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Anotace 

Tato práce je určena lidem, kteří se zajímají o historii a vývoj naší země. Zaměřuje 

se na jednu velmi důležitou kapitolu české historie a tou je kolektivizace Československa. 

První část práce popisuje vývoj zemědělství v Československu během první republiky 

a zrod tzv. "vesnických boháčů", kteří hráli v následném procesu velkou roli a je tudíž 

důležité pochopit jejich život a nabytí majetku. Dále se práce zabývá obdobím po druhé 

světové válce, kdy moc získali komunisté. Na komunistický převrat v roce 1948 již plynně 

navazuje hlavní téma práce, kterou je samotná kolektivizace. Kolektivizace byl proces 

násilného přetváření zemědělství z kapitalistického typu na socialistický. Následující 

stránky líčí nelidské zacházení se sedláky, kteří stáli KSČ v cestě k vytvoření jednotného 

hospodářství. Způsoby, jakými se komunisté sedláků zbavovali, jsou vylíčeny slovy syna 

sedláka z vesnice Horusice, který vše na vlastní kůži prožil jako desetiletý chlapec. 
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1 Úvod 

Tuto práci jsem se rozhodl psát, abych zaznamenal pro další generace příběh mého 

dědečka, který se ve svém dětství stal součástí komunistického procesu kolektivizace 

zemědělství, a to v padesátých letech dvacátého století. Kousky jeho vyprávění už jsem 

slýchával v dětství, ale nikdy jsem se nedozvěděl všechny souvislosti. S rostoucím věkem 

jsem se na toto téma začal ptát čím dál častěji. Chtěl jsem znát úplný příběh naší rodiny. 

Nyní se mi naskytla možnost všechny znalosti ucelit a využít v maturitní práci. Začal jsem 

se tedy dopodrobna vyptávat dědy na jeho životní příběh. Vyprávění mě chvílemi až 

šokovalo. Příběh, který jsem vyslechl a zaznamenal na záznamník, byl vysoce nad rámec 

mého očekávání. Celý příběh našeho statku v Horusicích a rodiny Jiříkovi od 

devatenáctého století až do současnosti jsem zaznamenal do této maturitní práce.  

V této práci bych rád připomněl lidem hrůzy kolektivizace, na které se již pomalu 

zapomíná. Cílem mé práce je vyzdvihnout vnitřní sílu sedláků, kteří byli schopni pracovat 

za šílených podmínek stanovených komunisty. Rád bych vyvýšil odhodlání a vytrvalost 

selského lidu zůstat na ve svých rodných domovech. Rád bych jim vyjádřil hold za sílu 

bojovat, se kterou začínali lidé jako můj děda svůj život po vystěhování. V mé práci bych 

také rád vystihnul vývoj vesnického života v průběhu dvacátého století. Zaměřím se 

na vznik tzv. vesnických boháčů. Pod tímto pojmem si můžeme představit zemědělce 

střední třídy, kteří zažili během První republiky obrovský ekonomický rozkvět. Dál bych 

rád popsal vývoj politické a hospodářské situace po druhé světové válce, kde se zaměřím 

na cestu komunistické strany k moci a konec zlatých let českých sedláků. Hlavním 

tématem mé práce je kolektivizace, které chci v mé práci věnovat nejvíce pozornosti. Rád 

bych také podrobně popsal praktiky a metody, kterými se komunisté zbavovali 

nepohodlných sedláků. Chtěl bych upozornit na fakt, že tyto praktiky byly často velmi 

kruté a nelítostné. Celé vyprávění podložím záznamy z ústních výpovědí pamětníka 

Františka Jiříka, který celý proces prožil jako dítě, a plánuji přiložit nemálo fotografií 

dokumentů potvrzující pravdivost někdy až dech beroucích událostí, které si selský lid 

na vesnicích v padesátých letech dvacátého století prožil.  
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2 Vývoj české vesnice a zrod 

vesnických boháčů 

K porozumění příčin, vzniku a úspěchu kolektivizace je zapotřebí znát vývoj české 

vesnice v průběhu první poloviny 20. století. V této době se na vesnicích odehráli veliké 

změny, které velmi napomohli ke vzniku právě oněch vesnických boháčů a nové atmosféry 

na vesnici. 

2.1 Rakousko - Uhersko a Velká válka 1914 – 1918 

Roku 1868 se Rakouská monarchie rozdělila na Rakousko – Uhersko. Tato událost 

zvaná rakousko-uherské vyrovnání odstartovala dynamický rozvoj ekonomiky, průmyslu 

a později i zemědělství v Čechách. České země měly za dob Rakousko -Uherska velmi 

silný hospodářský význam, který v průběhu 19. století a na počátku 20. století nabýval čím 

dál většího rozsahu. V 90. letech 19. století tvořil český průmysl dvě třetiny průmyslové 

výroby celého Rakouska. České země byly také hlavním producentem obilovin. Veškerá 

průmyslová výroba šla rychle dopředu díky nově vzniklým technologiím. Zprvu se rozvíjel 

především těžký průmysl, posléze těsně před válkou přišla řada i na lehčí odvětví 

průmyslu. Dne 28. července roku 1914 vypukla první světová válka a její start byl počátek 

velmi dynamického rozvoje jednoho z posledních odvětví průmyslu, které ještě nebylo 

tolik rozvinuté, a to byl průmysl potravinářský. Důvodem tak dynamického rozvoje 

potravinářského průmyslu byly miliony mužů bojících na frontě, kteří potřebovali jídlo. 

Toto jídlo muselo být už ovšem zpracované, aby byla jeho příprava na frontě co možná 

nejsnazší. Během několika měsíců se zanedbávané potravinářství vyhouplo na stejnou 

úroveň, jako byly ostatní důležitá odvětví průmyslu. Velké množství nově vzniklých 

potravinářských závodů zvedlo poptávku po zemědělských komoditách téměř 

na dvojnásobek. České zemědělce tato situace velmi obohatila, jak po stránce kapitálové, 

tak po té vědomostní. Čeští zemědělci, zejména ti ze střední třídy, se seznámili s novými 

metodami zpracování svých produktů. Tyto nově nabyté znalosti se staly klíčem úspěchu 

v další etapě vývoje české vesnice a zemědělství.  
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2.2 První republika 

V roce 1918 skončila první světová válka a vznikla první československá republika. 

Tato republika ovšem vstupovala již do nové Evropy, která byla silně ovlivněna první 

světovou válkou. Staré morální i ekonomické hodnoty byly zbořeny, nebo alespoň silně 

otřeseny, nové se vytvářely. Většina Evropy byla zdevastována válkou, pole byla zničena 

neustálými boji a odstřelováním, vesnice byly často vysídlené a jejich obyvatelé byli buď 

mrtví, nebo pryč, jelikož museli utéci před frontou. Tento stav ovšem neplatil pro českou 

kotlinu. Země české byly součástí rakouské monarchie a na jejich území se nebojovalo, 

tudíž krajina neutrpěla žádné poškození, pole nebyla zničena granáty, obyvatelé 

na venkově přežili válku bez větší újmy a jejich stavení nebyla poškozena.  Čeští 

zemědělci nemuseli vynakládat velké úsilí na poválečné reparace a mohli mnohem 

snadněji modernizovat své statky či se seznamovat s novými technologiemi. Zářným 

příkladem je právě statek ve vesnici Horusice. Na statku č.p. 37 hospodařila již dlouhá léta 

za Rakousko- Uherska (a i před tím) rodina Jiříkova. Na počátku 20. století si ovšem prošla 

rodina nemalou krizí. Sedlák Josef Jiřík, který byl v této době již na odchodu do důchodu, 

plánoval předat svůj statek svému nejstaršímu synovi. Ten však brzy na to zemřel 

na tuberkulózu. Statek měl tedy připadnout druhorozenému synovi. Ten byl však vášnivý 

sportovec a jednou na podzim se silně nachladil při fotbalovém zápase. Z nachlazení 

se bohužel vyklubaly souchotě, kterým o pár měsíců později podlehl. Statek měl tedy 

připadnout třetímu synovi Františkovi Jiříkovi, narozenému 25. 9. 1909. Františkovi byl 

statek předán již v osmnácti letech (v roce 1928), což bylo na tu dobu velmi nezvyklé, ale 

vzhledem ke zdravotnímu stavu otce naprosto nezbytné, jelikož ten už nebyl schopen 

vykonávat tak těžkou práci. Mladý František byl ovšem navzdory svému mládí již velmi 

zběhlý v zemědělství a jeho věk byl spíše výhodou. Jako mladý byl totiž nakloněn 

moderním postupům a snáze je přijímal. I přesto ho na statku čekalo nezměrné množství 

práce. Díky již zmíněným úmrtím v rodině a pokročilém věku jeho otce byl statek 

zastaralý a zanedbaný. Aby mohl úspěšně fungovat i ve dvacátém století, bylo zapotřebí 

hodně změn a oprav. Tuto skutečnost si také František velmi dobře uvědomoval, a když už 

měl statek plně v rukou, začaly se na statku dít velké změny. Během několika let na statku 

vyrostl nový prasečák a stodola, následovaly opravy stájí pro dobytek a rekonstrukce 

obytné části. František byl ovšem na statku sám a sám musel ještě obhospodařovat 21 

hektarů polí a luk a dva hektary lesa. O každodenní dřině vypráví i jeho syn František (nar. 

r 1943):  



 
 

-6- 
 

„Můj táta velmi tvrdě pracoval. Každý pracovní den trval běžně dvanáct hodin a to 

i v zimě. Na statku bylo pořád co stavět nebo opravovat a otec byl na všechny tyto práce ze 

začátku sám. Přes sezonu se pracovalo kolikrát i déle, protože bylo potřeba dělat seno 

nebo sklízet. Později si na sezonní práce otec najímal nebo lidi ze vsi. Otec od nich 

vyžadoval tvrdou pracovitost, ale nikdy je nenechal se sedřít a za práci dostali vždy poctivě 

zaplaceno. Táta ovšem uměl pracovat, aniž by se sedřel a na všechny práce měl 

vytrénovaný grif. Vždy, když jsem ho viděl sekat kosou trávu a to i již pokročilém věku, měl 

jsem pocit, že si s tou kosou jenom tak hraje a tráva pod ním jakoby sama padala k zemi. 

To jen šustilo.“(1) 

Díky pracovnímu nasazení a síle mládí se statek brzy odrazil ode dna a začal čím 

dát tím více prosperovat, a to především díky Františkovi, který byl nejen zkušený 

zemědělec, ale i zdatný obchodník. Jak už bylo řečeno, za války se velmi rozvinul 

potravinářský průmysl, který se udržel i po válce, a potřeboval i nadále dodávat suroviny. 

Zemědělci dlouho nečekali a do pár let začala mezi potravinářskými závody a sedláky 

vznikat symbióza, která se postupem času vyvinula ve složité struktury podniků. Sedláci ze 

začátku uzavírali s podniky, jako byly mlékárny, lihovary, cukrovary, pekárny atd., 

smlouvy na dodávkách surovin potřebných k výrobě. Bylo to poměrně jednoduché. 

Zemědělec musel pravidelně dodávat smluvené množství produktu, za které dostával vždy 

zaplaceno. Často se ovšem stávalo, že bylo množství, které bylo nabízeno sedláky jako 

dodávané, bylo odmítnuto z důvodu, že toho bylo málo. V tomto případě se začali sedláci 

mezi s sebou domlouvat na společném dodávání, aby naplnili požadované množství. 

Zjednodušeně řečeno, do podniku se přivezl kamion brambor, které ovšem byly od více 

sedláků. Po vyplacení byly vždy peníze rozděleny mezi ostatní podle toho, kolik toho kdo 

dal. V průběhu dvou desetiletí se tento způsob dodávání dovedl k dokonalosti. Ve finále to 

vypadalo tak, že sedláci měli vytvořená výrobní družstva či spolky, nebo sami zakládali či 

podporovali zpracující podniky. V přilehlých městech či přímo vesnicích 

si začali pronajímat nebo budovat sklady a zpracovny na své produkty, které poté vozili 

do příslušných podniků na zpracování. Tyto postupy byly dodržovány i na statku u Jiříků.  

„Můj táta byl dobrý sedlák. Ještě než zasel, tak už věděl, že prodá, což je nejtěžší 

na celém hospodaření, prodat. Měl to všechno přesně domluvené. Každé ráno zhruba ve 

čtyři hodiny se muselo podojit, aby bylo mléko včas v mlékárně ve Veselí. Mléko 

z odpoledního dojení se skladovalo ve sklepě, kde byl chlad a vozilo se až s tím ranním. 

Brambory se třídily na horší a lepší. Lepší se nechaly na konzum a horší se odvážely do 
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lihovaru na líh. Tihle sedláci nikdy nic nevyhodili, hned jak byl líh vypálen, nechali si ty 

rozmlácený brambory nalít do sudů a doma se s tím pak krmila prasata. Na obilí jsme měli 

vybudovanou sýpku a v součástí obytné části stavení byla pec na chleba, kde jsme pekli 

z naší i sousedovy mouky chléb. S dalšími dvěma rodinami, které taky hospodařili, jsme 

si pořídili dohromady mlátičku na obilí. Pořídili se také nové secí stroje, více dobytka 

a na sezónní práce si otec začal najímat brigádníky, aby to nemusel dělat sám.“(1) 

Velkou oporou těmto zemědělcům byla i politická situace Československa. 

Tehdejší vláda byla nakloněna pravicovému smýšlení a hlavní slovo v parlamentu patřilo 

Agrární straně, jejímž předsedou byl velmi schopný politik a též statkář Antonín Švehla. 

Antonín Švehla pocházel ze selské rodiny, tudíž velmi dobře rozuměl selskému lidu. Když 

se dostal po rozpadu rakousko-uherské monarchie k politické moci, které nikdy nezneužil 

(jelikož ho živil statek), byl odstartován zlatý věk českého zemědělství a s ním šel ruku 

v ruce zrod tzv. vesnických boháčů.  

2.3 Druhá světová válka 

Druhá světová válka české zemědělce nijak zvlášť nezasáhla. Území České 

republiky bylo obsazeno nacistickým Německem, tudíž na našem území nedocházelo 

k větším bojům, které by narušily životy lidí na vsích. Přesto pro ně život nebyl úplně 

lehký, protože jídla byl nedostatek, sedláci museli odevzdávat přesně vyměřené části 

produkce pro armádu za pevně stanovené ceny a sami si mohli ponechat pouze předepsané 

množství úrody. K jiným zásadním změnám nedošlo.  
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3 1945 – 1948 

Po druhé světové válce dochází ke změnám ve společnosti. Život šel zprvu dál, jak 

tomu bylo za První republiky. Sedláci hospodařili v poklidu dál, život běžel. Náš pamětník 

František Jiřík o tom vypráví takto: 

„Co já si pamatuji, tak lidé normálně chodili o nedělích do kostela. Ženy pak vždy 

chvátaly domů, aby stihli ohřát oběd. Chlapi po mši zašli tradičně do hospody na párek 

a pivo, u toho si popovídali, co je nového a pak šli domů. Přes týden se jinak do hospody 

moc nechodilo, když už bylo potřeba se sejít a na něčem se poradit, tak se šlo do kovárny. 

Ale tohle se dělo opravdu jen výjimečně, protože přes týden bylo vždy hrozně moc práce. 

Ráno nakrmit dobytek a podojit, potom na pole, v poledne přišel táta na oběd a pak šel 

zase na pole a večer se opět krmilo a dojil. A takhle to bylo celý rok. Na statku byla vždy 

jedna sluka, které pomáhala v kuchyni a při krmení. Jinak čeledíny jsme neměli. Táta 

všechnu práci obstarával sám nebo si najímal brigádníky, ale to bylo jen na žně, kdy bylo 

práce nejvíce. Později jsme si pořídili traktor. Přivezli nám ho z Brna, z továrny, kde se za 

války vyráběly tanky. Vzpomínám si ještě, jak mě na něm táta vozil. Traktor jsme měli 

dohromady ještě se strýčkem, který bydlel v nedaleké vsi. Vždy když traktor potřebovat, tak 

poslal dopis a táta ho pak odvezl na půl cesty ke strýčkovo vesnici, kde on už čekal s kolem. 

Oba sesedli, pozdravili se, chvíli si popovídali a táta pak sedl na kolo, strýc do traktoru 

a oba se vrátili domů.“(1) 

Po ukončení druhé světové války se ve společnosti a hlavně v politice začaly dít 

věci, které se postupně obracely čím dál více proti sedlákům.  

3.1 Košický vládní program 

Po druhé světové válce se přesměrovala velká část populace k levicovému 

smýšlení. Důvody byly jednoduché. Nacismus byl forma extrémní pravicové vlády 

a Čechy osvobodila Rudá armáda, čili komunisté. Není tedy divu, že byla většina 

pravicových stran v roce 1945 zrušena. Košický dekret zrušil i agrární stranu, zakázal jejím 

členům působit na politické scéně, a tím zničil politickou oporu sedláků. Vládu po roce 

1945 tvořily pouze strany Národní fronty Čechů a Slováků. Jiné strany vznikat nemohly. 

Nejvýznamnějším uskupením byla Národní fronta. Za války toto uskupení bojovalo proti 

fašismu. Po válce mělo na starosti kontrolu politické situace v ČSR a bez jeho svolení 

nebylo možno založit jinou stranu. Toto uskupení zahrnovalo několik samostatných stran, 
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kterými byly strana Sociálně demokratická, Lidovci, Národní socialisté a komunisté. 

Všechny tyto strany byly nakloněné levici, což nahrávalo do karet komunistům, kteří 

neměli ve vládě téměř žádné nepřátele. 

3.2 Komunisté se dostávají k moci 

Ze všech levicových stran byli komunisté nejsilnější, navíc měli přímou podporu od 

SSSR, kterou se nijak netajili. SSSR a jeho Rudá armáda se těšili v ČSR velké popularitě, 

jakož to osvoboditelé. Komunisté spoléhali na volby v roce 1946, na které byli velmi dobře 

připraveni. Využili mocenských pozic, které jim svěřila vláda Národní fronty v oblastech 

ministerstva vnitra, informací a armády a zkonstruovali mistrnou propagandu. Volby 

vyhráli s přehledem se 40 % hlasů. Následná vláda byla sestavena novým ministrem 

Klementem Gottwaldem, který velmi obratně dosadil na pozice důležitých ministerstev své 

lidi, což hrálo značnou roli v následujících letech. Komunisté obsadili po volbách v roce 

1946 ministerstvo vnitra, dále pak ministerstvo financí a zemědělství. Největší výhrou bylo 

pro komunisty ministerstvo vnitra, které jim začalo sloužit jako nástroj k oslabení moci 

svých politických nepřátel a podlamování jejich politického vlivu. Napětí mezi 

komunistickými a protikomunistickými poslanci stále rostlo díky čím dál častěji 

se opakujícím se střetům. Následný rok, 1947, se situace díky katastrofálnímu suchu ještě 

více prohloubila. Příděly potravin byly sníženy a ani dodávky obilí ze sovětského svazu 

nepomohly od hladu. Velké problémy nastaly i v průmyslu. Díky nadměrné byrokratické 

zátěži a rychlému znárodnění podniků nebyly české výrobky schopné konkurence 

na zahraničním trhu. Produktivita rychle klesla pod úroveň před válkou. Tyto zdrcující 

fakty velmi napomáhaly komunistické propagandě, která na vzniklou krizi spoléhala, 

uzpůsobila jí též svoji propagandu. Na volání po lepších zítřcích v područí SSSR a vlády 

komunistické strany se začalo chytat čím dál tím více lidí. Zejména chudší vrstvy byly 

těmito slovy přímo okouzleny. Popularita KSČ stále rostla. V březnu roku 1947 přišla do 

Evropy nabídka od Američanů pomoc postavit hospodářství po druhé světové válce opět 

na nohy. Plán na pomoc evropským zemím vymyslel americký generál George Marshall, 

od jehož jména byl odvozen název celé akce, tedy Marshallův plán. O tuto pomoc 

projevilo zájem mnoho zemí Evropy, včetně Československa. Plán měl být představen 5. 

července 1947. Česká vláda tento plán o dva dny později, tedy 7. července 1947, 

jednomyslně přijala. O dva dny později však odjela delegace v čele s Klementem 

Gottwaldem, Janem Masarykem a dalšími do Moskvy, kde je přijal sám Stalin. Stalin hned 

po jejich příjezdu vydal ultimátum, kterým pohrozil české delegaci, že pokud neodvolají 
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souhlas s Marshalovým plánem do 10. července do 16:00, bude to mít vážné důsledky 

na vztah mezi oběma zeměmi. Československá vláda se sešla hned ráno 10. července. 

Prezident Edvard Beneš se nemohl jednání zúčastnit, jelikož utrpěl z noci na desátého 

záchvat mrtvice a byl v bezvědomí. Generální tajemník ministerstva zahraničí Vladimír 

Clementis (KSČ) oznámil na jednání vlády, že prezident s odvoláním souhlasí. Protesty 

nepřítomných ministrů průmyslu a výživy rovněž nebyly na jednání vlády oznámeny. Po 

dlouhém jednání byl Marshallův plán ještě téhož dne večer odmítnut. Odmítnutím 

Marshallova plánu ČSR automaticky přijalo diktát z Moskvy a tím se stalo de facto jedním 

ze satelitů SSSR. K tomuto jednání SSSR neměl žádné právní nároky. Porušili tím 

smlouvu z roku 1943, kterou se zavázali, že nebudou narušovat vnitřní dění v ČSR. 

Komunisté se po přijetí Moskevského diktátu začali stavět do opozice proti všem ostatním 

stranám. Komunisté nebyli schopni žádného kompromisu a vše řešili pomocí masových 

demonstrací, zinscenovaných procesů a blokací vládních aktivit, se kterými nesouhlasili. 

V roce 1948 měly na jaře přijít další volby. Komunisté ve všech sporech využívali masy 

svých přívrženců a blokovali, nebo alespoň zpochybňovali všechny aktivity jak vlády, tak 

ostatních stran. Následné volby tedy byly už plně v moci komunistů. 
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4 Vítězný únor – počátek totality 

V roce 1948 se na území Československa konaly poslední demokratické volby 

na dalších čtyřicet let dopředu. Tyto volby již měli komunisté pevně v moci. Dne 19. února 

přišla vyzvání pro Gottwalda od Stalina, aby komunisté přešli k rozhodujícímu střetnutí, 

a zároveň nabídl v případě neúspěchu komunistům vojenskou pomoc. Domluva mezi nimi 

zněla, že v případě neúspěchu mají sovětská vojska právo vpadnout do ČSR. Tato zpráva 

ještě více zostřila situaci. Následné chování komunistické strany, kdy použila státní 

policejní složku k vyšetřování politických afér, zvedlo u dvanácti nekomunistických 

ministrů takový odpor, že se odmítli účastnit vládních jednání a 20. února podali 

prezidentu Benešovi demisi v očekávání, že ji odmítne a dojde k předčasným volbám, nebo 

dojde k ústupu komunistů. Ti ovšem reagovali úplně opačně. Komunisté přešli do 

protiútoku. Svolali na 21. únor manifestaci, o den později svolali sjezd závodních rad 

a generální stávku, která propukla s více než dvěma miliony zúčastněnými o dva dny 

později. Vše vedlo k jedinému cíli, a to, aby prezident demisi ministrů přijal. Vrcholem 

bylo vytvoření tzv. lidových milicí, což byli vlastně nové ozbrojené složky. Komunisté 

začali vyvíjet tlak i v parlamentu, kde docílili odtržení prokomunistických částí ostatních 

stran. Prezident Edvard Beneš zprvu demisi odmítal podepsat, jelikož věřil, že ne celý 

národ se chce vzdát demokracie. Dne 25. února ovšem pod obrovským tlakem 

komunistické strany a strachu z občanské vlády a vpádu sovětských vojsk nakonec demisi 

podepsal, čímž na čtyřicet let usmrtil demokracii v ČSR. Nová vláda byla sestavena podle 

Klementa Gottwalda pouze ze členů KSČ, který se krátce na to stal prezidentem. 

Komunistická strana nyní měla veškerou vládní moc. Začala vládnout pouze jedna strana 

bez regulace a konkurence. Vznikl tak totalismus. 
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5 Totalitní režim KSČ 

Po "výhře" ve volbách se moci na území Československa ujímá vláda komunistické 

strany. Ta začala okamžitě tvrdě vytlačovat všechny členy nekomunistických stran 

z důležitých funkcí ve státní správě, kteří raději po vyhození emigrovali. Na všechny úřady 

byli dosazováni lidi ne podle zkušeností či znalostí a odborností, ale podle stranickosti. 

Ústřední vedení KSČ schvalovalo všechny zákony předem, až po schválení mohly být 

předneseny před národní radou. Tím ovládli komunisté zcela moc zákonodárnou. Později 

se jim dostala do rukou i moc výkonná a soudní. Tím získali komunisté absolutní moc. 

Soudy se neřídili pomocí zákonných rámců, ale pomocí speciálních složek moci, kterou 

tvořili tzv. sovětští poradci. Ppo ovládnutí veškeré moci se KSČ zaměřila na média. 

Zavedením cenzury a zestátněním nebo zrušením veškerého tisku si KSČ zajistila 

prostředky pro silnou propagandu, kterou manipulovali s lidmi v následujících procesech, 

jako bylo znárodnění průmyslu, kolektivizace a mnoho dalších. Tato propaganda byla 

zaměřena na masy prostších lidí, kteří by velmi často snadno zmanipulovatelní. Je nutno 

říci, že komunistická propaganda byla více jak mistrovsky provedena. Přestože byla velmi 

jednoduchá a většinou sázela pouze na jedinou kartu, slavila vždy velký úspěch. Důvod 

úspěchu je velmi jednoduchý. Základní pilíře všech prorežimních letáků a plakátů 

se opírali o silná ložiska utrpení, strádání, bídy a hlavně hněvu nacházející se mezi lidmi, 

která vznikla během války a poválečných let, kdy je ještě umocnila nestabilní politická 

situace a velké sucho. Během jednoho desetiletí se nahromadilo zejména v chudších 

vrstvách obyvatel ČSR nezměrné množství hněvu a závisti. A právě na tomto hněvu 

a závisti stála celá komunistická propaganda. Mistrné ovšem bylo i její provedení. Začalo 

totiž velmi pozvolna a opatrně. Komunisté za začátku slibovali lidem lepší budoucnost, 

kvalitnější zaměstnání s kratší pracovní dobou a lepším platem, dostatek jídla, atd. Na tyto 

plané sliby slyšelo velké množství lidí, kterým zněla tato slova jako rajská hudba. Jejich 

počty se začali velmi brzy a velmi silně rozrůstat. V tento okamžik již měli komunisté ČSR 

pevně v rukou a mohli přejít k dalšímu kroku. Nyní měli veškerou státní moc včetně 

té soudní, tudíž mohli začít s tvořením socialismu podle sovětského diktátu. Komunisté 

slíbili lidem blahobyt, a aby si udrželi popularitu, tak jim ho museli alespoň z části dopřát. 

Ovšem k dosažení vytouženého blahobytu, který komunisté tak věrohodně slibovali, bylo 

zapotřebí velké množství financí, které ovšem strana neměla. Aby tedy dostála svým 
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slovům, musela někde tyto finance opatřit. Vzhledem k tomu, že strana měla ve státě 

absolutní moc, která nebyla nijak omezena nebo hlídána, bylo řešení brzy nasnadě. 

Vlastníky kapitálu, majetku a nemovitostí byli ve městech průmyslníci a na vsích sedláci. 

Tudíž se naskýtalo velmi jednoduché řešení, a to jim jejich majetky prostě vzít. Tato 

myšlenka se stala hlavním mottem propagandy na skoro celé další desetiletí dopředu. 

Tehdy přišel na řadu ten obrovský hněv naakumulovaný v lidech. Tento hněv, jdoucí ruku 

v ruce se závistí a chutí po pomstě, uchopila propaganda KSČ a všechen zaměřila právě na 

již zmíněné průmyslníky a sedláky. Pomocí překrucování faktů, lží a nesmyslných pomluv 

udělali během několika měsíců z poctivých a pracujících lidí mafiány, novodobé otrokáře 

neboli vykořisťovatele, zloděje, sobce, podvodníky atd. Bohužel mnoho lidí jim uvěřilo 

a začalo se chovat ke svým spoluobčanům, sousedům a známým, téměř jako ke zvířatům. 
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6 Kolektivizace 1950 - 1953 

Krátce poté, co komunistická strana Československa získala po převratu v roce 

1948 absolutní moc nad celou zemí, začala se svými dlouho připravovanými plány 

na vybudování socialismu. Jedním z hlavních pilířů socialistické ideologie o vládě lidu 

bylo vymanit lidi a půdu z područí kapitalistických a hamižných sedláků, kteří vykořisťují 

společnost vesnice na svých polích a sobecky shromažďují jídlo, čímž zapříčiňují hlad. 

Cílem bylo vytvořit společné hospodářství, kde budou všichni obyvatelé vesnice společně 

a spokojeně hospodařit a bude jídla pro všechny dostatek.  Zde lze názorně vidět, jak 

důmyslně byla využita nenávist a vztek nahromaděný v lidech během války. V procesu 

kolektivizace neboli systematického ničení kapitalistického zemědělství hrála velkou roli 

propaganda, jež byla postavena na utrpení z hladu, který během válečných a poválečných 

let sužoval celé Československo. Komunisté tento smutný fakt otočili proti vesnickým 

boháčům. Využili velmi pestrou škálu lží a pomluv, aby proti těmto zcela nevinným lidem 

poštvali ostatní lidi z vesnic. Během padesátých let byl sedlák všude vyobrazován jako 

tlustý, nevzhledný muž se zlým, častokrát i zákeřným výrazem. Takto vizuálně 

překroucený sedlák byl často vyobrazován, jak ubližuje ostatním lidem na vsi, jak krade 

obilí nebo ničí majetek ostatních. Občas byli tito lidé označováni jako spojenci nacistů. 

Masivnímu hanění a urážení se sedláci nevyhnuli ani ve filmu. Existuje řada filmů včetně 

pohádek z dob socialismu, které je možné občas vidět v televizi, kde sedláci vystupují vždy 

jako tlustí, podlí a zákeřní lidé ubližující a okrádající lidi ve svém okolí. Uvedu jeden 

příklad za všechny, a sice pohádku „Dařbuján a Pandrhola“, kde Dařbuján vystupuje jako 

kladná postava poctivého horníka a proti němu stojí hamižný, zákeřný a zlý sládek a sedlák 

Pandrhola. Propagandu můžeme nazvat jako počátek celé kolektivizace. Celý proces 

přetváření venkova začal již v roce 1948, pár měsíců po převratu. Ze začátku se týkal 

ovšem pouze zemědělských statků s výměrou pozemků nad 50 ha, které byly utvořeny za 

První republiky v důsledku jedné z poválečných reforem. Všechny tyto statky byly během 

prvních dvou let komunistické vlády jako veškeré průmyslové závody znárodněny. Od 

roku 1950 se komunisté zaměřili na svůj druhý cíl, což byly předem vytipované 

zemědělské usedlosti s výměrou pozemků od 15 ha výše, které obývali vesničtí boháči 

se svými rodinami. Důvodem zájmu komunistů o tyto usedlosti byl prostý. KSČ chtěla 

vybudovat společné hospodářství pro všechny vesničany. Tento hospodářský celek měl 
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nést název JZD neboli "Jednotné zemědělské družstvo". Problém byl ovšem v tom, že 

k dosažení takových cílů bylo zapotřebí velké množství nejen financí, ale i nemovitostí 

a půdy, které strana ani stát logicky neměli, jelikož většina financí, které zůstali ve státní 

kase po druhé světové válce, byla použita na poválečné rehabilitace a na znovunarození 

národního hospodářství, které po válce značně pokulhávalo. Komunisté potřebovali peníze 

i místo, kde by mohli začít budovat své socialistické hospodářství. Potřebovali také stroje 

a dobytek. A to vše měli právě vesničtí boháči. Komunisté všechny tyto atributy nezbytně 

potřebovali a rozhodli, že je jakýmkoliv způsobem musí od sedláků získat. Ze začátku 

se zkoušeli se sedláky domluvit, aby jim jejich majetek dobrovolně dali k dispozici 

a nabídli jim spoluúčast na společném hospodaření. Tento návrh byl sedláky samozřejmě 

odmítnut, jelikož se na svých statcích nadřeli celý život. Celé generace budovali rodinné 

hospodářství, které se předávalo z otce na syna, a všichni členové rodiny drželi ke svému 

gruntu nesmírnou úctu. Je tedy logické, že nechtěli staletí dřiny svěřit jedním podpisem do 

rukou cizích lidí, kteří byli povětšinou v hospodaření nezkušení a neměli k půdě, dobytku, 

ani k majetku vybudovaný žádný vztah. Komunisté byli ovšem odhodláni své plány splnit 

a to za jakoukoliv cenu, tudíž pokud sedláky nepřemluvili, tak se jich museli jednoduše 

zbavit. Na tyto události vzpomíná i náš pamětník: 

„Na vesnici jsme měli i po roce 1948 s hodně lidmi dobré vztahy. V Horusicích 

bylo několik dalších selských rodin, se kterými jsme měli vždy dobré vztahy. Vedle nás 

bydlela další selská rodina a další měli své statky u rybníka. Se všemi jsme vycházeli velmi 

dobře.  Ale ani s ostatními jsme nevycházeli špatně. Špatně se k nám chovali akorát, ti, co 

byli ve straně. Byli to většinou lidi, co vykonávali nějaké horší povolání. Třeba takový pan 

Beran, ten pracoval v kovárně. Kovárně jsem se postupem času celkově začal vyhýbat, 

jelikož kdykoliv jsem tam vešel, vyhnal mě pan Beran s jizlivými slovy jako:" Tady nemáš 

co dělat, tady by si přičuchnul komunismu." a tak různě. Dalšími byli třeba pan Fišer, 

který pracoval na drahách a pan Čížek, jehož zaměstnání jsem již zapomněl. Tyhle taky 

zakládali v Horusicích družstvo, jenže nic neměli, tak si to vzali od nás. Ze začátku nabízeli 

tátovi, aby stoupil do družstva, což on samozřejmě odmítl. Pak nám začali vyhrožovat, ale 

táta pořád odmítal. Po nějakém čase pochopili, že tátu nepřemluví, takže se nás 

potřebovali zbavit.“(1) 

K tomu, aby se KSČ sedláku zbavila, byla pečlivě promyšlena velmi komplikovaná 

taktika spočívající v plnění nesplnitelných nároků na produkci. Aby tyto nároky nebylo 

možné splnit, začali komunisté sedláky přímo šikanovat řadou opatření, které jim 
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znemožňovali jakoukoliv šanci na splnění speciálních norem. Takových opatření byla celá 

řada, ale spočívali vždy v tom samém a to maximálně ztížit veškerou práci na statku. První 

omezení zakazovalo sedlákům najímat si cizí pracovní síly, které pomáhali sedlákům při 

sklizni. Po zákazu se tedy často stávalo, že sedláci nestihli včas sklidit veškeré obilí, 

a tudíž nemohli naplnit předem stanovené normy. Oblíbené byly také tzv. noční výmlaty. 

Principem těchto výmlatů bylo přidělat sedlákům práci na víc. Všechny tyto věci prožili 

také na statku v Horusicích: 

„Na statku jsme měli vždy služku, která pomáhala v kuchyni. Ostatní práce zastával 

táta sám až na žně, kdy si najal na pomoc se sklizní brigádníky, lidi ze vsi nebo mu chodili 

pomáhat sedláci z jiných statků, kterým pak zase táta pomohl někdy jindy. To vše bylo 

najednou zakázané, takže se taky občas stalo, že jsme nestihli sklidit pole včas a část úrody 

byla tím pádem ztracena nebo poškozena. Stávalo se taky, že tátovi oznámili, že se chystá 

noční výmlat a ať vše připraví. Táta musel tedy sestrojit mlátičku, připravit pytle na obilí, 

navozit snopy, připravit vůz na pytle s vymláceným obilím a tak různě. Večer na osmou 

přijeli nějací chlapi. Už když přijeli, tak z nich byl cítit alkohol. Asi to byla zřejmě nějaká 

brigáda. Od osmi do jedné ráno mlátili obilí. Táta po nich pak musel tři uklízet, jelikož po 

nich zůstal vždy velký nepořádek. Obilí bylo různě rozházené, sláma byla doslova všude 

a pytle na obilí byly často poničené. Práce samozřejmě nikdy moc neudělali a nám jí ještě 

přidělali.“(1) 

Cílem bylo „kulaky“, jak se sedlákům říkalo, po ekonomické i sociální stránce 

zlikvidovat. Zákaz najímat si cizí lidi na práci byl teprve začátek. Metod, jakými 

komunisté týrali nevinné sedláky, se stále stupňovali. Dalším opatřením bylo zabavení 

některé zemědělské techniky a budov. Nároky na výrobu, které byly sedlákům udělovány, 

ovšem s příchozími opatřeními vzrůstali, na místo toho, aby klesali. Při tom všem probíhali 

na selských statcích neustále kontroly, zda kulaci neukrývají nějaké zásoby jídla pro sebe. 

Pokud něco našli, bylo to většinou okamžitě zabaveno. Častokrát docházelo i k výměnám 

pozemků a redukování jejich počtu. Výměny byly většinou velmi nečekané a přišli vždy 

v nejméně vhodnou chvíli. Na tento teror si vzpomíná velmi dobře i náš pamětník 

František Jiřík (nar. 1943): 

„Po druhé světové válce jsme si pořídili traktor. Pamatuji si ještě, jak mě na něm 

táta vozil, než nám ho vzali. Náš traktor odvezli do jiné vsi, aby nebylo vidět, že nám ho 

vzali. Do Horusic zase přitáhli traktor ukradený jiným sedlákům z okolí. Byl velmi 
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podobný tomu našemu. Akorát měl na boku napsáno velkými písmeny JZD. Já a moje 

sestra jsme tento traktor zahlédli a dělali jsme si srandu z pana Davida, straníka a velkého 

komunisty, který zakládal družstvo v Horusicích a na tomto traktoru jezdil. Měli jsme 

na něj takovou říkanku, kterou jsme ovšem měli zakázanou od rodičů říkat nahlas. Zněla: 

JZD – Jede zloděj David. Rodiče nám nikdy o politice nic neříkali, protože měli strach, že 

bychom to někde říkali. Děti poví všechno, co slyší, že ano? Vím, že k nám pořád někdo 

chodil na kontroly. Pořád u nás hledali nějaké jídlo, které jsme měli mít kdesi ukryté, což 

jsme samozřejmě neměli, jelikož jsme museli téměř veškerou produkci odevzdat. Často nám 

dělali to, že nám různě měnili pole. Většinou jsme za naše pole dostávali pole méně kvalitní 

a špatně dostupná. Naše kvalitní pole hned za vsí nám vyměnili za pole častokrát někde 

daleko od vsi u lesa. Tyto pole byli většinou nějakým špatně obdělávatelná. Buď byla 

podmáčená, nebo byla kyselá, plná kamení nebo různě hrbolatá a tak. Výměny polí dělali 

většinou až po setí. Napřed nechali tátu pole osít, a když ho osel, tak mu ho vyměnili za 

nějaké jiné neoseté. Ve finále jsme už ani neměli, čím pole osít, jelikož jsme už skoro nic 

neměli.“(1) 

Takto terorizovaní sedláci byli nuceni odevzdávat stále vzrůstající dodávky 

produktů, které nebylo v silách sedláků splnit. Pokud se někomu náhodou povedlo 

dodávky splnit, byly mu ještě více zvednuty nebo byl materiál neuznán jako dostatečně 

kvalitní a byl odmítnut, čímž vlastně došlo opět k nesplnění dodávky. O neplnění dodávek 

se starali i straníci zakládající družstva, kteří sedláky sprostě okrádali o některé 

požadované atributy nebo všemožně narušovali jejich produkci. S tím, že sedláci nebudou 

schopni tyto absurdní dodávky splnit, se od začátku počítalo a komunisté na tom měli 

postavený další krok svého krutého plánu zničení kulaků. Za neplnění dodávek byly 

na sedláky připravené kruté pokuty, které museli platit při každém nedodání, nebo byli 

častokrát odsouzeni lidovým soudem v rychlém právním řízení k odnětí svobody. Později 

se k trestu odnětí svobody přidal i trest propadnutí majetku a zákaz pobytu v místě 

dosavadního bydliště. Tyto sankce se nevztahovali pouze na odsouzeného sedláka, ale na 

celou jeho rodinu včetně sourozenců. Ve vytipovaných případech navazoval na zákaz 

pobytu v místě dosavadního bydliště i zákaz pobytu v dané obci, lokalitě, či dokonce 

v kraji. František Jiřík (nar. 1943) vzpomíná: 

„Naplánovali nám, kolik čeho musíme odevzdat na dodávkách. Kolik masa, mléka, 

obilí a tak. Aby nám znemožnili dodávky plnit, tak nám různě vyměňovali pole. Pamatuji 

si dokonce, že k nám chodili ženy ze vsi a kradli nám vejce. Prostě vešli do dvora a vzali 
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všechna vejce z kurníku a zase odešli. Naplánované dodávky nebylo možné splnit, protože 

byly častokrát větší, než byla schopna vyprodukovat celá vesnice. Za neplnění dodávek 

jsme platili neuvěřitelné pokuty, které nás během pár let připravily téměř o všechny peníze. 

Můj táta musel pořád chodit na obecní výbor, kde na něj vyvíjeli tlak vyhrožováním, aby 

vstoupil se svým majetkem do družstva, ale táta pořád odmítal. V říjnu roku 1952 byl táta 

povolán k okresnímu soudu do Českých Budějovic, kde byl odsouzen za ohrožení 

jednotného hospodářského plánu na šest měsíců odnětí svobody. Trest si odpykával 

pracovním táboře nedaleko od Lipna, odkud ho po pár týdnech přemístili do papíren ve 

Větřní, kde pracoval u drtičů na dřevo. Počátkem roku 1953 zemřel Gottwald a novým 

prezidentem se stal Zápotocký. Našemu tátovi byla udělena amnestie, takže se po třech 

měsících vrátil domů.“ (1) 

Rok 1953 byl vrcholem celé kolektivizace. V tomto roce bylo vystěhováno nejvíce 

rodin v průběhu celého procesu. Vystěhování ze statků probíhalo často dost krutým 

způsobem. Rodiny si mohli s sebou ze statku vzít pouze postele, peřiny, oblečení a osobní 

zavazadla. Vše bylo doprovázeno příslušníky VB. Místa, kam byly kulacké rodiny 

vystěhovávány, patřili mezi nejhorší ve vesnici. Často to bývali zcela vybílené, vykradené 

a velmi zanedbané domky, které byly častokrát vhodné spíše k demolici, než k obydlení. 

Tyto domy často dříve patřili Němcům, které odtud po druhé světové válce vystěhovali. 

Takovéto drastické situace popisuje i náš pamětník: 

„Když se táta vrátil ne jaře 1953 domů z vězení, začala okamžitá salva dalších 

pokut. V květnu 1953 nás ze statku vystěhovali. To, že byl táta tři měsíce ve vězení, 

asi nestačil. Museli jsme pryč, protože komunisté zakládající JZD potřebovali místo pro 

dobytek a stání pro stroje. Naší sýpku, která stála naproti obytné části statku, slíbili už 

před našim vystěhování jednomu z místní straníků, panu Fišerovi, který ji následně od 

družstva koupil asi za desetinu původní ceny. Jednoho dne přijely k nám na dvůr dva 

nákladní vozy. Měli jsme si okamžitě zabalit a odjet. Vzít si sebou nám dovolili pouze 

nábytek z kuchyně, postele, oblečení a osobní věci. Já jsem naštěstí vybojoval psa, který 

mohl nakonec jet s námi. Naložili nás a jeli jsme. Pamatuji si, že se s námi nikdo nepřišel 

ze sousedů rozloučit. Všichni akorát koukali z oken, co se děje. Horusice jsme opouštěli 

jako žebráci, bez peněz a majetku. Nikdo z nás nevěděl, kam jedeme. Já jsem seděl pod 

plachtou na korbě jednoho z nákladních aut se svým psem. Máma seděla vepředu vedle 

řidiče. Mého tátu vezli v druhém voze. Kde byla sestra si už ani nevzpomínám,já jsem byl 

rád za psa, který seděl se mnou na korbě. Vůbec jsem nevěděl, kam jedeme. Najednou jsme 
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zastavili v Havlíčkově Brodě, kde nám dovolili si dojít do místní hospody na záchod, napít 

se a najíst se, protože ve voze jsme žádné jídlo neměli. Z Havlíčkova Brodu jsme odjeli až 

za tmy. A za tmy jsme pak dorazili do Krkonoš, do vesnice zvané Fořt. Vozy zastavili před 

takovou roubenou chatkou. Během pár chvil byl nábytek z vozů vystěhován před chatku. 

Jakmile vyložili řidiči poslední kus nábytku, okamžitě nasedli do auta a odjeli.“ (1) 

Ihned po té, co komunisté vystrnadili sedláky z jejich statků, zabrali jejich pole 

a dobytek, začali vše přetvářet k obrazu svému. Součástí ideologie kolektivního 

hospodářství bylo, že lidé z vesnic budou společně obdělávat nezměrné lány polí a luk, 

všechen dobytek bude ustájen pod jednou střechou a produkce družstva bude patřit také 

všem. Naneštěstí byla JZD zakládána a následně vedena lidmi, kteří byli do této funkce 

zařazování podle stranickosti. Tito lidé většinou nikdy dříve nepracovali v zemědělství, 

nerozuměli mu, a většinou to byli velmi špatní hospodáři. Zakladatelé jednotných družstev 

se řídili pouze komunisty nadiktovanou, a za vlastní vzatou ideologií, nikoliv však 

vlastním rozumem. Tato ideologie, zejména představa o nezměrných lánech, ovšem vůbec 

nezapadala do profilu krajiny, která byla po staletí tvořena právě sedláky. Krajina Čech 

na počátku 50. let byla tvořena velkým počtem menších polí spojených polními cestami. 

Mezi jednotlivými poli byly často uměle vytvořeny odvodňovací stoky, které bránily 

zejména v kopcovitém terénu erozi. Běžné byly i tak zvané remízky, což byla místa 

porostlá menšími stromky a keři, která vyplňovala hluchá místa na polích, která byla velmi 

těžko obdělávatelná. Většinou to byla místa, kde se nacházela prudká změna terénu, místa 

kolem potoka, nebo místa jednoduše dělící dvě větší pole od sebe. Remízky byly často 

obývány pestrou škálou polních živočichů, kteří zde nacházeli svůj úkryt. Bohužel 

odvodňovací strouhy, cesty ani remízky nevyhovovaly představám o velkých lánech. Po 

znárodnění polí dochází v rámci vytváření JZD k likvidaci všech těchto pozůstatků po 

sedlácích. Odvodňovací strouhy a remízky ovšem měly v krajině dost zásadní funkci a tou 

byla regulace vody na polích. Odvodňovací strouhy zabraňovaly na polích, která byla 

v kopcích, vodní erozi. Voda, která se již nevsákla do pole, by po svahu stékala dolů 

a brala by s sebou velké množství ornice. Od toho tu ovšem byly ony strouhy a remízky, 

které vodu buď odvedly z pole včas do potoka, nebo jí v sobě zadržely. Po jejich likvidaci 

docházelo na polích k častým vodním erozím, které vždy z pole odnesly obrovské 

množství úrodné půdy. Tento problém musel být později vyřešen složitým a velmi 

nákladným systémem meliorací. Zničením remízků ztratilo domov velké množství polních 

živočichů, jako jsou zajíci, bažanti, koroptve a jiní, jejichž populace po přetvoření krajiny 
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rapidně klesly. Likvidaci neušly ani polní cesty. Ty byly z nařízení předsedů družstev a za 

velké slávy rozorávány, čím vznikl nový problém. Do těchto cest totiž sedláci odjakživa 

vysypávali pro jejich zpevnění odpad, zejména to bylo kamení z polí, které bylo častou 

příčinou poruchy strojů a snižovalo kvalitu půdy. Polní cesty pak byly často zpevňovány 

i odpadem ze staveb jako byly cihly, tašky ze střech atd. Všechen tento materiál byl nyní 

zaorán zpět do polí, čímž došlo k velkému zanesení půdy odpadem, který měl později 

velký podíl na ničení strojů při polních pracích v následujících letech. Tyto velmi 

nerozvážené kroky poničili řadu polí takovým způsobem, že jejich následky jsou viditelné 

i v dnešní době. O dobytek nebylo ze začátku postaráno nejlépe. Pro krávy i prasata 

se stavěli obrovské stáje a chlévy, kde bylo po hromadě i několik set kusů dobytka 

najednou.  Špatné hygienické podmínky, časté zanedbávání péče a lhostejnost ke zvířatům 

zapříčinili rapidní pokles na kvalitě a délce života zvířat, což mělo za důsledek obrovský 

propad v oblasti živočišné produkce. Komunisté měli od začátku kolektivizace narýsované 

přesné plány, jak bude jednotné hospodaření vypadat. Dokonce se nebáli určit kolik, 

a které komodity vyprodukují za pět a podle toho sestavili tzv." pětiletky" neboli pětileté 

plány hospodaření ve kterých bylo striktně určeno, kolik se čeho daný rok vyprodukuje.  

Výsledky celé kolektivizace byly nakonec katastrofální. Kvalita i kvantita zemědělské 

produkce nestoupala strmě vzhůru, jak komunisté slibovali, ale naopak klesla hluboko pod 

úroveň výsledků prvorepublikového hospodaření.   

 

7 Nový život kulaka 

Vystěhování bylo vrcholem celé kolektivizace. Komunisté se postarali o to, aby 

sedláků nezbylo vůbec nic, a stali tak součástí dělnického lidu. Kromě peněz a majetku jim 

vzali také čest a důstojnost, kterou si tito lidé léta budovali. Sedláky vystěhovávali 

většinou na okraj společnosti, do řídce osídlených míst a zařazovali je do společnosti, jako 

tu největší spodinu. Aby to tak i vypadalo, tak jim do nového života dali snad ty nejhorší 

možné podmínky pro nový start. Nové bydlení, které jim bylo přiděleno, byly většinou ty 

nejvíce zdevastované, poničené a vykradené domy ve vsích a nové zaměstnání zahrnovalo 

většinou ty nejhorší a nejtěžší možné práce. Takto se zachovali bez výjimky ke všem 

vystěhovaným rodinám včetně rodiny Jiříků.  

„Náš nový domov vypadal už na první pohled dost omšele a zanedbaně. Vnějšek 

domu byl ovšem oproti vnitřku ještě stále krásný. V domě byla místo podlahy pouze 
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udusaná hlína. Náš nový dům měl pouze dva pokoje a chybělo mu i základní vybavení jako 

je záchod nebo umyvadlo. Jediným přívodem vody byla olověná roura trčící ze zdi 

zašpuntovaná špuntem. Až po nějakém čase nám vybudovali za domem dřevěný záchod 

a nainstalovali vodovodní kohoutek, takže jsme měli z čeho pít. Život ne Fořtu byl takový 

divný. Většina původních obyvatel byli Němci, kteří už byli dávno vysídleni. Po nich tu 

zůstali akorát poničené a povětšinou i vykradené domy, jako byl ten náš. Současní 

obyvatelé sem byli posláni, protože bylo zapotřebí, aby tu někdo vůbec žil a pracoval. 

Obyvatelé naší vesnice pocházeli snad odevšad. Byly tu smíšené manželské páry Němec 

a Češka a nebo naopak, žilo zde několik rodin z Rumunska, jedna nebo dvě rodiny ze 

Slovenska, poměrně hodně Romů a asi další tři rodiny vystěhovaných sedláků, jako jsme 

byli i my. Ty jsme poznali okamžitě.“ (1) 

Ani po vystěhování ovšem nebylo sedlákům dopřáno odpočinku. Režim je stále 

utiskoval, znevýhodňoval a častokrát i šikanoval. Teror se ovšem nevázal pouze 

na "odsouzeného" sedláka, ale omezení se týkala celé jeho rodiny. Život kulaka nebyl 

lehký. Vyhnaní sedláci byli nuceně zaměstnáni na statcích nebo v JZD a byly jim 

přiřazovány ty nejhorší práce. To samé platilo i pro jejich ženy. Děti sedláků nesměli jít 

studovat a často měli na výběr pouze z velmi úzkého okruhu prací, které mohli vykonávat. 

Celý život měli díky straně pohnutý. Stejně jako náš pamětník kolektivizace v Horusicích, 

František Jiřík (nar. 1943.): 

„Hned druhý den po té, co nás přivezli do Krkonoš, přišel jeden chlap ze vsi a řekl 

našim, kde budou pracovat. Oba moji rodiče nastoupili do práce na nedaleký statek, který 

dříve patřil nějakému Němci, kterého vystěhovali po válce. Táta tam jezdil na traktoru 

a máma dělala nádenickou práci. Připravovala třeba krmení pro dobytek. Denně 

doplňovala kravám vodu, roznášela jetel nebo seno po kravíně a tak. 1953 byla měnová 

reforma. Lidi museli jít do banky a vyměnit si peníze v kurzu 1:5. Měnová reforma 

se týkala i nás, jenže pro nás, jakož to pro kulaky, měli komunisté speciální kurz. Pro 

obyčejné lidi to bylo 1:5. Pro nás byl směný kurz stanoven na 1:50. Tím naše rodina 

zchudla ještě víc. Už při příjezdu jsme neměli skoro žádné peníze, kvůli pokutám za 

neplnění dodávek a teď nám ještě směnili peníze v tak nevýhodném kurzu. Měli jsme také 

zakázáno chovat jakákoliv domácí zvířata včetně slepic nebo králíků. Jediné zvíře, co jsme 

měli byl náš pes. Mě se sestrou přihlásili do místní školy. Já byl v první a sestra v páté. Ve 

vesnici Fořt jsme bydleli asi čtyři roky. Když už jsem chodil do páté třídy, tak nás 

přestěhovali někam za Mariánské lázně na takový menší statek opět po nějakém 
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vystěhovaném Němci. Přestěhovali nás celou rodinu jednoduše proto, že tam potřebovali 

další pracovní sílu. Pro nás to bylo ovšem polepšení, protože jsme mohli žít na statku 

v normální zděné budově. Oba moji rodiče dostali práci na statku ke kterému patřil veliký 

ovčím. Táta dostal k sobě pár koní a měl na starosti přípravu píce a slámy pro ovce na 

zimu.Zde jsem strávil dalších devět let svého života. Vychodil jsem zde základní školu, 

tehdy se chodilo pouze do osmé třídy, a protože moje výsledky nebyly špatné, tak jsem chtěl 

jít na střední školu. Tento nápad ovšem v zápětí padl, jelikož lidi jako jsem byl já, tedy lidi 

špatně proti režimu, na školy zásadně nepouštěli. Jediná škola, kterou mi povolili studovat, 

byl jednoletý učňovský obor zemědělství. Po vychození tohoto "učňáku"  jsem  měl v 16 

letech nastoupit do práce na částečný úvazek jako moji rodiče na statku, kde jsme bydleli. 

Táta mi to ovšem zamítl, protože věděl, že by mě předáci statku sedřeli z kůže. Táta mi 

místo toho domluvil práci u mého strýce na statku Vondrov nedaleko Hluboké nad Vltavou. 

Takže jsem se po téměř jedenácti letech vrátil do svého rodného kraje. Na Vondrově jsem 

pracoval jako nádeník na ty nejhorší práce. Později jsem dostal funkci kočího a pak 

traktoristy. Chtěl jsem zde vystudovat střední školu, vždy jsem byl odmítnut s odůvodněním, 

že s mojí výchovou není jistota, že bych využil své vzdělání ve prospěch socializmu. O pár 

let později se na statku naskytlo místo i pro mé rodiče, takže se i oni mohli z vyhnanství 

vrátit do svého rodného kraje. Do Horusic jsme ovšem zpátky nemohli, ale i přes to byli 

máma s tátou rádi, že jsou zpět v jižních Čechách. Postupem času, jak komunismus upadal, 

se mi podařilo dálkově vystudovat střední a následně i vysokou školu. Později jsem 

nastoupil na kariéru agronoma, poté farmáře a nakonec zootechnika. Z Vondrova jsme 

se s rodinou přestěhovali na statek Chýňava, který leží nad Českými Budějovicemi za 

vesnicí Borek směrem na Prahu. Další stěhování proběhlo již s rodinou o deset let později 

do vesnice u Českých Budějovic zvané Hrdějovice, kde jsem pracoval jako zootechnik 

v místním JZD. V listopadu 1989 došlo k převratu a vše bylo jinak. V družstvu, kde jsem 

pracoval jako zootechnik, mi nabídli místo předsedy, které jsem bez váhání přijal. Krátce 

po revoluci jsem po prvé od roku 1953 stanul na dvoře našeho statku v Horusicích. Statek 

byl k nepoznání. Léta hospodaření JZD se na něm velmi škaredě podepsalo. Omítka byla 

na zdech pouze místy, dvůr byl od těžké techniky plný výmolů a děr. Krov obytné části 

statku byl tak prohnilí, že jsme měli strach, že brzy spadne. Obytná část byla v průběhu 

socialismu přetvořena na Hasičskou zbrojnici. Komunisté neváhali ani rozbít štít statku 

z roku 1833 za účelem probourání vjezdu do obytné části pro hasičské vozy. Po takovýchto 

hrubých úpravách byl štít téměř odsouzen k demolici. Byl to smutný pohled na zničené 

místo, které kdysi bývalo mým domovem.“ (1) 
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Závěr 

Na závěr maturitní práce bych chtěl shrnout výsledky svého bádání. Práce 

zpracovává příběh rodiny Jiříků, žijící na statku čp. 37 v Horusicích v průběhu dvacátého 

století. Celá práce je doprovázena záznamem ústního vypravování pamětníka Františka 

Jiříka, narozeného na statku v roce 1943. 

V úvodu práce objasňuji vznik skupiny obyvatel na vesnicích, zvaných „vesničtí 

boháči“. Dále popisuji na příkladu naší rodiny život selského lidu v průběhu První 

republiky. Podrobně jsem zde vylíčil, jak se z obyčejných rolníků díky tvrdé práci 

a důvtipu stávali podnikatelé v zemědělství.  

Další část mé práce je zaměřena na vývoj českého státu a politiky po druhé světové 

válce. Zde se zásadně změnila mentalita českého národa. Lidé se začali orientovat na 

levicový východ, kterému vděčili za osvobození. Většina pravicových stran včetně agrární, 

která vždy stála za zemědělci, byla zakázána. Čeští zemědělci začali pomalu ztrácet 

podporu od státu. V převážně levicové vládě začala dominovat komunistická strana, která 

vždy vystupovala proti všem formám kapitalismu, jimiž byly i zemědělské podniky, jako 

například podnik rodiny Jiříků. Podrobně také popisuji vzestup komunistické strany, která 

pomocí intrik a lží dokázala zcela obsadit vládu. 

Hlavní část mé práce je věnovaná následnému dění po tzv. Vítězném únoru v roce 

1948. Po ovládnutí veškeré vládní moci se komunisté pustili do vytváření socialismu. 

Důležitou součástí mé práce je popis a vysvětlení principu úspěchu nejsilnějšího nástroje 

strany, kterým komunisté ovládli davy, aby s nimi mohli následně manipulovat a štvát tak 

lidi proti sobě. Přetvoření kapitalistického zemědělství na jednotné zemědělství 

socialistického typu neboli kolektivizace, byl po znárodnění veškerého průmyslu 

nejvýznamnější proces, jehož výsledkem mělo být nasycení národa. K vybudování 

jednotných zemědělských družstev potřebovali ovšem komunisté velké množství financí, 

pozemků, dobytka, strojů a budov. Většina sympatizantů KSČ byla z chudších vrstev 

a žádný takovýto majetek, který by věnovali družstvu, neměli. Ten byl totiž v rukou 

sedláků. Ti ovšem svůj majetek zásadně odmítali věnovat družstvu ke společnému 

hospodaření. Komunisté tento majetek však nezbytně potřebovali, takže se rozhodli ho 

jednoduše sedlákům vzít. Má práce popisuje systematické ničení sedláků pomocí 

nezákonných a často i násilných metod. Příběh mojí rodiny v průběhu kolektivizace začíná 

vyhlášením různých omezení ztěžujících jim výrobu. Omezení a jejich pokutování 
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v případě neplnění se stále zvětšovaly. V dalším kroku zničení sedláků se začali objevovat 

tresty odnětí svobody a ve finále i vystěhování. Stejný osud postihl i rodinu Jiříkovu.  

Na posledních stránkách této práce je vylíčen mé rodiny, která byla ze statku v roce 

1953 vystěhována. František Jiřík zde popisuje svůj nový domov, kam byla jeho rodina 

vystěhována a průběh celého svého života, který byl až do převratu v roce 1989 omezován 

komunistickou stranou. 

V přílohách je možné si prohlédnou obrázky statku v průběhu staletí, rodinné 

fotografie a dokumenty.  

Má práce by se dala dále rozšířit prostudováním archivu obce Horusice a materiálů 

archivu okresního sodu v Táboře. Tyto studie jsem bohužel z důvodu časového deficitu 

nestihl prozkoumat.  
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