizace se dostala do své druhé fáze,

kde bylo cílem, aby soukromý sektor byl zcela odstraněn. V této fázi, kdy družstva měla stále

ekonomické problémy a stát je tak musel v mnoha případech dotovat, již mohli do družstva

opět vstupovat velcí sedláci. Z toho důvodu bylo ve vzorových stanovách z roku 1957

uvedeno: „Ve výjimečných jednotlivých případech, tam, kde se družstvo dostatečně upevnilo,

smí se stát členem družstva se souhlasem rady okresního národního výboru kulak, u něhož

62 VÁCLAVŮ, Antonín: Ke sporům o zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu In Studie
z hospodářských dějin č. 10, Praha 1999, s. 24.
63 Sbírka zákonů Republiky Československé 1949, zákon č. 69/1949 Sb. z., § 7, odstavec 1.
64 Vzorové stanovy JZD, Praha 1953, s. 3.
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Obr. č. 1: Agitační plakát zakládání JZD
(NZM)

jsou všechny předpoklady, že bude v družstvu řádně a poctivě pracovat. Po dobu 5 let nesmí

v družstvu zastávat žádné funkce.“65 Členství velkých sedláků bylo ještě dále ztíženo, každý

kulak musel vložit do nedělitelného fondu66 50 % přejímací ceny veškerého živého a mrtvého

inventáře67 a hospodářských budov, dokonce bylo možné jít i nad hranici 50 %. U ostatních

členů byl ale nedělitelný fond stanoven jen ve výši 20 %.68

Dne 1. dubna 1949 vyhlásili komunisté

mohutnou kampaň za zakládání jednotných

zemědělských družstev. Po vesnicích jezdili

agitátoři, kteří vysvětlovali nutnost kolektivizace

a výhody vstupu do družstva. Tato kampaň ale

nebyla účinná, přípravných výborů JZD vzniklo

velmi málo. Jednotná družstva byla zakládána

převážně jen v pohraničí, kde nebyli noví

zemědělci zvyklí samostatně hospodařit. Jednalo

se především o zemědělské dělníky nebo přímo

bezzemky, proto pro ně bylo jednodušší vstoupit

do JZD, kde pak dostávali přesné pracovní úkoly.

Ve vedení strany se lišily názory na

průběh kolektivizace. Ďuriš, Čepička a

Smrkovský byli pro rychlou a masovou

kolektivizaci. Předpokládali, že JZD budou

vznikat spontánně. Naproti tomu Antonín

Zápotocký se přikláněl k pomalé kolektivizaci, varoval před unáhlenými kroky.69 Je ale

paradoxní, že právě on byl ještě před několika měsíci pro rychlou kolektivizaci. Nakonec

zvítězil návrh Klementa Gottwalda. Podle něho se nejdřív musí vytvářet podmínky a

předpoklady pro vznik JZD, dále se mělo vytvořit v každém okrese jedno vzorové družstvo,

na němž se měly ukazovat výhody vstupu. Nakonec se mělo přistoupit k nátlakovým akcím a

reálné kolektivizaci. O úspěšnosti kampaně si je možné udělat představu ze statistiky. K 9.

65 Vzorové stanovy JZD a směrnice pro vypracování, potvrzování a registraci stanov JZD, Praha 1958, s. 11.
66 Nedělitelný fond je jakýsi rezervní fond nebo základní kapitál družstva, který za dobu trvání družstva nemůže
být rozdělen mezi členy. Pro družstvo pak slouží jako vlastní zdroj kapitálu, slouží k rozšíření a zlepšení
družstevního hospodářství. Družstvo musí každoročně vkládat do nedělitelného fondu 10 – 12 % z celkových
peněžitých příjmu družstva. Při výstupu člena je vyňat z výpočtu základu vypořádacího podílu.
67 Za živý inventář se považuje hospodářské zvířectvo, mrtvým inventářem se pak rozumí strojní a hospodářské
nářadí.
68 Vzorové stanovy JZD. Směrnice pro vypracování doplňků a změn stanov JZD. Směrnice o vypracování stanov
JZD, jejich potvrzování a registraci. Praha 1959, s. 5.
69 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948-1953, Praha 1991, s. 117.
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prosinci 1949 vzniklo pouze 1073 JZD, členy se stali především malí zemědělci do 5 ha, kteří

tvořili víc jak 36% a jen 1% zaujímali sedláci nad 20 ha.70 Z těchto čísel je patrné, že

zakládání JZD nebylo úspěšné. Komunisté totiž potřebovali, aby do družstev vstupovali

hlavně střední rolníci.

Struktura a ekonomická situace JZD

Jednotná zemědělská družstva byla rozdělena do čtyř provozních typů podle úrovně

společného hospodaření. První typ JZD počítal jen se společnou rostlinnou výrobou a

zachovával stávající meze, tedy bez scelené půdy. Tento typ předpokládal organizaci společné

práce a společný osev. Ve skutečnosti se však jednalo v podstatě o sousedskou výpomoc,

každý člen získal svoji vlastní sklizeň. Při druhém typu byla už půda scelena, což umožňoval

tzv. scelovací zákon č. 46 z 21. března 1948.71 Třetí typ JZD pracoval již se společnou

rostlinnou i živočišnou výrobou, to znamená společný osev a společné ustájení dobytka.

Jednotliví členové dostávali mzdu podle množství půdy, kterou vložili do družstva. Čtvrtý,

poslední typ, se lišil od třetího formou vypočítávání mzdy, ta se odvíjela podle odpracované

tzv. pracovní jednotky.72 Mzda byla tedy určována podle množství a kvality odvedené práce,

což mělo být v duchu socialistické zásady „každý podle svých schopností – každému podle

jeho práce.“73

Z počátku byla zakládána především družstva I. a II. typu. Přechod na vyšší výrobní

typ se do května 1951 uskutečňoval ve třech etapách. V první fázi byla zakládána JZD zatím

bez provozního řádu, ve druhé etapě do září 1950 byla ve větší míře zakládána družstva I. a II.

typu. V březnu 1950 bylo například založeno 2 756 JZD I. typu, 109 II. typu, třetího typu jen

83 družstev a družstva IV. typu nebyla založena vůbec.74 Pro úspěšnou kolektivizaci bylo

důležité, aby všechna družstva přešla na vyšší typ, kde bylo společné celé hospodaření.

70 PŠENIČKOVÁ, Jana, JUNĚČOVÁ, Jiřina: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD,
1948-1949, dokument č. 53, s. 182.
71 Jedná se o jeden z Ďurišových návrhů zákonů z roku 1947.
72 Podle množství vykonané práce se každému pracovníkovi přiznával určitý počet odpracovaných pracovních
jednotek. Na konci roku se ze zisku družstva odečetla část zisku, která připadla do nedělitelného fondu, výsledně
pak vznikla hodnota pracovní jednotky. Během roku, měsíčně, vyplácelo družstvo svým členů zálohy na
pracovní jednotky ve výši 50 % z předpokládaného zisku družstva. Denně člen družstva odpracoval průměrně
1,5 až 2,5 pracovní jednotky.
73 SOkA Louny, fond č. 587 JZD Veltěže, i. č. 4. Tato teze vychází z Marxovy kritiky Gothajského programu,
přijatém na slučovacím sjezdu německé sociální demokracie v roce 1875 v Gotě.
74 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD, 1951, in Edice
dokumentů z fondu Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1999, dokument č. 31, Materiál ministerstva
zemědělství pro potřebu ÚV KSČ o hospodářském a organizačním upevňování JZD, o problematice přechodu
JZD na vyšší typy a o úkolech ministerstva zemědělství a národních výborů na zemědělském úseku, s. 114.



- 29 -

Komunisté v tom viděli záruku zvýšení výnosnosti JZD a potlačení všech dosavadních

problémů JZD, a tak bylo už v dubnu 1951 více JZD III. typu než družstev prvního typu.75

Ekonomická situace JZD nebyla už od počátku nijak dobrá. Družstva byla zatížena

velkými úvěry, výnosnost nebyla vysoká a nedosahovala ani předpokládaných výnosů.

Z velké části to bylo způsobeno špatnou vybaveností družstev, chyběly jim mechanizační

prostředky. Tento nedostatek měly kompenzovat státní strojní stanice, které měly soustředit

velkou základnu mechanizačních prostředků. Státní strojní stanice je pak měly půjčovat JZD

nebo přímo např. orbu pro JZD zaopatřovat. Ne vždy to však úplně fungovalo. Navíc družstva

nebyla připravena na přechod k vyššímu provozním typu. Od roku 1951 byla dokonce

zakládána již jen družstva III. a IV. typu. Takováto družstva pak často do několika let

krachovala. Chyběly jim například společné stájové prostory, které byly základem již třetího

výrobního typu JZD. Předsednictvo KSČ se tento stav snažilo vysvětlovat stálou přítomností

vesnických boháčů v družstvech, kteří narušovali jeho řádný chod. Stát se přesto snažil

poskytovat družstvům všemožné úlevy. JZD byla osvobozena od placení veškerých daní, byly

jim poskytovány slevy na osiva, hnojiva nebo i vládní subvence a dotace na pracovní

jednotky. Ani všechny tyto kroky však nevedly ke zlepšení situace, a tak většina JZD nikdy

nebyla v nijak výrazném zisku. Z tohoto důvodu se komunistická strana snažila bojovat proti

tzv. kapitalistickým živlům, kteří byli označeni za viníky této situace.

75 TAMTÉŽ.
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Potlačení třídního nepřítele na vesnici

Jak poznat vesnického boháče a aplikovat správné zákony

Výrazným rysem komunistické ideologie je boj proti různým třídním nepřátelům.

Vzorem pro české komunisty mohl být bezesporu Sovětský svaz. V průběhu let tak byli za

třídní nepřátele označeni zahraniční letci z druhé světové války, příslušníci opozičních

demokratických politických stran, podnikatelé, živnostníci, nekonformní umělci a

v neposlední řadě také právě velcí sedláci. Pro velké sedláky měl být nově používán termín

vesnický boháč nebo po sovětském vzoru kulak. Problém ale nastal ve chvíli, kdy měla být

stanovena jasná kritéria, která by určovala zařazení sedláků mezi vesnické boháče. Sami

nejvyšší představitelé komunistické strany neměli dlouhou dobu jasno, jak kulaka správně

definovat. Ukázalo se to jako základní problém po celou dobu průběhu kolektivizace. Nikdy

nebylo přesně stanoveno, kdo je vesnickým boháčem a kdo ne.

Kulak byl většinou samostatně hospodařící zemědělec s výměrou 20 a více hektarů.

Tím, že neexistovala přesná kritéria pro jeho stanovení, mohl být za třídního nepřítele

označen i sedlák s 5 ha. Do toho se samozřejmě projevila konkrétní situace na vesnici,

především mezilidské vztahy a aktivity onoho sedláka. O nerozhodnosti a nejasnosti

v určování vesnických boháčů svědčí i následující citace: „[…] není jasno v otázce, kdo je

vesnický boháč. Není-li jasno na Ministerstvu zemědělství, nemůže také vesnice znát třídního

nepřítele. Je proto nutno stanovit kritéria, která by charakterizovala vesnického boháče.

Tvrdit, že vesnického boháče pozná nejlépe vesnice sama, je chvostizmus. […] Kdybychom

brali v úvahu velké sedláky nad 20 ha, […] připadá podle statistických údajů průměrně na 1

vesnici 4 vesničtí boháči. Kdybychom vzali za základ 15 ha, činil by počet vesnických boháčů

v průměru na 1 obec 16.“,76 takto shrnul problémy při určování kritérií zástupce Ministerstva

zemědělství Horák. Právě proti tomuto kritériu se ozývali na předsednictvu KSČ někteří jeho

představitelé již v říjnu 1948. Podle Zdeňka Fierlingera se strana dohodla na tom, že kulak je

ten, kdo neplnil kontingenty (dodávky) a měl více jak 20 ha. Bylo podle něho stěžejní, že se

strana dohodla, protože nejdůležitější bylo, aby právě strana měla jasno. Vesnice o tom již

nemusela přemýšlet, přišlo jí to jako direktiva z ústředního výboru komunistické strany.

Zajímavé je, že předsednictvo ÚV KSČ se sice dohodlo, ale i tak ještě v roce 1950

stále nebylo jasno, kdo byl kulak. Fierlinger ale se stranickým vedením v otázce určení

76 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD, 1950 in Edice
dokumentů z fondu Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1998, dokument č. 18, Zápis z porady
zemědělských pracovníků o omezování a zatlačování kapitalistických živlů na vesnici, konané 27. dubna 1950
v sekretariátu ÚV KSČ, s. 69.
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vesnického boháče tak úplně nesouhlasil. Podle něho byl problém v samotné definici kulaka

pouze podle hektarové základny, protože například zemědělci v řepařských oblastech byli

velmi bohatí, i když měli relativně málo hektarů. Podle Zdeňka Fierlingera by se tak

stěžejním měřítkem měl stát počet pracovních sil pracujících pro daného sedláka (i členové

rodiny) a zdali vlastnil nějaké mechanizační prostředky. Vystihuje to i krátká citace, která

byla pronesena na zasedání ÚV KSČ 14. října 1948 „[…] traktor se dá přisoudit jen

kulakům.“77 Je ale otázkou, kolik zemědělců mělo v této době, kdy bylo hospodářství

poškozeno válkou, traktor. Ani tento faktor nebyl jednoznačně určující. A tak se nakonec pro

určení vesnického boháče zvolilo velmi obecné kritérium, že vesnickým boháčem byl ten, kdo

vykořisťoval. Takové bylo teoretické vymezení. V praxi se do určení promítaly především

vztahy ve vesnici a nezřídka se stávalo, že za vesnického boháče byl označen sedlák

s výměrou menší než 15 ha.

Metody boje proti velkým sedlákům

Vesnický boháč začal být systematicky vytlačován ze života vesnice již od roku 1948.

Ještě než opravdu naplno začala kolektivizace, byl třídní nepřítel vytlačován ze státních

strojních stanic a státních statků. Například pro Státní strojní stanice ÚV KSČ interně

nařizoval: „Pomocí kádrového oddělení strany zajistit státní strojní stanice nejlepšími

politicky uvědomělými a školenými vedoucími kádry.“78 Nebo pro místní strojní družstva se

stanovovalo: „Provést revizi všech místních strojních družstev a zajistit v nich absolutní vliv

chudých a středních rolníků […] Vytlačovat kulacké elementy ze strojních družstev […].“79

Po vyloučení velkých sedláků z místních strojních družstev nemohli již tito sedláci využívat

stroje z družstva. Vlastní většinou také neměli, protože ty jim byly sebrány na základě

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 612/1949 o výkupu základních zemědělských

mechanizačních prostředků od některých fyzických osob.80 Tito sedláci tak v podstatě nebyli

schopni hospodařit a byli odkázáni na Státní strojní stanice, kde byly ale zvýšeny sazby, což

si sedlák nemohl dovolit. K tomu se navíc ještě přidal fakt, že nejdříve muselo být ve svém

požadavku na zapůjčení mechanizace uspokojeno JZD a pak teprve mohla Státní strojní

stanice obdělat pole samostatně hospodařícího sedláka. To bylo ale často tak pozdě, že zaseté

osivo již v mnoha případech nevzešlo. Sedlák tak nemohl splnit předepsané povinné dodávky,

za což byl hned postihován. Sedlák se proto často točil v jakémsi kruhu, ze kterého nebylo

77 NA Praha, KSČ–ÚV–02/1, č. f. 1261/0/3, svazek 4, ar. j. 138.
78 PŠENIČKOVÁ, Jana, JUNĚČOVÁ, Jiřina: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD,
1948-1949, dokument č. 7, s. 26.
79 TAMTÉŽ.
80 Elektronická Zbierka zákonov, in [dostupné online 24. 7. 2012]
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=22628.
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lehké se dostat. Možností tak někdy bylo opravdu už jen vstoupit do místního jednotného

družstva, pokud ho tedy přijalo.

Bylo to všechno samozřejmě komunistickým cílem, ovlivněním okolností donutit

sedláka, aby sám pochybil. Již se ale neřešilo, jestli vůbec bylo v moci onoho sedláka vše

splnit. Ústava z 9. května 1948 sice zaručovala soukromé vlastnictví půdy do 50 ha, zabírání

půdy sedlákům pod 50 ha se tedy po celou dobu pohybovalo pod hranicí zákonnosti. Z tohoto

důvodu bylo pro předsednictvo KSČ důležité, aby zákony porušovali sami sedláci a stát pak

neměl jinou možnost než je řádně podle zákonů potrestat. Tím, že totiž sedlák nebyl schopen

hospodařit a včas splnit kontingent, okamžitě na něj mohli uplatnit zákon o pomoci rolníkům

při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.81 Byl tedy obviněn ze špatného

hospodaření a řádného neplnění hospodářského plánu, tudíž musela být na jeho majetek

uvalena nucená správa. Správcem se pak většinou stalo místní JZD nebo státní statek. Sedlák

byl navíc často povinen zaplatit někdy i dost vysokou pokutu a mnohdy byl i odsouzen

k trestu odnětí svobody. V horším případě nemusel být sedlák obviněn jen z neplnění

hospodářského plánu podle zákona č. 55, ale dokonce to mohlo být klasifikováno jako

sabotáž proti republice, a pak už byl použit § 36 zákona na ochranu republiky.82 Tresty za

sabotáž se většinou pohybovaly podle vymezení zákona od pěti do deseti let odnětí svobody.

Sedláci byli často posíláni do táborů nucených prací, kde pracovali většinou v těžkých

podmínkách uranových dolů. To je jen jeden z možných směrů, jakým se mohl prokurátor

vydat, když chtěl potrestat sedláka.

Již na začátku kolektivizace Ministerstvo zemědělství spolu s dalšími ministerstvy

vypracovalo a interně zveřejnilo seznam zákonů, nařízení a vyhlášek, které bylo možné užít

při potlačování vesnických boháčů. Mezi represe patřilo například zvyšování cen, zvýšení

zemědělské daně, zvýšení dodávek, vyloučení kulaků ze strojních družstev, vyloučení

z vázaného trhu, odčerpání pracovních sil. Kvůli všem těmto překážkám sedláci často nebyli

schopni hospodařit a v této chvíli mohly příslušné orgány začít uplatňovat zákony. Kromě již

zmíněného zákona č. 55/1947 a 231/194883 se mohl využívat ještě trestní zákon soudní,84 z

něho především paragrafy o propadnutí jmění, o zákazu činnosti a o zákazu pobytu. Tyto

delikty řešily soudy, méně závažných trestných činů se týkal trestní zákon správní.85 V tomto

případě měly na starosti trestání národní a okresní výbory. V rámci okresních výborů zřídila

81 Sbírka zákonů a nařízení Republiky Československé 1947, Praha 1947, zákon č. 55/1947 Sb. z. a n., z 1. dubna
1947.
82 Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé 1948, zákon č. 231/1948 Sb. z. a n., z 6. října 1948.
83 Zákon na ochranu lidově demokratické republiky platil jen necelé dva roky, 12. července 1950 byl totiž
nahrazen trestním zákonem (č. 85/1950 Sb.). Ten byl v posuzování některých případů mírnější.
84 Sbírka zákonů Republiky Československé 1950, Praha 1950, zákon č. 86/1950 Sb. z., z 12. července 1950.
85 TAMTÉŽ, zákon č. 88/1950 Sb. z., z 12. července 1950.
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celostátní konference ÚV KSČ z 9. prosince 1950 tzv. trestní komise. Trestní komise byly

lidové soudní orgány, jež byly složeny vždy ze 3 členů bez právního vzdělání. Tito lidé měli

patřit mezi dobře vybrané kádry. Často se jejich poradcem stal prokurátor.

Podle statistik byli sedláci trestáni většinou za neplnění dodávek, za černý obchod,

ústní delikty a zásobovací přestupky. Trestu se nevyhnuli ani drobní rolníci do 2 ha. Nejvíce

trestů bylo od prosince 1949 do poloviny února následujícího roku v Pardubickém kraji,

celkem 63.86 Sedláci byli obviňováni často z nejrůznějších činů - například v okrese Frýdek

Místek měli sedláci zarážet do země dráty, aby tím zničili samovaz. Do roku 1950 si různé

zprávy o výsledcích potlačování vesnických boháčů stěžovaly na velmi malé uplatňování

trestů odnětí svobody, často se prý soudy spokojily jen se zabráním majetku nebo peněžitým

trestem. Z tohoto důvodu se začal důsledněji uplatňovat především zákon na ochranu

republiky. Od 1. ledna do 30. dubna 1951 bylo 60% boháčů odsouzeno za neplnění

dodávek.87 Odsouzeni byli i sedláci za zatajování půdy. Takový případ se stal okrese Český

Brod. Vesnický boháč tam měl údajně zatajit 9 ha půdy ve svém hospodaření a 12 ha v držení

syna. Za tento trestný čin byli oba odsouzeni pro zločin sabotáže podle paragrafu 36 zákona č.

231/1948 k jednomu roku odnětí svobody.88

Komunisté kladli velký důraz na přesvědčení a získání vesnice na svoji stranu. Lidé

museli být přesvědčeni, že v jejich řadách je třídní nepřítel, škůdce, který jim bránil v rozvoji

hospodaření. Nemělo se stávat, aby vesnice bránila boháče. Je znám případ od případu, kdy

vesnice v čele s místním národním výborem (MNV) odmítala vydat sedláka a postavila se za

něho. Takováto sounáležitost se ale nevyskytovala v masovém měřítku, narozdíl od

Slovenska, kde opravdu řada vesnic vystoupila proti politice komunistické strany. Mnohdy

nedostatečného přesvědčení vesnice si bylo vědomo i samotné vedení KSČ. Svědčí o tom i

tento dokument: „Praxe a postup příslušných orgánů vůči vesnickým boháčům má mnohdy

nedostatky, které se projevují v tom, že v obci vesnického boháče nejsou jeho spoluobčané

přesvědčeni o jeho pravé tváři, t. j., že vesnický boháč nebyl vždy dostatečně odhalen jako

nepřítel pracujících, nebylo ukázáno konkrétně na jeho vykořisťování, na jeho úmysl

poškozovat zájmy spoluobčanů, takže zákrok orgánů vzbudil často nežádoucí lítost

s vesnickým boháčem a byla z něho zbytečně dělána „oběť svého majetku“. Při správném

provedení politicko-přesvědčovací kampaně s odhalením jeho záškodnické práce na

86 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD, 1950, dokument č.
26, Přípis sekretariátu ÚV KSČ, kterým Dr. F. Boura z oddělení pro lidovou správu ÚV KSČ předkládá zprávu
členům ÚV KSČ o trestním stíhání na úseku zemědělství ke dni 19. května 1950, s. 93.
87 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD, 1950, dokument č.
40, Výňatek z průzkumové zprávy Ministerstva spravedlnosti, týkající postihování trestných činů v zemědělství,
která byla zaslána sekretariátu ÚV KSČ.
88 TAMTÉŽ.
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konkrétních případech musí všichni poctiví občané nabýt přesvědčení o správnosti postupu

příslušných orgánů. Dalším nedostatkem se jeví, že není často jasno v otázce, kdo je

vesnickým boháčem.“89

Dne 26. dubna 1951 se člen sekretariátu ÚV KSČ Josef Frank pokusil určit hlavní

typy vesnických boháčů a to na „1. vesničtí boháči s velkou výměrou půdy“,90 kde se snažil

vysvětlit, že určující není jen výměra nad 20 ha, to by totiž řada vesnických boháčů mohla

uniknout. Hranice by proto měla být snížena podle toho, o jakou výrobní oblast se jednalo.

V řepařské oblasti tak za boháče mohl být označen i rolník s 8–12 ha. Dále „2. zemědělci

provozující živnost“,91 do této skupiny patřil, např. řezník, hostinský, mlynář, ale i zahradník

a další. Typy boháčů pokračovaly na třetím místě rolníky se speciální zemědělskou výrobou a

čtvrtou skupinu tvořili boháči mezi osídlenci. Josef Frank také ve své zprávě navrhoval, aby

vesničtí boháči v JZD byli po vyloučení přestěhováni úplně do jiného okresu a přiřazeni

k nezemědělské práci (např. v dolech, ve stavebnictví, atd.). Vystěhovávání sedláků nebylo do

té doby obvyklé. Režim se prozatím spokojoval jen s pokutami, nuceným pachtem nebo

případně trestem vězení. Přesidlování rodin vesnického boháče se stalo hlavním znakem tzv.

Akce Kulak od podzimu 1951.

89 TAMTÉŽ, dokument. č. 7, Zpráva VII. odboru Ministerstva zemědělství o omezování a zatlačování vesnických
boháčů, která byla zaslána k dispozici VIII. odboru Ministerstva zemědělství, s. 31.
90 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD, 1951, dokument č.
28, Zásady pro řešení otázky vesnických boháčů, které vypracoval pro sekretariát ÚV KSČ člen tohoto
sekretariátu J Frank, s. 100.
91 TAMTÉŽ, s. 101.
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Akce Kulak

Babický případ

Na začátku léta roku 1951 probíhala kolektivizace stále s problémy. Především se

nedařilo dobře bojovat s třídními nepřáteli, tedy s velkými sedláky a ani výnosnost

československého zemědělství stále nebyla vysoká. Nejen z tohoto důvodu bylo potřeba najít

novou a účinnější taktiku vůči odporujícím sedlákům a celé vesnici. Jakousi rozbuškou pro

novou vlnu represí vůči sedlákům se stal tzv. Babický případ, který se odehrál v červenci

1951.

Babice, vesnice v srdci Českomoravské vrchoviny patřící dnes do okresu Třebíč,

patřila ze zemědělského hlediska mezi průměrné obce. Podle krajských prokurátorů a

funkcionářů KSČ náležela ale tato oblast mezi oblasti s největším podílem tzv. kulaků.

Obyvatelé byli totiž především katolického vyznání a převažovala u nich velká nedůvěra jak

ke kolektivizaci, tak i k samotnému poúnorovému režimu. V tomto prostředí byla v noci 2.

července 1951 spáchána trojnásobná vražda. Okolnosti tohoto činu ani následných událostí

dodnes nejsou věrohodně objasněny. Provází je ale řada konspiračních teorií. V tu noc byli

v budově školy zavražděni tři funkcionáři Místního národního výboru v Babicích údajně

teroristickou skupinou Ladislava Malého. Již druhý den byla celá skupina, kterou kromě

Malého tvořili tři mladí synové sedláků Antonín a Stanislav Plichtovi a Antonín Mytiska,

v žitném poli nedaleko vesnice dopadena. Ladislav Malý a Antonín Plichta byli při této akci

zastřeleni, těžce zraněného Stanislava Plichtu a Antonína Mytisku zadržela poté StB. Nejvíce

rozporů v celém případu je především kolem osoby Ladislava Malého. Malý měl být údajně

agentem americké CIC92, existují ale i teorie, že byl spíše tajným agentem StB, tzv. agentem

provokatérem. Tuto spojitost se ale zatím nepodařilo historicky prokázat.93 Podobných

odbojových skupin působila na území republiky velká řada, nemálo z nich byla vedena právě

agentem provokatérem.

92 CIC byla zpravodajskou službou armády Spojených států amerických, která vznikla během druhé světové
války. Po válce se zaměřila na Sovětský svaz a ostatní země sovětského bloku. Mimo jiné cvičila tajné agenty
z těchto zemí.
93 Babickému případu byla věnována řada publikací, jak těch starší, tendenčních, tak také ale i nedávno
vydaných. Vzhledem k tomu že se stále jedná o politicky choulostivé téma, nejsou ani novodobé studie bez
ideového zatížení. V době, kdy se proces odehrával, byly vydány dvě publikace, které obviněné sedláky označily
za teroristy, viz. OPAVSKÝ, Jaroslav: Babice. Materiál o procesu se záškodníky v Babicích, Praha 1951 a
Babice, Bratislava 1951. Po roce 2000 vyšlo nově několik publikací (JANOUŠEK, Pavel: Případ Babice, Třebíč
2001; KREJČIŘÍK, Milan: Poslední soud v kauze Babice. Svědectví pamětníků tragických událostí z roku 1951,
Brno 2009, ZEJDA, Radovan: Babice, Třebíč 2001). Babickému případu se detailně věnuje i nedávno vydaná
publikace Mlynáři od Babic (KASÁČEK, Miroslav, NAVARA, Luděk: Mlynáři od Babic, Brno 2008).
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V  hlavním procesu, který se konal od 12. do 14. července 1951 před Státním soudem

v Jihlavě, byl hlavní osobou zadržený Antonín Mytiska. Za vraždu, podíl na vraždě a

spolupráci se zahraničním agentem bylo potrestáno 14 lidí, z toho bylo sedm odsouzeno

k trestu smrti, mimo jiné i Antonín Mytiska. Výkon rozsudku byl pak proveden velmi rychle,

již 3. srpna. Proces v Jihlavě byl dopředu zinscenovaný a měl být podán tak, aby působil

velmi úderně. Čtyři z oněch sedmi popravených byli označeni za vesnické boháče. O několik

měsíců později se ještě konal soud v Brně a až v roce 1953 byl odsouzen k trestu smrti

Stanislav Plichta, druhý zadržený a poslední přímý účastník.

Rodiny odsouzených byly ještě v noci po vraždách vystěhovány bez jakýchkoliv

prostředků, neměly s sebou ani vlastní oblečení, na Československý státní statek

v Litoměřicích. Babický případ se stal podnětem pro zatýkání a vystěhovávání velkých

sedláků, ale i jako pomoc v boji proti dalšímu nepříteli, katolické církvi. Její představitelé byli

také souzeni v Babickém případu.

Směrnice tří ministrů

Tvrdé kroky vůči sedlákům se plánovaly již od května roku 1951. Bylo ale potřeba

nějaké záminky, která by celou akci alespoň částečně ospravedlnila. V tom Babický případ

splnil svůj cíl, ať už byl předem připravený nebo nikoliv. Cílem Babic totiž především bylo

rozdělit vesnici, odhalit údajného úhlavního nepřítele všech poctivě pracujících rolníků, tedy

velkého sedláka. Vzhledem k tomu, že vražda je nejhorší možný zločin, mělo se tak do

podvědomí lidí dostat spojení sedlák, rovná se vrah. Tento fakt je patrný i z informačních

materiálů pro předsedy krajských národních výborů (KNV), které vysvětlovaly vydání a cíle

Směrnice tří ministrů. „Po případě bestiální vraždy členů nár. výboru v Babicích, do níž byli

zapleteni také místní vesničtí boháči, stálo jasné, že rodiny těchto odsouzených vesnických

boháčů nemohou nadále zůstat v obci, kde byl spáchán trestný čin. Nebyly to jen Babice, byly

desítky případů, kdy vesnický boháč se dopustil sabotáže a za svůj čin pyká za mřížemi a jeho

majetek propadl konfiskaci. Jeho rodina nemůže nadále zůstat na konfiskovaném majetku i

když jeho část patří ženě nebo dětem a ani v obci, poněvadž bude již svou přítomností působit

rozkladně.“94

Po Babickém případu už bylo možné připravit konkrétní kroky vůči velkým sedlákům.

Začátkem srpna 1951 se uskutečnila tajná schůzka stranického vedení v Lánech, v letním

sídle prezidenta Gottwalda. Nebylo to ale naposled, co se zámek v Lánech stal klíčovým pro

94 Archiv bezpečnostních složek (ABS), f. 6/2, inventární jednotka (i. j.) 114, K otázce přesidlování rodin
odsouzených vesnických boháčů podle směrnice ze dne 22. října 1951, doručeným předsedům KNV počátkem
listopadu 1951.
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průběh akce Kulak. Na této schůzce bylo právě dohodnuto připravit a především začít akci

proti sedlákům, která dodnes nemá v naší moderní historii obdoby. Přípravou celé akce byli

pověřeni tři ministři, ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva, ministr vnitra Václav

Nosek a ministr spravedlnosti Štefan Rais. V souvislosti s celou akcí, resp. s celou

kolektivizací, není ani překvapivé, že důležitou úlohu hrála především dvě represivní

ministerstva. Vypracování samotné směrnice pak měli na starosti zaměstnanci Ministerstva

spravedlnosti po konzultacích s ministerstvem národní bezpečnosti.95 Vypracované směrnice

pak schválil ústřední výbor KSČ 19. září 1951.96 Trvalo ale ještě celý měsíc, než pod směrnici

připojili své podpisy tři zainteresovaní ministři. Ministři směrnici podepsali 22. října 1951, za

nepřítomného ministra vnitra Noska ji musel podepsat ministr spravedlnosti Rais.97 Tato tajná

směrnice O úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů, o které

dopředu nevědělo Národní shromáždění ani vláda, vstoupila v platnost 1. listopadu 1951.

Paradoxní také je, že o vzniku směrnice nebyl informován ani ministr zemědělství Josef

Nepomucký, i když se to týkalo přímo jeho resortu. Důvodem byla pravděpodobně rivalita

mezi ministry, i když dle materiálů v Archivu bezpečnostních složek je patrné, že se původně

počítalo zaslat směrnici i ministrovi zemědělství.98

V první fázi celé akce „K“ převzalo vedoucí pozici Ministerstvo národní bezpečnosti.

Právě ono určovalo, kam se rodiny odsouzeného sedláka vystěhují a kde budou pracovat.

Nejaktivnější z Ministerstva národní bezpečnosti byl Ladislav Hudec, který vedl 3. oddělení

5. odboru Ministerstva národní bezpečnosti (MNB). To mělo na starosti provádění celé akce.

Právě Ministerstvo národní bezpečnosti vydalo Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti

(TRMNB) č. 27/1951, do kterého byla Směrnice tří ministrů včleněna.99 Po podpisu byla

směrnice nejdříve rozeslána na tři zainteresovaná ministerstva, dále ministru pracovních sil

Jaroslavu Havelkovi, veliteli Státní bezpečnosti (StB), veliteli Veřejné bezpečnosti (VB) a

veliteli vězeňského odboru Ministerstva národní bezpečnosti.100 Praktické provádění a

naplňování směrnice měly mít na starosti krajské a okresní národní výbory, proto jim byly

směrnice během listopadu také rozeslány.101

95 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Zpráva Ladislava Hudce pro ministra národní bezpečnosti Karola Bacílka o průběhu
akce „K“ ze 14. 7. 1953.
96 BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech, s.74.
97 Viz příloha č. 2.
98 BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech, s. 76. Viz také ABS, f. 6/2, i. j. 114, Směrnice pro jednotlivé resorty.
99 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Zpráva Ladislava Hudce.
100 TAMTÉŽ, Směrnice pro jednotlivé resorty.
101 ABS, f. 6/2, i. j. 114.
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Naplňování směrnice a typický průběh vystěhování

Cílem směrnice O úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických

boháčů bylo vystěhovat rodinu odsouzeného sedláka většinou přes celou republiku do jiného

kraje tak, aby již „nebránili“ socializaci venkova. Takovéto vystěhování bylo ale protiprávní,

na což bylo i ke konci celé akce několikrát poukázáno. Ústava z 9. května totiž zajišťovala

svobodu pobytu každému občanovi Československa. A to podle paragrafu 7: „Každý občan se

může usazovat nebo pobývat na kterémkoli místě Československé republiky. Omezit lze toto

právo jen v zájmu veřejném na základě zákona.“102 Směrnice tří ministrů samozřejmě žádným

zákonem nebyla, proto pro zajištění alespoň zdánlivé zákonnosti využívala směrnice dva

dřívější zákony. Je typické pro tuto dobu, že se jednalo o zákony, které vznikly za úplně

jiným účelem a v jiných podmínkách. Pro uložení zákazu pobytu a přidělení do nového

bydliště se používal zákon č. 125/1927 Sb. O organizaci politické správy.103 Pro vyslovení

konkrétního pracovního místa, k němuž měli být vystěhovaní rodinní příslušníci odsouzeného

sedláka přiřazeni, byl využíván dekret prezidenta republiky č. 88/1945 Sb. O všeobecné

pracovní povinnosti.104 Tento dekret je ale spojen s poválečným obdobím a nařizoval

práceschopným mužům pracovní povinnost. Dekret navíc vyjímal některé osoby z působnosti

tohoto zákona, byly to především těhotné ženy, ženy starající se alespoň o jedno dítě do 15

let, studenti vysokých, středních a odborných škol.105 Přitom ani tento fakt nebyl dodržován,

jelikož národní výbory většinou nehleděly na to, jestli je žena těhotná nebo má malé děti.

Celý proces vystěhování začínal nejdříve vytipováním sedláků, kteří se nejvíce bránili

kolektivizaci, což mělo na starosti krajské velitelství veřejné bezpečnosti a krajský národní

výbor. Ten pak další úkoly delegoval na jednotlivé okresní národní výbory, na kterých ležel

definitivní výběr sedláků. Od tohoto okamžiku byl vybraný sedlák bezpečnostními složkami

sledován a kontrolován, jestli dobře a hlavně včas plní dodávkové povinnosti. Pokud vysoce

nastavenou dodávkovou povinnost nesplnil, pak byl odsouzen soudem nebo národním

výborem většinou na základě trestního zákona správního č. 88/1950 Sb. k odnětí svobody a

pokutě. Právě v takovýchto případech měly soudy a národní výbory v souvislosti se směrnicí

vyslovovat častěji i zákaz pobytu a propadnutí celého jmění.

Po odsouzení se pak už mohlo přistoupit k samotnému vystěhování rodiny. Rodina

sedláka měla obdržet výměr o přidělení k práci. Často se tak ale nestalo.106 Velmi rychle tak,

102 Sbírka zákonů a nařízení 1948, zákon č. 150/1948, Ústavní zákon ze dne 9. května 1948, § 7, odstavec 1.
103 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 120. Tento zákon v období první republiky
především zaváděl zemské zřízení, jednalo se o úpravy prvorepublikové státní správy.
104 Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé 1945, dekret č. 88/1945 z 1. října 1945.
105 TAMTÉŽ, § 2.
106 Viz příloha č. 3.
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aby si rodina nestihla s sebou nic připravit, bylo zorganizováno přestěhování celého

rodinného celku107 na nové místo, které vybralo Ministerstvo národní bezpečnosti. Přípravu a

provedení celého přestěhování měl na starost okresní národní výbor. Rodina byla vystěhována

většinou na nějakou provozovnu Československých státních statků. S sebou si často nevezli

téměř nic, jen ve výjimečných případech mohl podle znění směrnice prokurátor vyjmout např.

oblečení nebo potraviny z propadnutého majetku. Rodinným příslušníkem pak směrnice

myslela všechny osoby, které jsou v příbuzeneckém poměru s odsouzeným a žily s ním ve

společné domácnosti.108 Dále se počítalo s tím, že po odpykání trestu bude sedlák přesídlen ke

své rodině do nového bydliště.

Kvůli přílišné stručnosti celé směrnice musely být během zimy 1951/52 vypracovány

další rozšiřující materiály. V materiálech tak byly rozepsány konkrétní úkoly a postup pro

okresní národní výbory, krajská velitelství Státní bezpečnosti, velitelství národní bezpečnosti

a pro okresní a krajské prokurátory. Okresním národním výborům se například nařizovalo, že

„[…] dokončí a zajistí vše potřebné k neodkladné a hladké realisaci vypovězení a odsunu

rodinných příslušníků vesnického boháče z dotčeného kraje v době co nejkratší po vynesení

odsuzujícího rozsudku nad provinilým vesnickým boháčem. Postará se také o zajištění

dopravních prostředků a o finanční úhradu stěhovacích nákladů (směrnice čl. 7). V nutných

případech zajistí včas politickou podporu povolaných politických činitelů.“109

Po výtce ministra národní bezpečnosti z 8. ledna 1952, že celá akce dosud probíhá

pomalu, byla tajným rozkazem Ministerstva národní bezpečnosti č. 23 zřízena funkce

krajských referentů Státní bezpečnosti pro mimořádné vězeňské úkoly – tzv. referenti V.110

Tyto krajské referáty zřídilo ministerstvo z důvodu velkého zatížení vězeňského odboru

MNB, které až doposud řídilo celý průběh akce „K“. Referenti V měli mít nyní na starosti

provádění akce v krajích, měli podrobně dohlížet na rodiny odsouzených sedláků, podávat

pravidelně zprávy o průběhu vystěhovávání. I pro ně proto byly vydány doprovodné

vysvětlující podklady. Zajímavá je tak například otázka, jež vysvětluje právní postavení

přesídlenců: „Přesídlenci mají zakázán pobyt v prostoru jejich bývalého bydliště. […] trvalé

opuštění přikázaného nového místa pobytu je represivně postihovat týmž opatřením jako

překročením zákazu pobytu. […] Nemohou tedy o vlastní újmě a bez souhlasu příslušného

referátu ONV, jako konečně nemůže ani žádný jiný občan našeho státu, opustit místo svého

dosavadního zaměstnání. […] Přesídlenci jsou jinak svobodní občané, kteří mohou na př.

107 Termín rodinný celek v této době zavedla StB pro označení rodinných příslušníků odsouzeného sedláka.
108 ABS, f. 2/1, i. j. 382, Směrnice tří ministrů.
109 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Průběh opatření a rozsah účasti jednotlivých veřejných činitelů při provádění akce
úpravy rodinných poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů.
110 TAMTÉŽ, Zpráva Ladislava Hudce.
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s majetkem vlastním úsilím nově vyzískaným, pokud není zákonných pohledávek, nakládat

podle vlastních rozhodnutí.“111 Na tomto místě je nutné podotknout, že rodinní příslušníci

odsouzeného sedláka sami nikdy odsouzení nebyli, přesto s nimi bylo tak jednáno.

Nejčastější problémy a dočasné zastavení akce Kulak

První přesídlení se uskutečnilo 22. listopadu 1951, kdy byly přestěhovány čtyři rodiny

z okresu Moravské Budějovice a jedna rodina z okresu Třebíč na státní statek v Ploskovicích

v okrese Litoměřice.112 V první fázi se akce „K“ potýkala s řadou problémů, především

vystěhovávání zatím téměř vůbec neproběhlo na Slovensku. Mezi další časté problémy patřila

především nepřipravenost Československých státních statků, případně i JZD, na vystěhované

rodiny. Často pro ně neměly vhodné ubytování nebo bylo v nevyhovujícím stavu. Nově

příchozí rodina byla navíc téměř vždy neúplná, většinou ji chyběl otec-sedlák, který si

odpykával trest v některém z nápravných zařízení. Rodinný celek tak tvořila manželka

odsouzeného sedláka, dále jeho děti, většinou ještě nezletilé a často i staří rodiče, kteří

doposud žili na výminku. Pracovní možnosti takovéto rodiny tak byly velmi omezené. Často

z celé nově příchozí rodiny mohla pracovat jen žena, což s sebou přinášelo řadu problémů,

mimo jiné velkou finanční zátěž pro státní statek - nové bydliště celé rodiny. Další problém,

který se v průběhu první fáze akce „K“ objevil, byly těžkosti s přejímáním zabaveného

selského hospodářství, které bylo většinou zatíženo velkými dodávkovými povinnostmi, jež

přešly nesnížené i na nového majitele. Jiné problémy většinou nebyly, jen místy se stalo, že se

obyvatelé vesnice zastali vystěhovávané rodiny. I tak mohla být akce celkově hodnocena jako

pomalá.

Proto z těchto důvodů a i z přílišné represivnosti celé akce bylo rozhodnuto po poradě

ÚV KSČ 5. května 1952 ji dočasně pozastavit. Ladislav Hudec ve své zprávě pro ministra

Bacílka z července 1953 uvedl, že akce byla pozastavena „za účelem zkoumání správnosti

rozmisťování postihovaných kulackých rodin na ČSSS […].“113 V této jediné větě můžeme

pozorovat, že problém byl opravdu především v umisťování postižených rodin. Navíc právě

Ladislav Hudec patřil mezi největší obhájce dosavadního průběhu akce „K“. Prozatímní

bilance akce „K“ před jejím zastavením čítá 58 rodinných celků, což je asi 240 osob

přestěhovaných v období od 1. listopadu 1951 do 24. dubna 1952. Téměř polovinu tohoto

111 TAMTÉŽ, Instruktážní pokyny pro referenta V.
112 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 132.
113 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Zpráva Ladislava Hudce.
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počtu navíc tvořily děti, mladiství a osoby starší 60 let, což jen dokresluje výše zmíněné

pracovní možnosti přestěhované rodiny.114

Znovuzahájení akce „K“

Podle původních předpokladů měla být akce pozastavena jen na pár týdnů, nakonec se

však celá přestávka protáhla na několik měsíců. Během těchto měsíců začalo posilovat roli

Ministerstvo vnitra a také sekretariát ÚV KSČ na úkor dosavadního silného Ministerstva

národní bezpečnosti. Tímto obdobím také skončila tichá ignorace Ministerstva zemědělství.

K dalším poradám o směřování akce již byl resort zemědělství přizván, i když stále hrál

podružnou úlohu. O nejdůležitějších otázkách stále rozhodovala původní tři ministerstva.

Nově mělo mít Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem pracovních sil na starost

vytipování vhodných státních statků, do kterých by měly být rodiny vystěhovány, s tím byly

ale stálé problémy.

V polovině srpna - 13. 8. 1952 - se opět uskutečnila další klíčová schůzka stranického

vedení na zámku v Lánech, opět i za účasti prezidenta Klementa Gottwalda,115 kde bylo

znovu jednáno o dalším osudu kulacké akce. Zlepšení celého procesu viděli především

v kvalitnější politické přípravě tak, aby se neopakovaly excesy z první fáze. V průběhu tohoto

jednání pak byla přijata tzv. Soustava administrativních opatření. Nejednalo se jen o opatření

v souvislosti s akcí „K“, ale o soustavu všech možných postupů vůči sedlákům. Z toho

důvodu se tak v materiálech navrhovala očista národních výborů i hasičských sborů od

velkých sedláků-třídních nepřátel. V kompetenci ministra vnitra naopak bylo zřídit okresní

komise, které by rozhodovaly o vysídlení, aby se celý proces urychlil. Členy této komise měl

být okresní prokurátor, zástupce okresního výboru komunistické strany, zemědělský referent

okresního národního výboru a zástupce Státní bezpečnosti.116 Důležitým bodem bylo i

úspěšné provedení akce na Slovensku, který dostal na starost také ministr vnitra.

Po projednání všech klíčových otázek vydal ministr národní bezpečnosti 25. října 1952

další tajný rozkaz č. 167, kterým se znovu zahájila akce „K“ s účinností od 1. listopadu

1952.117 Akce „K“ tak vstoupila do své druhé fáze, během které rapidně narostl počet

vystěhovaných rodin, ale přes všechnu snahu a proklamace se nepodařilo odstranit problémy

se kterými se akce „K“ potýkala. Jedním z nich byly komplikace s hrazením nákladů na

114 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 137.
115 BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech, s. 100.
116 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Soustava administrativních opatření proti vesnickým boháčům.
117 Jedná se o TRMNB č. 167 Vysidlování rodinných celků odsouzených vesnických boháčů – zahájení akce. In
BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech, s. 110.
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přestěhování, které se vyskytly již při spuštění celé akce v roce 1951. Podle znění směrnice

měly být náklady placeny vystěhovanými rodinami nebo z jejich propadlého majetku, v praxi

to tak ale nefungovalo, a proto některé národní výbory dokonce žádaly o přidělení úvěru, ze

kterého by se přesídlení hradilo. Situace byla tak špatná, že nakonec muselo Ministerstvo

vnitra rozhodnout po poradě se zástupci ostatních ministerstev, že bude náklady na přesídlení

hradit z vlastního rozpočtu.118

Mimo jiné i kvůli těmto problémům se sešla 5. března 1952 komise ministrů vnitra,

spravedlnosti, národní bezpečnosti, státních statků a generálního prokurátora, která se shodla,

že by bylo potřeba vytvořit meziministerskou komisi, jež bude koordinovat všechny postupy

zainteresovaných orgánů. Do čela této komise byl zvolen ministr vnitra Václav Nosek, což

jen potvrzuje vedoucí úlohu Ministerstva vnitra v této fázi akce „K“.119 Komise měla

především vydávat další instruktážní pokyny tak, aby byl zvolen správný postup pro každý

konkrétní případ.

Krizový rok 1953

V roce 1953 se naplňování Směrnice tří ministrů dostalo opět do krize. Navíc se

začaly objevovat i velmi kritické hlasy z vlastních řad. Na provádění akce „K“ se od roku

1951 v podstatě téměř nic nezměnilo. Krizi způsobily spíše vnější problémy, které s sebou

přinesl rok 1953. Velkou událostí a pro některé i ránou byla smrt nejprve Stalina, pak i

Klementa Gottwalda v březnu 1953. Lidé, vyčerpaní komunistickými represemi uplynulých

let, doufali v uvolnění, kterého se nijak výrazně nedočkali. Komunistickou stranu na druhé

straně neočekávaná smrt prezidenta překvapila a rozložila na dvě soupeřící frakce, jež mezi

sebou bojovaly o moc a o způsob vedení státu. První skupinu reprezentoval nový prezident

Antonín Zápotocký, druhou skupinu vedl první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný. Právě

asi Zápotocký způsobil vyhrocení situace v zemědělství, když začal na veřejnosti mluvit o

problémech, doposud kolektivizaci provázejících.

Důležitý byl především projev, který přednesl při znovuotevření klíčavské přehrady 1.

srpna 1953. Projev se uskutečnil jen několik dní po jeho návratu z Moskvy, kde si vyslechl

kritická slova na dosavadní politiku KSČ. V tomto projevu, který tisk vydal 2. srpna,

Zápotocký mimo jiné rozebral situaci v zemědělství a stav jednotných zemědělských

družstev. Mluvil o násilném zakládání JZD, jehož si bylo vedení strany vědomo. Hlavním

problémem se ale stal slib, že on ani vedení strany nebude nikomu bránit v odchodu

z družstev, ale že si musí uvědomit, že bez JZD zemědělství stejně fungovat nebude. „My

118 TAMTÉŽ, s. 116-117.
119 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Zpráva Ladislava Hudce.
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vám nebudeme bránit [vystoupit z JZD], ale vezměte na vědomí, že zemědělskou výrobu zvýšit

musíme.“120 Vesnice byla ovlivněna Zápotockého kroky, k nimž patřilo i vyhlášení rozsáhlé

amnestie v květnu 1953.

Negativně se samozřejmě na družstvech projevila i měnová reforma pro všechny

nečekaně uskutečněná 30. května. Měnová reforma připravila rolníky o jejich poslední úspory

a samotná JZD ještě více zadlužila. To vše pak pravděpodobně způsobilo masový výstup

zemědělců z jednotných zemědělských družstev Je možné polemizovat s tím, do jaké míry byl

výstup ovlivněn jen Zápotockého projevem a do jaké míry se projevila právě souhra okolností

a krizí, které zapůsobily na zemědělské družstevníky. „Události v NDR a Maďarsku, které

nebyly dodatečně politicky objasněny jak funkcionáři strany, tak funkcionáři lidové správy a

nespokojenost rolníků z důvodu výše uvedených, měly za následek podávání odhlášek z JZD,

také projev s. Zápotockého, který mnozí družstevníci neznají a nebyl jim také řádně

vysvětlen, měl značný vliv na podávání odhlášek z JZD. Družstevníci se dovolávají tohoto

projevu a říkají, že s. Zápotocký dal souhlas k vystupování členů z družstva. Funkcionáři

krajských a okresních výborů KSČ i KNV nedovedou dost dobře této náladě čelit, neboť sami

jsou rozkolísáni a čekají na další opatření, která mají přijít.  Přesto, že projev s. Zápotockého

byl jasný, nechápou, že z cesty budování socialismu na vesnici přes naše JZD nikdy není

možno ustoupit.“121 Tímto způsobem reflektovalo vedení strany nastalou situaci

v zemědělství. Tyto Zápotockého činy vyhrotily i celý spor s Antonínem Novotným. Ten se

odhodlal tajně požádat Moskvu o pomoc. Následně byli nejen Zápotocký s Novotným

pozváni v dubnu 1954 do sovětského hlavního města. Zápotocký si tam pak vyslechl kritiku

své nedávné činnosti, výtky přijal a faktickou moc ve státě tak předal prvnímu tajemníkovi

strany Antonínu Novotnému. Kolektivizace tak mohla opět pokračovat.

Ve světle událostí roku 1953 se snášela i na akci „K“ stále větší kritika. Nejdříve byly

snahy alespoň o novelizaci Směrnice tří ministrů, to už ale nestačilo. Dne 13. července tak

došlo k razantnímu kroku ze strany ministra národní bezpečnosti Bacílka, jenž vydal ústní

rozkaz náčelníkovi oddělení pro mimořádná opatření Ladislavu Hudcovi, aby neprodleně

zastavil vystěhovávání.122 Směrnice tří ministrů ale zrušena nebyla, takže jeho nařízení

vyvolalo chaos nejen na okresních národních výborech a rodiny sedláků byly stále

120 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1953–1966, Praha 1992, s. 10.
121 PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD, 1953 in Edice
dokumentů z fondu Státního ústředního archivu v Praze, Praha 2002, dokument č. 41, Informace hlavní správy
JZD Ministerstva zemědělství, adresovaná ministru zemědělství a týkající se vystupování členu z JZD, s. 157.
122 BLAŽEK, Petr, JECH, Karel, KUBÁLEK, Michal: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí
v padesátých letech, s. 132.
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vystěhovávány. Ke všem problémům se ještě 15. září přidala demise vlády. Do úřadu

nastoupili noví ministři, kteří ve většině případů s akcí „K“ neměli nic společného.

Novým ministrem národní bezpečnosti se stal Rudolf Barák, který si nechal

vypracovat podrobnou zprávu o akci „K“. Se svojí zprávou přispěl i generální prokurátor

Václav Aleš. Zaslal ji ministru Barákovi, ale až 3. prosince 1953.123 Ve své zprávě upozornil

na problémy, které se během naplňování Směrnice tří ministrů vyskytly. Mezi nimi byla

kritika na špatnou volbu vystěhovávaných sedláků, neboť často byly přestěhovány rodiny

středních sedláků místo velkých sedláků. Dále nebylo zajištěno obdělávání polí zabavených

sedlákům. To nejzajímavější ale bylo, když ukázal na nezákonnost celého vystěhovávání,

které odporovalo i ústavě. Nakonec konstatoval, že „vzhledem k těmto skutečnostem jeví se

na základě našich zkušeností případný další postup podle těchto směrnic jako protizákonný.

Aby byly odstraněny příp. pochybnosti o platnosti směrnic O úpravě poměrů rodinných

příslušníků odsouzených kulaků vzhledem k vládnímu prohlášení z 15. 9. 1953, pokud jde o

otázku upevnění socialistické zákonnosti, domnívám se, že by bylo účelné tyto směrnice

zrušit.“124 Je nutné ale připomenout, že Václav Aleš stál i na začátku akce „K“, tudíž jeho

prohlášení o nezákonnosti akce přišlo velmi pozdě.

Dne 18. ledna 1954 se sešla schůze politického sekretariátu ústředního výboru KSČ,

na které byl schválen návrh na zrušení Směrnice tří ministrů, již podal ministr Barák spolu

s novým ministrem spravedlnosti Václavem Škodou a s generálním prokurátorem Alešem.125

Ve výsledné zprávě vypracované k rozhodnutí o zrušení směrnice bylo uvedeno shrnutí o

úspěšnosti celé akce „K“. „Při hodnocení přesidlovací akce po zkušenostech dvou let možno

konstatovat, že akce nesplnila svůj účel.“126 Přes nezákonnost přestěhovávání bylo ve zprávě

ministry navrhnuto, aby již přesídlené rodiny nebyly vraceny zpět do původního bydliště,

mohlo se tak stát jen ve výjimečných případech. Není možné se ale domnívat, že se zrušením

Směrnice tří ministrů skončily i represe proti velkým sedlákům. V těch bylo dále

pokračováno, jen se již nevyužívalo vystěhovávání. Závěrem je možné shrnout akci „K“

v číslech. K 30. červenci 1953 se akce „K“ týkala asi 1894 rodin, přičemž mělo být

vystěhováno 1016 rodin.127 Toto číslo je ale podhodnocené, protože se dodnes nepodařilo

určit přesný počet vystěhovaných rodin a údaje se často značně liší.

123 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Dopis ministru Barákovi z 3, 12. 1953.
124 TAMTÉŽ.
125 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 203.
126 ABS, f. 6/2, i. j. 114, Zrušení směrnic z 22. 10. 1951 o úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených
vesnických boháčů.
127 ABS, f. 6/2, i. j. 1647, Akce „B“ přehled.
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Druhá fáze kolektivizace zemědělství

Druhá vlna kolektivizace se v mnohém lišila od jejích počátečních let především tím,

že o osudu vesnice bylo rozhodnuto již dříve. Nejvíce odporující sedláci byli potlačeni a

zastrašeni akcí „K“, na vesnici tak zůstávali především samostatně hospodařící jen drobní a

malí rolníci a nejen proti nim, ale proti zbytkům velkých sedláků byla zaměřena druhá vlna

komunistického kolektivizování. Druhá fáze tak představovala už jen konečné dotvoření

přeměny vesnice v plně socialistickou. Vzhledem k tomu, že akce „K“ byla spjata s prvním

represivně vedeným obdobím, bude následující kapitola již pojata spíše jako stručný výtah

důležitých kroků vedoucích k dovršení kolektivizačního úsilí.

Po klimaticky neúspěšném a stagnujícím roce 1954 přišel rok 1955, rok, v

němž došlo v kolektivizaci opět k dalšímu posunu. X. sjezd Komunistické strany

Československa rozhodl o nutném zvýšení zemědělské výroby.128 Jelikož se nemohla

uskutečňovat jinak než činností jednotných zemědělských družstev, bylo tedy nutné opět

posílit stagnující družstevní základnu. Následně bylo v červnu 1955 rozhodnuto o další fázi

kolektivizace. Kolektivizace a vznik JZD tak vstoupily do své druhé fáze. Ta byla plánována

do roku 1960, kdy chtělo socialistické zemědělství dosáhnout zvýšení zemědělské výroby o

30 %. Podle výsledků hospodařila JZD k 1. lednu 1957 v 57 % obcí a to se rovnalo 8 172

JZD,129 což činilo nárůst necelých 1 500130 družstev oproti roku 1955. K roku 1958 už měl

dokonce socialistický sektor obhospodařovat 70 %131 veškeré zemědělské půdy ve státě.

Druhá fáze kolektivizace se výrazně lišila od první. První fáze byla typická rychlou,

masovou a ukvapenou kolektivizací, tvrdými represemi vůči velkým sedlákům a nucením ke

vstupu do JZD. Kolektivizace od roku 1957 si kladla především za cíl dosáhnout plného

hospodaření v rámci JZD a státních statků, tedy úplně odstranit samostatně hospodařící

rolníky, především i stále existující kulaky, a získat pro kolektivní hospodaření střední

rolníky. Na rozdíl od počáteční fáze kladl Ústřední výbor KSČ důraz na dobrovolnost vstupu

do družstva, přesto docházelo i k tvrdému postupu vůči zbytkům vesnických boháčů.

Potvrdila to i slova místopředsedy vlády Jaromíra Dolanského, která vyslovil na krajské

konferenci KSČ v březnu 1957. „[…] přísně respektovat při zakládání a získávání nových

členů družstev leninské zásady dobrovolnosti družstevního hnutí, nedopustit, aby se praxe

128 HANZEL, Viliam: Problémy Československého polnohospodárstva v rokoch 1955-1960 In Československé
zemědělství očima historiků, Praha 1969, s. 147.
129 BŘEZINA, Vladimír, PERNES, Jiří (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-
1960, s. 12.
130 TAMTÉŽ.
131 TAMTÉŽ, s.16.
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dostala do rozporu s našimi principy a cíli. […] To ovšem ani v nejmenším zase na druhé

straně neznamená ústup od požadavku, aby samostatně hospodařící rolníci správně a včas

plnili všechny své povinnosti vůči státu v dodávkách, v placení daní […]“132

Nová družstva se opravdu zakládala a jejich počet stále rostl, i když ne všechna

družstva měla za sebou dobrou ekonomickou bilanci. To se týkalo především družstev

založených na začátku padesátých let. Není přesně jasné, co zapříčinilo zlom v zakládání

JZD, kdy v roce 1960 hospodařil stát už na 84%133 zemědělské půdy. Vedení strany se snažilo

poučit z předchozí zbrklé fáze kolektivizace, proto nově vzniklá družstva měla mít lepší

finanční podmínky. Stát se tak snažil pomocí výhodných finančních podpor a snížením

byrokracie uvalené na družstva zvýšit efektivnost družstev. Za cíl si předsednictvo ÚV KSČ

kladlo především posílit a zlepšit mechanizaci družstev, vybavit je novými traktory a stroji.

Dalším bodem v zemědělské politice bylo zkvalitnění života na venkově, aby mladí lidé

neměli důvod odcházet za lepší prací do měst. Právě tomuto bodu se měl věnovat i XI. sjezd

KSČ. Příznivé prognózy pro rok 1957, kdy se měl pomalu snižovat deficit v plnění povinných

dodávek oproti předcházejícím letům, se však nakonec nepotvrdily. Pravděpodobně

v důsledku opět urychlené kolektivizace v průběhu roku 1957, s přílišným zaměřením jen na

socializaci vesnice, se znovu nepodařily splnit dodávky pšenice a živočišné výroby vůbec.

Hrozil dokonce katastrofální nedostatek masa a obilí muselo být již dováženo ze zahraničí.

Přesto nechtěl Ústřední výbor KSČ ustoupit od stanoveného cíle rychle dokončit

kolektivizaci.

Zemědělskou politikou se zabýval XI. sjezd KSČ, který se konal 18.–21. června 1958.

Sjezd si kladl za cíl dovršit socialistickou výstavbu. V zemědělství se tak mělo stát

urychleným odstraněním soukromých rolníků a také zvýšením zemědělské výroby, aby

dokázala pokrýt stále se zvyšující potřeby státu a stát tak nebyl závislý na zahraničních

dodavatelích. Přes všechny snahy a cíle se nepodařilo zatím ozdravit jednotná družstva.

V roce 1958 bylo ve špatném stavu víc jak 700 JZD,134 v předchozím roce jich bylo ještě víc.

Velká část neprosperujících družstev byla nařízením ÚV KSČ předána státním statkům. Ve

špatném stavu byla však stále, jen už se nepočítala do statistik. Ačkoliv plán byl jasný, přesto

se nedařilo družstva dobře zásobovat novými stroji, především traktory. Z toho důvodu tak

vázla mechanizace družstev. Ani v roce 1958 se v mnohém nepodařilo splnit povinné

dodávky zemědělské a živočišné výroby. I tak se ale dále zakládala nová družstva.

132 TAMTÉŽ, s. 13.
133 TAMTÉŽ, 47.
134 BŘEZINA, Vladimír, PERNES, Jiří (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-
1960.
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Boj proti třídnímu nepříteli ve druhé vlně kolektivizace

Potlačování a omezování vlivu kulaků ve druhém období kolektivizace se v některých

bodech lišilo od první fáze. Cílem bylo samozřejmě odstranit samostatně hospodařící rolníky,

ale represivní orgány se snažily vyhnout problémům, které se v počátcích vyskytovaly. Na

velké sedláky byl činěn především ekonomický, administrativní a sociální nátlak. Velice

účinné se stalo stanovení tak vysokých dodávkových povinností, že sedlákovi nakonec

nezbývalo nic jiného než do jednotného družstva vstoupit. Až do roku 1955 se pro takové

účely užíval zákon č. 55/1947 Sb., 21. září ale vláda vydala nařízení č. 50/1950 Sb., které

tento zákon nahradilo.135 Toto vládní nařízení mělo „pomáhat“ soukromě hospodařícím

rolníkům, kteří nezvládali plnit předepsané dodávky a ocitli se tak na pokraji nouze.

V takovém případě totiž mohli dobrovolně a zdarma předat své hospodářství nebo jeho část

po dohodě s okresním národním výborem do užívání socialistickému sektoru. Vládní nařízení

se týkalo jak malých a středních rolník tak kulaků. Vůči nim byl ale tvrdší a nekompromisní.

U malých a středních rolníků se užívala agitace s cílem přesvědčit zemědělce, aby předali své

hospodářství JZD nebo ČSSS. U velkých sedláků se o této možnosti neuvažovalo, tam mohl

stát nebo příslušný orgán přikázat takovéto hospodářství přímo socialistickému sektoru.136

Důsledné lpění na dodržování plnění povinných dodávek vedlo k tomu, že řada

soukromých hospodářství byla označena za úpadková a právě na takováto hospodářství bylo

pak uplatňováno nové vládní nařízení. Na začátku roku 1955 bylo soukromě hospodařících

sedláků s patnácti a více hektary v Československu stále hodně, mělo se jednat asi o 22 999

hospodářství.137 V roce 1958 jich ještě zbývalo se stejnou výměrou půdy 6 254,138 Do roku

1960 pak byla tato soukromá hospodářství z větší části odstraněna.

Zajímavá je také otázka členství kulaků v jednotných zemědělských družstvech. Tento

bod byl již více rozebrán v kapitole zabývající se vznikem JZD. Od spuštění druhé fáze

kolektivizace bylo i podle vzorových stanov možné přijmout za člena jednotného družstva

velkého sedláka. Tento sedlák musel být samozřejmě velmi důkladně prověřen a jeho přijetí

muselo být jedině se souhlasem ONV, navíc musel do nedělitelného fondu vložit větší část

než běžní členové.139 I v tomto období byli sedláci trestáni nejen zabavením majetku, ale také

odnětím svobody. K tomu se přistupovalo často právě pro neplnění dodávkových povinností.

Příkladem vstupu velkého sedláka i jeho následného odsouzení může být sedlák Zdeněk

135 Sbírka zákonů Republiky Československé 1955, Praha 1955, vládní nařízení č. 50/1955 Sb. nařízení o
některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby.
136 Jedná se o paragraf 9 tohoto zákona.
137 JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 213.
138 TAMTÉŽ, s. 226.
139 Více viz Vzorové stanovy JZD a směrnice pro vypracování, potvrzování a registraci stanov JZD, Praha 1958.
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Kalouš z Veltěž (o. Louny). Po počátečním uvolnění v roce 1953, kdy vstoupil znovu do JZD,

byl na začátku roku 1955 odsouzen ke dvěma rokům odnětí svobody nepodmíněně za trestný

čin sabotáže právě ve spojitosti s nesplněním povinných dodávek.140

Jak již bylo zmíněno, Ústřední výbor Komunistické strany Československa spolu

s ministerstvem zemědělství se ve druhé fázi kolektivizace zaměřil hlavně na úplné potlačení

samostatně hospodařících rolníků a dosažení plně družstevního hospodaření částečně i na

úkor zlepšení situace JZD jak ekonomické, tak sociální i hospodářské. Družstva totiž

opětovně nezvládala plnit dodávky, finančně byla stále zadlužená. Zemědělskou výrobu tak

většinou nijak nezvyšovala. ÚV KSČ se sice tento problém snažil opětovně řešit, většinou ale

bez většího úspěchu. Hlavní cíl tedy komunisté opravdu splnili. Podařilo se jim přinutit

velkou část rolníků ke vstupu do družstev, hospodářský plán se jim však nepodařilo naplnit.

Vnitřní zásobování trhu nestačilo, z toho důvodu bylo nezbytné spoléhat na zahraniční

dodávky, často i ze západních zemí. Přesto v červenci 1960 na celostátní konferenci KSČ

prohlásil první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný, že v Československu zvítězil

socialismus, tudíž i přeměna zemědělství je dokončena a v kolektivizaci není nutné

pokračovat.141 Reálná hospodářská situace tomu však neodpovídala, JZD totiž stále svou

výrobou nedokázala zajistit výživu státu. Tyto hospodářské problémy se podařilo odstranit až

v druhé polovině šedesátých let, kdy začínala vesnice zažívat ekonomický i sociální vzestup a

životní úroveň obyvatel vesnice, nejen družstevníků, se výrazně zvýšila.

140 SOkA Louny, fond č. 334, OP Louny, kart. č. 11, St 135/55.
141 BŘEZINA, Vladimír, PERNES, Jiří (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-
1960, s. 48.
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Akce Kulak na Lounsku

Situace na Lounsku po druhé světové válce

Dnešní okres Louny patří do Ústeckého kraje a byl vytvořen ze tří dříve samostatných

okresů (Louny, Žatec, Podbořany). K jejich sloučení došlo v roce 1960, kdy v rámci celého

Československa proběhla reorganizace krajů.142 Sídlem těchto tří původních okresů se staly

Louny, bývalé královské město. Pro účely této práce bude pracováno s okresem Louny před

jeho sloučením v roce 1960.

Lounsko bylo až do konce 19. století převážně zemědělskou oblastí, která se po celou

dobu existence potýkala s malým srážkovým úhrnem, který způsoboval problémy

v zemědělské produkci.143 S příchodem průmyslové revoluce se začalo město Louny a obce

k němu náležející více industrializovat. Vesnice vzdálenější od centra si však svůj zemědělský

charakter udržely. Hlavními plodinami pěstovanými v této oblasti byly převážně obiloviny

(pšenice a žito), z technických plodin pak řepka olejná. Pro zemědělství v tomto regionu bylo

také samozřejmě typické pěstování chmele, i když větší produkce byla vždy spíš na Žatecku.

Okres Louny v roce 1945 tvořilo 63 obcí, které dohromady měly 42 822 obyvatel.144 Po

vytvoření krajského zřízení v roce 1949 došlo k mírné úpravě počtu obcí, jejich počet se totiž

zvýšil na 66.145 Tento počet pak vydržel až do zmíněného sloučení okresů v roce 1960. Mezi

největší obce okresu, vyjma samotného okresního města, patřilo pět velkých vesnic s počtem

obyvatel přesahujícím 1 000. Jednalo se o Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Peruc a nakonec

největší Lenešice, které měly v roce 1945 dokonce 2 213 obyvatel.146 Zbylé vesnice se

pohybovaly v rozmezí 200 – 600 obyvatel.147

Pro Lounsko a především pro jeho zemědělství byl důležitý vývoj počtu obyvatel. Ten

totiž stejně jako i v jiných okresech po druhé světové válce značně poklesl. Podepsalo se na

tom v tomto regionu hned několik faktorů. Nejvíce obyvatel měl okres za války, respektive po

142 Zákonem o územním členění státu (č. 36/1960 Sb.) vzniklo z původních 19 krajů Československa nově jen 10
krajů, přičemž se snížil i počet okresů. Sloučený okres Louny tak spadal do Severočeského kraje, jehož centrem
bylo jako doposud krajské město Ústí nad Labem. In HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan: Dějiny
správy v Českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005, s. 450-451.-
143 Nízký srážkový úhrn je způsoben geografickou polohou okresu, jelikož je v sevření Českého středohoří a ve
stínu masivu Krušných hor.
144 Zprávy státního úřadu statistického republiky Československé, řada D, číslo 1 - 16, roč. XXVII, 1946, Seznam
obcí v zemi České podle stavu z prosince 1945, Praha 1946, s. 45.
145 ROEDL, Bohumír (ed.): Louny, Praha 2005, s. 297.
146 Seznam obcí v zemi České podle stavu z prosince 1945, s. 45.
147 Viz příloha č. 4.
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roce 1938, kdy se sem po Mnichovské dohodě přistěhovali lidé ze zabraného sudetského

území. Jak již bylo řečeno, Louny sousedí s městy Žatcem a Podbořany, která patřila již do

Sudet, proto příliv utečenců byl velký. Právě ti pak po skončení války odešli mezi prvními.

Na poklesu se podepsal také úbytek židovského obyvatelstva a odsun Němců. Němci byli

před svým vystěhováním hojně využíváni jako pracovní síla v zemědělství.

Největší odliv obyvatel nastal v důsledku vyhlášení konfiskace a následné osidlovací

akce především německých hospodářství v pohraničí. Do severočeského pohraničí tak

z Lounska odešlo nejvíce lidí ze všech okresů Čech.148 Například obec Černochov ztratila

41,2 %149 obyvatel a podobné to bylo i v ostatních vesnicích. Do pohraničí odešli především

zemědělští dělníci a bezzemci. Regionální lounské komunistické noviny Průboj dokonce

vybízely, aby lidé uvolněné oblasti obsazovali. „Zemědělci žádejte o příděl půdy! Na základě

rozhodnutí ministerstva zemědělství o rychlém provedení osidlovací akce v severních

Čechách, jest nutno, aby uchazeči o půdu se ihned hlásili. Zemědělští dělníci, bezzemci,

deputátníci, domkáři podávejte si proto ihned k rolnickým komisím, které jsou vytvořeny při

místních národních výborech, žádost o příděl půdy. Žádost podejte rolnické komisi v místě

svého bydliště a uveďte v ní počet rodinných příslušníků, jakož i vaše majetkové a sociální

poměry. Potřebujete-li rady nebo pomoci, obraťte se neprodleně na sekretariát Komunistické

strany v Lounech, Komenského náměstí, kde vám budou poskytnuty všechny potřebné

informace.“150

Kvůli tomuto odsunu se navíc změnila věková struktura obyvatel vesnic, zůstalo větší

procento starších osob. Pro ukázku může opět posloužit Černochov, kde 33 % lidí bylo

starších 50-ti let.151 Značný úbytek obyvatel a zvýšení věkové hranice mělo v budoucnu za

následek problémy v zemědělství. Při pracích totiž chyběli lidé, kteří do nich dříve byli

zapojeni. Nedostatek pracovních sil a špatná mechanizace se později staly hlavním a stálým

problémem nově budovaných jednotných zemědělských družstev. Místní komunistické

vedení si, dle zápisů z jednání předsednictva okresního výboru strany, neumělo s tímto

problémem poradit. V kontextu toho pak působí výše uvedená citace paradoxně. Komunisté

ke stěhování vybízeli, pak ale odešlou pracovní sílu neuměli nahradit.

Volby 1946

Důležitost přesvědčení voličů, tím spíš v tak důležité zemědělské oblasti, navíc blízko

centra jako bylo právě Lounsko, si uvědomovaly všechny strany Národní fronty. Svědčí o tom

148 BERAN, Jiří: Jednotná zemědělská družstva okresu Louny 1949-1965, SOkA Louny, inventář, b. d., s. 2.
149 TAMTÉŽ.
150 Zemědělci žádejte o příděl půdy (b. jm.) In Průboj, č. 11, roč. 4., 4. 8. 1945.
151 BERAN, Jiří: Jednotná zemědělská družstva okresu Louny 1949-1965, s. 2.
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nejen častější návštěvy stranických představitelů, ale i nárůst agresivnosti novinových článků

nebo vytvoření speciální rubriky Zemědělské noviny v rámci komunistického Průboje. Dne

15. března 1946 tak například navštívil Louny ministr vnitra za KSČ Václav Nosek, nedlouho

po něm i ministr zemědělství Julius Ďuriš. Agitace se netýkala jen komunistických vůdců. V

den svátku 1. května 1946 přijela spolu s kolotoči i lidovecká kandidátka na poslankyni

Helena Koželuhová.152

Největší kontroverzi ale vzbudila návštěva bývalého agrárníka, v této době již člena

strany národně socialistické, Ladislava Feierabenda. Bohužel se jeho projev patrně

nedochoval, ale z reakcí především těch komunistických můžeme soudit, že rozhodně vyvolal

jistý ohlas. Komunistický deník se ho snažil všemožně očernit, především ze spolupráce s

nacisty, v podstatě v každém vydání novin v této době byl o něm nějaký článek. Je nesporné,

že lounský Feierabendův výstup byl zacílen na zemědělce, na bývalé agrárnické voliče.

Národní socialisté také usilovali stejně jako ostatní strany o jejich získání. Právě oni

představovali v nadcházejících volbách pro komunisty největšího soupeře. Dne 25. května

dokonce noviny otiskly podrobnou zprávu o majetkové situaci Ladislava Feierabenda. V roce

1939 se totiž velmi zvláštním způsobem coby protektorátní ministr zemědělství dostal

k vlastnictví bývalého židovského velkostatku Mirošov (o. Rokycany). Deník neváhal

dokonce zveřejnit výpis z pozemkové knihy, ve které byla vidět celá transakce. Z těchto

kroků je evidentní, že národní socialisté představovali pro komunisty hrozbu.

Volby ale i na Lounsku skončily velkým vítězstvím Komunistické strany

Československa. V některých obcích dokonce získala víc než 60 % hlasů,153 celkově pak

komunisté v celém okrese získali 52 % hlasů, druzí byli národní socialisté, jak je patrné

z následující tabulky. Komunistické noviny tak mohly konstatovat, že „výsledky voleb

přinášejí závažný poznatek: Český rolník volil komunisty!“154

Název strany Počet hlasů Počet hlasů v %

KSČ 14 975 52

ČSNS 7 336 25

ČSSD 4 521 16

ČSL 1 993 7

Celkem hlasovalo 28 872

   Zdroj:Výsledky voleb do ÚNS v lounském okrese In Průboj, zvláštní vydání 26. 5. 1946.

152 Podle Průboje totiž lidovci v Lounech zvolili doprovodný program v podobě kolotočů, střelnice a občerstvení.
Mimo Koželuhové se svým projevem vystoupil i její manžel ministr zdravotnictví Adolf Procházka.
153 Viz příloha č. 5.
154 Venkov důvěřuje komunistické straně, (b. jm.) In Průboj, č. 22, roč. 5., 1. 6. 1946.
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Zemědělské zákony

Po květnových parlamentních volbách došlo k reorganizaci všech místních a okresních

národních výborů podle výsledků voleb. Někde ale výbory zasedly téměř beze změny, protože

komunisté měli velké zastoupení již před volbami. Po nich se jen jejich počet navýšil a

naopak snížil počet zástupců ostatních stran. Všechny MNV měly předsedy z řad

komunistické strany. Předsedou okresního národního výboru v Lounech se stal komunista

Karel Randák.

Na konci roku 1946 a celý rok 1947 bylo z hlediska zemědělství v okrese

nejzajímavější projednávání Ďurišových zemědělských zákonů a následně Hradeckého

programu. Obojímu byl věnován prostor v obecném přehledu. V tomto ohledu je ale velmi

zajímavé sledovat reakce jednotlivých vesnic a jejich obyvatel po zveřejnění návrhů zákonů.

O všem přinášely informace samozřejmě jako první komunistické noviny, na Lounsku již

několikrát zmíněný Průboj. Dne 30. listopadu přinesly noviny rozbor zemědělských zákonů.

Je zajímavé, že se zaměřily především na otázku další parcelace a rozdělování půdy a na

odstranění zbytkových statků.155 U nich docházelo k velkým útokům na jejich majitele, kteří

byli označováni za příznivce bývalých agrárníků, mnohdy i za nacistické pomahače. I v této

fázi nepřestávaly útoky na bývalé členy a voliče agrární strany. „Co zas provedl ten ministr

Ďuriš? V dějinách našeho zemědělství nebývalou věc. Navrhuje 6 osnov zákonů, mezi nimiž

jsou revise pozemkové reformy, scelování pozemků a zdemokratisování honitby. Ach jaká to

troufalost, dříve než přijdou osnovy do parlamentu, dát je posoudit samotným rolníkům. To

přece agrárníci nikdy nedělali z prostého důvodu, že nedělali zákony ve prospěch

zemědělského lidu, ale pro velkostatkáře a zbytkaře.“156

Ostatní politické strany byly rozhořčeny tak brzkým zveřejněním osnov zákonů, na

druhé straně byla však většina vesnic návrhy nadšena, alespoň drobní a střední rolníci. Ti se

k zákonům začali vyjadřovat, posílali do úřadu vlády a samotnému ministru zemědělství

souhlasné rezoluce. Nejinak tomu bylo i v lounském regionu. K 18. lednu 1947 poslalo

rezoluci 29 obcí okresu, o necelý měsíc později jich bylo dokonce 36, tedy polovina vesnic se

k zákonům vyjádřila. Bohužel nejsou záznamy, zdali byly poslány také odmítavé rezoluce,

těch bylo ale i v celorepublikovém měřítku velmi málo. S největší pravděpodobností se tyto

návrhy nesetkaly u velkých sedláků s takovým ohlasem jako u těch malých. Již v této době se

také na Lounsku vyskytly případy, kdy sedlák část polí přepsal například na syna. Navenek to

155 Vládní nařízení č. 117/1922 a č. 74/1923 Sb. umožňovalo vznik tzv. zbytkových statků, zemědělské objekty,
jejichž výměra činila alespoň 30 ha. Původní velkostatky s celým svým zařízením a budovami byly přiděleny
většinou dosavadním nájemcům. Cena za tyto statky se odvíjela od oblasti v níž se zbytkový statek nacházel,
zda-li ležel v řepařské, obilnářské, obilnářsko-bramborářské nebo pícninářské výrobní oblasti.
156 Zneklidnění zbytkaři (Ksl.) In Průboj, č. 48, roč. 5., 30. 11. 1946.
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mohlo vypadat jako snaha zabezpečit syna a dopřát mu samostatného řízení prozatím jen

malého hospodářství, než převezme po otci celý větší zbytek. Ve skutečnosti se za tím skrýval

strach, že přebytek, nad komunisty stále avizovanými 50 hektary, mu bude zabaven, A tomu

se chtěl sedlák právě přepisem a tedy rozdělením velké výměry vyhnout.

K úspěchu a popularitě Ďurišových zákonů přispěla možná i kampaň, kterou uspořádal

Okresní národní výbor v Lounech spolu s místní organizací Jednotného svazu

československých zemědělců. Akce byla nazvána „Hovory se zemědělci“. Vybraní zástupci

ONV objížděli vesnice, kde pořádali schůze, na kterých byly návrhy zákonů vysvětlovány.

Možná, že i díky tomu napsali představitelé obce Ročov souhlasnou rezoluci, kterou dokonce

podepsali zástupci všech politických stran v obci. Tento krok se ale nelíbil vedením národně

socialistické ani lidové strany, jež požadovala, aby jejich členové v Ročově svůj podpis pod

rezolucí odvolali. Patrně se tak ale nestalo, protože ročovští zaslali ministru Ďurišovi dokonce

děkovný dopis. „Zemědělci, shromáždění na veřejné schůzi v Ročově u Loun, zdraví Vás,

pane ministře, co nejsrdečněji a děkují Vám, že Vaše snaha, zvýšiti životní úroveň pracujícího

venkova, se setká se zdarem a ujišťujeme Vás, že Vás v tomto úsilí budeme plně

podporovat.“157

Dne 5. března 1947 Louny navštívil samotný Július Ďuriš a v místním hotelu Zastávka

seznámil posluchače se zemědělskou politikou ministerstva.158 Na jeho návštěvu již čtrnáct

dní dopředu upozorňoval místní komunistický tisk. Pro dokreslení oblíbenosti ministra

zemědělství a komunistické strany může sloužit závěrečný krok, který učinili přítomní

zemědělci, kdy prý „přeplněný sál projevil bouřlivý souhlas s politikou komunistické strany a

ministerstva zemědělství a jednoznačně se vyslovil pro schválení osnovy nových

zemědělských zákonů. Obec Lenešice a Vraný udělily ministru Ďurišovi čestné občanství.“159

Nemáme samozřejmě informace o tom, kteří sedláci byli Ďurišově návštěvě přítomni, proto

nemůžeme jednoznačně určit, kdo všechno s jeho názory souhlasil, můžeme ale předpokládat,

že velkým sedlákům s 50-ti a více hektary se další drobení půdy nelíbilo. Při návštěvě

v Lounech ministr také prohlásil, že „nikdy nebudeme dělat kolchozů, ani sovchozů,

nebudeme dělat nikdy nic, co neodhlasuje náš lid.“160 Tato teze, vyslovená z úst

komunistického politika, nebyla v té době ničím neobvyklým, stejně tak mluvil i předseda

vlády Klement Gottwald. V úvodních kapitolách jsme se pokusili tento fakt i vysvětlit.

V podstatě si ale tvrzení nijak neodporovalo a vlastně nebylo ani problémem do budoucna,

157 Ročovští zemědělci zdraví ministra Ďuriše, (b. jm.) In Průboj, č. 5, roč. 6., 1. 2. 1947.
158 Rozuměj komunistické strany.
159 BERAN, Jiří: Lounsko 1945-1948, Louny 1988, s. 33.
160 Ministr J. Ďuriš promluvil k zemědělcům Lounska, (b. jm.) In Průboj, č. 10, roč. 6., 8. 3. 1947.
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protože ve svobodných volbách si lidé zvolili své zástupce, kteří by měli jednat podle

nejlepšího svědomí v zájmu lidu. Souhlas však již nepotřebovali, vždyť jim ho dali občané ve

volbách. Samozřejmě, že je Durišovo tvrzení populistické, ale i takovýmto způsobem by se

dalo vysvětlit.

Před únorovým převratem v roce 1948 postupně docházelo v několika obcích

lounského okresu ke scelování půdy a parcelaci zbytkových statků nad 50 ha. Nejednalo se

ale o scelovaní půdy za účelem společného družstevního hospodaření, ale o výhodnější

spojení půdy. Rolníci se v obci domluvili na výměně polí tak, aby každý sedlák neměl několik

malých, často úzkých polí, ale aby měl většinou jen jedno velké pole, které by se díky nové

mechanizaci lépe obdělávalo. Před samotným provedením muselo nejdřív dojít ke zjištění

bonity půdy, aby někdo nově nezískal půdu horší kvality a naopak. Komunistická propaganda

toto scelování dokázala opět náležitě využít a prezentovat ve svůj prospěch, že zemědělci jsou

uvědomělí a smýšlejí socialisticky. K 3. září 1947 byla půda scelena v šesti obcích, například

v Líšťanech, Smolnici a Oboře.
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Začátek kolektivizace na Lounsku v letech 1949 – 1953

Uvedené časové vymezení bylo zvoleno s cílem ukázat průběh kolektivizace v okrese

před započetím akce „K“. Ta byla sice odstartována již od 1. listopadu 1951, ale na Lounsku

se k prvnímu vystěhování přistoupilo až na jaře 1953. Z tohoto důvodu je důležité přiblížit si

události, které tomu předcházely.

Výstavba JZD na Lounsku

Po vydání zákona o jednotných zemědělských družstvech 23. února 1949 se postupně

začala ustanovovat družstva i v lounském okrese. Nedá se ale přesně určit, které JZD bylo

založeno jako první. Nejdříve se zakládaly přípravné výbory, z nich pak většinou vzniklo i

JZD. První přípravné výbory byly pravděpodobně již v roce 1949 v Líšťanech, Rané, Pátku,

Černochově a Telcích. Postupně se přidávaly i další obce. První jednotná zemědělská družstva

začala hospodařit v Ročově, Vrbně nad Lesy, Vršovicích a Černčicích.161 Problémem těchto

družstev ale bylo malé zastoupení středních sedláků. Družstva totiž v této prvotní fázi

zakládali především bezzemci nebo malí rolníci, což znamenalo, že měla ve svém fondu jen

malé množství půdy. Přesto byla takováto družstva zakládána dále. Podle statistických údajů

bylo k 13. dubnu 1950 bylo založeno 11 JZD a 20 přípravných výborů.162

Příkladů, kdy družstvo bylo založeno kovorolníky, nikoliv zkušenými zemědělci,

můžeme nalézt na Lounsku několik. Jednotné zemědělské družstvo v Cítolibech se skládalo

podle materiálu okresního výboru KSČ z bezzemků a zemědělských dělnic. O všem

vypovídající je také množství půdy, kterou obhospodařovali. Jednalo se totiž jen o 20 ha

půdy. Výnosnost a fungování takovéhoto družstva bylo pak takřka žádné. Dalším příkladem

může být složení představenstva JZD v Chlumčanech v roce 1952, které tvořili jen dělníci, i

předsedou byl dělník. Družstvo IV. typu obhospodařovalo 80,59 ha z 332,34 ha zemědělské

půdy v katastru obce. Podle údajů bylo v tomto družstvu jen 12 rolníků, mimo JZD pak

zůstávalo 53 rolníků.163 Je ale otázka, zdali zmínění dělníci z představenstva nebyli počítáni

mezi uvedených 12 rolníků, pak by reálný stav rolníků v JZD Chlumčany ještě více poklesl.

Podobně na tom byla i družstva v Domoušicích, Peruci a Vršovicích.

Problém se zakládáním družstev se stal dokonce jedním z bodů VI. konference KSČ

v Lounech, která se konala 15. – 16. dubna 1950. Vina v tomto případě byla svedena na

okresní národní výbor, který stejně jako JZD neměl zkušené zemědělské odborníky.

161 BERAN, Jiří: Jednotná zemědělská družstva okresu Louny 1949-1965, s. 1-2.
162 SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 43, schůze předsednictva z 20. 4. 1950.
163 SOA Litoměřice, Severočeský krajský národní výbor (SKNV) Ústí nad Labem 1949-1960, kart. 833.
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Obr. č. 2: Propagační tabule JZD na náměstí v Lounech (NZM)

V následujícím roce se, co se týče zakládání družstev, situace zlepšila. K 20. dubnu 1951 již

existovalo 39 družstev, z nichž 20 hospodařilo jako třetí výrobní typ, a ustanoveno bylo také 5

přípravných výborů. V některých obcích vznikla JZD z předchozích typů družstev, například

z pastvinářských nebo strojních. Jejich ekonomická a výrobní situace ale stále nebyla příliš

dobrá. Proto se ONV rozhodl prostřednictvím patronátů nad družstvy jejich hospodaření

zlepšit. Fungovalo to tak, že například Stalinovy závody převzaly patronát nad nějakým JZD

a pomocí instruktorů a brigádníků mu pomáhaly. Tento způsob se ale mimo jiné stal

nástrojem dalšího ovládání řízení JZD a jejich samostatnost rozhodování tím byla potlačena.

O tom svědčí i tvrzení člena předsednictva OV KSČ Louny Zpěváka, který prohlásil, že

„patronát má za úkol nejen spojení s vesnickou org. Musíme vybrat schopné instruktory pro

vesnice kde je JZD založeno a přes organizace řídit práci JZD.“164

Nejen patronáty,

ale i soutěží jednotlivých

JZD se snažil Okresní

národní výbor v Lounech

zlepšovat hospodaření.

Každoročně se totiž

pořádaly soutěže ve

výkupu mezi jednotlivými

družstvy okresu, ale i

s vybranými JZD v celém

kraji. Výsledky soutěže a

průběžná čísla o

úspěšnosti výkupu byla

projednávána na zasedání

ONV i OV KSČ, zároveň byla vyvěšována na tabuli na náměstí v Lounech.

Ekonomická situace se přesto moc nezlepšila, neboť všem družstvům stále chyběly

pracovní síly, což byl důsledek poválečného vystěhovávání, jak již bylo výše zmíněno. Pořád

se tak pořádaly brigády z lounských průmyslových závodů, ale i z úřadů na pomoc při žních a

sklizni. V roce 1952 byla dokonce vyhlášena akce „Každý občan Lounska sklidí 5 čtvrtek

chmele a 5 arů řepy“. 165 Ze špatných výsledků byli stejně jako ve zbytku republiky

obviňováni velcí sedláci. „Přes to, že ve výkupu rostlinné výroby zejména obilovin bylo

164 TAMTÉŽ, zasedání z 23. 3. 1950.
165 SOkA Louny, Zpráva o činnosti od VII. do VII. Okr. konference KSČ v Lounech 22. - 23. 3. 1952,
nezařazeno.

Obr. 1 Propagační tabule JZD na náměstí v Lounech (Národní zemědělské
muzeum)
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dosaženo překročení plánu na 108,99 % zůstaly ale desítky dodávkových smluv, zejména u

vesnických boháčů, nesplněny, což podstatně zkreslilo dobré výsledky u JZD, která své

dodávkové úkoly vysoko překračovala.“166 Ke zhoršené situaci JZD navíc přispěla i

nedostatečná mechanizace. Některá družstva měla jen minimální technické vybavení. V tom

jim měla pomáhat Státní traktorová stanice v Lounech (STS). Okresní strojní stanice

v Lounech byla zřízena již v roce 1946. V té době měla 18 traktorů,167 postupně se po roce

1948 přetvořila ve státní traktorovou stanici, která měla k roku 1951 9 středisek.168 Každé

středisko sloužilo pro čtyři až pět vesnic, ale i STS měla problém s vybavením a nedostatkem

náhradních dílů. Stanice měla pro ukázku k 20. dubnu 1951 112 traktorů, z toho ale 40 jich

bylo v té době v opravě, tedy nepoužitelných, podobné to bylo i s mlátičkami, těch měli 99,

funkčních ale jen 73.169

Špatné hospodaření se projevilo i na výši pracovní jednotky, která se v mnoha JZD

v roce 1951 snižovala, nebo zůstala stejná, ale rozhodně se nezvyšovala. JZD to většinou

vysvětlovala neočekávanými výdaji, špatným finančním plánem, nebo dřívějším vysokým

stanovením pracovní jednotky. Dne 14. listopadu 1951 tak prohlásil člen předsednictva OV

KSČ Špiegl: „Máme katastrofální stav JZD, zásadní směrnice nejsou uplatňovány, nejdou

podle norem, i když někde jsou nejsou na podkladě šíření rozvoje, svědčí to o tom, že ani po

stránce partajní nebyla věnována pozornost, nebyla tu úloha vedení strany, družstevní

oddělení jede bez opory ONV. […] Je třeba cítit se více komunistou neboť všude v JZD na

schůzích mají soudruzi jiný názor na otázky družstva.“170 Na této schůzi bylo přijato

ustanovení Lenešic jako vzorového družstva, na kterém by bylo názorně ukazováno řešení

všech problémů. „Lenešice mají všechny předpoklady pro vzorné JZD všichni soudruzi by se

tam mohli vyžít.“171 Lenešické družstvo bylo navíc největším v okrese, protože již v této době

mělo 495 členů,172 přesto i toto družstvo mělo problémy a patrně i kvůli nim bylo vybráno.

Jedním z dalších, po jistou dobu vzorových družstev, bylo i JZD Vrbno nad Lesy. U

něho se přesně odrážejí a shrnují všechny problémy. Jak již bylo výše uvedeno, ve Vrbně

vzniklo družstvo mezi prvními (18. 8. 1949), od počátku mělo 17 členů. V roce 1951 jejich

počet stoupl na 46. V této době si také družstevníci odhlasovali přechod ke třetímu výrobnímu

166 TAMTÉŽ.
167 Tři traktory byly získány z akce UNRRA a zbylých 15 bylo označeno za tzv. trofejní. Podle údajů měly být
svezeny z jednotlivých vesnic jako pozůstatek armád, které tudy prošly.
168 Ročov, Brloh, Chodov, Hřivice, Vrbno nad Lesy, Břvany, Zeměchy, Obora a Peruc. SOkA Louny, f. I-207/3
Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 43, 20. 4. 1950.
169 TAMTÉŽ.
170 SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 44, schůze ze 14. 11. 1951.
171 TAMTÉŽ.
172 Jedná se zároveň o největší obec okresu po samotných Lounech. SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV
KSČ Louny, kart. 43, 20. 4. 1950.
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typu (od 1. 1. 1952). Ještě v roce 1957 bylo ale JZD vedeno jako zaostávající a teprve v roce

1960 byl vypracován první žňový plán pro sklizeň mlátičkou. Situace v tomto družstvu se

změnila až v roce 1961, kdy započala jednání o sloučení několika okolních JZD dohromady.

K 1. lednu 1962 tak vzniklo JZD Bitiny z původních čtyř jednotných družstev.173 Takováto

situace byla na Lounsku typická pro druhou polovinu 50. let a počátek 60. let, kdy se řada do

té doby zaostávajících družstev v lepším případě slučovala s několika dalšími, v horším

případě bylo takové družstvo převzato státními statky, čím de facto zaniklo. I přes tuto situaci

hospodařil socialistický sektor v roce 1956 na 99 % půdy celého okresu, což odpovídalo i

celorepublikové situaci, kdy soukromý sektor byl téměř potlačen. Hospodářská situace JZD

byla ale stále špatná.

V boji za potlačení třídního nepříteli na vesnici

V prvních letech po zahájení kolektivizace byl představitelům Okresního národního

výboru v Lounech vytýkán, především ze strany Krajského národního výboru v Ústí nad

Labem a okresního vedení KSČ, pomalý postup v omezování vlivu velkých sedláků na

vesnici. Především se prý stávalo, že kulaci vstoupili do JZD a svou činností jeho řádný chod

narušovali. Podle materiálů KNV byly právě Louny okresem s největším zastoupením

vesnických boháčů v jednotných družstvech.174 Při zasedání předsednictva OV KSČ Louny

prohlásil jeho člen Schořovský: „Soudruzi z ONV neumí jednat s kulaky. Kdyby soudruzi

byli chodili do org. tak se mě nestalo, že by se mě kulaci smáli.“175 Je zajímavé, že za příčinu

těchto problémů neurčili představitelé strany v okrese jen velké sedláky, ale naopak i přímo

čelní funkcionáře strany v jednotlivých vesnicích. Stávaly se dokonce případy, kdy tamější

komunisté nejenže proti kulakům nebojovali, ale dokonce jim i pomáhali. „Markantní lze

uvésti z obce Donína příklad, kde předsedkyně KSČ s. Sémanová stojí proti MNV. MNV

obhospodařuje opuštěná pole a s Sémanová místo aby stála v čele při pracích na těchto polích,

pomáhá největšímu vesnickému boháči Brázdovi.“176

Jak již bylo výše zmíněno, JZD na Lounsku v první fázi zakládali ve většině případů

nezemědělci a velcí sedláci se vstupem do JZD otáleli, na druhou stranu jsou známy případy,

kdy největší sedláci z vesnice skutečně při založení místního družstva do něho vstoupili.

Takovým příkladem může být JZD ve Veltěžích, které bylo sice ustanoveno až 1. ledna

173 Sloučila se spolu družstva ve Vrbně, Hřivčicích, Doníně a Toužetíně. KASTNEROVÁ, Věra a kol.: 40 let
jednotného zemědělského družstva Bitiny, Praha 1989, s. 5-6.
174 SOA Litoměřice, SKNV Ústí nad Labem 1949-1960, kart. 833.
175 SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 44, zasedání z 3.10. 1951.
176 SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 43, zasedání z 15. 8. 1951.
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1951177, ale již o rok dříve se společného osevu účastnilo všech pět velkých sedláků, ti pak i

k 1. lednu do družstva vstoupili. Právě v této době ale vrcholil tlak na ONV, aby velké

sedláky z družstev vylučoval. To se stalo i ve Veltěžích, kdy již po necelém půl roku

fungování družstva byli všichni vyloučeni. Několik dní poté (1. 10. 1951178) bylo u nich na

základě zákona č. 55/1947 Sb. O pomoci zemědělcům při uskutečňování zemědělského plánu

zřízena národní správa na jejich majetku, ten pak byl předán k obhospodařování JZD..179

Národní správa měla být zřízena na základě jejich neplnění výrobního plánu v předcházejícím

roce 1950. Výjimkou byl však sedlák Miroslav Brázda, který problémy s plněním

v předchozím roce neměl, přesto také dostal národní správu a sice za to, že nesplnil

předpoklad řádně obdělat půdu v následujícím roce (1952). Z příkladu je patrné, že jediným

cílem bylo získat pro JZD tolik potřebnou půdu, o reálných přestupcích se zde nedá vůbec

uvažovat.

Dalším problémem v souvislosti s pomalostí potlačování kulaků byly nejasnosti

v určení, kdo je vesnický boháč a kdo není (viz obecné kapitoly). Vzhledem k tomu, že je na

Lounsku velmi kvalitní půda, která většinu vesnic řadí do nejlepší řepařské výrobní oblasti,

zemědělci tu většinou vlastnili půdu jen kolem 20 – 30 hektarů, ale i zde se stávaly případy,

kdy za kulaka byl označen sedlák s méně jak 15 ha. Proto je velmi sporné, zdali na Lounsku

byli v družstvech velcí sedláci nebo jen střední rolníci, kteří byli naopak v JZD vítáni.

Způsob potlačování se nijak nelišil od zaběhnutého celorepublikového modelu, kdy se

nejčastěji využívalo postihování za neplnění dodávek. V roce 1950 měl okres problémy

s výkupem jednotlivých plodin a tedy včasným splněním předepsaných dodávek. Ti sedláci a

drobní rolníci, kteří některou z dodávek nesplnili, byli následně okresním národním výborem

potrestáni většinou peněžitou pokutou. Řada sedláků podala proti výměru ONV odvolání.

Kvůli němu se sešlo 7. března 1950 mimořádné společné zasedání předsednictva OV KSČ a

rady ONV, na kterém byly projednávány jednotlivé stížnosti. Zvlášť se jednalo o odvolání

drobných a středních zemědělců a těch velkých. U malých rolníků se původní pokuty

pohybovaly maximálně kolem 30 000 korun a ve většině případů bylo od pokuty upuštěno.

Rolníkům bylo umožněno dodávky splnit náhradním plnění, v ostatních případech pak byly

pokuty podstatně sníženy. U velkých sedláků bylo jejich odvolání ve všech případech

zamítnuto. Někdy se dokonce stalo, že jim byl trest zvýšen. Peněžité pokuty byly také

mnohem vyšší než u drobných zemědělců, například jistý sedlák Grázl z Lenešic dostal

177 SOkA Louny, f. č. 587 JZD Veltěže, i. č. 1.
178 TAMTÉŽ, i. č. 4.
179 Viz příloha č. 6.
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Obr. č.3: Tabule hanby na náměstí v Lounech (NZM)

pokutu 550 000 Kčs a 6 týdnů vězení k tomu.180 Tak vysokou pokutu samozřejmě nemohl

zaplatit, proto si musel odpykat i náhradní trest vězení stanovený při nedobytnosti pokuty.

Neplnění dodávek

využíval Okresní národní výbor

v Lounech i předsednictvo

okresního výboru KSČ ke

zmanipulování nezemědělské

veřejnosti. Veřejnost totiž

nesměla soucítit se sedláky,

kteří nezvládali plnit své

dodávky, ale museli je nyní

chápat jako sabotéry, kvůli

kterým hrozilo, že bude

nedostatek surovin a potravin.

Za tímto účelem byla v místních

novinách pravidelně otiskovaná jména těch sedláků, kteří je nesplnili. Na hlavním náměstí

v Lounech navíc stála tzv. tabule hanby, na níž byla opět vyvěšena jména neplničů.

180 . SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 43, mimořádné zasedání  ze 7. 3. 1950.
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Průběh akce Kulak na Lounsku

Akce „K“ proběhla na Lounsku až v její druhé části, v některých případech dokonce

v období těsně předcházejícímu jejímu zastavení na podzim 1953. Tento fakt s sebou přináší

mnohé otázky, ale i jistá úskalí v hodnocení. V tomto období již mělo být naplňování

Směrnice tří ministrů dokonale propracované a neměly se ve velké míře stávat žádné excesy,

jako tomu bylo při jejím spuštění. K lepšímu a především hladkému průběhu měla sloužit

řada prováděcích směrnic vydaných Ministerstvem národní bezpečnosti. Každý člověk, který

hrál v procesu vystěhování nějakou roli, měl přesně vědět, co má dělat, na koho se obrátit

v případě jakýchkoliv problémů nebo komu přímo podléhal. Vývoj akce „K“ i prováděcí

pokyny byly již více přiblíženy v obecné části o této akci.

V této kapitole bude postupně přiblíženo praktické provádění akce Kulak tak, jak

proběhla v lounském okrese. Nejdříve bude akce v regionu celkově zhodnocena, budou

přiblíženy různé úhly pohledů na akci „K“, například majetkové poměry vystěhovaných

sedláků, kolika obcí se akce na Lounsku týkala nebo do jakých krajů, byly rodiny nově

přiděleny. Modelový případ vystěhovaného sedláka Václava Andráse představí ideální průběh

odsunu z prostoru okresu Louny. Závěrečná část této kapitoly pak bude věnována všem

možným odlišnostem a problémům, které byly spojené s průběhem akce „K“ na Lounsku.

K propracovanosti měla totiž akce v tomto regionu mnohdy daleko. Je jistě přirozené, že její

průběh měl silně individuální nádech, zaleželo tedy na daném socio-ekonomickém prostředí a

nátuře postižených osob. Ani existence prováděcích pokynů však nepřispěla v lounském

okrese k bezproblémovému naplňování Směrnice tří ministrů. Bylo to chybou především lidí,

kteří v celém procesu na okresní úrovni zastávali důležité posty. Nedokázali však spolu dobře

komunikovat, což byl jeden z důležitých předpokladů na cestě ke zdárnému průběhu akce

Kulak.

Shrnující údaje

Údaje, ze kterých byly informace o akci „K“ na Lounsku čerpány, pocházejí

především ze Státního okresního archivu v Lounech, kde je ve fondu ONV Louny uložen

karton zabývající se přímo tímto fenoménem.181 V tomto kartonu, v seznamu se jmény

181 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
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Obr. č. 4: Dobroměřice ve 20. letech (Louny a okolí na starých pohlednicích)

vysídlených vesnických boháčů, figuruje 48 jmen, tedy 48 rodin. V souvislosti s tímto číslem

ale není možné říci, že všech 48 rodin bylo z území kraje přesídleno. Po bližším prozkoumání

dostupných materiálů vyplývá, že s určitostí bylo přesídleno 36 rodin, u čtyř byl výměr o

přidělení k práci182 zrušen, nebo bylo jeho provedení zatím pozastaveno. Přestěhování pak již

provedeno nebylo a rodina sedláka byla trestána a postihována jiným způsobem. Nakonec u

pěti jmen nacházejících se v seznamu není možné dnes již s určitostí rozhodnout, zdali byly

jejich rodiny přestěhovány. Patrně byla do seznamu zařazena omylem, neboť se jednalo jen o

„klasické“ trestně správní delikty, u nichž ani nebyl vysloven zákaz pobytu.

Množství postižených obcí akcí „K“ v závislosti na počtu obyvatel

Pro celkové zmapování akce „K“ na Lounsku je jedním z vypovídajících ukazatelů,

z kolika obcí byly selské rodiny vystěhovány. Bylo by mylné předpokládat, že z každé obce

byl alespoň jeden sedlák zařazen do akce „K“. Tuto akci je nutné považovat za radikální

řešení problémů transformace československé vesnice v této době. Cílem bylo vytvoření

socialistického systému na úkor individualistických snach jednotlivců. Ze známých případů

nejen v lounském okrese je patrné, že soudci byli často napomínáni, že málo udělují zákaz

pobytu, který měl být předpokladem pro akci „K“. Přesto je počet obcí, jichž se akce týkala

na Lounsku, nízký. Jedná se totiž jen o 21 obcí, přičemž, jak již bylo uvedeno, okres Louny

jich měl v této době

66.183 Proč nebyly

vystěhovány rodiny i

z dalších vesnic, když

celý okres je převážně

zemědělsky zaměřen a

tedy v každé vesnici

nějaký kulak byl?

V předchozí části o

charakteru lounského

okresu bylo uvedeno, že

zde existovalo pět

velkých vesnic, které se

182 Tím se samozřejmě rozumí rozhodnutí o vystěhování.
183 Viz příloha č. 7.



- 63 -

počtem obyvatel lišily od ostatních. Akce „K“ ale proběhla jen v jedné z nich, konkrétně

v obci Dobroměřice, která měla podle statistických údajů v roce 1955 1 020 obyvatel.184

Z této vesnice byly vystěhovány tři rodiny, což při počtu obyvatel není tak velké číslo.

Z následující tabulky je patrné, kolik lidí bylo z oněch 21 obcí vystěhováno. V nejvíce

obcích byla takto postižena vždy jen jedna rodina. Možným vysvětlením může být rozdíl mezi

menšími a většími obcemi, tedy spor mezi společenstvím a individualitou. S velikostí obce a

počtem jejích obyvatel klesá soudržnost mezi lidmi. Ve větších obcích se lidé neznali tak

dobře, proto se nezajímali o rodiny, které se musely nucenně vystěhovat. S tím souvisí ale i

jistá forma nejistoty, do které je jejich nedostatečná informovanost vrhá v případě, že nějaké

zvěsti o stěhování uslyší. Jeden exemplární příklad odsunuté rodiny mohl ve větší obci

působit mnohem více na psychiku lidí, než ta stejná událost v malé obci, kde lidé drželi při

sobě a dokázali se za sebe postavit.

Počet vystěhovaných + zrušené výměry Obce

4+1 Černochov

3+1 Chožov, Líšťany

3+0 Dobroměřice, Obora

2+0 Hřivčice, Radonice, Smolnice, Vršovice

1+1 Louny

1+0 Blšany, Chlumčany, Konětopy, Mnichovský

Týnec, Nečichy, Opočno, Orasice,

Stradonice, Touchovice, Třtěno, Úlovice

Zdroj: SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.

Naproti tomu největší počet rodin zahrnutých do akce „K“ byl v Černochově, kde se to

týkalo pěti, resp. čtyř rodin. Černochov měl v roce 1955 378 obyvatel, patřil tedy v rámci

okresu mezi středně velkou obec.185 Čtyři vystěhované rodiny jsou vcelku vysoké číslo.

Pokud totiž mělo přestěhování sloužit jako exemplární případ pro ostatní sedláky, stačilo

vystěhovat jednu nebo maximálně dvě, z hlediska kolektivizace nejvíce problémové rodiny.

Proč byly právě v této vesnici postiženy hned čtyři rodiny najednou, dnes již opět není přesně

známo. Je možné, že jedno exemplární potrestání nestačilo, protože lidé v obci stále

projevovali nepřátelství k novým poměrům v zemi. Z tohoto důvodu mohlo být přistoupeno

k dalšímu stěhování. Pravděpodobně zde však největší roli sehrály mezilidské vztahy. Ty se

táhnou jako červená niť celým procesem vystěhovávání ve sledovaném regionu. Na

184 Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955. Podle správního rozdělení 1. ledna 1955, sčítání lidu
a sčítání domů a bytů 1. března 1950, Praha 1955, s. 141.
185 TAMTÉŽ.
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Obr. č. 5: Cítoliby ve 20. letech (Louny a okolí na starých pohlednicích)

jednotlivých místech totiž stáli jen lidé. Lidé, kteří mnohdy sledovali vlastní cíle, ovládaly je

dlouhodobé antipatie k některým spoluobčanům. Předsedy MNV nebo JZD se v té době

stávali lidé, kteří dříve žádné funkce nezastávali a ve vesnické hierarchii stáli na mnohem

nižší úrovni než sedláci. V rozhodování, kdo bude vystěhován se tak projevily staré křivdy a

záště, ať už opravdu nebo domněle způsobené.

Dnes není jednoduché vysvětlit, proč z ostatních velkých vesnic nebyl nikdo

vystěhován v rámci této akce. Materiály se totiž ve většině případů nedochovaly. Jedním

z možných vysvětlení může být fakt, že všechny tyto velké obce leží v těsné blízkosti

okresního města, tedy blízko samotného centra. Tento fakt určuje i jejich průmyslovější

charakter. Řada jejich obyvatel také dojížděla do Loun do práce v tamějších průmyslových

závodech. Blízkost centra a charakter podobný městu s sebou přinášel i větší informovanost

jejich obyvatel. Lidé s širším vědomím souvislostí se tak raději podřídili, protože byli lépe

seznámeni s tím, co se vše může stát. V těchto obcích tak byla brzy založena jednotná

zemědělská družstva. Blízkost centra ovlivnila i rychlost, s jakou v nich byla provedena

kolektivizace. Takovým příkladem je obec Cítoliby.

V Cítolibech, které

počtem obyvatel také

přesahovaly 1 000, byla

velmi brzy, již v roce 1948,

založena provozovna

Československých státních

statků a to ze dvou velkých

hospodářství sedláků

Keprta a Žateckého.186

Keprtovi bylo zabráno celé

hospodářství, Žateckému

bylo ponecháno 15 ha. Oba ale přesto přešli pracovat do vzniklého Československého

státního statku. Tento krok nebyl nijak neobvyklým. Řada sedláků vstupem do státního statku

nebo jednotného zemědělského družstva tak mohla zůstat v kontaktu se svým majetkem, který

jim byl zabaven. Mnozí totiž stále věřili, že se poměry ve státě změní a že svůj majetek

dostanou opět nazpátek, navíc celý život pracovali v zemědělství. I to mohl být jeden

z důvodů vstupu do JZD nebo ČSSS.

186 Tito dva velcí sedláci hospodařili jako přídělci na bývalé Schwarzenbergské půdě, kterou získali během první
pozemkové reformy.
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V Cítolibech v té době existovali ještě další tři velcí sedláci. Všichni vlastnili půdu o

výměře kolem 50 ha.187 Do konce roku 1948 byl zabaven zbytek polí sedláka Žateckého, část

výměry sedláka Sochora a celé hospodářství M. Mockera.188 Se zbylými sedláky bylo

zavedeno klasické stíhání pro neplnění povinných dodávek. Tito vesničtí boháči byli do

jednoho potlačeni do roku 1950. Vesnice se tak dokázala vypořádat se „svými“ vesnickými

boháči ještě dřív, než vůbec akce „K“ vstoupila v platnost. Bylo v ní navíc velmi dobře

rozvinuto socialistické hospodářství, především díky státnímu statku, který vždy zaručoval

větší jistotu než JZD. To se právě pod jeho tlakem na konci roku 1952 s místním státním

statkem sloučilo. Právě to mohou být důvody, proč se v Cítolibech akce „K“ neuskutečnila,

nebyl k ní v podstatě ani pádný důvod.

Majetkové poměry vystěhovaných sedláků

V rozboru důvodů a příčin akce „K“ na Lounsku je nutné zaměřit se i na to, z jakých

poměrů jednotliví sedláci pocházeli, a především, kolik hektarů zemědělské půdy mělo jejich

hospodářství. Hektarové určení bylo totiž i v procesu samotné kolektivizace stěžejní, přesto

stanovení kritérií pro definování vesnického boháče nebylo jednoduché. V prvních obecných

kapitolách bylo přiblíženo, jaké problémy a nejasnosti provázely jejich určení. Dalo by se

tedy očekávat, že vystěhovaní sedláci budou patřit mezi opravdu velké vlastníky půdy. Nad

50 ha již v té době samozřejmě většinou nikdo neměl, ale majitelé půdy mezi 30 – 50 ha se

mohli v této době řadit mezi vesnické boháče-kulaky. Ani tak to ale na Lounsku nebylo

jednoduché. Po prozkoumání vlastnických poměrů postižených sedláků se objevila velmi

různorodá skupina. Stalo se, že na jedné straně byl sedlák Ladislav Průša (*1908)

z Dobroměřic, který měl 14,20 ha, a na opačném pólu figuroval sedlák Miloš Hüttig (*1899)

ze Třtěna vlastnící 49 ha zemědělské půdy.

Již bylo výše uvedena nezpochybnitelná role mezilidských sousedských vztahů ve

vesnici. Vedle toho však byla neméně důležitá i velikost a bohatost vesnice, z níž sedlák

pocházel. Jak byla velká a bohatá určovalo, kolik hektarů budou vlastnit největší sedláci.

V případě vesnice, která nejen svou rozlohou nepatřila mezi velké, pak opravdu mohla nastat

situace, že největší sedlák měl třeba jen 18 ha. V jiném měřítku by byl považován za

typického středního sedláka, v měřítku této vesnice se ale najednou stal kulakem. Právě

takovým případem byla rodina Františka Vlasáka (*1901) z vesnice Orasice, jenž vlastnil

187 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 106, Pamětní kniha obce Cítolib 2 1945 – 1971. Jedná se o sedláky V.
Mockera (56 ha), M. Mockera (43 ha) a J. Sochora (51 ha). Mimochodem se také jedná o příbuzné známého
českého architekta Josefa Mockera, který z této vsi pocházel.
188 Bohužel v zápisech kroniky nefigurují křestní jména těchto sedláků, u některých je tak jen iniciála.
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18,34 ha. V Orasicích bylo v roce 1955 pouze 171 obyvatel a 55 domů, a proto patřil tento

sedlák mezi největší v obci.

Podle hektarové výměry bylo nejvíce vystěhovaných sedláků vlastnících mezi 20 – 30

ha zemědělské půdy, nejmenší počet tvořili sedláci s výměrou do 20 ha. Množství to bylo sice

malé, důležité přesto zůstává, nehledě na počet, že i takto malí sedláci byli do akce „K“ na

Lounsku zahrnuti. Detailnější počty vystěhovaných sedláků podle vlastnictví půdy ukazuje

následující tabulka.

Počet ha Počet sedláků

do 15 1

do 20 6

do 30 20

do 40 4

do 50 9

Zdroj: SOkA Louny, f. 334 OP Louny

Nové místo bydliště a motivace Československých státních statků

V rámci akce „K“ byly selské rodiny vystěhovávány většinou do jiného kraje. S tím je

počítáno i v  této práci. Výjimku tvoří dvě rodiny, které byly přestěhovány „jen“ do jiného

okresu Ústeckého kraje. Obě však dle dochovaných materiálů úzce souvisely s celou akcí na

Lounsku, byly rovněž zařazeny do stejného seznamu v rámci kartonu a stejně jako ostatní

dostaly také zákaz pobytu v okrese Louny, byly tedy započítány rovněž do akce „K“ v tomto

regionu.189 Je však nutné upozornit na skutečnost, že existovalo i vystěhovávání v rámci

okresu nebo přímo jen na území obce. Primárně nemělo nic společného s akcí „K“, ale

v důsledku znamenalo stejné příkoří vůči rodinám sedláků. V případě stěhování do jiného

okresu se jednalo většinou o přidělení k nějaké konkrétní práci. U stěhování v rámci obce šlo

spíš o to, že rodina, které byl zabaven majetek, byla ubytována v jiných prostorách, jež

většinou patřily místnímu národnímu výboru a z těch byla ještě následně několikrát

stěhována. Právě takovým případem je osud rodiny sedláka Josefa Kernera ze Smolnice, jenž

bude následně přiblížen v samostatné kapitole. Kdyby se totiž do akce „K“ započítávalo i

stěhování do jiných okresů v rámci stejného kraje, výsledné číslo by bylo mnohem vyšší.

Těžištěm této práce je především popis situace v lounském okrese až do doby

samotného vystěhování. Přesto však je důležité přiblížit i situaci na určených místech, kam

189 Jedná se o rodinu Jaroslava Dandy z Černochova, který byl přestěhován do Žatce a o rodinu Václava
Liehneho z Loun, jež byla vystěhována do Teplic.
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měly rodiny přijít. Klíčová je především motivace, kterou měly konkrétní státní statky, když

žádaly o přísun kulackých rodin. Z lounského okresu byli rodinní příslušníci odsouzených

vesnických boháčů stěhováni takřka po celé republice, respektive v rámci Čech a Moravy.

Žádná rodina nemusela totiž odejít na Slovensko, což se v jiných oblastech během první fáze

akce stávalo. Největší měrou byly rodiny odsouzených sedláků vystěhovány do tehdejšího

Olomouckého kraje, výhradně do okresů Šumperk a Bruntál, kam bylo přesídleno 11 rodin.

V zastoupení krajů chybí pouze Gottwaldovský (Zlínský), Karlovarský a Ostravský. Pouze po

jedné rodině přestěhovali do Českobudějovického a Jihlavského kraje. Detailnější rozbor opět

ukáže následující tabulka.190

Zdroj: SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.

Spíše než cílenému osidlování a upevňování socialismu v dané lokalitě odpovídá

výběr okresů více pracovním požadavkům. Na základě prostudovaných materiálů je možné

říct, že v době vzniku Směrnice tří ministrů bylo hlavním cílem potlačit odbojné sedláky a

usnadnit tím průběh kolektivizace v dané vesnici. V období roku 1953, kdy vstoupila akce do

druhé fáze a téměř se blížila i ke svému konci, se na ní ideologicky nic nezměnilo, ale

prakticky šlo především o zajištění pracovních míst v oblastech, kde jich byl nedostatek.

Dokladem je urgentní žádost vedení ČSSS ve Lnářích zaslaná ministerstvu národní

bezpečnosti, ve které žádalo o urychlené přestěhování dvou vybraných rodin z okresu Louny.

Jako důvod uvádělo: „Žádost odůvodněna tím, že zajištěné a připravené byty pro tyto celky

jsou na provozovnách delší dobu prázdné a provozovny na které mají býti celky přesídleny

190 Zastoupení jednotlivých okresů viz příloha č. 8.

Kraj (České země)
krajské zřízení 1949-1960

Počet rodin

Českobudějovický 1

Gottwaldovský 0

Hradecký 3

Jihlavský 1

Karlovarský 0

Liberecký 4

Olomoucký 11

Ostravský 0

Pardubický 6

Plzeňský 5

Pražský 3

Ústecký 2



- 68 -

trpí velikým nedostatkem pracovních sil.“191 V případě, že by jejich žádost nebyla urychleně

vyřízena, požadovalo, aby jim byla přidělena jiná rodina se stejným počtem pracujících členů.

Doplňujícím požadavkem státního statku ve Lnářích bylo, aby nově vybraná rodina byla

bezdětná nebo alespoň s dětmi, které nechodí do školy. Děti samozřejmě nepracovaly, navíc

rodiny s malými dětmi s sebou pro státní statek přinášely další problémy, především se

zajištěním školní docházky. Tím, že státní statky potřebovaly hlavně další pracovníky, byly

děti spíše nežádoucí.

V souvislosti s byrokratickými úkony musely jednotlivé státní statky podávat souhrnné

zhodnocující zprávy o začlenění přidělených kulackých rodin. Právě z nich se dá vyčíst, že

vyřešení chybějících pracovních míst pro ně bylo stěžejním a že mnohdy chtěly v další fázi

požadovat přísun nových rodin. Jako příklad bude uvedena zpráva Československého státního

statku v Bruntále, na který do 13. května 1953 bylo vystěhováno v rámci akce 17 selských

rodin. „Tato akce pomohla našemu statku, neboť nedostatek pracovních sil ohrožoval ve

značné míře naše hospodaření. Jelikož se tyto rodinné celky osvědčily na provozovnách

našeho statku, žádáme o další přísun těchto pracovníků cca asi 10 rodin.“192 Ministerstvo

národní bezpečnosti jejich požadavek na přidělení dalších rodin patrně vyslyšelo, protože

právě na ČSSS Bruntál byly v červenci a srpnu přestěhovány i tři rodiny z lounského

okresu.193

Stejně tak jako všechny státní statky po celé republice žádaly o přísun nových a

v případě sedláků i zkušených pracovníků, také Louny na popud předsednictva Okresního

výboru KSČ v Lounech požadovaly kulaky z jiného kraje pro státní statek ve Slavětíně.194 Za

tímto krokem můžeme spatřovat jediný cíl, zajistit kvalitní a levnou pracovní sílu pro

socialistické hospodářství. Nastala tak trochu paradoxní situace, kdy se ONV „svých“ kulaků

zbavovalo, aby přijalo kulaky z jiného kraje. To bylo ale vlastně podstatou akce „K“. Může se

zdát, že přesuny zkušených sedláků s rodinami mohly být záměrné s cílem zkvalitnit

hospodaření v nových místech. Zkušený hospodář měl mít pozitivní vliv na efektivitu práce.

Z dochovaných příkladů je však zřejmé, že jediným cílem - vedle vyřešení naléhavého

nedostatku pracovníků - bylo potlačení odbojných sedláků. Cílem bylo zlomit jejich charakter

a ne využít jejich zkušenosti, ty byly jen přidanou hodnotou. Tento závěr je podpořen i

prostou souvislostí následků, které si vedení muselo uvědomovat. Když přijde člověk se

zakořeněným vztahem k půdě o vše a je donucen přestěhovat se do cizí obce, kde musí

191 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
192 ABS Brno-Kanice, f. A 6/2 Organizační a vnitřní správa FMV 2. díl 1946 – 1973, i. č. 114 Vesničtí boháči –
„Kulaci“.
193 Jednalo se o rodiny Adolfa Šafra z Chožova, Stanislava Miroslava z Dobroměřic a Jiřího Holého z Nečich.
194 SOkA Louny, f. I-207/3 Předsednictvo OV KSČ Louny, kart. 46, zasedání z 8. 7. 1953.
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  Zdroj: SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.

pracovat na cizích polích, nemá již žádný rozumný důvod pomáhat rozvíjet takovýto způsob

hospodaření. To je logický závěr daných faktů.

Existovaly však i případy, které byly v rozporu s touto teorií. Několik vystěhovaných

sedláků se totiž stalo dobrými pracovníky, mnohdy i těmi nejlepšími z celé provozovny

státního statku. Je nutné si uvědomit, že řada, především těch mladších sedláků, se i po

vystěhování snažila domoci se návratu do své rodné vesnice. Nejlepší pracovník tak mohl mít

lepší možnosti pro svoji argumentaci, pokud požadoval zrušení zákazu pobytu a návrat do

okresu Louny. Jednalo se tak patrně o čistou kalkulaci nejlepšího možného způsobu. Tento

případ bude podrobněji rozebrán v následném samostatném medailonu o osudu sedláka Josefa

Sachra z Mnichovského Týnce.

Období konečného přesunu rodinného celku

Posledním parametrem, podle něhož se dá akce „K“ na Lounsku posuzovat, je období, ve

kterém byly jednotlivé rodiny vystěhovány. Čas odchodu se jeví jako méně podstatný, přesto

nám může pomoci rozklíčovat

případné pozadí a vedlejší

motivy iniciátorů jednotlivých

přestěhování. Hlavní vlna

vystěhování proběhla až

v roce 1953, přesněji od

března do srpna. Nejvíce

rodin muselo odejít v březnu a srpnu, nejméně v dubnu a v červenci. Nedá se říci, že by se

přestěhování odehrálo hlavně před započetím jarních prací a pak zase po žních, kdy už jejich

práce nebylo tolik potřeba, jelikož jen o něco menší počet rodin než v srpnu a březnu byl

vysídlen i v květnu a červnu (více viz graf).195 Z logického hlediska se přesidlování vyhýbalo

s železnou pravidelností období zimy, kdy by příroda mohla zkomplikovat realizaci přesunů.

Zvláštní výjimku z této vlny přesidlování v roce 1953 tvoří rodina Vlastimila Pastyříka

(*1904), která byla nečekaně přinucena odejít již 12. prosince 1952, přitom další naplňování

akce „K“ v tomto regionu, jak již bylo zmíněno, proběhlo až v březnu 1953. Vysvětlit, proč

právě rodina tohoto sedláka byla z okresu vystěhována v tak velkém předstihu před ostatními,

je možné jen na základě kusých archivních materiálů. Případ Vlastimila Pastyříka se

v podstatě nelišil od ostatních sedláků. Byl však možná radikálnější než ostatní, více se bránil

vůči praktikám funkcionářů KSČ a svým jednáním dával příklad ostatním obyvatelům

195 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
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vesnice, proto byl vystěhován s takovým předstihem. V jeho případě je patrné, že čas nehrál

roli. Jeho přemístění mělo zřejmě velkou důležitost a zřejmě také sloužil jako exemplární

příklad.

Mechanismus vystěhování

Důležité pro rekonstruování akce „K“ na Lounsku je pochopení okresní struktury a

hierarchie jednotlivých osob podílejících se na vystěhovávání. Na následujících řádcích tak

budou představeny zainteresované osoby se všemi úkoly a pravomocemi, které do celého

procesu vkládaly. Na okresní úrovni nebyl nejdůležitější osobou, která o všem rozhodovala,

prezident nebo Ústřední výbor KSČ, ale naopak okresní prokurátor. Ústřední výbor, vláda i

prezident udávali samozřejmě směr, jakým se bude republika pohybovat a stanovovali

mantinely, aplikace pak již byla na krajích a okresech. Je neuvěřitelné, jakou sílu a moc pak

může mít jen jediná osoba. O moci a důležitosti okresního prokurátora svědčí i jeho účast na

všech dotčených případech. Jediná osoba tak rozhodovala podle vlastního úsudku o tom, kdo

je problémovou osobou určenou k přesídlení.

Co se týče akce Kulak v lounském okrese, byl průběh a struktura následující: Nejdříve

se rozhodlo na národní úrovni. Ministerstvo národní bezpečnosti určilo počet lidí, který měl

být z Ústeckého kraje v rámci akce vysídlen. Pro vybrané rodiny pak určilo i místo přesunu.

Rozhodnutí o počtu vysídlených bylo zasláno na Krajský národní výbor v Ústí nad Labem.

Na regionální úrovni byly tyto požadavky zpracovány a podle okolností v jednotlivých

okresech delegovány formou žádostí na jednotlivé okresní národní výbory. Právě na

Okresním národním výboru v Lounech ležel výběr sedláků.

Je třeba připomenout samotné pozadí těchto žádostí o vystěhování rodin. ONV a

okresní prokurátor byli v úzké vazbě, o čemž svědčí společné sídlo v jedné budově.196

Správný výběr problémových sedláků byl ve společném zájmu okresního národního výboru i

okresní prokuratury. V hierarchii trestů však připadlo ONV řešení méně závažných správních

přečinů zatímco okresní prokurátor řešil významnější trestní přečiny, které podléhaly

posouzení okresním soudům. Z provázanosti je zřejmé, že bylo možné kalkulovat, zda

problémového sedláka trestat pouze správními žalobami, nebo zda volit tvrdší postih formou

trestních žalob. Na některé sedláky mělo zásadní vliv již samotné správní řízení, k ničemu

dalšímu pak již nebylo nutno přistupovat. Na mnohé sedláky však neměly správní postihy

patřičný dopad, a tudíž bylo nutné vše překvalifikovat jako trestní delikty, kterými se již

zabýval okresní prokurátor. Uvážíme-li, že u některých odolných osob pro jejich charakter

196 Od června 1951 sídlila okresní prokuratura v budově Okresního národního výboru v Lounech.
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bylo toto přeformulování nutné, začíná se nám osoba okresního prokurátora, jako člověka

připravujícího obžalobu, jevit jako zásadní. Touto osobou byla v lounském okrese postava

Antonína Vališe. Ze spisů vyplývá, že vše konzultoval s krajským prokurátorem Oldřichem

Hlaváčkem, ale především on jediný znal nejlépe jednotlivé trestní věci sedláků.

Na Antonínovi Vališovi záviselo vypracování a znění žaloby a do jisté míry příprava

celého procesu. Na základě výsledného rozsudku byla pak rodina odsouzeného kulaka

vystěhována. O trestu sice rozhodl okresní soudce,197 nikdy se však nestalo, že by byl sedlák

uznán nevinným. Je zajímavé také sledovat práci obžaloby, tedy prokurátora Vališe, ne vždy

totiž soud návrh žaloby přijal úplně celý. U devíti případů se stalo, že zvolil mírnější trest, než

navrhoval prokurátor. Ten, pokud to bylo možné, požadoval stanovit rozsudek na základě

paragrafu 85 trestního zákona, tedy označit sedlákův čin jako sabotáž. Ta pak umožňovala

odnětí svobody i v řádech několika let. Stalo se tak například u odsouzeného sedláka

Ladislava Vilhelma (*1888), že u něho prokurátor očekával trest v rozmezí dvou až tří let na

základě zmíněného paragrafu o sabotáži. Soud ale čin překvalifikoval na nižší úroveň, jen

jako ohrožení jednotného hospodářského plánu § 135 zákona č. 86/1950 Sb.198 V období 50.

let bylo až nečekané, pokud soudce nevyslyšel návrh prokurátora a trest snížil. Ve zbylých

dvou třetinách případů ale Vališ již rovnou navrhoval posuzovat čin podle paragrafu 135.

Pouze u čtyř sedláků, kteří byli následně vystěhováni, byl soudem potvrzen trestný čin

sabotáže.199

Ne vždy byly rodiny přestěhovány na základě odsouzení okresním (lidovým)200

soudem, někdy byl využit i trest uložený okresním národním výborem ve správním řízení. I to

však probíhalo po předchozí domluvě s okresním prokurátorem. Na základě využití trestního

zákona správního bylo takto vystěhováno patrně jen šest rodin. Například příbuzní Josefa

Konráda (*1903) z Dobroměřic byli odsunuti do okresu Dvůr Králové,201 u ostatních byl

většinou využit rozsudek lidového soudu. U osoby okresního prokurátora je navíc zajímavé,

že jeho úřad od jeho jmenování 25. června 1951 nesídlil v budově soudu, ale naopak přímo

v budově Okresního národního výboru v Lounech. Tento fakt jen dokresluje úzkou vazbu

mezi okresní prokuraturou a okresním národním výborem.

197 V procesech se sledovanými sedláky byl soudcem většinou Bohumír Radosta, který byl původně od 1. února
1949 do 25. června 1951 okresním prokurátorem rovněž v Lounech. Po něm ve funkci okresního prokurátora
nastoupil právě Antonín Vališ, oba byli vystudovaní právníci.
198 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 16.
199 Jsou to tito sedláci: Jan Babuška a Adolf Žatecký ze Smolnice, Václav Tautrman z Hřivic, Vlastimil Pastyřík
z Hřivčic a Ladislav Smetana ze Stradonic.
200 V roce 1953 se okresní soudy změnily na lidové soudy, jejich kompetence byly ale v podstatě stále stejné.
201 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
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Speciálním prvkem v hierarchii akce K byla komise pro vysidlování vesnickcýh

boháčů. Ta projednávala jednotlivé případy a rozhodovala o vystěhování sedláků. Komise,

jejíž složení, jak se dle materiálů zdá, bylo pevné, svolal vždy tzv. referent V, tedy krajský

referent pro mimořádná opatření při StB. V Ústeckém kraji to byl jistý Mergl.202 Referent

V pak působil při jednání jako zapisovatel. Vzhledem k tomu, že byl zároveň i zástupcem

Ministerstva národní bezpečnosti, pod které státní bezpečnost spadala, hrál v celém procesu

také velkou roli. Přes tento fakt však stále přicházel s konkrétními jmény adeptů na přesídlení

z řad sedláků předseda ONV a okresní prokurátor. Členy této komise byli vedle zmíněného

předsedy ONV Josefa Jocha a okresního prokurátora Antonína Vališe dále náčelník veřejné

bezpečnosti Václav Kalina, tajemník OV KSČ Vlastimil Špiegl, zemědělský referent ONV

Zdeněk Rauer a nakonec již zmíněný Mergl, referent pro mimořádná opatření krajské správy

StB z Ústí nad Labem.203 Některá jména se měnila, ale funkce zůstávaly. Složení této okresní

komise se zdá logické, přesto je možné uvažovat i nad tím, zdali někteří lidé v ní sedící tím

nesledovali i své osobní zájmy. O složení komisí ve své směrnici rozhodlo Ministerstvo

národní bezpečnosti, proto tohle tvrzení není tolik pravděpodobné.204

V okamžiku, kdy se sešla komise, bylo již o výběru rodiny rozhodnuto a projednalo se

jen schválení celého postupu. Z tohoto pohledu je možné chápat společné zasedání jako snahu

o bezproblémový průběh přesídlení a zvážení možných komplikací a důsledků jak pro místo

odchodu, tak příchodu. Podle instruktážních pokynů pro referenta V, které vydalo

Ministerstvo národní bezpečnosti 24. března 1952, mělo vysídlení proběhnout krátce po

vynesení rozsudku a v součinnosti s prokurátorem nebo v případě správního řízení

s předsedou ONV. Referent měl korigovat datum přesídlení tak, aby vše proběhlo hladce.205

Po vytipování a projednání případů jednotlivých sedláků, kteří byli určeni

k vystěhování komisí pro vysidlování vesnických boháčů, bylo většinou během čtrnácti dnů

přistoupeno k vykonání rozhodnutí. Pokud zasedání kulacké komise svolával a měl na starosti

referent pro mimořádná opatření, pak samotné vystěhování připravoval na místní úrovni

okresní referent pro vnitřní věci, v určitých věcech přistupoval k celému procesu i finanční

referent206 (viz níže). Úloha okresního referenta pro vnitřní věci v této fázi vystěhovávání

neznamenala, že by se již referent V (pro mimořádná opatření) neúčastnil celého procesu. Na

Ústecku jím byl již zmíněný Mergl. Ten musel stále podávat zprávy na Ministerstvo národní

202 Křestní jméno bohužel není z materiálů zřejmé.
203 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
204 ABS Brno-Kanice, f. A 6/2 Organizační a vnitřní správa FMV 2. díl 1946 – 1973, i. č. 114 Vesničtí boháči –
„Kulaci“.
205 TAMTÉŽ.
206 Finanční referent měl na starosti především soupis majetku vystěhovávaného.
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bezpečnosti o celém průběhu a právě na něj se obraceli všichni, pokud nastal nějaký problém,

nesrovnalost nebo chyba během provádění akce v celém kraji.

Pokud vše proběhlo bez komplikací, uvedl Mergl jen den a čas úspěšného odsunu

rodiny. V případě, že se vyskytly nějaké problémy, musel průběžně informovat, jak se situace

vyvíjí. Právě z nich je patrný chaos, jenž řešení problému provázel. Nebylo jasné, kdo a co má

na starosti, přestože právě kvůli tomu vznikly prováděcí pokyny. Celá procedura byla navíc

velmi zdlouhavá. V době, kdy telefon byl již obvyklým vybavením alespoň úřadů, se přesto

všechno řešilo služebními cestami. Ty se však nejdříve musely naplánovat a na konkrétní

místa oznámit. To vše samozřejmě jednání protahovalo. Proto vyřešení například nedostavení

se jednoho člena rodiny do určeného místa zabralo mnohdy i víc jak měsíc.

Okresní referát pro vnitřní věci připravil potřebné dokumenty, které pak byly zaslány

jak konkrétnímu místnímu národnímu výboru, Veřejné bezpečnosti, tak rodině sedláka.

Všechny dokumenty svým podpisem zaštítil předseda ONV Louny.207 O vystěhování byl

většinou několik dní208 dopředu informován MNV v místě bydliště sedláka. „Okresní národní

výbor v Lounech, Vám zděluje že dne 15. srpna 1953 o 7 hodině ráno bude vysídlen z Vaší

obce Jan Babuška se svými rodinnými příslušníky z veřejného zájmu.“209 Takto informoval

referent pro vnitřní věci Jaroslav Sainer 12. srpna 1953 Místní národní výbor ve Smolnici o

vystěhování rodiny sedláka Jana Babušky.210 Ve stejnou dobu bylo informováno i okresní

velitelství Veřejné bezpečnosti, aby mohlo na vše dohlížet. Jako poslední pak byl výměr o

vystěhování a výměr o přidělení k práci zaslán samotné rodině tak, aby neměla moc času se

na přestěhování připravit. Paradoxně po ní ale ONV chtělo, aby si její členové sami zařídili

odhlášku z pobytu v obci a ze zásobování.211 Na základě jakých zákonů vystěhovávání

probíhalo, bylo vysvětleno v úvodní obecné kapitole o akci „K“.

Ukázku rétoriky, jakou používal výměr o vystěhování, je možné vidět například u

případu sedláka Ladislava Průši z Dobroměřic, jehož rodina byla odsunuta do okresu Vysoké

Mýto dne 13. srpna 1953. Výměr je datován o tři dny dříve, tedy 10.srpna. „Konaným

šetřením bylo zjištěno, že Vaše přítomnost v obci Dobroměřice, okres Louny porušuje klid a

veřejný pořádek. Okresní národní výbor v Lounech vydává proto […] zákaz, abyste se

zdržoval nadále v obvodu kraje Ústí n/L a přikazuje Vám, abyste území tohoto kraje

neprodleně opustil.“212 Důvodem k vystěhování bylo především naplnění rozsudku soudu o

207 Z kraje roku 1953 byl předsedou ještě Josef Joch, od května je jako předseda u podpisu uváděn J. Zima.
208 Většinou se jednalo o rozmezí jednoho až tří dnů.
209 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
210 Rodina byla přidělena na ČSSS Turnov, provozovna Újezd pod Troskami.
211 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
212 TAMTÉŽ, dále viz příloha č. 10.
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Obr. č. 6: Obora v 60. letech (Louny a okolí na starých
pohlednicích)

zákazu pobytu v obci, což bylo ve výměru i uvedeno, nechyběl ale ideologický dovětek.

„Budování socialismu nedovoluje, aby náš pracující lid byl ve svém budovatelském úsilí

narušován osobami, které svou trestní činností projevují záporný postoj k tomuto úsilí a

k lidově-demokratickému zřízení. Je proto přítomnost Vaše a Vaší rodiny v zájmu veřejném

v místě dosavadního bydliště v obci Dobroměřice nežádoucí a jeví se nutnost okamžitého

řešení.“213

Ve většině případů byl výměr o vystěhování a výměr o přidělení k práci odeslán

v rozmezí jen několika dnů.214 Staly se ale i případy, kdy se sedlák, resp. rodina dozvěděla, že

má nastoupit do nového pracovního místa mnohem dříve.215 Mohla se pak alespoň nějakým

způsobem připravit, přesto ale nevěděla, kdy se tak stane, protože u data nástupu do práce

bylo napsáno „dle výměru referátu III ONV v Lounech“.216 Možná, že nejistá situace a

očekávání nejhoršího se nakonec snáší hůř, než když k takto násilnému aktu dojde téměř

znenadání, během několika málo dní. I rodiny, jež nedostaly výměr takto dopředu, měly

přesto občas možnost dozvědět se o přesunu alespoň s malým předstihem, například tak, že

tato informace unikla z MNV, které se o všem dozvědělo vždy o něco dřív.

Vystěhování u většiny

známých případů bylo naplánováno

na sedmou hodinu ranní.217 U

nikoho z nich se ale tento čas

nedodržel. Většinou celá akce

proběhla o dvě a více hodin

později. Nejdéle to trvalo u rodiny

Josefa Smetany z Obory, jejíž

odsun byl proveden dokonce až

v jedenáct hodin a třicet minut

dopoledne.218 Důvod zvolení tak

brzké ranní hodiny není těžké hledat. Jsou pravděpodobná dvě vysvětlení, jedno praktické a

druhé ideologické. Vzhledem k tomu, že rodina byla vystěhovávána často na druhý konec

213 TAMTÉŽ.
214 Vycházíme zde jen z materiálu, které si vedlo ONV a z obecných pravidel, které určovaly prováděcí pokyny
ke Směrnici tří ministrů. Chybí ale důkazy, zda-li výměry, které v jednotlivých složkách jsou, opravdu v datu,
v němž jsou datovány rodiny opravdu obdrželi.
215 Takovým případem byla i rodina Ladislava Průši, která obdržela výměr o přidělení k práci již 29. června
1953, přestěhována byla ale, jak již bylo shora uvedeno, až 13. srpna.
216 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
217 Jen u rodiny Josefa Štorcha z Blšan byla výjimka, mělo se tak stát až v devět hodin dopoledne. SOkA Louny,
f. 398 ONV Louny, kart. 73.
218 TAMTÉŽ.
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republiky, aby se tedy vše stihlo včas, muselo se začít takto brzo. Druhý důvod, neméně

závažný, byl fakt, že na vesnici se vstávalo brzy a na pole se chodilo v brzkých ranních

hodinách. Proto měli být vystěhováni v sedm hodin tak, aby je celá vesnice viděla, aby byl

„nepřítel“ dostatečně dobře ukázán a zbylí revoltující sedláci zastrašeni.

Jak se na tento čin dívala vesnice, její jednotliví obyvatelé, většinou není známo. V

mnoha zápisech místních kronik informace o vystěhování rodiny z vesnice buď úplně chybí

nebo se spokojují s věcným konstatováním, že ta která rodina byla v určitý den vystěhována.

V tomto světle se tak jeví velmi vzácnou informace z kroniky obce Líšťany, ze které byly

v březnu 1953 vystěhovány hned tři selské rodiny. „Zajímavé bylo: většinou naši občané

nadávali na způsob života těchto sedláků, ale když tito odjížděli z obce, slzeli, až z kapesníků

kapalo.“219 Toto tvrzení je o to přesvědčivější vzhledem k tomu, že je napsal kronikář, který

po Únoru 1948 převzal vedení kroniky. Byl tak přesvědčeným komunistou, že měl potřebu

dokonce přepracovávat a doplňovat zápisy kroniky po roce 1945, kdy kroniku ještě nepsal on.

Muselo pro něho být velkým morálním úsilím přiznat, že vesničanům bylo vystěhovaných

líto. Je možné jen předpokládat reakce lidí, jistě to ale nezůstalo bez povšimnutí zvláště tam,

kde ještě přetrvávaly staré sousedské vazby. O stále dobrých sousedských vztazích svědčí i

fakt, že někteří starousedlíci uschovali například u sebe ve stodole majetek vystěhovaných

sedláků.220 Riskovali tak vlastní trestní stíhání za zadržování majetku propadlého státu.

Prokázali tak velkou morální odvahu v době, kdy byl hrdinů nedostatek.

Zajištění majetku bylo důležitým bodem a často i kontroverzním celé akce „K“. Bylo

již uvedeno, že počáteční fázi této akce v celorepublikovém měřítku provázely problémy.

Jedním z nich byl i fakt, že si vystěhovávaní s sebou často do nového bydliště nemohli vzít

téměř nic. V roce 1953 se to již většinou nestávalo. Mezi spisy rodin zahrnutých do akce „K“

nebyly nalezeny stížnosti, že by jim nebylo umožněno vzít si část majetku s sebou. Pokud

nějaké požadavky byly, většinou se jednalo jen o dílčí předměty, které lidé požadovali

vyjmout ze zabraného majetku. Stěžejní pro majetkové vyrovnání byl jeho soupis, který se

prováděl při zajištění věcí. O zajištění rozhodl soud nebo okresní prokurátor a většinou

proběhlo jen několik dní po sedlákově nástupu do vazby, většinou z důvodu, aby stíhaný

nemohl majetek na někoho převést nebo rozprodat. U většiny se tyto soupisy zachovaly, byly

vytvořeny obdobným způsobem a mají vždy stejný vzhled. Nejlépe dochovaný je v tomto

směru soupis majetku již několikrát zmíněného Jana Babušky ze Smolnice.

219 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 127b, Kronika obce Líšťan 1921 – 1965.
220 Tento případ se stal v Líšťanech, kde byly vystěhovány hned tři rodiny. Veřejná bezpečnost zde totiž musela
řešit případ několika lidí, kteří potají v noci odnesli část zabaveného majetku a chtěli ho pro vystěhovávané
rodiny uschovat. Bezpečnost na to bohužel přišla a donutila tyto lidi, aby vše vrátili do skladu JZD.
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Na tohoto hospodáře byla uvalena vazba 21. února 1953, zajištění majetku bylo pak

provedeno 12. března dle rozhodnutí datovaného o dva dny dříve. Právě u Jana Babušky je

soupis nejpodrobnější. Bylo v něm detailně popsáno vybavení všech místností, od kuchyně až

po komoru. Soupis se týkal i oblečení. Na seznamu tak bylo uvedeno, kolik mají kapesníků,

kalhot i spodního prádla. Celý výčet měl 201 položek na deseti stranách, byl napsán

obyčejnou tužkou,221 což snižovalo jeho čitelnost. U každého zajištění majetku byl vždy

přítomen zástupce MNV, finanční referent ONV Louny a většinou manželka stíhaného.

Součástí rozsudku každého sedláka bylo zabavení veškerého majetku ve prospěch

státu. Právě kvůli tomu se provádělo na začátku celého procesu zajištění majetku, aby tak

státu nebyla způsobena nějaká finanční újma. Vzhledem k tomu, že byl ve většině případů

odsouzen jen sedlák, mělo se propadnutí majetku vztahovat jen na jeho polovinu, druhá totiž

vždy patřila manželce. Tato druhá – ideální – polovina byla ale také na základě nařízení soudu

zabavena. Byl to běžný postup, jelikož manželka nebyla odsouzena, často ani obviněna.222

Přesto bylo ale konstatováno, že jako spolumajitelka hospodářství se měla stejnou měrou

podílet na řádném hospodaření, a proto byla zabavena i její polovina majetku. Do zabavení se

počítaly samozřejmě peníze, jak hotové, tak na vkladních knížkách, nemovitosti a

hospodářské vybavení. Nejasné je zabavení v otázce vybavení domu a oblečení. Právě ale

díky dochovaným materiálům ve spisu Jana Babušky vyplývá, že na oblečení a určitou část

nábytku se rozhodnutí soudu patrně nevztahovalo. U této rodiny, která byla vystěhovaná 15.

srpna 1953,223 se totiž vzácně dochoval i seznam věcí, které si vzala s sebou a které ve

Smolnici nechali. Božena Babušková tak odjížděla nákladním autem ČSAD, jež bylo užito při

každém vystěhovávání z Lounska, a s sebou měla lustr, kredenc, židle a další nábytek, naopak

doma zanechala elektrickou pračku se ždímačkou a železná kamna.224 O oblečení zmínka

není, ale lze předpokládat, že jim bylo ponecháno všechno.

Majetek, který si s sebou nevzali nebo nemohli vzít, pak většinou šel do místní dražby.

Příkladem je dražba majetku Václava Šedivého z Líšťan, jehož rodina byla 31. března 1953

přestěhovaná do šumperského okresu. Dne 10. října 1953 informovalo obvodní oddělení VB

v Ročově okresní prokuraturu o průběhu dražby. „[…] Na tyto předměty byla konána jen

jedna dražba, při které se prodala jen malá část věcí, ač o ostatní věci byl mezi občany v obci

221 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 21.
222 Božena Babušková byla jako jedna z mála spolu se svým manželem také odsouzena, její rozsudek byl
mírnější a byl kvalifikován na základě jiného paragrafu trestního zákona (§135). Božena byla soudem odsouzena
trestu odnětí svobody na deset měsíců a pokutě 30 tisíc korun, její trest byl ale na rozdíl od manžela podmíněný a
to na dva roky. Podmíněnost trestu je typická, u všech žen, které byly spolu se svými manžely odsouzeny, se
jednalo o podmíněné tresty, do vězení tak nikdy nenastoupily. Zde socialistická justice ukazovala jistou
benevolenci a vstřícnost vůči ženám, jako slabšímu pohlaví.
223 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
224 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 21.
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Obr. č. 7: Vršovice na počátku 20. stol. (Louny a okolí na
starých pohlednicích)

značný zájem, více dražeb se nekonalo. Neprodal se v dražbě nábytek jehož odhadní ceny

jsou značně vysoké, že ani nový nábytek nepřišel by na tyto ceny, tak-že prodej zbývajících

věcí nebyl uskutečněn pro vysoké odhadní ceny.“225 Neprodané věci, které zmiňuje citace,

pak byly uloženy v budovách JZD, mohlo to být dokonce i na původním statku

vystěhovaného sedláka, neboť bylo obvyklé, že hospodářské a často i obytné budovy převzalo

místní jednotné zemědělské družstvo.

Zarážející je především fakt, že ještě několik let po vystěhování rodiny byl někde

v obci uschován jejich majetek. Proto bylo možné například ještě po dvou letech žádat o

vyjmutí některých věcí ze záboru. V období 50. let, které bylo provázeno tak velkými

represemi, jimž se v moderní české historii vyrovnají jen válečná léta, je tak pro nás

překvapivé zjištění, že nějaké skříně a židle byly schovávány po řadu let a že bylo možné i

v této době domoci se jejich vlastnictví nazpátek. V celém procesu akce „K“ je tak možné

vidět řadu rozporů. Na jednu stranu bylo vystěhovávání v podstatě nezákonné a především

násilné. Na druhou stranu režim vykazoval snahu alespoň o nějakou zákonnost a humanitu.

Ta se však objevovala jen v takovýchto malých a z hlediska celé akce Kulak nepodstatných

aspektech, jako bylo právě evidování a úschova majetku.

Ideální průběh vystěhování – případ sedláka Václava Andráse

V obecné části této práce byl představen navržený průběh vystěhování rodinných

příslušníků odsouzeného vesnického boháče tak, jak o něm rozhodlo Ministerstvo národní

bezpečnosti na základě Směrnice

tří ministrů. Po celou dobu akce

Kulak se vyskytovaly různé

problémy a nejasnosti, jež

doprovázely proces odsunu. Bylo

tomu ve velké míře i na Lounsku.

I v tomto regionu však existovaly

případy, kdy vystěhování

proběhlo bez komplikací, takřka

ideálně. Pro ukázku bylo vybráno

vystěhování sedláka Václava

225 TAMTÉŽ, kart. 16.
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Andráse (*1911) z obce Vršovice, které neprovázely žádné větší nesrovnalosti a poslouží tak

jako modelový případ. Bude na něm patrná časová posloupnost jednotlivých kroků, od

odsouzení po zajištění majetku a konečný odsun rodiny do nového bydliště.

Václav András se do Vršovic přiženil, když si vzal za manželku Miroslavu

Tamanovou. Spolu s ní se tak staral 56 ha půdy. Část této výměry tvořily louky a také

chmelnice, která přinášela hodnotnější výdělek. Václav András byl poprvé potrestán za

nesplnění některých dodávek již v roce 1949. V tomto roce mu trestní komise Okresního

národního výboru v Lounech udělila pokutu 100 tisíc korun.226 Ani takto vysoká pokuta

nestačila, protože tento sedlák představoval pro etablující se režim stále překážku. Bylo tedy

přistoupeno k trestnímu stíhání. Dne 25. května 1951 byl Okresním soudem v Lounech

Václav András odsouzen za ohrožení jednotného hospodářského plánu k pěti měsícům odnětí

svobody.227 András tak poprvé nastoupil do vězení, ne však naposled.

Jednalo se opravdu o velkého sedláka, jenž rozhodně neměl, řečeno tehdejší rétorikou,

kladný poměr k socialistickému státnímu zřízení, přesto se i on snažil nějakým způsobem

přežít dobu, která mu rozhodně nepřála. Václav András totiž vstoupil v roce 1951 do nově

vzniklého vršovického JZD.228 Z něho byl však téměř po roce nečekaně vyloučen a velmi

záhy proti němu bylo zahájeno další trestní stíhání. Z celého případu je zřejmé, že tento

sedlák byl problémový a že v tomto momentě pracovala okresní prokuratura s cílem

definitivního zničení Václava Andráse. V té době patrně nebylo ještě rozhodnuto o

vystěhování jeho rodiny. Prvním krokem bylo teprve odsouzení.

Následně bude popsáno celé trestní řízení i s časovými údaji, protože právě toto

odsouzení se následně stalo podnětem k zařazení do akce „K“. Václav András byl 15.

listopadu 1952 vzat do vazby v Žatci a v tuto chvíli bylo zahájeno jeho stíhání. Stíhána na

svobodě byla i jeho manželka Miloslava. O necelý měsíc později na oba prokurátor Vališ

podal žalobu, která je vinila, že včasným nesplněním některých dodávkových povinností

ohrozili jednotný hospodářský plán.

Dne 29. prosince 1952 následovalo hlavní líčení u Okresního soudu v Lounech,

v němž byl Václav András odsouzen podle paragrafu 135 trestního zákona k odnětí svobody

na šest měsíců nepodmíněně a k peněžitému trestu 40 tisíc Kčs nebo při nedobytnosti tohoto

trestu k nepodmíněnému odnětí svobody v trvání tří měsíců. Dále byl vysloven zákaz pobytu,

propadnutí veškerého jmění a ztráta čestných práv občanských na 5 let. I jeho manželka

Miloslava byla shledána vinnou a taktéž odsouzena k odnětí svobody na 4 měsíce, ale u ní se

226 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 7.
227 TAMTÉŽ.
228 TAMTÉŽ.
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jednalo o podmíněný trest v trvání dvou let, tudíž do vězení nemusela nastoupit. Musela však,

stejně jako její manžel, zaplatit pokutu, která v jejím případě činila 10 tisíc Kčs. Vedlejší

tresty, zákaz pobytu a propadnutí majetku byly stejné.229

Do schůzky komise pro vysidlování vesnických boháčů v této době ale zbývalo ještě

hodně dní. Nejdřív si Ministerstvo národní bezpečnosti vedlo tzv. zjišťovací dotazník,230 který

vznikl samozřejmě v součinnosti s ONV a okresní prokuraturou, protože bez nich by nebyla

jakákoliv rodina vytipována. V dotazníku byl vždy uveden jako hlavní osoba sedlák, podle

něhož se i rodinný celek nazýval a ve všech záznamech tak byl i veden. V případě Václava

Andráse, u kterého je dotazník datován 23. ledna 1953, se jednalo o rodinný celek „András“.

Toto označení nebylo moc přesné a nejevilo znaky systémové propracovanosti, protože

označovalo pouze příjmení dané rodiny. V rámci okresu se však vyskytovalo více rodin se

shodným příjmením, tudíž v případě problémových rodin se stejným příjmením docházelo ke

zmatení a nepřesnostem.231 Ve zjišťovacím dotazníku byli vždy uvedeni především rodinní

příslušníci sedláka, kteří by mohli být vystěhováni, uváděl se jejich příbuzenský poměr vůči

sedlákovi a také zdravotní stav, případně povolání. Nedílnou součást obsahu dotazníku tvořil

krátký popis jejich hospodářství, hlavně co se týče velikosti a stavu. U Václava Andráse tak

bylo například uvedeno, že hospodářské i obývací budovy jsou v zanedbaném stavu. Jeho

manželka byla dle zjištění dotazníku zdravá a dvě dcery, které měly být také vystěhované,

byly ještě školou povinné.232

Zjišťovací dotazník tak byl veden až od 23. ledna 1953. O den později podali manželé

Andrásovi odvolání proti rozsudku okresního soudu z 29. prosince 1952 a právě odvolání

patrně zpozdilo jejich vystěhování. Vysidlovací komise se pak sešla až 11. února 1953 a

rozhodla, že tedy s konečnou platností bude rodina vysídlena. V následujících dnech pak bylo

na ministerstvu národní bezpečnosti, aby vybral místo přesunu. Vše koordinoval Mergl,

referent V . Místo nového pobytu rodiny mělo zmíněné ministerstvo určit nejpozději do 28.

února 1953.233

Během těchto dnů byl vybrán státní statek v Lanškrounu, který byl o přidělení rodiny

informován. Jeho úkolem bylo pro rodinu připravit vhodné ubytování a o dokončení příprav

informovat opět Ministerstvo národní bezpečnosti pomocí tzv. návratky, kterou 20. února

229 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 16.
230 Viz příloha č. 9.
231 I takový případ se na Lounsku stal. Pod stejným označením se totiž skrývaly dvě rozdílné rodiny. Označení
jejich rodinných celků bylo shodně „Kučera“, ač se v jednom případě jednalo o rodinu Antonína Kučery
z Radonic a v druhém případě o Josefa Kučeru z Obory.
232 ABS Brno-Kanice, f. A 6/2 Organizační a vnitřní správa FMV 2. díl 1946 – 1973, i. č. 114 Vesničtí boháči –
„Kulaci“.
233 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
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1953 odeslali zpět do Prahy. Ta obsahovala podrobný popis ubytování a místa určení. Tento

fakt svědčí o mnohem lepší připravenosti, než tomu bylo v první fázi akce „K“. ČSSS

v Lanškrounu byl v popisu velmi detailní, uváděl nejen rozměry jednotlivých pokojů, ale i

vzdálenost na železniční stanici. Pro šestičlennou rodinu Václava Andráse bylo připraveno

následující ubytování: „Pobyt určen na ČSSS Lanškroun, provozovna Horní Dobrouč, okr.

Lanškroun, železniční stanice Horní Dobrouč, vzdálenost 7 km, pošta Dolní Dobrouč, telef.

Dolní Dobrouč čís. 8, - dům čp. 108, byt č. 1, - stupeň III o 3 místnostech, rozměry 3,5 x 3,4 x

5,5 a 3,5 x 5,5 m. Komora sklep, půda, voda v domě.“234 Tři místnosti pro šest lidí není

mnoho. Je paradoxní, že přestože celý mechanismus vystěhování byl bez diskuzí

dramatickým zásahem do života celé rodiny, je pak s podivem, s jakou, dalo by se říct až

lidskostí a pečlivostí, připravovali pohodlí a standard v novém prostředí. Osm let po válce,

kdy lidský život byl devalvován na minimum a většina lidí ho nesla jen v paměti.

Závěrečným aktem pak již bylo jen vysídlení. I to předem projednala komise. Rodina

Václava Andráse měla být vystěhována podle rozhodnutí ONV Louny 7. března 1953 v sedm

hodin ráno,235 zápis ve spisu toho sedláka vedeného Ministerstvem národní bezpečnosti toto

datum a uskutečnění potvrzuje. Od odsouzení tohoto sedláka (29. 12. 1952) ale uplynuly více

než dva měsíce, neboť se celý případ protáhl kvůli podanému, jemuž krajský soud nevyhověl.

V případě podaného odvolání rozhodl okresní soud nepravomocně a odsouzený měl právo se

odvolat, což ve většině případů velká část sedláků udělala. Tato doba, která dělila odsouzení a

vystěhování, byla pro lounský okres typická.

Porušení pravidel akce Kulak

Ideální případy průběhu přesídlení se na Lounsku bezesporu odehrávaly. Řadu

stěhování rodinných příslušníků však doprovázely různé problémy, které přesun následně

zdržovaly. V následující části budou přiblíženy tři hlavní odlišnosti a problémy, které

představují nejmarkantnější odchýlení od modelového případu. Postupně tak bude vysvětlena

pracovní využitelnost rodiny zařazené do akce „K“ nebo možnost obrany proti rozhodnutí o

vystěhování.

Sedlák stěhován spolu s rodinou

V předchozí části byl přiblížen modelový případ, který představil relativně ideální

časový sled událostí od odsouzení, přes sedlákův nástup do vězení, až po vysídlení zbytku

jeho rodiny. Na Lounsku však nastala i situace, kdy byla rodina přestěhována se zpožděním, a

234 TAMTÉŽ.
235 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
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tak se s nimi stěhoval i sedlák, který si již odpykal svůj trest. Takováto varianta mohla nastat

ve dvou případech. V prvním, když sedlák dostal relativně krátký trest do půl roku vězení a

jeho výkon proběhl ještě před datem vystěhování rodiny. V druhém pak, když se nástup do

výkonu trestu neuskutečnil do doby přesunu rodiny do nového místa. S variantou, že by se

sedlák mohl stěhovat s rodinou, žádné prováděcí pokyny nepočítaly. V tomto případě se

v důsledku ani nejedná o akci „K“, jelikož Směrnice tří ministrů, na jejímž podkladě akce

proběhla, se týkala rodinných příslušníků odsouzeného vesnického boháče. Sedlák měl být ve

vězení a jeho rodina vystěhována. Sedlák se pak měl po odpykání svého trestu přestěhovat za

svou rodinou do nového bydliště. Na Lounsku se však stalo hned několikrát, že se rodina

stěhovala celá. Tento problém je zároveň největším pochybením, k jakému v tomto okrese

došlo.

Jedním z příkladů je sedlák Josef Smetana (*1911) z Obory, který vlastnil v této

vesnici hospodářství o výměře necelých 50 hektarů. Tento sedlák byl ve vazbě od 23.

listopadu 1952 až do konání hlavního líčení u Okresního soudu v Lounech 29. prosince 1952,

ve kterém byl odsouzen opět podle paragrafu 135 trestního zákona z roku 1950 k odnětí

svobody nepodmíněně na jeden rok a pokutě 50 tisíc korun.236 Spolu s ním byla podmíněně

odsouzena i jeho manželka Anna. Dne 26. ledna 1953 se odsouzený proti rozsudku odvolal.

Rodina237 byla na příkaz ONV Louny vystěhována až 15. června 1953 na ČSSS Čemíny,

provozovna Kunějovice, v plzeňském okrese.

V materiálech ministerstva národní bezpečnosti je však uvedeno, že se s rodinou

stěhoval i sedlák Smetana, protože si již odpykal trest. To potvrzovala i zpráva ze státního

statku v Čemínech, která zahrnovala Josefa Smetanu mezi nově příchozí na statek.238 Jeho

trest sice činil jeden rok, započítávala se mu do něho ale i měsíční vazba a další zadržení,

které patrně následovalo po nepravomocném odsouzení. Je možné, že mu byl trest snížen, ať

už rozhodnutím krajského soudu jako odvolací instancí nebo amnestií ze 4. května 1953.

Materiály pro toto tvrzení se však bohužel nedochovaly. Faktem ale zůstává, že od

nepravomocného odsouzení uplynula relativně dlouhá doba a že byl opravdu přestěhován

zároveň se svojí rodinou, což rozhodně nebylo standardní.

Podobným nestandardním případem je osud rodiny Václava Šedivého (*1916)

z Líšťan. Stejně jako v předchozí ukázce neobvyklého stěhování, i zde byla vystěhována

hlava rodiny rovnou s jejími členy. U Václava Šedivého nastal ale mnohem větší chaos kolem

236 U pokuty byl vysloven i náhradní trest  v případě její nedobytnosti k odnětí svobody na tři měsíce. Vysloveny
byly i vedlejší tresty: ztráta čestných práv občanských na pět let, propadnutí majetku ve prospěch státu a zákaz
pobytu. SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 16.
237 Spolu se sedlákem bylo vystěhováno dalších šest osob (manželka, tři děti, sestra a tchýně)
238 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
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celého přesunu, protože Ministerstvo národní bezpečnosti si myslelo, že si již svůj trest

odpykal, a proto dodatečně uvedlo, že se z tohoto důvodu stěhuje spolu s ostatními. Je

nepochopitelné, jak se mohlo stát, že nikdo nevěděl, co se s Václavem Šedivým stalo a zdali

si již trest odpykal nebo ne. Tak došlo k tomu, že byla celá rodina, kterou tvořila manželka

Marie, dvě malé děti, matka a i otec rodiny, zmíněný Václav, vystěhována na ČSSS Staré

Město pod Sněžníkem, provozovna Ostružná v okrese Šumperk.239 Ve skutečnosti ale sedlák

výkon trestu do té doby ještě nenastoupil. Václav Šedivý byl 14. ledna 1953240 odsouzen

Lidovým soudem v Lounech k nepodmíněnému trestu podle paragrafu 135 trestního zákona

odnětí svobody na 6 měsíců a k pokutě 50 tisíc korun nebo náhradní trest 3 měsíce odnětí

svobody.241

Až během května 1953, kdy už rodina bydlela víc jak měsíc na Šumpersku, začala

lounská prokuratura řešit Šedivého neodpykaný trest. I tak se vše ještě protáhlo, jednání totiž

ztěžovalo, že byl odsouzený až v Olomouckém kraji. Dne 5. června 1953 nakonec Václav

Šedivý nastoupil do vinařické věznice k odpykání tříměsíčního trestu. Hlavní trest 6 měsíců

odnětí svobody mu byl na základě prezidentské amnestie z 4. května 1953 prominut a zůstal

mu tak jen náhradní trest za nezaplacenou pokutu. Za tímto zkrácením trestu je možné vidět

snahu zajistit státnímu statku ve Starém Městě dobrou pracovní sílu, když už tam byla

zařazena. Přesně o tři měsíce později 5. září 1953 byl propuštěn na svobodu a vrátil se do

Ostružné.242 Celý případ Václava Šedivého svědčí o naprosté organizační neschopnosti, jež na

okresní úrovni panovala. Přesto z tohoto případu patrně nadřízené orgány nevyvodily žádné

důsledky a patrně ani ponaučení, jelikož se podobné situace ještě opakovaly.

V souvislosti s těmito dvě výše nastíněnými případy vyvstává otázka, zdali se pro

rodinné příslušníky něco změnilo v případě, že se s nimi stěhoval i sedlák. Bylo to jistě,

z hlediska psychiky, lepší. Takto stmelená rodina tak mohla působit okresnímu národnímu

výboru větší problémy než jen samotná manželka s dětmi. Pro státní statek, na který byla

rodina přikázána, to samozřejmě znamenalo jedině výhody. Jeho vedení potřebovalo

především dobré a schopné pracovníky a těmi sedláci bezpochyby byli. Okresní národní

výbor v Lounech si těmito případy naopak velmi zkomplikoval situaci. Musel řešit problémy,

pro které neexistovaly žádné doplňující směrnice nebo nařízení.

239 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
240 Původně se mělo hlavní líčení konat již o měsíc dřív 12. prosince 1952, ale protože Václav Šedivý neměl
dosud žádného obhájce, muselo být líčení odročeno.
241 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 16.
242 TAMTÉŽ.
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Pracovní využitelnost rodinného celku

Druhým problémem je otázka pracovního využití rodinných příslušníků odsouzeného

sedláka. Kromě případů, které byly ale jen ojedinělé, kdy se z Lounska stěhoval s rodinou i

sedlák, byla z celého rodinného celku práce schopná jen manželka. Mohla nastat i situace, kdy

rodina měla již dospělé děti nebo s nimi žili ještě rodiče jednoho z manželů. Téměř dospělé

děti byly na pomezí původní rodiny a své vlastní budoucí. Pracovaly a žily mimo rodnou

vesnici, ale ještě byly stále svobodné. Naopak rodiče vystěhovaných byli většinou již

vysokého věku a nezřídka byli i nemocní, bez vlastní možnosti cestovat na dlouhé

vzdálenosti.243 Z pohledu státu však byly obě skupiny, jak děti, tak prarodiče, stále součástí

rodiny a měly být tudíž vystěhovány spolu s rodiči. Dospělé děti by samozřejmě pracovat na

státním statku mohly, ale protože sami již práci měly, musel jim být nejdřív ukončen tento

pracovní poměr a poté teprve mohly být přesídleny za svojí rodinou. Tento proces se ale

většinou protahoval, jelikož komunikace mezi jednotlivými místy a úřady nefungovala

v takové míře, jak bychom očekávali. Staly se i případy, kdy průtah byl tak dlouhý, že celý

přesun byl nakonec pozastaven a neproveden z důvodu ukončení celé akce „K“. V den, kdy

byl nařízen přesun rodiny, tak odešla například jen sedlákova manželka. Ona sama však

nemohla vyřešit problém nedostatku pracovních sil na státních statcích.

To byl i osud již zmíněné Boženy Babuškové, jejíž jednadvacetiletá dcera Ilona

(*1932), pracovala v Liberci v Krajském ústavu národního zdraví. Syn Jan byl v té době na

vojně, jeho se také vystěhování nemělo týkat. Podle rozhodnutí červnového výměru o

přidělení k práci, byla Ilona Babušková určena spolu se svojí matkou k přesídlení.

Samozřejmě se tak nestalo mimo jiné i proto, že pracovala až v Libereckém kraji. Nastalou

situaci se snažil řešit referent V tím, že s ní bude rozvázán pracovní poměr v Liberci. To však

vyžadovalo nejdříve zaškolení nové pracovnice jako náhrady za Ilonu Babuškovou. Byl jí

dokonce 9. září 1953 zaslán i nový výměr o přidělení k práci určený jen jí.244 Kvůli velké

vzdálenosti a překvapivě špatné komunikaci, jež panovala mezi jednotlivými místy a úřady, k

přesídlení i vzhledem k pozdnímu období,245 v němž se tyto tahanice odehrávaly, nakonec ale

nedošlo. Šlo-li o obyčejné lidi pracující v problémových místech s nedostatkem pracovních

sil, bylo jistě těžké přesvědčit nadřízené o nezbytnosti jejich uvolnění. I tento fakt byl jedním

z dopadů přesidlování, který se zprvu nedal předvídat do důsledku a musel být řešen za

pochodu. „Napravení“ takovýchto problémů pak jistě nebylo pro referenta V jednoduché. Ten

243 Příkladem je Josef Kučera z Obory, jenž nebyl ještě ženatý, a tak se s ním stěhovali jen rodiče (56 a 65 let).
244 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
245 Naplňování Směrnice tří ministrů bylo dokonce již 13. července 1953 ministrem národní bezpečnosti
Karolem Bacílkem ústně zastaveno, k vystěhovávání však ještě nějakou dobou probíhalo. Do následné velké
krize se ale dostalo právě v září 1953, celá směrnice pak byla zrušena v lednu 1954.
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často ani nevěděl, že se některá osoba na státní statek nedostavila. Musel ho o tom informovat

až po delší době samotný státní statek.246

Rodina, kde naopak proběhlo vše v „pořádku“, ale přesto nemohla znamenat pro ČSSS

téměř žádný znatelný přínos, pocházela z Vršovic. Jedná se o rodinu Václava Karhana

(*1897), jež byla přesídlena do královédvorského okresu 22. května 1953. Pro manželku

sedláka Vítězslavu Karhanovou (*1918) muselo být vyhnání z domova o to složitější, že se

starala o tři děti. Všechny byly ještě školou povinné (od 11 do 16 let staré), což znamenalo

nutnost zajištění odpovídající školní výchovy státním statkem.247 Jak bylo dříve uvedeno, o

tento typ rodiny, kdy měli s sebou ještě školou povinné děti, státní statky moc neusilovaly.

Právě takovýchto rodin odešlo z Lounska nejvíce. Podle dostupných materiálů se jednalo

nejméně o 14 rodin. V jednom případě rodina s sebou měla pouze sedmiměsíční miminko.248

Obrana proti vystěhování

Poslední odlišností je otázka možné obrany proti vystěhování. Obecně se předpokládá,

že žádnou reálnou šanci sedláci a především jejich rodiny na obranu neměli. Ve většině

případů to tak opravdu i bylo. Řada vystěhovaných se aktivněji snažila o nápravu až po

odsunu. Před provedením přesunu byly možnosti omezené - a to především z časových

důvodů. Často se paušálně nejen ohledně kolektivizace, ale o celém období 50. let uvažuje

jako o období, kdy všechny zákony platily jen na papíře a skutečná vymahatelnost práva

nebyla žádná. Zdá se, že prvotní rozhodnutí o vystěhování ní bylo definitivní, přesto

existovaly situace, při kterých se opravdu zvažoval dopad vystěhování a názor dotyčného.

Jaké to byly typy situací? Zřejmě jediným důvodem, kdy byli příslušní úředníci ochotni měnit

svůj původní záměr, byl zdravotní stav dotyčného. Takovýmto případem je osud sedláka

Antonína Jiráska z Líšťan, který bude více přiblížen v další části práce.

V úvodu byl uveden případ sedláka Vlastimil Pastyříka, jehož rodina byla vystěhována

již v prosinci 1952. To však nebyla jediná zvláštnost, jak bude následně patrné. Vlastimil

Pastyřík starší (*1868) měl být vystěhován spolu se svou snachou a vnučkou do Bernartic (o.

Jeseník). Jak je patrné ze zápisů, které byly odeslány na Ministerstvo národní bezpečnosti

referentem V Merglem, bylo s Vlastimilem Pastyříkem ještě před vystěhováním

projednáváno, zdali se vystěhuje nebo ne. „[…] u 85 leteho vlastimila pastyrika bylo predem

hovoreno prislusnymi org.lidospravy, ktery se rozhodl ze pojede s rodinou. v den jeho

246 To byl i případ Miluše Tvrdkové, která se měla vystěhovat se svojí matkou Marií do okresu Hořovice. Ona
však s matkou nebydlela, protože v té době pracovala v Mostě. V jejím případě bylo následně užito i dosti
radikálního řešení. V červnu 1953 byla totiž Veřejnou bezpečností eskortována do Hořovic ze svého bydliště
v Horním Litvínově, odkud běžně dojížděla do Mostu do práce.
247 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
248 Tím miminkem byl Vlastimil Lehman narozený teprve 16. listopadu 1952.
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vysidleni svoje rozhodnuti zmenil. po novem rozhovoru v umisteni v nekterem ustavu pro

prestarle, jmenovany prohlasil, ze se dodatecne prestehuje za jeho rodinou.“249 Je velmi

překvapivé, že někoho vůbec zajímalo, co chce tento starý člověk. Částečně by se to dalo

vysvětlit tím, že takto starý muž by stejně již nebyl schopen v novém místě pracovat. Přesto to

zcela nevysvětluje tuto neočekávanou diskuzi.

Úřady se samozřejmě snažily, aby vystěhovávaní nekladli žádný odpor, aby na něj ani

neměli čas. Z tohoto důvodu, a bylo to ukázáno i na průběhu přestěhovávání, byla celá

operace provedena velmi rychle. Rodina se o svém zařazení do odsunu měla dozvědět co

nejpozději. Oba výměry sice umožňovaly odvolání, to ale ani v jednom případu nemělo mít

odkladný účinek. Museli své odvolání podat ke Krajskému národnímu výboru v Ústí nad

Labem prostřednictvím Okresního národního výboru v Lounech. Vzhledem k tomu, že pro

výměr o přidělení k práci byl využit jeden z poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše,

obsahoval podrobnosti, kvůli kterým důvodům mohlo být odvolání podáno. „V odvolání

může přidělená osoba namítati zejména svou zdravotní nezpůsobilost nebo skutečnosti,

týkající se jejich osobních, hospodářských a sociálních poměrů. Naproti tomu není přidělená

osoba legitimována podávat námitky, týkající se důležitosti prací, k nimž byla přidělena, nebo

skutečností, které jsou dány na straně dosavadního zaměstnavatele.“250

V tomto výměru, který byl doručován v 50. letech, byla stále uvedena možnost žádat

v případě, kdy přidělení k práci způsobilo zaměstnanci újmu, národní výbor o finanční

podporu. Tento fakt byl většinou pouze na stroji přeškrtnut, ONV si nedal ani práci tento údaj

z výměru vypustit. To jen dokazuje, jak formální odvolání doopravdy bylo. Přesto ho podala

většina rodin, ale v téměř žádném případu se nedochoval. Existují pouze informace, že se

proti rozhodnutí odvolali. Je nutné si však uvědomit, že přestěhování proběhlo většinou

během dvou až tří dnů od obdržení výměru o vystěhování. V tak krátkém čase ale rodinní

příslušníci, jimž byl výměr určen, odvolání podat nestihli. Je tedy zřejmé, že ho podávali až

v novém bydlišti, kde nikoho neznali a komunikace musela být o to složitější.

Šance na návrat

Otázku, zdali vůbec byla nějaká možnost vrátit se do svého domovské kraje, do své

rodné vesnice, není lehké zodpovědět. Neexistují pro to žádná kritéria, normy nebo směrnice,

jelikož návrat byl pro představitele moci nežádoucí. Nakonec v tom byli utvrzeni i sami

vystěhovávaní, jelikož ve výměru o přidělení k práci v kolonce, od kdy do kdy by měla

určená práce trvat, bylo vyplněno „na trvalo“. Tento fakt možná i řadu rodin od snahy domoci

249 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
250 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny II, kart. 73.
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se návratu odradil. Přesto pro nikoho ani dnes není příjemné, když je nezákonně přinucen žít

mimo svůj vlastní domov. Jednalo se vlastně o novodobé nevolnictví, lidé byli přikázáni na

základě pochybných zákonů do míst mnohdy i stovky kilometrů vzdálených od původního

bydliště. Nesměli se vrátit, a pokud chtěli navštívit i jen na jediný den své příbuzné

v původním okrese, museli žádat ONV o svolení. Byli to navíc lidé, kteří nebyli nijak

odsouzeni, ani nespáchali žádný trestný čin, přesto trpěli po řadu let stejně jako například

odsouzení zločinci. U selských rodin byla tato situace ještě markantnější. Jejich provázání

s půdou a vlastním majetkem, který se mnohdy dědil po generace, bylo vyšší než u běžných

lidí, například ve městě.

Je také zajímavé sledovat, jak se jim dařilo v novém, vzdáleném prostředí. Všichni

totiž byli přiřazeni k práci jako zemědělští dělníci a dělnice, tedy měli vykonávat práce, o

kterých dříve spíš rozhodovali a určovali, kdo je bude dělat. Přesto se jim nedá vytknout, že

by i velmi těžkou manuální činnost nezvládali, což jim často vytýkali lounští okresní

představitelé strany nebo samotný prokurátor Vališ. „V té době [za první republiky]

zaměstnávali průměrně ročně, 14 pracovních sil, 2 kočí a 2 služebné. Tyto pracovní síly

udržovali na hospodářství i v okupaci takže žádný z rodiny Hüttigů na práci vůbec nesáhl. Po

okupaci zaměstnávali zase osobnosti německé národnosti, takže se znovu práci na

hospodářství vyhýbali. Jakmile zaměstnanci opustili jejich hospodářství s museli sami

pracovat přestali řádně plnit své dodávkové povinnosti což se projevilo v r. 1951 a zvláště

letos kdy nedodali celkem 354.40 q obilovin.“251 Naopak v posledních letech, které

předcházely vystěhování, mnohdy prokázali neuvěřitelné úsilí a snahu jen ve dvou lidech252

splnit dodávkové předpisy, jež byly ale stanoveny pro mnohem větší množství pracovníků.

Právě umění řídit dobře hospodářství bylo velkou devizou zkušených sedláků, a tak není ani

moc překvapivé, že právě to často chybělo předsedům JZD. V novém prostředí se však řada

z nich stala dobrými a výkonnými pracovníky, někteří byli dokonce označeni za nejlepší

v celém státním statku. Buď se tím chtěli přizpůsobit nové situaci, nebo se za tím skrývala

snaha díky nejlepším výsledkům získat šanci na návrat. I takové případy se vyskytly.253

Na závěr ještě jedna důležitá statistika: z 36 prokazatelně přestěhovaných rodin byl jen

u 13 z nich zjištěn jejich následný osud. Z těchto třinácti se vrátily jen tři rodiny, z nich se

část vrátila ještě před listopadem 1989. Zbylých deset rodin zůstalo již natrvalo v místě

přesídlení. I těmto rodinám byl samozřejmě během restitucí v 90. letech 20. století navrácen

251 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 16.
252 Uvažujeme zde o sedlákovi a jeho manželce, často jim samozřejmě pomáhali rodiče nebo ostatní příbuzní a
mnohdy i zadarmo někteří sousedi, to byl však ojedinělé.
253 Takovým příkladem byli sedlák Josef Sachr ml., o jehož osudu pojednává jeden z medailonů v následující
kapitole.
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majetek, většinou ho však prodaly. Jejich domov byl již někde jinde. Třináct je samozřejmě

jen malý počet, z něhož se nedá vytvořit věrohodný statistický vzorek. Vzhledem k povaze

akce „K“ a dnes již šedesáti letům, jež nás od ní dělí, je obtížné najít ještě lidi, kteří to

všechno zažili a nebyli v té době malými dětmi. I když dle tohoto počtu navrátivších osob by

se mohlo zdát, že tedy opravdu téměř žádná šance na návrat nebyla. Přesto se to řadě rodin

povedlo a mnohdy opravdu nečekaným způsobem. Mimo jiné i právě o tom vypovídají

následující medailony vybraných selských rodin.
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Osudy některých rodin zařazených do akce Kulak v lounském

okrese

Předchozí kapitola shrnuje v číslech celou akci „K“ a ukazuje klasický průběh

vystěhování tak, jak probíhal na Lounsku od vytipování konkrétní rodiny až po její

vystěhování. Na vybraných odlišnostech zazněly hlavní odchylky od modelového příkladu,

které dokazují, že přestěhování nebylo vždy tak jednoduché, jak se mohlo na začátku zdát.

Vzhledem k tomu, že předchozí příklady odsunutých rodin byly spíše útržkovité, následující

kapitola bude přibližovat osudy osmi rodin ve sledovaném dějinném období. Jedná se o jakési

střípky příběhů dotvářejících mozaiku akce Kulak v lounském okrese. Na těchto rodinách

budou představeny všechny možnosti a nuance této akce, od vystěhovaného sedláka, jenž se

do své rodné vsi nevrátil, až po rodinu, jež se nakonec stěhovat nemusela, protože i to byla

akce „K“.

Tři ženy pohlcené akcí „K“ – osud Růženy Lapkové

Osud jediné selky z celého Lounska, která byla v roli hospodáře zařazena do akce

Kulak, bude přiblížen na následujících stránkách. Růžena Lapková se narodila 22. listopadu

1909. Ve sledovaném období byla již vdovou, není ale známo, kdy její manžel Antonín Lapka

zemřel. Po smrti manžela, s nímž měla dvě dcery - Růženu (*1931) a Marii (*1932),

hospodařila na statku čp. 8 v Úlovicích. K němu patřilo 27,5 hektarů zemědělské půdy, což

nebylo na poměry okresu malé číslo. Vzhledem k velikosti Úlovic však patřila tato výměra

mezi největší ve vesnici. Rozlohu katastru obce tvořilo totiž jen 257 ha, což ji řadilo mezi

jednu z nejmenších obcí v celém okresu. I počet obyvatel byl nízký, v roce 1955 žilo

v Úlovicích jen 146 obyvatel.254 Pro pochopení a rekonstruování osudů této rodiny je právě

velikost obce a statku Růženy Lapkové stěžejní. Toto tvrzení bude více přiblíženo

v následujícím textu.

Růžena Lapková nikdy nebyla potrestaná okresním soudem, vždy se jednalo jen o

správní jednání před trestní komisí Okresního národního výboru v Lounech. Právě z toho

důvodu nebyl na tuto selku vypracován žádny profilový materiál, který si jinak prokurátor

Antonín Vališ velmi pečlivě na všechny soudem souzené sedláky vedl. Z tohoto důvodu je

254 Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955, s. 142.
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velmi obtížné rekonstruovat život rodiny za první republiky. Patrně se nelišil od ostatních

větších sedláků, jistě i oni zaměstnávali několik pomocníků, tradičně to byl kočí a ženy pro

práci v chlévech. Jako samostatně hospodařící, navíc žena, musela takové zaměstnance

rozhodně mít. Samozřejmě jen do doby, kdy to bylo možné, pak už si musela vystačit sama

s dcerami, případně spoléhat na sousedskou výpomoc. K tomu se v roce 1951 vyjadřoval i

úlovický kronikář: „[…] nyní když se ujala hospodaření se dvěma dcerami, ovšem bez služek

a kočů na které byla zvyklá za dřívějších režimů. Proto bylo všade plno špíny a hnoje a

zvířectvo bylo špatně obsluhováno.“255 Tato kronika však patří mezi velmi tendenční, i když

je možné, že na hospodaření sama opravdu nestačila, což by dokládal i fakt, že svůj statek

chtěla několikrát předat do obhospodařování JZD (viz níže).

Vyšší počet zpráv a informací o životě Růženy Lapkové pochází až z období po

komunistickém převratu v roce 1948, kdy se jako velký hospodář začala vadit místním

představitelům moci. Poprvé byla potrestaná za neplnění povinných dodávek v roce 1949.

Jednalo se o peněžitou pokutu, jejíž výše ale není bohužel známa. Právě v tomto roce, patrně i

v důsledku udělené pokuty, žádala Místní národní výbor v Úlovicích, aby MNV převzal její

statek, že sama se o vše starat nedokáže. Ten to ale zamítl, přeci jen to bylo teprve v roce

1949, kdy kolektivizace ještě nebyla v tak útočné fázi. V té době ani zatím neplánovali

ustanovení jednotného zemědělského družstva. Po roce Únoru 1948 z rétoriky nejen

nejvyšších představitelů státu ale i vesnických funkcionářů bylo zřejmé, že velcí sedláci již

nebudou nijak podporováni. Proto za kroky Růženy Lapkové je možné vidět snahu o zvrácení

očekávaného osudu.

Situace se však změnila již v roce 1950, respektive na konci roku 1949. To se totiž dle

materiálů ONV Louny ustanovil přípravný výbor JZD, jehož představenstvo tvořili členové

s vloženou půdou kolem pěti hektarů půdy. Družstvo začalo fungovat na začátku roku 1950,

jednalo se ale o ten nejnižší výrobní typ, kdy půda nebyla scelena, což v roce 1950 nebylo

neobvyklé. Právě do tohoto období spadají i první represe vůči Růženě Lapkové. Ta byla totiž

v tomto roce odsouzena okresní trestní komisí v Lounech opět za nesplnění dodávkových

úkolů za rok 1949 k pokutě 100 tisíc korun nebo k náhradnímu trestu deseti měsíců odnětí

svobody.256 Okresní národní výbor rozhodl i o zabrání jejího statku a všech polností, které

měl spravovat místní národní výbor, ten je ale ihned předal do majetku nově vzniklého JZD

Úlovice. Zabrání majetku proběhlo pravděpodobně na základě zákona č. 55/1947 Sb. o

pomoci rolníků při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, což umožňovalo JZD

„dočasnou“ správu majetku.

255 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 125 Pamětní kniha obce Úlovice.
256 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1606 Zasedání trestní odvolací komise.
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Růžena Lapková se proti rozhodnutí hodlala bránit. Tento její spor se táhl dokonce

několik let, než byla pokutu nucena zaplatit. Ta byla ale již snížena odvolací komisí

Krajského národního výboru v Ústí nad Labem právě na základě jejího dovolání na 50 tisíc

korun nebo při nedobytnosti náhradní trest 5 měsíců odnětí svobody.257 Růžena Lapková se

však odvolávala dál, dvakrát podala žádost o milost na Ministerstvo vnitra, v listopadu 1952

dokonce již i žádost o milost prezidentu Gottwaldovi. Všechny její žádosti byly na doporučení

krajské trestní komise zamítnuty. V zápisech však chybí informace, zdali stanovenou pokutu

zaplatila, vzhledem k zabavení majetku se to však nezdá pravděpodobným.

Úlovická kronika zabraný statek této selky popsala jako „zruinovaný“.258 I přesto se

stal stěžejní pro fungování místního JZD a to platilo i v následujících letech. Statek Růženy

Lapkové se totiž stal hlavním a nejdůležitějším majetkem družstva, jelikož nikdo ze členů

nevlastnil tak velký majetek. Jen, co její statek přešel do správy JZD, zaznamenalo toto

družstvo velký nárůst nových členů, těch bylo v té době 24, mezi nimi byla i Růžena

Lapková. V družstvu pracovala až do 5. prosince 1951, kdy byla vyloučena a byl ji znovu

vrácen statek i s dobytkem a osivem.259 Podle Lapkové bylo ale vše v horším stavu než

v květnu 1950, kdy jí byl zabaven. Nejsou zřejmé důvody, proč byla vyloučena, když bylo její

hospodářství tak důležité pro chod JZD. Jedním z možných vysvětlení může být, že družstvo i

přes důležitost tohoto statku, špatně hospodařilo a nezvládalo plnit své povinnosti. V té době

byl dokonce předsedou MNV i JZD jeden člověk, což také nebylo obvyklé. Jeden člověk

nemohl zvládat kvalitně plnit obě funkce, které byly mimo jiné spojeny i s velkou byrokracií.

Pro podporu tohoto tvrzení slouží i fakt, že po jejím vyloučení mělo družstvo jen sedm členů

a následně i celé Jednotné zemědělské družstvo v Úlovicích zaniklo.260

Růžena Lapková se dokonce bránila tomu, aby jí byl majetek navrácen a ona musela

znovu začít samostatně hospodařit. V souvislosti s tím podala i odvolání ke Krajskému

národnímu výboru v Ústí nad Labem, aby mohla zůstat v JZD, ten to ale zamítl a nařídil jí, že

musí začít sama hospodařit.261 Zde se naskýtá druhé možné vysvětlení, že cílem bylo

exemplárně potlačit největšího sedláka ve vesnici, tedy Růženu Lapkovou. Tato možnost se

ve světle chování této selky zdá méně pravděpodobnou. Jednalo se sice o člověka, který se

stále odvolával, přesto již v JZD pracoval a dokonce z něho nechtěl ani vystoupit, navíc se

jednalo o ženu, což není možné ze souvislostí vypustit. Růžena Lapková musela jistě vědět,

257 TAMTÉŽ.
258 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 125 Pamětní kniha obce Úlovice.
259 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1606 Zasedání trestní odvolací komise.
260 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 125 Pamětní kniha obce Úlovice.
261 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607 Zasedání trestní odvolací komise.
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že sama na své hospodaření nebude stačit a že tak možná bude následovat další pokuta za

nesplnění některých dodávek.

To se také opravdu stalo a opět bylo vše důležité i pro místní JZD, které v té době ještě

nefungovalo. Růžena Lapková byla totiž v první půlce roku 1952 hned dvakrát potrestána

správní pokutou, o níž rozhodl ONV v Lounech. Nejdříve se provinila, když v prvním

čtvrtletí roku 1952 nesplnila dodávky mléka, vepřového masa a vajec, za což jí byla vyměřena

pokuta 20 tisíc korun nebo 1 měsíc odnětí svobody. Na základě odvolání, jež podala ke KNV,

jí byla pokuta snížena na 5 tisíc korun i náhradní trest byl snížen na 7 dní. Ve stejném období

byla sankciována i za nesplnění předepsaného odvodu chmele pokutou tentokrát ve výši

deseti tisíc korun nebo případně odnětím svobody na jeden měsíc.262 Pokuty sice nebyly tak

vysoké, jako u některých sedláků, kde se pohybovaly někdy i kolem dvou set tisíc korun,

přesto pro ni vzhledem ke stavu jejího hospodářství bylo nemožné téměř jakoukoliv pokutu

zaplatit. V té době jí pomáhala pravděpodobně jen dcera Růžena, druhá z dcer, Marie,

pracovala jako učitelka v mateřské školce v Chomutově. Na druhou stranu není ani zřejmé,

zdali Růžena Lapková nastoupila k výkonu náhradních trestů.

Nedlouho po té, co byla Růžena Lapková takto pokutována, založili místní zemědělci

opět přípravný výbor jednotného zemědělského družstva.263 Tentokrát se zapojilo větší

množství rolníků. Předsedou se dokonce stal sedlák Zdeněk Rybka, který vlastnil necelých 15

hektarů, což již patřilo mezi jedny z největších výměr ve vesnici. Přestože do družstva

vstoupilo několik větších sedláků, naplno začalo fungovat až na konci roku 1952, opět se tak

dělo v souvislosti se statkem Růženy Lapkové. Pro tu to znamenalo definitivní konec

samostatného hospodaření, o což se ale již snažila od začátku roku 1952 (viz výše).

Dne 16. prosince 1952 ji opět trestní komise ONV odsoudila k vysoké pokutě 90 tisíc

korun, při nedobytnosti této pokuty k náhradnímu trestu odnětí svobody v délce tří měsíců.

Stalo se tak na základě paragrafu 39 o ochraně jednotného hospodářského plánu a 38 o

zneužití vlastnického práva trestního zákona správního.264 Růžena Lapková se měla provinit

tím, že nesplnila řadu povinných dodávek a agrotechnických lhůt, v důsledku čehož byla nižší

úroda, a proto pak nemohla odevzdat vše, co měla předepsané.265 Nikoho samozřejmě

nezajímalo, že část nesplněných dodávkových úkolů již v roce 1952 dostala dvě pokuty. Toto

rozhodnutí trestní komise bylo důležité především v tom, že vedle hlavního trestu pokuty bylo

dále nařízeno propadnutí jejího veškerého jmění a především zákaz pobytu v Úlovicích, tolik

262 TAMTÉŽ.
263 Stalo se tak 26. září. 1952. SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 145 JZD Úlovice.
264 Zákon č. 88/1950 Sb.
265 Nesplnila povinné dodávky vajec, drůbeže, brambor, luštěnin, ječmene, sena, mléka a vepřového masa. SOkA
Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 563.
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důležitý bod pro akci „K“. Propadnutí majetku se mělo správně týkat jen poloviny majetku,

druhou totiž podle dědického vypořádání měly vlastnit obě dcery, jež potrestány nebyly a ani

nikde nefiguruje záznam zabavení jejich poloviny. Přesto do vlastnictví JZD přešel celý

majetek této rodiny.

Růžena Lapková se samozřejmě proti rozhodnutí trestní komise odvolala ke

Krajskému národnímu výboru v Ústí nad Labem, jenž až 9.dubna 1953 rozhodl o snížení

pokuty na 50 tisíc korun, vedlejší tresty byly však zachovány.266 Po vynesení rozhodnutí byly

okamžitě všechny zemědělské budovy a pole předány do hospodaření nedávno vzniklého JZD

v Úlovicích. To pak provedlo hospodářsko-technickou úpravu půdy, tedy scelení, a přešlo na

třetí výrobní typ. Jednotné úlovické družstvo tak vlastnilo již definitivně i hospodářstvím

Růženy Lapkové polovinu veškeré půdy v obci, což čítalo asi 120 ha, v soukromých rukách

však stále zůstávalo 74 ha.267 Růžena Lapková spolu se svými dcerami musela bez svého

majetku z vesnice odejít, to se stalo ještě před jejím zařazením do akce „K“. Mladší dcera

byla navíc po zásahu ONV Louny propuštěna ze svého místa učitelky, byla tak donucena

vrátit se k matce. Nové bydliště nalezly v nedalekých Líštanech, odkud Lapková pocházela a

kde dosud žili její rodiče a sestra. Všechny tři si musely najít novou práci. Kdyby se tak

nestalo, byly by totiž označeny za příživnice a mohly by být potrestány. Obě dcery nakonec

našly práci jako úřednice v Mostě a jejich matka, jíž bylo v té době teprve 44 let, začala

pracovat v Líšťanech, kde fungovala provozovna Československých státních statků.

Právě u Růženy Lapkové nastal případ, kdy od vyslovení zákazu pobytu a

vystěhovávacím výměrem uplynula dlouhá doba. Komise pro vysidlování vesnických boháčů

se totiž sešla až 26. května 1953, kdy v případě této selky a jejích dcer rozhodla o

přestěhování do plzeňského okresu na provozovnu Litice, která spadala pod ČSSS Čemíny.

Tato tříčlenná rodina měla dostat přidělený dvoupokojový byt. K přestěhování mělo dojít 17.

června 1953 v 7 hodin a 30 minut, tedy o necelý měsíc později.268 Růžena Lapková byla o

vystěhování informována o pět dní dříve, což bylo časněji než u jiných přestěhovaných. I

vystěhování proběhlo oproti ostatním velmi rychle, již v 8.30 dopoledne269, pravděpodobně

protože neměla skoro žádný movitý majetek, jehož nakládání by celý odsun zdrželo.

Při vystěhovávání ale nastaly komplikace, které se pak řešily ještě další dva měsíce a

dokazují jen neschopnost jednotlivých úřadů spolu komunikovat a také jak zásadně se lišil

průběh přesunu od prováděcích pokynů k Směrnici tří ministrů. Růžena Lapková sice bez

266 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607 Zasedání trestní odvolací komise.
267 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 125 Pamětní kniha obce Úlovice.
268 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
269 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
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„problémů“ odjela do Litic, ale jen se svou mladší dcerou Marií, neboť starší dcera Růžena se

k přesunu nedostavila. Ani Marie nebyla v Liticích moc dlouhou dobu, jelikož již druhý den

po příchodu odjela zpátky do Mostu, kde obě sestry pracovaly. Nastala tak situace, kterou

bychom v souvislosti s akcí „K“ neočekávali. Jak je možné, že při tak represivní akci, jakým

akce Kulak byla, bylo možné jen tak odejít zpátky? Evidentně jednotliví lidé nevěděli, co

přesně mají dělat. Situace byla navíc složitější, jelikož se vše muselo řešit na delší

vzdálenosti. Státní statek v Liticích byl informován jen o příchodu tří práce schopných žen.

Mezi jeho úkoly patřila příprava vhodného ubytování pro tuto rodinu. Mezi úkoly ale

nepatřila ostraha nově příchozích. Instrukce v tomto směru nebyly moc obsáhlé.

Jejich případ tak projednával na Ministerstvu národní bezpečnosti samotný Ladislav

Hudec. Obě dcery Růženy Lapkové byly stále zaměstnány jako úřednice v národních

podnicích v Mostě. Pracovní poměr jim byl na příkaz ministerstva rozvázán až 28. června

1953270, ale ani v tuto chvíli neodjely obě do Litic, což však referent V stále nevěděl a teprve

v červenci při služební cestě hodlal zjistit, zdali již obě ženy na ČSSS pracují. Liknavost

zainteresovaných lidí znamenala značné zpoždění, a tak Růžena a Marie Lapkovy začaly

pracovat v provozovně v Liticích až od 12. srpna 1953.271  Všechny tři pak pracovaly na

státním statku jako zemědělské dělnice, ačkoliv to mladší dcera patrně nikdy nedělala.

Růžena Lapková se ani po vystěhování nevzdala a dále podávala odvolání jak k ONV,

tak i ke KNV, dokonce opět i prezidentu republiky Antonínu Zápotockému. Postupně docílila

toho, že jí byla pokuta snížena na 2 tisíce korun v nové měně.272 Vedlejší tresty ale zůstaly

vždy zachovány. O jejich zrušení pak usilovala od začátku roku 1954. Jako důvody uváděla,

že je nemocná a že by se chtěla vrátit do Líšťan ke svým rodičům. Krajská trestní komise

však její žádost na doporučení Okresního národního výboru v Lounech definitivně v listopadu

1954 zamítla. „Zemědělský odbor rady ONV v Lounech doporučuje žádost o prom. vedl. tr.

Zamítnout, protože v obci je JZD a není žádoucí, aby jmenovaná svými případnými

podvratnými řečmi zde narušovala pracovní morálku družstevníků.“273

Životní osudy Růženy Lapkové a jejích dvou dcer byly velmi složité. Byla to jediná

žena z celého okresu, jíž se přímo týkala akce „K“ v pozici sedláka a ne jen jeho manželky.

Její příběh byl propojen s místním zemědělským družstvem. Nikde nebylo tak evidentní, jak

moc JZD její hospodářství potřebovalo. V období, kdy ho vlastnilo nebo alespoň spravovalo,

družstvo relativně prosperovalo, jakmile ale o něho přišlo, samo zaniklo. Okolnosti

270 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
271 TAMTÉŽ.
272 31. května 1953 totiž byla provedena měnová reforma, všechny pokuty se pak uváděli v zápisech jak ve staré,
tak v nové měně.
273 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607 Zasedání trestní odvolací komise.
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vystěhování Růženy Lapkové jsou příkladem využití trestu uděleného pouze trestní komisí

Okresního národního výboru v Lounech. Takových případy byly na Lounsku ojedinělé.

Většina rodin byla přestěhována na základě sedlákova odsouzení Okresním soudem

v Lounech. Nebyla tak přesídlena dodatečně po skončení trestu, ale hned po obdržení výměru

o přidělení k práci. Při vystěhování této rodiny se navíc projevila řada problémů, které byly

spojeny s tím, že měly být vystěhovány již zaměstnané dcery selky Lapkové. 274Růžena

Lapková se do Úlovic zřejmě již nikdy nevrátila.

274 Tento problém byl více vysvětlen v předchozí kapitole o průběhu akce „K“ na Lounsku.
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Neočekávaný způsob návratu – osud sedláka Adolfa Žateckého

V životním příběhu Adolfa Žateckého se ukazují velké zvraty, které jsou završeny

z pohledu akce „K“ překvapivým způsobem návratu do lounského okresu. Tento sedlák, jehož

životní příběh rozhodně nekončí vystěhováním, se narodil 19. 7. 1897 ve Smolnici. Tato

vesnice ležící asi 6 kilometrů jihovýchodně od Loun patřila vždy díky své rozloze i počtu

obyvatel mezi středně velké,275 což se projevilo pozitivně i na životě v ní. Adolf Žatecký

zdědil v roce 1928 po svém otci hospodářství o rozloze 56 ha zemědělské půdy a od té doby

na něm začal sám hospodařit. Byl největším sedlákem ve vesnici a i z tohoto důvodu patřil

mezi vesnické autority. Jeho nejvyšším dosaženým vzděláním byla tříletá hospodářská škola,

což bylo typické pro většinu sedláků.

Tak velké hospodářství přinášelo však samozřejmě i odpovědnost za zaměstnance,

kterých zaměstnával velké množství. Přes rok si vydržoval čtyři stálé, a sezónně na špičkové

práce si pak najímal dalších deset pracovníků nebo pracovnic. Součástí hospodářství totiž

byly víc jak dva hektary chmelnic, které samozřejmě vyžadovaly větší množství pracovních

sil při jejich česání.

Ve stejném roce, kdy zdědil statek, se také oženil, s manželkou Marií pak měl tři děti.

Nejstarší byl syn Václav (*1928), jako druhá se narodila dcera Marie (*1931) a nakonec

nejmladší syn Adolf (*1935). Manželka Marie však záhy po narození nejmladšího syna

zemřela. Rodina Žateckých se již po generace účastnila života této vesnice. Již v roce 1870

byl jistý Josef Žatecký starostou obce.276 I Adolf Žatecký se účastnil místní samosprávy, za

agrární stranu byl dlouho dobu v obecní radě. Navíc až do roku 1938 byl předsedou agrární

strany ve Smolnici, v níž byla organizována řada sedláků z vesnice. Přesto se tato vesnice

nedá označit za agrárnickou baštu, velké procento hlasů totiž získávali i sociální demokraté a

pak i komunisté. Volby sice vždy vyhráli agrárníci, často těsným výsledkem, proto pokaždé

obsadili post starosty, faktem ale zůstává, že podobně silné byly i zbylé dvě jmenované

strany.277 Šestnáct let byl Adolf Žatecký i předsedou místní kampeličky, účastnil se akce na

zapojení telefonu i dostavbu nedaleké silnice.278

275 V roce 1945 měla Smolnice dokonce 766 obyvatel, o deset let později jejich počet poklesl na 590.
276 MAREŠ, Jan: Smolnice, Louny 2007, s. 93.
277 Příkladem mohou být volby do obecního zastupitelstva konané 12. 6. 1938, které vyhráli agrárníci se 154
hlasy, druzí skončili komunisté se 127 hlasy a třetí se umístili sociální demokraté se 112 hlasy, překvapivě se stal
starostou Václav Prajl za sociální demokracii.
278 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 169 b Pamětní kniha obce Smolnice.



- 96 -

Obr. č. 8: Samovaz (NZM)

Během druhé světové války nevstoupil do Národního souručenství. Válečné

hospodářství přikládalo zemědělství velký význam, i proto v něm pracovalo větší množství

lidí než před válkou. Do roku 1945 i přes bohatost tohoto hospodářství nevyužívaly v nijak

velké míře mechanizaci. Nejčastějším strojem na většině usedlostí té doby byla mlátička a

samovaz. Jinak si museli při práci vystačit s třemi páry koní jako tažnou silou, což ale nebyl

malý počet. Až po válce si mohl Adolf Žatecký pořídit traktor, který nutně usnadnil

hospodaření. V té době ale celá vesnice zaznamenala velký úbytek obyvatel, protože řada jich

odešla do pohraničí, kde obsadila bývalé německé usedlosti. Tento citelný úbytek pracovních

sil způsobil problémy s plněním dodávkových povinností i Adolfu Žateckému. Až do roku

1950 však plnit zvládal, i díky výpomoci Němců, kteří ještě v té době nebyli odsunuti.

Samozřejmě se do prací zapojila i celá rodina. V roce 1946 se Žatecký znovu oženil a vzal si

o patnáct let mladší Vlastu Pecinkovou, narozenou rovněž ve Smolnici.279

Po ukončení druhé

světové války se již Adolf

Žatecký téměř nezapojoval do

veřejného života, což bylo

symptomatické pro většinu

sedláků té doby. Ještě

v květnových dnech roku 1945

byl ve Smolnici ustanoven

revoluční národní výbor, v jehož

čele stáli místní komunisté. Po

neobnovení agrární strany

vstoupil Žatecký do strany lidové,

ta však neměla v obci téměř žádnou

podporu. V květnových volbách v roce 1946 se umístila jako poslední pouze se 34 hlasy,

přičemž samozřejmě i zde zvítězila komunistická strana s 235 hlasy. Překvapivé bylo, že

sociální demokracie se umístila jako druhá.280 V celorepublikovém měřítku skončila však až

čtvrtá. Podpora sociální demokracie ve Smolnici ale jen odpovídala její oblibě v období první

republiky. Adolf Žatecký kandidoval právě za lidovce do národního výboru, následně pak

figuroval ve finanční komisi. Krátce po konci voleb ale jeho jméno ze spisů MNV Smolnice

vymizelo.

279 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 22.
280 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 169 b Pamětní kniha obce Smolnice.
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V roce 1946 provedl jeden zajímavý krok, když převedl deset hektarů půdy na svého

nejstaršího syna Václava, jenž o tom dle jeho výpovědi tehdy vůbec nevěděl. Stalo se tak prý,

aby se mohl syn osamostatnit a nemusel být závislý jen na otci. Ve skutečnosti chtěl Adolf

Žatecký rozdělit pozemkovou výměru tak, aby nevlastnil nad padesát hektarů. V té době byla

samozřejmě známa komunistická propaganda a požadavky na snížení vlastnictví půdy jen na

padesát hektarů. Na to se velcí sedláci dívali s nedůvěrou a obavami. Adolf Žatecký tak jednal

pragmaticky. Jeho chování značí snahu předejít možnému vyvlastnění části polí nebo i

majetku. Přesto mu to k ničemu nepomohlo, jelikož ve všech pozdějších spisech z 50. let je

uváděn jako vlastník 56 ha. Okresní prokurátor označil tento přepis za „spekulační“.281

První velký problém s plněním předepsaných dodávkových úkolů nastal v roce 1950,

respektive v roce 1951, kdy byl za to zpětně pokutován. Velmi výrazně se v hospodaření

projevilo nucené zabavení mechanizace, tedy oné mlátičky, samovazu a samozřejmě i traktoru

a dalších strojů. Mladší syn Adolf odešel navíc studovat hospodářskou školu do Kadaně,

takže doma nemohl pomáhat. I dcera Marie v té době studovala, chodila do rodinné školy

v Praze. Na usedlosti tak zbýval jen Adolf se svojí manželkou Vlastou a nejstarší syn Václav,

který byl ale zanedlouho povolán k základní vojenské službě, kterou měl vykonat u

pomocných technických praporů (PTP). Jeho zařazení právě k útvaru PTP bylo také jistou

formou represí vůči selským rodinám, jelikož k nim byli přidělovány státně nespolehlivé

osoby. Selské děti tak patřily k třídě, proti níž se vedl boj. V roce 1950 z výše uvedených

důvodů pracovali na usedlosti pouze oba manželé, což bylo na padesátišestihektarovou

výměru opravdu málo. I mladšího syna Adolfa postihl jeho třídní původ. Po osmi měsících od

svého nástupu do hospodářské školy byl jako syn vesnického boháče vyloučen.

Dne 17. března 1951 byl poprvé potrestán trestní komisí Okresního národního výboru

v Lounech za nesplnění předepsaného počtu dodaných litrů mléka za rok 1950. Za toto

provinění mu byla vyměřena pokuta 40 tisíc korun. Ani ne o měsíc později mu trestní komise

stanovila stejnou výši pokuty, tentokrát za neodevzdání požadovaného množství vepřového

masa a olejnin za rostlinnou výrobu.282 Obě tyto pokuty zaplatil, což jen dokazuje, že jeho

hospodářství bylo opravdu bohaté a že měl i finanční rezervy. Velký tlak, jenž byl činěn na

jeho osobu, dokládá fakt, že byl v tomto období pokutován z rozhodnutí okresního národního

výboru někdy i dvakrát v měsíci. Celkem byl za rok 1951 potrestán nejméně čtyřikrát a

dohromady zaplatil na pokutách asi 100 tisíc korun.283

281 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 15.
282 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 545 Trestní věci.
283 TAMTÉŽ.
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Obr. č. 9: Smolnice – letecký pohled (www.smolnice.cz)

Po relativně velkých pokutách 40 tisíc korun následovaly menší za drobné přečiny,

které by za normálních okolností ani nebyly trestány. Okresní národní výbor v Lounech

v součinnosti s Místním národním výborem ve Smolnici se ale snažil využít všechny

možnosti, jak potlačit tohoto sedláka. Pro velké hospodáře se navíc zhoršila situace právě

v roce 1951 po nástupu nového předsedy MNV, jímž se stal Václav Ibl, který představoval

novou velmi aktivní generaci, jež nahradila staré prvorepublikové funkcionáře KSČ ve

Smolnici. Ti, dle výpovědi pamětníka Antonína Kernera, nebyli nijak horlivý v trestání

sedláků. V jejich případě ve prospěch sedláků mluvilo dlouhé soužití. Staří členové

komunistické strany věděli, že se k nim dříve sedláci nechovali špatně, přesto i oni nezapřeli

svoji politickou příslušnost. V době nástupu Václava Ibla na post předsedy MNV již v obci

fungovalo jednotné zemědělské družstvo, jehož přípravný výbor byl v srpnu 1950 ustanoven,

od března 1951 dokonce přešlo na III. výrobní typ.284 Stejně jako i v mnoha ostatních obcích

okresu družstvo založili drobní zemědělci a ve výboru nechyběli i zemědělští dělníci. Všichni

velcí sedláci se vstupem otáleli, což způsobovalo problémy vedení místního národního

výboru.

Vztah Adolfa

Žateckého k tomuto vedení

vyjadřuje i následující

citace: „Jmenovaný před

skončením sepsání

protokolu opustil úřadovnu

MNV ve Smolnici se slovy

vy to stejně se mnou chcete

sehrát taktu tu nemusím být

a můžu jít válet.285 Přes

upozornění zástupce ONV,

aby neodcházel, opustil

úřadovnu MNV.“286 Tato

situace se odehrála 25. dubna 1951 při výslechu Adolfa Žateckého ohledně podezření, že

nahlásil sčítacímu komisaři špatný počet prasat, která vlastnil. Za to mu byla nakonec

vyměřena pokuta 5000 Kčs.287 Stejně vysokou pokutu musel zaplatit i 23. dubna 1951 za to,

284 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 169 b Pamětní kniha obce Smolnice.
285 Válení je zemědělská práce, kdy se po zasetí utužuje povrch tak, aby zasetá semena lépe vzcházela.
286 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 545 Trestní věci.
287 TAMTÉŽ.
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že nepřihlásil k výkupu mechanizačních prostředků vlečný vůz.288 Žatecký o něho následně

stejně přišel a ještě musel zaplatit zmíněnou pokutu. I tohle bylo taktikou místních komunistů.

Za řadou obvinění a pokut nestál jen ONV Louny a MNV ve Smolnici, ale i okresní

prokurátor Vališ, který krátce po svém nástupu do čela okresní prokuratury chtěl ještě v září

1951 vypracovat na Adolfa Žateckého trestní oznámení kvůli nesplnění některých dodávek.

Jaké to měly být, nebylo však v té době známo, což jen dokazovalo snahu za každou cenu

tohoto sedláka odstranit ze života vesnice. Toto trestní oznámení nakonec vypracováno

nebylo a řešení celého problému probíhalo i na začátku roku 1952, kdy bylo urgováno i ze

strany Vališova nadřízeného, krajského prokurátora Oldřicha Hlaváčka.289 V tuto chvíli se za

Adolfa Žateckého postavil Místní národní výbor ve Smolnici, když mu umožnil splnit

povinné dodávky v náhradním termínu. Možná se však nejednalo o ochotu místního vedení

pomoci tomuto sedlákovi, ale naopak o špatnou komunikaci a součinnost s okresním

vedením. I přes umožnění náhradního plnění se Žateckému nepodařilo splnit požadovaný

předpis vepřového a hovězího dobytka. Ocitl se tak v soukolí stálého neplnění dodávek, což

bylo způsobeno především nedostatkem pracovních sil v hospodářství a také nadsazením

samotných dodávek.

Rok 1952 byl již ve znamení definitivního odsouzení smolnického největšího sedláka.

Pro to bylo využito právě výše zmíněného nesplnění předepsaného odvodu vepřového a

hovězího masa. Trestní oznámení na něho bylo podáno 6. března 1952 na Okresním

velitelství národní bezpečnosti v Lounech.290 Vališ ale po projednání s okresním a především

místním národním výborem zjistil, že pokud bude Adolf Žatecký odsouzen k odnětí svobody,

nenajde se ve vesnici nikdo, kdo by na jeho polích hospodařil. To nebylo tak neobvyklé, jak

by se mohlo zprvu zdát. Stanovené povinné dodávky u takto velkého hospodářství by musel

plnit i nový majitel nebo správce, i když jemu by patrně nebyly kladeny takové překážky.

Existovala samozřejmě možnost, že by se o statek a pole postaralo místní jednotné

zemědělské družstvo, ale vzhledem k tomu, že v té době ještě nemělo dostatek zkušených

zemědělců, představovalo by to i pro něj problém. Z tohoto důvodu bylo tedy nakonec

rozhodnuto tyto nedodávky přenechat k správnímu řízení Okresnímu národnímu výboru

v Lounech, který Žateckého 7. května 1952 potrestal pokutou 20 tisíc korun nebo dvěma

měsíci náhradního trestu.291

288 TAMTÉŽ.
289 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 15.
290 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 13.
291 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 545 Trestní věci.
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Adolf Žatecký se samozřejmě, stejně jako i u ostatních pokut, odvolal ke Krajskému

národnímu výboru v Lounech, který jako vždy vyslovil na doporučení ONV Louny zamítavou

odpověď a jako důvod uváděl: „Podle tohoto posledního vyjádření nemá Adolf Žatecký

kladného postoje k lidově demokratickému zřízení, tento postoj je záporný a Žatecký sám je

pro socialisaci brzdou.“292 Toto tvrzení se shodovalo se sedlákovým profilem, který si

vytvořil prokurátor Antonín Vališ, kde mimo jiné uváděl, že „V době okupace prosazoval

politiku okupantů a příslušníky KSČ posílal do sovětského svazu. […] Jako venkovský boháč

nemá k našemu zřízení kladný poměr, nenávidí socializaci vesnice a zvláště nenávidí SSSR.

Mezi zemědělci v obci má velký vliv a až co Žatecký řekne ostatní zemědělci schválí a

z těchto důvodů též pomalu pokračuje socializace v obci Smolnice.“293 Tento profil je jeden

z nejostřejších, většinou se totiž Vališ spokojil s tvrzením, že sedlák nemá kladný poměr

k novému zřízení. V popisu přesto možná až přeceňoval sílu Adolfa Žateckého, kdy by ostatní

bez jeho vyjádření neměli nic dělat. To není úplně pravděpodobné, je ale nepopiratelné, že

vesnickou autoritou jistě byl.

V květnu 1952 tedy trestní komise udělila Adolfu Žateckému za nedodržený stav

vepřového a hovězího dobytka pokutu 20 tisíc korun.294 Kvůli stejnému problému byl však

ani ne za dva měsíce vzat do vazby (22. 7. 1952). Situace se tedy pravděpodobně změnila,

jelikož se objevil někdo, kdo by se o jeho pole staral. Zabavené hospodářství pak opravdu

převzalo smolnické jednotné zemědělské družstvo. Žaloba tedy vinila Adolfa Žateckého ze

špatného hospodaření, nesplnění některých dodávkových úkolů, nedodržení požadovaného

zástavu hovězího dobytka a ze zatajení 2,69 ha půdy. V obžalobě byly uvedeny osoby, které

hodlal prokurátor vyslechnout jako svědky, jednalo se o funkcionáře strany. Měl být

vyslechnut například Jaroslav Sainer, jenž byl referentem pro vnitřní věci Okresního

národního výboru v Lounech. Svědci byli samozřejmě vybráni účelově tak, aby byl co nejvíce

patrný čin obviněného a především jeho nebezpečnost pro socialistickou společnost.

Hlavní líčení se konalo 11. září 1952 ve 13 hodin u Okresního soudu v Lounech, při

kterém soudce plně vyslyšel obžalobu. Odsoudil tak Adolfa Žateckého pro zločin sabotáže

podle § 85 trestního zákona nepodmíněně k odnětí svobody na šest let a k pokutě 150 tisíc

korun. Při nedobytnosti této vysoké pokuty byl vysloven náhradní trest odnětí svobody na

jeden rok. Jako vedlejší tresty byly stanoveny zákaz pobytu ve Smolnici navždy, propadnutí

veškerého jmění a ztráta čestných práv občanských na sedm let. Soud tedy předpokládal, že

pokutu nezaplatí, tudíž ve vězení stráví sedm let, proto i ztráta čestný práv občanských na

292 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1601 Trestní spisy správní.
293 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 13.
294 Pokutu nakonec zaplatit nemusel, jelikož se na ni vztahovala milost ze 4. 5. 1953.
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sedm let, nikoliv jen na šest let. Soud k vysvětlení výše trestu uvedl že, „[…] nepolehčovalo

nic a přitěžovalo, že obviněný trestným činem projevil nepřátelství k lidově demokratickému

řádu a v trestné činnosti pokračoval delší dobu. Při výměře trestu soud přihlédl k značné

společenské nebezpečnosti jednání obviněného a k míře jeho zavinění.“295

Adolf Žatecký patřil mezi pět sedláků, kteří byli jako jediní odsouzeni podle paragrafu

85, kde se pohybovaly tresty od jednoho roku výše. Ostatní vystěhovaní sedláci z Lounska

byly odsouzeni „pouze“ podle paragrafu 135 trestního zákona, tedy za ohrožení jednotného

hospodářského plánu, nebo případně jen rozhodnutím ONV Louny. Adolf Žatecký obdržel ale

nejvyšší trest ze všech takto odsouzených sedláků, což jen opět dokazuje jeho důležitost pro

místní orgány.

Adolf Žatecký, ale i okresní prokurátor Antonín Vališ, podali proti rozsudku odvolání.

Vališ však nakonec své odvolání 2. října stáhl, i když původně požadoval vyšší trest.296

Naproti tomu Žatecký vysvětloval obvinění proti špatnému hospodaření a stěžoval si stejně

jako většina ostatních sedláků na to, že soud nevyslechl žádného svědka obhajoby. Zde

požadoval vyslechnutí převážně svých smolnických sousedů, mimo jiné i dalších dvou

velkých sedláků Jana Babušky a Josefa Kernera. Krajský soud mu v tomto bodě samozřejmě

nevyšel vstříc, přesto však snížil trest z šesti let na tři roky odnětí svobody, když ho zprostil

obvinění ohledně zatajení části půdy. Ostatní tresty zůstaly zachovány.297

Adolf Žatecký prošel řadou věznic během čtyř let, které strávil ve vězení.298 Odpykal

si totiž i náhradní trest jednoho roku za nezaplacenou pokutu. Podle výpovědi jeho syna

pokutu zaplatit nechtěl, ač mu právě syn Václav nabízel, že ji zaplatí. V průběhu těchto čtyř

let žádal buď on nebo jeho rodinní příslušníci o milost, všechny žádosti byly však vždy

Lidovým soudem v Lounech zamítnuty. Po nástupu do vězení se musela jeho manželka

Vlasta Žatecká vystěhovat ze statku a začala pracovat jako dělnice v cukrovaru. Právě v té

době dostala od ONV v Lounech pokutu 1000 Kčs za to, že narušila ochranu živočišné

výroby, když v květnu 1952 vypustila ven slepice, přestože jejich dobytek měl slintavku.299

Svým činem tak měla vědomě narušit karanténu, která byla vyhlášena. Vzhledem k tomu, že

jim byl ale veškerý majetek zabaven, nebylo v jejích silách pokutu zaplatit. Žádala tedy o

možnost zaplatit pokutu v týdenních splátkách. Zdali ji to bylo umožněno nebo zdali musela

nastoupit náhradní trest 3 dny, který byl rovněž stanoven, se v materiálech již nedochovalo.

295 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 15.
296 TAMTÉŽ.
297 TAMTÉŽ.
298 Byl ve věznicích v Žatci, Litoměřicích, Dvoře Králové (pracoval v cementárně), na Pankráci, v Ilavě
(Slovensko) a Bánské Bystrici.
299 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 545 Trestní věci.
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Obr. č.10: Statek čp. 23 Adolfa Žateckého v dnešní podobě (foto autorka)

Relativně dlouhá doba (9. prosince 1952) uplynula od rozhodnutí Krajského soudu

v Ústí nad Labem jako odvolací instance do zavedení spisu na tohoto sedláka na Ministerstvu

národní bezpečnosti (28. ledna 1953). Teprve až 11. února se pak sešla i komise pro

vysidlování vesnických boháčů a rozhodla, že rodinní příslušníci Adolfa Žateckého budou

vystěhováni do okresu Ústí nad Orlicí do provozovny státního statku v Dolních

Libchavách.300 Vlasta Žatecká obdržela 5. března 1953 od Okresního národního výboru

v Lounech jak výměr o přidělení k práci, tak výměr o vystěhování, které se však mělo

uskutečnit hned druhý den v sedm hodin ráno.301 Tato žena byla opravdu vystěhována,

bohužel ale chybí údaj, v kolik hodin přesně. Stěhovala se ale sama.

K vystěhování byly

určeny i všechny děti

Adolfa Žateckého.

Problémem však bylo, že

ani jedno nežilo v té době ve

Smolnici, což způsobilo

stejně jako i v jiných

případech značné

komplikace, které se v jejich

případě ani nepodařilo

vyřešit. Nejstarší syn Václav

byl stále ještě na vojně,

dcera Marie pracovala v jilemnické nemocnici jako zdravotní sestra, o čemž ale neměl ONV

Louny ani referent V Mergl informace, několikrát uváděl jiné místo zaměstnání i pobytu.

Nejsložitější byla situace nejmladšího syna Adolfa, u kterého, jak okresní prokuratura, tak

Ministerstvo národní bezpečnosti, uváděly stále špatný rok narození. Především byly velké

problémy s donucením Adolfa Žateckého mladšího, aby nastoupil práci v Dolních

Libchavách.

Po zatčení otce odešel jeho nejmladší syn Adolf pracovat jako traktorista do

Stalinových závodů v Mostě. O vystěhovávacím výměru tudíž ani nevěděl, jelikož ten byl

doručen jen do Smolnice. Téměř dva měsíce po přestěhování Vlasty Žatecké do Ústí nad

Orlicí se začal teprve problém obou mladších dětí řešit. V záznamech byla dokonce zpráva, že

referent Mergl musí být na toto upozorněn. Dne 16. května 1953 byl Adolf Žatecký ml.

propuštěn ze Stalinových závodů a měl být ONV v Litvínově přikázán k práci na provozovnu

300 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
301 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
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ČSSS do Dolních Libchav ke své nevlastní matce.302 Opět se tak nestalo a Adolf dokonce

nastoupil práci v dole v Bělé u Mostu, kam ho údajně měl přidělit Okresní národní výbor

v Litvínově, respektive referát pracovních sil. Soustavná neinformovanost a nekomunikace

mezi jednotlivými úřady byla, zdá se, častým problémem.

Situace se vyhrotila dokonce tak, že na Adolfa Žateckého mladšího bylo podáno

trestní oznámení za maření úředního rozhodnutí. Byl dokonce od večera 12. června do

jedenácté hodiny dopolední následujícího dne držen ve vazbě a vyslýchán. Poté byl

eskortován do Dolních Libchav a stíhání bylo zastaveno.303 Adolf tak teprve po třech

měsících od vystěhování své nevlastní matky začal pracovat jako zemědělský dělník na

státním statku. Nepracoval tam však dlouho, protože zanedlouho poté musel nastoupit

vojenskou službu rovněž u PTP, do Libchav se pak již nevrátil. Případ jeho sestry Marie se

protahoval mnohem déle, až se dostal do fáze, kdy byla akce „K“ zastavena, proto k jejímu

přestěhován nedošlo.

Sedláka Adolfa Žateckého zastihlo propuštění z vězení v roce 1956 na Slovensku

v Ilavě. Jeho bratr Rudolf mu zařídil, že bude moci nastoupit do mosteckých dolů, kam pak za

ním přijel i nejmladší syn Adolf po ukončení povinné vojenské služby. Adolf Žatecký tak

nikdy nesplnil nařízení výměru o vystěhování, v němž bylo uvedeno, že „[…] po odpykání

trestu přesídlí ku své rodině.“304 Je možné si toto pochybení vysvětlit tím, že v té době již

akce „K“ neprobíhala, přesto Žateckého případ není úplně obvyklý. Co se týče zákazu pobytu

a možnosti vrátit se do Smolnice, tak v tomto bodě Okresní národní výbor v Lounech vytrval.

Adolf Žatecký musel několikrát žádat, zdali smí navštívit například svou sestru Boženu

Průšovou nebo ostatní příbuzné. To se dělo ještě v roce 1961.

Jedinou obětí vystěhování tak byla sedlákova manželka Vlasta, která strávila na

Ústeckoorlicku téměř čtyři roky. Poté, co začal Adolf Žatecký pracovat v Mostě, mu opět

jeho bratr zařídil, že jeho manželka Vlasta již nemusí pracovat v Dolních Libchavách a ještě

v témže roce ji spolu se svým mladším synem odstěhovali do Mostu. Přitom ještě o rok dřív

žádala Vlasta Žatecká o zrušení zákazu pobytu a o umožnění přestěhovat se za svými

příbuznými, jelikož byla nemocná. Krajský národní výbor v Ústí nad Labem si vyžádal

stanovisko ONV Louny a MNV ve Smolnici. „Žádost Vlasty Žatecké byla projednána s MNV

ve Smolnici a na základě tohoto jednání se nedoporučuje, aby jí bylo vyhověno s navrácením

pobytu do našeho okresu. Její příbuzné bydlí v obci Smolnice odkud byla vstěhována a další

příbuzní v obci Vrbno n. L. odkud není daleko do obce Smolnice. Pokud se týče přesídlení do

302 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 22.
303 TAMTÉŽ.
304 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.



- 104 -

Obr. č. 11: Dům, do něhož se Adolf Žatecký nastěhoval po svém návratu
do Smolnice v roce 1972 (foto autorka)

okresu Most ani toto nedoporučujeme vzhledem k výhodnému spojení s jejím dřívějším

bydlištěm. Přítomnost jejich rodiny by vyvolala nepříznivé podmínky v samotné obci

Smolnici a ona sama prostřednictvím svých příbuzných by narušovala klid v této obci.

Příbuzní rodiny Žateckého jsou dosud soukromě hospodařící zemědělci s výměrou půdy

kolem 20.-ha a ani jeden neskýtá záruku nějaké převýchovy pro socialisaci vesnice.“305 Není

tak překvapivé, že její žádost byla zamítnuta, jelikož od jejího vystěhování uplynuly teprve tři

roky. Předsedou MNV byl stále Václav Ibl.

V roce 1972, když

bylo Adolfu Žateckému 75

let, odešel do důchodu.

V tomto roce se rovněž

rozhodl, že se s manželkou

přestěhují zpátky do

Smolnice, kde zdědil dům po

svých tetách. Nikdo mu v tom

nezabránil, byla již jiná doba.

Adolf Žatecký zemřel ve

Smolnici v roce 1997, kdy se

dožil téměř 100 let.

Osud tohoto největšího sedláka ze Smolnice z počátku vypadal jako modelový přiklad

represí a vystěhovávání starých vesnických autorit. Po jeho propuštění z vězení však

nenásledoval přesun do místa určeného na základě Směrnice tří ministrů, ale naopak práce ve

stejném kraji, ze kterého měl být vystěhován. U řady ostatních sedláků předpokládáme, že po

propuštění odešli ke své rodině do nového bydliště jen proto, že se tak na základě nařízení

výměru mělo stát a protože neexistují jiné materiály. Co když ale bylo více takových případů,

jako Adolf Žatecký?

305 TAMTÉŽ.
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Rodina vystěhovaného stachanovce – osud rodiny Josefa Markupa

Příběh Josefa Markupa (*28. 8. 1889) z Obory nezačíná stejně jako u ostatních

sedláků. Nenarodil se totiž v Oboře, ale v Kněževsi ležící nedaleko za Prahou směrem na

Louny. Jeho otec byl malorolník, vlastnil 6,5 ha půdy, ale živil se jako zednický mistr. Josef

Markup nevyrostl v selské rodině s dlouholetou tradicí, právě až on se stal opravdovým

sedlákem, který zakládal vlastní tradici, jež však byla nakonec nuceně přerušena. Ve svých 44

letech zakoupil v roce 1933 v Oboře v lounském okrese uvolněné hospodářství o výměře 34

ha zemědělské půdy a začal na něm se svojí manželkou Marií hospodařit.306 Do Obory se

stěhovala již tříčlenná rodina, jelikož se manželům v roce 1922 narodil syn Josef.

Obora patřila k menším obcím, v roce 1955 měla jen 283 obyvatel,307 přesto z ní byly

v roce 1953 vystěhovány tři rodiny. Největším sedlákem zařazeným do akce „K“ v této obci

byl Josef Smetana, jenž vlastnil necelých 50 ha. Josef Markup byl druhým největším

vystěhovaným sedlákem.308 Z tohoto je patrné, že zakoupením usedlosti a hospodářství

v Oboře se zařadil Josef Markup mezi vesnickou elitu a největší sedláky. Sám patrně neměl

velké zkušenosti s obděláváním tak velké plochy. Není známo, co dělal, než se odstěhoval do

Obory, zdali se staral o otcových 6,5 ha, nebo vykonával jinou práci. Po přestěhování do

Obory však jeho hospodářství prosperovalo, proto se patrně i zásluhou toho v období

Protektorátu Čechy a Morava stal předsedou Sdružení československých zemědělců

v Oboře.309 Jeho hlavní náplní práce v tomto sdružení bylo, aby hlídal plnění dodávek všech

sedláků. Takovou funkci by nemohl zastávat, pokud by mu ostatní nedůvěřovali a

nepovažovali by ho za dobrého hospodáře. Josef Markup se nejen tímto zapojil do veřejného

života obce, byl členem agrární strany, za niž byl i členem obecního zastupitelstva. Za druhé

světové války nevstoupil do Národního souručenství, po válce se stal členem sociální

demokracie, což nebylo mezi sedláky tak časté.310 I on po únoru 1948 vstoupil do KSČ, ale

jako řada ostatních byl zanedlouho vyloučen. Vstup do komunistické strany byl patrně snahou

oddálit nebo zmírnit nebezpečí, které mu jako velkému sedlákovi hrozilo. Tento krok byl

obvyklý u velké části sedláků lounského regionu.

306 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
307 Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955, s. 142.
308 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
309 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
310 Většina sedláků vstoupila buď k národním socialistům, do jejichž řad vstoupila i řada bývalých agrárních
špiček, nebo do strany lidové.
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K pověsti dobrého hospodáře samozřejmě přispěli i jeho zaměstnanci, protože bez

nich by se o tak velké polnosti nemohl starat. Do roku 1938 zaměstnával dva kočí a jednoho

krmiče, za války u něho pracovalo větší množství lidí a i díky tomu neměl problém s plněním

dodávek, které německá správa zavedla. Po válce, kdy měla řada sedláků problém s úbytkem

pracovních sil, které často odešly do pohraničí, u Josefa Markupa stále pracovalo hodně lidí.

Pomáhala samozřejmě celá rodina, ale i velký počet Němců. V roce 1947 byl dokonce

regionálními novinami Průboj označen za nejlepšího hospodáře v okrese. Paradoxní bylo, že

se jednalo o komunistické noviny, navíc Markup v té době ještě členem KSČ nebyl. Článek

nesl titulek „Zemědělští stachanovci na našem venkově. Rolník J. Markup z Obory vede.

Venkov chápe dvouletý plán.“311 Dále se v něm psalo: „[…] Místní národní výbor chce

jmenovati ty, kteří svou odevzdávku splnili – ba odevzdali nad předepsaný kontingent. Mezi

ty, kteří tak učinili a kteří zaslouží pochvaly patří pan Josef Markup, rolník z Obory č. p. 38,

jehož orná půda činí celkem 34 hektarů. K tomu nutno podotknout uvedených výsledků bylo

dosaženo s těmito pracovními silami: syn, dcera, 2 zajatci, 3 Němky a 4 sezónní dělnice, 1

starší traktor, 1 pár koní, 1 pár volů. Z uvedeného příkladu jasně vysvítá, že pochvala, kterou

jsme panu Markupovi vyslovili, je opodstatněná.“312

Německá rodina pracovala v jeho hospodářství až do poloviny roku 1949, 14.

července těsně přede žněmi byla úředně s evidentním záměrem přemístěna do

Československého státního statku v Lenešicích.313 Josef Markup tak najednou neměl žádnou

výpomoc pro nadcházející žně. Jeho syn Josef se totiž v roce 1946 oženil a odešel do 12

kilometrů vzdálené Smolnice, kde jeho manželka Ladislava vlastnila spolu se setrou statek,

k němuž náleželo 56 ha polí. Nedostatek pracovních sil se projevil záhy. Již v roce 1950 byl

poprvé potrestán pokutou od Okresního národního výboru v Lounech za nesplnění dodávek.

Její výše a za jaké nedodávky se bohužel nedochovalo.314 Následující rok pak pokut přibylo.

V roce 1951 musel zaplatit dvě pokuty v celkové výši 20 tisíc korun udělené mu ONV

v Lounech. První pokutu v polovině roku obdržel za nesplněné množství olejnin, konkrétně

řepky. Druhá pokuta mu byla udělena za včasné nezasetí žita před zimou. Z tohoto druhého

potrestání je dobře vidět, jak ONV a jeho zemědělský referát spolu s referátem pro vnitřní

věci cíleně vytvářel situace, na jejichž základě pak mohl být sedlák pokutován nebo i trestně

stíhán.

311 Zemědělští stachanovci na našem venkově (b. jm.) In Průboj č. 5, roč. 6, 1. 2. 1947.
312 TAMTÉŽ.
313 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 6 Kronika Obora.
314 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
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Dne 3. října 1951 se totiž konala schůze zemědělců z Obory, na které jim místní

zemědělský referent oznámil, že do dvou dnů by mělo být žito zaseté.315 Teprve o den dřív

všem zemědělcům STS zorala pole a dva dny nato je připravila k setí. V důsledku dlouhého

sucha byla úprava pole nedostatečná, nepomohla ani dodatečná úprava provedená samotným

Josefem Markupem. O tom všem však Markup informoval pracovníky zemědělského referátu

z Okresního národního výboru v Lounech, ale ti se na pole ani nešli podívat. Dne 16. října

1951 rozhodl ONV o pokutě 10 tisíc korun. Josef Markup tuto i tu předchozí zaplatil.

V této době se nevyhnuly problémy ani jeho synu Josefovi, který hospodařil na 56 ha

ve Smolnici, k tomu měl ještě 10 ha pronajato v sousedním Hříškově. Takto velké

hospodářství bylo dlouhodobě neudržitelné, jelikož neměl kromě jednoho kočího žádnou

výpomoc. Jeho manželka byla navíc v té době těhotná, proto na poli nebo na statku pracovat

nemohla. V roce 1949 plnil Josef Markup mladší dodávky až náhradním plněním, dokonce

použil i obilí určené k jarnímu setí, což mu pak na jaře chybělo. Z těchto důvodů nabízel 26.

ledna 1950 celé hospodářství k převzetí státnímu statku, ten ho však nechtěl. Stejně reagovalo

i JZD ve Smolnici. Nakonec si ho od něho vzal v červenci 1950 místní národní výbor, který

ho ale stejně předal JZD.316 Josef Markup odešel i s těhotnou manželkou zpátky ke svému otci

do Obory.

Na konci srpna byl Josef Markup mladší vzat nečekaně do vazby na základě trestního

oznámení, jež na něho bylo podáno. Byl obviněn ze sabotáže podle paragrafu 36 zákona na

ochranu republiky.317 Dne 19. října 1950 se konalo hlavní líčení u Okresního soudu

v Lounech. Sedlákův syn byl nakonec odsouzen „jen“ podle paragrafu 136 výše jmenovaného

zákona. Byl vinen, že ohrozil jednotný hospodářský plán nesplněním osevního plánu a

nedodržením požadovaného počtu prasat. Měl si odpykat 10 měsíců ve vězení a zaplatit

pokutu 40 tisíc korun.318 V případě nezaplacení pokuty měl následovat dvouměsíční náhradní

trest. Josef Markup i okresní prokurátor, v té době ještě Bohumír Radosta,319 se proti

rozsudku odvolal. Při líčení soud samozřejmě nevyslechl svědky, kteří mohli dosvědčit dobré

hospodaření a tíživou situaci Josefa Markupa ohledně pracovních sil. Přitom to mohl doložit

dokonce i předseda JZD ve Smolnici Josef Myslivec: „Vím, že obžalovaný s jedním

315 V oboře proběhlo v roce 1948 scelovaní půdy, nejednalo se o scelení pro potřeby JZD, ale aby měli sedláci
větší pole u sebe, která se pak dala i novou technikou lépe obdělávat. Takovéto scelení proběhlo ještě před
vznikem zákona o JZD v několika obcích lounského okresu. V roce 1950 se všichni zemědělci v Oboře účastnili
společného osevu. O rok později 20. 1. bylo založeno JZD. Z tohoto důvodu byl Josef Markup přítomen schůze
všech zemědělců z obce.
316 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 7.
317 Zákon č. 36/1948 Sb.
318 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 7.
319 Antonín Vališ nahradil Bohumíra Radostu ve funkci okresního prokurátora 21. června 1951. Radosta se
následně stal okresním soudcem.
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Obr. č. 12: Obora v dnešní době (www.ouobora.cz)

člověkem nemohl zvládnout úkoly hospodářství, aby všechno bylo v pořádku.“320 Prokurátor

byl nespokojen s kvalifikací trestu, požadoval rozsudek podle znění žaloby, tedy odsouzení za

sabotáž. Krajský soud ho ale nevyslyšel a odnětí svobody Josefu Markupovi dokonce snížil na

6 měsíců.

Josef Markup ml.

tedy nastoupil do vězení

v Ostrově u Karlových

Varů. Jelikož se mu do

trestu započítávala i

délka vazby, měl být

propuštěn na svobodu na

konci února 1951.

Okresní prokurátor se

však snažil, aby došlo

alespoň k částečnému

naplnění jeho dřívějších

požadavků, kdy chtěl, aby byl Josef Markup ml. odsouzen k jednomu roku vězení. Z toho

důvodu požadoval, aby byl ihned po propuštění poslán do tábora nucených prácí. „Podávám

zprávu, že místní političtí činitelé požadují, aby ods. Josef Markup byl po odpykání trestu

ihned předán do TNP proto, že svým činem projevil nepřátelství vůči lidově demokratickému

řádu.“321 Není jasné, zdali musel Josef Markup ml. opravdu do TNP322 nastoupit, v roce 1952

měl již podle záznamu pracovat v hospodářství svého otce v Oboře.

Josef Markup starší mezitím sám hospodařil na svém statku. Na konci roku 1951

neodevzdal potřebné množství vepřového masa a tentokrát za to nebyl jen pokutován, ale byl

přímo okresním soudem odsouzen. V tomto roce totiž onemocněla jeho prasata obrnou a

velká část jich uhynula, proto nemohl splnit kontingent. Tento důvod však okresnímu

prokurátorovi nestačil, a tak 26. května 1951 podal na Josefa Markupa žalobu.323 Ze zápisu

není patrné, zdali byl vzat do vazby. Hlavní líčení u Okresního soudu v Lounech se konalo až

3. září 1952. A při něm byl Josef Markup odsouzen podle paragrafu 135 trestního zákona ke

320 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 7.
321 TAMTÉŽ.
322 Tábory nucených prací byly zřízeny na základě zákona č. 247/1948 Sb. Sloužily pro řešení nedostatku
pracovních sil v klíčových většinou průmyslových odvětvích. Nejznámější TNP byly uranové doly na
Jáchymovsku a Příbramsku. Do TNP mohl být přikázán kdokoli, nemusel spáchat ani žádný trestný čin.
323 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
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třem měsícům odnětí svobody a k pokutě 50 tisíc korun (náhradní trest 2 měsíce).324 Soudcem

byl Bohumír Radosta, který o rok dříve vedl žalobu proti synu Josefovi. Sedlák Josef Markup

tak musel poprvé nastoupit do vězení, jelikož krajský soud jeho odvolání zamítl. Pokud byla

předtím nařízena vazba, je možné, že byl Markup brzy propuštěn, protože ta by se

započítávala do trestu.

Po svém propuštění se vrátil do Obory, kde mezitím pomáhal s hospodařením jeho

syn, to však přesto nestačilo. Dalšímu trestání již nešlo zabránit. Sedlák se dostal do jakéhosi

kolotoče stálého neplnění dodávek, které ani trochu nemohl ovlivnit, protože téměř půlku

roku 1952 strávil ve vězení. Hlavní líčení se opět konalo až za několik měsíců, 12. června

1953.325 Josef Markup byl uznán vinným z nesplnění velkého množství předepsaných

dodávek,326 což se rovnalo ohrožení jednotného hospodářského plánu. Byl tedy odsouzen k

mnohem delšímu trestu než v prvním případě, i když se jednalo o stejný paragraf trestního

zákona. Josef Markup si měl odpykat 14 měsíců odnětí svobody a navíc zaplatit pokutu 7 tisíc

korun, nebo si odpykat i náhradní trest v trvání tří měsíců.327 Pokuta se může zdát nízká, je

však vyměřena již v nové měně, jelikož na konci května proběhla nechvalně proslulá měnová

reforma. Po přepočtení do staré měny by pokuta byla mnohem vyšší, což se dá odvodit i podle

výše náhradního trestu.

Jako vedlejší trest byl vysloveno samozřejmě i zabavení veškerého majetku, s čímž

byl velmi spokojen i okresní prokurátor Vališ. Původně Vališ ohlásil podání odvolání, avšak

nakonec ho právě kvůli vedlejším trestům nepodal. Jedním z nich bylo i zabavení poloviny

majetku Josefovy manželky Marie. Vališ v žalobě vysvětloval důvod tohoto kroku. „Pokud

jde o manželku obviněného, tato, ač sama do řízení hospodářství nezasahovala, přece jen

prokázala jistou míru nedbalosti, takže bude nutno, aby lidový soud vyslovil dle § 74, odst. 1,

lit. d/tr. z. zabrání majetku této zúčastněné osoby, protože to vyžaduje obecný zájem.“328 Soud

ale nevyslovil zákaz pobytu pro tohoto sedláka. Zde je tak možné vidět jisté pochybení soudu.

V té době totiž měly soudy více využívat zákazů pobytu, jež se pak využily i pro akci „K“.

Vzhledem k tomu, že soud nestanovil v rozsudku zákaz pobytu v okrese ani v obci,

stanovil zákaz pobytu v kraji Okresní národní výbor v Lounech na základě zákona č.

125/1927 Sb. pro Marii Markupovou a její rodinné příslušníky. U těch případů, kde zákaz

pobytu vyslovil soud, bylo ve výměru na to poukázáno, nebyl tak již většinou uváděn onen

zákon. Měli se přestěhovat 14. srpna 1953 do okresu Česká Lípa na provozovnu Žizníkov

324 TAMTÉŽ.
325 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 21.
326 Nesplnil dodávky pšenice, luštěnin, řepky, máku, sena, slámy, mléka, vajec a drůbeže.
327 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 21.
328 TAMTÉŽ.
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patřící pod ČSSS Zákupy. Odsun byl naplánován tradičně na sedmou hodinu ranní, uskutečnil

se ale až v 11 hodin.329 Manželka sedláka Marie Markupová byla vystěhována spolu se svým

synem330, snachou a jejich dvěma malými dětmi (3 a 5 let). Mezitím Josef Markup nastoupil

podruhé ve svém životě do vězení, tentokrát na delší čas než poprvé. Na tuto rodinu se

nezachoval žádný spis ve fondu Správy nápravných zařízení, přesto prokazatelně byla

zařazena do akce „K“. Může se tak počítat nad rámec statistiky vystěhovaných rodin

sestavené právě podle materiálů Správy nápravných zařízení.

Zákazem pobytu a přestěhováním také končí zprávy o osudu této selské rodiny, která

sice neměla hluboké kořeny v historii obce, přesto byla pro chod obce důležitou. Svojí vlastní

pílí se Josef Markup vypracoval mezi nejlepší sedláky a nejen hektarovou výměrou se zařadil

mezi vesnickou elitu. Paradoxním na celém příběhu je fakt, že v roce 1947 byl Josef Markup

oceněn komunistickými novinami jako nejlepší plnič dodávek a o šest let později právě za

neplnění dodávek odsouzen dohromady k sedmnácti měsícům odnětí svobody a jeho rodina

na základě toho vystěhovaná. I takové osudy může skrývat akce „K“.

329 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
330 Jeho jméno sice není uvedeno ve výměru o zákazu pobytu, ručně je ale dopsáno, že byl i on v 11 hodin
vystěhován.
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Nepředvídatelný osud Václava Husáka

V této práci byly zatím sledovány pouze osudy vystěhovaných sedláků. Zdá se to i

logickým důvodem, protože akce „K“ „řešila“, tedy přestěhovávala, situaci rodinných

příslušníků odsouzených sedláků. Celou problematiku ale na opačné straně dotváří její osudy

neodsunutých selských rodin. Jak je možné, že se jich řada nechtěnému osudy vyhnula? Hrála

v tom velkou roli jejich aktivita nebo naopak pasivita a poslušnost, s jakou přijímali nařízení a

rozhodnutí státní moci, respektive Okresního národního výboru v Lounech? Jak již bylo

v obecném úvodu ke kolektivizaci přiblíženo, po celou dobu kolektivizace bylo velmi složité

stanovit kritéria pro označení někoho za vesnického boháče nebo kulaka. Vedle počtu hektarů

a pracovních sil, které mělo sedlákovo hospodářství, to podle Zdeňka Fierlingera bylo i

vlastnictví jakékoliv mechanizace.331 Existovalo tedy jednoduché měřítko, že traktor má

pouze kulak. Toto kritérium bylo do jisté míry opravdu dobře zvoleno, protože traktor

samozřejmě dosvědčoval určité finanční zajištění hospodářství. Ne každý hospodář si ho mohl

pořídit.

Movitější a produktivnější sedláci si traktory začali pořizovat od 40. let, ve většině

případů brzy po skončení druhé světové války. I při existenci poválečného přídělového

hospodářství, bylo možné traktor koupit. Válka sice přinášela mnohá utrpení a nepříjemnosti,

mimo jiné právě v tomto období byly zavedeny povinné dodávkové odvody, které pak tak

dokonale dokázali využít komunisté. Přesto se za války zemědělství dařilo a většinou se

nestávalo, že by sedlák své dodávkové povinnosti nesplnil, hlavně díky tomu, že za války

pracovalo v zemědělství tolik lidí, jako nikdy do té doby. Na hospodářství totiž pomáhali

uprchlíci ze Sudet, váleční zajatci nebo i mladí lidé, kteří se tak zachránili před nuceným

nasazením do Třetí říše. To všechno přispělo k lepší ekonomické situaci schopných

sedláků,332 kteří si díky tomu mohli po válce pořídit novou mechanizaci, což samozřejmě

nebyl jen traktor. Ten se ale stal symbolem vykořisťovatele, kulaka.

I přes jednoduchost kritéria se vyskytly případy a patrně jich nebylo málo, kdy sedlák

prokazatelně traktor vlastnil,333 přesto se na žádném seznamu vystěhovaných neobjevil.

Tehdy nad tím samozřejmě nikdo takto nepřemýšlel, ale podle dnešního úhlu pohledu je

331 NA Praha, KSČ–ÚV–02/1, č. f. 1261/0/3, svazek 4, ar. j. 138.
332 Schopných, znamená těch, kteří uměli dobře hospodařit, dokázali rozdělovat práci a rozuměli své profesi.
333 Po roce 1950, kdy byla veškerá mechanizace větších soukromě hospodařících sedláků zabavena ve prospěch
Státních strojních a traktorových stanic, již traktor samozřejmě nikdo nevlastnil. Komunistická správa ale dobře
ukázala, že ve vedení spisů a materiálů na jednotlivé rodiny dokáže být velmi důsledná, dá se tedy předpokládat,
že vedle údajů v jaké straně sedlák byl a kolik zaměstnával pomocníků, se mohl vyskytnou i údaj o vlastnictví
traktoru.
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Obr. č. 13: Traktor v hospodářství Václava Husáka z Konětop (Konětopy)

nepředstavitelné, jak některá rodina měla blízko k vystěhování a ani o tom nevěděla. Jeden

nejmarkantnější případ pochází i z Lounska. Sedlák Václav Husák z Konětop, který

hospodařil asi na 18 ha zemědělské půdy, podle dochované fotografie vlastnil malý traktor.

Za první republiky byl místním vlivným členem agrární strany, čtyři roky (1934 – 1938) byl

dokonce za tuto stranu starostou obce, po Mnichovu pak chvíli ještě obecním zastupitelem.334

S koncem války utichla i jeho politická činnost v obci, to bylo ale typické pro všechny

sedláky, kteří byli za první republiky vesnickými elitami.

Jednotné

zemědělské družstvo

bylo v Konětopech

založeno relativně

pozdě, až na podzim

roku 1952, a jak bylo

typické i pro ostatní

vesnice, i zde družstvo

založili drobní

zemědělci s hektarovou

výměrou maximálně

kolem pěti hektarů.335

Bohužel k rodině tohoto sedláka se nedochovaly téměř žádné archivní materiály, proto velká

část jeho života je neznámá. Přesto se v kronice objevuje v roce 1955 zpráva, že JZD

usilovalo o převzetí jeho hospodářství, což se nakonec podařilo až v roce 1958, kdy již

Husákovo hospodářství bylo označeno jako úpadkové a on sám v té době nebyl titulován jako

kulak, ale jen jako zemědělec.336 Změnil se tedy pohled ONV na jeho osobu, již neměl být

proskribován, ale vítaným členem JZD. Přesto všechno stále vlastnil 18 ha půdy a původně i

jeden traktor.

334 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 122 Pamětní kniha obce Konětopy.
335 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 141 JZD Konětopy.
336 ROEDL, Bohumír: Konětopy, Louny 2009, s. 44.
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Konec legionářského hrdiny – osud sedláka Ludvíka Kryla

Pravděpodobně největší sedlák z vesnice Konětopy, v níž se 26.7. 1892 narodil, má

podobnou rodinnou historii jako ostatní sedláci, přesto ne úplně stejnou. Ludvík Kryl se totiž

jako mladý po vypuknutí první světové války spletitou cestou dostal až do československých

legií, které se v té době tvořily v Rusku.337 Cílem tohoto medailonu není představovat

Krylovy úspěchy ve válce, ale nastínit situaci po roce 1945 a okolnosti jeho vystěhování

z lounského okresu. Jeho válečné zkušenosti ho samozřejmě formovaly a do jisté míry

utvářely. Na konci války bylo Ludvíku Krylovi 26 let. Od roku 1927338 hospodařil již sám na

zděděném statku číslo 1, k němuž náleželo 29 ha půdy, část z toho byl les, na tamější poměry

také nemalou část tvořily chmelnice (4,5 ha). Ty podle pozdějšího zápisu okresního

prokurátora patřily mezi jeho hlavní zdroj příjmu.339

Konětopy leží 15

kilometrů jihozápadně od

Loun. Svojí rozlohou patří

mezi větší obce, počtem

obyvatel se však řadí spíše

mezi střední až menší

vesnice. V roce 1945 měla

obec 281340 obyvatel,

přičemž jejich počet do roku

1955 ještě poklesl,

konkrétně na 229.341 Ludvík Kryl byl tedy největším sedlákem v obci poté, co převzal statek

po svém otci. Druhým velkým sedlákem byl Jaroslav Marek, který vlastnil také téměř 29 ha

zemědělské půdy. I jeho jméno figurovalo ve spisech akce „K“, zařazen do ní však nebyl.

Nejen velikost Krylova hospodářství, ale právě i legionářská minulost znamenala výjimečné

postavení v rámci vesnice. Legionáři totiž tvořili páteř nově vzniklého státu. Z Konětop

pocházeli i další dva legionáři, ti se však do vesnice po první světové válce nevrátili.342

337 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 122 Pamětní kniha obce Konětopy.
338 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
339 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 541.
340 Zprávy státního úřadu statistického republiky Československé, řada D, číslo 1 - 16, roč. XXVII, 1946, Seznam
obcí v zemi České podle stavu z prosince 1945, Praha 1946, s. 44.
341 Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955, s. 142.
342 Ani jeden z nich nezahynul, Vojtěch Hábrcetl se stal rolníkem v Mukačevu a Arnošt Minařík působil jako
poštovní úředník v Broumově. SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 122 Pamětní kniha obce Konětopy.

Obr. č. 14: Konětopy ve 30. letech (Louny a okolí na starých pohlednicích)
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Ludvík Kryl byl, jak se patřilo na správného syna sedláka, náležitě hospodářsky

vzdělán, učil se dva roky na hospodářské akademii, předtím absolvoval střední školu

s maturitou. V průběhu 20. let si vzal za manželku o osm let mladší Ludmilu, s níž se mu

v roce 1927 narodil syn Josef.343 Jako většina sedláků, i on se zapojil do veřejného a

politického života obce. Ve 30. letech byl za agrární stranu náměstkem starosty, přičemž

starostou byl již zmíněný Jaroslav Marek. Kryl se také účastnil řady voleb jako člen komise.

Obec byla rozdělena na voliče Republikánské strany (agrárníci) a Československé sociální

demokracie, komunistických voličů byl v průběhu první republiky jen malý počet.344

V období protektorátu Čechy a Morava se vedení obce již nezúčastňoval a ani po skončení

války - kromě členství v sociální demokracii - nebyl nijak aktivní.345 Přesto v zápisu obecní

kroniky figuruje zpráva, že Ludvík Kryl na svém statku ubytoval sedm německých uprchlíků,

jimiž byla vesnice od začátku roku 1945 téměř přeplněna. Když byla v červnu 1948 sociální

demokracie sloučena s Komunistickou stranou Československa, stal se i Ludvík Kryl jejím

členem, zanedlouho byl však kvůli svému třídnímu původu vyloučen.

Stejně i jako ostatní sedláci zvládal Ludvík Kryl do roku 1950 plnit předepsané

dodávkové povinnosti dobře, především díky dostatečnému počtu zaměstnanců. Za první

republiky zaměstnával sedm stálých pracovníků, po roce 1950 si musel vystačit jen

s manželkou a synem. Vyšší počet pracovníků byl nutný i vzhledem k velikosti chmelnice.

Nedostatkem pracovních sil se Ludvík Kryl většinou i hájil, pokud byl za něco pokutován.

Zaměstnance samozřejmě po roce 1950 již mít nemohl, referát pracovních sil v Lounech by je

ani na jeho statek nepřiřadil. V té době se však podařilo tomuto sedlákovi zaměstnat načerno,

bez rozhodnutí zmíněného referátu, jistou Antonii Sukovou. Okresní národní výbor

v Lounech se o tom samozřejmě dozvěděl. Následovalo udělení pokuty, ne však za

zaměstnání bez souhlasu referátu pracovních sil, ale za nepřihlášení této ženy k Okresní

národní pojišťovně. Tím měl Antonii Sukové způsobit škodu. ONV mu v roce 1951 vyměřilo

pokutu 5000 korun nebo sedm dní jako náhradní trest.346 Není zřejmé, zda Ludvík Kryl

pokutu zaplatil, ale podle pozdějších problémů s placením pokut je pravděpodobné, že ani

tuto neuhradil. Zvláštním však zůstává fakt, že nebyl pokutován za samotné nedovolené

zaměstnání.

Zaměstnání Antonie Sukové pravděpodobně nepomohlo tomuto sedlákovi s plněním

povinných dodávek. V roce 1950 byl za to poprvé okresním národním výborem potrestán

343 Synovo jméno bylo v některých materiálech uváděno jako Josef a někde jako Jiří.
344 TAMTÉŽ.
345 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 541.
346 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 578.
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pokutou 20 tisíc korun nebo třemi týdny vězení podle paragrafu 88 trestního zákona

správního ohrožení výživy obyvatelstva.347 Bohužel se již nedochovalo, jakou konkrétní

plodinu nedodal v požadovaném množství. Z této mu udělené pokuty zaplatil do května 1953

Ludvík Kryl pouze 10 tisíc korun. Zbytek mu pak byl amnestií československé vlády ze 4.5.

1953, jež amnestovala některé správní delikty, prominut.348

V následujícím roce kromě již zmíněné pokuty 10 tisíc korun za nepřihlášení Antonie

Sukové k pojištění mu Okresní národní výbor v Lounech udělil nesrovnatelně vyšší pokutu 50

tisíc korun,349 u níž se ale opět nedochoval její důvod ani jiné okolnosti. Částka byla tak

vysoká, že sedlák Kryl v té době již nebyl schopen ji zaplatit. Patrně byl vysloven i náhradní

trest, ale není zřejmé, zdali ten Ludvík Kryl odpykal. U tohoto sedláka však byla jen malá

vymahatelnost rozsudků, ONV byl v tomto velmi nedůsledný. Kryl totiž opakovaně pokuty

nezaplatil a nenastoupil k vykonání náhradního trestu, až mu jich bylo několik prominuto již

zmíněnou amnestií. Přesto se okresní národní výbor snažil vymáhat nezaplacené peníze, jak je

zřejmé z materiálů okresní prokuratury. ONV totiž zabavil osobní automobil a motorku

Ludvíka Kryla a jeho syna Josefa. „Jeho vystoupení je nadřazené a jedná se o typického

vykořisťovatele, který si pro své osobní pohodlí zakoupil osobní auto a pro svého syna

motocykl, avšak v r. 1951 mu auto i motocykl bylo ONV v Lounech zabaveno na uhrazení

pokuty za nesplnění dodávky.“350

Špatná vymahatelnost trestu je patrná i u dalšího rozsudku. Tentokrát vše řešil okresní

soud jako trestní věc. Dne 16. dubna 1952 bylo na SNB v Ročově podáno na Ludvíka Kryla

trestní oznámení a prokurátor Antonín Vališ na něho následně vytvořil žalobu351, ve které

vinil Ludvíka Kryla z nesplnění povinných dodávek pšenice, ječmene, luštěnin, hovězího a

vepřového masa a mléka za rok 1951.352 V žalobě se vyskytlo i tvrzení, jež mělo v očích

veřejnosti i soudce vytvořit dojem, že se jedná o člověka, který svým neplněním ubírá

potraviny pro důchodce a děti. „Kdyby nám takovýmto způsobem hospodařili zemědělci

v celé republice, pak bychom každým rokem museli snížovati příděly masa nejen důchodcům,

jako se tomu stalo v letošním roce, ale museli bychom tyto příděly snížovati i ostatním

pracujícím dělníkům kteří nám řádně plní a překračují předepsané normy na závodech. Taktéž

347 TAMTÉŽ.
348 TAMTÉŽ.
349 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
350 TAMTÉŽ.
351 Žaloba je datovaná 2. května 1952.
352 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
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naše děti by místo mléka musely píti černou kávu jako tomu bylo za dob t. zv. prvé republiky.

Proto nelze s jednáním obviněného souhlasiti a toto trpěti.“353

Na sedláka patrně nebyla uvalena vazba, neboť v zápisech o ní totiž není žádná

zmínka, ani že by se mu započítávala do trestu. Možná právě kvůli tomu se soudu hůře

vymáhalo naplnění rozsudku. Ten soud vynesl při hlavním líčení 22. května 1952. Odsoudil

Ludvíka Kryla za ohrožení jednotného hospodářského plánu k odnětí svobody v trvání čtyř

měsíců a peněžité pokutě ve výši 80 tisíc korun, v případě její nedobytnosti náhradní trest

odnětí svobody na tři měsíce.354 Rozsudek byl samozřejmě nepodmíněný. Ještě na konci roku

1952 však výkon trestu odsouzený sedlák nenastoupil.355

Obžaloba opět pracovala s tvrzením, že Ludvík Kryl je špatný hospodář, což se snažila

dokázat mnoha svědky, ať už pocházeli přímo z Konětop nebo byli zaměstnanci výkupního

družstva. Soud nikdy nevyhověl polehčujícím okolnostem, jako bylo onemocnění dobytka

nebo dlouhodobě špatné počasí. Část provinění byla navíc záměrně vyvolaná tak, aby pak

bylo možné za to sedláka odsoudit nebo alespoň pokutovat. Takovým příkladem může být

obvinění z nedodávky obilí. Ludvík Kryl byl záměrně donucen vysadit na svou nejlepší půdu

chmel, i když pro pěstování chmele není potřeba kvalitní černozemě nebo hnědozemě, ale

naopak specifický typ půdy, tzv. permské červenky. V důsledku toho byl výnos obilí, které

zasel do horší půdy, nižší a on tak nesplnil tyto povinné dodávky. To je však jen příklad

možného postupu, jehož využívaly komunistické orgány moci.

Správné znění žaloby, ale i následné podané odvolání proti rozsudku konzultoval

okresní prokurátor Antonín Vališ s krajským prokurátorem Oldřichem Hlaváčkem. Ten

například navrhl úpravu části žaloby. Rozsudek navíc nebyl ani tak výsledkem soudního

řízení, ale spíš politických požadavků, o čemž svědčí i zpráva krajského prokurátora z 23.

června 1952, kterou zaslal okresní prokuratuře. „Vracím přílohy zpráva ze dne 12. června

1952 s tím, aby k zamýšlenému postupu bylo zjištěno stanovisko místních politických

činitelů, podle zprávy o nápadu byli političtí činitelé pro přísné potrestání obviněného,

rozsudek prvého se však přísný nezdá.“356 Tento citát jen dokládá „nezávislost“

komunistického soudnictví.

Ještě v době, kdy okresní prokurátor řešil podání odvolání proti rozsudku okresního

soudu z 22. května 1952, bylo podáno na SNB v Ročově další trestní oznámení na sedláka

Ludvíka Kryla.357 „Při služební obchůzce přísl. SNB z VO-VB Horní Ročov, bylo v katastru

353 TAMTÉŽ.
354 TAMTÉŽ.
355 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 541.
356 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
357 Trestní oznámení bylo podáno 11. července 1952.
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Obr. č. 15: Česání chmele v Konětopech (Konětopy)

obce Konětopy zjištěno neobdělání chmelnice.“358 O třináct dní později359 bylo však okresním

prokurátorem trestní stíhání Ludvíka Kryla zastaveno a bylo předáno ke správnímu potrestání

Okresnímu národnímu výboru v Lounech. Ten obvinil tohoto sedláka, že neobdělal 68 kop

chmele, přičemž velikost jeho chmelnice byla 500 kop. Tuto výměru mu však právě na toto

číslo zvýšil zemědělský referát ONV v Lounech, dříve totiž Kryl pěstoval jen 250 kop

chmele. Právě s obhospodařením 250 kop mu pomáhalo oněch sedm zmíněných pracovníků,

přičemž na česání pak byla najata další příležitostná pracovní síla. Dne 11.října 1952 Okresní

národní výbor v Lounech nakonec rozhodl u tohoto případu o udělení pokuty 5000 Kčs nebo

případně sedm dní odnětí svobody.360

Peněžitá pokuta

byla vzhledem k ostatním

pokutám, které ONV

Ludvíku Krylovi

vyměřil, relativně nízká.

Přesto ani ji nezaplatil,

nakonec mu byla

prominuta opět amnestií

z 4. května 1953. Je však

zvláštní, že ve

stanoveném termínu

nedonutil ONV Kryla, aby

si odpykal náhradní trest, který se právě kvůli takovým případům stanovoval. Kryl v podstatě

ani neměl čas ji zaplatit, protože o čtrnáct dní později již proti němu bylo zahájeno další

stíhání, jež bylo podáno 5. listopadu 1952.361 Bohužel, spis k tomuto případu se nedochoval,

je známá jen část rozsudku. Dne 10. prosince 1952 tak byl Okresním soudem v Lounech

Ludvík Kryl odsouzen pro sabotáž zemědělské výroby k nespecifikované době odnětí

svobody, k propadnutí majetku a ke ztrátě čestných práv občanských.362 Sazba u takovýchto

trestů se pohybovala od jednoho roku výše. Podle trestního zákona byla u toho trestného činu

sazba pět až deset let.363 Vzhledem k rozsudku a jeho kvalifikaci je možné předpokládat, že

před vynesením konečného verdiktu soudu byla na Ludvíka Kryla uvalena vazba. K tomuto

358 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 541.
359 Stíhání bylo zastaveno 24. července 1952.
360 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 541.
361 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
362 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
363 Sbírka zákonů 1950, zákon č. 86/1950 Sb., § 85, odst. 1.
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kroku se mimo jiné přistupovalo v případě předpokladu vyslovení propadnutí jmění, což byl

případ i Ludvíka Kryla. Součástí rozsudku byla jistě i vysoko stanovená finanční pokuta,

zajímavé ale je, že soud nevyslovil zákaz pobytu v obvodu okresu ani obce.364 Dnes již není

ani bohužel známo, co se pod verdiktem „sabotáž zemědělské výroby“ skrývalo, jaké

dodávky nesplnil tentokrát.

Ludvík Kryl tak musel nastoupit do vězení, rodině byl zabaven majetek a hospodářství

bylo převedeno 20. prosince 1952 do majetku nedávno vzniklého Jednotného zemědělského

družstva v Konětopech. Není známo, co se s rodinou v tomto období dělo. O několik měsíců

později byl syn Ludvíka Kryla Josef přidělen referátem pracovních sil jako dělník do Závodu

zušlechťování uhlí v Komořanech, jenž se nachází v okrese Most, asi 43 kilometrů od

Konětop.365 Toto přidělení se odehrálo až po zasedání komise pro vysidlování vesnických

boháčů, jež o vysídlení této rodiny rozhodla 11. února 1952.366 Opět je zde patrná špatná

komunikace mezi jednotlivými orgány státní správy, členy komise totiž byli představitelé

okresu a o přidělení do Komořan rozhodl také okresní referát. Tento pracovní přesun byl

nesmyslný i vzhledem k faktu, že rodina byla vystěhována 6. března 1953, tedy jen o týden

později.367 Novým pracovní místem a zároveň doživotním bydlištěm se pro tříčlennou rodinu

Ludvíka Kryla stal Horní Houževec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Rodina

dostala přidělený „[…] dům čp. 40, byt čís. 1 od 2 místnostech, stupeň II, rozměrů 4 x 5 a 3,5

x 4 m, půda, sklep, špajz je. /byt v samostatném domku/“368 Ludvík Kryl se měl do Horního

Houževce dostavit po odpykání svého trestu. Jeho syn se v únoru 1954 snažil o návrat do

lounského okresu, ale Krajský národní výbor v Ústí nad Labem jeho žádosti nevyhověl.369

Osud Ludvíka Kryla byl v mnohém složitý a plný zvratů. Půlku svého života byl

hrdinou, jenž se proslavil v první světové válce jako legionář. Na konci života byl naopak

několikrát trestaným vězněm, jehož čest zpochybnila řada jeho spoluobčanů, kteří se dříve

proti němu neodvážili nic říct. Ludvík Kryl zemřel v roce 1959,370 do své rodné vsi se stejně

jako členové jeho rodiny již nevrátil.

364 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
365 Josef Kryl musel práci nastoupit 27. února 1953.
366 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
367 TAMTÉŽ.
368 TAMTÉŽ.
369 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
370 Rok stanovený podle výpovědi pamětníka Vladimíra Studeného z Konětop.
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Nečekaný zvrat – osud sedláka Antonína Jiráska

Případ Antonína Jiráska se v mnohém liší od ostatních nejen samotným rozuzlením,

kdy tento sedlák nakonec vystěhován nebyl, ale i předpoklady k zařazení do akce „K“.

Antonín Jirásek se narodil 14. prosince 1902 na statku č. p. 6 v Líšťanech. Hospodářství

vlastnila jeho rodina již od revolučního roku 1848, kdy ho koupil Antonínův pradědeček Josef

Jirásek.371 Jednalo se tedy o rodinu, která byla v padesátých letech 20. století usedlá ve

vesnici již nejméně sto let, což však nepatří úplně k nejvyšším číslům. Rodina hospodařila na

hospodářství o celkové výměře 26 ha zemědělské půdy. Vesnice, ležící necelých sedm

kilometru jižně od Loun, co do počtu obyvatel i rozlohy patřila mezi větší.372 Antonín Jirásek

nebyl jediným sedlákem v Líšťanech, který měl přes dvacet hektarů. Podle údajů Místního

národního výboru v Líšťanech bylo v obci 88 usedlostí. V největší míře tvořili vesnickou

strukturu malorolníci s pozemky do pěti hektarů,373 nad 20 ha bylo pouze 9 sedláků, mezi

nimi právě i Antonín Jirásek. Ten na usedlosti sice hospodařil, ale vlastnil jen necelé 4

hektary, zbytek byl v majetku jeho matky Marie (*1876).374

Antonín Jirásek, ač v období první republiky prožil své neproduktivnější období, se do

života vesnice na

rozdíl od ostatních

sledovaných sedláků

nezapojil. S jeho

jménem je možné se

setkat až po druhé

světové válce a i

v tomto období stále

relativně zřídka, což

potvrzuje i citát

Okresní prokuratury

v Lounech: „Obviněný

se žádného veřejného

ani politického života

371 ŠTĚDRÝ, František: Líšťany v okresu lounském, b.m. 1926, s. 9.
372 K vesnici patřilo 747 ha zemědělské půdy a v roce 1955 v ní žilo 679 obyvatel.
373 Těch bylo ve vesnici 62.
374 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607 Zasedání trestní odvolací komise.

Obr. č. 16: Náves v Líšťanech v roce 1907 (Louny a okolí na starých
pohlednicích)
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nezůčastňuje.“375 Mezi léty 1918 až 1945 nebyl členem žádné politické strany. Po válce již

organizován byl, vstoupil do strany lidové, v roce 1948 přešel do Komunistické strany

Československa. V ní však vydržel o něco déle než řada ostatních sedláků, byl totiž vyloučen

až v roce 1950.376 Komunistická strana měla v obci velkou podporu a to i za první republiky,

což nebylo na vesnici tak moc obvyklé. Komunisté vyhrávali většinu voleb v obci již od

dvacátých let. V roce 1925 při volbách do Národního shromáždění obdrželi 257 hlasů oproti

138, které získali agrárníci, druhá nejsilnější strana v Líšťanech.377 Po roce 1945 byl nárůst

komunistické obliby samozřejmě ještě vyšší, druhou stranou pak ve volbách v roce 1946 byla

právě strana lidová.378

Antonín Jirásek nebyl ženatý, žil na statku spolu se svou matkou a sestrou Marií

(*1901). Obě byly nemocné, proto se o ně musel Antonín starat. Jak již bylo uvedeno, v obci

hospodařilo devět sedláků, kteří vlastnili více jak 20 ha. Jedním z nich byl i Eduard Pašek

(21ha), který v roce 1948 navrhl, aby bylo v obci provedeno scelení půdy, podobně jako se

tomu stalo v roce 1947 ve Smolnici. Většina sedláků s tím souhlasila, scelení bylo tedy

provedeno v roce 1949.379 Líšťany patřily k nejhorlivějším obcím v okrese, protože již

v tomto roce zde byl založen přípravný výbor jednotného zemědělského družstva.

V následujícím roce 1950 se většina sedláků z vesnice zúčastnila společného osevu, mezi

nimi byl i Antonín Jirásek.380 To bylo také jedno z mála období, kdy se tento sedlák aktivně

zapojoval do dění ve vesnici. Bylo to však v období. ve kterém se ostatní velcí sedláci ne o

své vlastní vůli rozhodování neúčastnili. Na schůzi rady Místního národního výboru

v Líšťanech 10. července 1950 byl Antonín Jirásek zvolen členem zemědělské komise MNV

Líšťany.381 Podobnou funkci zastával ale již v roce 1946, kdy byl členem obilní zemědělské

komise.382 Přesto se oba posty, především dobovými okolnostmi, velmi lišily. Antonín Jirásek

tak patrně již v této době nebyl považován alespoň představiteli vesnice za velkého sedláka.

Antonín Jirásek následně vstoupil po společném osevu, který proběhl v roce 1950, i do

JZD, stejně jako většina velkých sedláků z vesnice. Družstvo vzniklo velmi brzy a mělo

samozřejmě také problémy, které byly částečně způsobeny i tím, že v obci zároveň fungoval

Československý státní statek, který hospodařil na 114 ha.383 Jistou nefunkčnost se však

375 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
376 TAMTÉŽ.
377 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 127 b Kronika obce Líšťan 1921 – 1965.
378 Výsledky voleb do ÚNS v lounském okrese In Průboj, zvláštní vydání 26. 5. 1946.
379 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 127 b Kronika obce Líšťan 1921 – 1965.
380 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 142 JZD Líšťany.
381 SOkA Louny, f. 444 MNV Líšťany.
382 TAMTÉŽ.
383 ČSSS hospodařil na bývalém augustiniánském velkostatku. SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 142 JZD
Líšťany.
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podařilo odstranit a JZD v Líšťanech patřilo mezi prosperující.384 Přesto všichni velcí sedláci,

kteří do družstva vstoupili, byli na začátku roku 1952 pro špatné hospodaření vyloučeni, mezi

nimi i Antonín Jirásek.385

Antonín Jirásek byl na rozdíl od řady ostatních sedláků trestán pouze dvakrát a právě

na základě jednoho trestu měla být jeho matka se setrou vystěhovány. První postih se týkal

jeho matky Marie, předpokládalo se však, že pokutu zaplatí syn Antonín. Trestní komise

Okresního národního výboru v Lounech rozhodla v roce 1951 o potrestání Marie Jiráskové,

které v té době bylo již 75 let, za nesplnění dodávek vepřového a hovězího masa a mléka za

třetí čtvrtletí roku 1951. ONV jí uložil vysokou peněžitou pokutu sto tisíc korun nebo

náhradní trest ve výši pěti měsíců odnětí svobody.386 Přestože byla pokuta uložena matce

Antonína Jiráska, v materiálech okresní prokuratury tomu bylo naopak a byla přičtena na jeho

vrub.387 Marie Jirásková se proti rozhodnutí ONV odvolala ke Krajskému národnímu výboru

v Ústí nad Labem, který nakonec i vzhledem k jejímu stáří a v rozporu s návrhem ONV388

rozhodl o snížení pokuty na 25 tisíc korun. I náhradní trest byl snížen na dva měsíce

případného odnětí svobody.389 Z materiálů však již není zřejmé, zdali sníženou pokutu on

nebo jeho matka zaplatili.

Po svém vyloučení z jednotného zemědělského družstva v roce 1952 začal opět

samostatně hospodařit, přičemž se nemohl spoléhat na žádnou pomoc rodiny, jelikož, jak již

bylo uvedeno, matka i sestra byly dlouhodobě nemocné. Ještě v roce 1952 tak bylo proti

němu zahájeno jeho první trestní stíhání.390 Trestní stíhání bylo zahájeno kvůli údajnému

nesplnění povinných dodávek mléka, vajec, pšenice, žita a olejnin. Během šetření však

okresní prokurátor Antonín Vališ zjistil, že v případě jeho odsouzení by nebyl nikdo, kdo by

se o hospodářství staral a převzal plnění dodávkových úkolů. O pole a statek nemělo zájem

ani MNV v Líšťanech, stejně jako místní JZD. Z tohoto důvodu byl prokurátor nucen 9.

prosince 1952 trestní stíhání zastavit a postoupit ho ONV Louny k správnímu potrestání.391

Dále však není žádná zmínka, že by okresní národní výbor Antonína Jiráska za nesplnění

těchto dodávek následně potrestal.

O víc jak měsíc později od zastavení trestního stíhání mu byla Okresním národním

výborem v Lounech uložena pokuta 80 tisíc korun za nesplnění předepsaných dodávek za rok

384 V roce 1951 obhospodařovalo družstvo 670 ha a mělo 180 členů, plně pracujících jich však bylo jen 90.
385 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 127 b Kronika obce Líšťan 1921 – 1965.
386 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1606 Zasedání trestní odvolací komise.
387 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
388 ONV požadoval zamítnutí její žádosti z důvodu, že se měla včas postarat o dodávky, že na to měla čas i
možnosti.
389 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1606 Zasedání trestní odvolací komise.
390 Trestní oznámení bylo a něho podáno 10. listopadu 1952 na VB v Horním Ročově.
391 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 14.
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1952.392 Je možné, že se jedná právě o správní potrestání, které požadovala Okresní

prokuratura v Lounech. Jen ale dvě nedodávky jsou stejné (pšenice a žito), ostatní se liší.

Tentokrát byl dále pokutován za nesplnění povinných dodávek sena a vepřového masa.

Pokuta nebyla vyšší než v případě prvního potrestání stotisícovou pokutou, náhradní trest byl

však vyměřen vyšší než v prvním případě. Tentokrát si měl jako případný náhradní trest

odpykat šest měsíců ve vězení. Neobvyklé bylo vyslovení vedlejších trestů, které v případě

správních deliktů u sledovaných sedláků téměř nikdy nebyly. Antonín Jirásek musel odevzdat

veškerý svůj majetek, který propadl státu, a ONV mu navždy zakázal pobyt v lounském

okrese.393

Tato vysoká pokuta mu pak byla 4. května 1953 vládní amnestií snížena na 53 334

Kčs, náhradní trest byl zkrácen na 4 měsíce odnětí svobody.394 Přesto ani takto sníženou

pokutu nebyl Antonín Jirásek schopen zaplatit, jelikož přišel o veškerý majetek a především o

hospodářství, které ho živilo. Bývalý sedlák začal pracovat znovu v JZD, tentokrát již jako

bezzemek. Nedlouho po vládní amnestii obdržel395 výměr o přidělení k práci. Měl i se svojí

matkou a sestrou odjet do

okresu Bruntál, kde měli

všichni pracovat

v provozovně ČSSS

Bruntál v Dětřichovicích.

Jeho setře bylo v té době

52 let a matce 77 let,

Antonín Jirásek byl o

jeden rok mladší než jeho

sestra. Ani jedna by

neznamenala velký

pracovní přínos pro

dětřichovickou provozovnu

státního statku.

Tato rodina však nakonec vystěhována nebyla, zrušení vystěhování je zaznamenáno i

v materiálech ONV Louny. Důvod, proč k přestěhování nedošlo, když byl již rodině dokonce

odeslán výměr o přidělení k práci, není úplně zřejmý. „Měl být také vystěhován, ale vzhledem

392 Pokuta byla stanovena 19. ledna 1953. SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607
Zasedání trestní odvolací komise.
393 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
394 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607 Zasedání trestní odvolací komise.
395 Výměr je datován k 29.6. 1953.

Obr. č. 17: Pohled na Líšťany v současnosti (www.obec-listany.cz)
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k nemocné rodině bylo od toho úřady upuštěno.“396 Tak vysvětluje zrušení rozhodnutí o

odsunu líšťanská kronika. Je možné, že Antonínu Jiráskovi opravdu „pomohlo“, že sestra byla

nemocná a matka již dle dobové rétoriky „přestárlá“. U jiných případů se tak ale nestalo.

Nikomu nevadilo, že se stěhují kojenci nebo jen staří lidé, proto je toto vyústění osudu

Antonína Jiráska překvapivé.

Osud tohoto sedláka je v mnoha bodech jiný než u ostatních vystěhovaných sedláků.

Politicky ani veřejně téměř neaktivní člověk tak možná nakonec nepředstavoval takový

problém jako řada movitějších nebo váženějších sedláků. Z Líšťan byly totiž během března

vystěhovány tři rodiny,397 jejichž případ se nelišil od ostatních. Byl zde již představen příběh

Václava Husáka z Konětop, který měl předpoklady pro to, aby byl vystěhován, ale nakonec

k ničemu takovému nedošlo. Václav Husák patrně ale neměl ani ponětí, že by mohl být určen

k odsunu z kraje. Antonín Jirásek byl tomu mnohem blíž, on obdržel výměr o přidělení

k práci, čekal již jen na výměr o zákazu pobytu. Možná se tak nestalo jeho zásluhou,

například odvoláním. Není to však tak pravděpodobné, vzhledem k tomu že i ostatní sedláci

se odvolávali, nikdy ale nebyli vyslyšeni. Přesvědčivější je spíš argument, že za něho

intervenovali představitelé MNV nebo JZD Líšťany. Antonín Jirásek v té době totiž již

pracoval v družstvu,398 které si samozřejmě nepřálo přijít o schopného člena tím spíš, že již

nepředstavoval žádnou „hrozbu“, protože už žádný majetek neměl.

Antonín Jirásek tak osudu ostatních vystěhovaných sedláků z Lounska jen těsně unikl.

Podobně na tom byly ještě dvě další rodiny, jimž byl vystěhování také zrušeno. Paradoxní

však je, že Antonín Jirásek měl nařízením ONV v Lounech zakázán pobyt v okrese, což byla

příprava právě na akci „K“, on však nikam neodešel a i s nezrušeným zákazem pobytu dál

bydlel v Líšťanech.

396 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 127 b Kronika obce Líšťan 1921 – 1965.
397 Jedná se o rodiny Ladislava Krále, Eduarda Paška a Václava Šedivého.
398 SOA Litoměřice, f. SKNV Ústí nad Labem 1949 – 1990, kart. 1607 Zasedání trestní odvolací komise.
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Nejlepší pracovník ČSSS Míreč – Osud rodiny Josefa Sachra

Případ Josefa Sachra i jeho syna Josefa je v mnoha ohledech opět jiný než u ostatních

sedláků. Částečně je navíc i tragický, v něčem ale přeci jen nadějný. Na následujících

stránkách bude představen možný způsob návrat do rodného okresu tak, jak se to podařilo

sedlákovu synovi Josefovi.

Sedlák Josef Sachr se narodil 18. listopadu 1902 v Mnichovském Týnci, kde měla

rodina hospodářství o výměře 18 ha zemědělské půdy. V roce 1930 měla tato obec, ležící asi

9 kilometru severovýchodně od Loun, 305 obyvatel,399 tento počet se ale po druhé světové

válce výrazně snížil. Nastoupený trend pak pokračoval i v 50. letech.400 Počtem obyvatel se

tedy tato obec řadila spíše mezi ty menší, rozlohou však patřila mezi větší.401 Obec však ani

dřív ani dnes nepatřila mezi významná sídla okresu. Bohužel se k ní nedochovaly téměř žádné

materiály, je tedy velmi obtížné na základě dostupných informací rekonstruovat poměry ve

vesnici a zjistit množství velkých sedláků. Josef Sachr vlastnil sice jen 18 hektarů, jak je však

patrné, mělo jeho hospodářství jistý význam, především později pro fungování Jednotného

zemědělského družstva v Mnichovském Týnci.

O jeho životě za první republiky existují rovněž jen kusé zprávy. Hospodářství převzal

v roce 1923, když dosáhl v 21 letech plnoletosti, na statku ale pracoval se svojí matkou již od

dětství, protože jeho otec brzy zemřel.402 Jeho manželka Anna byla o šest let mladší (*1908),

na konci dvacátých a na začátku třicátých let se jim narodili dva synové, Josef (*1928) a

mladší Vlastimil (*1931). V této době se na usedlosti Josefa Sachra hospodařilo dobře.

Zaměstnával jednoho kočího a jednu služebnou a od roku 1935 mu pomáhali i synové, a to

když bylo nejstaršímu teprve šest let. To vše mu umožňovalo za druhé světové války plnit bez

problémů stanovené dodávkové povinnosti.

Zajímavý je jeho politický život. Jako většina sedláků byl organizován v agrární

straně, dokonce se u něho podle pozdějších zpráv okresní prokuratury scházeli ostatní sedláci.

Josef Sachr tak jistě představoval ve vesnici nepřehlédnutelnou autoritu. Překvapivá je však

zpráva, že ještě za první republiky z agrární strany vystoupil a přešel do strany národně

socialistické. Stalo se tak jako u jediného z celého vzorku sledovaných sedláků. Není

dostatečně zřejmé, zdali jeho sociální cítění nebo program a proklamace zlákaly Josefa Sachra

ke vstupu do Komunistické strany Československa a to již v roce 1945. Velmi záhy z ní však

399 Seznam obcí v zemi České podle stavu z prosince 1945, s. 45.
400 V roce 1945 měl Mnichovský Týnec 245 obyvatel a v roce 1955 již jen 196.
401 Vesnice zaujímala plochu 525 hektarů.
402 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 20.
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vystoupil a nově se pak organizoval u národních socialistů, pro něho již dobře známých. Jako

jeden z mála sedláků byl dokonce za tuto stranu členem Místního národního výboru

v Mnichovském Týnci.403 Mnoho sedláků se totiž veřejného života po skončení války již

nezúčastňovalo, mnohdy z důvodu přílišné agresivnosti a průbojnosti komunistických

představitelů v dané obci.

Většina vystěhovaných sedláků byla před vystěhováním několikrát komunistickou

justicí trestána nebo alespoň nucena zaplatit velké množství pokut, na které řada z nich

neměla peníze, musela si tedy odpykat několikatýdenní a až několikaměsíční náhradní tresty.

To však nebyl případ Josefa Sachra, ten nebyl do roku 1953 ani jednou pokutován za

nesplnění jakýchkoliv povinných dodávek, přestože téměř žádné pomocné pracovní síly

neměl. Starší syn Josef totiž od října 1952 plnil povinnou vojenskou služba a stejně jako řada

ostatních selských synů byl přidělen k Pomocným technickým praporům.404 Mladší syn

Vlastimil pak o něco později nastoupil rovněž k PTP, tedy ani jeden z nich nemohl otci na

hospodářství nijak výrazněji pomoci. Ve světle těchto informaci je tak velmi překvapivé a

zároveň i netradiční, že Josef Sachr zvládal plnit předepsané úkoly dobře. Je samozřejmě

možné a i velmi pravděpodobné, že mu vypomáhal někdo z vesnice nebo nějaký vzdálený

příbuzný.

Josef Sachr tak pravděpodobně neměl velkou zkušenost s metodami, jež uplatňoval

Okresní národní výbor v Lounech a okresní prokuratura. Dne 9. března 1953 bylo na Josefa

Sachra podáno trestní oznámení na Okresním oddělení Veřejné bezpečnosti v Lounech.405

Žaloba byla prokurátorem Antonínem Vališem vypracována o deset dní později. Vinil v ní

Josefa Sachra z nedodržení povinných dodávek za rok 1952 jak v živočišné, tak v rostlinné

výrobě, hodlal proto uplatnit tradičně paragraf 135 trestního zákona z roku 1950.406 Sachr prý

nesplnil i dodávku máku a česneku, z čehož je patrné, jak byly předpisy dodávek často

nesmyslné a pro sedláky i nepochopitelné. V této zemědělské oblasti se totiž česnek ani mák

nijak výrazně nepěstoval. Hlavními plodinami byly řepa, obiloviny a doplňkově také chmel.

Pro pěstování řady ostatních plodin nebyla tato půdu příliš vhodná. Sedlák pak měl

pochopitelně se splněním takovýchto dodávek problém. Josef Sachr česnek ani mák vůbec

nedodal.

Ve spisu Josefa Sachra není nikde uvedeno, zdali na něho byla uvalena vazba nebo

nikoliv. Hlavní líčení u Lidového soudu v Lounech se konalo relativně rychle, jen měsíc po

403 TAMTÉŽ.
404 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
405 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 20.
406 Josef Sachr údajně nesplnil dodávky ječmene, žita, pšenice, sena, brambor, máku, česneku, hovězího a
vepřového masa a mléka.
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podání trestního oznámení 10. dubna 1953.407 Soudcem byl opět bývalý okresní prokurátor

Bohumír Radosta. U soudu tradičně vystupovali svědci obžaloby, kteří potvrzovali špatné

hospodaření Josefa Sachra, které prý bylo způsobeno tím, že dřív si na obdělání polí najímal

zemědělské dělníky z vesnice, a když teď již nemohl, nedokázal se sám postarat. Toto tvrzení

se stalo klasickým argumentem u všech sledovaných sedláků. Přesto se u soudu vyskytl i

jeden kladný posudek, když JZD v Mnichovském Týnci uvedlo, že Josef Sachr i jeho

manželka po vstupu do družstva pracovali svědomitě.408

V říjnu 1952 bylo v Mnichovském Týnci založeno jednotné zemědělské družstvo, do

kterého vstoupili i manželé Sachrovi.409 Prokuratura však označila, že se tak stalo ze

„zištných důvodů“.410 JZD sehrálo v celém případu patrně důležitou roli, jelikož poté, co se

starší syn Josef vrátil z vojny, na něho byl v lednu 1953 vytvořen nátlak, aby do družstva

vstoupil také. „Pravou příčinou vyhoštění jest ta okolnost, která jest obsažena v příloze JZD

Mnichův Týnec, ve kterém se praví, že nevstoupí-li Josef Sachr, ml. do JZD, bude jeho otec

vyloučen, vyhoštěn, což se pak skutečně stalo nejen otci, ale i synovi. Originál tohoto dopisu

může Josef Sachr, ml. na požádání předložit.“411 Tento fakt potvrzoval o několik let později i

Okresní národní výbor v Lounech. „JZD zaslalo dopis jeho otci s připomínkou, že jakmile se

jeho syn nevrátí zpět pracovat na hospodářství, že bude jako člen z JZD vyloučen. Sachr J.

ml. do JZD nevstoupil a tak se stalo, že jeho otec byl z JZD vyloučen a dále proběhlo řízení u

Lidového soudu v Lounech, kde též propadl majetek J. Sachra ve prospěch čs. státu.“412

Josef Sachr mladší nevstoupil do družstva, protože byl předčasně propuštěn z vojny

pod podmínkou bezodkladného nástupu do práce buď ve stavebnictví, nebo v hornictví.

V opačném případě by musel dosloužit zbylých třináct měsíců vojenské služby. Po průtazích,

kdy se do celého problému vložilo i ONV v Lounech, které požadovalo, že musí pracovat

v zemědělství, nastoupil po zásahu vojenských orgánů do stavebního podniku Konstruktiva

v Praze.413 Z tohoto případu je patrné, do jaké míry bylo vše určováno mocenskými

požadavky a především snahou za každou cenu zajistit nově vzniklému JZD dostatek

kvalitních a zkušených pracovních sil. Pokud se to nakonec nepovedlo, bylo lepší se odbojné

rodiny zbavit, aby jejího příkladu nenásledovali další.

Bývalý člen JZD Mnichovský Týnec byl tedy 10. dubna 1953 odsouzen za ohrožení

jednotného hospodářského plánu k šesti měsícům odnětí svobody, pokutě 30 tisíc korun nebo

407 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 20.
408 TAMTÉŽ.
409 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
410 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 20.
411 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
412 TAMTÉŽ.
413 TAMTÉŽ.
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k dalším třem měsícům jako náhradnímu trestu. Vedlejšími tresty bylo propadnutí veškerého

jmění a zabavení i poloviny majetku jeho manželky Anny. Z důvodu předpokládaného

propadnutí veškerého jmění již 11. března 1953, tedy pouze dva dny po podání trestního

oznámení, rozhodl okresní prokurátor o zajištění jeho majetku. „Shorauvedený obviněný jest

důvodně podezřelý z trestného činu, za který lze podle zákona uložit trest propadnutí jmění.

Ježto však je důvodná obava, že výkon tohoto trestu bude nějak mařen nebo stížen, bylo

nutno majetek obviněného zajistit.“414 Je opět zajímavé, že soud u Josefa Sachra nevyslovil

zákaz pobytu. Bylo to jisté selhání soudu, možná kvůli nedůsledné přípravě. Pro Okresní

národní výbor v Lounech to ale překážkou nebylo, zákaz pobytu později vyslovil sám. Josef

Sachr musel také zaplatit veškeré výlohy spojené s trestním řízením. Odsouzený sedlák ale

samozřejmě neměl z čeho zaplatit vzhledem k propadnutí majetku ve prospěch státu a

k pokutě, která mu byla rovněž udělena.

Josef Sachr i Antonín Vališ se proti rozsudku odvolali. Krajský soud však 11. srpna

1953 sedlákovo odvolání zamítl a vzhledem k tomu, že již bylo po měnové reformě, byla

pokuta přepočítání na šest tisíc korun v nové měně. Josef Sachr tedy musel ve svých 51 letech

nastoupit do vězení. Teprve víc jak měsíc po vynesení rozsudku se sešla komise pro

vysidlování vesnických boháčů, kterou svolal referent pro mimořádná opatření Mergl.415

Od této chvíle začal být mnohem zajímavější osud sedlákova staršího syna Josefa.

Kolem vysídlení tohoto rodinného celku panovaly velké nesrovnalosti a problémy, které mělo

Ministerstvo národní bezpečnosti, ale i Okresní národní výbor v Lounech a i samotný referent

V s vystěhování tohoto rodinného celku. Především ani jeden řídící orgán neměl přesné

informace o rodině, což bylo opravdu velké selhání lidí, kteří měli vystěhování na starosti.

Nebyli schopni si zjistit přesný rok narození Josefa Sachra mladšího, ani zdali je ženatý.

Vzhledem k tomu, že do roku 1953 byla Ministerstvem národní bezpečnosti vydána řada

prováděcích pokynů k akci „K“, je tedy překvapivé, že se stále vyskytovaly takové zásadní

chyby. Právě na příkladu osudu Josefa Sachra ml. se projevil střet individuality člověka a

mocenských orgánů. U tohoto případu se navíc celé projednávání protahovalo, všechny

problémy se řešily za pochodu. Dlouhá doba uplynula například od vydání výměru o přidělení

k práci a zasláním výměru o zákazu pobytu. Ministerstvo národní bezpečnosti si ve svých

spisech vedlo rodinný celek jako čtyřčlenný. Vystěhována tak měla být manželka

414 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 20.
415 Komise se sešla 26. května 1953. NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení,
Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
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odsouzeného sedláka a dva synové. U mladšího syna Vlastimila byla uvedena poznámka, že

je toho času na vojně, tudíž měl být pro danou chvíli z vysídlení vyloučen.416

Oproti ostatním sledovaným rodinám prokazatelně nejaktivněji vystupoval Josef Sachr

mladší, jemuž pomohl fakt, že mu byl doručen výměr o přidělení k práci již v červnu 1953,

ale k samotnému vysídlení se ihned poté nepřistoupilo.417 Josef Sachr ml. se v listopadu 1952

oženil. Jeho manželka Marie a v té době již i jejich malý syn Miroslav, který se narodil

v květnu 1953, na výměru uvedeni nebyli.418 Josef Sachr měl tedy nastoupit do nového místa,

které bylo od jeho rodné vsi dosti vzdálené, bez své rodiny. Celá rodina sedláka Josefa Sachra

byla přidělena na ČSSS Lnáře, konkrétně na hospodářství v Míreči, které leželo v té době

v okrese Blatná na jihu Čech.419

Sedlákův syn projevil opravdu, především pro úřady, nečekanou aktivitu, když se 12.

července 1953 vypravil na státní statek ve Lnářích, kde s jeho představiteli jednal o celé

situaci.420 Až tento čin vyřešil nesrovnalosti, jež kolem celé rodiny panovaly. Neobjasnil je

tedy referent V, jehož úkolem to mělo být, ale Josef Sachr mladší osobně. O celé události pak

informoval Ministerstvo národní bezpečnosti státní statek ve Lnářích, který několikrát urgoval

přesun tohoto rodinného celku, jelikož byl na státním statku tíživý nedostatek pracovních

sil.421 Z materiálů není zcela zřejmé, zdali byla nejdříve vystěhována manželka odsouzeného

sedláka Anna a až dodatečně její snacha se synem Josefem, kteří byli prokazatelně přesunuti

21. srpna 1953 na hospodářství v Míreči.422 V ten den byl i v jejich bytě proveden soupis

majetku, který si vzali s sebou. Vzhledem k tomu, že se na Josef Sachra mladšího nemělo

vztahovat propadnutí jmění, vzal si s sebou téměř všechno.

Mezitím, když byla rodina vystěhována do jižních Čech, odpykával si již Josef Sachr

starší svůj trest za ohrožení jednotného hospodářského plánu. Z vězení měl být propuštěn

pravděpodobně v únoru 1954.423 Ojediněle se u tohoto sedláka zachovaly i informace o

splácení udělené pokuty. Polovinu pokuty zaplatil do dubna 1954 v celkem pěti splátkách,

zbytek označil prokurátor Vališ za nedobytný a požadoval nástup k náhradnímu trestu.424

Naplnění bylo však na čas pozastaveno, neboť Josef Sachr podal žádost o milost prezidentu

416 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
417 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
418 TAMTÉŽ.
419 Rodině byl již 5. června 1953 připraven v Míreči dům č. 1, byt č. 1 o rozměrech 5,5 x 4,5 a 5,3 x 3 m. NA
Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
420 TAMTÉŽ.
421 TAMTÉŽ.
422 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
423 NA Praha, f. Ministerstvo národní bezpečnosti, Správa nápravných zařízení, Ústí nad Labem, A-N, kart. 11.
424 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 20.
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Antonínu Zápotockému.425 Jako první projednával právo sedláka na podání žádosti Lidový

soud v Lounech. Soudce Bohumír Radosta pak rozhodl, že „[…] má soud důvodně za to, že

odsouzený Josef Sachr jest hoden dobrodiní milosti presidenta republiky.“426 Milost mu byla

opravdu udělena 15. prosince 1954. Josef Sachr se však se svojí manželkou již neshledal, v té

době totiž podlehl patrně rakovině jater. V únoru 1954 absolvoval operaci nádoru v podjaterní

oblasti, od operace již nevstal z lůžka.427

Josef Sachr mladší však boj za návrat na Lounsko nevzdal. Po přestěhování se i podle

tamějšího vedení stal nejlepším pracovníkem celého hospodářství, nebyly na něho nikdy

žádné stížnosti. Je možné jen spekulovat, proč tak činil. Jedním z možných vysvětlení může

být jeho vrozená pracovitost a smysl pro povinnost nebo snaha se začlenit a začít pod vlivem

okolností nový život. Ve světle jeho pozdějších činů se však zdá mnohem pravděpodobnější

tvrzení, že se snažil být dobrým pracovníkem, aby byl v lepší pozici při žádostech o návrat do

lounského okresu. Své dobré pracovní kázně totiž využíval při argumentaci v mnoha

odvoláních.

První dochovanou žádost o návrat podal ale až 13. března 1956, kdy chtěl začít

pracovat ve státním statku v lounském okrese.428 O několik let později vysvětloval, proč

odvolání nepodal již v srpnu 1953: „Někteří funkcionáři Okresního výboru v Lounech však

proti mně působili zastrašujícím způsobem tak, že jsem se neodvážil v té době v r. 1953

podati do shora citovaného výměru o vyhoštění odvolání a naopak poslechl jsem tento výměr

a přestěhoval jsem se do Míreče okr. Blatná, kde od 22. srpna 1953 pracuji až do dnešního

dne na státním statku, mám tam své pracovní úspěchy a dokázal jsem tam svůj naprosto

kladný poměr.“429 Odvolával se tak především na fakt, že se svým otcem nežil v jedné

domácnosti, ale v jiném domě v Mnichovském Týnci a měl navíc i vlastní rodinu. V takovém

případě podle prováděcích pokynů k vystěhování dojít nemělo. Pro Josefa Sachra bylo velmi

obtížné dokázat, že vedl samostatnou domácnost, která s jeho otcem a jeho trestným činem

neměla nic společného.

Josef Sachr sliboval ve své žádosti, že bude pracovat ještě lépe, pokud se bude moci

s rodinou a matkou vrátit do Loun. „Kdyby této mé žádosti bylo vyhověno, byla by odčiněna

křivda, která na mě byla spáchána a mimoto měl bych docela jinačí předpoklady, abych

425 Josef Sachr podal žádost o milost spolu s žádostí o odklad platby 5. května 1954. SOkA Louny, f. 334 OP
Louny, kart. 20.
426 TAMTÉŽ.
427 TAMTÉŽ.
428 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
429 TAMTÉŽ.
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rozvinul své pracovní možnosti.“430 Celý proces odvolávání trval velmi dlouho. Okresní

národní výbor v Lounech a stejně tak i Krajský národní výbor v Ústí nad Labem si totiž

několikrát vyžádaly stanovisko Místního národního výboru v Mnichovském Týnci i místního

jednotného zemědělského družstva. Obě instituce vydaly pokaždé odmítavé stanovisko,

argumentovaly tím, že by rodina mohla kazit pracovní morálku obce. To byl klasický

argument, který používaly národní výbory a družstva u většiny vystěhovaných sedláků. Ve

vedoucích pozicích totiž po často krátké době, která uplynula od vystěhování, stále figurovali

stejní lidé. Ti samozřejmě nechtěli znovu spatřit ty, které se jim podařilo předtím z vesnice

vyhnat.

Ještě v květnu 1957 si Josef Sachr vyslechl znovu zamítavou odpověď. O pár měsíců

později, 22. července 1957, však KNV v Ústí nad Labem zrušil výměr o přidělení k práci,

protože uznal, že Josef Sachr ml. opravdu nežil v jedné domácnosti se svým otcem.431 Není

jasné, jak se podařilo Josefu Sachrovi docílit této změny, která znamenala, že jistá možnost

domoci se svého práva i v 50. letech bylo možné. Josef Sachr si zařídil práci v JZD

v Konětopech, kam v listopadu 1957 nastoupil. Místní jednotné družstvo totiž mělo

nedostatek pracovních sil, proto uvítalo jakoukoliv pomoc,i když to znamenalo zaměstnat

syna kulaka. Sachr se nevrátil do svého rodného Mnichovského Týnce, protože tam již neměl

kde bydlet, tamější MNV mu odmítalo přidělit nějaký byt.

Osud této rodiny byl tragický především v její starší generaci. Sedlák Josef Sachr se

sice propuštění z vězení dočkal, ale zanedlouho poté zemřel na rakovinu. Jeho manželka se

s ním již neviděla. Byl to sedlák, který po dlouhou dobu zvládal plnit předepsané dodávkové

úkoly dobře, stačilo ale, aby se do všeho vložil Místní národní výbor v Mnichovském Týnci a

po nátlaku byl vyloučen z JZD, pak i definitivně z obce. Osud jeho syna je ale v něčem přeci

jiný, na začátku tragický, přesto na konci spíše nadějný. Ukazuje sílu mladého člověka,432

s jakou se postavil komunistické moci. Odvážil se dokonce řešit situaci sám, když ještě před

vystěhováním odjel do státního statku ve Lnářích. Je to naprosto, alespoň pro Lounsko,

ojedinělý případ, který nakonec skončil dobře. Josef Sachr se pravděpodobně i díky své

houževnatosti do okresu i se svou manželkou, synem i matkou vrátil.

430 TAMTÉŽ.
431 TAMTÉŽ.
432 Josefu Sachrovi mladšímu bylo v době vystěhování 25 let.
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Obr. č. 18: Smolnice 1906 (Louny na starých pohlednicích)

Jiná forma vystěhování – osud rodina sedláka Josefa Kernera

Na první pohled se může zdát, že životní příběh sedláka Josefa Kernera (* 29. 1. 1909)

ze statku č. p. 28 ve Smolnici nepatří do sledovaného vzorku sedláků postihnutých akcí

Kulak. Tento sedlák opravdu nefiguruje v žádném seznamu sedláků zařazených do této akce.

Přesto je jeho osud v mnoha ohledech podobný vystěhovaným rodinám. Josefu Kernerovi

totiž Okresní soud v Lounech také udělil zákaz pobytu v Ústeckém kraji. Odsunut do jiného

kraje sice nebyl, jeho rodina však byla několikrát stěhována v rámci vesnice. Nebyla tak úplně

vykořeněna ze své rodné obce, ale o statek také přišla a navíc se musela dívat, jak v jejich

domě žije někdo jiný. Byl to samozřejmě obvyklý postup represivních orgánů, jak se

vypořádat s třídním nepřítelem. I tohle by však mohlo být považováno za jistou formu akce

„K“, a proto je i příběh Josefa Kernera zařazen mezi sledované selské rodiny.

Josef Kerner patřil

k selskému rodu, jenž byl ve

Smolnici usedlý

pravděpodobně již od konce

17. století, což v sobě nese

velkou tradici k práci na poli

a pro dnešní generaci

mladých lidí asi i

nepředstavitelnou

provázanost s vlastní půdou

a majetkem děděným po

generace. V tomto světle pak i

situace v 50. letech v zemědělství získává nový rozměr. Hospodářství o výměře 19 hektarů

zdědil po svém otci Václavovi v roce 1932.433 Poté co se oženil s Annou Aulickou, která

pocházela z nedalekých Bedřichovic, vyženil a pak i zakoupil další pole, takže pak hospodařil

na 37 ha. Hektarovou výměrou patřil mezi několik velkých sedláků ve Smolnici.434 Situace ve

vesnici byla detailněji popsaná u příběhu sedláka Adolfa Žateckého, proto není nutné ji zde

znovu rozebírat. Život Kernerovy rodiny před druhou světovou válkou se nelišil od ostatních

433 Soukromý archiv Antonína Kernera.
434 Dva největší sedláci byli Jan Babuška (43,5 ha) a Adolf Žatecký (56 ha), kterému již byla věnovaná samotná
část.
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Obr. č. 19: Secí stroj Melichar (NZM)

sedláků. Josef Kerner byl stejně jako ostatní sedláci organizován v agrární straně, nepatřil

však pravděpodobně mezi její nejdůležitější členy v rámci vesnické organizace.

Velikost hospodářství samozřejmě vyžadovala zaměstnávání stálých pracovníků a na

špičkové práce i těch příležitostných. Za první republiky u Josefa Kernera pracovali čtyři

zaměstnanci nastálo, za války jeden přibyl, do roku 1950 měl již jen jednoho zaměstnance. Při

špičkových prácích mu ale i nadále vypomáhali sousedé nebo příbuzní. Hospodářství Josefa

Kernera mělo jedno specifikum, které nepatřilo mezi nejobvyklejší. Pěstoval totiž vojtěšku

pro semena. První sklizeň byla určena jako pícnina pro dobytek a koně, v další fázi přišla na

řadu právě semena. Pěstování vojtěšky pro její semena znamenalo, že Josef Kerner byl dobrý

a zkušený pěstitel-hospodář. Ne každý to totiž dokázal. Produkování semen bylo na druhou

stranu finančně dobře hodnoceno, a tak právě díky penězům získaným z prodeje semen

vojtěšky mohl tento sedlák v roce 1946 zakoupit traktor značky Škoda.435

Jak již bylo

několikrát, například

v případě Václava Husáka

z Konětop, uvedeno,

koupit traktor bylo i po

druhé světové válce za

existence přídělového

hospodářství možné, i

když se nákup neobešel

bez komplikací. Josef

Kerner musel spolu

s několika dalšími rolníky

ze Smolnice založit Družstvo pro rozvod elektrické energie, přes něhož pak bylo možné

traktor zakoupit. Tento traktor, přestože oficiálně patřil tomuto družstvu, zaplatil Josef Kerner

mimo jiné i z peněz za semena. Poválečná doba znamenala pro Kernera strojní inovaci. Vedle

traktoru totiž zakoupil také mlátičku a strojní dojičku mléka. Traktor sloužil i ostatním

členům Družstva pro rozvod elektrické energie. Přesně měsíc po únoru 1948 byl však

rozhodnutím Akčního výboru Národní fronty ve Smolnici z představenstva družstva odvolán.

V té době navíc musel z rozhodnuté Místního národního výboru ve Smolnici traktorem orat i

pole ostatních rolníku-nečlenů v obci. „Jak jest Vám jistě známo, že musí být využity všechny

potahy a traktory, jak k podzimní, tak i k jarní orbě. Jelikož Váš traktor stojí a na výzvu jste se

435 Soukromý archiv Antonína Kernera.
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do úřadu MNV nedostavil, dává Vám místní národní výbor příkaz, aby jste, nemůžeteli sám,

zjednal si náhradního šoféra ke kterému máte důvěru a po obdržení tohoto příkazu, začal

s traktorem ihned orat.“436 Tak nařizoval 29. listopadu MNV ve Smolnici Josefu Kernerovi.

V roce 1948 byla situace jiná než o dva roky později, v roce 1950, kdy museli sedláci

povinně odevzdávat svojí mechanizaci do výkupu. Samozřejmě žádné peníze za své stroje

nedostali. Podle dokumentů, jež si sedlák Kerner vedl, odevzdal stroje v celkové hodnotě

téměř 271 tisíc korun. Nebyly to jen nově nakoupená mlátička a strojní dojení, ale i secí stroj

nebo samovaz. Například odhadní cena traktoru byla 95 645 korun.437 Díky těmto strojům a

traktorům byly Státní strojní a traktorové stanice dobře vybaveny. V roce 1948 tomu tak ale

ještě nebylo. Stanice měly většinou nedostačující výbavu ještě z dob války. Národní výbor ve

Smolnici tak logicky donutil Josefa Kernera jako vlastníka traktoru, aby vykonal to, co

později dělaly strojní stanice. Za nařízením MNV je navíc možné vidět i snahu nějakým

způsobem tohoto velkého sedláka omezit a zhoršit jeho podmínky pro hospodaření. Vzhledem

k tomu, že Josef Kerner neměl v této době již téměř žádné pracovní síly, muselo pro něho být

přítěží, když byl zaměstnáván orbou někde jinde než na svých polích. I právě takovéto cíle

mohlo MNV sledovat.

Není známo, zdali byl Josef Kerner po válce delší dobu členem nějaké politické

strany. V zápisech MNV ve Smolnici však 6. května 1945 při ustavení Revolučního

národního výboru ve Smolnici, jehož se stal členem, je zmínka, že měl pověření od ilegální

organizace se sídlem v Praze, nazvané Hnutí pro svobodu.438 V září 1945, o několik měsíců

později, se stal členem zemědělské komise, v níž byl ještě v roce 1947.439 Pravděpodobně

tedy musel být někde organizován. U zmíněného Hnutí to patrně nebylo, jelikož se v zápisech

již nikde nevyskytovalo. Nebylo totiž obvyklé, aby v té době na místní úrovni zastával

nestraník nějakou funkci. Josef Kerner byl po válce aktivnější než například Adolf Žatecký,

největší sedlák v obci. V předchozích kapitolách bylo uvedeno, že ve Smolnici proběhlo

scelení půdy za účelem vyměření lepších pozemků, které by byly díky nové mechanizaci a

možnostem lépe obdělávatelné. Za tímto účelem byl proto 17. září 1947 ustanoven scelovací

výbor, jehož předsedou se stal právě Josef Kerner.440

Do roku 1950 neměl Josef Kerner žádný problém s plněním předepsaných

dodávkových úkolů. V tomto směru mu samozřejmě pomáhaly stroje, které si po druhé

světové válce nakoupil, především již několikrát zmíněný traktor. V létě roku 1951 však

436 TAMTÉŽ.
437 TAMTÉŽ.
438 SOkA Louny, f. 709 AO Smolnice, i. č. 4 Kniha zápisů rady a plenárních zasedání MNV.
439 TAMTÉŽ.
440 SOkA Louny, f. Sbírka kronik, i. č. 169 b, Kronika obce Smolnice.
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Obr. č. 20: Statek Josefa Kernera v současné podobě (foto autorka)

nastaly první problémy, kterých se Josef Kerner již nezbavil. Dne 27. srpna 1951 zasedla

trestní komise Okresního národního výboru v Lounech a rozhodla, že by měl být tento sedlák

soudně potrestán za nesplnění některých dodávek za první pololetí roku 1951.441 ONV tedy

zaslal celý Kernerův případ okresní prokuratuře, která měla dále rozhodnout. Ta však téměř

žádná opatření neudělala. Na konci ledna 1952 vyřešení případu urgoval dokonce i krajský

prokurátor Oldřich Hlaváček.442 Prokuratura v té době nekomunikovala a neměla téměř žádné

informace. Podle okresního velitele Veřejné bezpečnosti však byl Josef Kerner 18. října 1951

nakonec přeci jen potrestán okresním národním výborem padesátitisícovou pokutou a bylo

mu umožněno náhradní plnění dodávek. Ani v tomto pozdějším termínu dodávky vepřového

masa a mléka nesplnil, proto velitel VB sděloval, že teprve teď bude moci být přikročeno

k soudnímu postihu. Na celém případu je zarážející opět téměř nulová komunikace mezi

jednotlivými úřady. Hlavním cílem přeci mělo být, co nejrychleji potlačit problémové

sedláky, aby nebránili průběhu kolektivizace. Je nutné si navíc uvědomit, že okresní

prokuratura v té době sídlila v budově Okresního národního výboru v Lounech. Není tedy

možné argumentovat delší vzdáleností, kterou musely spisy absolvovat.

Po této zprávě

okresního velitele Veřejné

bezpečnosti v Lounech již

prokuratura neotálela. Dne 17.

června 1952 byl Josef Kerner

poprvé soudně potrestán.

Soud mu vyměřil podle

paragrafu 135 trest na

svobodě i peněžitý.

Odsouzený sedlák měl strávit

pět měsíců ve vězení a k tomu

navíc znovu za stejný čin

zaplatit pokutu 50 tisíc korun.443 U soudu se tradičně četly výpovědi svědků obžaloby.

Ačkoliv soud nevyslovil jako trest zabavení majetku, rodina Josefa Kernera raději ze strachu,

ještě před konáním hlavního líčení u okresního soudu, schovala část majetku, ale i nábytku u

manželčiných rodičů v nedalekých Bedřichovicích. Z toho je patrné, že se rodina snažila

441 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 15.
442 SOkA Louny, f. 334 OP Louny, kart. 13.
443 Soukromý archiv Antonína Kernera.



- 135 -

zachránit to, co bylo vůbec možné. V takové situaci je logické, že se každý snaží zabránit

jakýmkoliv způsobem tomu nejhoršímu.

Po vynesení rozsudku trvalo čtyři měsíce, než Josef Kerner nastoupil k výkonu svého

trestu. To byla opravdu dlouhá doba, kterou je možné vysvětlit jedině projednáváním

odvolání proti rozsudku. Mezitím dokonce stačil zařídit vše potřebné ohledně fungování

statku. Bylo to patrně dáno tím, že před zasedáním soudu nebyl vzat do vazby. Pokud by se

tak stalo, jakási forma vazby by pokračovala i nadále, a to do doby, než by se vyřídila podaná

odvolání. Dne 15. září 1952444 žádal Josef Kerner Místní národní výbor ve Smolnici, aby

převzalo jeho hospodářství na základě zákona O pomoci rolníkům při uskutečňování

Jednotného hospodářského plánu.445 Důvodem měl být jeho brzký nástup do vězení. Navíc

uvedl, že ani po návratu již hospodařit nechce. Takovému kroku muselo předcházet velmi

závažné rozhodování. Jen velmi malé množství sedláků se svého majetku dobrovolně

vzdávalo, muselo se tedy jednat již opravdu o krajní situaci. Jak již bylo výše uvedeno, tato

rodina patřila mezi jedny z nejdéle usedlé ve obci Smolnice. Její provázanost s půdou,

vlastním majetkem i rodinou historií byla o to větší. Je zřejmé, že Josef Kerner neměl na

vybranou. Pokud by to neudělal, zůstala byla jeho manželka na usedlosti jediná, kdo by mohl

hospodařit. Následný postih za nesplnění nějakých dodávek by byl téměř jistý. Právě proto se

zřejmě sedlák Josef Kerner rozhodl k tomuto kroku.

Než nastoupil do výkonu trestu, který celý až do 17. března 1953446 strávil

v Libkovicích na Mostecku, zaplatil ještě část z padesátitisícové pokuty, jíž mu udělil okresní

soud. Do 18. října 1952 tak Josef Kerner zaplatil 15 tisíc korun, zbytek označil prokurátor

Vališ za nedobytný a 12. února 1953 mu upravil náhradní trest podle výše splacené částky na

1 měsíc a 12 dní.447 Po nástupu do vězení nastala složitá situace pro rodinu Josefa Kernera,

kvůli čemuž je právě zařazen do této kapitoly.

Rodina, protože soud nevyslovil propadnutí majetku, dál bydlela na usedlosti č. p. 28

ve Smolnici. Na hospodářství ale hospodařila jen krátce, jen do doby, než na ni přidělil MNV

správce na základě zákona č. 55/1947, tak jak ostatně požadoval sedlák Kerner. Místní

národní výbor ve Smolnici na svém zasedání 28. listopadu 1952 rozhodl o rozdělení

Kernerovy půdy mezi malé a střední rolníky. Dokonce měla vzniknout pětičlenná komise,

která měla rozhodovat, komu a co bude předáno.448 Nakonec bylo ale celé hospodářství 19.

444 TAMTÉŽ.
445 Jedná se o zákon č. 55/1947 Sb.
446 Soukromý archiv Antonína Kernera.
447 TAMTÉŽ.
448 SOkA Louny, f. 709 AO Smolnice, i. č. 4 Kniha zápisů rady a plenárních zasedání MNV.
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Obr. č. 21: Dům, do kterého se rodina poprvé přestěhovala (foto
autorka)

ledna 1953 předáno k obhospodařování JZD ve Smolnici.449 Od té chvíli již nemohla

sedlákova rodina plně rozhodovat o statku a už vůbec ne o polích, která dříve obdělávala.

Druhý únor roku 1953 znamenal pro Annu Kernerovou, její dvě děti a starého tchána

první nucené stěhování. Nařídilo ho sice smolnické jednotné zemědělské družstvo, je však

možné, že za tím stál buď místní národní výbor nebo dokonce Okresní národní výbor

v Lounech. Museli se vystěhovat do týdne od zaslání nařízení do malého bytu v domě na

návsi, kde netekla ani teplá voda. Celkově zde panovaly nevyhovující podmínky, jak

hygienické, tak i ty k samotnému bydlení. „Jako důvod uvádíme. Při zvyšování a rozšiřování

živočišné výroby, nutně potřebujeme tuto usedlost na umístění hovězího dobytka. Též

bytovou jednotku pro člena, který bude ten to dobytek obsluhovat.“450 Po necelých dvou

měsících přišel další příkaz ke stěhování. Bylo to krátce předtím, že se měl Josef Kerner vrátit

z vězení. MNV i JZD ukázali jistou benevolenci, když dovolili Anně Kernerové, aby se

přestěhovala až po návratu svého manžela. Ten se tak již do svého rodného statku nevrátil, i

když byl nucen se po následující dlouhá léta dívat, jak v něm bydlel někdo jiný a jak statek

postupně chátral.

Na začátku května došlo

tedy k již druhému stěhování.451

Právní podložení tohoto

přesunu v rámci obce bylo

podle zákona O hospodaření

z byty z roku 1948.452 Tentokrát

pro ně byl připraven opět byt

v domě na návsi. Jednalo se o

statek č. p. 3, který dříve patřil

druhému největšímu sedlákovi

Janu Babuškovi. Ten byl již

v dubnu 1953 odsouzen a jeho

majetek na základě rozsudku

propadl ve prospěch československého státu. Jeho rodinní příslušníci byli však vystěhováni

v rámci akce „K“ až v srpnu 1953.453 Nastala tak zvláštní situace, kdy do bývalého domu

kulaka byla přestěhována rodina jiného kulaka. Není známo, zdali zbytek Babuškovy rodiny

449 TAMTÉŽ.
450 Soukromý archiv Antonína Kernera.
451 Příkaz ke stěhování je datován 7. května 1953.
452 Zákon č. 138/1948 Sb.
453 SOkA Louny, f. 398 ONV Louny, kart. 73 Akce „K“.
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bydlel ještě ve statku. Pokud ano, jak tuto nastalou situaci musela rodina vnímat? V té době

nikdo nehleděl na pocity rodinných příslušníků, kteří buď čekali na vystěhování, nebo se

naopak sžívali s novým prostředím, do něhož byli nuceně uvrženi.

Josef Kerner opravdu dodržel to, co původně Místnímu národnímu výboru ve

Smolnici slíbil, když požadoval převzetí svého hospodářství. Po propuštění z vězení a

přestěhování do nového bytu nezačal totiž pracovat znovu v zemědělství, ale odešel na stavbu

letiště, která probíhala v blízkém okolí. Pokud by chtěl pracovat v zemědělství, musel by

žádat MNV o navrácení polí a statku, to tehdy již ale nepřicházelo v úvahu. Poslední

Kernerova práce v zemědělství tak byla na podzim roku 1952 před nástupem do vězení.

Mohlo se tedy zdát, že spolu se svým hospodářstvím zbavil i možnosti nového odsouzení za

opětné nesplnění nějakých dodávek. Opak byl však pravdou. Jen pár měsíců po návratu

z vězení byl v létě roku 1953 vzat do vazby a v následném procesu před Lidovým soudem

v Lounech 19. srpna 1953 odsouzen tentokrát již za sabotáž podle paragrafu 85 trestního

zákona ke třem letům odnětí svobody, dále k pokutě 3000 Kč.454 Vedlejšími tresty již

tentokrát bylo propadnutí veškerého jmění, ztráta čestných práv občanských na tři roky a

zákaz pobytu nejen v okrese Louny ale dokonce v celém Ústeckém kraji.455 Rozsudek

stanovil soudce Bohumír Radosta na základě obvinění z nesplnění předepsaných dodávek za

rok 1952.456

Jak již bylo výše uvedeno, Josef Kerner v době, za kterou byl obviněn z nesplnění

dodávek, již na hospodářství nepracoval. V té době byl již ve vězení a na statku pracovala jen

jeho manželka Anna, která čekala, až usedlost rozdělí MNV mezi správce. Josef Kerner a

téměř ani jeho manželka nemohli ovlivnit plnění dodávek. Jednalo se tak o absurdní

odsouzení, takových ale v té době nebylo málo. Soud samozřejmě k objektivním

skutečnostem nepřihlédl. Navíc podmíněně potrestal i Annu Kernerovou jako spolumajitelku

hospodářství.457 Není lehké najít vysvětlení tohoto druhého odsouzení Josefa Kernera.

Důvody k němu již totiž v té době nebyly žádné. Hospodářství spravovalo JZD ve Smolnici,

rodina byla již dvakrát přestěhována a Josef Kerner už v zemědělství nepracoval. Vysvětlením

může být to, že Josef Kerner byl stále faktickým majitelem smolnického statku, i když reálně

ho nevlastnil. JZD totiž spravovalo jeho pole a usedlost na základě zákona č. 55/1947 Sb. jako

454 Pokuta se může, vzhledem k předchozím, zdát velmi nízká. V srpnu 1953 bylo však již po měnové reformě,
která se uskutečnila 31. května 1953. Tato částka tedy byla vyměřena již v nové měně a odpovídala standardní
částce vyměřované při trestu dle paragrafu 85.
455 Soukromý archiv Antonína Kernera.
456 Josef Kerner prý nesplnil dodávky brambor, řepy, mléka, vajec, vepřového a hovězího masa a chmele.
457 Anna Kernerová byla odsouzena podle § 135 trestního zákona k šesti měsícům odnětí svobody a pokutě 1900
korun. Vedlejší tresty jí byly vyměřeny stejné jako jejímu manželovi.
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nucený správce. Cílem tohoto odsouzení tak opravdu mohlo být definitivní zabavení majetku,

tak aby na něj nikdy nemohl vzniknout žádný nárok.

Josef Kerner tak nastoupil podruhé do vězení, tentokrát si trest odpykával

v Jakubčovicích na severní Moravě. Pro jeho rodinu se téměř nic nezměnilo, „jen“ přišla opět

o otce. Již ve výkonu trestu podal Kerner odvolání proti rozhodnutí Lidového soudu

v Lounech. Odvoláním se pak 5. listopadu 1953 zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem.458

Překvapivým výsledkem bylo zrušení původního rozsudku ze srpna 1953. Soud objektivně

uznal některá fakta, která reálně zapříčinila špatné nebo vůbec žádné dodávky zemědělských

produktů. Anna Kernerová byla zproštěna úplně, soud v jejím případě přihlédl především ke

špatnému zdravotnímu stavu, který snižoval její práceschopnost. U Josefa Kernera byl trest

překvalifikován podle paragrafu 135. Nejednalo se tedy již o sabotáž, ale „jen“ ohrožení

jednotného hospodářského plánu. Trest byl vyměřen na šest měsíců odnětí svobody, tuto dobu

si již sedlák odpykal, do vězení tak znovu nastoupit nemusel. Krajský soud dokonce zrušil

zákaz pobytu i propadnutí jmění. „Jeho postoj jako kulaka vůči republice jistě není kladný,

avšak odvolací soud nezjistil, že by zjištěnou trestnou činnost páchal s nenávistí vůči

lidovědemokratickému zřízení republiky. Není zde tedy zákonných předpokladů k vyslovení

vedlejších trestů propadnutí jmění, ztráty občanských práv a zákazu pobytu, jak to vyslovil

lidový soud v napadeném rozsudku. Nebyly proto tyto tresty obviněnému odvolacím soudem

uloženy.“459

Takovýto rozsudek byl svým způsobem přelomový. Jen zřídka se stávalo, že odvolací

soud rozsudek změnil ve prospěch odsouzeného sedláka. Vysvětlením může být samotný rok

1953, ve kterém se režim dostal do krize. To se ale na Lounsku vzhledem k pozdnímu

průběhu akce „K“ a ostatním trestům udělovaných sedlákům nezdá příliš pravděpodobné. Je

možné, že však pominuly důvody, pro které byl původně Josef Kerner odsouzen, politická

situace i vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem se změnily. Propadnutí jmění bylo sice

zrušeno, navrácení svého majetku se však Josef Kerner nedočkal. Tato situace se nijak

nezměnila. Po druhém návratu z vězení byli spolu manželkou donuceni pracovat v místním

jednotném zemědělském družstvu, nyní již jen jako bezzemci.

Příběh této rodiny se v mnohém nelišil od ostatních vystěhovaných sedláků, jen s tím

rozdílem, že rodina Josefa Kernera se nemusela stěhovat například až na Moravu. „Mohla“

zůstat nadále ve své rodné obci. Je však vzdálenost vysídlení to podstatné, co rodina vnímala

nejtíživěji? Při letmém zamyšlení se zdá, že takováto forma restrikcí dotčenou rodinu nijak

zásadně nepostihuje. Při hlubším prozkoumání jejich situace však vyplývá na povrch, že

458 Soukromý archiv Antonína Kernera.
459 TAMTÉŽ.
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rozdílnost dopadu na jejich životní situaci se výrazně nelišila od vystěhovaných rodin do

vzdálených okresů. Je tu dokonce několik okolností, které činily tento „krátký“ přesun

tíživější. Prvním je již jednou zmíněné vnímání vlastního majetku v rukou někoho cizího,

koho celý život znali. Ztratit majetek, který vám patřil léta je nepředstavitelně bolestivé, ale

vidět v něm pravidelně hospodařit lidi, kteří k němu nemají cit, je deprimující. Další neméně

důležitá změna, je změna společenské role. Ti, kteří byli odsunuti do vzdálených okresů,

začínali s cizími lidmi své životy jakoby od počátku. Rodina, která však zůstala v rodném

místě nebo jeho blízkosti, byla vtlačena do přehodnocování vztahu ke všem sousedům. Byly

jistě vystaveni vyřizování starých „účtů“, ústrků a ironizování jejich nové situace (v té lepší

variantě to byla solidarita a empatie). Tento trvalí tlak na psychiku mohl být tíživý a vést

k větším dopadů než vysídlení do zcela cizího kraje. Právě kvůli těmto důvodům byl měl

případ Josefa Kernera a jeho rodiny patřit rovněž do akce „K“, i když tomu podle obvyklých

parametrů tak není.
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Závěr

Aplikace Směrnice tří ministrů proběhla i v bývalém lounském okresu, který pro svůj

výrazně zemědělský charakter byl pro československé hospodářství důležitým regionem. Není

jednoduché zhodnotit celý průběh akce Kulak v tomto okrese. Situaci nepomáhá nízký počet

dochovaných archivních pramenů, stejně jako malé množství žijících pamětníků.

Z celorepublikového pohledu jsou struktura a průběh vysidlování selských rodin jasně

rekonstruovány. Zaměřením na určitý malý a ucelený region se však objeví jisté nesrovnalosti

a odlišnosti, které rozrušují předpokládanou strukturu a hierarchii. Lounsko je právě takovým

příkladem. Vzhledem k tomu, že neexistuje podobná sonda o průběhu akce „K“ v jiném

konkrétním regionu, není možné Lounsko s ničím porovnat. Jedinou možností tedy bylo

konfrontovat tuto akci se daným územ tak, jak vyplývá ze směrnice a jejích prováděcích

pokynů. V možnostech této práce nebylo vytvořit srovnání dvou regionů, které by

samozřejmě lépe ukázalo, zdali průběh akce „K“ na Lounsku byl nějakým způsobem

výjimečný. Alespoň částečné srovnání můžeme spatřovat v obecných pracích o kolektivizaci,

kde se někdy autoři okrajově věnují příkladům nucených vystěhování a dopadům na život

dotčených lidí. Důraz jejich práce je kladen do jiných rovin.

Na Lounsku bylo do akce zařazeno téměř 50 rodin, přičemž prokazatelně jich bylo

přesídleno 37, většina až během roku 1953. To je vzhledem k velikosti okresu relativně

vysoké číslo a samozřejmě koresponduje se zemědělskou exponovaností okresu v rámci

Československa. Po přepočtení na osoby se jednalo asi o 150 vystěhovaných lidí, mezi nimiž

byli muži, ženy, malé děti i staří lidé. Celá akce měla výrazně represivní charakter. Dalo by se

dokonce mluvit o jakési formě nového nevolnictví. Členové rodiny, kteří se nijak neprovinili,

nebyli ani odsouzeni nebo jinak trestáni, byli téměř bez možnosti obrany stěhováni stovky

kilometrů daleko od své rodné vesnice. A to jen pro stigma majetku a odlišnosti názoru na

správu a obhospodařování půdy. Přesídlení mělo být trvalé, tedy bez možnosti návratu.

Připoutání k novému místu bylo pevné, což se projevovalo nejen v nemožnosti návratu do

původního okresu, ale i v nemožnosti změnit přidělenou práci. Pokud již byl rozhodnutím

soudu nebo Krajského národního výboru v Ústí nad Labem zákaz pobytu zrušen, musel návrat

ještě dovolit současný zaměstnavatel (státní statek). To se stávalo jen minimálně, takto

zkušený pracovník byl na státním statku zapotřebí stále. Přesto se i takové případy na

Lounsku odehrály.
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V úvodu bylo vytýčeno několik otázek, mezi nimi i otázka cílů, jež akce „K“

sledovala. Závěrem je tedy možné konstatovat, že v době jejího zahájení v roce 1951, bylo

hlavním cílem urychlit postup kolektivizace. A to tím, že se problémové rodiny vystěhovaly

do jiných krajů Československé republiky, kde již neměly své zázemí ani podporu. Po

zastavení akce a jejím následném znovuzahájení na podzim roku 1952 se zdá, že vedle

zbavení se odbojných sedláků bylo dalším klíčovým cílem vyřešení problémů s nedostatkem

pracovních míst v zemědělství. Státní statky totiž žádaly o přidělení kulackých rodin a jako

důvod vždy uváděly tíživý nedostatek pracovních sil v jejich hospodářství. Vystěhování

samozřejmě mělo sloužit i jako exemplární případ pro ostatní obyvatele vesnice, aby jim bylo

dostatečně zřejmé, co se může stát, pokud se budou bránit vstupu do jednotného

zemědělského družstva.

Pro správné pochopení akce Kulak na Lounsku bylo nutné nejdříve dobře poznat

okresní strukturu. Nejdůležitější osobou na okrese byl okresní prokurátor Antonín Vališ, na

něhož byl i úzce napojen Okresní národní výbor v Lounech. Na prokurátorovi záležel výběr

sedláků, jejichž rodiny měly být následně zařazeny do akce „K“. Jeden člověk, v tomto

případě okresní prokurátor, disponoval velkou mocí, navíc mohl sledovat i vlastní cíle. To

však nebylo ve sledovaném regionu dostatečně prokázáno. Na okresní úrovni figurovaly jiné

elity než na celostátní. Pro běžné lidi byl mnohem známější okresní prokurátor nebo předseda

ONV než předseda vlády, dokonce i prezident. Prvně jmenovaní vyvolávali u lidí především

strach a obavy, že i na ně prokurátor zaměří svoji pozornost.

Klíčovými osobami v celém procesu byli samozřejmě sedláci a jejich rodiny. Během

krátké doby zažili tolik útrap a úskalí, že je to pro dnešní generaci mladých lidí téměř

nepředstavitelné. V krátkém sledu po sobě následovala válka, která mimo jiné s sebou

přinesla povinnost plnit předepsané dodávky. Po válce trvala svoboda a šance na nový rozvoj

jen tři roky, i když tato demokracie nebyla tak čistá, jak se může na první pohled zdát.

Nakonec přišel komunistický převrat, který pro většinu sedláků znamenal konec jejich

dosavadního života a především konec samostatného hospodaření. Mnozí z nich se navíc

ocitli v jakémsi kolotoči neustálých pokut, často i vězení. Zařazení do akce „K“ a následné

vystěhování celé rodiny bylo pak vyústěním vleklých represí. Sedláci a jejich rodiny se stali

jednoznačnou obětí té doby. Přesto i oni byli jen lidmi, kteří se mnohdy jakýmkoliv způsobem

snažili zabránit možným následkům svého třídního původu. Mezi typické kroky, skrze něž se

chtěli sedláci vyvázat ze svého osudu, patřilo rozdělování půdy na části menší než padesát

hektarů. Stejné vysvětlení má i vstup do Komunistické strany Československa, jejímiž členy
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se stali po Únoru 1948 téměř všichni sledovaní sedláci. V tomto světle se tak jeví, že pohled

na akci „K“, stejně jako na celou kolektivizaci, nemůže být čistě černobílý.

Přestože měla být akce „K“ v roce 1953 již dostatečně propracovaná, vyskytla se na

Lounsku řada problémů. Případ každého sedláka byl svým způsobem jedinečný. Na všechny

případy se ale uplatňovala jedna šablona. Obvyklý postup se pak dostal do konfliktu

s individualitou a konkrétní situací sedláka. Na tyto situace v  okrese Louny však nebyly

jednotlivé orgány zainteresované na celém procesu vůbec připraveny. V takových případech

nastal chaos, způsobený především špatnou a zdlouhavou komunikací mezi jednotlivými

lidmi. To se tak jeví jako klíčový problém celé akce v lounském okrese. V důsledku toho se

proto stávaly případy, kdy se celý průběh vystěhování tak protáhl, že se sedlák mezitím vrátil

z vězení. Byl tak následně odsunut spolu se svojí rodinou do nového bydliště. Bezpečnostní

složky nebyly také schopné donutit některé členy rodiny k přestěhování, dokonce o nich

neměly téměř žádné informace. Spletitost celé situace dokresluje i případ, kdy sedlák po

návratu z vězení neodešel za svojí vystěhovanou manželkou, ale rovnou - díky dobrým

známostem - ji odstěhoval zpět do Ústeckého kraje. Nejen tyto osudy byly přiblíženy

v závěrečné části práce. Cílem však nebylo vytvořit celkový shrnující závěr z těchto

medailonů. Hlavním motivem těchto medailonů byla snaha ukázat, že lidské životy a osudy

jsou složité a veskrze individuální. Právě pod tímto úhlem pohledu by mělo být nahlíženo i na

samotnou akci „K“.

Závěrem je možné říct, že především střet individuality a jedinečnosti člověka

s represivním aparátem zapříčinil celkový neúspěch akce Kulak. Na jednu stranu zvládal

komunistický aparát připravovat dobře propracované procesy, kde obvinění přiznávali vinu a

žádali sami pro sebe nejvyšší trest. Na druhou stranu mu mnohdy způsobovalo problémy

vystěhovat jednu rodinu, pro komunisty bezvýznamnou. Důvodem však může být fakt, že i

represivní aparát byl tvořen lidmi, u nichž se mohli projevovat antipatie nebo snahy o vedení

vlastní politiky. Detailnější pohled, který však nebyl v možnostech této práce, by přinesl řadu

nových otázek.

Akce byla neúspěšná nejen na Lounsku, ale i v rámci celé republiky, proto byla opět

tajně na začátku roku 1954 definitivně zastavena. Neúspěšnost si uvědomovali i v ÚV KSČ.

Ta tkví především v tom, že akce „K“ neurychlila průběh kolektivizace a ani zcela

nezastrašila problémové sedláky. Ti byli totiž i po jejím ukončení dále pokutováni a trestně

stíháni. Celá akce s sebou navíc přinesla problémy s nedostatkem pracovních sil v místě,

odkud byli sedláci stěhováni. Na jednu stranu sice přesun sedláků a jejich rodin vyřešil

tíživou pracovní situací některých státních statků. Na místo vystěhovaných sedláků
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v původním bydlišti však většinou nenastoupil nikdo jiný. Původní vesnice tak měla najednou

problém, kým nahradit odsunuté pracovníky. To je právě jeden z problémů, který se ukázal až

v průběhu naplňování Směrnice tří ministrů. Mohlo být rovněž přesunuto větší množství

rodin. S menším účinkem se akce Kulak navíc setkala na Slovensku.

Předkládaná práce představuje jen střípek do mozaiky celkového pohledu na akci „K“,

který bude ideální až po zmapování většího množství okresů, kdy bude možné vytvořit

patřičné srovnání. Právě to může být dalším cílem do budoucna. Širší a ucelenější pohled

vedle komparace s jiným zemědělským regionem by přineslo také detailnější rozklíčování

výše zmíněných mocenských struktur. Společnost, jak se zdá, nebyla bipolární. Tak, jak se na

jedné straně projevovala individualita sedláka, mohla se stejným způsobem do celého procesu

promítat i individualita okresního prokurátora nebo předsedy JZD, tedy lidí stojících na

opačné straně. Takovéto rozbití na první pohled homogenního represivního aparátu může být

dalším badatelským cílem v souvislosti s akcí Kulak.
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