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Abstrakt 

Základním tématem mé práce jsou proměny tradičního způsobu života v 

českém prostředí a jejich specifická podoba v oblasti soběslavsko-veselských 

Blat.  

Práce se zaměřuje se na tradiční způsob obživy místního obyvatelstva, 

kterým bylo až do kolektivizace českého venkova zemědělství a jeho proměny v 

průběhu specifického místního vývoje s důrazem na 19. a 20. století, kdy zde 

došlo k velmi podstatným změnám nejen ve způsobech zemědělské výroby a 

technologie, ale ve způsobu života místních rolníků. V obživě místních obyvatel 

hrála důležitou úlohu i těžba rašeliny, jejíž způsoby a možnosti využití se 

proměňovaly zejména ve 20. století.  

Pro lepší pochopení tradic regionu a podmínek, z nichž vyrostla specifická 

místní kultura se zabývám lidovou kulturou a její proměnami v průběhu času. 

Opět se zaměřením především na období 19. a 20. století. Místní lidová kultura 

měla vždy v porovnání s okolními regiony specifické projevy, na jejichž popis 

práce klade důraz. Specifika místní lidové kultury můžeme vidět zejména v 

lidových krojích, které se zde v běžném užívání udržely do počátku 20. století, 

stavitelství, typickém selském baroku a lidových zvycích.  

V událostech moderních dějin hledám, které faktory měly vliv na život 

místních obcí a stojí za současnými problémy, s nimiž se místní zastupitelstva 

potýkají. V závěru své práce nastiňuji možnosti, které tento region má a mohl by 

jich využít ke svému rozvoji a zvýšení kvality života nevyužil. 
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Abstract 

The primary focus of this dissertation is how the traditional way of life 

in the czech environment and its specific form of Soběslavsko Veselí-Blat 

changed over time. 

This work focuses on the traditional livelihood of local people, who made 

a living through agriculture until the Czech Rural Collectivisation. The work also 

focuses on the changes in agriculture during specific local development and 

placing emphasis on 19th and 20th century when there were very substantial 

changes, not only in the methods of agricultural production and technology, but 

also in the way of life of local peasants. The livelihood of the local population 

also played an important role in peat extraction. The different functions were 

especially modified during the 20th century. 

Another focus of my work is folk culture and its changes over time, again 

focusing primarily on the 19th and 20th centuries. Local folk culture 

was extremely unique compared to the surrounding regions, as it always 

emphasized the importance of work. The richness and uniqueness of local folk 

culture is highlighted in their folk costumes, which were commonly used and 

preserved during the early 20th century. Moreover, said distinction in culture can 

still be seen in todays architecture and typical rustic baroque and folk customs. 

In conclusion, I will describe the current life situation of local villages and 

simultaneously suggest possible options for development and improvement for 

their quality of life. 
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Úvod 

Soběslavsko – veselská Blata prošla od svého osídlení specifickým 

vývojem, jehož proměny budu sledovat ve své práci.  Pokusím se postihnout 

změny pro tuto oblast a pro proměnu způsobu života v místních obcích 

nejzásadnější. Důraz přitom bude kladen na přechod od tradičního způsobu života 

k modernímu. Chci nejprve vymezit tradiční a moderní způsob života, v čem se 

shodují a čím se liší, a zasadit je do časového rámce. Dále identifikuji a přiblížím 

vlivy, které na proces modernizace působily, a budu sledovat procesy, jimiž byl 

tento přechod doprovázen. To všechno proto, abych mohla přesněji zachytit 

důvody a příčiny současných problémů, s nimiž se soběslavsko-veselská Blata 

potýkají.  

Jedním z nejviditelnějších problémů současných Blat patří nemožnost 

využití zdejších hospodářských budov. Zemědělství se zde téměř nikdo nevěnuje a 

každá usedlost má velké sýpky a stodoly, které zejí prázdnotou. K tomu výrazně 

přispívá památková péče, která nutí majitele venkovských usedlostí k 

„zakonzervování“ svých domů a neumožňuje jim změnit jejich využití, byť jen 

drobnými zásahy do dispozičního řešení nebo vzhledu budov. Částečně tím 

způsobuje i chátrání místních statků, protože jejich majitelé se jednání s NPÚ 

snaží vyhnout a často raději nechají nevyužité objekty chátrat.  

Vzhledem k problémům, jaké mají místní majitelé památkově chráněných 

domů s památkovým ústavem, se mi zdá přinejmenším zarážející, že v obcích 

památkově chráněných je možné nalézt přestavby, které zdejší lidovou 

architekturu přímo hyzdí. Ve své práci přiblížím vývojové etapy, jimiž lidové 

stavitelství a následná venkovská architektura prošly a jejich přímé projevy v 

architektuře soběslavsko-veselských Blat. Pokusím se i nastínit směr, kam dál 

místní stavebnictví směřuje. 

Při zkoumání lidové architektury nelze opomíjet další složky lidové 

kultury, jako jsou kroje nebo zvyky. Lidové kroje jsou významným 

reprezentantem regionální lidové tvořivosti a mohou nám i dnes o původních 

obyvatelích Blat leccos říct. Na rozdíl od stavitelství, kroje k vidění v blatských 

vesnicích nejsou. To ale neznamená, že nepatří k odkazu, který místní lidé 

zanechali svým potomkům. Ze zdobnosti fasád místních statků a preciznosti 

výšivky, která se uplatňuje na lidovém oděvu je patrné, že venkovský lid měl 
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nejen výtvarné cítění a smysl pro tradici, ale hlavně byl hrdý na svou rodnou obec 

i region, z něhož pocházel. Tento pocit úzkého sepjetí s domovskou obcí už dnes 

u místních obyvatel nevidíme a domnívám se, že tento souvisí s dalším palčivým 

problémem Blat a tím je úbytek obyvatelstva a stárnutí populace. Možnosti a 

limity, které obce mají a na něž narážejí ve své snaze o pozvednutí života ve 

vesnici, nastíním ve své práci. 

Oživení místních vesnic považuji za základní úkol současných samospráv 

a pokusím se k tomuto snažení přispět i svou prací. Životní perspektiva 

venkovských sídel se odvíjí od nejmladší generace. Chci tedy ve své práci 

upozornit na stále přežívající projevy tradiční kultury a její východiska. Dále 

přiblížit způsob života předků současným obyvatelům a pedagogům, kteří tak 

mohou působit na uvědomění si výlučnosti zdejšího kraje a zasít tak v nejmladší 

generaci semínko hrdosti a přináležitosti k silné skupině sedláků hospodařících na 

místních statcích ještě poměrně nedávno.  

Oblast soběslavsko-veselských Blat není přesně a jednoznačně vymezena, 

vybrala jsem proto pro svou práci obce s nejsilnějšími projevy blatské kultury, 

jimiž jsou vesnice Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Vlastiboř a 

Záluží. Těchto sedm vesnic tvoří centrální obce soběslavsko-veselských Blat a 

vytváří ve zdejší krajině pomyslný prstenec okolo rašelinišť, která předurčila 

specifický vývoj této oblasti.  

Vývoj v těchto obcích byl velmi podobný a nesl společné znaky, proto se 

při popisu jednotlivých etap vývoje, nebudu zabývat každou vesnicí zvlášť, ale 

představím změnu komplexně a následně ji doložím na příkladu konkrétních 

blatských vesnic.  

K získání potřebných informací budu pracovat s jak s literaturou 

odbornou, která se zabývá změnami tradičního způsobu života, zemědělství a 

kultury, ale i současnou podobou celého blatského regionu a pozůstatků tradiční 

lidové kultury. Dále budu používat literaturu regionální, obecní kroniky a pamětní 

knihy a dostupné materiály uložené v archivu Blatského muzea v Soběslavi, a 

Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí. Využít chci i rozhovorů s pamětníky a 

starosty či zastupiteli místních obcí, od nichž chci získat především informace o 

nedávné minulosti a jejích projevech ve způsobu života obyvatel těchto vesnic. 

Dále od nich chci získat informace o současné situaci, problémech a úspěších, 
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které ve své obci zažívají a jaký vliv má na jejich život bohatá tradice místního 

regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. 

Jihočeská Blata ozna

rovinami a dlouhými lány obilí dopln

„blato“ ve staroslovanštin

drobnými obměnami udrželo dodnes, p

močálovité oblasti, s množstvím rybník

Blatská krajina se rozkládá po o

podoblasti: jihovýchodn

množstvím rybníků a na západní stran

poněkud chudší zbudovská neboli borkovi

Netolice a obec Zbudov. Na jihu sahá blatské území až k 

kde přechází do doudlebské oblasti a na severu p

táborskému.  

Hlavní částí jiho

Blat jsou bezesporu 

soběslavsko-veselská Blata, 

lidově nazývaná pšeni

též bohatá, která se nachází na 

pravé straně toku Vltavy, p

řece Lužnici mezi m

Soběslav a Veselí nad Lužnicí.  

Soběslavsko-veselská Blata 

jsou vymezena obcemi 

Borkovice, Mažice, Zálší, 

Klečaty, Komárov, 

Záluží, které rám

místních rašelinišť. Na pomezí 

nebo za hranicemi námi sledovaného území jsou vesnice, v nichž je možné najít 

určité prvky blatské kultury, projevující se do dnešních dn

lidovou architekturou selského baroka. Blatská kultura v t

                                        
1Tožička, Bohuslav. Vltava: Jiho

s. 7 

1. Soběslavsko-veselská Blata

eská Blata označují rozsáhlou a úrodnou oblast známou svými 

rovinami a dlouhými lány obilí doplněnými rozlehlými plochami

„blato“ ve staroslovanštině označovalo bažinu. Ve slovanských jazycích se s 

ěnami udrželo dodnes, přičemž v Čechách se „blaty“ nazývají 

álovité oblasti, s množstvím rybníků a rašeliništěmi.1 

Blatská krajina se rozkládá po obou stranách řeky Vltavy a má své další 

podoblasti: jihovýchodně od města Třeboně se nachází třebo

množstvím rybníků a na západní straně, nalevo od řeky Vltavy se rozkládají 

kud chudší zbudovská neboli borkovičná Blata, jejichž centrem je m

Netolice a obec Zbudov. Na jihu sahá blatské území až k Českým Bud

echází do doudlebské oblasti a na severu přiléhá Bechyň

částí jihočeských 

Blat jsou bezesporu 

veselská Blata, 

ná pšeničná nebo 

též bohatá, která se nachází na 

 toku Vltavy, při 

ece Lužnici mezi městy 

slav a Veselí nad Lužnicí.  

veselská Blata 

jsou vymezena obcemi 

Borkovice, Mažice, Zálší, 

Komárov, Vlastiboř a 

Záluží, které rámují území 

místních rašelinišť. Na pomezí 

nebo za hranicemi námi sledovaného území jsou vesnice, v nichž je možné najít 

ité prvky blatské kultury, projevující se do dnešních dnů hlavn

lidovou architekturou selského baroka. Blatská kultura v těchto vesnicích ovšem 

                                                           
Vltava: Jihočeská čítanka pro nejvyšší stupně obecných a m

Obrázek 1 Soběslavsko-veselská Blata
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veselská Blata 

ují rozsáhlou a úrodnou oblast známou svými 

nými rozlehlými plochami rybníků. Slovo 

ovalo bažinu. Ve slovanských jazycích se s 

echách se „blaty“ nazývají 

eky Vltavy a má své další 

 se nachází třeboňská Blata s 

eky Vltavy se rozkládají 

ná Blata, jejichž centrem je město 

Českým Budějovicím, 

iléhá Bechyňskem k regionu 

nebo za hranicemi námi sledovaného území jsou vesnice, v nichž je možné najít 

ité prvky blatské kultury, projevující se do dnešních dnů hlavně typickou 

hto vesnicích ovšem 

 obecných a měšťanských škol. 

veselská Blata 
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nebyla tak rozvinutá, jako v obcích centrálního blatského prstence. Podle 

Langhammerové (2011) je toto území z hlediska lidové kultury „zcela 

mimořádné, od nepaměti spjaté s českým zemědělským obyvatelstvem a tradičními 

selskými rody, po staletí usedlými na svých statcích. Úrodnost krajiny a jisté 

uzavření v tradičním společenství obcí a rodin daly zde vykvést zcela osobité 

rustikální kultuře, nesoucí mentalitu selské rozšafnosti, vážnosti a zažité duchovní 

tradice.“2 

K výjimečnosti této oblasti přispěla velkým dílem samotná geografická 

poloha území. Díky rozsáhlým rašeliništím a močálům byla zdejší krajina dlouho 

nevhodná pro trvalé osídlení i pro jakékoliv obchodní stezky. Kolonizace území 

přišla až s prvním odvodněním této oblasti. Zatímco v jiných českých regionech 

vznikaly první závlahové systémy, na Blatech se rodil jeden z nejstarších 

melioračních systémů, tzv. Blatská stoka, která odváděla temnou vodu z místních 

rašelinišť do řeky Lužnice.  Jednalo se o jeden z nejstarších člověkem 

postavených kanálů v jihočeském kraji.  Blatská stoka tak pravděpodobně ve 13. 

století vytvořila podmínky pro využití zdejší mimořádně úrodné půdy a začaly se 

zde stavět zemědělské usedlosti. První blatské vesnice se objevují ve 14. století.3 

Celá jihočeská krajina má naprosto jedinečný ráz, který přímo předurčuje 

toto území k svéráznému vývoji. Je obklopené horami, v jeho středu je úrodná 

oblast Budějovické a Třeboňské pánve, kde se odpradávna dařilo zemědělskému 

způsobu života. Úrodná oblast Blat se nachází právě v těchto pánvích a po celou 

dobu svého vývoje byla i díky geografické poloze odstíněna od cizích vlivů, což 

umožnilo zachování dlouholeté svébytnosti. Na těsném sepjetí místních obyvatel s 

půdou mají velký podíl i šlechtické rody, v jejichž državě jihočeské území od 

raného středověku bylo. Jedná se o rody Vítkovců, Rožmberků a nakonec 

Schwarzenbergů, které výrazně zdejší zemědělství podporovaly. I díky tomu 

nezasáhla zdejší oblast žádná silnější vlna odlivu venkovského obyvatelstva do 

měst. Jižní Čechy si uchovaly tradiční charakter a dodnes zde můžeme pozorovat 

typické rysy tradiční lidové kultury, hlavně zvyků, krojů, rukodělných aktivit, 

                                                           
2 Langhammerová, Jiřina. Jižní Čechy. s. 13 
3Lintner, Petr. Pohledy soběslavské I. s. 41 
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architektury a dalších hodnot. Pro svou svébytnost, tradičnost a jistou rázovitost 

byly už v dávné minulosti označované jako stát ve státě.4 

Specifičnost jihočeského regionu spočívá především v selské architektuře, 

lidovém kroji a výšivkách, které jej zdobí, archaických zvycích, uměleckých 

řemeslech a hudebnosti místního lidu.5 Všechny tyto složky najdeme v kultuře 

Blat, která výrazně přispívá k osobitosti rustikální tradice celých Čech a do jisté 

míry i Evropy. 

V nížinných oblastech, jako jsou právě soběslavsko-veselská Blata, došlo 

k výraznému rozvoji zemědělské výroby po uvolnění z feudálních vazeb a 

zemědělství, coby hlavní způsob obživy místních obyvatel a od něj se odvíjející 

specifický způsob života, zde přetrvalo prakticky až do poloviny 20. století. 

Průmyslová výroba 19. století ve zdejších podmínkách poměrně zaostávala, takže 

tento jihočeský region zůstal na rozdíl od ostatních krajů České republiky celé 19. 

století a částečně i 20. století mimo prudký průmyslový rozvoj. Selské zázemí 

rodin tady udržovalo tradiční formy zemědělství, řemesel a vesnických 

dovedností. 

 

1.2 Obce soběslavsko-veselských Blat 

Borkovice 

Obec je vzdálená 6 km od Veselí nad Lužnicí a 11 km od Soběslavi. 

Borkovice mají v současnosti 223 obyvatel a 118 domů. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354, kdy páni z Hradce 

prodali 12 lánů půdy obce pánům z Rožmberka. Tato část půdy pak byla 

postoupena augustiánskému klášteru v Třeboni. Roku 1433 prodal Oldřich z 

Rožmberka robotným lidem v Borkovicích pustou ves Chroustov. Druhá část 

obce se 7 lány půdy a 9 usedlostmi pařila k arcibiskupskému panství Týnu nad 

Vltavou a roku 1594 byla připojena ke statku Zálší v držení rodu Vratislavů z 

Mitrovic.  

Severně od obce se nachází přírodní památka Borkovická blata, od r. 

1949 rezervace k ochraně rašeliniště s typickou flórou a faunou. Obec Borkovice 

jako jediná z vesnic soběslavsko-veselských Blat není památkově chráněná. I tak 

                                                           
4 Langhammerová, Jiřina. Jižní Čechy. s. 5 
5 Langhammerová, Jiřina. Jižní Čechy. s. 27 
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se ale na jejím území nachází památkově chráněné domy. Za kulturní památky 

byly prohlášeny venkovské usedlosti č. p. 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28 a 

návesní kaple.6 

 

Mažice 

Obec Mažice je vzdálena 10 km severozápadně od Veselí nad Lužnicí. V 

současné době má 118 obyvatel. Jméno obce bylo pravděpodobně odvozeno od 

rašeliny a „mazlavé půdy“, která se nachází všude v okolí. 

První písemná zmínka o této obci je z roku 1354, kdy byla koupena 

Rožmberky. Samostatnou obcí se Mažice staly v roce 1849. 

Charakteristické je okrouhlé uspořádání prostorné návsi uprostřed 

s rybníkem, kolem níž stojí honosné blatské statky často s úplně nebo částečně 

uzavřeným dvorem. Mažické statky jsou v současnosti většinou čistě bílé, i když v 

minulosti bývaly fasády barevně tónované. 

V roce 1995 byla obec vyhlášena památkovou rezervací a za kulturní 

památky byly prohlášeny 3 venkovské usedlosti (č. p. 5, 10 bez stodoly a 33), 

kovárna č. p. 24 a silniční most s výklenkovou kapličkou sv. Jana Nepomuckého. 

 

Zálší 

První zmínka o obci pochází z roku 1347. O 7 let později koupili Zálší 

spolu s blízkými Borkovicemi, Mažicemi, Svinami, Svinkami a Vlastiboří 

Rožmberkové od Oldřicha z Hradce a roku 1435 připadla ves k Třeboni. Krátce 

bylo Zálší součástí statku Bzí. Roku 1586 jej koupil Jiří Vratislav z Mitrovic, 

jehož rod vlastnil místní statek až do pozemkové reformy roku 1923, i když už 

sídlil v Dírné. Stoupající význam  obce v 17. a 18. století jen potvrdilo přenesení 

farnosti z Horního Bukovska do Zálší, a to roku 1724. 

Půdorysným historickým jádrem obce Zálší je lichoběžníková náves, 

původně se třemi rybníčky. Náves je dodnes obklopená statky a špýchary ve stylu 

selského baroka, dnes většinou památkově chráněnými. K nejstarším datovaným 

stavbám selského baroka nejen v Zálší, ale na celých Blatech, patří stavení č. p. 3 

z r. 1801 či 1807. Později na západní straně návsi vznikl „vrchnostenský prostor„ 
                                                           
6Ústřední seznam kulturních památek ČR [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: 
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
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se zámkem, farním kostelem – kaplí a rozsáhlým hospodářským dvorem. 

Předchůdkyní dnešního zámku byla renesanční tvrz. 

Z obce pocházel zednický rod Šochů, který vtiskl osobitou tvář mnoha 

stavbám zdejšího blatského kraje. 

Od roku 1995 je obec Zálší vesnickou památkovou rezervací a nachází se 

zde 19 kulturních památek. Jedná se o venkovské usedlosti č. p. 3, 4, 5, 6, 21, 22, 

23, 24, 32, 40,41, 44, 49, 51, faru s č. p. 37, zámek s č. p. 1, kostel Navštívení 

Panny Marie a kaple sv. Václava7.  

 

Klečaty 

Tuto obec, patřící k nejkrásnějším blatským vesnicím, obývá dnes 60 

obyvatel. Nachází se 10 km severozápadně od Veselí nad Lužnicí a 10 km 

jihozápadně od Soběslavi. Název vsi údajně pochází od kleče, borovice blatky, 

která roste na místním rašeliništi. Obec je obklopena z jedné strany rašeliništěm 

protkaným četnými odvodňovacími kanály a stokami, jednak rozsáhlými lesy 

Černické obory. 

Klečaty byly založeny v 11. nebo ve 12. století. Původně byly osadou obce 

Zálší, roku 1877 se staly samostatnou obcí a dnes opět tvoří součást obce Zálší. 

Až do roku 1354 patřily Klečaty rodu Vítkovců z Prčic, pánů z Hradce a dále rodu 

Vítkovců, pánů z Třeboně. Roku 1466 byly prodány příbuzné větvi pánů z 

Rožmberka. Rožmberkové blatské vesnice po částech prodávali, až je roku 1586 

spojil pod panství Zálší vladyka Jiří Vratislav z Mitrovic. Vratislavové udrželi 

toto panství až do zrušení roboty roku 1848.  

Jádrem Klečat je nepravidelná obdélná a dodnes zatravněná náves, 

obklopená selskými usedlostmi, jejichž obytná stavení a špýchary mají bohatě 

zdobené štíty v typických formách selského baroka. Uprostřed návsi stojí kaplička 

se štíhlou věžičkou a cibulovou bání. Byla postavena kolem roku 1800 a je 

zasvěcena Nejsvětější Trojici.  

Obec Klečaty je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková 

rezervace. Je zde 40 domů a z nich je kulturní památkou 16 stavení. Je to návesní 

                                                           
7 Ústřední seznam kulturních památek ČR [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: 

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
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kaplička a 15 venkovských usedlostí. Jedná se o č. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 

14, 35, 26, 29, 30 a 318. 

 

Komárov  

  Komárov leží cca 14 km západně od města Soběslavi a v současnosti zde žije 

120 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1492, i když založena 

byla už v době středověké kolonizace zdejšího území.  Jan Čabelický ze Soutic 

koupil v roce 1510 tvrz Březnici a s ní i Komárov s blízkým dvorem Nadějí. Roku 

1586 koupil Komárov Petr Vok z Rožmberka a připojil ho k bechyňskému 

panství. Další zprávy pochází z r. 1845, kdy byl dvůr Naděje pronajat Gabrieli 

Švestkovi, bechyňskému měšťanovi. V té době byl Komárov připojen k soudnímu 

bechyňskému okresu, což bylo pro odlehlost a špatné silniční spojení velmi 

nevýhodné. Několik pokusů obce o připojení k Soběslavi se podařilo teprve v roce 

1949 při reorganizaci veřejné správy.  

Centrem Komárova je pravidelná obdélná náves, v jejímž středu se nachází 

kaple z 19. století a malý rybník. Lemována je ze všech stran honosnými selskými 

statky, mezi které se vklínila jen jediná domkářská usedlost. Bohatě zdobené štíty 

s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce působí dojmem jemné krajky.  

Do správního území obce zachází i přírodní park Černická obora, jedinečný 

komplex lesů s četnými loučkami a vodními plochami, založený v roce 1586 

Petrem Vokem z Rožmberka. 

Stejně jako další blatské obce je Komárov od roku 1995 vesnickou 

památkovou rezervací. Ve vesnici je celkem 65 domů a 21 je jich památkově 

chráněných. Na seznamu kulturních památek najdeme místní usedlosti s č. p. 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a místní návesní 

kapli9. 

 

Vlastiboř 

 Obec leží cca 7 km západně od města Soběslavi a patří k ní ještě obce Svinky 

a Záluží u Vlastiboře. V současné době žije ve Vlastiboři 220 obyvatel, ve 

                                                           
8 Ústřední seznam kulturních památek ČR [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: 

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
9 Ústřední seznam kulturních památek ČR [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: 
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
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Svinkách 60 a v Záluží 40. 

Podle pověsti osídlil zdejší kraj slovanský kmen Doudlebů a vladyka jménem 

Vlastiboř, zde založil stejnojmennou osadu. První písemná zmínka pochází z roku 

1354, kdy Vlastiboř kupují od Oldřicha z Hradce Rožmberkové a připojují ke 

svému statku v Dolním Bukovsku. Obcí protéká potok Rytíř, který rozděluje obec 

na dvě, dříve nesmiřitelné, části. Na pravém břehu je Velká Strana, která patřila 

Rožmberkům. Druhá část na levé straně potoka – Malá Strana patřila 

Louňovickému klášteru, v letech 1436–1547 pak obci táborské, roku 1548 ji 

koupil Rožmberk, který ji roku 1594 prodal Soběslavovi. 

V roce 1922 dokonce byla obec na žádost zástupců Malé Strany rozdělena na 

dvě osady, na Velkou Stranu a Malou Stranu. Každá osada měla svého starostu a 

obec jako celek starostu obecního. 

Od roku 1995 je Vlastiboř venkovskou památkovou rezervací s 13 kulturními 

památkami. Jedná se o venkovské usedlosti č. p. 3, 10, 16, 18, 32 (jen špýchar), 

34, 36, 38, 39, 40, 44 (jen špýchar a stodola), 47 a  6410. Celkem je zde 80 

obytných domů. 

 

Zaluží 

Již bylo řečeno, že osada Záluží je součástí obce Vlastiboř. Je vzdálena asi 5 

km západně od Soběslavi v okrese Tábor.   

Záluží je sice nejmenším sídlem soběslavsko-veselských Blat, ale co se týče 

lidové architektury, jedná se bezesporu o největší klenot. Vesnice je vrcholně 

středověkého původu, první písemná zmínka o Záluží je z roku 1421 a 

předpokládá se, že po celou dobu své existence až do roku 1848  patřila 

k nedaleké Soběslavi.  

Malebná náves s rybníčkem má středověký lichoběžníkový půdorys a 

původních 5 usedlostí doplnila na konci 18. století chalupnická a domkářská 

zástavba. Přímo na návsi malebné vesničky Záluží stojí charakteristická kovárna 

datovaná  r. 1899. Tvořili zde oba blatští zedničtí mistři František Šoch i Martin 

Paták. Statky jsou bohatě štukově zdobeny a v současnosti na jejich fasádách 

převládá okrová a bílá barva. Záluží se za posledních 200 let na první pohled příliš 

                                                           
10 Ústřední seznam kulturních památek ČR [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: 
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
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nezměnilo. Do celkového obrazu sídla nezasáhly žádné nové stavby ani zásadní 

stavební úpravy.  

Není proto divu, že i Záluží je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací. 

Za kulturní památku bylo prohlášeno 8 venkovských usedlostí (č. p. 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11), kovárna č. p. 1, návesní kaplička a dvě výklenkové kapličky na 

katastrálním území obce11. 

  

                                                           
11 Ústřední seznam kulturních památek ČR [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: 
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
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2. Tradiční způsob života 

Co je to vlastně tradiční způsob života? Tradičním nazveme něco, co trvá, 

co navazuje na minulost, co se pravidelně opakuje a co nevybočuje z 

předcházejícího vývoje. Současnou optikou nahlížíme na tradiční způsob života 

jako na něco, co je už dávno minulostí a při odkazech na něj, se občas neubráníme 

jisté nostalgii a často i určité míře idealizace.  

Takový je ovšem pouze laický pohled na věc. Odborně se tomuto pojmu 

věnuje sociologie, která vidí v tradici „přetrvávající vzory chování, redukující 

nejistotu rozhodování. ...  Jednání orientované na dodržování tradice převládalo 

ve společnostech, v nichž chyběly jiné způsoby testování vhodnosti určitého 

jednání. Vzory jednání osvědčené tradicí byly proto preferovány jako 

nejspolehlivější.“12 Ve společnostech, kde nebylo možné si vhodnost jednání 

ověřit jinými prostředky, to byl nejbezpečnější model chování. S rozvojem 

vědeckého a technického pokroku se možnosti rozšířily a prostředky k dosažení 

cíle jednání tak nebyly omezené jen na zkušenosti minulých generací13.  

Charakteristiku společnosti, kde převažovalo tradiční ověřené jednání, 

nám přibližuje i český sociolog Jan Keller: „Tradiční společnosti byly z naprosté 

většiny agrární, jejich populace měla nízký stupeň gramotnosti a byla soustředěna 

až na výjimky do malých lokálních komunit integrovaných četnými příbuzenskými 

a sousedskými vztahy.“14  Tvořily se v období neolitu, kdy lidé přešli k 

zemědělskému způsobu života a trvaly až do 18. století, kdy se v evropských 

státech začaly měnit ve společnosti moderní vlivem nástupu průmyslové revoluce 

a jejími doprovodnými procesy. Většina členů tradiční společnosti pracovala v 

zemědělství. Od polních prací byla osvobozena pouze malá část obyvatelstva, a to 

příslušníci nejvyššího stavu („urození“), tedy šlechta a příslušníci druhého stavu, 

kněží15. Stavovské uspořádání je pro tradiční společnost typické. Příslušnost k 

určitému stavu se dědila, takže prostupnost mezi stavy byla tedy téměř nemožná. 

                                                           
12 Velký sociologický slovník. s. 1326 
13 Velký sociologický slovník. s. 1326 
14 Keller, Jan. Úvod do sociologie. s. 41 
15 První a druhý stav doplňuje nejpočetnější třetí stav, do nějž patřili všichni ostatní od nevolníků, 
přes svobodné rolníky, obchodníky a měšťany. Vrstvy feudálních stavů měly vůči sobě navzájem 
různá práva a povinnosti a vyvíjely se všude tam, kde existovala tradiční aristokracie založená na 
„urozenosti“. 
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Nevztahovala se pouze na jedince, ale na celou jeho domácnost, přičemž výrazně 

ovlivňovala její ekonomické poměry. 16 

Příslušníci třetího stavu žijící agrárním způsobem života, žili daleko od 

centra stání moci, jenž tak na jejich zvyky a každodenní život neměla příliš velký 

vliv. Do jisté míry uzavřená a pevně semknutá vesnická společenství byla 

soběstačná, byla v nich zastoupena potřebná řemesla, lidé si navzájem pomáhali, 

společně se radovali i soužili. Jen málokdy se stalo, že se obrátili s prosbou o 

pomoc mimo svou obec. K rodné vesnici měli mnohem niternější vztah než 

člověk moderní společnosti, dle Giddense i proto, že se v ní narodili, prožili často 

celý život a v té samé vesnici se také s pozemským světem loučili.17 Venkovské 

komunity byly především díky nízké úrovni technologického vývoje ekonomicky 

soběstačné, a to ať už šlo o potravu, ošacení nebo další potřeby. Základní sociální 

jednotkou byla opevněná domácnost, do jejíchž vnitřních záležitostí zasahovala 

státní moc jen minimálně. Domácnost tvořila také základní jednotku pracovní. 

Venkov žil do značné míry soběstačně, směna byla směřována hlavně na potřeby 

města nebo vyšších vrstev. Tradiční společnosti využívaly k zpracování 

přírodních zdrojů jen přírodní energie (síla lidská, zvířecí, síla větru nebo vody). 

Ekologická náročnost zemědělské výroby tak byla minimální.18 

Zemědělství, jakožto hlavní způsob obživy, bylo až do poloviny 18. století 

v podstatě neměnné. Byl používán trojhonný systém hospodaření, což znamená 

rozdělení půdy každého hospodáře na tři části – ozim, jař a úhor, tzn., že na jedné 

části byly zaseté ozimé obiloviny, na druhé jařiny a poslední část pozemku byla 

ponechána ladem, aby si půda odpočinula a mohla načerpat nové síly na další 

zasetí. Důležité bylo, že osevní systém byl u všech rolníků ve vesnici jednotný a 

to z jednoduchého důvodu, aby byla vždy k dispozici co největší plocha úhoru ke 

společnému pasení dobytka.  

Všeobecný rozvoj zemědělství nastal po zrušení nevolnictví v roce 1781, a 

to i přes to, že stále platila povinnost roboty, vysokých naturálních dávek a další 

povinnosti vůči vrchnosti. Nutnost zvýšit produktivitu hospodářství a celkově i 

povznést úroveň zemědělství si uvědomovali jak pokrokoví šlechtici, tak i 

vídeňská vláda. Napomohly tomu reformy Josefa II. i zvyšující se podpora vědy a 

                                                           
16Giddens, Anthony. Sociologie. s. 255 
17Giddens, Anthony. Sociologie. s. 256 
18 Keller, Jan. Úvod do sociologie. s. 194 
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vzdělání v zemědělství, díky c. k. Vlastenecké – hospodářské společnosti v 

Království českém se začala vydávat populární a odborná literatura, z níž se na 

venkov dostaly hlavně kalendáře a noviny. Společnost mimo jiné podporovala i 

zemědělské pokusy a výzkum. Tato opatření jednoznačně vedla ke všeobecnému 

šíření pokroku, což se projevilo mimo jiné v zavádění nových plodin, jakými byl 

jetel, brambory, cukrová řepa, řepka a později i kukuřice, střídavého osevního 

postupu, stájového chovu dobytka, zlepšování výživy rostlin anebo zavádění 

nového nářadí.  

K dalšímu zdokonalení zemědělství a zvýšení jeho společenského 

významu došlo po napoleonských válkách, kdy docházelo k růstu cen 

zemědělských produktů. Rychlý rozvoj průmyslové výroby a zvyšující se počet 

obyvatel vyžadoval, aby zemědělství dodávalo více surovin a potravin pro 

průmysl, čemuž už nemohl stačit trojhonný systém hospodaření, při němž byla 

stále třetina půdy v úhoru ponechána ladem. V době zvyšujících se nároků na 

zemědělskou výrobu byl tento osevní systém značně neekonomický. Střídavý 

systém, který se k nám dostal z Anglie, vyhovoval lépe, jelikož zajišťoval 

kontinuální využití veškeré orné půdy. Spočíval ve vynechání úhoru a ve střídání 

různých plodin (ozimé obiloviny, okopaniny, jarní obiloviny a pícniny). Úhor, 

coby období odpočinku půdy, byl nahrazen kultivací půdy, lepším hnojením, a 

promyšlenou skladbou plodin v osevním postupu. Střídavý systém znamenal vyšší 

výnosy a samozřejmě i vyšší příjmy. S novým osevním systémem přichází i nové 

pracovní postupy, jako například hlubší orba dokonalejším pluhem apod. Přechod 

k dokonalejším zemědělským postupům nemá jasnou hranici – probíhal od roku 

1770 do poloviny 19. století.19 

V našich zemích byl významným mezníkem v proměně tradičního 

způsobu života rok 1848, kdy byla zákonem zrušena robota a v důsledku toho i 

faktická závislost poddaných na vrchnosti. Byla tak odstraněna všechna práva 

vrchnosti, která dosud měla nad poddanými, i všechny naturální a peněžní dávky, 

služby atd., které museli poddaní odvádět vrchnosti. Po vyvázání svého 

hospodářství z poddanských břemen se sedlák stal opravdovým vlastníkem svého 

statku i půdy, na níž hospodařil. Stal se z něj svobodný občan, který byl poddaný 

jen státní moci, stejně jako jeho bývalá vrchnost. Ekonomické spojení mezi 

                                                           
19 Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 236 
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bývalými poddanými a vrchností ovšem existovalo ještě dlouho. Postupně byla 

rozšířena občanská práva a svobody bývalých poddaných, z nichž nejpočetnější 

skupinou byli rolníci.  

V druhé polovině 19. století byl přechod od tradičního způsobu života k 

modernímu dokonán vzrůstající důležitostí průmyslu a celkovým pokrokem ve 

všech aspektech lidského života. V průběhu asi dvou století byli lidé odtrženi od 

řádu tradiční společnosti, který vyznávali po tisíciletí. V posledních staletích došlo 

k naprosto převratnému procesu modernizace spojeného s neskutečně rychlým 

rozvojem výroby, služeb i životního stylu. V souvislosti s tím se zvyšovala i 

vzájemná ekonomická závislost. Člověk v tradiční společnosti byl prakticky 

soběstačný, kdežto moderní člověk závisí na činnosti obrovského množství 

dalších pracovníků. V důsledku zprůmyslnění společnosti a přechodu k tovární 

výrobě a velkovýrobě došlo k diferenciaci řemesel a pracovních činností. V 

porovnání s tradiční společností, kde existovalo maximálně 30 řemesel a pár 

specializovaných činností typu obchodníka, kněze nebo vojáka, jsou moderní 

povolání jdoucí do tisíců téměř neuvěřitelná. V moderní společnosti existuje v 

závislosti na rozvoji strojové a manufakturní výroby velmi komplexní dělba práce, 

v níž jsou jednotlivé činnosti velice úzce specializované. Podle Giddense (1999) 

byl v procesu modernizace nejvýraznější změnou přesun zaměstnanců ze 

zemědělství do všech ostatních typů zaměstnání.20 

  

                                                           
20Giddens, Anthony. Sociologie. s. 310 
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3. Proměny způsobu obživy 

3.1 Tradiční zemědělství a jeho proměny 

V tradičních společnostech bylo základním způsobem obživy obyvatelstva 

zemědělství. Rolníci se drželi tradičních a předchozími generacemi osvědčených 

pěstebních a výrobních postupů i magických rituálů, které měly zaručit úrodu. 

Používal se trojhonný systém hospodaření a velmi jednoduché nástroje, z nichž 

tím základním bylo oradlo, které sloužilo k obdělávání půdy. Existovalo několik 

typů, jež se používaly v různých regionech podle místních půdních podmínek. V 

jižních Čechách se používalo tzv. českomoravské rádlo, plužice a nákolesník. 

Všechna tato oradla půdu rozrývala, ovšem na rozdíl od dokonalejšího pluhu, 

jehož vrcholnou formou je ruchadlo,21 kypřenou půdu neobracela. Orbou se půda 

provzdušňovala a připravovala na hnojení a následné setí. Jelikož se v této době 

ještě nepoužívala umělá hnojiva, sloužila k tomuto účelu výhradně chlévská mrva 

z vlastního chléva. Přihnojování tedy nebylo nijak přehnané. Od síly hnojení se 

samozřejmě odvíjela i velikost úrody, takže mezi množstvím hospodářských 

zvířat a velikostí úrody existovala přímá úměra.  

Sklizeň obilí probíhala také ručně. Nejprve srpy, jimiž muži žnuli zlaté 

klasy, a ženy je vázaly do snopů, které pak nechávaly nějakou dobu doschnout na 

poli. I když byla sklizeň pomocí srpů náročná, umožňovala snadné vyhnutí se 

plevelu, proto je v některých regionech nevytěsnily ani efektivnějšími obilní kosy, 

které se začaly při sklizni používat v 18. století. Obilné snopy se z polí svážely do 

stodol, kde čekaly na konec zemědělských prací, po nichž přicházel na řadu 

zdlouhavý výmlat obilí.  Do poloviny 19. století se obilí mlátilo cepy, a aby se 

zajistil shodný rytmus všech mlátků, přeříkávaly se rytmické říkanky (např. „Dej 

po-zor a kou-kej, jak jdou ce-py bou-chej, šes-tou rá-nu dá-vej, nic s ní ne-od-klá-

dej!“22). U větších rolníků se tímto způsobem mlátilo obilí po celou zimu až do 

jara.  

Vymlácené obilí se až do 18. století skladovalo v tzv. obilních jamách.  

                                                           
21Ruchadlo bylo vynalezeno bratranci Veverkovými z Rybitví u Pardubic v roce 1827. 
22Krejča, František. Sto let jihočeského národopisu: výstava z národopisných sbírek Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích k výročí Národopisné výstavy českoslovanské. s. 13 



21 
 

S rozvojem zemědělských postupů a nástrojů byly zvyšovány výnosy a s obilím se 

začalo obchodovat. Potom začali sedláci více hledět na kvalitu uskladnění a 

stavěli pro tento účel samostatné prostorné sýpky.  

Velikost vystavěné sýpky indikovala na první pohled i sociální status 

hospodáře. Velikost statků se v tradiční společnosti, ale v některých regionech 

ještě i v 1. polovině 20. století měřila podle starých měr na lány23, a proto se 

hospodáři dělili na celoláníky, půlláníky a čtvrtláníky. Celoláníci byli sedláci s 

více jak 20 ha půdy, pololáníci byli jednak střední sedláci s 10 – 20 ha a také 

chalupníci s 5 – 10 ha a čtvrtláníci byli drobní chalupníci s 2 - 5 ha. Nejmenší 

rolníci byli označováni jako zahradníci nebo domkáři, kteří měli méně než 2 ha 

půdy24. Zařazení do skupiny podle výměry půdy bylo pouze orientační, velmi 

záleželo na úrodnosti kraje. Čím byla půda úrodnější, tím menší rozloha pole 

stačila hospodáři k zajištění obživy a tím výše také stál na sociálním žebříčku 

vesnice.  

V úrodných soběslavsko-veselských Blatech vlastnil celoláník půdu o 

rozloze 30 ha a disponoval minimálně 6 kravami, párem volů a 1 – 2 páry koní. 

Půlláníci v Komárově vlastnili průměrně 15 ha půdy, 4 krávy, pár volů a někdy i 

koně, a co se týče nejmenších domkářů, ti měli 2 – 4 ha půdy a 3 – 4 krávy do 

tahu.25 

Kromě majetku jednotlivých hospodářů byla vždy nějaká půda ve 

společném užívání. Sloužila všem, ale ve smyslu spravedlivého dělení a svěřené 

zodpovědnosti konkrétnímu hospodáři. Tato půda, tzv. občina, byla rozdělena na 

díly, o něž se každoročně losovalo. Za možnost užívat tuto půdu, museli rolníci 

robotovat a platit daně. Tato robota znamenala podíl na údržbě společných 

prostor, zpevňování silnic, péči o obec anebo například obecní chudé. Pokud bylo 

nutné ve vesnici něco opravit nebo udělat, obecní rada rozhodla, kolik osob se z 

kterého stavení má k práci dostavit.26„Brigády“ na společném obecním majetku 

bez nároku na odměnu byly na Blatech a troufám si říct i v dalších regionech naší 

země, známy dávno před tím, než socialistické hospodaření přišlo s akcemi „Z“.  

                                                           
23 1 lán = 18, 1 hektarů 
24Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století.s. 38 
25Kronika obce Komárov 1927 - 1968, s. 13 
26 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat. s. 2 
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I když byl systém využívání občin většinou jasně daný, množily se případy 

sporů o tuto půdu. Obyvatelé vesnic často protestovali proti tomu, aby byly 

občiny využívané i domkáři, bezzemky a přistěhovalci, které nepovažovali za 

rovnoprávné občany obce. Neshody bývaly i mezi sedláky, kteří chtěli rozdělit 

obecní pozemky do soukromého vlastnictví, a novousedlíky, kteří zase 

prosazovali ponechání občin v majetku obce. K jednoznačnému vyřešení sporů 

nepřispěl ani zákon o obecním zřízení z roku 1864. V některých regionech byly se 

souhlasem obce občiny rozprodány, jinde si je obce podržely. Radikální přítrž 

sporům učinila až kolektivizace v 50. letech 20. století, která zahrnula obecní 

půdu do půdy združstevněné nebo ji dala do obhospodařování státnímu statku. Ke 

kolektivizaci se ale podrobně dostaneme později. Vraťme se proto zpět k 

zásadním proměnám zemědělské výroby v 19. století. 

Prakticky platilo, že až do konce 18. století se zemědělské technologie a 

nástroje příliš neměnily. V 19. století se ale vše začalo rapidně proměňovat. 

Rolník, který se narodil v druhé polovině 19. století, už mohl pracovat (minimálně 

na velkostatcích) s žacím strojem, mlátičkou, apod., přičemž některé z těchto 

strojů se poměrně rychle rozšířily i mezi běžné rolníky. Další generace už znala 

hrsťovky tažené traktorem a vnuci rolníka z 19. století žijící po druhé světové 

válce poznali i první kombajny. 

Jak k tomu došlo? Už jsem se zmiňovala o tom, že v druhé polovině 19. 

století došlo v důsledku industrializace27a obrovskému rozvoji techniky rozrůstání 

průmyslu. Pokrok se projevoval ve všech aspektech lidského života, ale naprostý 

převrat znamenal právě pro zemědělství. 

V druhé polovině 19. století zaznamenaly české země obrovský přesun 

zemědělských pracovníků do průmyslu a na konci století dokonce zaměstnanci 

průmyslu převýšili počet zaměstnanců v zemědělství (38, 1% : 37, 9%)28. Z 

českých zemí, v nichž až do této doby vévodilo ve výrobní oblasti zemědělství, se 

                                                           
27Industrializace je proces rozvoje „moderních forem průmyslu – továren, strojů a hromadných 
výrobních procesů. Industrializace představuje jeden z klíčových procesů sociálního vývoje 
posledních 200 let. Společnosti, které prošly industrializací, se vyznačují zcela odlišnými 
vlastnostmi než méně rozvinuté země. V průmyslových zemích například pracuje jen velmi malé 
procento populace v zemědělství, zatímco před průmyslovou revolucí to byla většina obyvatel.“27 
28Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století. s. 38 
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postupně stávaly země průmyslové. I přesto ovšem zemědělství stále plnilo velmi 

důležitou úlohu v celém hospodářství země.  

Převaha průmyslu rozhodně neznamenala, že by se zemědělství dál 

nevyvíjelo. Právě naopak! S rychlou industrializací na konci 19. století se zrodilo i 

samostatné zemědělské strojírenství a s ním se měnily nejen technologie výroby, 

ale i ekonomická struktura českých zemí. Byly vynalezeny nové stroje 

zjednodušující lidskou práci a nahrazující zvířecí a lidskou sílu. Zaváděla se 

umělá hnojiva a rozvíjelo se šlechtitelství a plemenářství. Odbyt zemědělských 

produktů byl zajištěn díky rozvíjející se dopravě a komunikaci. Rozvoj výrobních 

sil, kapitalismus a s ním volná soutěž se dostali do všech oborů zemědělství.29 

Postupně se zjišťovalo, že trojhonný systém hospodaření je značně 

nevyhovující. Půda, na níž se neustále střídaly tytéž plodiny, a nepoužívalo se 

příliš hnojení, byla za dlouhá léta tohoto systému vyčerpaná a výnosy se tak 

snižovaly. Při stávajícím trojhonném systému bylo proto nutné zvětšovat osevní 

plochy na úkor luk a lesů. Technický rozvoj usnadnil přechod k novému 

střídavému systému hospodaření, který vyžadoval dokonalejší přípravu půdy, 

promyšlenou skladbu plodin a dostatečné hnojení.  

Přechod od tradičního trojhonného systému však nebyl tak jednoduchý. 

Velkostatky jej začaly využívat velmi rychle, protože disponovaly velkou 

kapitálovou silou, odborným vedením i dostatečnou rozlohou, na níž mohly nové 

technologie zavádět. Velkostatky byly v této době nositeli všeobecného 

hospodářského pokroku, protože na případné neúspěšné úrodě nezávisela, na 

rozdíl od malorolníků, jejich existence. Drobnější rolníci, kteří věřili v postupy, 

jež byly odzkoušené mnoha generacemi, se k novým technologiím a postupům z 

počátku stavěli velice nedůvěřivě. Prosazování střídavého systému hospodaření se 

tak protáhlo více jak na 100 let a k jeho definitivnímu přijetí došlo až v 70. letech 

19. století. I když se čeští rolníci zpočátku pokroku bránili, nakonec pochopili 

jeho výhody a na přelomu 19. a 20. století už patřilo české zemědělství k 

nejvyspělejším v Rakousku - Uhersku. Přesto, že česká pole zaujímala čtvrtinu 

polí celé monarchie, tvořilo české zemědělství v určitých plodinách až polovinu 

celkové produkce Rakouska – Uherska.30 

                                                           
29Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 306 
30Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 307 
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K citelnému rozvoji zemědělství dochází asi od 30. let 19. století a to 

zejména na šlechtických velkostatcích, z nichž se pokrok šířil i do selských 

hospodářství. Druhá polovina 19. století pak byla všeobecně považována za 

období technického zázraku. Každá blatská vesnice zaznamenala v druhé polovině 

19. století obrovský rozvoj, díky němuž byla ruční práce v poměrně rychlém sledu 

zcela nebo částečně nahrazena strojovou. Nejdřív si místní zemědělci kupovali 

mlátičky, které nabízely mnohem rychlejší výmlat obilí, než mohli rolníci do té 

doby zvládnout cepy. První ruční mlátičku s klikou si koupil v Komárově rolník 

Suchan asi roku 1873 a půjčoval ji jak po vsi, tak i do vsí okolních. Roku 1882 

přikoupil ještě strojovou kruhovou řezačku, která vystřídala řezání píce kosou a o 

2 roky později první secí stroj v Komárově. Roku 1885 přikoupil žentour, díky 

němuž mohly být do té doby ruční stroje poháněny dobytčí silou.31 

V této době nakupovali zemědělské stroje i další sedláci. Ale jelikož vývoj 

strojů postupoval poměrně rychle a motory se neustále zdokonalovaly (nejprve 

ruční pohon, poté žentour, parní motory, benzinové motory a v meziválečné době 

i elektromotory), jednotliví zemědělci neměli na nákladný nákup často dostatek 

peněz a dostupné půjčky byly velmi nevýhodné. Začali proto zakládat 

svépomocná družstva. Jednalo se zejména o rolnická družstva úvěrová, nákupní, 

odbytová, zpracovatelská a strojní. Z důvodu nedostatku potřebného kapitálu byla 

nejprve zakládána družstva úvěrová, tzv. Kampeličky, které poskytovaly účelový i 

investiční úvěr, čehož hojně využívali především drobní zemědělci, ať už na 

přístavbu, opravu stavení nebo třeba přikoupení půdy. Zemědělská družstva byla 

prospěšná všem hospodářům, bez rozdílu velikosti statku, ale postupem času se v 

nich prosazovaly zejména zájmy statkářů, protože jejich hlasy měly při hlasování 

největší význam. Váha hlasů byla řízena výší členského vkladu.32 Družstva 

organizovala společný prodej zemědělských produktů a nákup zemědělských 

potřeb, zejména již zmíněné zemědělské stroje. 

První strojní družstva začala fungovat už roku 1870, nicméně na Blatech 

vzniklo první takové družstvo až v roce 1906, a to v Mažicích. Místní rolníci se 

spojili, aby si koupili parní mlátičku.33 Tato mlátička už nepotřebovala ani lidský, 

ani zvířecí pohon, zkrátila zdlouhavou práci na pouhých několik dní a zároveň 

                                                           
31Kronika obce Komárov 1927 - 1968, s. 43 
32 Jech, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. s. 35 
33Pamětní kniha obce Mažice 1922 – 1938, s. 3 
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odpadlo čištění obilí v mlýncích, které se do té doby používaly k oddělení zrn od 

plev a jiných nečistot. V roce 1910 bylo založeno Hospodářské strojní družstvo 

pro Klečata a okolí, jehož členy bylo 10 rolníků z Klečat, 5 ze Zálší, 3 z 

Komárova, a koupilo si také mlátící garnituru. Pořadí mlácení rozhodoval los, 

přičemž se za užívání mlátičky platilo. Člen družstva za hodinu práce zaplatil  

10 – 20 K, podle množství nutných oprav a nečlen zaplatil 20 K. Komárovští 

sedláci se o rok později osamostatnili, a jako místní Sdružení rolníků si v počtu 8 

sedláků zakoupili parní mlátičku s lokomobilou za 7000 K. Systém společného 

vlastnictví byl takový, že si sedláci mlátičku postupně půjčovali na výmlat svého 

obilí. Nejprve ji měl každý sedlák půjčenou na jeden den, aby se včas stihlo 

vymlátit obilí k podzimnímu setí a teprve po skončení všech sezónních prací se 

mlátilo v každém statku načisto. I tak ale bylo podle zápisu v kronice všechno 

vymláceno už do Vánoc. To je proti zdlouhavému výmlatu cepy, který trval ve 

velkých statcích i celou zimu, obrovský pokrok! 

K půjčování zemědělské techniky na venkově docházelo naprosto běžně i 

mimo svépomocná družstva. Buď za poplatek, jak je to popsáno u půjčování 

mlátičky v Klečatech, anebo za výpomoc při sezónních pracích. Moderní 

zemědělskou techniku si mohli i v rámci družstev pořídit jen movitější hospodáři, 

jimž pak využívání těchto strojů zajišťovalo cenu na trhu a konkurenceschopnost. 

Silný rozvoj zemědělského podnikání v této době podnítil prudký rozvoj 

kapitalismu v zemědělské výrobě. Prohloubil ovšem i sociální diferenciaci české 

vesnice. Z těchto podmínek začal vyrůstat ekonomicky velmi silný selský stav, 

který měl ve vesnici výsadní postavení.  

Dalšími sociálními skupinami byli domkáři, chalupníci a také podruzi, 

kteří sloužili u hospodářů a byli na nich i se svou rodinou v podstatě závislí. 

Bývali to často sourozenci hospodáře se svou rodinou, kteří nezdědili otcovo 

hospodářství a zároveň neměli dostatečné prostředky na zakoupení vlastního. Od 

40. let 19. století totiž přebíral grunt po otci nejstarší syn v den své svatby, a to i 

přes to, že odstupující hospodář byl většinou ještě v plné síle. I tady ovšem 

existovaly drobné regionální odchylky. Selská hospodářství v této době trpěla 

častým střídáním hospodářů a hospodář výměnkář zpravidla i po svém odchodu 

na výměnek pracoval společně se synem, úřadujícím hospodářem. Odstoupivší 

hospodář žil na statku nebo v chalupě na výměnku i se svou ženou, a dokud mohl, 
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svému synovi s hospodářstvím pomáhal, babička se často starala o vnoučata, 

protože hospodyně na ně při starosti o celé hospodářství nemívala tolik času. V 

tradiční společnosti do první poloviny 19. století ovšem bývalo zvykem, že 

hospodářství dědil syn nejmladší. Tak se hospodář mohl postarat o všechny své 

děti a zaopatřit je. Grunt předával zpravidla v době, kdy už neměl tolik sil a rád 

přenechal hlavní starost o hospodářství synovi. Sám se pak na výměnku věnoval 

už jen drobným řemeslným pracím.34 

I přes zmíněné regionální rozdíly je nesporné, že sedláci měli v hierarchii 

vesnice nejvyšší pozici. Patřili k uznávaným činitelům obecních samospráv, ale i 

zájmových sdružení. Autorita u spoluobčanů a aktivní zapojení do každodenního 

života vesnice měla za následek i to, že právě z řad sedláků pocházeli velmi často 

starostové, členové zastupitelstev, po válce i mnozí předsedové nebo členové 

národních výborů apod. Někteří sedláci se nebránili ani společenským reformám, 

s nimiž přicházely socialisticky orientované politické strany. Z principu ovšem 

prosazovali soukromé hospodaření. Nebránili se ani různým formám 

zemědělského družstevnictví, ale značné výhrady měli ke kolektivistickým 

experimentům, hlavně odmítali sovětský kolchozní a sovchozní systém.35 

Sedláci nebyli ale vždy zcela oblíbeni. Značná část malorolníků na nich 

byla existenčně závislá a někteří sedláci byli známí svou pýchou, lakotou nebo 

dokonce asociálním chováním vůči čeledi nebo i méně majetným sousedům. 

Nutno dodat, že často tato nenávist méně movitého obyvatelstva pramenila z 

obyčejné lidské závisti. Selský stav se v Čechách vyznačoval „regionálně 

rozrůzněnou religiozitou s převahou katolické orientace“.36 Sedláci bývali na 

přelomu století hodnoceni nejvýš i odbornou a zábavnou literaturou. Sedlák tehdy 

znamenal prototyp českého člověka, který svou neúnavnou prací na zděděné půdě 

a vědomou a často až manifestační návazností na tradici svých předků, pracoval 

nejen pro svůj užitek, ale i pro věc národní. Toto vysoké hodnocení zvnějšku se 

také projevilo na vzrůstajícím sebevědomí venkovského lidu. 

Na rozvoji venkova měl v polovině 19. století velký vliv i rozvoj dopravy, 

hlavně železnice. Kolem trati se postupně vytvořil pás vesnic, jejichž obyvatelé 

                                                           
34 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století.. s. 148 
35Jech, Karel. Soumrak selského stavu, 1945-1960. s. 9 
36Jech, Karel. Soumrak selského stavu, 1945-1960. s. 9 
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začali dojíždět za prací do měst a které najednou získaly konkurenční výhodu 

oproti vesnicím bez dopravního spojení. Budování železnic je považováno za 

významnější změnu než budování silnic. „Teprve ony jednoznačně prokázaly, že 

vybudování dopravní sítě povede k hospodářskému rozvoji celého kraje, jímž 

železnice povede.“37.   Vývoz zemědělského zboží z venkova byl v této době 

velmi zjednodušen. Jelikož „železnice otevřela venkov světu“, začaly se koncem 

19. století budovat na venkovských nádražích i odstavné koleje a u nich 

hospodářská skladiště s kapacitou stovek tun zboží. Takové sklady byly budovány 

i kolem trati 1. elektrické dráhy mezi Táborem a Bechyní, kterou pro vývoz svých 

produktů využívaly některé vesnice ze soběslavsko-veselských Blat. Například z 

Komárova se vozily zemědělské produkty na dráhu do 8km vzdálených 

Sudoměřic u Bechyně a odtud putovaly přes Tábor do dalších velkých měst. 

Stále hustší síť železnic spolu s rozvojem dalších dopravních prostředků, 

zvětšováním obdělávaných ploch, zvýšenou produktivitou výroby, která vedla až 

k nadprodukci zemědělských výrobků, vyústila v 70. letech 19. století v agrární a 

hospodářskou krizi. V důsledku rychlého technického rozvoje se zrychlila směna 

potravin mezi zeměmi a jednotlivými oblastmi v rámci jedné země. České plodiny 

se tak ocitly v konkurenci s plodinami dováženými. Tato krize vedla ve většině 

regionů Čech k přechodu od rostlinné výroby, která doposud tvořila těžiště 

zemědělské produkce, k živočišné. Postihla nejvíce drobné zemědělce a trvala až 

do 90. let. Snáze se samozřejmě nastalým podmínkám přizpůsobovaly 

velkostatky. Skoro všechny vrstvy rolnictva se kvůli krizi zadlužovaly a nezřídka 

pak docházelo k exekučním prodejům. V důsledku krize se část venkovského 

obyvatelstva přestěhovala do měst nebo dokonce do zahraničí.38  Tato krize 

nepostihla nijak významně jihočeská Blata. I když v mnoha českých regionech 

docházelo k přesunu zemědělského obyvatelstva za prací v průmyslu a z vesnic se 

tak stávaly noclehárny, kam se po práci jezdili jen vyspat, na Blatech byla stále 

většina obyvatelstva zaměstnána v rodné vsi v zemědělství.   

Těžiště rozvoje leželo hlavně v bohaté tradici a odkazu předchozích 

generací. Nová doba kladla velké požadavky na řídící a rozhodovací stránku 

osoby zemědělce. Modernímu zemědělci mohly pomoct nové technické objevy, 

                                                           
37Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století.  s. 66 
38Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě., s. 309 
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ale nejdůležitější bylo stále jeho vlastní pozorování a hlavně samostatné myšlení. 

Jen takto vybavený hospodář s dostatečným množstvím vědomostí a dovedností, 

mohl své hospodářství rozvíjet tak, aby bylo soběstačné a v souladu s místními 

poměry i dostatečně kapitálově silné a schopné konkurence na trhu. V nových 

podmínkách hospodář upevňoval svůj smysl pro odpovědnost za následky 

vlastního konání. S rozvojem nových technologií musel důkladněji zvažovat, jaké 

postupy použít, aby dosáhl kýženého výsledku a zároveň neublížil půdě zděděné 

po předcích. 

3.2 První světová válka a její důsledky  

Tradici venkova a ochranu zemědělských zájmů prosazovalo Agrární 

hnutí, v jehož čele stanul v roce 1909 Antonín Švehla. Už před první světovou 

válkou mělo ve vídeňské říšské radě početné a silné zastoupení. Jeho prioritou 

byla ochrana venkovských zájmů před státními zásahy, které začaly nabývat 

enormních rozměrů v období první světové války, kdy doléhaly na obyvatelstvo 

obzvláště tíživě. Vídeň si od nich slibovala pokrytí potřeb armády a výživu 

obyvatel ve válkou postižených rakouských zemích. Předlitavsko bylo totiž 

závislé na dovozu zemědělských produktů z Uher, Srbska, Rumunska i ze zámoří, 

ale protože byl po vypuknutí války dovoz potravin velice zkomplikován, stalo se 

Předlitavsko mnohem více závislé na produkci zemědělských českých zemí, které 

před první světovou válkou patřily v rámci celé monarchie k těm nejvyspělejším. 

Válka ale pro jejich hospodářství a úroveň zemědělského rozvoje byla téměř 

zničující. Odvody mužů na vojnu znamenaly rapidní úbytek pracovních sil, za 

války vzrůstal také nedostatek kvalitních potahů, zemědělských strojů, umělých 

hnojiv, šlechtěného osiva a kvalitního obdělávání půdy.  

Situaci jednotlivým zemědělcům značně komplikovaly již zmiňované 

státní zásahy v podobě povinných dodávek obilí. Sedláci museli odvádět velké 

množství obilí do státních sýpek a navíc bylo roku 1915 zakázáno obchodování s 

potravinami, které se od té doby mohlo provádět pouze přes vídeňský Válečný 

obilní ústav. V závislosti na tomto opatření byly vydávány potravinové lístky, 

jimiž byla distribuce potravin mezi obyvatelstvo zajišťována. Jelikož se vláda 

obávala snížení produkce, rozhodla se pro další zásah do svobodného hospodaření 

našich rolníků zřizováním tzv. žňových komisí, které měly dohlížet na zdárný 

průběh zemědělských prací a obdělávání všech pozemků v obcích.  
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Přes veškeré státní zásahy rychle rostly ceny, hlad a podvýživa 

obyvatelstva. Z důvodu  kontroly povinných dodávek, byly pravidelně sepisovány 

zásoby jednotlivých domácností. Drahota nutila živnostníky k nahrazování 

kvalitního materiálu materiálem levnějším. Chléb se pekl z kukuřičné mouky, 

kožené podešve byly nahrazeny dřevěnými, látky, nitě a provazy papírem, 

hedvábí kopřivovým suknem, mýdlo se vyrábělo z hlíny a sody, pivo z pýru, 

místo tabáku se kouřil chmel nebo bukové a jiné listí.39 

I bohaté vsi soběslavsko-veselských Blat v této době zažily hlad a bídu. 

Hospodářům totiž byly postupně zabavovány téměř všechny výnosy, jež ze svého 

hospodářství měli.Zvyšovala se tak postupná závislost drobných hospodářů na 

statcích a velkostatcích, které se s bídou potýkaly snáze.Další problémy vznikaly 

v důsledku nedostatku uhlí, což pocítili zejména lidé žijící ve městech trpící zde 

zimou a hladem. Chodili alespoň žebrat na venkov, kde mohli dostat trochu jídla. 

Často se ale stávalo, že jim toto těžce sehnané jídlo bylo četníky nebo zřízenci na 

dráze, při návratu domů do města, zabaveno. 

V rámci všeobecného šetření nákladů na provoz podniků, byl v roce 1916 

zaveden dodnes užívaný letní čas, aby se ušetřilo za osvětlení. Tento úsporný krok 

měl jistě své opodstatnění v průmyslu a továrnách, ale zemědělství příliš 

neprospíval. I dnešní hospodáři se shodují, že hospodářská zvířata jej nesnášejí 

příliš dobře.  

Bída a hlad provázely obyvatelstvo naší země po celou válku a jediné, co v 

jejích posledních letech přinášelo našemu lidu naději, byly zprávy o T. G. 

Masarykovi a našich legionářích, kteří nakonec přispěli k rozpadu monarchie a 

následnému ustanovení samostatné Československé republiky. Do nového státu 

nevstupovalo naše zemědělství v příliš dobrém stavu. Dalo by se říci, že bylo na 

dně, lidé trpěli bídou a hladem.  

Poptávku po půdě měla pokrýt pozemková reforma zahájená hned v roce 

1919. Jejím hlavním cílem bylo rozdělení velkých soukromých pozemků 

(velkostatků), z nichž většina byla v rukou šlechty a církve.  Nově vzniklá 

republika stála na demokratických principech, takže jedním z prvních opatření, 

která vydala, bylo zrušení šlechtického stavu a všech aristokratických výsad.  

Půda velkostatků, která byla držena zpravidla v rukou německé šlechty, měla být 

                                                           
39Kronika obce Komárov 1927 - 1968, s. 54 
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převedena do rukou českého národa a jeho občanů. Šlechtické rody byly v 

naprosté většině případů kvalifikovány jako nepřátelé boje českého národa za 

samostatnost, protože zpravidla i po rozpadu monarchie zachovávaly věrnost 

císaři. Šlechtické velkostatky, které po staletí určovaly směr vývoje českého 

zemědělství a přinášely do něj četné inovativní prvky, byly zrušeny a nahrazeny 

statky kapitalistickými o menší rozloze. 

Pozemky větší než 150 ha zemědělské půdy anebo 250 ha veškeré půdy, 

byly, zjednodušeně řečeno, vyvlastněny a přerozděleny mezi méně majetné 

rolníky nebo bezzemky. Jednotlivé příděly se pohybovaly od 6 do 15 ha.40 

Pozemková reforma částečně uspokojila hlad po půdě, napomohla k úpravě 

vlastnických poměrů v zemědělství, umožnila malorolníkům získat nebo rozšířit 

svou půdu a také příznivě ovlivnila proces diferenciace venkovského 

obyvatelstva. Ač nevznikala nijak ohromná hospodářství, noví majitelé půdy 

výrazně napomohli k poměrně rychlému dosažení předválečné úrovně zemědělské 

produkce naší země.  

Poválečné vylidňování českého venkova nebylo důsledkem pozemkové 

reformy, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože malá hospodářství a 

zbytkové statky41, byly dohromady schopni zaměstnat více lidí než šlechtické 

velkostatky.  Odchod lidí z venkova vysvětluje Beranová (2010)42 mravními a 

psychologickými a jinými hospodářskými faktory. Reformou neutrpěl škody ani 

zemědělský průmysl, protože výrobní kapacita některých podniků se v 

meziválečném období dokonce zvýšila.43 

V soběslavko-veselských Blatech býval šlechtický velkostatek jeden a to v 

Zálší, na němž hospodařil rod Vratislavů z Mitrovic. Celkem zde bylo v roce 1923 

rozděleno 104 ha jejich zemědělské půdy mezi místní obce Zálší, Mažice a 

Klečaty, a část pozemků (34, 4 ha) vytvořila zbytkový statek, který koupil záleský 

občan Jan Kopřiva. Místní panská blata, tedy rašeliniště, získala celá obec Zálší a 

Mažice.44 

                                                           
40Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století. s. 77 
41 Zbytkový statek byl vyvlastněný dvůr, jemuž i po parcelaci mělo zbýt tolik půdy, aby budovy 
a ostatní inventář pro výrobu ve větším měřítku nebyly hospodářsky znehodnoceny. 
42Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 320 
43Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 320 
44 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat. s. 2 
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Pozemková reforma byla jen jedním z mnoha nutných opatření, která měla 

vést k pozvednutí hospodářství v nově vzniklém státě. Obnova národního 

hospodářství, které se před válkou tak slibně vyvíjelo, spočívala především v 

nalezení nových odbytišť v zahraničí. V průběhu války došlo k snížení 

zemědělské a průmyslové výroby, i celkového objemu obchodu. Československé 

hospodářství se přes složité počáteční podmínky dokázalo poměrně rychle 

vzchopit a navázat na dynamický rozvoj zemědělství nastartovaný před válkou. K 

tomuto povzbuzujícímu vývoji výrazně přispěl i všestranný rozvoj zemědělského 

družstevnictví.  

Předválečné úrovně dosáhlo naše zemědělství v roce 1925 a dále tato 

hranice se dále zvyšovala. Rostlinná produkce měla na trhu lepší postavení než 

živočišná, čehož také místní zemědělci logicky využívali a přeorientovávali se 

právě na ni. Výhodné ceny na domácím trhu byly ale stále více ohrožovány 

levnějším zahraničním obílím, proto Agrární strana prosadila v roce 1926 pevná 

cla jak na obilí, tak na krmiva, ovoce, zeleninu, semena i dobytek. Z cel ovšem 

těžili zejména velcí statkáři a později i menší hospodáři pracující na vlastní půdě. 

V meziválečném zemědělství byly nejvýrazněji zastoupení malorolníci s 

hospodářstvím do 5 ha. 

Zemědělství se v této době stále více snažilo odpovídat na aktuální potřeby 

trhu, proto se začalo poměrně úzce specializovat, čímž velmi významně přispívalo 

k vybudování silné a konkurenceschopné ekonomiky. U nového státu se jednalo o 

velice podstatný proces, podmiňovaný z velké části státními zásahy. Ze všech 

oblastí československého hospodářství bylo zemědělství státními zásahy 

ovlivňováno jednoznačně nejvíce. S rozvojem zemědělských specializací a oborů 

dochází i k rozvoji zemědělského školství, vědy a osvěty.45 

 

3.3 Světová hospodářská krize a druhá světová válka 

 I když se po náročné a vysilující 1. světové válce české hospodářství 

dokázalo postavit na nohy, jeho příznivý rozvoj netrval dlouho. Po vypuknutí 

světové hospodářské krize bylo na dalších 50 let téměř zcela ochromeno.  Světová 

nadvýroba způsobila hluboký pokles cen až pod výrobní náklady a klesl i odbyt 

                                                           
45Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 312 
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na domácích a zahraničních trzích. Krize postupně ochromila všechny obory 

zemědělské výroby. Rapidní snížení cen vedlo ke snížení produkce i osevních 

ploch. I přes to bylo české zemědělství téměř soběstačné  - 85% produkce 

potravin pocházelo z domácího zemědělství a jen 15% bylo dováženo. V důsledku 

krize došlo k mnohem výraznějšímu snížení cen zemědělských produktů než cen 

průmyslových výrobků. Tento cenový nesoulad měl za následek rapidní snížení 

kupní síly rolnictva a nutil jej vlastně ke snižování nákupů strojů, hnojiv a dalších 

prostředků nutných k výrobě a zvyšování výroby pro trh, čímž se relativní 

nadvýroba ještě zvyšovala a krize prohlubovala. České zemědělství nepocítilo za 

krize výraznější pokles výroby, ale propad cen zemědělských produktů byl 

extrémní. Velkostatky snižovaly dopady krize například odklonem od pěstování 

technických plodin, ale malorolníci takové možnosti neměli. Na drobné a střední 

rolníky, obzvláště v méně úrodných oblastech, dopadla krize nejtíživěji. Těm, 

kteří získali půdu v pozemkové reformě a byli nuceni si na její zakoupení půjčit, 

se zadlužení v důsledku hospodářské krize prohlubovalo a mnoho z nich následně 

zkrachovalo nebo se z dluhů dostalo až za druhé světové války. 

Drobné rolnictvo tvořilo v této době nejpočetnější skupinu zemědělského 

obyvatelstva. Skupina malorolníků ovšem byla ještě dále diferencovaná, patřili 

sem rolníci, u nichž zemědělská výroba tvořila hlavní způsob obživy celé rodiny, 

a občasné přebytky prodávali na trzích. Jejich hospodářství mělo výměru 5 – 10 

ha. Další skupinou byli chalupníci a domkáři, jejichž pozemky se vešly do 5 ha a 

veškeré výnosy svého hospodářství spotřebovali sami. Poslední skupinou 

malorolníků byli zemědělci, které malé hospodářství neuživilo a byli tak nuceni si 

přivydělávat i jinde, například u majetnějších sedláků, v rybníkářství, povoznictví 

nebo například při sezónních pracích v lese tak, jak to dělávali méně majetní 

obyvatelé z blatského Komárova, kteří si vydělávali prací v nedaleké Černické 

oboře. Nemajetní venkovští obyvatelé a bezzemci se nechávali zaměstnat na 

větších statcích, kde coby podruzi měli zdarma ubytování, v čase práce i stravu, 

případně kus louky a pole, které jim s potahem obdělával sám hospodář. Takto 

popisuje život podruhů na blatském statku komárovská kronika. V Komárově 

měli v některých statcích dokonce podruzi svou vlastní chalupu patřící k usedlosti. 

Takto vybavené byly statky č. p. 1, 4, 10 a 24.46 
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Rozdílné postavení měli ve vesnicích kovorolníci a stavorolníci, jejichž 

hlavní zaměstnání bylo mimo zemědělskou výrobu a záhumenek a drobné 

hospodářské zvířectvo měli pouze jako doplňkový zdroj obživy. 

V lepší situaci byli střední rolníci, kteří byli plně živi ze svého 

hospodářství, na němž pracovala jen jejich rodina, popřípadě sezónní pracovníci 

pomáhající s nejtěžšími pracemi. Co se prodeje jejich přebytků týče, neustále byli 

ve stínu větších a mnohem konkurenceschopnějších zemědělců. Hospodářství 

velkých sedláků patřila k nejstabilnějším zemědělským podnikům. A to i v letech 

nestability, kdy na výnosy působily buď živelné pohromy nebo obtíže spojené s 

hospodářskou krizí či válečná léta. Za selské hospodářství byla ve 30. a 40. letech 

20. století považovaná usedlost s 20 – 50 ha pozemků a minimálně 2 stálými 

zaměstnanci (kočí a děvečka) a dalšími sezónními zaměstnanci. Tato hospodářství 

používala koňské potahy, popřípadě lehčí traktory, sklizňové, secí a jiné 

mechanismy. Sedláci se zpravidla významně podíleli na zemědělském 

družstevnictví. Byli naprosto soběstační a schopní své produkty prodávat i 

vyvážet, což ovšem bylo v rámci vázaného a přídělového hospodářství v 

meziválečném období přísně řízeno.47 

Slibně nastartovaný hospodářský vývoj opět nevydržel dlouho. Už v roce 

1937 začíná ve světě další hospodářská krize, která k nám dorazila o rok později a 

byla přerušena světovou válkou. Mnichovská dohoda znamenala pro 

Československou republiku pohromu jak politickou, tak hospodářskou, ale i 

mravní. Naše země ztratila téměř třetinu území, významnou část přírodních 

zdrojů, byla ochromena doprava a došlo k poklesu výroby jak v zemědělství, tak v 

průmyslu.48 

V průběhu 2. světové války se protektorátní vláda snažila udržet a zvýšit 

zemědělskou výrobu. Přes veškerou snahu i nucenou práci v zemědělství ale 

výroba stále upadala. Zásadní vliv na to měl úbytek zemědělské půdy, nedostatek 

strojů, umělých hnojiv, pracovních sil, ale i nechuť samotných zemědělců 

zvyšovat zemědělskou výrobu. Často sabotovali povinné dodávky, zapojovali se 

do boje proti okupantům apod. Zemědělství bylo plně podřízeno válečným 

potřebám Říše, v národním zemědělství byly německým hospodářstvím 

                                                           
47Jech, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. s. 39 
48Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě., s.370 
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napáchány četné škody. Snaha o co nejvyšší výnosy totálně převládla nad 

tradičním selským rozumem a promyšlenými hospodářskými postupy. Půda byla 

po válečné honbě za velkou úrodou naprosto vyčerpaná. 

V průběhu války byla těžká situace ve výživě obyvatel stejně jako v 

minulé válce řešena potravinovými lístky na poživatiny, mléko, tuky, maso, ale i 

mýdlo, látky a obuv, čímž byl omezen obchod a ceny na trhu byly ustáleny. 

Jelikož za války platilo vázané hospodářství, rolníci nemohli pěstovat to, co chtěli, 

a museli většinu své úrody odevzdávat. Na Blatech museli hospodáři například 

pěstovat od roku 1941 len, protože v Mezimostí u Veselí nad Lužnicí byl otevřen 

velký závod na jeho zpracování.49 

Němečtí úředníci chodívali často na velice přísné kontroly, zda někdo 

nemá doma ukryté jídlo nebo domácí zvířata, která nejsou nahlášená. V kronice 

obce Zálší kronikář vzpomíná: „...za humny a v blatě nebo polích běhala prasata 

různé velikosti a slepice. Někdy byly uvězněny v pytlích nebo posadách a čekaly 

na chvíli, kdy nevítaní páni opustí ves.“ Nejostřejší prohlídky zde probíhaly za 

heydrichiády v roce 1942. Kontroly prováděl i starosta s místním četníkem, ale ty 

nebyly podle záleského kronikáře tak obávané. Množství jídla, které mohli mít 

lidé doma, bylo velmi malé. Odstředivky na mléko a šrotovníky ve vsích byly 

zapečetěné a mohly se odpečetit pouze třikrát za rok, samozřejmě pod úředním 

dohledem. Mletí obilí probíhalo pouze na povolení a porážky domácích zvířat 

byly také zakázány. Hladoví Blaťáci nechávali občas svá prasata porazit načerno a 

do hlášení uvedli, že prase pošlo.50 Byl to ovšem velký risk, protože za utajenou 

porážku hrozila i poprava. 

Za války se prakticky podařilo překonat obrovské předválečné zadlužení 

venkova. Podíl na tom mělo jednak využití znehodnocení měny, zhoršená válečná 

zásobovací situace a v neposlední řadě i hojné využívání černého trhu.51 

 

3.4 Poválečný vývoj a kolektivizace venkova 

Snahy o vyčíslení poválečného stavu rolnictva by byly marné. Mnoho 

rolníků i se svými syny se nevrátilo z války, mnoho německých sedláků zemi 

                                                           
49 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat s.4 
50 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat s.4 
51 Jech, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. s. 41 
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opustilo na začátku války v důsledku germanizační politiky a připojení 

pohraničních oblastí k Říši. Následovalo odtržení Podkarpatské Rusi a na propadu 

celkového počtu obyvatelstva se významně podepsal odsun německých obyvatel z 

pohraničí. O jeho znovuosídlení se pokoušela československá vláda nabízením 

opuštěných stavení nemajetným rolníkům, bezzemkům, nebo i českým 

exulantům. I z blatských vesnic odešlo několik hospodářů osídlovat pohraniční 

oblasti, z Komárova to byl Jan Hron, Jaroslav Nozar a František Malecha, a ze 

Zálší odešlo několik rodin do Dlouhé Stropnice. 

Druhá světová válka zrušila nebo výrazně omezila velkou část občanských 

svobod, jako například svobody shromažďování, spolčování, slova a tisku, 

docházelo k násilnému sjednocování a následnému rušení politických stran a k 

likvidaci spolků. Porážkou Němců rozhodně nedošlo k automatickému obnovení 

občanských svobod. V důsledku vítězství SSSR nad fašistickým Německem ve 

válce, osvobozením Rudou armádou a její dočasnou přítomností na našem území, 

totiž vzrůstal politický vliv komunistické strany v našich zemích.  

KSČ prosadila hned po skončení války zákaz agrární strany, jíž obvinila ze 

spolupráce s německými okupanty, a sama se ujala ministerstva zemědělství. 

Agrární hnutí pro KSČ představovalo obrovskou překážku v plánované 

kolektivizaci zemědělství, protože prosazovalo soukromé vlastnictví půdy i 

dalšího majetku. Odstraněním Agrárníků si KSČ uvolnila cestu k naplánování a 

realizaci pozemkové reformy. Prostřednictvím této reformy si chtěla na svou 

stranu získat početnou skupinu malých rolníků a bezzemků.52 

Pozemková reforma byla uskutečněna mezi lety 1945 a 1948, a to ve 3 

fázích. V první proběhla konfiskace majetku kolaborantů nebo těch, kteří se za 

války přidali na stranu Německa a znovuosídlení půdy po odsunutých německých 

a maďarských rodinách.  Další fází byla revize předválečné pozemkové reformy z 

let 1919 – 1938 a v poslední fázi proběhla samotná pozemková reforma.53 V 

rámci pozemkové reformy bylo rozhodnuto o přerozdělení zemědělské půdy 

všech závodů nad 50 ha mezi pracující zemědělce. Rozšiřovala de facto první 

pozemkovou reformu a vztahovala se na vlastníky půdy od 50 do 250 ha. V této 

fázi pozemkové reformy byli své půdy zbaveni všichni velkostatkáři, statkáři a 

                                                           
52Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě.s. 376 
53Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. s. 377 
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zemědělští podnikatelé a to bez nároku na náhradu. Vyvlastněná půda byla 

přidělována státním statkům, zemědělským družstvům a národním výborům. 

Zájemci o tuto půdu tak museli jako první vstupovat do JZD, aby na ní mohli 

vůbec pracovat. Pozemková reforma postihla celkem 253 483 ha půdy.54 

Tyto tři etapy vedly ve svém důsledku k naprosté reorganizaci 

vlastnických vtahů, značné migraci zemědělského obyvatelstva a odstartovaly 

změny ve struktuře a funkci zemědělských závodů. Ze všech normativních zásahů 

v oblasti vlastnických vztahů měla být pozemková reforma závěrečným 

opatřením. I v této době KSČ i ministerstvo zemědělství stále ještě slibovaly, že 

bude zachováno soukromé vlastnictví půdy, čemuž mnozí i uvěřili. Hlavní zásah 

do majetkoprávních vztahů ale teprve čekal na své spuštění. 

Není bez zajímavosti, že Komunistická strana československá 

proklamovala nejen soukromé vlastnictví půdy, ale i uznávání tradičních hodnot 

našeho zemědělství. Straničtí představitelé opakovaně vyjadřovali nesouhlas se 

sovětskými „kolchozy“ a dalšími „moderními“ vzory hospodaření. Na VIII. 

sjezdu KSČ v roce 1946 dokonce zaznělo, že mezi hlavní zásady komunistické 

zemědělské politiky patří hájení soukromého vlastnictví půdy našich zemědělců.  

Účelově to bylo straníky prohlašováno ještě krátce po únorovém puči, aby získali 

na svou stranu prozatím nerozhodnuté voliče.  

Zachování soukromého vlastnictví půdy bylo nejen zástupci strany 

manifestačně prohlašováno, ale i zakotveno v Ústavě z května 1948. To ale 

nezabránilo čelním představitelům KSČ, aby se chovali úplně opačně. 

Komunistická strana po zmocnění se veškeré moci ve státě v únoru 1948, nejen že 

omezovala, ale dokonce i rušila soukromé vlastnictví půdy a po sovětském vzoru 

budovala s použití násilí družstva nového typu. Represe ovšem nedopadaly jen na 

zemědělské obyvatelstvo. Všichni obyvatelé Československa pocítili omezení 

svobody volného pohybu, slova a tisku, což byla jen část opatření, která vedla k 

naprosté redukci občanské společnosti.55 

Československé zemědělství, které se poměrně dobře zotavovalo z 

válečných let, vstupovalo do nového období. Politické změny v podstatě 

                                                           
54Blažek, Petr, Jech, Karel, Kubálek, Michal. Akce "K": vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí 
v padesátých letech. s.23 
55Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století. s. 24 
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znamenaly rychlý zánik tradičního zemědělství, které bylo založeno především na 

soukromém vlastnictví půdy a staletími osvědčených pěstebních a chovatelských 

postupech. Vycházelo z progresivních materiálních i duchovních změn, které byly 

započaty v polovině 19. století. V té době bylo zemědělství v naší zemi založeno 

na středním selském stavu, prostřednictvím něhož si velmi rychle vybudovalo 

prosperující strukturu a technologicky vyvinutou zpracovatelskou činnost. 

Komunistický režim tento víceméně kontinuální vývoj zastavil. Šlo mu především 

o vymýcení přirozených vztahů v zemědělství. Likvidoval téměř vše, co mohlo 

být spojováno s dřívějšími vlastnickými vztahy. Zemědělská prvovýroba se 

dostala do plné výrobně ekonomické a tím pádem i finanční závislosti státu, 

protože byla zbavena možnosti se podílet na finančním zhodnocení svých 

výrobků. 

Základním nástrojem ekonomických přeměn v zemědělství byla podle 

mnohých zdrojů kolektivizace, která probíhala v několika etapách. První od roku 

1949 do roku 1952, druhá etapa následovala do roku 1955 a poslední od roku 

1955 do roku 1960.56 

Blažek (2010)57 se na poslání kolektivizace dívá jinak. I když bývala 

kolektivizace odůvodňována řadou hospodářských důvodů, šlo o čistě mocenský 

krok. Hlavní motivací komunistické strany bylo v této době udržení politické 

moci a to bez ohledu na použité prostředky. Komunistická vláda argumentovala 

při zakládání zemědělských výrobních družstev vytvářejících předpoklady pro 

zemědělskou velkovýrobu, tím, že při zvýšení zemědělské produkce dojde i ke 

zvýšení životní úrovně. Za těmito sliby byl ovšem skrytý cíl zavést do 

zemědělství centrálně administrativní systém spojený s absolutní politickou mocí 

a kontrolou. Dokládá to i přímé podřízení socialistické varianty družstevnictví, 

státní moci, na rozdíl od původního zemědělského družstevnictví, jehož kořeny 

sahají do konce 19. století a které bylo podřízeno vyšším družstevním svazům a 

orgánům.  

Družstevnictví mělo v českých zemích vybudovanou silnou tradici, za 

zlatý věk svépomocného hospodaření v družstvech bychom mohli označit období 

meziválečné a těsně po druhé světové válce. Zemědělci hospodařící v 
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poválečných letech byli tedy vybaveni dlouholetými družstevními zkušenostmi, 

byli tedy sami schopni určit, která družstva potřebují a jaká forma organizace jim 

bude prospěšná.  Proto se stavěli poměrně negativně k vládním snahám nově 

vznikající družstva řídit a předepisovat jim způsoby a rozsah výroby i provozu. 

Do členství v těchto nově ustanovených družstvech se hlavně větším rolníkům 

příliš nechtělo.  

Dělnická, řemeslnická, živnostenská i zemědělská družstva byla v roce 

1949 sjednocena do jednotných zemědělských družstev. Měla sloužit primárně k 

nákupu zemědělských výrobků od rolníků, plánování zemědělské výroby a její 

distribuci a zásobování venkova zemědělskými stroji. Přijetí zákona o Ústřední 

radě družstev je někdy označován za oficiální začátek kolektivizace 

československého venkova.58 

Členem JZD se mohl stát každý pracující zemědělec starší 16 let, a pokud 

bylo JZD založeno sloučení předchozích družstev, stávající členové družstev se 

automaticky stali i členy jednotného zemědělského družstva, pokud do dvou 

týdnů písemně neoznámili své vystoupení. Přes silnou agitaci KSČ se nedařilo 

rozpoutat nepřátelství vůči velkým sedlákům.59 Vedení strany tak bylo nuceno 

počítat s majetnými hospodáři i při zakládání JZD a dokonce do vedoucích pozic. 

Vláda si byla vědoma silně zakořeněného principu demokracie, proto nemohla 

tuto skupinu zemědělců z členství v JZD přímo vyloučit.  Při přípravě JZD 

zdůrazňovala dobrovolnost vstupu a hledala takové formy, ke kterým má drobný a 

střední zemědělec důvěru. Důraz byl kladen hlavně na různorodou činnost 

družstev, aby potenciální členové neměli pocit, že jim je shora něco 

předepisováno. Demokratizaci družstev proklamovala i Ústava z května 1948 a 

specifikovala, že cílem zakládání družstev je zvýšit životní úroveň členů i 

ostatního pracujícího lidu. Lidově demokratické družstevnictví je podporováno 

státem a to hlavně v zájmu obecného blahobytu a národního hospodářství. Ústava 

také zakazovala družstvům výdělečnou činnost, „ve starém kapitalistickém 
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smyslu“, jak ji dřívější nákupní, prodejní a zpracovatelsko-výrobní družstva 

prováděla.60 

Jelikož si KSČ uvědomovala sílu rolnické vazby k půdě, využívala 

přerozdělování vyvlastněné statkářské půdy k získání drobných zemědělců na 

svou stranu v boji proti velkým vlastníkům půdy. Zabavená půda byla v prvních 

fázích pozemkové reformy rozparcelována a svěřena právě drobným rolníkům a 

bezzemkům. Individuální hospodaření drobných rolníků bylo podporováno hlavně 

kvůli získání podpory této velké sociální skupiny.  V posledních fázích reformy 

byla tato malá hospodářství využita k prosazování prvních forem společného 

vlastnictví výrobních prostředků.61 Proto už od roku 1949 začala intenzivní 

kolektivizace vesnice zdůrazňující společné obdělávání půdy. Samostatní rolníci 

byli ale od začátku proti. Členy družstev se stávali převážně bývalí zemědělští 

dělníci nebo komunisté s malými výměrami půdy.  

 Kolektivizace jednoznačně mířila k naprosté likvidaci soukromého 

vlastnictví. Nejrozsáhlejšího zespolečenštění dosáhla JZD III. a IV. typu, v nichž 

už jednotlivým družstevníkům bylo ponecháno jen malé osobní hospodářství 

(záhumenek). Ochota ke společnému hospodaření byla mezi rolníky mizivá. 

Kolektivizace proběhla ve 3 vlnách, jdoucích velmi rychle za sebou. Snaha co 

nejrychleji zestátnit zemědělský sektor vycházela ze snahy rychle upevnit stát, 

který podle Stalinových tezí nemůže fungovat, pokud je průmysl ve státních rukou 

a zemědělství v soukromých. V rámci dvou prvních pětiletek62 a z nich 

vycházející zvýšené výroby hlavně v těžkém a zbrojním průmyslu, došlo k 

poptávce po pracovnících, které mělo uvolnit kolektivizované zemědělství. 

Jelikož obliba JZD se v průběhu 50. let nijak výrazně nezvyšovala, spíše naopak, 

docházelo v druhé a hlavně třetí vlně kolektivizace k nátlaku a násilí vůči 

rolníkům, kteří se odmítali podvolit kolektivní myšlence. K vynucenému vstupu 

do družstva bylo během tří let přesvědčeno téměř čtvrt milionu rolníků.  

Straničtí hodnostáři vycházeli z předpokladu, že dobře prosperující rolník 

nemá důvod do družstva vstupovat, proto zaváděli mnohá ekonomická opatření, 
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která zajistila naprosté zbídačení nejlepších venkovských hospodářů. Nejčastějším 

nástrojem bylo neustálé zvyšování povinných dodávek státu. V momentě, kdy 

rolníci nemohli dodávky splnit, následovala pokuta nebo vězení. Z trestu se mohli 

„snadno“ vykoupit vstupem do družstva. 

 Ač mělo kolektivní hospodaření zajistit lepší výsledky než soukromé, opak 

byl pravdou. Většina družstev neprospívala, byla zadlužená, životní úroveň 

družstevníků byla nízká. Odměňování pracovníků bylo realizováno na základě 

tzv. pracovních jednotek, jejichž výše se měnila v závislosti na výsledcích 

hospodaření. Každý měsíc dostávali pracovníci polovinu odměny a druhá 

polovina se nechávala na případné pokrytí dluhů a náhlých výdajů družstva. Co 

zbylo, bylo družstevníkům rozděleno na konci roku. Například v blatském JZD 

Zálší se výše „jednotky“ pohybovala v polovině 60. let mezi 18 a 20 Kčs.63 

Důležité je říci, že špatné výsledky družstev nebyly připisovány špatnému 

hospodaření družstevníků, ale záškodnické a rozvratné činnosti nepřátelských 

živlů.“64 V roce 1953 vystoupilo z JZD až 70000 lidí a pokračující útěk dalších 

zastavila až třetí vlna kolektivizace v roce 1955.  

Kolektivizační snažení o zrušení soukromého vlastnictví vycházelo z 

hlavního předpokladu, že státní majetek bude majetkem všeho lidu. Velmi brzy se 

ale ukázalo, že taková představa je značně iluzorní a do jisté míry naivní. Už v 50. 

letech se začala projevovat sílící lhostejnost „společných vlastníků“ k majetku v 

„socialistickém vlastnictví“.  

Podle sovětského pohledu, nebyli rolníci v rovnocenném postavení s 

dělníky, protože rolníci jsou nejen pracovníky, ale i vlastníky a ti větší i 

zaměstnavateli, potažmo „vykořisťovateli“. Velcí hospodáři s více než 20 ha 

(později byla hranice snížena na 15 ha) byli prohlášeni po sovětském vzoru za 

„kulaky“ nebo „vesnické boháče“ a oficiálně byli prohlášeni za úhlavní nepřátele 

kolektivizace a hlavní překážku zakládání JZD. Jednak proto, že sami odmítali 

vstoupit, a jednak proto, že kvůli nim odmítaly vstoupit i nižší rolnické vrstvy. 

Sedláci totiž měli v obci autoritu a značný hospodářský a politický vliv, což se 

samozřejmě socialistickému státnímu aparátu vůbec nehodilo.65 Byla proti nim 
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přijata řada opatření, která sledovala jen jediný cíl, a to likvidaci těchto úspěšných 

hospodářů.  

Naplnění jmenovaného cíle ovšem nebylo tak jednoduché. Po roce 1948 

byl z důvodu poválečného odsunu Němců z pohraničí a vlivem odchodu lidí z 

vesnic do měst v zemědělství pociťován vážný nedostatek pracovních sil. 

Vyvlastnění velkých zemědělských hospodářství nebylo z ekonomických, ani 

politických důvodů možné hned. Po vyvlastnění by se zmenšila tržní produkce 

zemědělství asi o 20% a hrozily i vážné politické důsledky, protože jak už zde 

zaznělo, přes veškeré propagandistické úsilí se nepodařilo na venkově vzbudit 

třídní nenávist k místním sedlákům. Byla proto nastoupena cesta potlačování 

těchto velkých hospodářství především pomocí zvýšených povinných dodávek, 

zvýšených daní, cenových znevýhodnění, odebírání zemědělských strojů, budov, 

záborů půdy, vytlačování těchto hospodářů na nekvalitní okrajové pozemky, 

zákazu najímání pracovních sil, snižování přídělů atd. Majetku tedy byli tito 

rolníci zbavováni až po tom, co nebyli schopni plnit povinnosti stanovené 

státem.66 

V roce 1950 musel hospodář s více než 20 ha odvádět státu z 1ha 10x víc 

než rolník s 2 ha a třikrát víc než závod s 5 ha.  Předepsané dávky byly prakticky 

nesplnitelné a každým rokem se navíc zvyšovaly. V důsledku toho se také 

zvyšovalo množství rolníků, kteří odmítli dodávky podepsat. Splnění dodávek ale 

i tak bylo nařízeno a z „odbojných rolníků“ se stali oficiální nepřátelé režimu. 

Sankce za nesplnění dodávek byly různé, například pokuty, vypínání elektrického 

proudu a od roku 195167 kromě trestu odnětí svobody a peněžité pokuty byl velmi 

často udělován trest propadnutí jmění družstvu nebo státnímu statku a zákaz 

pobytu v místě dosavadního bydliště, přičemž tento trest se vztahoval i na členy 

rodiny „provinilého“.68 Do konce dubna 1953 bylo z československých vesnic 

vystěhováno 1077 rodin. 

I když kampaň proti největším rolníkům byla opravdu masová, většina 

menších hospodářů, kteří celý život obhospodařovali půdu po svých předcích, jí 

neuvěřilo. I oni neradi viděli plýtvání, rozkrádání majetku a nepořádek na 
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zabavených statcích svých sousedů. V uvědomělém třídním boji se prosazovali 

spíš dělníci a řemeslníci anebo ti, kterým šlo o politické výhody a mocenské 

postavení. 

 V 50. letech byl život znepříjemňován samozřejmě i blatským sedlákům. 

Jedny z největších pozemků z celých Blat mívali sedláci z Komárova. Pozemky 

několika místních hospodářů přesahovaly 20 ha, takže byli oficiálně považováni 

za „vesnické boháče“ a byla proti nim tedy namířena i likvidační politika vlády. 

Postup byl, dalo by se říct, typický. Byly jim stále zvyšovány povinné dodávky, 

které nebyli schopni plnit. V zápisech místní kroniky se dozvídáme, že v letech 

1952 – 1955 dodávky, na rozdíl od menších hospodářů, kteří je plnili na více než 

100%, nesplnili. V roce 1955 se kronika zmiňuje o nešťastných událostech 

nuceného vystěhování těchto sedláků velmi stroze. Uvádí se zde, že v tomto roce 

„byli likvidováni tři velcí zemědělci. Jednalo se o Suchana z č. p. 1, Noska z č. p. 4 

a Mrázka z č. p. 5. Půdu jejich statků obhospodařuje JZD a rodiny těchto 

zemědělců pracují v československých státních statcích“. Víc se z dobových 

zápisů nedozvíme. Je až tragikomické, že vyhnání z vlastního domu a půdy jsou 

věnovány pouze tři řádky, zatímco úmrtí J. V. Stalina o dva roky dříve je 

popisováno na 5 stranách! 

Potřebné informace je proto třeba si doplnit u místních pamětníků. 

Dlouholetý komárovský starosta zná částečně i osud těchto vystěhovaných 

rodin.69 

Rodina Suchanova z č. p. 1 byla přestěhována do Čápova Dvora u Tábora 

a jejich statek byl využíván pro potřeby JZD. V obytném stavení byly zřízeny 

kanceláře a nájemní byt pro zaměstnance družstva a hospodářská část sloužila k 

uskladnění zemědělských produktů a ustájení hovězího dobytka. V roce 1968 byla 

v obytné části zřízena klubovna ČSM. Po roce 1989 byla původním majitelům 

vrácena pouze zahrada a stodola, protože v 80. letech byla obytná část prodána. 

Majitelé vrácený majetek hned prodali a současný majitel sceleného statku jej 

využívá jako rekreační objekt. 

 Noskovi ze statku č. p. 4 byli vystěhováni kamsi k Jindřichovu Hradci a 

jejich rodinný statek sloužil zemědělskému družstvu jako drůbežárna. Obytná 

budova byla až do roku 1989 využívána jako kanceláře JZD. Drůbežárna byla v 

                                                           
69 Čerpáno z rozhovoru s Františkem Malechou (rok narození: 1951) 



43 
 

roce 1968 zrušena, protože byla nerentabilní a místo ní byl zřízen vepřín a stáj pro 

hříbata. Statek č. p. 4 byl v restituci vrácen původním majitelům, kteří jej hned 

prodali, a současný majitel zde trvale žije. 

 Sedlák František Mrázek ze sousedního statku č. p. 5 byl s rodinou 

vystěhován do Lhoty Samoty u Plané nad Lužnicí.  Podle vyprávění, jeho dcery, 

které zachytil Růžička (2008), si s sebou směli vzít jen 2 postele, 1 otoman, stůl a 

židle, malá doma vyrobená kamna a několik peřin. Sedlák Mrázek byl odsouzen k 

vystěhování a půlročnímu vězení.70 V hospodářských staveních zřídilo JZD 

porodnu prasnic a v obytné budově odchov kuřat. Statek č. p. 5 byl po roce 1989 

vrácen majitelům a od té doby byl již dvakrát prodán. Současný majitel, který by 

chtěl statek využívat jako chalupu, má prý v plánu zdevastovanou usedlost 

opravit, ale k rekonstrukci se zatím nemá.  

Vystěhovaných sedláků na Blatech bylo více, zejména v Mažicích, 

Klečatech a Zálší, jeden byl i ve Vlastiboři. Sankce za nedodržení dodávek se 

začaly zmírňovat v roce 1954, kdy se i sami místní funkcionáři odmítali na nich 

podílet. I tak ale kolektivizace zasáhla do života mnoha lidí. Celkem bylo 

vystěhováno 1888 rodinných celků, podle řady pramenů ale mohl být celkový 

počet vystěhovaných osob více než dvojnásobný. Podle zprávy původně určené 

pro ministra Rudolfa Baráka je uvedeno, že se kolektivizace dotkla 3000 až 4000 

osob.71 

 V závěru kolektivizace si růst socialistického zemědělství vynutil různé 

organizačně - výrobní, politické i právní zásahy, které vedly ke slučování družstev 

nebo jejich vzájemné spolupráci, která ve svém důsledku způsobovala vznik 

nových subjektů apod. V letech 1976 – 1980 probíhalo rozsáhlé slučování JZD, 

protože panoval názor, že nejefektivnější je koncentrace zemědělské výroby. V 

roce 1950 mělo průměrné zemědělské družstvo půdu o rozloze 317 ha, kdežto v 

roce 1982 už 1975 ha!72 V soběslavsko-veselských Blatech se slučování družstev 

projevilo opravdu extrémně. V roce 1964 bylo spojeno JZD Mažice s JZD Zálší 

pod hlavičku „JZD Blata Zálší“ s rozlohou 1238 ha. Tím to ale nekončí, protože 
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další slučování přichází v roce 1976, kdy se jmenované záleské JZD spojuje s JZD 

Borkovice, JZD Sviny a JZD Horusice a vytváří „JZD československo-sovětského 

přátelství „Blata“ Borkovice“ s neuvěřitelnou rozlohou 3630 ha!73 

Slučování blatských JZD ovšem nic nevyřešilo, naopak by se dalo říct, že 

se stále se zvětšující výměrou a rozrůstajícím se chovem se problémy násobily. 

Nejen že družstevní funkcionář měli stále slabší autoritu, ale rozmohlo se i 

rozkrádání družstevního majetku. Přesto se od tohoto způsobu řešení neupouštělo 

a stále se věřilo, že když družstevníci spojí své síly, podaří se postavit místní 

zemědělství na nohy.74 

I když po roce 1966 bylo možné zaznamenat rozšiřování prvků tržních 

vztahů, sovětská okupace a následná normalizace tento proces naprosto zarazily. 

Na konci 60. let pak bylo vše podřízeno jednomu základnímu cíli, a sice dosažení 

naprosté potravinové samostatnosti. Ta měla být zajištěna maximalizací 

hektarových výnosů, a proto se budovala velkokapacitní sila, velkovýrobny 

krmných směsí, plošně se zemědělství zásobovalo technikou i chemií. Ač hrubá 

zemědělská produkce v roce 1980 bylo o 21,6% vyšší než před 10 lety, přebytky 

mířily do bývalého SSSR za inflační platby.75  Zvýšení zemědělské produkce tak 

vyvolávalo nepřiměřené platby ze státního rozpočtu do zemědělství. Dosažení 

potravinové soběstačnosti a relativní srovnatelnosti některých výrobních oborů 

socialistického zemědělství s vyspělým západním zemědělstvím stálo obrovskou 

cenu. Nadprodukce potravin bylo dosaženo za cenu vyšších nákladů, enormní 

dotační podpory a ekonomických ztrát. 

Socialistické hospodaření vedlo ke zhoršování fyzikálních a chemických 

vlastností půdy, vodní a větrné erozi, vyplavování živin z půdy a mnoho dalšího. 

Důsledkem bylo snížení úrodnosti půdy spojené s klesající biologickou aktivitou. 

Od konce 2. světové války došlo v našem zemědělství k rychlé industrializaci a 

chemizaci. Samozřejmě to mělo svá pro i proti. Zápory ale začaly časem 

převažovat nad klady. Docházelo k zhoršování produkčních podmínek a často i 

zdravotní jakosti zemědělských i potravinových výrobků hlavně v důsledku 

používání těžké techniky a chemizace.  
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Čtyřicetiletá nadvláda Sovětského svazu se do tváře i ducha naší země 

zapsala opravdu nesmazatelným písmem.  To, co dělalo po staletí z lidí 

pracujících v zemědělství nezdolné a houževnaté „tahouny“ společnosti, to bylo v 

době socialistické vlády krutě a bolestně potlačeno. Období komunistické moci v 

naší zemi vedlo k faktické likvidaci selského stavu, soukromovlastnických vztahů 

a celé podnikatelské struktury. Došlo nejen k odcizení rolníka od půdy a dalšího 

majetku, ale k jeho naprosté degradaci do podřízeného postavení. Moderní 

podnikatelé a nejlepší hospodáři byli vyhnáni ze svých domovů a často i fyzicky 

perzekuováni. Na jejich místa byli stranickým aparátem dosazeni lidé, kterým 

chyběly jakékoliv zemědělské zkušenosti.  Jejich úkolem bylo rušit v zájmu cizí 

ideologie vše životaschopné a nahrazovat to novými „revolučními“ směry 

hospodaření. Na venkově došlo za necelé půlstoletí ke ztrátě tradic, devastaci 

duchovní kultury, zániku malých lokalit a dalším negativním jevům, jako 

například nečitelnosti situace v majetkoprávních vztazích, právní nejistotě apod.76 

 Socialistická nadvláda se do vzhledu českého venkova doslova vryla. O 

proměnách, které přineslo funkcionalistické stavebnictví do tradiční lidové 

architektury, budu ještě hovořit. Teď bych chtěla shrnout dopady komunistické 

diktatury na život tradičně zemědělského obyvatelstva žijícího v oblasti 

soběslavsko-veselských Blat.  

Lidé obdělávající půdu, zemědělci, sedláci, byli odnepaměti velmi 

houževnatou skupinou obyvatel, které ale i přes určitá oslabení a mnohé 

společenské proměny zůstala jistá specifičnost. Obzvláště sedlákům v oblastech, 

jež byly svou bohatou půdou vyhlášené a v nichž se zemědělství jako hlavní 

způsob obživy zachovalo opravdu až do kolektivizace českého venkova. Takovou 

oblastí jsou i jihočeská Blata. Kronikář v komárovské kronice specifika blatského 

selského lidu vyjadřuje pregnantně: „Říká se, že lid žijící v rovinách bývá váhavý, 

pomalu se rozhodující a jednající. Totéž platí i o lidu blatském. Náš člověk jen 

zvolna přejímá novoty a nerad se přizpůsobuje novým poměrům. Na úřední 

nařízení pohlíží s nedůvěrou. Na půdě však lpí houževnatě a s láskou ji 

obdělává.“77 

                                                           
76Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě.  s. 412 - 
414 
77 Kronika obce Komárov 1927 - 1968, s. 47 
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Ke zlomení této houževnatosti používal komunistický režim ty 

nejzákeřnější metody. A z dnešního pohledu bohužel musím konstatovat, že byl v 

tomto snažení úspěšný. Situace zemědělské výroby v současných Blatech je 

tragická. Z vesnic, které se honosí rozlehlými selskými usedlostmi s vysokými 

sýpkami a obrovskými stodolami, zemědělství téměř vymizelo. Do poloviny 20. 

století naprostou většinu místních obyvatel živilo zemědělství. Do nedalekého 

Veselí nad Lužnicí nebo Soběslavi začali obyvatelé blatských vesniček dojíždět za 

prací až v důsledku kolektivizace. Tento trend je zde patrný dodnes. Pracovní 

příležitosti v těchto dříve soběstačných obcích bychom dnes spočítali na prstech 

jedné ruky. Soukromých zemědělců je zde poskrovnu a úrodná pole, která dala 

Blatům jejich věhlas, jsou z velké části obdělávána nadnárodní zemědělskou 

společností Eurofarms. Tato společnost se specializuje především na pěstování 

obilovin, olejnin, pícnin a kukuřice78a i když proklamuje péči „řádného 

hospodáře“ podle zásad správné zemědělské praxe, místní zemědělci mají na 

hospodaření této společnosti jiný názor. Podle nich se snaží z půdy vytěžit 

maximum bez ohledu na dlouhodobé důsledky. Využívá proto příliš umělého 

hnojení, vápnění a pouze mělké orby bez dodávání organické hmoty, v důsledku 

čehož  se půda sama neobnovuje a její výnosnost je udržována pouze chemickou 

cestou. Takto by „řádný hospodář“ nikdy nepostupoval. 

Těch pár soukromých zemědělců, kteří na Blatech zůstali, je soustředěno 

hlavně do jižní části soběslavsko-veselských Blat, do vesnic Borkovice, Mažice a 

Zálší. V Komárově, Vlastiboři ani Záluží není dnes jediný soukromý zemědělec a 

okolní půdu obhospodařuje již zmíněná firma Eurofarms, anebo zemědělci z 

okolních vesnic. V Komárově na části polí hospodaří bylinkářská společnost z 

Prahy, která se chystá zrekonstruovat i chátrající objekt bývalého kravína za 

účelem skladování vypěstovaných bylin.  

Je nesporné, že kolektivizace českého venkova zasadila zemědělskému 

životu v soběslavsko-veselských Blatech krutou ránu. Více než kde jinde je zde 

vidět odtržení lidí od půdy a samostatného hospodaření. A statky, které v místních 

vesnicích až do 50. let 20. století manifestovaly bohatství a prosperitu svých 

majitelů,vyhlíží dnes sice stále stejně malebně, ale pod povrchem štukové 

                                                           
78 Eurofarms, s. r. o. [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: http://www.erurofarms.cz 
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výzdoby se skrývá ponížení, bolest a často i tragický osud jejich původních 

majitelů. 
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4. Rašelina 

4.1. Proměny zpracování a využití rašeliny 

Rašelina byla pro blatské obyvatelstvo velmi důležitou surovinou. Když 

místní vesničané odhalili její hořlavost, začali ji používat jako kvalitní topivo a s 

modernizací a rozvojem strojové těžby se začala využívat jako zahradnický 

substrát a v na výrobu lázeňských koupelí. 

Už několikrát jsem se zmiňovala, že půda v soběslavsko-veselských 

Blatech je velmi úrodná díky vysokému obsahu rašelinné složky. Důležité je ale 

upozornit, že ne všechny rašelinné půdy jsou pro zemědělství vhodné. Čistá 

rašeliniště jsou totiž téměř neplodná. Proto byly vesnice v této oblasti založeny na 

samém okraji rašelinišť. Na Blatech se nachází dva druhy rašeliny: slatiny, které 

se díky tomu, že byly z okolních vyvýšených míst obohaceny o minerální látky, 

postupně přeměnily v louky, a vrchoviště, která obsahují výhradně čistou rašelinu. 

Na těch nerostlo téměř nic, jen tu a tam borovice bahenní, zvaná též blatka. 

Nevyskytoval se zde ani hustší porost trávy, protože v deštivějším období bývalo 

území zalito vodou. Nicméně při bídných letech na Blatech místní sedláci sekali i 

tuto špatnou trávu pro dobytek nebo tam vyháněli dobytek na pastvu.  

I když rašelina neobsahuje minerální látky, velmi snadno je na sebe váže, a 

proto rašelinná půda obohacená ať už uměle nebo přirozeně živinami, je velmi 

úrodná. Zdejší půda obsahuje i poměrně velký podíl jílů, které obzvláště při 

suchých létech způsoboval ztvrdnutí hlíny téměř na kámen. V takové půdě se 

nejvíce dařilo pšenici, ale ostatní plodiny, jako bylo žito, ječmen, oves nebo jetel 

či ovocné stromy, zde příliš neprospívaly.  

Zdlouhavý proces tvorby rašeliny začal v období prvohor, kdy byla zdejší 

krajina zaplavená mořem. Tehdy se vytvořila celá jihočeská pánev, jakási 

proláklina na povrchu země zatopená vodou. V druhohorách a třetihorách byla 

zalita sladkovodním jezerem, na jehož dně ukládaly po miliony let dávné řeky 

těžko propustné jíly, které vytvořily vrstvy silné i několik set metrů. Na přelomu 

třetihor a čtvrtohor se začal v okolí Soběslavi vytvářet dnešní říční systém, který 

začal postupně zdejší oblast odvodňovat.  Vzniklé močálové oblasti pak začaly 

pozvolna zarůstat hustým mechem, rašeliníkem a dalšími vodomilnými 

rostlinami. Tyto porosty postupně zaplnily pánve, jejichž jílové podloží 
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nepropouštělo vodu. Rostliny ve spodních vrstvách tak začaly z nedostatku 

kyslíku odumírat a klesat na dno pánve, kde se přeměňovaly na hnědočernou 

mazlavou hmotu, nám známou jako rašelinu. Během čtvrtohor se tedy v této 

oblasti vytvořila rozsáhlá rašeliniště, která dnes nazýváme soběslavsko-veselská 

blata.79 

Zdejší rašelina byla využívána především jako topivo. K objevení 

hořlavosti a výhřevnosti rašeliny se váže místní pověst. Podle ní před dávnými 

lety pásl komárovský slouha na louce ovce, a protože měl strach, aby se mu oheň, 

který si rozdělal, nerozšířil lesa, obložil jej kusy černého bláta, které našel 

nedaleko ve staré rýze. Když toto bláto vyschlo, překvapilo slouhu tím, že začalo 

hořet. Šokovaný pastýř měl co dělat, aby hořící bláto uhasil a hned běžel do vsi 

všechno vyprávět ostatním.  Od těch dob začali lidé topit suchým blátem a kraji, 

kde se takové bláto nacházelo, zůstalo pojmenování Blata.80 Tento objev 

znamenal pro místní obyvatele naprostý zlom, protože vyřešil problémy s topivem 

v oblasti, kde kvůli rašelinné půdě nerostlo moc stromů. 

Schwarzenberská vrchnost využívala rašelinu k vytápění svých panství už 

od 18. století, místní potom začali těžit rašelinné borky pro svou potřebu kolem 

roku 1840.  Každému bylo podle velikosti jeho statku vyměřeno území, na němž 

může borky dobývat, tzv. „plac bahna“.  Jednotlivé úseky rašelinišť se jednou za 

rok slavnostně losovaly. 

Po roce 1848 se rašelinné borky začaly dobývat dokonce na vývoz do 

Českých Budějovic, Třeboně, Jindřichova Hradce, Milevska i Tábora. Nejlepší 

borky, které měly výhřevnost hnědého uhlí, byly na „Jitrech“ u Borkovic. Těžba 

rašelinných borek k vytápění se ujala poměrně rychle a na konci 19. století dávala 

místní blata až 200 tisíc borek ročně!81 

Takzvané „píchání borků“ začínalo na přelomu dubna a května. Nejprve bylo 

nutné, aby muži lopatou odstranili drny z povrchu rašeliniště. Potom ostře 

nabroušeným nástrojem úhlového tvaru, kterému se říkalo želízko, rýpali vrstvy 

rašeliny. Vytěžené části velmi rychle zatopila voda. Borky se porcovaly na 

velikost a tvar cihel. Ženy je nakládaly na trakaře a odvážely po úzkých hrázkách 

na místa mimo močály, kde je skládaly do řad s minimálně dvoucentimetrovými 

                                                           
79 Lintner, Petr. Pohledy soběslavské I. s. 36 
80Lintner, Petr. Pohledy soběslavské I. s. 41 
81 Kunt, Miroslav.V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat.  s. 2 
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Obrázek 2 Ruční těžba rašeliny 
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Českých Budějovicích.83 Ruční těžba rašeliny místními lidmi ovšem pokračovala i 

po znárodnění, i když ť v menší míře.   

K nápadnému zvýšení těžby došlo v průběhu 2. světové války, z důvodu 

nedostatku jiného topiva. Místní rašelina se tedy stala „válečně důležitou“ 

komoditou a v důsledku toho mimo jiné vznikla v roce 1942 pracovní povinnost 

píchat určitě množství borek pro Pražský uhelný spolek. Z každého stavení musel 

jeden člověk tuto povinnost splnit. Pro místní obyvatele to mělo jednu velkou 

výhodu, protože lidé zaměstnaní společností byli chráněni před pracovním 

nasazením do Říše. V roce 1943 byly společností zavedeny do těžby stroje na 

mechanizovanou výrobu borek. V této době zde pracovaly i školní brigády nebo 

vězni a poprvé v celé historii těžby rašeliny byla na Blatech nouze o palivo. 

 Jelikož bylo v soběslavsko-veselských Blatech ročně vytěženo kolem 7000 

m3, bylo nutné budoucí těžbu naplánovat, aby rašelina vydržela co nejdéle. Byl 

vypracován Plán těžby rašeliny na léta 1944 – 1950, v němž se počítalo hlavně se 

snížením hladiny spodní vody o 60 cm pomocí odvodnění terénu.  

Obecní blato v Zálší bylo znárodněno v roce 1949, což pro místní obce 

znamenalo pozbytí svého dosavadního hlavního příjmu, tedy platby místních 

obyvatel za možnost těžit borky na obecním pozemku. Po znárodnění pokračovala 

těžba tak jako dříve, ale vesnice musely tržbu za těžbu odevzdat, takže často 

nakonec zůstaly úplně bez prostředků. Od 50. let musely národnímu podniku 

dokonce platit za to, aby mohly rašelinu těžit, protože monopol na těžbu měl 

právě státní podnik. Nakonec i přes četné protesty místních byla těžba obcím 

Zálší, Klečaty a Mažice národním podnikem zakázána a místní byli nuceni začít 

topit uhlím.  

                                                           
83Lintner, Petr. Pohledy soběslavské III. s. 162 
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Obrázek 3 Těžba rašeliny frézováním 
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Využití rašeliny se tak velmi výrazně změnilo. Už se nevyužívala jako 

topivo, ale hlavně jako kvalitní hnojivo, které vyráběl podnik Rašelina Soběslav. 

Zároveň se zdejší rašelina používala a dodnes používá k lázeňským účelům.  

Využívá se zejména k léčbě poruch pohybového ústrojí, 84 přičemž její léčebné 

účinky jsou dány především její schopností zadržet a přenášet teplo, ale 

samozřejmě i jejím chemickým složením, přítomností humínové kyseliny i 

pylových zrn rostlin rostoucích v dávné minulosti. Nejcennější ložisko v lázeňství 

využívané rašeliny leží v katastru obce Komárov, kde se rašelina citlivě těží 

dodnes.85 Rašelina se zde v současné době těží jen velmi málo a to výhradně pro 

lázeňství. Vozí se hlavně do nedalekých lázní Bechyně. Závod Rašelina a. s. stále 

funguje a v místních objektech bývalého borkovického závodu rašelinu stále 

zpracovává a balí, ale jedná se výhradně o rašelinu z jiných těžebních lokalit. 

V období masové těžby v soběslavských Blatech činila roční těžba rašeliny 

víc jak 100 000 tun rašeliny.  Do roku 1980 zde bylo vytěženo více jak 1 700 000 

tun rašeliny na ploše větší než 400 ha. V roce 1980 byla těžba rašeliny na Blatech 

zastavena a poslední zbytek boru v soběslavských Blatech prohlášen za přírodní 

rezervaci Borkovická blata a Kozohlůdky.86 Odvodňovací stoky a velká část 

plochy rašelinišť zamokřena, na nepřístupné části rašelinišť byla vybudována víc 

jak 5 km dlouhá Blatská naučná stezka, jejíž větší část vede po dřevěném 

povalovém chodníku lesním porostem. Stezka je doplněna informačními tabulemi, 

které informují návštěvníky o výjimečnosti blatské kultury, druhové rozmanitosti 

zdejší fauny a flóry, způsobech těžby rašeliny i následnými rekultivacemi.87 

 

4.2 Zúrodňování rašelinišť 

Místní obyvatelé vždy přemýšleli, jak zdejší neúrodná vrchovištní 

rašeliniště využít. V důsledku rozvoje zemědělské výroby v druhé polovině 19. 

století vzrůstal na Blatech hlad po půdě, které bylo v okolí poměrně hodně, ale 

jednalo se právě o zemědělsky nevyužitelná vrchoviště. Podle dobových záznamů 

v borkovické kronice zde rostl jen nízký vřes a v deštivějších obdobích zde 

                                                           
84Lintner, Petr. Pohledy soběslavské I. s. 43 
85Bumerl, Jiří. Borkovická blata. s 12 
86Bumerl, Jiří. Borkovická blata. s. 11 
87Lintner, Petr. Pohledy soběslavské I. s. 52 - 54 
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dlouhou dobu stála voda. Místní zemědělci se ale i přes to snažili tuto půdu 

zúrodnit.  

Bylo jasné, že je louky nejprve potřeba odvodnit a poté se na nich může 

začít zkoušet, jaké plodiny zde porostou. V Borkovicích bylo za tímto účelem v 

roce 1905 založeno Blatské vodní družstvo, které se zaměřilo na první část 

vytyčeného úkolu, odvodnění zamokřených oblastí. Určité odvodnění zde i 

předtím fungovalo, část vody byla odváděna do „vypíchaných“ blat, ale pro 

zúrodnění to bylo málo.  

V Zálší byla založena po dlouhých peripetiích založena roku 1906 

„Pokusná rašelinná stanice“, která na odvodněných částech rašelinišť zkoumala, 

jakým plodinám se zde nejvíc daří a jaké podmínky je pro jejich zdárné pěstování 

nutné vytvořit. Postupně se zde pěstovaly květiny, trávy, obilniny a léčivé 

rostliny, ale i různé odrůdy vrb, které pak putovaly do různých regionů Čech. 

Záleská pokusná stanice měla být jakýmsi předobrazem budoucí podoby 

soběslavsko-veselských Blat. Do budoucna se počítalo s odvodněním Blat, 

regulací 50 km vodních toků a zúrodněním rašelinných luk i kyselých minerálních 

luk. Bohužel ale místní vodní družstvo nedostalo slíbené finanční prostředky, 

takže bylo nucené se započatou prací na zúrodnění Blat přestat. Podařilo se mu ale 

prodloužit Blatskou stoku až k Zálší.88 

Po první světové válce bylo nutné využít obecní pozemky, na nichž stanice 

stála, pro potřeby hladového obyvatelstva, a proto byla přesunuta do Třeboně. V 

roce 1937 byla stanice na Blatech obnovena, ovšem ne v Zálší, ale v nedalekých 

Borkovicích. Až do počátku 90. let zde fungovala pod názvem Výzkumný ústav 

meliorační a ochrany půdy Praha, výzkumné středisko Borkovice. V roce 1986 

zde byly postaveny i velké laboratoře. V roce 1991 bylo místní výzkumné 

středisko zrušeno, pozemky i s laboratořemi prodány soukromému vlastníkovi, 

který je dnes používá k zemědělství. 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat. s.18 
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5. Proměny blatské kultury 

5.1 Lidové kroje 

Složení místní půdy předurčilo bohatství zdejšího kraje, což se projevilo 

ve všech aspektech života zdejších obyvatel. Velmi nápadným dokladem je 

výjimečnost blatského kroje. Lidové kroje v soběslavsko-veselských Blatech v 

sobě mají „bohatství, rozšafnost a tradici selského stavu. V tomto stylu oblečení 

vidíme další krok k rozvinutí jeho forem, hlavně ve tvarech a výzdobě.“ 89 Blatský 

kroj je považován za jeden z nejzajímavějších typů kroje v Čechách a v porovnání 

s ostatními českými kroji prokázal i svou velkou životnost. Společně s chodským 

je jediným českým krojem, který se při Národopisné výstavě v roce 1895 

objevoval nejen coby výstavní exponát, ale i jako funkční oblečení některých 

návštěvníků.90 Byl zcela výjimečný v tom, že v období, kdy v jiných regionech 

Čech kroje postupně mizely, blatský kroj dosahoval svého vrcholu. Určitě se 

udržel v užívání minimálně o jednu generaci 

déle než v sousedních oblastech. Například na 

Táborsku, které bylo silně ovlivněno městskou 

módou, zanikl kroj už v druhé polovině 19. 

století, kdežto v blatských vesnicích nosily 

ještě v roce 1890 ženy pouze svérázný blatský 

kroj. 

Kroj nejen že byl výrazem čistě lidové 

výtvarné invence, odrážel v sobě krajinu, 

myšlení lidí i jejich hodnoty, ale zpětně 

ovlivňoval lidi, kteří jej nosili. A to hlavně 

jejich pohyb. Nejvíce to bylo vidět na tanci a 

chůzi. Ve vysokých pevných holínkách se 

chodí jiným způsobem než v měkkých botách, 

ženy musely mít při chůzi ruce složené na 

širokých sukních, tělo měly svázané pevnou 

šněrovačkou, a i když se to nezdá, tak hlavní, 

                                                           
89Langhammerová, Jiřina, Kubačák, Antonín. České lidové kroje. s. 63 
90 Štěpánová, Irena. Lidový oděv v okolí Tábora, s. 73- 74 

Obrázek 4 Ženský blatský kroj 
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co určovalo majestátnou chůzi žen, byla pokrývka hlavy.  

V soběslavsko-veselských Blatech nosily vdané ženy hlavu zahalenou v 

tzv. pleně. Ta měla obdélný tvar a nevázala se, nýbrž se ovíjela kolem tváře po 

gotickém vzoru. Plena byla při uvazování přeložena na koso, zkřížená pod bradou 

a na temeni uvázaná tak, že krajkové lemy a těžké výšivky téměř zahalovaly celou 

ženskou postavu.91 Pleny na Blatech byly hojně zdobeny výšivkou a často 

olemované širokou ručně paličkovanou krajkou. Bohatá Blata byla vyhlášená 

velikostí a honosností plen. Jelikož měřily až 4 metry čtvereční, s množstvím 

zdobení tak vážily i několik kilogramů a vzhledem ke složitosti zavíjení bylo v 

podstatě nezbytné chodit pomalu, rozvážně a hlavu držet vzhůru.  

Složky lidového oděvu tedy ovlivňovaly pohybovou kulturu lidí, ale 

dávaly kroji i specifické místní vyznění. Charakteristický ženský sváteční oděv 

tvořil důstojnou rozložitou siluetu tvořenou vrstvami spodniček, ale i vrchních 

částí, naškrobených rukávců, zástěr a honosných plen.  Ředitelka Odborné školy 

pro ženská povolání v Táboře Marie Prunerová – Roudná ve své stati Jak se 

Jihočeši strojívali, popisuje blatský kroj a jeho zvláštnosti takto: „ A což jejich 

krásné vyšívané pleny! Tak ohromné a těžké od šmelce a cetek, že byly příčinou 

zvláštního držení těla těchto žen, kupředu nachýlených. Chodívaly volným, 

kolébavým krokem, nadnášejíce při každém kroku báň svých těžkých sukní a 

držíce nehybně hlavu, aby se vázání velké pleny nesmeklo.“ 92Dále Marie 

Prunerová-Roudná pokračuje: „U Veselí byly pleny a zástěry s tylovým 

vykládáním, obšívaným opět šmelcem a cetkami. Jsou někdy pohádkově krásné, 

upomínajíce na závoje mlh v rybničnatých krajích a na slunce na hladině 

vodní.“93 

Skladba blatského kroje i jeho forma je starobylá, ale rozvinutá do 

bohatých tvarů, vzorů, výšivek a kultivované barevnosti. Převažuje v něm 

kombinace žluté, zelené a sytě růžové barvy. Tato barevnost je rozšířena o paletu 

barev plátna na ženských sukních – vedle zelené je to modrá, vínově červená, 

černá nebo fialová. Punčochy nosily ženy červené, muži modré. 

Materiály, z nichž byly kroje šity, se víceméně neměnily, často si 

uchovávaly starou ruční podstatu i tradiční barevnost, jejich vývoj je vidět na 
                                                           
91Langhammerová, Jiřina, Kubačák, Antonín. České lidové kroje. s. 65 
92Prunerová – Roudná Marie. Jak se Jihočeši strojívali.  s. 17 
93Prunerová – Roudná Marie. Jak se Jihočeši strojívali.  s. 17 
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se ušetřilo drahé vyšívací hedvábí a zároveň celá výšivka působila odlehčeným 

dojmem. 

V 19. století se stejně jako v jiných regionech Čech i na Blatech uplatňuje 

bílá výšivka s množstvím pavoučků a tylových výplní. Ovšem Blaťačky se na 

rozdíl od zbytku českého venkova, zažité barevnosti nechtěly vzdát a doplňovaly 

ji do bílé výšivky po svém. Obšívaly bíle vyšité vzory barevnými korálky. Takové 

výšivky se nikde jinde nedělaly. Tyto výšivky jsou podkládané tylem a okolo 

okrajových zubů plen a zástěr jsou lemované jemnou tzv. „vláčkovou“ krajkou. 

Vytvářely tak po výtvarné i technické stránce zcela unikátní dílo. Českým 

výšivkám vévodí vzory na plenách blatských krojů z 50. – 70. let 19. století. 

Na Blatech byly tradice v takové síle, že se mnohé nové prvky lidovému 

oděvu zcela vyhnuly. Ani s opožděným nástupem empírové módy sem na rozdíl 

od Netolicka a Krumlovska nepronikl ženský šátek na krk. Místo něj se ujala 

košile vyšívaná barevně na ramenou a na „vejkladku“. Na Blatech se neujaly 

všeobecně módní bílé punčochy, ani tuhá vystužená šněrovačka, ani čistě bílá 

výšivka, která ve dvacátých a následných letech převládala v celých Čechách.96 

Mužské tradiční oblečení barevně koresponduje s ženským. Buďto vytváří 

jakési pozadí pro vyniknutí ženského oblečení nebo naopak svou střídmostí jaksi 

vyrovnává barevný a hojně zdobený ženský oděv. V celorepublikovém kontextu 

se v mužském odívání kromě drobných doplňků jako byl šátek na krk nebo lemy 

oblečení, příliš nevyskytovaly jasné barvy, výjimku ovšem tvořila jihočeská Blata, 

kde rozmanitost tvarů a barev našla uplatnění i na mužském oděvu. Zdejší sedláci 

nosili pestře vyšité košile, často lemované krajkami, v čemž se uplatnila 

rozšafnost selského stavu.97 

Obyvatelé venkova z bohatých Blat zůstávali i ve 2. polovině 19. století 

tradičnější než obyvatelé jiných částí jižních Čech, proto i v době, kdy v Čechách 

začaly mužskému oděvu vévodit přiléhavé fraky, dlouhé pláště, límce s klopami 

na kabátech, na Blatech mužský oděv stále charakterizovaly krátké koženky k 

holínkám, později k šněrovacím botám. Ke koženkám neodmyslitelně patřil 

brkem vyšívaný pás, kabát se šosy, barevná vesta, krátký kožich se „šňůrovaným“ 

zapínáním nebo dlouhý „malovaný vornát“ s tulipány. Muži nosili modré 

                                                           
96 Robek, Antonín, Vařeka, Josef. Jihočeská vlastivěda: Národopis. s. 96 
97Langhammerová, Jiřina, Kubačák, Antonín. České lidové kroje.. s. 65 
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punčochy, jen v zimě je nahrazovaly teplé bílé punčochy z domácí vlny. 

Konzervativnost Blaťáků se projevovala i v mužských pokrývkách hlavy. Velmi 

dlouho se nosily černé širáky a vysoké beranice – tchořovice zdobené po straně 

mašličkami.  

Tak jako u ženského lidového oblečení blatských žen je nejzajímavější 

plena, tak u mužského oblečení je to kabát. Odznakem ženatého muže byl dlouhý 

kabát, který spolu s chodským kabátem reprezentuje jeden z nejstarších českých 

střihů (jedná se o tzv. „župan“, kabát s rovnými zády a třemi záhyby na zádech v 

pase, které jsou navíc zdůrazněny typickou výšivkou). Na rozdíl od ostatních 

krajů, kde byly typické rozstřižené šosy, na Blatech tvořily záhyby všité 

trojúhelníkové klíny. Na tzv. „voddavecké kabáty“ se používalo nejčastěji šedé, 

později tmavé, především zelené sukno.98 

Kroje přestávaly plnit svou funkci běžného denního oblečení už od první 

poloviny 19. století, kdy se i na venkově dostává ke slovu móda. V krajích, kde se 

kroje dochovaly nejdéle, se nosily výhradně k slavnostním příležitostem. Při 

proměnách a zjednodušování kroje se uplatňoval snadno čitelný postup: nejsnáze 

se za kupované součásti podle módního střihu měnily části snadno přizpůsobivé, 

ale naopak složité šité kusy kroje zůstávaly dlouho neměnné, případně se měnily 

velmi zvolna. Nejvíce se změny projevily na sukních. Ať už šlo o délku sukně, 

nebo o objem. Nejednalo se o složité úpravy, prakticky šlo buď o zkracování, 

nebo podkládání dalšími spodničkami.99 V druhé polovině 19. století nosily 

Blaťačky na rozdíl od okolních regionů sukně až koketně krátké: „Maminka se 

vždycky usmívala, vzpomínajíc, kterak tkalci a chasníci se chystali na pouť v 

Klokotech, že se půjdou dívat, až Blaťačky půjdou s procesím do kopce nahoru a 

dodávala – nosily sukně, že jim sotva kolena přikryly.“100  

Ve většině krajů Čech dochází k postupnému poměšťování krojů v první 

polovině 19. století, ovšem v jižních a západních regionech Čech tento proces 

nastává až v druhé polovině 19. století. V ryze selské oblasti jihočeských Blat 

zůstal kroj zachován díky převládajícímu zemědělskému způsobu života velmi 

dlouho. Sice už od poloviny 19. století jeho užívání ustupuje, ale rozhodně se 

nejedná o soustavný a jednotný proces. Ve 2. polovině 19. století byl přetvořen na 

                                                           
98 Štěpánová, Irena. Lidový oděv v okolí Tábora, s. 77 
99Langhammerová, Jiřina, Kubačák, Antonín. České lidové kroje., s. 13 
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novější honosnější kroj, který se ještě poměrně dlouho používal například při 

svatbách a dalších významných a slavnostních příležitostech.101 

Blatské kroje byly obdivovány nejen sběrateli, jejichž oku lahodila bohatá 

ornamentální výšivka, ale bohužel i obchodníky, kteří skupovali kroje ve zdejších 

vesnicích a prodávali převážně v rakouských a německých městech. Proto se dnes 

s blatským krojem můžeme setkat nejen v českých, ale i mnoha evropských 

muzeích.102 Významným impulsem k hromadnému skupování blatských krojů 

byla pražská národopisná výstava v roce 1895. Upozornila na krásu a nízkou 

nákupní cenu blatských krojových ozdob a výšivek. Výkupem krojů od 

venkovanů získali obchodníci také odbyt pro své moderní textilní zboží, jímž 

místní lidé v době postupující modernizace nahradili tradiční kroj.103 

Mnoho lidových krojů zůstalo coby památka na předky v místních 

rodinách anebo bylo věnováno do národopisné sbírky Blatského muzea v 

Soběslavi. 

  

                                                           
101Langhammerová, Jiřina, Kubačák, Antonín. České lidové kroje.. s. 14 
102Langhammerová, Jiřina, Kubačák, Antonín. Lidové kroje z České republiky. s. 93 
103Fryšová, Emilie. Jihočeská Blata. s. 179 
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5.2 Lidové stavitelství a architektura 

Další částí kultury, v níž se projevuje svébytnost blatské oblasti a jejíž 

projevy můžeme v místních vesnicích sledovat dodnes, je lidové stavitelství. 

Zemědělský způsob života utvářel i obydlí venkovských lidí. Stejně jako v jiných 

českých regionech, byly i v soběslavsko-veselských Blatech původní lidové 

stavby roubené. Zděné budovy se ve venkovském prostředí začaly stavět až po 

zrušení nevolnictví. Následovala poměrně silná stavební vlna, která měla mimo 

jiné na svědomí i postupující nejednoznačnost vesnických půdorysů. Volné obecní 

pozemky na návsích byly odprodávány a postupně zastavovány. Nejčastěji tam 

vznikaly kovárny, pazderny, mlýny, ovčíny apod. 

 Od 80. let 18. století se také začínají objevovat výstavné zděné statky v 

soběslavsko-veselských Blatech, nejdříve v obcích Borkovice a Svinky104 a poté i 

v ostatních blatských vesnicích. Prozatím zůstala architektura staveb stejná, jako 

byla u budov roubených, ale co se týče celkového výtvarného vyznění, vytvářela 

se zde do té doby nevídaná lidová architektura. „Nová technologie vymaňující se 

ze sevřené srubové konstrukce nabídla volnější a často i méně pravidelnou 

dispoziční skladbu. Klenby daly možnost využít i nepravidelné prostory 

podmíněné často tvarově složitějšími parcelami a efektnější využití vyššího 

podlaží.“105 

Výrazně se v soběslavsko-veselských Blatech stavělo po celé 19. století, 

kdy ještě dozrávala tradiční kultura. Hlavním nositelem životních hodnot na 

Blatech, byla bezesporu mentalita sedláků, která se projevuje dodnes na štítech 

místních statků. Lidová architektura této oblasti, všeobecně známá jako selské 

baroko, je jedním z nejdůležitějších dokladů tradičního způsobu života Blaťáků. 

Specifické je nejen svou výtvarnou dokonalostí a různorodostí, ale zejména tím, 

že se rodilo v době, kdy už ve většině ostatních krajů lidová tvořivost mizela v 

důsledku hromadné snahy vyrovnat se městu a sociálně vyšším vrstvám.106 Jedná 

se tak o nejmladší projev lidové tvořivosti v architektuře. 

  

                                                           
104Škabrada, Jiří - Voděra, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách.s. 124 
105 Houdková, Lenka. Selské baroko v soběslavsko-veselských Blatech včera a dnes. s. 24 
106Wirth, Zdeněk. Architektura blatského domu. s. 291 
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liší v závislosti na výtvarném cítění konkrétního zednického mistra a stavebníka.  

V soběslavsko-veselských Blatech se prosadilo několik zednických rodin. 

Nejvýrazněji zasáhli do tváře zdejších vesniček zedničtí mistři Jan Šoch (1798 – 

1867) se synem Františkem (1828 – 1874) ze Zálší (č. p. 51) a Martin Paták (1816 

– 1889) z Vlastiboře. Jak František Šoch, tak Martin Paták trávili stavební sezónu 

ve Vídni a po návratu domů se věnovali stavebnímu rozvoji svých domovských 

obcí.  

František Šoch pomáhal už coby dvanáctiletý chlapec svému otci při 

stavbách blatských statků. Stavěl bez plánů, složité štíty komponoval z hlavy a 

plastickou dekoraci vytvářel sám z malty a vázy nebo čučky na nárožích nebo na 

vrcholech štítů vyzdíval z cihel a tašek.109 Malebnost statků postavených mistry 

Šochovými můžeme dodnes obdivovat samozřejmě v domovské obci obou 

stavitelů, v Zálší, dále například v Mažicích, Komárově nebo Klečatech. Typické 

pro jejich stavby je rozčlenění průčelí gruntů architektonickými články na plochy 

ozdobené náboženskými a světskými motivy, které se v této oblasti uplatňovaly i 

na výšivkách. Jednalo se například o motiv kříže, monstrance, srdíček, polních 

květů, lesních stromů, jetelových čtyřlístků, ozubených koleček, květináčů apod. 

Jak už bylo dříve řečeno, na lidových stavbách se uplatňovaly i prvky městské 

slohové architektury a ani budovy regionálních zednických mistrů v soběslavsko-

veselských Blatech nebyly výjimkou. Na rozdíl od současné podoby statků, v 19. 

století svou „maltovou plastiku“ barevně tónovali, když v porovnání například s 

moravskými lidovými stavbami používali jen omezenou barevnou škálu.110 

 Martin Paták také jezdil na jaře do Vídně a na podzim se vracel, aby své 

řemeslné umění uplatnil nejen ve své rodné Vlastiboři, ale i v sousedním 

Debrníku, Rybově Lhotě, Vescích, Záluží u Vlastiboře nebo například v Čerazi. 

Jeho statky poznáme podle štítů rozčleněných pilastry a lizénami s různými 

obrazci a střapci (čabrakami), které nahoře spojovaly obloučky s kvítky a křížky. 

Na ozdobu nároží a vrcholů štítů používal na rozdíl od Šochových vázy a čučky z 

pálené hlíny, které objednával v Bechyni. Velmi častým Patákovým motivem je 

kříž, typické jsou pro něj ale i lesní stromky, obloučkové ornamenty po obvodě 

štítu, které jsou na základně štítu nahrazeny přetínajícími se kruhy. Mezi pilastry 

                                                           
109Wirth, Zdeněk. Architektura blatského domu. s. 291 
110 Robek, Antonín, Vařeka, Josef a kol.: Jihočeská vlastivěda: Národopis.s. 22 
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Marie či jiného světce, který dům ochraňoval. Velmi často vesničtí obyvatelé 

svěřovali ochranu svého domu patronovi hasičů sv. Floriánovi. V současné době 

jsou výklenky na štítech většinou prázdné. 

Na konci 19. století se vlivem městského purismu a racionalismu začíná 

mnohem více hledět na efektivnost a účelnost zemědělského podnikání a tím 

pádem i hospodářského stavení. Venkovský dům z této doby bývá orientovaný do 

návesního nebo uličního prostoru svou okapovou stranou. Mívá vysokou půdní 

nadezdívku a štítová strana, i když není příliš viditelná, je stále bohatě zdobena. 

Postupně se ale i zdobení a barevnost fasády zjednodušuje.  Dochází také ke 

zvětšování okenních otvorů a dřívější volně stojící brána je nahrazována pouhými 

domovními vraty, vedoucími do průjezdu domem ústícím do dvora. Toto období 

odstartovalo přesun pozornosti na funkčnost celého stavení, jíž je podřízeno i 

výtvarné ztvárnění fasády, které se postupně z venkovského prostředí vytrácí 

úplně. Stavební vývoj se ale i tak vyvíjel poměrně kontinuálně, zásadní zlom 

znamenal pro venkovské stavebnictví až vývoj po roce 1948. 

Po roce 1948 docházelo k programovému ničení všeho, co by mohlo 

připomínat staré pořádky. Kontinuální vývoj byl přetržen a nahrazen zcela novými 

a v jihočeském venkovském prostředí naprosto cizorodými stavbami či 

stavebními prvky. Pro tradiční českou venkovskou zástavbu je charakteristický 

obdélný půdorys, který je zpravidla rozdělen na tři části, umístěné v jednom 

nadzemním podlaží, sedlová střecha se sklonem kolem 45 stupňů, která umožňuje 

i funkční využití podkroví, dále je to hlavní vstup do domu umístěný přibližně 

uprostřed podélné strany domu, zápraží a typické umístění po obvodu parcely tak, 

že obestavením parcely vzniká naprosto chráněný dvůr. Socialistické stavebnictví 

všechny tradiční prvky venkovského domu programově odmítalo a proto 

přestavby z této doby tak bijí do očí. Obzvláště na blatské návsi, kde se mezi 

malebnými barokně zakulacenými a jemně zdobenými statky najednou zjeví 

hranatá prodejna s břizolitovou omítkou a eternitovou střechou. V podobném 

duchu bylo přestavěno i několik statků, u některých se dochoval alespoň špýchar, 

jehož rekonstrukce naštěstí tehdy tolik nespěchala a došlo na ni až po roce 1989.  

 

 

 



Uvádím zde n

 

Vesnická památková rezervace Vlastibo

Původně přízemní obytné stavení trojbokého statku bylo p

patrovou budovu neur

kontrastuje s vápennou omítkou na sousedním špýcharu. Vstup do domu je navíc 

zvýšený, což je v tradi

naprosto nepřirozené.

 

 

Vesnická památková rezervace Komár

Přestavba tohoto statku je také velmi neš

statek samotný, ale navíc p

4 zcela zastínila pohled na tuto v

i v tomto případě je p

Uvádím zde několik příkladů za všechny: 

Vesnická památková rezervace Vlastiboř, č. p. 32 

ě přízemní obytné stavení trojbokého statku bylo p

patrovou budovu neurčitého průčelí s vikýřem. Břizolitová omítka siln

vápennou omítkou na sousedním špýcharu. Vstup do domu je navíc 

zvýšený, což je v tradičním jihočeském stavitelství a vůbec vesnickém stavitelství 

irozené. 

Vesnická památková rezervace Komárov, č. p. 3 

estavba tohoto statku je také velmi nešťastná. Nejen že znehodnotila 

statek samotný, ale navíc přístavba vystrčená před špýchar sousedního statku 

4 zcela zastínila pohled na tuto v původní podobě zachovanou sýpku. Samoz

ě je přímo do očí bijící břizolitová omítka a trojdílná okna. Statek 

Obrázek 10 

Obrázek 11 
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ízemní obytné stavení trojbokého statku bylo přestavěno na 

izolitová omítka silně 

vápennou omítkou na sousedním špýcharu. Vstup do domu je navíc 

bec vesnickém stavitelství 

astná. Nejen že znehodnotila 

ed špýchar sousedního statku č. p. 

 zachovanou sýpku. Samozřejmě 

izolitová omítka a trojdílná okna. Statek 



byl původně také 

dvouštítový, propojen 

ohradní zdí s výminkem, 

který dodnes 

napravo od hlavní obytné 

části a je opraven v 

původní zástavby. 

 

 

 

 

Vesnická památková zóna 

Na první pohled a se zav

1883 v okrajové vesnici Blat a vesnické památkové zón

špatně. Fasáda a zdobení je zachováno v

okna s žaluziemi a zd

nepřirozeně, protože zd

původně nevyskytuje. Ješt

z návesního prostoru b

původního statku jistě

 

ě také 

dvouštítový, propojen 

výminkem, 

stojí 

napravo od hlavní obytné 

 duchu 

památková zóna Debrník, č. p. 14 

Na první pohled a se zavřenými vraty do dvora tento statek postavený roku 

1883 v okrajové vesnici Blat a vesnické památkové zóně Debrník, nevypadá tak 

. Fasáda a zdobení je zachováno v původním rázu, ale zvolená ned

luziemi a zděná zídka okolo předzahrádky působí velmi rušiv

, protože zděné ohraničení předzahrádek se ve zdejším regionu 

 nevyskytuje. Ještě výraznějších změn doznal dům v

návesního prostoru běžně vidět, tedy ve dvoře. Zádveří a břízolitová omítka u 

vodního statku jistě nebyly.  

Obrázek 12 

Obrázek 13 
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enými vraty do dvora tento statek postavený roku 

 Debrník, nevypadá tak 

vodním rázu, ale zvolená nedělená 

ůsobí velmi rušivě a 

edzahrádek se ve zdejším regionu 

ům v části, která není 

řízolitová omítka u 



 Je třeba říci, že nejen za dob socialismu vznikaly stavby naprosto 

vybočující z okolní zástavby. I dnes bydlí v

kteří staví a přestavují naprosto v

Bohužel je stále v 

špatné a to, co nevyniká nad ostatní ješt

které chtějí okolí ukázat, který majitel je ori

vymyslet, aby se dům odlišil. Není asi t

i satelitní městečka s

v soběslavsko-veselských Blatech našt

jsem našla jednu přestavbu, která nad ostatní rozhodn

v Debrníku. 

Tento dům vypadá na první pohled jako novostavba. Navazující stodola 

nám ale prozrazuje, že se jedná o p

zachycuje druhá fotografie z

– přinejmenším výmě

přestavba z roku 2010 je velmi razantní a naprosto v

venkovskému stavitelství. Kulaté dve

jihočeském venkově

štukové výzdoby nemluv

rekonstrukci úplně. A i když p

přesto je na porovnání t

venkovském prostoru sou

 

říci, že nejen za dob socialismu vznikaly stavby naprosto 

okolní zástavby. I dnes bydlí v soběslavsko-veselských Blatech lidé, 

estavují naprosto v rozporu s tradičním typem venkovské zástavby. 

 některých z nás zakořeněn pocit, že to, co není moderní, je 

špatné a to, co nevyniká nad ostatní ještě horší. A nejedná se pouze o novostavby, 

jí okolí ukázat, který majitel je originálnější a co všechno je ješt

vymyslet, aby se dům odlišil. Není asi třeba připomínat nové zástavby a nap

čka s tzv. „podnikatelským barokem“. Takto vyhrocená situace 

veselských Blatech naštěstí není, ale i ve vesnické památkové zón

jsem našla jednu přestavbu, která nad ostatní rozhodně vyniká. Jedná se o 

ům vypadá na první pohled jako novostavba. Navazující stodola 

nám ale prozrazuje, že se jedná o přestavěný starý statek. Předchozí

zachycuje druhá fotografie z 50. let 20. století. I zde patrně probě

inejmenším výměna oken, ale celkový ráz lidové stavby je zachován. Moderní 

roku 2010 je velmi razantní a naprosto v protikladu k

kovskému stavitelství. Kulaté dveřní či okenní otvory ani podloubí se na 

eském venkově nikdy nepoužívala. O použitém typu fasády a vyhlazení 

štukové výzdoby nemluvě. Kulaté vikýře i větrací otvory pod střechou zmizely po 

ě. A i když půdorys stavby i počet podlaží z

esto je na porovnání těchto dvou fotografií jasně patrné, jak okázale p

venkovském prostoru současná podoba domu a jak nerušivě působil d

Obrázek 14 
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 Takových příkladů bychom bohužel v blatských vesnicích nalezli spoustu. 

 

5.2 2 Památková ochrana  

 Památková péče byla v období socialismu velmi utlumena a v důsledku stírání 

rozdílů mezi venkovem a městem a snahou co nejvíce přiblížit život na vesnici 

tomu městskému, bylo podniknuto mnoho přestaveb, které malebnost jihočeských 

vesnic hyzdí dodnes. Socialismus se programově a velmi vytrvale snažil o 

naprosté odtržení od tradice, která byla na venkově zakořeněna.  

Zároveň byla v důsledku zakládání Jednotných zemědělských družstev 

zemědělská výroba vytlačována mimo zastavěná území vesnic. Byly stavěny nové 

zemědělské areály na okrajích sídel a hospodářská stavení rozlehlých statků ztrácí 

své využití. V této době se zcela oddělilo bydlení od zemědělské velkovýroby. 

Drobné hospodaření už nepotřebovalo prostorné hospodářské budovy a nová 

výstavba byla proto orientovaná výhradně na čisté bydlení s výrazným příklonem 

k městskému stylu života. Ve stavebnictví tak docházelo k naprosto převratným 

změnám, jejichž důsledky se nesmazatelně zapsaly do tváře českých vesnic.  

Můžeme se jen domnívat, že z nesourodých přestaveb dob socialismu 

pramení až úzkostlivý strach současných památkářů z jakýchkoliv rekonstrukcí a 

modernizací zdejších statků. Ač se totiž zdá velmi romantické žít v takovém 

domě, užívat si pohádkového bydlení v malebném prostředí jihočeské návsi, 

prostoru v rozlehlých zemědělských usedlostech, bohužel každodenní realita 

Obrázek 15 Debrník č. p. 29 před rekonstrukcí 
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života v nich je jiná. Je nesporné, že statky postavené v duchu selského baroka 

jsou cenným kulturním dědictvím, na druhou stranu si ale musíme uvědomit 

pozici vlastníků a obyvatel těchto budov. Majitelé statků prohlášených za národní 

kulturní památku jsou ze zákona113 povinni takovou památku udržovat v dobrém 

stavu. Nelze ale takovou památku přestavovat podle vlastního uvážení. Majitelé 

musí všechny přestavby konzultovat s příslušným regionálním pracovištěm 

Národního památkového ústavu a tamní pracovníci nemusí vždy záměr vlastníka 

zcela podpořit. Potom bohužel majiteli nezbývá, než se pod hrozbou nemalé 

pokuty vůli památkového ústavu podřídit, zachovat usedlost v co nejpůvodnějším 

stavu a zapomenout na vlastní pohodlí. 

Při schvalování přestaveb nebo změn, které chce majitel provést, velmi 

záleží na posouzení konkrétního pracovníka památkového ústavu. Národní 

památkový ústav vydal metodiku pro posuzování takových staveb, ta je ovšem 

psaná velmi obecně, takže se stává, že přestavba v jednom regionu povolena je a v 

druhém ne. Podle této metodiky musí péče o lidové stavby „zahrnovat 

promyšlené kroky k uchování co největšího množství původních konstrukcí a 

detailů v kombinaci s nezbytnými úpravami objektu tak, aby mohl být i v dnešní 

době smysluplně využíván.“114Nemuselo by tedy úplně přesně jít o zachování 

původního stavu budovy v tom smyslu, aby se z jihočeských vesnic postupně 

stávaly skanzeny, v nichž nikdo vlastně bydlet ani nechce, ale určitě se všichni 

rádi přijedou podívat, jak naši předci žili a jak jsou jejich domy využitelné pro 

bydlení i dnes. Pokud chce památkový ústav zachovat tyto chráněné vesnice živé, 

musí posuzovat rekonstrukce střízlivě a nejen s ohledem na budovy, ale hlavně na 

jejich obyvatele.  

Problém je určit, co je vlastně „smysluplné využívání“. Tento termín je 

značně obecný a pohled na smysluplné využívání musí zákonitě být subjektivní. 

Obzvláště dnes, kdy v této původně ryze zemědělské oblasti stojí jeden statek 

vedle druhého a zemědělstvím se téměř nikdo neživí. Jak smysluplně využít 

rozlehlé zemědělské budovy? V soběslavsko-veselských Blatech tvoří obytná část 

statku jen malou část z celkového stavení. V minulosti byly důležité hlavně 

                                                           
113 Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. § 9 Ochrana a užívání kulturních památek 
114Kučová, Věra,  Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby. s.15 
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prostory pro ustájení dobytka a uskladnění zemědělských produktů, takže chlévy, 

stodoly a sýpky.  

Bohužel ale většina přestaveb těchto zemědělských prostor na smysluplné 

objekty vyžaduje razantnější zásahy do dispozičního řešení a často i do vzhledu 

budovy. Málokdy zde památkáři povolí viditelné rekonstrukce, proto se velmi 

často stává, že hospodářská část budovy chátrá. I přes to, že ještě před 60 lety byla 

pro své majitele naprosto nepostradatelná, dnes jen nečinně čeká na své využití. 

V metodice památkového ústavu se říká: „Nové prvky proto mohou být 

ztvárněny odlišně, často až kontrastně, zejména pokud jde o stavební materiál 

(sklo, kov). ... Nové prvky se nesmějí záměrně prosazovat na úkor historického 

prostředí, mají být spíše nenápadné.“115V těchto větách jakoby se blýskalo na 

lepší časy majitelům památkově chráněných statků, kteří pro smysluplné využití 

ze svého pohledu prostě potřebují nějaký zásah do celkového vzhledu budovy. Jde 

ale o to, jak se na to bude dívat dozor z jejich regionálního pracoviště NPÚ. Tento 

postup se u nás zatím téměř nevyužívá. Na jiném místě metodiky památkového 

ústavu se říká, že „určitý vývoj je přirozenou vlastností jakékoliv stavby“116. Toto 

je naprosto logický závěr, nicméně konkrétně v případě jihočeského selského 

baroka se velmi bazíruje na tom, aby zůstalo zachováno tak, jak je regionální 

mistři v 19. století postavili.  

Obavy Národního památkového ústavu i jeho regionálních pracovišť jsou 

samozřejmě pochopitelné. Nacházíme se v místě, kde lidová architektura vytvořila 

naprosto nezaměnitelnou kouzelnou a téměř až pohádkovou atmosféru. Uprostřed 

návsi jakékoliv blatské vesnice má každý návštěvních alespoň na chvilku pocit, že 

se zde zastavil čas. Místní statky jako by byly vrostlé do půdy, která umožnila 

jejich stavbu. Rozlehlá stavení naprosto okázale soustředí veškerou svou krásu a 

zdobnost do návesního prostoru, přímo do očí uchváceného návštěvníka. Byla by 

věčná škoda, kdyby o tento fascinující zážitek měly být ochuzeny budoucí 

generace.  

Blatské statky hodně prozrazují o svých původních majitelích i o jejich 

způsobu života. Zachování těchto vesnic ovšem znamená, umožnit současným 

obyvatelům, aby v místních domech mohli žít. A pokud se tak má stát, musí 

                                                           
115 Kučová, Věra, Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby. s. 17 
116 Kučová, Věra, Bureš, Pavel. Principy péče o lidové stavby. s. 17 



bohužel vzhledem k odklonu od zem

částečně upravit, což ovšem necht

stanoviska obou dvou stran a nejsem si jistá, zda existuje n

přijatelný kompromis. Do té doby, než se najde, budou asi v otázce p

blatských statků stále dva nesmí

Národního památkového ústavu a na té druhé majitelé místních statk

na své nemovitosti sice právem pyšní, ale zárove

drobné úpravy, které by umožnily 

nádherných statků.  

 

 

 

Obrázek 16 Vzorně udržovaný statek v Komárově ( č. p. 7) s atypickým trojštítovým průčelím

 

bohužel vzhledem k odklonu od zemědělského způsobu života, své statky alespo

 upravit, což ovšem nechtějí povolit památkáři. Pochopitelná jsou 

stanoviska obou dvou stran a nejsem si jistá, zda existuje ně

ijatelný kompromis. Do té doby, než se najde, budou asi v otázce p

ů stále dva nesmířené tábory – na straně jedné zam

Národního památkového ústavu a na té druhé majitelé místních statk

na své nemovitosti sice právem pyšní, ale zároveň by chtěli provést alespo
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své statky alespoň 

ři. Pochopitelná jsou 

stanoviska obou dvou stran a nejsem si jistá, zda existuje nějaký oboustranně 

ijatelný kompromis. Do té doby, než se najde, budou asi v otázce přestaveb 

ě jedné zaměstnanci 

Národního památkového ústavu a na té druhé majitelé místních statků, kteří jsou 
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5.3 Zvyky a obyčeje  

Zvyk je „typ opakovaného chování, o němž se členové nositelské skupiny 

domnívají, že má velmi dlouhou, dávnou existenci (tradici). Skupina takové 

chování očekává a na základě povědomí o jeho historičnosti ho považuje za 

správné.“117 Velmi často jsou spojovány s obřady, s reprezentačním chováním a 

tzv. slavnostními chvílemi.  

Lidové zvyky a obyčeje mívaly vždy náboženský nebo magický obsah a 

často byly vázány na běh slunce a proměny přírody během roku. Čas v tradičních 

kulturách byl tedy cyklický, stále se opakující v pravidelných časových 

intervalech, které byly vymezeny právě lidovými zvyky, rituály a obyčeji.  

Klíčový pro jejich rozmístění v rámci roku, byl rytmus vegetačního cyklu a na 

něm závisejících zemědělských prací.  Lidové obyčeje bývaly brány velmi vážně 

a důležitou úlohu měla i slavnostní atmosféra. V průběhu 19. století se do popředí 

dostává zábavná složka obyčejů, přičemž velkou část zvyků ve venkovském 

prostředí organizovala chasa118. Jelikož v průběhu zemědělského roku nebylo 

příliš času na zábavu, většina lidových zvyků se odehrávala v zimním období.119  

Ve 20. století lidové zvyky z velké části regionů Čech vymizely nebo byly 

svěřeny dětem. Připomeňme si zde stručně alespoň základní lidové zvyky a jejich 

proměny v průběhu 19. a 20. století v soběslavsko-veselských Blatech.  

Po skončení všech sezónních prací se mohlo venkovské obyvatelstvo více 

věnovat tradicím a duchovnímu životu. Liturgický rok začíná čtyři neděle před 

Štědrým dnem a zahajuje adventní čas prosycený rozjímáním a duchovní 

přípravou na Vánoce. Adventní období je také spojeno s obchůzkami 

maskovaných postav a různými magickými úkony.   

První maskovanou postavou, která obcházela 5. 12. vesnici, byl sv. 

Mikuláš. Naděloval dětem dárky, pokud se ovšem prokázaly znalostí modliteb, 

později básniček.  V 19. st. Mikuláše, čerta a anděla doplňovala ještě například 

smrt s kosou, žid, Turek s šavlí, dragoun, mouřenín, františkán, koza, kůň, čáp a 

další postavy, záleželo vždy na regionální tradici. Mikulášské obchůzky bývaly v 

                                                           
117 Krejča, František. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. s. 1232 
118 Chasa byla ve skupinové struktuře tradiční venkovské pospolitosti dospívající svobodná 
mládež. 
119 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století, s. 165 
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19. století výlučnou záležitostí dospělých, mládeži byla tato tradice předaná až ve 

20. století.  Obdobou tohoto zvyku jsou i obchůzky Barborek (v předvečer svátku 

sv. Barbory, tedy 3. 12.), které také obdarovávaly děti za to, že se umí modlit.  

Poslední z maskovaných postav, obcházející na začátku prosince venkovská 

stavení, byly Lucky (13. 12.). To ale nebyly postavy mírumilovné jako Mikuláš 

nebo Barborky, ty chodily po domácnostech a kontrolovaly, zda se v předvečer sv. 

Lucie v nějaké domácnosti nepřede. Po zániku domácího předení kontrolovaly, 

zda se nedere peří120. Pokud zjistily provinění některých hospodyní, švihaly je pak 

proutky nebo vařečkou přes ruce; v jiných regionech prováděly symbolický úklid. 

Mnoho lidových zvyků je spojeno se Štědrým dnem, oslavou narození 

Ježíše, což tomuto dni připisuje silný magický náboj. Nejsilněji zakořeněné jsou v 

lidové tradici zvyky spojené s věštěním blízké budoucnosti, zpravidla se 

vztahující k nadcházejícímu roku. Nejčastějšími motivy těchto věšteb byly láska, 

svatba a smrt. Při slavnostní večeři byla na stole hojnost tradičních jídel, 

regionálně mírně odlišných. Bylo velmi důležité, aby se u slavnostně prostřeného 

stolu sešla celá rodina. K zajištění soudržnost rodiny i v příštím roce se nohy stolu 

svazovaly řetězem. Od 19. století i ve venkovských staveních mívali vánoční 

stromeček121, který od 20. století začíná být spolu s dárky tím hlavním atributem 

Vánoc a duchovní složka se z tohoto svátku pomalu vytrácí. Vánoce se drží mezi 

aktuálními zvyky snad nejpevněji, ale s tím, že se samozřejmě značně zredukoval 

jejich náboženský i magický přesah.  

Jako poslední část Vánoc, bývala vnímána koleda na sv. Štěpána (26. 12.). 

Po dlouhé adventní době to byl první den uvolnění, veselí a návštěv. Kdysi 

začínal na Štěpána nový rok, proto byla k tomuto dni ukončována selská služba. 

Ta pak byla přerušena do Nového roku. Odtud pochází i pořekadlo „Na Štěpána 

není pána“. Koleda je podle Langhammerové (2007) motivem obnovy života a 

dalších pozitivních životadárných hodnot.122 Na vánoční koledu chodívali v 19. 

století obecní zaměstnanci, především pastýři, kteří při ní dostávali část své roční 

výplaty v naturáliích. K pastýřské koledě neodmyslitelně patřilo vytrubování na 

                                                           
120Sv. Lucie byla patronku švadlen a ochránkyni proti zlé moci a čarodějnicím. Na svátek svaté 
Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. 
121 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století, s165 
122 Langhammerová, Jiřina. Čtvero ročních dob v lidové tradici. s. 115 



76 
 

trubku, s níž pastýř svolával dobytek ke společné pastvě. Při koledě vytruboval 

každému hospodáři, kterému pásl.  

Vánoční čas končil svátkem Třech králů 6. 1. V 19. st. místní učitel s 

kostelníkem a dětmi obcházeli domy a psali na dveřní zárubeň svěcenou křídou 

požehnání. Učitel prostřednictvím této obchůzky dostával část svého platu v 

naturáliích. Později se i tento zvyk stal doménou dětí.  

Teprve po svátku Třech králů vystřídalo vážné období adventní, období 

veselí, zábav a plesů a dalších radovánek. 

Masopust je vlastně pozůstatek oslavy nového roku starořímské 

společnosti, kde nový rok začínal na počátku března. S platností juliánského 

kalendáře se tato slavnost stala nadbytečnou, ale o její oblibě svědčí, že se stále 

slaví. U nás navázala starořímská oslava nového roku na místní podobné zvyky a 

zakotvila zde jako bujarý přechod mezi Vánocemi a Velikonocemi. Masopustní 

období není přesně vymezeno. Začíná 7. 1. a končí na masopustní úterý před 

popeleční středou123. V tradičních společnostech to byla doba uvolnění, tanečních 

zábav, zabíjaček, bálů se závěrečnou masopustní slavností. Nejvýraznější v tomto 

dlouhém veselí a oslavách byly poslední tři dny, masopustní neděle, pondělí a 

úterý, zvané podle regionu končiny, ostatky nebo fašank. V tyto dny se konaly a 

místy i dodnes konají speciální obřady s obchůzkou masek, scénickými výstupy a 

závěrečnou taneční zábavou124. Masopustní tradice se v 19. st. chopily spolky a 

pořádaly vlastní masopustní zábavy. V oblasti soběslavsko-veselských Blat se 

závěrečný masopustní průvod nazývá Maškary. V únoru 1959 je dokonce v 

Komárově natáčeli filmaři z Československé televize. Dodnes se mařkarní průvod 

v blatských vesnicích nezachoval. V Borkovicích a Vlastiboři jej částečně 

nahrazuje alespoň dětský maškarní karneval konaný v měsíci březnu. 

Pátou tzv. „Smrtnou neděli“ postního období byla vynášena ze vsi „smrt“, 

symbol zimy. Smrtka byla zhmotněna do figuríny ze slámy, která se po obchůzce 

vesnicí spálila nebo hodila za vsí do řeky, aby se tak uvolnila cesta jaru a s ním i 

novému životu. Zpět do vsi se v některých regionech neslo tzv. „líto“, většinou 

ozdobený zelený stromeček s barevnými fábory, vajíčky a panenkou. Symbol 

plodnosti a nadcházejícího jara. S tímto stromkem dívky za zpěvu jarní koledy 

                                                           
123 Popeleční středa je počátkem velikonočního půstu, který trvá 40 dní a vrcholí na Velikonoce, 
jejichž datum se stanovuje podle fází měsíce. 
124 Zíbrt, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. s.245 
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obešly vesnici, čímž symbolicky zajistily plodné léto, zdraví a štěstí.125 Tento 

zvyk měl různé modifikace. Časem se upustilo od vynášení „smrti“ a zůstaly jen 

obchůzky s „lítem“, stejně jako v blatské Vlastiboři, kde je tato tradice dodnes 

živá a říká se jí zde „Nové leto“. 

Ve Vlastiboři je také dodnes živý zvyk velikonočního „klapání“, které je 

realizováno chlapeckou částí vesnické populace. Od Zeleného čtvrtka do Bílé 

soboty na znamení smutku nezvoní kostelní zvony a jejich zvuk, který v minulosti 

sloužil jako jediný směrodatný časový údaj pro venkovské obyvatelstvo, nahrazují 

chlapecké obchůzky s dřevěnými klapačkami. 

 Na Zelený čtvrtek a Velký pátek lidé činili mnoho očistných rituálů, jako 

například omývání vodou ze studánky, plavení koní na Velký pátek, omývání 

nářadí k peci, vykropení domu velkopáteční vodou apod. Na Velký pátek se také 

nesmělo hýbat se zemí, protože podle náboženského výkladu v ní odpočívá Ježíš 

Kristus.126   

Na Bílou sobotu docházelo ke svěcení ohně v kostele, kde se pálily na hranici 

zbytky svěcených olejů (tzv. „pálení jidáše“) a oharkům z této hranice byla 

připisovaná magická moc. Lidé si je ukládali např. na různá místa v domě, který 

pak byl chráněn před požárem.  

Boží hod velikonoční jako největší křesťanský svátek byl velmi důležitý. Lidé 

chodívali do polí, kde se modlili za dobrou úrodu a vykonávali řadu magických 

praktik. Hospodář například koulel kolem pole vejce, v pravém rohu je pak s 

hospodyní rozbili, snědli a skořápky zahrabali; jinde se zastrkávaly do pole křížky 

z „jidášového dřeva“ nebo z posvěcených kočiček, aby byla zajištěna dobrá úroda. 

Tyto praktiky měly hlavně rodinný charakter, ale v 19. století se jich běžně 

účastnila celá vesnice.127 

Velikonoční pondělí chlapci obcházeli děvčata ve vesnici a pomlázkou ze 

zeleného proutí na ně přenášeli sílu z vrbové mízy. Za odměnu dostávali 

malovaná vajíčka. V jižních Čechách se tradičně vajíčka zdobila 

několikabarevnou voskovou batikou. Kraslicím takto zdobeným se říkalo 

                                                           
125 Langhammerová, Jiřina. Jižní Čechy: kraj - lidé – tradice. s. 160 
126 Zíbrt, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. s. 389 
127 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století, s. 167 
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dochovalo až do let po druhé světové válce129. Někde byl zvyk kácení máje 

provázen i dokazováním mužské obratnosti šplháním na máj pro trofej. Na 

Blatech je tradice živá dodnes, i když velmi zjednodušena. Není zde ale vesnice, 

kde by po 1. 5. nestála na návsi ozdobená májka. Tedy pokud místní mládež 

předchozí noc svou májku dobře hlídala, protože zvyk kácení májí v okolních 

vesnicích je stále velmi živý. 

Magickou moc měla také svatojanská noc, kdy dívky trhaly byliny, dávaly si 

věneček z devatera svatojánského kvítí pod polštář, aby se jim vyplnilo to, o čem 

sní, nebo tyto věnečky házely do řeky, aby zjistily, zda se brzy vdají (podle toho, 

zda věnec odpluje nebo zůstane). Někdy se usedlosti zdobily věnci z lipových a 

dřínových větví.130 

Specifickým svátkem, o němž se v souvislosti se soběslavsko-veselskými 

Blaty musím zmínit, je svátek sv. Bartoloměje (24. 8.). Bartoloměj byl patronem 

sedláků, řezníků, vinařů a pastýřů a zemřel krvavou smrtí. V předvečer svátku se 

blatské statky zdobily girlandami, kyticemi a věnci uvitými z červených jeřabin, 

které upomínaly na krev, kterou musel Bartoloměj prolít v dobách raného 

křesťanství.131 

V mezidobí mezi létem a adventem bývalo posvícení, jehož datum se řídil 

podle vysvěcení místního kostela. V životě tradičně žijícího člověka to byla jedna 

z hlavních slavností celého roku. Posvícení předcházel úklid domácností, bílení 

fasád apod., zvali se příbuzní. Hlavním dnem posvícení byla neděle. Dopoledne 

byla bohoslužba a po ní následoval slavnostní oběd. V pondělí a úterý se konala 

posvícenská zábava a různé zvyky, podle regionu. Probíhalo například obřadní 

zabíjení zvířat (nejčastěji kozla nebo berana), stavěla se posvícenská máj nebo do 

vesnice jezdili komedianti, kramáři, perníkáři atd.132 Posvícení se dnes na Blatech 

slaví málokde, a pokud ano, je to jen záležitost rodinného charakteru, kdy se uvaří 

slavností oběd a upečou posvícenské koláče. 

                                                           
129 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století, s. 166 
130 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století, s. 168 
131 Langhammerová, Jiřina. Jižní Čechy: kraj - lidé – tradice. s. 190 
132 Novák, Pavel. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první 
poloviny dvacátého století, s. 169 
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Na počest dokončené sklizně obilí se konaly dožínky. Z pole ženci 

přinášeli věnec z obilí, který slavnostně předali hospodáři. Tento obřad provázely 

veršované proslovy a vinše obsahující přání hojnosti v hospodářově domácnosti, 

důraz na zásluhy ženců a žádosti o odměnu. Ještě ten samý den nebo nejbližší 

neděli se konala bohatá večeře s taneční zábavou.  V selských hospodářstvích 

mívaly dožínky komorní charakter v kruhu osazenstva statku, na velkostatcích 

byly slavnostnější. Koncem 19. st. se pořádání dožínek ujaly místní spolky. 

Podobně se slavilo ukončení výmlatu obilí, tzv. domlatná, ukončení sklizně 

brambor a řepy, dokopná, anebo sklizení lnu, dotěrky. Všechny slavnosti pomalu 

slábly s přechodem na strojní sklizeň a výmlat, ale dožínky se udržely nejdéle, 

někde se v zjednodušené podobě drží dodnes, protože jde vlastně o nejveselejší 

období zemědělského roku, kdy je veškerá úroda v pořádku pod střechou a je 

možno si konečně trochu odpočinout. 

Lidová kultura se zvyky a tradicemi, živou lidovou architekturou i lidovým 

krojem byla v oblasti soběslavsko-veselských Blat zachována v porovnání s 

ostatními českými regionu velmi dlouho. Její postupné vyhasínání v důsledku 

modernizace, rozvoje strojové výroby a snazší dostupnosti zboží, si lidé 

uvědomovali už na konci 19. století. Někteří z nich se od počátku tohoto procesu 

snažili lidovou kulturu alespoň v omezené míře zachovat pro budoucí generace. 

Obrovský podíl na zvýšení zájmu lidí o tradice, zvyky, lidový oděv, písně a další 

složky hmotné i duchovní kultury, měla Národopisná výstava v Praze, uspořádaná 

v roce 1895, o níž jsem se již zmiňovala v souvislosti s blatským lidovým krojem.  

Národopisná výstava podpořila úsilí soběslavských nadšenců, kteří se již 

dlouho snažili prosadit založení muzea. To se podařilo hned v roce 1897 a o rok 

později mohlo být Blatské muzeum v Soběslavi slavnostně otevřeno. Exponáty 

byly sháněny po blatských domácnostech, kde jich v této době bylo opravdu 

požehnaně, protože mnoho z nich tvořily předměty běžné denní potřeby.133 

  V roce 1947 přibyla ještě pobočka ve Veselí nad Lužnicí, která pořádala 

mimo jiné i kurzy šití blaťáckých krojů. V roce 1948 byl Karlem Kuklou založen 

Spolek veselských Blaťáků, který si ve stanovách vytyčil tyto úkoly: „...uchovávat 

a obnovovat staré zvyky, obyčeje a památky, budit lásku k rodnému kraji a 

tradicím a pracovat ku povznesení duševního, kulturního a společenského 

                                                           
133 Cikhart, Roman. Z dějin musea soběslavského. s. 9 
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života.“134 S interpretováním blatských písní vystoupil i na festivalu ve Strážnici, 

dvakrát natáčel písně v rozhlase. V roce 1956 jej pod svou hlavičku převzala 

Osvětová beseda, činnost spolku se tím ale nijak zásadně nezměnila. Blaťácký 

soubor zanikl až po smrti svého duchovního otce Karla Kukly v roce 1973.135  

 V současné době funguje na území soběslavsko-veselských Blat folklórní 

taneční a hudební soubor Soběslavská chasa mladá. Za svůj cíl si vytyčila 

prezentaci místní kultury, historie, krojů, lidové hudby a tanců.  Každoročně 

pořádá Staročeský bál, stavění máje na soběslavském náměstí a mnoho dalších 

malých, ale milých akcí podporujících místní kulturu.136 V nedalekém Ševětíně 

existuje Blaťácký soubor písní a tanců, jehož náplň a poslání jsou téměř totožné, 

ale s tím rozdílem, že se nespecializuje jen na oblast soběslavsko-veselských Blat, 

ale na celá jihočeská Blata.137  

 Doklady hmotné blatské kultury je možné si prohlédnou v Blatském 

muzeu v Soběslavi nebo Veselí nad Lužnicí ve stálé expozici s názvem Národopis 

Blat a Kozácka.  

  

                                                           
134 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat. s.26 
135 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat. s.26 
136 Soběslavská chasa mladá [online]. [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://www.chasamlada.info  
137

 Blaťácký soubor Ševětín [online]. [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://www.chasamlada.info  
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6. Současnost Blat a výhledy do budoucnosti 

Jakkoliv byly obce v soběslavsko-veselských Blatech v průběhu svého 

vývoje bohaté a důležité, dnešní doba jim příliš nepřeje.  

Obrovskou ránou pro jejich rozvoj byla násilná kolektivizace, která 

nejenže přerušila slibně nastartovaný hospodářský vývoj, na němž pracovali 

místní obyvatelé po mnoho století, ale vytrhla zdejší rolníky z kořenů, jimiž byli 

pevně vrostlí do místní rašelinné půdy.  

 Po přerušení kontinuálního vývoje zemědělského života dolehlo i na Blata 

postupné vylidňování, které se v jiných regionech dostavilo už s vzrůstajícím 

rozvojem průmyslu v 19. století. Místní občané začali po združstevnění svých 

pozemků dojíždět za prací do nedaleké Soběslavi nebo Veselí nad Lužnicí, kde 

bylo v době socialismu mnoho pracovních příležitostí v nově vzniklých podnicích 

(Lada Soběslav, Jitona Soběslav, Čemolen Veselí nad Lužnicí, Fruta Veselí nad 

Lužnicí, Pískovna Veselí nad Lužnicí atd.).  

Jedinými pracovními příležitostmi v obcích, byla práce v JZD. Od zrušení 

družstev na počátku 90. let 20. století jsou na Blatech pracovní příležitosti 

minimální. Jediné větší pracoviště je borkovické Zemědělské obchodní družstvo 

Blata, v němž je v současné době zaměstnáno 30 lidí. V ostatních obcích není ale 

zaměstnán téměř nikdo. S množstvím pracovních příležitostí souvisí i postupné 

vylidňování blatských vesnic. V Zálší například klesl počet obyvatel od roku 1950 

o 165 lidí. V Klečatech o 145 a v Mažicích o 215138. V Komárově za posledních 

20 let poklesl počet obyvatel o 23 lidí a ve Vlastiboři je vývoj obdobný. Velké 

procento trvale žijících obyvatel, tvoří důchodci a mnoho místních domů není 

trvale obydleno, ale slouží jen jako rekreační objekty. V Komárově například z 

celkového počtu 65 domů je 22 chalup. V Borkovicích je to 40 chalup ze 118 

domů a například ve Vlastiboři je z celkového počtu 80 popisných čísel 25 chalup. 

Blatské obce bohužel nemají potenciálním občanům co nabídnout. Ve 

většině místních obcí chybí základní občanská vybavenost, jako je obchod, 

restaurace, škola nebo pošta. Dopravní dostupnost je velmi omezená, autobusové 

spojení je sporadické a železnice přes Blata nevede. Místní obyvatelé jsou tedy 

odkázáni na vlastní auto.  

                                                           
138 Kunt, Miroslav. V srdci Blat. Z dějin Zálší a Klečat. s. 29 
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Obrovským problémem jsou v památkově chráněných obcích také 

omezení ze strany Národního památkového ústavu. Například Komárov, který má 

s památkáři největší problémy, protože je vesnická památková rezervace na území 

celé obce, se už několik let potýká s obtížemi vybudování nových stavebních 

parcel.  I když chce obecní samospráva novou výstavbu umístit do okrajové části 

obce tak, aby nenarušovala historické jádro památkové rezervace a specifikovat 

možný vzhled budoucích rodinných domů, Národním památkovým ústavem byl 

tento záměr již několikrát zamítnut.  

Možnost zastupitelstva vymínit si v územním plánu obce prvky tradiční 

venkovské zástavby, jimiž jsem se zabývala v kapitole o místní architektuře, 

považuji za vhodný nástroj k budování nových domů v těsné blízkosti 

památkových rezervací.  Umožňuje obecní samosprávě zabránit narušení 

historické hodnoty sídla a zároveň ho nechat žít dál. Každé období ve vývoji 

společnosti má svá specifika, nevidím proto důvod, proč by se měl v Komárově a 

ostatních blatských obcích vývoj potírat a uměle udržovat původní stav z první 

poloviny 20. století. Pokud nové stavby nebudou narušovat celkový ráz a vyznění 

vesnice, nemělo by jejich stavbě být přehnaně bráněno. Tato zatvrzelost NPÚ pak 

vede právě k vylidňování místních obcí.  

Zastupitelstva obcí se sice snaží přilákat do obcí mladé rodiny  s dětmi, ale 

zatím bohužel neúspěšně. Aby měly co nabídnout, nesnaží se jen o stavební 

rozvoj, ale o rozvoj celého regionu. Blatské obce prošly za dobu své existence 

podobným vývojem. Mají tedy podobné problémy, s jejichž řešením si mohou 

vzájemně pomoci a mají stejný zájem na rozvoji svých obcí i místního regionu. Z 

tohoto popudu vzniklo sdružení obcí Blatské obce, zaměřující svou činnost na 

obce soběslavsko-veselských Blat a blízkého okolí. V minulosti řešilo například 

opravu drobných sakrálních staveb na území členských obcí nebo výstavbu 

informačního systému pro turisty včetně doprovodné infrastruktury (posezení, 

odpočinková místa, informační tabule) apod. 

Obce soběslavsko-veselských Blat často spolupracují i s obcemi za 

hranicemi etnografické blatské oblasti. Organizací, která usiluje o rozvoj regionu, 

společných zájmů místních obcí a prosazování záměrů přesahujících svým 

rozsahem a významem jednotlivé účastnické obce, je Dobrovolný svazek obcí 

Soběslavsko, který v současné době sdružuje 13 obcí v okolí Soběslavi. Dalším 
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sdružením, v němž jsou mimo jiné sdruženy i všechny blatské obce, je 

Dobrovolný svazek obcí TDO Lužnice, který je zaměřen na nakládání s odpady. 

TDO Lužnice řeší za obce veškerou administrativu spojenou s komunálními 

odpady.  

V současné době mají velký význam pro rozvoj jednotlivých 

mirkoregionů139 Místní akční skupiny. Jedná se o organizace, které jsou založené 

za účelem podpory čerpání dotací z EU. Fungují jako grantové či dotační agentury 

a zprostředkovávají žadatelům čerpání dotací na základě souladu podpořených 

projektů s vlastní strategií. Pracují na principu partnerství, takže mezi členy a 

orgány MAS jsou zastoupeny veřejný sektor, neziskový sektor a místní 

podnikatelé a podniky. Obce soběslavsko-veselských Blat jsou částečně členy 

Mas Lužnice (obec Komárov) a Mas Třeboňsko (obce Borkovice, Mažice, Zálší a 

Klečaty). 

Dále jsou na území Blat zakládána sdružení obcí, která se zaměřují na 

společnou podporu cestovního ruchu, který nelze řešit izolovaně, ale vždy na 

celém dotčeném území. Jedná se například o nově vzniklou turistickou oblast 

Toulava.  

 A právě cestovní ruch by mohl být příležitostí k rozvoji těchto obcí.  Blata 

jsou zapojena do Greenways140, ale širší síť cyklostezek by byla určitě užitečná, 

protože cykloturisté o tuto lokalitu mají velký zájem. Problém ovšem je v 

nedostatečném turistickém zázemí, jako jsou restaurace nebo ubytování. 

Vzhledem k specifické krajině, příjemnému terénu pro cykloturistiku i turistiku, 

malebným návsím, z nichž na člověka dýchne závan historie a lidového umu, a 

množstvím nevyužitých budov, k rozvoji turistického ruchu přímo vybízí.  

Cestovní ruch by jednoznačně zvýšil pracovní příležitosti místních 

obyvatel, dostal by do blatských vesnic více finančních prostředků a zajistil by 

zvýšení občanské vybavenosti, ale snadno by se mohlo stát, že se z tohoto nepříliš 

známého místa s doklady lidové kultury a selského života stane turistický cíl, 

který jej zvýšenou koncentrací návštěvníků připraví o jeho jedinečnost. Je tedy na 

zvážení, do jaké míry o rozvoj cestovního ruchu usilovat a zda se nespoléhat i na 

jiné prostředky rozvoje. 

                                                           
139Mikroregion je dobrovolné sdružení několika obcí vzniklé za účelem dosažení společného cíle. 
140 Greenways jsou koridory, které slouží rekreaci, sportu a nemotorové dopravě. 
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Závěr 

Pokusila jsem se ve své práci postihnout základní proměny tradičního 

způsobu života, které natrvalo ovlivnily ráz místní krajiny, sídel i mentality lidí. 

Nechtěla jsem jednotlivá období hodnotit nebo srovnávat. Mým cílem bylo ukázat 

specifika tohoto malebného kousku naší země, která se utvářela v průběhu jeho 

vývoje a jak plynul čas, tak se i proměňovala. 

Těžiště mé práce tedy spočívá v přiblížení specifik zdejšího vývoje. 

Snažila jsem se o postihnutí vnitřních souvislostí mezi základními historickými 

mezníky ve vývoji této oblasti projevující se ve výjimečné hmotné kultuře a 

mentalitě místních lidí. S rozvojem společnosti ve 20. století se typické prvky 

mentality lidí z Blat stírají, ale projevy lidové tvořivosti v mnoha ohledech 

zůstávají zachovány. Nejvíce se do dnešních dnů projevuje blatská mentalita i 

požadavky venkovského života v tradiční společnosti, v lidové architektuře. Ta si 

prošla v průběhu svého vývoje neradostným obdobím 2. poloviny 20. století, kdy 

bylo mnoho budov, ve snaze potřít vše venkovské a přiblížit socialistický venkov 

městu, přestavěno a prvky lidového umění bychom v nich hledali jen těžce. Na 

několika z nich ale tyto prvky stále k spatření jsou a je velmi pozitivní, že se v 

místních lidech opět probouzí hrdost na okázalou nádheru svých statků. Ve 

většině případů se dnes snaží zachovat tyto hodnoty i pro budoucí generace. 

Určitě na tom má nemalý podíl památková péče, která ovšem občas toto snažení 

spíše brzdí přehnanými nároky na „citlivé“ rekonstrukce místních statků. Tím se 

někteří majitelé nechají odradit a stává se, že nechávají své domy chátrat, než aby 

podstupovali složitá vyjednávání o rekonstrukcích s NPÚ. Takových případů ale v 

současnosti ubývá. Spíše jsem při shánění informací ke své práci zaznamenala 

radost majitelů z toho, že mohou v tak krásném domě bydlet, hrdost na jeho 

historii a typickou okázalost. Většinou ale nezapomněli dodat, že peripetie s NPÚ 

jsou opravdu veliké a stojí je hodně nervů.  

 Můžeme tedy jen doufat, že do budoucna se i památkový ústav pokusí o 

střízlivější přístup k místním domům, které jsou bezesporu cenným dědictvím 

předchozích generací, ale v nichž chtějí i dnes žít lidé, jejichž nároky na 

venkovské bydlení jsou jiné, než byly době, kdy tyto statky vznikaly.  

Nejdůležitější je právě probouzení hrdosti místních nejen na specifický region, na 
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vlastní stavbu, v níž žijí, ale i na vesnici, jako celek. Podporovat místní 

pospolitost, která se často z venkovského života vytrácí.  

To vede v konečném důsledku k problému odlivu místních obyvatel a 

stárnutí populace. V současné době to vidím jako nejpalčivější problém místního 

regionu, protože vše se dá napravit, ale jen v případě, že vesnice stále žijí. Místní 

zastupitelstva si tento problém, který postihuje většinu blatských obcí uvědomují 

a snaží se přilákání do vesnic mladé lidi. Mnohdy k tomu ale nemají účinné 

prostředky. Blatské obce totiž nemají mladým lidem co nabídnout. Kromě tedy již 

zmiňovaných dokladů o bohaté lidové kultuře. Na příkladu obce Komárov jsem 

přiblížila i problémy se vznikem nových stavebních parcel ve vesnické památkové 

rezervaci. Musím říct, že mě to velmi překvapilo. Tady se opět dostávám až k 

přehnané důslednosti regionálních pracovníků NPÚ, kteří v podstatě brání 

místním obcím v rozvoji a snaží se z nich vybudovat skanzeny, v nichž ale lidé žít 

nemohou. 

Obce se nejen vylidňují, ale také stárnou. Průměrný věk místních obyvatel 

se stále zvyšuje a počet obyvatel snižuje.  Práce mě vedla k zamyšlení nad 

budoucností této specifické části naší země, která pomalu vymírá. Lidé jsou 

nuceni dojíždět z prací do nedalekých měst, takže blatské vesnice ožívají až večer 

a o víkendech a to jen částečně. Místní obyvatelé si totiž často budují jakési 

klidové království uprostřed svého ohrazeného dvora, kde načerpávají síly do 

dalšího pracovního dne či týdne. Nežijí ve veřejném prostoru, ale za vysokými 

vraty svého statku, dokonale chráněni před okolním světem. Vesnice tedy pomalu 

umírají nejen z důvodu odchodu mladých lidí do měst za pohodlnějším životem, 

ale i proto, že návsi, kde ještě nedávno panoval všeobecný hlahol, jsou dnes až 

děsivě tiché. Lidé se nepodílí aktivně na jejich oživení, nezajímají se příliš o 

pospolitý život obce a nejzdobnější úprava lidských obydlí se pomalu přesouvá z 

průčelí domů orientovaných do návesního prostoru do uzavřených dvorů, kde lidé 

tráví nejvíce svého času.  

Doufám, že moje práce přispěje k rozvoji místního regionu. Ať shrnutím 

vývoje, jímž prošel místní způsob života a jeho projevech do hmotné kultury 

anebo upozorněním na nejpalčivější problémy zdejších obcí. Už v úvodu své 

práce jsem se zmiňovala o potřebě „osvětové činnosti“ mezi nejmladšími 

obyvateli Blat, v jejichž rukou je budoucnost tohoto regionu. V průběhu 
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vypracovávání této práce jsem se přesvědčila a utvrdila v tomto názoru. V rozvoji 

místních obcí by mělo být postupováno s ohledem na budoucí generace a pěstovat 

v nich od malička pocit místní přináležitosti a hrdost na pokračování v tradici 

soběslavsko-veselských Blat založenou kdysi v tradiční společnosti. 

Jak se budou soběslavsko-veselská Blata vyvíjet dál, zůstává otázkou. 

Přála bych jim ale, aby si zachovala svou nezaměnitelnost a zároveň nalákala ke 

stálému bydlení více mladých lidí. Nic totiž není tak smutné jako blatská náves 

bez života. 
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