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KAPITOLA 1. Úvod 
 

 Dříve než se budeme zabývat členěním práce, rád bych věnoval několik slov 

důvodům a motivacím, které mě vedly k výběru tématu a způsobu zpracování. 

Proces přeměny venkova skrze kolektivizaci zemědělské výroby považuji za 

nejradikálnější socioprofesní a následkem toho i sociokulturní transformaci, která se 

během téměř dva a čtyřiceti let monopolního mocenského diktátu KSČ 

v Československu udála. Společenská transformace, jíž český venkov procházel 

v období kolektivizace, nabízí přirozeně značný prostor pro historické zpracování. 

Tématu kolektivizace venkova jsem se rozhodl věnovat již při zpracovávání 

své bakalářské práce. Tehdy jsem se zaměřil především na represivní charakter 

centrálně diktovaného prosazování kolektivizace a s ním související perzekuci 

samostatně hospodařících zemědělců. V diplomové práci jsem pomocí historického 

mikroskopu nahlédnul na spříznění dvou rodů ve vesnici Svatojanský Újezd. Na 

jejich rodinné historii, vylíčené od příchodu do obce před Velkou válkou až do 

restitucí v devadesátých letech 20. století, jsem analyzoval kořeny a důsledky role, 

která byla spřízněné rodině přiřčena v průběhu kolektivizační dekády. V disertační 

práci jsem se rozhodl soustředit na vybrané kolektivizační fenomény a přitom zůstat 

věrný mikrohistorickému pohledu, a tak se dobrovolně vzdát případné generalizace 

výzkumu. Výběr nahlížených fenoménů jsem podřídil základní výzkumné otázce, a 

to otázce recepce, tedy příjímání kolektivizační myšlenky. Z takto položené otázky 

pak vyvstává zaměření výzkumu na fenomén dobrovolnosti, fenomén odporu a 

fenomén spolupráce. 

 

1.1 Členění práce 
 

Domnívám se, že autor by měl být svému čtenáři dobrým průvodcem po 

celém textu, pokusím se tedy na tomto úvodním místě věnovat dostatečnou péči 

poučení o logice výkladu. Předkládanou disertační práci lze rozčlenit do tří částí, 

z nichž každá obsahuje několik tematických (pod)kapitol. Jedná se o část teoreticko-

metodologickou, část analytickou a část interpretační. Je však třeba poukázat na fakt, 

že toto základní členění v prvé řadě reflektuje proces výzkumu, ve struktuře práce 
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plní do jisté míry toliko orientační funkci, neboť především analytické a interpretační 

části se často přirozeně prolínají bez striktního vymezení do individuálních kapitol. 

 Část zahrnující teoreticko-metodologické problémy celou práci uvádí. Skládá 

se z postupně řazených kapitol pojednávajících o historiografii, o výzkumných 

otázkách, o metodologii a pramenech a o terminologii. 

Kapitola věnovaná odborné literatuře je v podstatě kritickou rešerší hodnotící 

přístupy, přínosy i omezení dosavadní historiografické produkce vztahující se ke 

kolektivizaci zemědělství. Mou snahou bylo předložit přehled o dosavadním stavu, 

proudech a cílech historického výzkumu nejen v české a československé 

historiografii, ale také i ve významných a nejednou inspirativních dílech světové 

sovětologie a východoasijských studií vztahujících se k venkovu a jeho kolektivizaci. 

Domnívám se, že pro českého čtenáře bude zajímavé získat také alespoň základní 

přehled o zpracování tématu v sousedních i některých dalších postkomunistických 

zemích, proto jsem se samostatně věnoval také jednotlivým národním 

historiografiím. 

V návaznosti na pojednání o dosavadním stavu historického výzkumu, o jeho 

úspěších i desideratech, řadím kapitolu, v níž vymezuji výzkumné otázky, na které se 

v následujících částech práce, tedy v analytické a interpretační části, snažím nalézat 

odpovědi, byť ne vždy úplné a vyčerpávající. 

 Teprve v momentě, kdy je čtenář plně obeznámen s látkovým i 

časoprostorovým vymezením, nechávám jej nahlédnout do historikovy „kuchyně“. 

V této kapitole objasňuji, s pomocí kterých metod jsem výzkum uchopil, jaké 

metody byly při hledání odpovědí na vymezené otázky inspirativní, aplikovatelné, či 

nutné, kde jsem se naopak setkal s jejich limity. V navazující části věnované 

charakteristice pramenů osvětluji hloubku a zaměření podniknutého výzkumu a 

poukazuji na některá úskalí, s nimiž bylo třeba se při zpracovávání problematiky 

vyrovnávat.  

V souvislosti s představením metodologických východisek a práce s prameny 

považuji za vhodné věnovat náležitý prostor charakteristice užívaných termínů a 

některým jazykovým nástrahám vyplývajícím ze specifik představených pramenů. 

V této kapitole se uchyluji k úvaze nad označením kolektivizace zemědělství a 

kolektivizace venkova a objasňuji své chápání jednotných zemědělských družstev 

jako pseudodružstev. Zároveň čtenáře seznamuji se svým postojem k užívání 
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dobových označení „kulak“ a „vesnický boháč“ a s vnímáním adjektiv „protistátní“ 

či „třídní“.  

 V logice výkladu pokračuji kapitolou směřující k  vymezení prostorovému. 

V této části se snažím čtenáře obeznámit s geografickým profilem horního Polabí. 

Přibližuji zde také historické kořeny členění toku Labe a klimatologickou 

charakteristiku určující produkční typologii jednotlivých zemědělských oblastí. 

 Kapitola věnovaná zkoumání fenoménu odporu je složena z postupně 

řazených kapitol pojednávajících o poválečném uspořádání okresu Vrchlabí, o 

utváření nového lokálního společenství v Dolním Lánově a výsledcích počáteční 

kolektivizační kampaně. Kapitola analyzující odpor proti kolektivizaci v Dolním 

Lánově kopíruje ve svém vnitřním členění cestu od pasivního odporu k aktivní 

rezistenci, od smělých plánů k osudovému pochybení. Navazující kapitola o 

prosazení JZD se rozděluje na části o zasedání Státního soudu ve Vrchlabí, o řešení 

otázky „kulackého“ cejchu a o první realizaci vystěhování v rámci akce „K“ v okrese 

Vrchlabí. Následuje kapitola vykreslující postupný krach vynuceného JZD a celý 

oddíl je zakončen ověřením a shrnutím charakteristických rysů fenoménu odporu. 

 Pátá kapitola, nazvaná Mezi kolaborací, resistencí a spoluprací, tematizuje 

tenkou hranici mezi těmito fenomény a tvoří určitý přechodník mezi zkoumáním 

odporu a spolupráce. Jednotlivé její části sledují klíčové jevy, s nimiž se aktérka 

střetávala: kolaboraci, retribuci, rezistenci, spolupráci, perzekuci, a rehabilitaci. 

Kapitola věnovaná zkoumání fenoménu spolupráce se skládá z úvodní části, 

vykreslující předpoklady využívání tajných spolupracovníků proti odpůrcům 

kolektivizace, a třech hlavních částí analyzujících určující faktory a okolnosti jednání 

a rozhodování tří vybraných aktérů. Závěrečný souhrn hledisek a znaků je úvahou 

nad různými aspekty fenoménu spolupráce se Státní bezpečností. 

Kapitola věnovaná zkoumání fenoménu dobrovolnosti je uvedena 

představením družstevních dispozic v obci Stěžery. Následující dvě části pojednávají 

o pětiletém fungování místního zemědělského výrobního družstva a o jeho vynucené 

transformaci v JZD. Následující oddíly seznamují s dobovým kontextem, který 

přivedl do stěžerského JZD prezidenta Antonína Zápotockého, pojednávají o 

okolnostech jeho cesty a věnují se vyznění a ohlasů jeho stěžerského projevu. 
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 Práci přirozeně uzavírá Závěr, ve kterém shrnuji a rozvíjím dílčí úsudky 

vyslovované po analýzách sledovaných fenoménů v interpretačních zakončeních 

jednotlivých oddílů. 

 

 

KAPITOLA 2. Teoreticko-metodologické ukotvení 
 

2.1 Dosavadní historiografické přístupy k tématu 
 

Na následujících stránkách předkládám přehled o dosavadním stavu, 

proudech a cílech historického výzkumu problematiky kolektivizace zemědělství a 

venkova. Nejprve přehlédnu významné a mnohdy inspirativní díla světové 

sovětologie, poté se zastavím také u východoasijských studií vztahujících se 

k venkovu a jeho kolektivizaci. Následující oddíly věnuji zhodnocení československé 

a české historiografie na tomto poli, přičemž se podrobněji zastavím u problematiky 

výzkumu fenoménu odporu proti kolektivizaci. Poté se pokusím podat alespoň 

základní přehled o zpracování tématu v sousedních a okrajově i v některých dalších 

postkomunistických zemích. 

 

2.1.1 Sovětologická historiografická produkce 
 

 Své první dějepisce našla kolektivizace venkova přirozeně mezi historiky 

zajímajícími se o sovětské Rusko. V této části se proto zmíním o pracích, které 

posouvaly poznání a uvažování o kolektivizaci a které považuji i dnes za důležité a 

inspirativní.  

První důležitou práci pojednávající o kolektivizaci sovětského venkova 

představuje Hindusova kniha Rudý chléb.1 Ačkoliv jde o popularizační zpracování 

dané problematiky, jeho autor byl pro tento záměr osobou nanejvýš povolanou. 

Spisovatel, učitel a válečný reportér Maurice Hindus (1891-1969) byl běloruským 

emigrantem židovského původu, který připlul k americkým břehům v roce 1905. 

Ještě před studiem strávil tři roky na farmě, kde získal základní znalosti o 

                                                             
1 HINDUS, Maurice. Red Bread: collectivization in a Russian village. Bloomington: Indiana 
University Press, 1988. První vydání, vytištěné nakladatelstvím Cape v Londýně v roce 1931, jsem 
k dispozici neměl. 
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zemědělském hospodaření. V průběhu dvacátých až čtyřicátých let 20. století pak 

podnikl mnoho cest do sovětského Ruska a stal se tak přímým svědkem 

kolektivizační proměny sovětského venkova. Knihu Rudý chléb vydal v roce 1931 a 

pojednává v ní o dvou svých návratech do rodné obce v roce 1929 a znovu 1930. 

Hindusův pohled byl z dnešního hlediska naivní, až oslavný, snažil se Stalinovy 

metody chápat a obhajovat, věřil v lepší, humánnější budoucnost Ruska. (Později 

vyjádřil přesvědčení, že bez kolektivizace by Sovětský svaz nebyl schopen rozsáhlé 

industrializace a nepřežil by proto invazi nacistického Německa.) Přínos Hindusova 

zpracování proto vidím jinde. Během svých cest do sovětského Ruska si totiž pilně 

zaznamenával četné rozhovory (s bolševiky, s duchovními, s rolníky, s kolchozním, 

s dojičkami) a jejich postřehy, postoje a vnímání vtělil do knihy. Nezastíral, že 

metody prosazování kolektivizace byly kruté a nadmíru nákladné, že drtivá většina 

rolníků se myšlence kolchozů vzpírala a že bolševičtí kolektivizátoři nakládali 

s rolníky necitlivě a s arogancí, nicméně věřil a obhajoval tyto praktiky ve prospěch 

vyšších cílů. Ronald Suny z michiganské university o Hindusovi napsal, že do Ruska 

přijížděl s iluzemi, a proto se vyhýbal deziluzi.2 Příčinou, proč této práci věnuji tolik 

prostoru, je fakt, že hodnotu Hindusova pozorování vtěleného do jeho knih3 objevili 

a jako unikátní pramen o přeměně sovětského venkova začali využívat sovětologičtí 

odborníci, přičemž někteří z nich, např. Davies či Viola, napsali o několik desetiletí 

později o kolektivizaci zcela fundamentální práce, které v našem dalším výkladu 

nemůžeme přehlédnout. 

Za první naprosto zásadní práci považuji knihu Moshe Lewina4 o poměru 

sovětské moci k rolníkům od konce období NEPu až po radikální dekulakizaci, tedy 

brutální útok proti rolníkům svévolně označovaným za „kulaky“, který je 

v historiografii běžně označován jako „rozkulačení“. Lewin dokázal shromáždit 

úctyhodné množství sbírek sovětských dokumentů a prací sovětských autorů 
                                                             
2 SUNY, Ronald Grigor. Maurice Hindus and Red bread. In HINDUS, Maurice. Red Bread, s. xvii. 
3 Kromě Rudého chleba psal Hindus o ruském venkově také v titulech The Russian peasants and the 
revolution (1920), Broken Earth (1926) a v sociologickém zamyšlení nad morálním úpadkem v 
důsledku bolševického úsilí o vykořenění starých hodnot v knize Humanity uprooted (1929). Není bez 
zajímavosti, že ve třech svých knihách se Hindus věnoval také Československu, viz tituly We shall 
live again (1939), To Sing with the Angels (1941) a The bright passage (1947), v nichž se reportážně a 
esejisticky věnoval Mnichovu, okupaci a osvobození. V češtině však vyšly pouze jeho Kozáci: osudy 
válečnického lidu (1947) ve výborném překladu Františka Bemmera. 
4 LEWIN, Moshe. Russian peasants and Soviet power: a study of collectivization. New York – 
London: W. W. Norton & Company, 1975. M. Lewin (1921-2010) publikoval svou práci již v roce 
1965 ve francouzštině pod názvem Paysannerie et le pouvoir sovietique. První anglický překlad Irene 
Noveové vyšel v roce 1968. 
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vydaných v rozmezí od třicátých po počátek šedesátých let, kriticky je zhodnotil a 

podal excelentní pionýrskou analýzu vývoje vyústivšího v násilnou kolektivizaci 

venkova pod sovětskou mocí. Jeho práce byla hodnocena jako milník ve výzkumu 

hospodářských a s ohledem na rozvíjející se výzkum fenoménu revoluce shora i 

politických dějin sovětského státu.5 V polovině osmdesátých let pak Lewinovi vyšla 

kniha o utváření sovětského systému, která představuje jeho příspěvky k sociální 

historii meziválečného Ruska.6 Jedná se o nově vydaný soubor již dříve časopisecky 

publikovaných studií, mezi nimiž významnou část představují témata venkovské 

společnosti a kolektivizace zemědělství. 

Monumentální dílo o kolektivizaci sovětského zemědělství publikoval v roce 

1980 Robert William Davies, vůdčí postava Centra pro ruská a východoevropská 

studia na birminghamské univerzitě. V rámci série o industrializaci sovětského 

Ruska předložil detailní rozbor průběhu kolektivizace a fungování nově ustavených 

kolchozů v letech 1929 a 1930.7 Ve svém zpracování se soustředil v prvé řadě na 

ekonomické faktory kolektivizačního procesu, dokázal excelentně zhodnotit dopady 

na sklizeň a vývoj výkupu obilí, pojednal o důležité roli strojních traktorových 

stanic, o gigantománii při výstavbě kolchozů a o systému odměňování jejich členů. 

Daviesovy práce, v nichž zúročil dlouhodobá studia v moskevských a leningradských 

knihovnách, se staly neopomenutelným příspěvkem ke studiu kolektivizace 

zemědělství jako fenoménu hospodářských dějin. Vydávání série o industrializaci 

sovětského Ruska z Daviesova pera pokračovalo dalšími dvěma svazky v roce 1989 

a 1996, k tématu kolektivizace sovětského zemědělství se pak Davies, tentokrát 

společně s australským odborníkem Stephenem Wheatcroftem, navrátil v pátém 

svazku z roku 2004, v němž pojednali o druhé kolektivizační vlně let 1931 až 1933 a 

s ní souvisejícím hladomoru.8  

Další zásadní anglicky psaná práce vzešla z pera Roberta Conquesta, který 

v polovině osmdesátých let publikoval své pojednání o sovětské kolektivizaci coby 
                                                             
5 K hodnocení Lewinovy knihy v kontextu vývoje americké sovětologie viz ENGERMAN, David C. 
Know your enemy: the rise and fall of America's Soviet experts. New York: Oxford University Press, 
2009, s. 291-294. 
6 LEWIN, Moshe. The Making of the Soviet System: essays in the social history of interwar Russia. 
New York: Pantheon, 1985. 
7 DAVIES, R. W. The Socialist offensive: The Collectivisation of soviet agriculture, 1929-1930. 
London – Basingstoke: Macmillan, 1980. TÝŽ. The Soviet Collective Farm, 1929-1930. London – 
Basingstoke: Macmillan, 1980. 
8 DAVIES, R. W. – WHEATCROFT, Stephen G. The years of hunger: Soviet agriculture, 1931-1933. 
New York: Palgrave Macmillan, 2004. 
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sklizni žalu a utrpení.9 Conquest se zaměřil na sovětskou Ukrajinu, vylíčil její 

výchozí situaci, rolnická povstání a první hladomory během občanské války a období 

NEPu označil ve vztahu bolševiků k rolníkům za slepou kolej. Ve dvou hlavních 

oddílech knihy podal brilantní syntézu let 1928 až 1932 na ukrajinském (s odbočkou 

do kazašské střední Asie) venkově. Soustředil se na represivní charakter prosazování 

kolektivizace, na rozkulačování, vyvlastňování, deportace, vhánění rolníků do 

kolchozů a na hladomor, který vylíčil jako nelítostný státní teror. Ve svém 

zpracování bohatě zužitkoval možnost opřít se o své předchůdce, v prvé řadě Lewina 

a Daviese, ale také Danilova, hojně rovněž analyzoval sovětský tisk. Pokud jde o 

sovětologická dílo Roberta Conquesta, na okraj bych rád vzpomněl jím řízenou, dnes 

zdá se pozapomenutou, ediční řadu The contemporary Soviet Union series: 

institutions and policies, v rámci níž vyšla na konci šedesátých let kniha o fenoménu 

zemědělských dělníků, která faktograficky pojednává o postavení této sociální 

skupiny a jejím vztahu ke komunistické straně od Lenina až po začátek Brežněvovy 

éry.10 

Přednímu ruskému znalci agrárních dějin, historikovi Viktoru Petrovičovi 

Danilovovi vyšla koncem osmdesátých let minulého století dodnes vyhledávaná 

kniha o ruském venkově dvacátých let 20. století. Jedná se o překlad z pera 

budoucího velikána britské sovětologie Orlando Figese.11 Danilov v knize podrobně 

pojednal o struktuře venkovské populace agrárního Ruska, o způsobech a 

zvyklostech v užívání a obdělávání půdy, o rolnických hospodářstvích a 

domácnostech a také o velmi často opomíjeném fenoménu kolektivizace a kolchozů 

ve dvacátých letech.12 

V závěru osmdesátých let publikoval svou monografickou prvotinu již výše 

zmiňovaný britský historik Orlando Figes. Na základě rozsáhlého výzkumu 

v regionálním archivu kujbyševské oblasti a v centrálních archivech říjnové revoluce 

                                                             
9 CONQUEST, Robert. The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror-famine. New 
York: Oxford University Press, 1986. 
10 CONQUEST, Robert (ed.). Agricultural workers in the U.S.S.R. New York – Washington: 
Frederick A. Praeger, 1969.  
11 DANILOV, V. P. Rural Russia under the new regime. Bloomington – London: Indiana University 
Press – Hutchinson, 1988. 
12 Čestnou výjimku v tomto ohledu představuje historik Václav Veber, o jehož studii o počátcích 
kolektivizace na ruském venkově se ještě zmíníme v oddíle věnovaném české historiografii. 
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a národního hospodářství zpracoval rolnická povstání v Povolží.13  V knize přitom 

mistrně vykreslil nejen dimenzi odporu proti pomalu se etablujícímu bolševickému 

režimu, ale také hospodářské zázemí a povstaleckou samosprávu.  

Následující práce, o níž bych se rád zmínil, se těm předchozím do značné 

míry vymyká. Jednak proto, že jejím autorem není historik, nýbrž biochemik, jednak 

proto, že její záběr dalece přesahuje kolektivizační rámec svých předchůdců. Jejím 

autorem je Žores Aleksandrovič Medvedev, bratr zřejmě známějšího z obou dvojčat, 

historika Roje Medvedeva, a práce je souborným pojednáním o ruském, respektive 

sovětském zemědělství v letech 1900 až 1986.14 Autorovi se tak podařilo anglickému 

čtenáři nabídnout komplexní zpracování agrární problematiky od vykreslení 

předrevolučního stavu a reforem ruského venkova, přes pojednání o agrární bázi 

občanské války a utváření vztahu mezi novou bolševickou mocí a rolnickou 

většinou, přes vylíčení kolektivizace, systému řízení kolchozů a válečné zemědělství 

až po Chruščovovy bezzubé reformy. Ve druhé polovině knihy pak Medvedev 

pojednává o ekonomických příčinách a důsledcích neutěšeného stavu 

zkolektivizovaného zemědělství a nabízí zde čtenáři erudovaný rozbor 

hospodářských problémů a jejich řešení za Brežněvovy éry. 

V závěru osmdesátých let vyšla také první kniha budoucí významné 

odbornice na sovětský venkov Lynne Violové z kanadské Univerzity Toronto. 

Věnovala ji dělnickému předvoji na venkově a problematiku sovětské kolektivizace 

tak nahlédla novým prizmatem největší a nejúspěšnější mobilizační kampaně prvního 

pětiletého plánu.15  

 V devadesátých letech 20. století se zpracování konfliktu mezi státem a 

rolníky dostalo nových zajímavých perspektiv ve dvou naprosto zásadních pracích. 

První dáma americké sovětologie Sheila Fitzpatrick publikovala v roce 1994 svou 

brilantní práci o strategiích odporu a přežití na ruském venkově přetvořeném 

násilnou a bezohlednou kolektivizací.16 Fitzpatricková zde ve velkém stylu 

analyzovala témata vytracení sociální podpory a strategie uchylování se k pasivní 

                                                             
13 FIGES, Orlando. Peasant Russia, civil war: the Volga countryside in revolution, 1917-1921. 
London: Phoenix Press, 2001. 
14 MEDVEDEV, Zhores A. Soviet agriculture. New York – London: W. W. Norton & Company, 
1987. 
15 VIOLA, Lynne. The best sons of the fatherland: workers in the vanguard of Soviet collectivization. 
New York: Oxford University Press, 1987. 
16 FITZPATRICK, Sheila. Stalin's peasants: resistance and survival in the Russian village after 
collectivization. New York - Oxford: Oxford University Press, 1994. 



9 

 

rezistenci. Jako výjimečný pramen zužitkovala dopisy, které rolníci nahnaní do 

kolchozů zasílali do redakcí zemědělských novin Kresťianskaia gazeta. V roce 1996 

publikovala Lynne Violová své Rolnické rebely,17 v nichž dokumentovala a 

klasifikovala širokou škálu forem odporu proti kolektivizaci, poukázala na sílu 

selského odporu a analyzovala myšlenkový, z něhož tento odpor vyrůstal. Aktivní 

odpor představuje v rozmezí od vybíjení hospodářských zvířat, ničení strojů, 

žhářství, po hlasité demonstrace, osobní napadání a výtržnosti. Pasivní odpor 

představuje jako rozmanitější, protože perzistentní, vytrvalý, a zahrnuje sem 

přestupky pracovní kázně, krádeže a podvody, přičemž podotýká, že se ukázal být 

více nezvladatelným problémem sovětské ekonomiky než aktivní formy rezistence. 

Violová mimochodem ukázala, že mnoho ruských rolníků věřilo (ve spojení s 

bolševickým horlivým obrazoborectvím), že sovětská moc představuje Antikrista a 

příchod kolektivizace považovalo za explozi apokalyptických obav.  

Tématu se věnoval také italský sovětolog Andrea Graziosi.18 Při mapování 

otevřeného odporu proti kolektivizaci v oblasti ukrajinského pásu černozemě 

upozornil na souvislost s ohnisky revolt z roku 1905. Věnoval se však také 

pasivnímu odporu, k němuž, jak uvádí, dováděl rolníky strach z chladnokrevného 

nakládání s otevřeně projeveným vzdorem. Graziosi v této souvislosti uvádí, že 

rolníci nevěřili ničemu, pracovali, jak nejméně bylo možné, kradli, schovávali a ničili 

své vlastní produkty, kdykoli to bylo možné, raději než by se jich vzdali. Odpor proti 

kolektivizaci na západní Ukrajině v podobě náboženských procesí, pouličních 

nepokojů, otevřených povstání a rebelií popsala ve své práci také Kate Brownová.19 

Podle jejích zjištění tvořily až 75% účastníků masových demonstrací ženy. I zde se 

však vedoucí role automaticky připisovala „kulacky“ ocejchovaným hospodářům. 

Požadavkem protestujících bylo zrušení kolchozů, vrácení koní, osiva, navrácení 

deportovaných rodin a znovuotevření kostelů. Protestující nezřídka napadali 

komunistické aktivisty, předsedy a účetní kolchozů, vedoucí kolchozních skladů, ale 

i agronomy a učitele, ti všichni představovali v jejich očích představitele sovětského 

režimu. Kate Brown ve své práci také opakovaně potvrzuje, že navzdory oficiálním 

                                                             
17 VIOLA, Lynne. Peasant rebels under Stalin: collectivization and the culture of peasant resistance. 
New York: Oxford University Press, 1996. 
18 GRAZIOSI, Andrea. The Great Soviet Peasant War: Bolsheviks and Peasants, 1917-1933. 
Cambridge, Massachusetts: Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1996. 
19 BROWN, Kate. A biography of no place: from ethnic borderland to Soviet heartland. Cambridge: 
Harvard University Press, 2004, s. 97-109. 
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tvrzením o podpoře kolektivizace nenalézali chudí a střední rolníci důvody přidat se 

ke kolchoznímu hnutí. Naopak častěji než režimem ocejchovaní „kulaci“ otevřeně 

protestovali proti úřednímu a represivnímu tlaku, jenž je měl nahnat do kolchozů. 

Stejně jako Graziosi také Brownová při interpretaci  konfrontace vzbouřenců 

s přesilou bezpečnostních sil připomíná dlouhou tradici selských povstání jejich 

předků. 

Na začátku nového tisíciletí se obecným konturám konceptu rezistence při 

studiu kolektivizace věnoval Jason Sharman z Univerzity Sydney.20 Ve své podnětné 

studii mimo jiné prověřoval aplikaci konceptů vypůjčených od odborníků 

zkoumajících rolníky v jiných společnostech (např. David Kideckel, James Scott, u 

nichž se ještě zastavíme) a analyzoval problémy s tím související. Podrobný rozbor 

konceptu odporu i obtíží při hledání přesné a uspokojivé definice posléze nabídla 

Lynne Violová, která se snažila ukázat, že atikomunistické aktivity na sebe braly 

celou řadu podob, které dosud nebyly dostatečně prozkoumány.21 Debatě o vztahu 

mezi obyvatelstvem a komunistickou mocí dominovala v sovětologické odborné 

literatuře dvě odlišná paradigmata – paradigma rezistence a paradigma diskursivní. 

Autoři jako Lynne Violová dokazovali, že občané mohli a také komunistické moci 

odporovali. Avšak slabinou těchto prací byl leckdy extenzivní výklad pojmu 

rezistence, včetně např. homosexuality, nošení muslimských šátků, nebo černého 

trhu s potravinami.22 Příliš široké pojetí definice rezistence a také slabé rozlišování 

mezi aktivní a pasivní rezistencí bylo komplikované často tím, že nebylo možné 

rozpoznat, šlo-li o rezistenci vůči továrnímu vedení, vůči specifické, konkrétní vládní 

politice, anebo vůči komunistické moci jako takové, či zkrátka o každodenní strategii 

přežití. Proti paradigmatu rezistence postavili historikové jako Jochen Hellbeck23 či 

Igal Halfin24 diskursivní paradigma. Argumentovali tím, že specifický jazyk 

komunistického režimu pronikl a ovládl veškeré oblasti života společnosti, tedy i 
                                                             
20 SHARMAN, Jason C. New conceptions of peasant resistence to collectivization. In The Soviet and 
Post-Soviet Review, vol. 27, nos. 2-3, 2000, s. 241-259. 
21 VIOLA, Lynne (ed.). Contending with Stalinism: Soviet power and popular resistance in the 1930s. 
Ithaca - London: Cornell University Press, 2002, s. 1-16. 
22 Viz VIOLA, Lynne (ed.). Contending with Stalinism: Soviet power and popular resistance in the 
1930s. Ithaca - London: Cornell University Press, 2002. Srov. se studiemi zkoumajícími téma rebelie 
a odporu vůči autoritám v evropských dějinách JENSEN, Henrik (ed.). Rebellion and resistance. Pisa: 
Plus-Pisa University Press, 2009. 
23 HELLBECK, Jochen. Revolution on my mind: writing a diary under Stalin. Cambridge: Harvard 
University Press, 2006. 
24 HALFIN, Igal. Intimate enemies: demonizing the Bolshevik opposition, 1918-1928. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 2007.  
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aktivní oponenty režimu. Podle nich byla historiografie zaměřená na rezistenci 

založena na nepochopení řeči užívané v komunistické společnosti. Mašinerie 

oficiální propagandy totiž monopolizovala myšlení i chování občanů. Historiografie 

však brzy prokázala selhávání této teze, když ukázala, že odpůrci režimu byli 

schopni najít a užívat autonomní jazyk vybočující z režimní rétoriky.25 Timothy 

Johnston se soustředil na úzce pojatou skutkovou a verbální rezistenci vědomě 

zaměřenou na podkopávání praktik a institucí komunistické moci. Podle něho lze o 

většině sovětské společnosti tvrdit, že režim nepodporovala, ani se proti němu 

nestavěla, nýbrž že se soustředila na vystačení si a přežití. 

V roce 2007 publikovala Lynne Violová zatím svou poslední monografii 

věnovanou sovětskému venkovu. Nazvala ji Neznámý gulag a svou pozornost v ní 

zaměřila na deportace „kulacky“ ocejchovaných hospodářů a jejich vysídlenecký 

život.26 Violová se nyní mohla opřít také o široký výzkum v regionálních ruských 

archivech a o množství publikovaných vzpomínek. Dokázala tak podat plastický 

obraz nucené práce a života ve vyhnanství. Kniha se dočkala, jako jediná z produkce 

Violové, také českého překladu.27 

Inspirativní, pokud se týče analýzy vývoje nazírání represivních složek na 

zemědělce, je práce Hugh Hudsona vycházející z rozboru hlášení tajných 

spolupracovníků z venkova, svodek z policejních stanic a souhrnných hlášení 

z velitelství Bezpečnosti určených stranickému vedení.28 

Na závěr je třeba ještě zmínit nejnovější, do češtiny již přeložené kolektivní 

zpracování ruského dvacátého století, významný historiografický počin, v němž 

autoři pod redakčním vedením Andreje Zubova věnovali vyvážený prostor také 

kolektivizaci (označili ji za druhé nevolnictví) a fenoménu protikomunistického 

odboje, v němž odpor proti kolektivizaci sehrál velmi důležitou úlohu.29 

 

                                                             
25 JOHNSTON, Timothy. Being Soviet: identity, rumour, and everyday life under Stalin 1939-1953. 
Oxford: Oxford University Press, 2011, s. xx-xxii. 
26 VIOLA, Lynne. The unknown gulag: the lost world of Stalin's special settlements. New York: 
Oxford University Press, 2007. 
27 VIOLOVÁ, Lynne. Neznámý Gulag: ztracený svět Stalinových zvláštních osad. Praha: Naše vojsko, 
2012. 
28 HUDSON, Hugh D. Peasants, political police, and the early Soviet state: surveillance and 
accommodation under the New Economic Policy. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-0-
230-33886-9. 
29 ZUBOV, Andrej Borisovič (ed.). Dějiny Ruska 20. století – díl I, 1894-1939. Praha: Argo, 2014, 
zejména s. 798-812, dále s. 454-457, 785-786, 
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2.1.2 Východoasijská studia 
 

Výzkumem široké škály strategií a praktik každodenního odporu vůči 

dominantním mocenským strukturám se dlouhodobě zabývá americký antropolog 

James Campbell Scott.30 Svou pozornost ve výzkumu rolnických komunit zaměřil již 

do mnoha zemí jihovýchodní Asie, například do Barmy, Laosu, Malajsie, Thajska či 

Vietnamu, jeho přístup však zcela programově nerespektuje hranice dnešních států a 

soustředí se konceptuální antropologické, etnologické a sociologické znaky napříč 

hranicemi. James Scott představuje rolníky jako relativně bezmocnou, 

marginalizovanou skupinu obyvatelstva, která, vstupuje-li do dějin, vyplňuje spíše 

statistiky, než že by dějiny sama utvářela. Autor se zaměřuje na strategie rolníků při 

prosazování svých zájmů k (pře)žití pod mocenským útlakem a zkoumá je jako 

„zbraně slabých“. Studuje kulturní praktiky, myšlenkový svět a systém hodnot 

rolníků, soustředí se na každodenní formy odporu, jako jsou drobné krádeže, lenost a 

loudání se v práci, předstírání souhlasu, přizpůsobení se, či naopak nezájmu. Scott 

vnesl do historiografie tyto techniky odporu a rozšířil tak vnímání rezistence od 

organizovaných kolektivních akcí k individuální, nekoordinované, často skryté, ale 

vytrvalé činnosti individuálních aktérů. V práci, v níž Scott zobecnil předešlé 

výzkumy,31 sumarizuje přehledně formy otevřeně deklarovaného (petice, 

demonstrace, bojkoty, stávky, otevřené revolty či invazivní vpády na pozemky) i 

maskovaného, utajeného (krom výše zmíněného např. pytláctví, neoprávněné 

usazení, nebo naopak zbíhání, ale i anonymní výhrůžky a hrozby) odporu. Jeho 

přístupy se ve svých sovětologických pracích inspirovaly autorky zásadních prací o 

odporu proti kolektivizaci, především Lynne Violová a částečně i Sheila 

Fitzpatricková. 

 Zajímavý a inspirativní může být také pohled do Mao Ce-tungovy Číny. 

Americký historik čínského původu působící na Texaské univerzitě v Austinu 

obohatil anglicky psanou historiografii o precisní mikrohistorický pohled do čínské 

                                                             
30 SCOTT, James C. The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia. 
New Haven: Yale University Press, 1976. SCOTT, James C. Weapons of the weak: everyday forms of 
peasant resistance. New Haven: Yale University Press, 1985. SCOTT, James C. Domination and the 
arts of resistance: hidden transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990. SCOTT, James 
C. The Art of not being governed: an anarchist history of upland southeast Asia. New Haven: Yale 
University, 2009. 
31 SCOTT, James C. Domination and the arts of resistance: hidden transcripts. New Haven: Yale 
University Press, 1990, s. 198. 
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vesnice Qin v provincii Jiangsu32 a přiblížil také strategie odporu čínských rolníků 

vůči prosazování kolektivizace.33 K ještě rozsáhlejší, přitom regionálně úzce 

vymezené fresce napříč staletími se odhodlal Liův kolega Philip Huang, který se 

zaměřil na deltu řeky Jang-c’-ťiang.34 Letopočtem, který knihu konceptuálně (i 

rozsahem) rozděluje na dvě poloviny, je rok 1949, kdy se celá oblast včetně Šanghaje 

dostala pod komunistickou vládu. K poznání kolektivizovaného čínského venkova 

však přispěli i autoři nečínského původu. Na začátku 90. let uplynulého století byly 

vydány dvě významné práce na toto téma, jednak antropologický pohled na přerod 

života vesnické komunity Zengbu v regionu Dongguan,35 jednak sociohistorická 

analýza podrobení čínského venkova komunistickou stranou zaměřená na region 

Raoyang.36 V roce 2008 vydal svou inspirativní práci o hladomoru provázejícím 

politiku Velkého skoku (1958-1962) a o odporu proti kolektivizaci a korupci Ralph 

Thaxton, vedoucí východoasijských studií na Univerzitě Brandeis ve Walthamu 

u Bostonu. Zaměřil se přitom na mikrohistorický a orálněhistorický výzkum poměrů 

ve vesnici Da Fo, ležící v severním výběžku východní provincie Henan.37 Závěrem, 

pokud jde o inspirování se pracemi o čínském venkově a jeho kolektivizaci, bych rád 

upozornil na jednu z publikací Jonathana Ungera, předního australského odborníka 

na moderní čínské dějiny. V roce 2002 vydal knihu o přeměně čínského venkova, 

kterou považuji za nejlepší rámcové zpracování problematiky.38 Pokud jde o česky 

píšící autory, lze k uvedení do problematiky kolektivizace čínského zemědělství 

doporučit studii Aleše Skřivana.39 

                                                             
32 LI, Huaiyin. Village China under socialism and reform: a micro history, 1948-2008. Stanford: 
Stanford University Press, 2009, k odporu proti kolektivizaci viz s. 50-80. 
33 LI, Huaiyin. Confrontation and conciliation under the socialist state: peasant resistance to 
agricultural collectivization in China in the 1950s. In Twentieth-Century China, Volume 33, Issue 2 
(April 2008), s. 73-99. 
34 HUANG, Philip C.C. The peasant family and rural development in the Yangzi Delta, 1350-1988. 
Stanford: Stanford University Press, 1990. 
35 Jedná se opět o výzkum v oblasti říční delty, tentokrát Perlové řeky (Zhujiang) ústící do 
Jihočínského moře ve střední části provincie Kuang-tung. POTTER, Sulamith Heins – POTTER, Jack 
M. China's Peasants: the anthropology of a revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 
1990. 
36 Jde o okres v provincii Che-pej na severovýchodě Číny. FRIEDMAN, Edward – PICKOWICZ, 
Paul G. – SELDEN, Mark. Chinese Village, Socialist State. New Haven – London: Yale University 
Press, 1991. 
37 THAXTON, Ralph A. Catastrophe and contention in rural China: Mao's Great Leap Forward 
famine and the origins of righteous resistance in Da Fo village. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008. 
38 UNGER, Jonathan. The transformation of rural China. Armonk – London: M.E. Sharpe, 2002. 
39 SKŘIVAN Aleš. K ekonomickým okolnostem utváření komunistického režimu v Číně v prvních 
letech jeho existence. In Acta Oeconomica Pragensia, 13, 2005, s. 109-127. 
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2.1.3 Československá historiografie 
 

V československé meziválečné historiografii se ruskými a sovětskými 

dějinami významně zabýval jejich jedinečný znalec Jan Slavík, jenž ve svých 

výzkumech a interpretacích sovětského Ruska a jeho představitelů významně 

předběhl svou dobu. V prosinci 1930 označil kolektivizaci ruského venkova za 

„Stalinovo socialistické radikálničení“.40 V samostatné studii se sovětské 

kolektivizaci bohužel nevěnoval, cenné jsou však jeho kritické postřehy z cest do 

sovětského Ruska41 a kapitola, vykreslující dění na vesnicích v prvních letech po 

bolševickém převratu, v jeho výjimečném zpracování Leninovy vlády.42 Nekritický 

obdiv k sovětské kolektivizaci zaujímal Jiří Koťátko.43 

Nový, i když zcela nekritický impulz přineslo vítězství Sovětského svazu ve 

válce, kterou útokem na Polsko společně s nacistickým Německem rozpoutal. 

Nepřehlédnutelným a neúnavným propagátorem zkolektivizovaného sovětského 

zemědělství se stal již zmíněný Jiří Koťátko,44 akademik, dlouholetý spolupracovník 

ministra zemědělství Júlia Ďuriše, jeden z hlavních teoretiků a praktických 

organizátorů osídlování (do roku 1948 vedl odbor pozemkové reformy).45 

V šedesátých letech se někteří historikové začali nad čerstvě dokonaným 

procesem kolektivizace československého venkova kriticky zamýšlet. Je však nutné 

mít na paměti, že se historiografická produkce nadále pohybovala v mantinelech 

marxistické ideologie a nedotknutelných Leninových tezí. Příkladem budiž příprava 

sborníku statí o kolektivizaci v první polovině šedesátých let, na níž se podíleli 

Vladimír Hanzel, J. Kárník, Jozef Krilek, Vlastislav Lacina, M. Lašková, František 

Mysliveček, D. Pelikán, Juraj Purgat, Želmíra Richtová (později Kratochvílová), 
                                                             
40 SLAVÍK, Jan – BOUČEK, Jaroslav (ed.). Iluze a skutečnost. Praha: Academia, 2000, s. 117. 
41 SLAVÍK, Jan. Co jsem viděl v sovětském Rusku. Praha: Svaz národního osvobození, 1926, s. 52-56. 
TÝŽ. Po druhé v sovětském Rusku. Praha: Svaz národního osvobození, 1927, s. 13-15, 20-21, 50. 
TÝŽ. Po třetí v Sovětském Rusku. Praha: Svaz národního osvobození, 1932. 
42 SLAVÍK, Jan. Leninova vláda (1917-1924). Praha: Melantrich, 1935, s. 218-235. 
43 KOŤÁTKO, Jiří. Zemědělství, kollektivisace rolnických usedlostí a obdělané plochy. Praha: 
Prokopová, 1935. 
44 Viz např. KOŤÁTKO, Jiří. 30 let sovětského zemědělství. Praha: Svaz přátel SSSR - Společnost pro 
kulturní styky se SSSR - Orbis, 1947. TÝŽ. Zemědělství, kollektivisace rolnických usedlostí a 
obdělané plochy. Praha: Prokopová, 1935. TÝŽ. Jak pracují sovětští rolníci. Praha: Svaz 
československo-sovětského přátelství, 1950. TÝŽ. J.V. Stalin a kolektivisace sovětského zemědělství. 
Praha: Orbis, 1953. 
45 K jeho životu a dílu viz NOVÁK, Pavel. Akademik Jiří Koťátko (1899-1962). In Osobnosti 
v zemědělství. Prameny a studie, č. 46. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, s. 33-44. 
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Čestmír Suchý, Antonín Václavů a Z. Železňov. Výčet spoluautorů uvádím záměrně, 

neboť v následujících letech i desetiletích právě oni publikovali množství studií tak či 

onak se vztahujících ke kolektivizaci. Při přípravě zmíněného sborníku vyšlo najevo, 

že nejožehavějším obdobím let 1951 až 1953 neměl nikdo zájem se zabývat.46 

V daných podmínkách bylo vyhýbání se konfliktním tématům asi nejčastější 

strategií. Své studie brzy publikovali Želmíra Richtová,47 Vlastislav Lacina,48 Josef 

Paleček.49 

V roce 1963 vyšla kniha Jana Kozáka s přiléhavým podtitulem Z bojů o 

kolektivizaci vesnice.50 Vznikla jako historická studie k autorově románové práci51 a 

pojednává o kolektivizaci v úrodné Východoslovenské nížině v michalovském 

okrese někdejšího kraje Prešov. Autor věnoval značný prostor interpretaci odporu 

místních rolníků vůči kolektivizaci a totálnímu krachu většiny JRD v roce 1953, 

nezavíral oči před organizačními nedostatky ani násilnostmi, které připsal na vrub 

„dogmatickému uplatňování chybné Stalinovy teze o zákonitém zostřování třídního 

boje“. Ideologický rámec marxistické historiografie však překročit ani nemohl.52 

Nicméně jeho kniha představuje první kritický pohled na kolektivizaci v Prešovském 

kraji, který je dodnes na přední příčce zájmu slovenské historiografie.53 

                                                             
46 NA Praha, f. Ústav dějin KSČ, kt. 107, arch. j. 107, Zpráva o zasedání redakční rady sborníku statí 
o průběhu budování JZD v ČSSR, Praha 10.10.1961. 
47 RICHTOVÁ, Želmíra. O některých podmínkách přechodu k združstevňování československé 
vesnice. In Příspěvky k dějinám KSČ, roč. V, č. 3 (červen 1965), s. 381-408. Richtová se zařadila mezi 
představitele tehdy se rodícího reformního dějepisectví a začala se odklánět od svých předešlých 
textů, které nepřekračovaly stín oslavného psaní, viz SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví: 
stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 192, 250, 326-329. 
48 LACINA, Vlastislav. Hledání cest a první kroky združstevňování československé vesnice. In 
Sborník historický 14, 1966, s. 95-134. 
49 PALEČEK, Josef. Zemědělská výroba v ČSSR a ve světě v posledních dvaceti letech. In Dějiny a 
současnost, roč. VIII, č. 10/1966, s. 38-40, 44. 
50 KOZÁK, Jan. Dramatické kapitoly z bojů o kolektivizaci vesnice. Praha: Nakladatelství politické 
literatury, 1963. 
51 KOZÁK, Jan. Horký dech: tři novely. Praha: Československý spisovatel, 1961. 
52 K hlubší kritické reflexi jeho knihy viz ŠULEJOVÁ, Lucia. Odpor roľníkov proti kolektivizácii na 
východnom Slovensku. In ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v 
Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 217-224. 
53 Nejnověji viz ŠULEJOVÁ, Lucia. Rozpad jednotných rolníckych družstiev v Prešovskom kraji v 
roku 1953 ako prejav odporu roľníkov voči kolektivizácii. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor 
(eds.). Osm let po válce: rok 1953 v Československu. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium 
totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 92-100. Autorka na dané 
téma obhájila disertační práci Odpor roľníkov proti kolektivizácii v Prešovskom kraji 1949-1953. 
Disertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – Historický ústav 
Slovenské akademie věd, 2014. Dále viz FIAMOVÁ, Martina. Kritické obdobie v kolektivizácii 
vidieka – dramatické udalosti roka 1953 v Prešovskom kraji na príklade obce Kelča. In Pamäť národa 
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V roce 1964 vydalo Nakladatelství politické literatury knihu KSSS a rolnická 

otázka, v níž se osmičlenný kolektiv autorů zabýval hlavními etapami sovětské 

zemědělské politiky od revolučního roku 1917 až po současnost, tedy do roku 

1963.54 Kontroverzního tématu kolektivizace se ujal Zdeněk Sládek,55 který své 

pojednání do značné míry pojal jako kritiku Stalinova kultu a nekritického přebírání 

jeho metod jako obecně platných a závazných principů socialistické organizace 

zemědělství. Tři čtyři roky po ohlášeném dovršení kolektivizace v Československu 

vyvolala Sládkova studie do té doby skutečně nikoli běžnou diskusi o sovětských 

dějinách.56 Tehdejší zájem československé historiografie o problematiku 

kolektivizace přitom do značné míry podněcovaly problémy čerstvě 

zkolektivizovaného československého venkova. 

 Asi nejplodnější historickou diskusi prezentuje sborník Československé 

zemědělství očima historiků,57 který vzešel ze sympozia pořádaného v květnu 1968 

Komisí pro agrární a rolnickou otázku na půdě Ústavu dějin socialismu, kde byl 

posléze vydán jako interní edice v nákladu 500 kusů. Sympózia se účastnili Zdeněk 

Antoš, Samuel Cambel, Viliam Hanzel, Želmíra Kratochvílová (za svobodna 

publikovala pod dívčím jménem Richtová), Vlastislav Lacina, František Mysliveček, 

Jaroslav Pátek, Karol Režný, Vasil Skrip, Jiří Šíma, Zdeněk Trávníček a Antonín 

Václavů.58 V uvolněné době bez cenzury si účastníci mohli dovolit formulovat teze, 

které by jinak byly v rozporu s oficiálním výkladem, a tak se v proslovených 

referátech i zaznamenané diskusi vesměs kriticky zamýšleli nad příčinami nedostatků 

                                                                                                                                                                             
03/2010, s. 57-64. TÁŽ. „Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v 
Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii 21, 2/2012, s. 150-181. 
54 KSSS a rolnická otázka: kapitoly z rolnické a zemědělské politiky KSSS. Praha: Nakladatelství 
politické literatury, 1964. 
55 SLÁDEK, Zdeněk. Některé problémy kolektivizace ve světle kritiky kultu osobnosti. In Ibidem, s. 
149-178. 
56 K tomu viz TÝŽ. Po stopě historické pravdy (1964-69). In VEBER, Václav (ed.). Ruské a sovětské 
dějiny v české poválečné historiografii: sborník studií. Praha: Společnost pro výzkum střední a 
východní Evropy v České republice, 1996, s. 45-46. Srov. SOMMER, Vítězslav. Angažované 
dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 317-344. 
57 KRATOCHVÍLOVÁ, Želmíra (ed.). Československé zemědělství očima historiků. Praha: Ústav 
dějin socialismu, 1969. 
58 Jeho pojetí kolektivizace a požadavek kritického přezkoumání teoretických východisek 
socialistických koncepcí zemědělství použil Vítězslav Sommer jako ukázku historiografického 
revizionismu reformního dějepisectví ve vztahu k problémům budování socialismu v Československu, 
viz SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a 
reformním komunismem (1950-1970). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 420-421. 
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a neúspěchů kolektivizace, zpochybňovali tradovaná a přikrašlující tvrzení o 

vzestupném vývoji zemědělské produkce a bezkonfliktnosti kolektivizace. 

 V sedmdesátých byla diskusní tendence utlumena a mnohá, před 

rokem 1969 otevřená témata zasunuta.59 Přesto byla počátkem sedmdesátých let 

publikována první závažnější syntéza kolektivizace československého zemědělství. 

Vzešla z pera sovětských historiček Valentiny Marjinové a Galiny Muraškové a byla 

vydána v bratislavském nakladatelství Pravda pod názvem Rozorané medze.60 

Autorky se opřely o rozsáhlé studium tisku a bádání v Archivu Ministerstva 

zemědělství a lesního hospodářství i ve stranických archivech. Pozitivně je třeba 

hodnotit faktografický záběr práce a skutečnost, že se nevyhýbaly ani rozboru 

nedostatků při provádění kolektivizace,61 zároveň je však třeba k výsledkům jejich 

práce přistupovat s vědomím, že základním teoretickým východiskem jim byly 

„všeobecně platné leninské teze“. 

V polovině sedmdesátých let zpracoval kolektiv vedený Jaroslavem 

Kabrhelem publikaci hodnotící třicetiletý vývoj zemědělské politiky KSČ.62 Autoři 

se soustředili především na socialistické pojetí družstevnictví, na politický rámec a 

ekonomické aspekty transformace československého zemědělství, jejich východiska 

a závěry přirozeně konvenovaly vládnoucí ideologii. Další studie se soustředily na 

zpracování statistických údajů o československém zemědělství.63 Podstatné práce 

zachycující přerod slovenského venkova v této době vydávalo bratislavské 

nakladatelství Príroda. V roce 1973 zde Alois Vojáček publikoval svou 

obdivuhodnou syntézu,64 v níž zachytil vnímání, charakter a vývoj slovenského 

zemědělství od konce druhé světové války po počátek sedmdesátých let. Autorův 

pohled je pohledem zzemědělského ekonoma, vycházel z velkého množství 

                                                             
59 K čistce, jíž československá historická obec prošla v roce 1970, viz SOMMER, 
Vítězslav. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 
komunismem (1950-1970). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 455-461. 
60 MARJINOVÁ, Valentina Vladimirovna – MURAŠKOVÁ, Galina Pavlovna. Rozorané medze: k 
histórii socialistického združstevňovania českoslovanskej dediny 1948-1960. Bratislava: Pravda, 1972. 
61 Kritické analýze, zaměřené na reflexi odporu proti kolektivizaci, podrobila jejich dílo ŠULEJOVÁ, 
Lucia. Odpor roľníkov proti kolektivizácii na východnom Slovensku. In ROKOSKÝ, Jaroslav – 
SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních 
režimů, 2013, s. 217-224. 
62 KABRHEL, Jaroslav et al. 30 let vývoje čs. zemědělství a jeho další perspektivy. Praha: Horizont, 
1975. 
63 Například CHOMA, Dimitrij. Vývoj zemědělské výroby a změny její struktury v ČSR a SSR 
v období let 1948-1971. In Zemědělská ekonomika, roč. 18 (1972), č. 9-10, s 691-700.  
64 VOJÁČEK, Alois. Vývoj socialistického poľnohospodárstva na Slovensku. Bratislava: Príroda, 
1973. 
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souhrnných zpráv a statistického materiálu, z nichž mnohé zpracoval do rozsáhlých 

tabulkových příloh. Jeho knihu vnímám jako neprávem pozapomenuté, nadčasové 

zpracování hospodářských dějin poválečné transformace slovenského zemědělství. 

Zmínku si zde zaslouží také publikace vydávané od konce šedesátých až do 

konce osmdesátých let při různých výročích – konce světové války, února 1948, IX. 

sjezdu KSČ, zahájení či završení kolektivizace, založení prvního JZD apod. 

Vydávány byly zpravidla příslušnými okresními národními či stranickými výbory 

nebo krajskými či okresními zemědělskými správami. Dnes mohou pro historika 

představovat cenný pramen pro regionální bádání o kolektivizaci. Uvedenu jen 

některé příklady těchto prací, s nimiž jsem již v minulosti pracoval a jež se 

regionálně vztahují k Polabí. Východočeský kraj získal takovouto publikaci v roce 

1974,65 omezovala se však oproti názvu pouze na někdejší kraj Hradec Králové. Ve 

stejném roce se za kolektivizací ohlíželi také v kolínském okrese,66 na Nymbursku67 

a na Trutnovsku68 zahrnujícím též někdejší vrchlabský okres. Kritického zpracování 

se při stejném výročí dostalo státním statkům.69 V roce 1979 byla vydána podobná 

publikace pro Náchodsko70 a také pro Nymbursko a Poděbradsko.71 Posledně 

jmenovaná přitom kvalitou zpracování i rozsahem ostatní převyšuje. 

Někdejší Ústav marxismu-lininismu při ÚV KSČ vypsal na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let jakousi soutěž pro zasílání vzpomínek pamětníků na 

kolektivizaci zemědělství. Výsledkem pak byla publikace sborníku,72 který dnes pro 

historiky představuje vhodný pramen osobní reflexe někdejší kolektivizátorů – 

funkcionářů a aktivistů, kteří kolektivizaci sami aktivně prosazovali. Oproti dříve 

vydanému, velkolepému souboru osobních vzpomínek a reflexí kolektivizace 

                                                             
65 MAŠKA, Jan et al. 25 let budování socialistického zemědělství ve Východočeském kraji. Hradec 
Králové: Krajská zemědělská správa, 1974. Další výroční publikace byla pro Kolínsko vydána v roce 
1985 a k transformaci zemědělství přinesla další údaje, viz Čtyřicet let budování socialismu na 
Kolínsku: 1945-1985. Kolín: Komise regionálních dějin při OV KSČ, 1985, s. 50-61. 
66 VÁVRA, Slavoj et al. 25 let socialistického zemědělství Kolínska. Kolín: Okresní zemědělská 
správa, 1974. 
67 DAVÍDEK, František (ed.). Sborník vzpomínek a dokumentů o zakládání a rozvoji jednotných 
zemědělských družstev v okrese Nymburk: 1949-1974. Nymburk: Okresní zemědělská správa, 1974. 
68 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974. 
69 NOVÁK, Miroslav et al. 25 let státních zemědělských organizací. Praha: Státní zemědělské 
nakladatelství, 1974. 
70 MÍL, Oldřich et al. Socialistické přeměny zemědělství na Náchodsku. Náchod: OV KSČ, 1979. 
71 ROBEK, Antonín – SVOBODOVÁ, Jiřina. Kronika socialistické vesnice: Nymbursko a 
Poděbradsko. Poděbrady: Polabské muzeum, 1979. 
72 HOLÁ, Věra – VICHEREK, Efrem (eds.). Neobyčejná doba: vzpomínky průkopníků socialistického 
zemědělství. Praha: Svoboda, 1980. 



19 

 

slovenského venkova,73 však Neobyčejná doba působí dojmem chudého příbuzného. 

Zůstává však s podivem, že slovenská historiografie diskutuje s obsahem Kroniky 

rodnej země jen velmi zřídka, přitom by kniha mohla být při kritickém uchopení 

ideálním podkladem pro další regionální bádání či historické zpracování sebereflexe 

aktérů kolektivizace. 

V osmdesátých letech se začal zviditelňovat československý etnologický 

výzkum kolektivizované vesnice, který získal interdisciplinární charakter, etnografie 

začala spolupracovat především se sociologií a antropologií.74 V první polovině 

dekády vyšly celkem tři svazky nazvané Socializace vesnice a proměny lidové 

kultury,75 které vycházely z odborných seminářů a koncentrovaly se převážně na 

kulturní (folklór, výtvarné umění, lidové stavitelství) a sociokulturní (bydlení, 

myšlení, zvyky, sousedské vztahy) změny na jihomoravském venkově, pojímaly ale i 

historický výzkum (osidlování, kolektivizace, urbanizace). Kromě jihomoravského 

regionálního zaměření se zde objevily také příspěvky orientované do středních Čech 

a na Slovensko. Ostatně své výsledky výzkumů publikovali také etnografové 

z pražského i bratislavského pracoviště. Zatímco český tým se na zkolektivizovaném 

venkově zaměřoval na výzkum rodiny, příbuzenství, sekularizace, volného času, 

životního prostředí a sociálního postavení zemědělce v širší oblasti středních Čech, 

ale i jihozápadního pohraničí, či podhůří Orlických hor,76 slovenský tým se soustředil 

na výzkum orientovaný do jediné obce Sebechleby na jižním úpatí Štiavnických 

vrchů.77 Do této oblasti středního Slovenska, byť regionálně daleko šířeji vymezené, 

orientoval svůj více než dvacetiletý výzkum také Josef Kandert, tehdy již významný 

afrikanista Náprstkova muzea.78 

                                                             
73 DUNAJOVEC, Jozef – PODSTUPKA, Leopold (eds.). Kronika rodnej zeme. Bratislava: Príroda, 
1974. 
74 Blíže viz VÁLKA, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice: moravský venkov na prahu třetího 
tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 11n.  
75 Pracoval jsem pouze s 1. a 2. svazkem, viz FROLEC, Václav (ed.). Socializace vesnice a proměny 
lidové kultury: přehledy výsledků výzkumu. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1981. TÝŽ 
(ed.). Socializace vesnice a proměny lidové kultury. Sborník materiálů z II. semináře „Socializace 
vesnice a proměny lidové kultury v Jihomoravském kraji“ (26.-27.1.1982 Strážnice). Uherské 
Hradiště: Slovácké muzeum, 1983. 
76 ROBEK, Antonín et al. Česká vesnice po roce 1945: sborník referátů ze semináře pořádaného 
oddělením etnografie socialistické společnosti Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze. 
Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1987. 
77 PRANDA, Adam (ed.). Spôsob života družstevnej dediny: z etnografických výskumov obce 
Sebechleby. Bratislava: Veda, 1986. 
78 KANDERT, Josef. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých 
letech 20. století. Praha: Karolinum, 2004. 
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Neopominutelným projektem byl historický výzkum kolektivizace venkova 

realizovaný v osmdesátých letech kolektivem kolem Samuela Cambela v rámci 

výzkumného úkolu Rolnická politika KSČ při výstavbě socialismu 

v Československu, který se stal součástí státního plánu základního výzkumu. 

Autorský tým sice poukázal na některé dosavadní limity výzkumu, jako přehlížení 

lidského faktoru (mentality, žebříčku hodnot, vlastností) při popisu prosazování 

kolektivizace, nutnost zohledňování specifických místních podmínek a potřebu 

interdisciplinarity,79 ale výsledky jeho práce80 se soustředily především na politický 

rámec a ekonomické faktory kolektivizace československého venkova, spíše 

výjimečná byla pojednání o společenském a kulturním životě na vesnici.81 Navíc se 

při řešení výzkumu museli autoři přidržovat stále nezbytných marxistických pozic, a 

tak závěry a hodnocení realizace zemědělské politiky KSČ plnily funkci její 

obhajoby. Řada témat a souvislostí se tehdy nezkoumala vůbec, o násilné a 

donucovací povaze kolektivizace se psalo pouze v obecné rovině přehmatů a chyb. 

Především na úrovni regionálního bádání však v osmdesátých letech vzniklo několik 

prací, v nichž byla vládnoucí státní ideologie obsažena jen v jakémsi povinném 

zarámování, terminologii (důsledné vydávání kolektivizace za združstevňování) a 

nadbytečném slovním balastu. V tomto ohledu bych uvedl práci Jana Peška o 

kolektivizaci jihočeského venkova82 a práci východočeských historiků zahrnující 

                                                             
79 CAMBEL, Samuel – KRATOCHVÍLOVÁ, Želmíra. Předběžné výsledky výskumu dejín 
kolektivizácie československého polnohospodárstva. In Československý časopis historický, roč. 34, 
1986, s. 174, 184. 
80 Ke způsobům práce a praxi pracovních konferencí v Časté a ve Smolenicích viz BUREŠOVÁ, Jana. 
Problematika výzkumu dějin kolektivizace v Československu a v České republice. In ROKOSKÝ, 
Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2013, s. 25-26. 
81 CAMBEL, Samuel (ed.). Kapitoly z dejín socialistického pol'nohospodárstva v Československu. 
Bratislava: Pravda, 1982. TÝŽ (ed.). Formovanie triedy družstevného roľníctva v Československu: 
kapitoly z dejín socialistického poľnohospodárstva v Československu. Bratislava: Pravda, 1984. TÝŽ 
(ed.). Ku vzniku a začiatkom JRD v ČSSR: kapitoly z dejín socialistického poľnohospodárstva v 
Československu. Bratislava: Pravda, 1985. TÝŽ (ed.). Skúsenosti KSČ a KSSZ z riešenia roľnickej 
otázky za socializmu: kapitoly z dejín socialistického poľnohospodárstva v Československu. 
Bratislava: Pravda, 1985. TÝŽ (ed.). Naše poľnohospodárstvo v období dobudovávania základov 
socializmu: kapitoly z dejín socialistického poľnohospodárstva v Československu. Bratislava: Pravda, 
1986. 
82 PEŠEK, Jan. Přerod jihočeské vesnice: k historii združstevňování zemědělství Českobudějovického 
kraje v letech 1949-1959. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1985. 
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také oblast horního Polabí.83 Méně to už platí o studii Drahomíry Kopejtkové, která 

se věnovala venkovskému okolí Prahy.84 

 Události roku 1989, které vyústily v pád nedemokratického komunistického 

režimu, znamenaly konec ideologického monopolu KSČ a návrat k demokratické 

tradici, ztělesněný svobodnými volbami v červnu 1990. Zrušení ústavně zakotveného 

článku o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a o marxismu-leninismu jako státní 

ideologii v závěru listopadu 1989 představovalo novou startovní čáru také pro 

historiografii, která nyní mohla začít dohánět metodologický skluz za vývojem ve 

světě na západ od železné opony a začít zaplňovat bílá místa témat, o nichž 

v předešlém období s cenzurním tiskovým dohledem nebylo možné psát. Když se na 

sklonku roku 1989 historik Jan Křen snažil tato bílá místa československých dějin 

vymezit, neopomněl tehdy ani kolektivizaci venkova, kterou nastínil jako lidské a 

sociální drama českého rolníka.85 Na následujících stránkách se tedy pokusím 

přiblížit, do jaké míry se československé, brzy nato už české a slovenské 

historiografii v uplynulém čtvrtstoletí dařilo toto bílé místo popisovat. 

 První vlaštovkou historiografického zájmu o problematiku kolektivizace 

zemědělství byly studie Václava Vebera publikované v časopisu Slovanský přehled 

v roce 1991,86 odrážející autorův dlouholetý, ale také dlouho potlačovaný zájem o 

ruské a sovětské dějiny. Zmínku si zaslouží Veberovo pojednání o sovětské 

kolektivizaci v samotném začátku dvacátých let, které je dodnes často opomíjenou 

kapitolou bolševického přetváření venkova. 

 V roce 1992 vydal Ústav pro soudobé dějiny ve své interní ediční řadě 

Dokumenty o perzekuci a odporu pramennou edici, v níž historik Karel Jech 

zpracoval evidenci centrálně řízené akce „K“, v jejímž rámci docházelo v letech 

1951 až 1953 k vystěhovávání nepohodlných selských rodin na práci u určených 

státních statků.87 Tato edice se stala na dlouhých osmnáct let hojně využívanou (a 

                                                             
83 DOLEŽAL, Jan – KMONÍČEK, Josef – PEKÁREK, Jiří. Když mizely meze: kapitoly z kolektivizace 
východočeského zemědělství v letech 1949–1960. Hradec Králové: Kruh, 1987. 
84 KOPEJTKOVÁ, Drahomíra. Počátky socialistického zemědělského družstevnictví v Československu 
(1948-1953): studie o budování JZD se zvláštním zřetelem na situaci v pražských příměstských 
okresech. Praha: Academia, 1987. 
85 KŘEN, Jan. Bílá místa v našich dějinách? Praha: Lidové noviny, 1990, s. 54. 
86 VEBER, Václav. Sovětské zemědělství po revolučním roce 1917. In Slovanský přehled 2/1991, s. 
97-108. TÝŽ. Sovětské zemědělství ve 20. letech a na začátku 30. let. In Slovanský přehled 3/1991, s. 
213-225. 
87 JECH, Karel (ed.). Vystěhování selských rodin v Akci K(kulaci) 1951-1953. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1992. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 3. 
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kopírovanou) příručkou pro další mapování perzekuce představitelů selského stavu 

v regionech. 

 Se zánikem československé federace v prvních minutách roku 1993 opustím 

nyní i já kapitolu věnovanou československé historiografii o kolektivizaci a dále se 

budu věnovat historiografickému zpracování této problematiky v Česku, na 

Slovensku a v okolních postkomunistických státech. 

 

2.1.4. Zpracování tématu kolektivizace v Česku 
 

Tématu kolektivizace venkova se v české historiografii poměrně dlouho 

nedostávalo zasloužené pozornosti. Průkopnickou práci na tomto poli odvedli Karel 

Jech a Jana Burešová, kteří orientovali výzkum dvojím směrem; jednak na represivní 

charakter kolektivizační politiky a perzekuci selského stavu, jednak na implementaci 

sovětské kolektivizační předlohy do československého prostředí. 

Jana Burešová publikovala v roce 1994 studii o implementaci sovětského 

modelu kolektivizace do československého zemědělství,88 v níž se zabývala 

předzvěstmi, okolnostmi a důsledky rezoluce Informačního byra komunistických a 

dělnických stran z června 1948, která skrze jugoslávský případ dávala instrukci, jak 

mají komunistické strany na poli zemědělské politiky postupovat. V roce 1996 

autorka toto téma dále rozvinula a rozšířila svůj záběr do celé kolektivizační dekády. 

Reprezentativní syntetická studie s komparativním pohledem do dalších států, jejichž 

venkovy podstupovaly kolektivizaci dle sovětského vzoru, však byla Ústavem pro 

soudobé dějiny publikována opět v jakési interní ediční řadě, dostupné jen v několika 

málo knihovnách, a tak neprávem tak trochu zapadla.89 V dalších, drobnějších 

studiích pak autorka buď sumarizovala své dosavadní závěry,90 nebo se zamýšlela 

nad socioprofesním dopadem kolektivizační přeměny venkova91 či nad 

                                                             
88 BUREŠOVÁ, Jana. Prosazování sovětského modelu do československého zemědělství. In Sborník 
Vojenské akademie v Brně. Řada C, mimořádné číslo. Brno, 1994, s. 395-402. 
89 TÁŽ. Zemědělská politika v Československu v letech 1948–1960 jako součást vývoje 
komunistických režimů v Evropě. In Sborník prací moravských historiků. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 1996, s. 87-128. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945-1967, 
sv. 21. 
90 TÁŽ. Osudy československého zemědělství po druhé světové válce (1945-1960). In Historický 
obzor 7-8/1997, s. 177-180. 
91 TÁŽ. Zemědělství v českých zemích a na Slovensku v podmínkách „kolektivizace“ 1949-1960: 
poznámky k převratu v životě a práci zemědělců. In Česko-slovenská historická ročenka, Brno: 
Masarykova univerzita, 1998, s. 197-203. 
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problematikou výzkumu,92 nevyhýbala se přitom ani regionálnímu uchopení 

problematiky, které pochopitelně zaměřila do svého rodného regionu.93 V posledních 

letech Jana Burešová, která s novým tisíciletím přesunula hlavní těžiště svého 

výzkumu ke genderové problematice v dějinách, publikovala tři významné studie ke 

kolektivizaci: jednak rozsáhlou studii historického kontextu a východisek 

kolektivizace v Československu,94 jednak zhodnocení hlavních proudů dosavadního 

výzkumu kolektivizace95 a naosledy pak významnou přehledovou studii 

zprostředkovávající podstatné rysy československé kolektivizace pro anglicky čtoucí 

odbornou veřejnost.96 

Karel Jech navázal na svůj významný, v předešlém oddíle zmíněný, ediční 

počin zpracováním další kapitoly z množiny perzekučních opatření proti selskému 

stavu, „třídně“ motivovaného vylučování selských dětí z odborných zemědělských 

škol.97 V roce 2001 pak publikoval monografii Soumraku selského stavu, která se 

záhy stala v podstatě základní literaturou k tématu kolektivizace československého 

venkova.98 Jech při psaní knihy pochopitelně kladl důraz na dosud nezpracovaný 

aspekt násilného prosazování kolektivizace, vycházel přitom především ze 

zevrubného studia materiálů uložených ve fondech někdejšího Archivu ÚV KSČ a 

Ministerstva zemědělství. Řada dokumentů byla otištěna v příloze knihy, další pak 

zveřejněny na webu Ústavu pro soudobé dějiny.99 Náklad knihy byl brzy rozebrán a 

                                                             
92 TÁŽ. K problematice výzkumu dějin československého zemědělství po druhé světové válce. In 
Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti: sborník 
referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.-25.4.1998 v lázních Sedmihorkách. Semily: SOkA, 
1998, s. 103-108. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 4. 
93 TÁŽ. Zemědělství Olomouckého kraje na přelomu 40. a 50. let 20. století. In Acta Universitatis 
Palackianae Olomucensis, Historica 27-1996, Olomouc 1998, s. 103-115. 
94 TÁŽ. Politický a institucionální rámec kolektivizace zemědělství v Československu se zaměřením 
na historická východiska. In BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK Michal (eds.). Akce „K“. 
Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha: 
Pulchra, 2010, s. 17-60. 
95 TÁŽ. Problematika výzkumu dějin kolektivizace v Československu a v České republice. In 
ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2013, s. 23-31. 
96 TÁŽ. The collectivization of agriculture in Czechoslovakia: the imposition of the Soviet communist 
model on the Czechoslovak agriculture after the Second World War, 1945-1960. In KUBŮ, Eduard – 
LORENZ, Torsten – MÜLLER, Uwe – ŠOUŠA, Jiří (Hg.). Agrarismus und Agrareliten in 
Ostmitteleuropa. Berlin – Praha: Berliner Wissenschafts-Verlag – Dokořán, 2013, s. 621-645. 
97 JECH, Karel. Vyloučení selských dětí ze zemědělských škol (1951-1953). In Stránkami soudobých 
dějin: sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 1993, s. 123-141. 
98 JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945–1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 
Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 35. 
99 JECH, Karel. Knižně nepublikované dokumenty [cit. 2015-03-06].  
URL: <http://http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/publikace/knizne-nepublikovane-dokumenty˃. 
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dotisku či druhého vydání se publikace z nepochopitelných důvodů nedočkala. Na 

žádost Asociace soukromého zemědělství proto Karel Jech publikoval rozsáhlou stať 

i dokumenty z předešlé knihy, která byla pro širší, zemědělskou veřejnost zcela 

nedostupná, ve zkrácené, jen mírně upravené podobě bez poznámkového aparátu.100 

V roce 2008 se pak Jechova monografie dočkala nového, rozšířeného vydání pod 

názvem Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Autor rozšířil text o „střípky 

z rolnické a selské minulosti“ a o stať „sedláci z přelomu tisíciletí“, shrnul tak svůj 

výzkum a zastřešil jej do ucelené, reprezentativní podoby. Kniha si zachovala 

bohatou dokumentační přílohu a navíc dostala hodnotný obrazový doprovod 

v podobě poutavé fotodokumentace z fondů teplického okresního archivu. Podle 

informací nakladatelství Vyšehrad se už po méně než dvou letech dočkala prvního 

dotisku. 

V devadesátých letech se kromě výše zmíněné dvojice objevovali další autoři 

se zájmem o kolektivizaci jen velmi zřídka. Antonín Kubačák publikoval v roce 1995 

svůj druhý díl dějin zemědělství,101 avšak zvolil spíše přehledový a popisný postup 

bez hlubší analýzy a poznámkového aparátu. Pozornost věnoval ekonomickému 

vývoji zemědělství, jeho státní správě a také zemědělské vědě a technice. 

Kolektivizaci přitom prezentoval jako „združstevňování“. Proti zaměňování 

kolektivizace za združstevňování naopak důrazně vystupoval další autor, kterého 

nechci přehlédnout – historik Antonín Václavů. Ačkoliv nezanechal mnoho textů, 

měl k problematice kolektivizace venkova mnoho co říct. V roce 1999 byl až 

posmrtně publikován výběr jeho příspěvků o podstatných rysech kolektivizace (ale 

také i dekolektivizace) československého zemědělství.102 Texty vycházely z jeho 

přednáškové činnosti pro seminář sociologů venkova a zemědělství a pro posluchače 

postgraduálních kurzů historie zemědělství na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy a České zemědělské univerzity, to bude také jeden z důvodů, proč vynikají 

slohovou lehkostí a schopností postihnout na relativně malém prostoru jádro 

problému. V roce 1997 publikovala výsledky výzkumu, prováděného v rámci 

                                                             
100 JECH, Karel. Strasti a naděje selského stavu (od velké krize po naše dny). In NĚMEC, Stanislav 
(ed.). Kolektivizace – zločin proti venkovu. Praha: Asociace soukromého zemědělství ČR, 2004, s. 9-
128. 
101 KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v českých zemích. II. díl, 1900-1989. Praha: Ministerstvo 
zemědělství ČR, 1995, s. 172-226. 
102 VÁCLAVŮ, Antonín. Ke sporům o zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu. 
Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 
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projektu Ústavu pro soudobé dějiny Československo 1945-1967, Zuzana Miškovská 

z kolínského okresního archivu. V rámci projektu se zaměřila na likvidaci střední 

selské vrstvy na Českobrodsku, pojednala o počátečním období prosazování 

kolektivizace a zdokumentovala hlavní rysy provádění přesidlovací akce „K“ 

v tomto regionu.103  

Zásadní ediční počin odstartoval v polovině devadesátých let Národní (tehdy 

Státní ústřední) archiv projektem Zemědělské družstevnictví, v jehož rámci agrární 

historička a archivářka Jana Pšeničková ve spolupráci s Jiřinou Juněcovou vybrala, 

kritickým komentářem opatřila a vydala postupně devět svazků pramenné edice 

věnované období let 1945 až 1954.104 

Této rozsáhlé a hodnotné práci lze vytknout snad jen její zastřešující název, 

vyvolávající zdání ztotožnění kolektivizace s družstevnictvím. 

 Z podnětných studií, které se objevily na začátku nového tisíciletí, bych rád 

vyzdvihl výzkum Petra Jičínského z třebíčského archivu, který v regionu 

Moravskobudějovicka analyzoval důležitou roli tajemníků místních národních 

výborů.105 Na půdě Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se 

metodami pronásledování sedláků zabývala Šárka Rokosová.106 Její studie přinesla 

podrobný, v historickém kontextu zakotvený přehled různorodých omezení a 

opatření používaných v rámci prosazování kolektivizace. 

 Nebývale inspirativní v nalézání témat i přístupů je odborník Národního 

zemědělského muzea Pavel Novák. Ve svých studiích např. analyzoval důležitý 

moment profesionalizace práce místních národních výborů skrze nově dosazené 
                                                             
103 MIŠKOVSKÁ, Zuzana. Likvidace selského stavu v okrese Český Brod v letech 1945-1960. In 
Archivní prameny Kolínska 1996, Kolín: Státní okresní archiv, 1997, s. 25-54. 
104 1) JUNĚCOVÁ, Jiřina – PŠENIČKOVÁ, Jana (eds.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace 
zemědělství – vznik JZD 1948-1949. Praha: SÚA, 1995; 2) PŠENIČKOVÁ, Jana (ed.). Zemědělské 
družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD - 1950. Praha: SÚA, 1998; 3) TÁŽ 
(ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD - 1951. Praha: SÚA, 1999; 4) 
TÁŽ (ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD - 1952. Praha: SÚA, 
2000; 5) TÁŽ (ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD - 1953. Praha: 
SÚA, 2002; 6) TÁŽ (ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik 
JZD - 1945. Praha: SÚA, 2003; 7) TÁŽ (ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. 
Podmínky pro vznik JZD - 1946. Praha: SÚA, 2004; 8) TÁŽ (ed.). Zemědělské družstevnictví: 
kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD - 1947. Praha: NA, 2005. 9) TÁŽ 
(ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství - vznik JZD 1954. Praha: NA, 2008. 
105 JIČÍNSKÝ, Petr. Socializátoři venkova? Tajemníci místních národních výborů na 
Moravskobudějovicku v prvních letech komunistického režimu 1949-1954. In Západní Morava: 
vlastivědný sborník 6, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 74-103. 
106 ROKOSOVÁ, Šárka. Administrativní opatření – jedna z forem perzekuce sedláků komunistickým 
režimem. In Securitas Imperii 10: sborník k problematice vztahů československého komunistického 
režimu k „vnitřnímu nepříteli“, 2003, s. 148-194. 
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tajemníky,107 či roli kolektivizace a industrializace na změnu stravovacích návyků 

venkovského obyvatelstva,108 popsal proměny zemědělských staveb v souvislosti s 

kolektivizací,109 vyzkoušel možnosti napsání kolektivní biografie předsedů JZD110 či 

sociálního portrétu jednoho z nich.111 

Za důležitý impulz, pokud se týče šíře nahlížení kolektivizace jako historické 

látky, lze považovat grantový projekt České zemědělské univerzity Kolektivizace v 

Československu 1948-1960: politické a sociální proměny venkova iniciovaný Petrem 

Blažkem a Michalem Kubálkem. V rámci projektu se v září 2007 v Praze uskutečnila 

vědecká konference věnovaná kolektivizaci v Československu a jejím mezinárodním 

souvislostem, v následujícím roce pak vyšel rozsáhlý sborník, jehož základ utvořily 

příspěvky přednesené na této konferenci.112 Některé prezentované studie a pohledy 

byly velmi inovativní, jiné zůstaly v příliš obecné rovině a nešly do hloubky 

problému, celkově však sborník dosavadní historické pohledy a interpretace 

kolektivizace podstatně obohatil.113 Druhým velmi přínosným knižním výstupem 

projektu bylo nové kritické vydání Jechovy edice z roku 1992.114 Řemeslně výborně 

provedená kniha čtenáři kromě podkladů a seznamů k centrálně řízené vysidlovací 

akci „K“ nabídla také zastřešující studii k historickému kontextu a východiskům 

kolektivizace v Československu, tři studie regionálních přístupů (zaměřené na 

Jičínsko, Jindřichohradecko a Sedlčansko) a vzpomínkové ohlédnutí někdejší 

hospodyně vystěhované ze Slánska. Pozadí akce „K“ čtenáři osvětlila jednak obsáhlá 

pramenná studie hlavní editorské dvojice, jednak komentovaná souhrnná zpráva 

z pera někdejšího náčelníka oddělení MNB pro mimořádná opatření, který byl v říjnu 
                                                             
107 NOVÁK, Pavel. Profesionalizace místních národních výborů na přelomu 40. a 50. let 20. století. In 
Zemědělství a 50. léta. Prameny a studie, č. 41. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2008, s. 73-84. 
108 TÝŽ. Společné stravování. In Alchymie v kuchyni. Prameny a studie, č. 44. Praha: Národní 
zemědělské muzeum, 2010, s. 78-92. 
109 TÝŽ. Zemědělské stavby z 50. let 20. století. In Z historie zemědělství II. Prameny a studie, č. 49. 
Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012, s. 185-213. 
110 NOVÁKOVÁ, Drahomíra – NOVÁK, Pavel. Předsedové jednotných zemědělských družstev na 
Kutnohorsku – pokus o kolektivní biografii. In Zemědělství a 50. léta. Prameny a studie, č. 41. Praha: 
Národní zemědělské muzeum, 2008, s. 60-72. 
111 NOVÁK, Pavel. Předseda jednotného zemědělského družstva – příběh Petra Lexy. In FASORA, 
Lukáš et al. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno: CDK, 2011, s. 152-173. 
112 BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a 
středoevropské souvislosti. Praha: Česká zemědělská univerzita – Dokořán, 2008. 
113 Zde odkazuji na svou podrobnou recenzi jednotlivých sekcí a příspěvků sborníku, viz URBAN, 
Jiří. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti – recenze. In 
Sborník prací východočeských archivů 13, 2009, s. 257-264. 
114 BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK Michal (eds.). Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich 
rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra – Česká 
zemědělská univerzita, 2010. 
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1951 prováděním akce pověřen. Celkové výsledky grantového projektu Kolektivizace 

v Československu 1948-1960, do nichž můžeme připočítat ještě tématické 

bibliografie publikované na webových stránkách projektu,115 považuji za mimořádně 

přínosné a pro další výzkum na tomto poli podnětné.  

Nahlédneme-li do knihovnických katalogů a vydavatelských edic, zdá se, že 

počínaje rokem 2008 vychází každý rok alespoň jedna kniha pojednávající o 

kolektivizaci. Jana Váchová připravila k vydání osobitou reflexi kolektivizačních let 

pohledem středního hospodáře z Mladočova, malé vesnice uprostřed Svitavské 

pahorkatiny na Litomyšlsku.116 Zprostředkování takto cenné osobní výpovědi by si 

však zasloužilo vypravit doprovodnou kritickou studií a doplňujícími poznámkami. 

Ústav pro soudobé dějiny však vydání koncipoval jako studijní materiál pro další 

odbornou práci a omezil jej na drobný náklad (60 ks) v interní ediční řadě. Téhož 

roku vydal svou podnětnou práci kulturolog Pavel Hájek, který projevuje 

dlouhodobý zájem o vztah krajiny a člověka.117 Autor se věnoval jednotlivým 

druhům lidské činnosti, které mají dlouhodobý dopad na krajinu a životní prostředí – 

pojednal o znárodnění půdy, scelování pozemků, o zemědělském družstevnictví, 

vylidňování venkova, o zesvětštění krajiny, o její militarizaci a urbanizaci. Každou 

z kapitol tvoří analytický text a pečlivě komentované fotografie ilustrující předmětný 

fenomén. Ve výsledku se jedná o velmi netradiční, o to víc však podnětnou knihu. 

V roce 2009 následovalo vydání knihy kolektivu historiků, kteří zareagovali 

na dosavadní mezeru ve zpracování závěrečné fáze kolektivizace československého 

zemědělství.118 Podkladem pro knihu se staly příspěvky pronesené na workshopu 

v listopadu 2006 ve Zlíně. Pilotní studii věnovanou celostátnímu rámci 

kolektivizačních let 1957 až 1960 napsal Jiří Pernes, střední a severní Moravě se 

věnoval Vladimír Březina, Jihlavskému kraji Michal Stehlík (ten se však 

vymezenému období věnoval jen okrajově a dosti povrchně) a berounskému okresu 

Jiří Topinka. Místní perspektivu reprezentuje obec Holubice, jejíž polistopadový 

                                                             
115 Bibliografie [cit. 2015-03-16]. URL: 
<http://wwwold.pef.czu.cz/kolektivizace/index.php?p=bibliografie>. 
116 BOŠTÍK, Jan – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Kronika kolektivizace malé vesnice: zápisky 
mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945-1959. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 2008. 
117 HÁJEK, Pavel. Jde pevně kupředu naše zem: krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. 
Praha: Malá Skála, 2008. 
118 BŘEZINA, Vladimír – PERNES, Jiří (eds.). Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v 
Československu 1957-1960: sborník příspěvků. Brno: Stilus, 2009. 



28 

 

kronikář Bohumil Robeš doplnil to, co v průběhu kolektivizační dekády 

zaznamenáno být nemohlo. Bez poctivé kronikářské práce by mohla ve své podobě 

jen stěží vzniknout další kniha vyšlá toho roku, kterou považuji za zásadní 

příspěvek regionálních malých dějin. Jedná se o pokračování mikrohistorické črty 

středočeských Ouběnic z pera Josefa Petráně s přiléhavým podtitulem Soumrak 

českého venkova.119 Obzvlášť podnětné jsou úvodní kapitoly o paměti a zapomínání 

a o tvůrcích příběhu. Kolektivizačnímu přerodu vesnického společenství se věnují 

poslední tři kapitoly, k nimž mohu zmínit jen jednu výtku, a sice rozsahovou 

disproporci, s níž se autor věnuje první a druhé, kolektivizací utvářené, polovině 

dvacátého století. V roce 2011 se autorovy Ouběnice dočkaly pod názvem Dějiny 

českého venkova v příběhu Ouběnic souborného vydání v reprezentativní řadě České 

dějiny nakladatelství Lidové noviny.120 

Rok 2010 přinesl kromě již podrobně uvedené knihy k akci „K“ také další 

mikrohistoricky orientovanou práci pohlížející do obce Svatojanský Újezd u Lázní 

Bělohrad na Novopacku. Na rodinné historii, líčené na pozadí obecních událostí i 

„velkých“ dějin v intervalu od příchodu do obce před Velkou válkou až do restitucí 

v devadesátých letech 20. století, jsem coby autor analyzoval kořeny a důsledky role, 

která byla rodině přiřčena v průběhu kolektivizační dekády.121 

V roce 2011 vydal Miroslav Růžička, vůdčí osobnost havlíčkobrodské 

pobočky Konfederace politických vězňů, již druhý díl doposud nezmíněné knihy 

Vyhnanci.122 Autor tak přetavil dlouholeté úsilí ve shromažďování vzpomínek 

přesídlených selských rodin do dvou reprezentativních knižních svazků, které se 

záhy staly vítanou oporou mladých historiků mapujících regionální podoby 

kolektivizace. V souvislosti s Miroslavem Růžičkou odbočím alespoň na chvíli k 

pracím, které nevzešly z pera fundovaných odborníků, avšak pro celkový obraz 

kolektivizace venkova jsou neméně důležité. Již v roce 1994 vyšlo beletrizující 

zpracování osobního prožitku kolektivizace z pera Josefa Soukupa.123 V roce 2004 

vyšla kniha založená na vzpomínkách někdejšího „zeleného barona“ Jindřicha Haška 

                                                             
119 PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích: soumrak tradičního venkova. Praha: NLN, 2009. 
120 TÝŽ. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 
121 URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. 
Praha: Vyšehrad, 2010. 
122 RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci II: akce „kulak“. Havlíčkův Brod: vl. n., 2011. TÝŽ. Vyhnanci: 
akce „kulak“. Havlíčkův Brod: vl. n., 2008. 
123 SOUKUP, Josef. Vesnice v letargii. Vizovice: Lípa, 1994. 
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představujícího generaci selských potomků vyloučených v roce 1952 ze 

zemědělských škol a umístěných na státní statky v odlehlém Osoblažsku, jemuž se 

přezdívalo česká Sibiř.124 Perzekuci zemědělců při prosazování kolektivizace na 

Hanácku mapuje Jan Přidal, neúnavný Sokol z Vřesovic na Prostějovsku.125 Osudy 

sedláků z Chrudimska a Hlinecka v Železných horách zaznamenal Jan Němeček.126 

V roce 2012 publikoval zásadní příspěvek ke kolektivizační přeměně venkova 

vyjímečně činný autor Karel Kaplan.127 Podobně jako Karel Jech, zesnulý začátkem 

toho roku, zúročil Kaplan ve své knize několikaletý výzkum a celoživotní práci 

s prameny z provenience KSČ. Krom stranických archivů (primární úlohu sehrál 

fond zemědělského oddělení ÚV KSČ) opřel Kaplan práci přirozeně také o výzkum 

prováděný v dokumentech ministerstva zemědělství, v osobních fondech Antonína 

Novotného a ministra Vratislava Krutiny a o statistické prameny. Krom 

ekonomického a politického rámce, organizačního průběhu kolektivizace a 

represivního charakteru jejího prosazování věnoval autor zvláštní oddíl vývoji 

v pohraničí a sociální situaci zemědělců. Kniha se tak zařazuje po bok Jechovy práce 

mezi základní kompendia k problematice kolektivizace v Československu, na rozdíl 

od Jecha však Kaplan nevěnoval slovenskému vývoji (v souladu s vymezujícím 

názvem) prostor. Alespoň zmínku si zaslouží také drobná práce Aleše Dvořáka 

věnovaná významnému selskému rodu Prokůpků z obce Kutlíře poblíž Kolína.128 Na 

rodové historii, sahající až do první čtvrtiny 16. století, autor ilustroval, jak zásadní a 

násilné bylo zpřetrhání tradice samostatného obdělávání půdy. 

Rok 2013 byl na knižní přírůstky ke studiu kolektivizace velice bohatý. 

Právní pohled na kolektivizační proměnu organizace zemědělské produkce 

publikoval Zdeněk Hraba.129 Filmovou tvář kolektivizace detailně zpracovala 

autorská dvojice tvořená filmovým historikem Petrem Slintákem a archivářkou 

                                                             
124 KOVÁŘ, Pavel. Otec kulak, syn zelený baron: příběh Haškova selského rodu a obrázky ze života 
Úhonic. Praha: Riopress, 2004. 
125 PŘIDAL, Jan. Konec selského stavu na Prostějovsku. Praha: Janua, 2006. TÝŽ. Konec selského 
stavu na Olomoucku: čas násilí - doba temna. Olomouc: Společnost pro minulost venkova, 2009. 
126 NĚMEČEK, Josef. Osudy sedláků na Chrudimsku a Hlinecku po roce 1948: akce StB Kulak. 
Chrudim: Josef Němeček vl. n., 2009. 
127 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Část druhá, Venkov. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2012. 
128 DVOŘÁK, Aleš. Pluhem a perem: příběh rodu Prokůpků z Kutlíř u Kolína. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2012. 
129 HRABA, Zdeněk. Kolektivizace a transformace československého a českého zemědělství v letech 
1945-2004: právně normativní pohled. Praha: Vladimír Lelek, 2013. 
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Hanou Rottovou.130 Kvalitně provedená a zajímavě vypravená kniha nabízí mnoho 

inspirativních pohledů a analýz a vzbuzuje přání, aby se podobného zpracování 

dočkala kolektivizační tematika také ve filmografii následujících dvou dekád 

okupovaného Československa. K prohloubení obrazu kolektivizace přispěla také 

studie Jindřicha Žáka o Broumovsku, v níž se mu podařilo propojit souvislosti 

osidlování a kolektivizace.131 Nejzávažnější knižní přírůstek představovala kolektivní 

práce Kolektivizace v Československu,132 vycházející z příspěvků přednesených na 

stejnojmenné konferenci pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů a 

Muzeem Jindřichohradecka v dubnu 2012. Autorský tým se věnoval různým 

aspektům kolektivizace, jež jsou rozděleny do několika základních oddílů publikace: 

kolektivizace venkova v souvislostech, proměny zemědělství v letech 1945-1948, 

kolektivizace a stranická propaganda, odpor proti kolektivizaci, perzekuce, pohledy 

do regionů a pohled z exilu. Celkově považuji publikaci za hodnotný soubor pohledů 

na problematiku poválečného patnáctiletí na československém venkově, za zachycení 

stavu výzkumu na tomto poli i impulz k novému bádání. 

Zatím posledními příspěvky ke studiu kolektivizace, obohacujícími 

potěšitelně rostoucí řadu zasvěcených publikací z posledních let, jsou knihy Jakuba 

Feigeho a Františka Tichého. Feige představuje velice důkladný mikrohistorický 

výzkum hospodářských poměrů v Horské Kamenici na Železnobrodsku.133 Autor se 

soustředil nejen na proces prosazování kolektivizace a prvotní hospodářské výsledky 

místního JZD, ale i jedinečným osudům místních hospodářů, jimž v rámci 

prosopografie věnoval dobrou polovinu své poutavé knihy. František Tichý 

zprostředkovává čtenáři rodinnou zkušenost, privátní prožitek kolektivizační 

přeměny venkova.134 Zaznamenáním pocitů, způsobu myšlení, motivů jednání i síly 

náboženského vyznání členů rodiny hospodařící na střední selské usedlosti v povodí 

řeky Hané nabízí cenný pohled do myšlenkového světa a rozhodovacích motivací 

venkovských aktérů.  

                                                             
130 SLINTÁK, Petr – ROTTOVÁ, Hana. Venkov v českém filmu 1945-1969: filmová tvář 
kolektivizace. Praha: Academia, 2013. 
131 ŽÁK, Jindřich. S plamenem kolektivizace v zádech: padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku. 
Hradec Králové: Slovanský kulturní institut, 2013. 
132 ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2013. 
133 FEIGE, Jakub. Budování nové epochy: kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice. 
Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2014. 
134 TICHÝ, František. Země pláče. Kroměříž: vl. n., 2014. 
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2.1.4.1 Česká historiografie protikomunistického odboje a odpor proti kolektivizaci  
 

Samostatný oddíl je třeba, s ohledem na zaměření na fenomén odporu, 

věnovat dosavadnímu zpracování odporu proti kolektivizaci a s ním souvisejícího 

protikomunistického odboje. Instalace tuhé diktatury jedné strany, celková přestavba 

hospodářství (zahrnující rovněž kolektivizaci zemědělství) a rozsáhlé sociální 

pohyby, jež československá společnost zakoušela po komunistickém převratu v 

únoru 1948, vyvolávaly v jednotlivcích i ve skupinách obyvatelstva vlny nesouhlasu, 

vytvářely prostor pro ohniska odporu a podněcovaly aktivní odboj a odpor proti 

politice komunistické strany. Zatímco existence prvního, protihabsburského či 

druhého, protinacistického odboje je dnes všeobecně uznávána, třetí, 

protikomunistický odboj na tom byl až donedávna mnohem hůř. Téma odboje a 

odporu proti komunistické moci v Československu na konci čtyřicátých a počátku 

padesátých let minulého století je v literatuře i na stránkách odborných periodik dnes 

už poměrně hojně reflektované,135 předmětem diskusí se stále častěji stává i na 

veřejných odborných fórech. V dubnu 2009 proběhla v Lichtenštejnském paláci 

v Praze mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v 

Československu a ve střední Evropě. Následně, v květnu 2010 byla na půdě pražské 

Metropolitní univerzity uspořádána konference Třetí odboj, věnovaná památce 

Milady Horákové. Mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Protikomunistický 

odboj ve střední a východní Evropě uspořádal v listopadu 2011 slovenský Ústav 

pamäti národa ve spolupráci s partnerskými institucemi z Polska, Maďarska i Česka. 

Jednotlivé příspěvky, jež byly publikovány v knižních souborech, celkem jasně 

ukázaly, že protikomunistické aktivity měly celou řadu forem, z nichž dodnes jen 

některé jsou prozkoumány v dostatečné míře.136 Jedním z nejprůkaznějších projevů 

existence třetího odboje se přitom ukazuje být činnost kurýrů, dobově označovaných 

za „agenty chodce“, v níž je kontinuita protikomunistického odboje s oběma 

                                                             
135 Bibliografii titulů reflektujících problematiku protikomunistického odboje a odporu zpracovala 
Marie BOČKOVÁ, viz Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje (1945) 1948–1960 (1967) 
[cit. 2011-03-25]. URL: <http://www.ustrcr.cz/cs/komentovana-bibliografie-k-dejinam-3odboje>. 
136 Na pestrost protikomunistických aktivit se pod vedením historika Václava Vebera snažila 
pravidelně upozorňovat čtvrtletní revue Paměť a dějiny ve své rubrice Třetí odboj, prezentující 
výstupy skupiny výzkumu protikomunistického odboje a odporu Ústavu pro studium totalitních 
režimů. Po jeho odchodu z čela skupiny se však tato produkce značně ztenčila a rubrika se stala pouze 
občasnou. 
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předchozími zatím nejlépe patrná.137 Podstatným příspěvkem ke studiu 

protikomunistického odboje se v roce 2014 stala první syntéza z pera historika 

Václava Vebera,138 o níž se záhy podrobněji zmíním.  

Nepoměrně menší prostor byl věnován specifičtější, tematicky užší oblasti 

protikomunistických aktivit – odporu proti násilně prosazované kolektivizaci 

československého venkova. Dosavadní historiografická produkce se povětšinou 

zaměřovala na výzkum postupu a tempa kolektivizace na centrální i regionální 

úrovni a na mechanismy perzekuce „kulacky“ ocejchovaných hospodářů, aktivní i 

pasivní odpor vůči kolektivizaci však zůstává stranou hlavní pozornosti. Množství 

letáků, vytlučených oken, podpálených stohů a stodol a rozmanité formy přímého 

zastrašování aktivních stoupenců kolektivizace přitom dokládá závažnou míru 

odporu venkovského obyvatelstva vůči zemědělské politice KSČ. Početné formy 

pasivního odporu jako odmítání dodávkových předpisů, odbývání práce po vstupu do 

JZD, ale i případy vybíjení dobytka, či dokonce „protestní“ sebevraždy zoufalých 

hospodářů139 nám přibližují hluboké dimenze konfliktů, s nimiž bylo prosazování 

kolektivizace venkova nerozlučně spojeno. 

Stav bádání o formách a projevech odporu proti kolektivizaci lze v českém 

prostředí, myslím, stále označit za počáteční. K dispozici jsou některé regionální 

odborné studie, i když i těch je zatím poskrovnu.140 O první rámcové uchopení 

                                                             
137 Jako příklady různého zpracování viz 1) přehledové biografické práce: PEJČOCH, Ivo – TOMEK, 
Prokop. Agenti-chodci na popravišti: kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 
1949-1958. Cheb: Svět křídel, 2010. PEJČOCH, Ivo. Ženy v třetím odboji: kurýrky zpravodajských 
služeb, převaděčky a příslušnice protikomunistických odbojových skupin. Cheb: Svět křídel, 2014; 2) 
vzpomínky přímého účastníka: RAMBOUSEK, Ota. Paměti lichoběžníka: paměti agenta – chodce. 
Praha: Primus, 1999. TÝŽ. S prstem na spoušti. Praha: Primus, 1997; 3) kritické odborné analýzy: 
ROKOSKÝ, Jaroslav. Bratři František a Josef Bogatajovi. Protikomunistický odboj na jižní Moravě. 
In Securitas Imperii 16, 2010, s. 88-133. MALLOTA, Petr: Tragická mise kurýrů Rudolfa Fuksy a 
Jiřího Hejny. In: Paměť a dějiny 4, 2010, s. 93-112. 
138 VEBER, Václav. Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953. Pardubice: Fakulta filozofická Univerzity 
Pardubice, 2014. 
139 Tuto problematiku rozpracovává především německá historiografie, viz FINGER, Stefan. 
Widerstand gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR 1952-1961. Hamburg: 
Diplomarbeiten Agentur, 2000, s. 63-65 (kap. Sebevražda jako symbol odmítnutí, popření a 
rezistence). GRASSHOF, Udo. „Suizidales Klima“ während der Zwangskollektivierung im Frühjahr 
1960. In BELEITES, Michael – GRAEFE, Friedrich Wilhelm – GRÜNBAUM, Robert (eds.). 
Klassenkampf gegen die Bauern: die Zwangskollektivierung der ostdeutschen Landwirtschaft und ihre 
Folgen bis heute. Berlin: Metropol, 2010, s. 33-45. V české historiografii lze upozornit na případ 
hospodáře Viléma Dreslera z Valdova na Novopacku, viz URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační 
knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Praha: Vyšehrad 2010, s. 212-213. 
140 Viz URBAN, Jiří. Rolnická manifestace: motivace, manipulace, existenční důsledky. In Securitas 
Imperii 15, 2009, s. 98-136. TÝŽ. Barvou a štětcem proti režimu a jím prosazované kolektivizaci. In 
BUREŠ, Jan – VEBER, Václav et al. Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v 
Československu v padesátých letech 20. století, Plzeň – Praha: Vydavatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – 
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problematiky se slibně pokusil historik Jaroslav Rokoský.141 Naopak pokus Jana 

Kalouse tematizovat vztah náboženské víry a odporu proti kolektivizaci142 lze 

nejlépe charakterizovat výrokem o dobré myšlence se slabou realizací. Připomenutí 

na tomto místě si jistě zaslouží autorská dvojice Luděk Navara a Miroslav Kasáček, 

která na kolektivizační kontext protirežimních aktivit upozorňuje dlouhodobě ve 

svých popularizačních pracích.143 Výše zmíněná Veberova práce představuje v tomto 

ohledu jasný posun, který vnímám především z hlediska konceptuálního zařazení a 

hodnotového ukotvení protikolektivizačních aktivit v kontextu třetího odboje. Václav 

Veber samostatně pojednává jednak o aktivitách někdejších elit zakázané agrární 

strany, jednak o poměru rolníků k zemědělské politice KSČ. Uvádí zde několik 

příkladů venkovských odbojových skupin, uchopení odporu proti kolektivizaci jako 

samostatného fenoménu však neprovádí. Na dalších místech nicméně pojednává o 

odbojových aktivitách (útok na újezdního tajemníka) a skupinách (skautská SODAN) 

s jasným protikolektivizační podtextem. Zcela zásadní je pak Veberova myšlenka 

artikulovaná v tezi o tom, že „protikomunistický odboj s podporou vesnice 

jednoznačně počítal a bez ní by byl poloviční“. To je konec konců patrné na mnoha 

dalších místech Veberovy knihy.144 Syntetické zpracování odporu proti nevybíravě 

prosazované přeměně československého venkova, jež by se inspirovalo 

reprezentativními zahraničními pracemi,145 zatím ovšem postrádáme.  

Diskuse o protikomunistických aktivitách československých občanů 

v posledních letech probíhala nejen mezi historiky, ale se střídavou intenzitou také v 

českých médiích. K jejímu oživení došlo v červenci 2010 v souvislosti s úmrtím 

Milana Paumera, „toho třetího“ ze skupiny bratří Mašínů, a o její sumarizaci se 

úspěšně pokusil historik Martin Tichý.146 Značnou pozornost vyvolal senátní návrh 

                                                                                                                                                                             
Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 192-221. TÝŽ. Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci 
na Novobydžovsku. In Theatrum historiae 8, 2011, s. 279-310. 
141 ROKOSKÝ, Jaroslav. Mezi hrdostí a zoufalstvím. Odpor proti kolektivizaci. In ROKOSKÝ, 
Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2013, s. 181-203. 
142 KALOUS, Jan. Víra a odboj proti kolektivizaci. In ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor 
(eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 205-215. 
143 Nejnověji NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav. Příběhy třetího odboje, Brno 2010, s. 57-
109. TITÍŽ, Mlynáři od Babic: nová fakta o osudovém dramatu padesátých let, Brno 2008. 
144 VEBER, Václav. Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953. Pardubice: Fakulta filozofická Univerzity 
Pardubice, 2014, s. 114, 144, 187-191, 242-249, cit. ze s. 247. 
145 Mám zde na mysli především práci VIOLA, Lynne. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization 
and the Culture of Peasant Resistance. New York: Oxford University Press, 1996. 
146 TICHÝ, Martin. Česká společnost ve světle mašínovské diskuse. Co zaznělo po smrti Milana 
Paumera o skupině bratří Mašínů. In Paměť a dějiny 3, 2010, s. 120-124. 
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zákona o protikomunistickém odboji, jehož předkladatelem byla skupina osmnácti 

senátorů v čele s Jiřím Liškou.147 Nepromyšlené znění návrhu zákona vyvolalo vlnu 

nesouhlasu v řadách odborné veřejnosti, a to především kvůli způsobu vymezení 

účastníků protikomunistického odboje, těžko přijatelné klasifikaci jejich aktivit a 

nedostatečné formě navržené satisfakce.148 V upravené podobě byl nakonec zákon o 

účastnících odboje a odporu proti komunismu schválen pod č. 262/2011 Sb. a 

v platnost vstoupil symbolicky v Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 

2011.149 Ke konci února 2015 bylo podle tohoto zákona oceněno celkem 832 

účastníků protikomunistického odboje,150 procedura výběru oceněných je však stále 

předmětem sporů a, mnohdy opodstatněné, kritiky.151 

Zřejmě v návaznosti na završení výše popsaného úsilí o legislativní zakotvení 

fenoménu třetího odboje se historik Vítězslav Sommer pokusil zhodnotit dosavadní 

bádání na poli protikomunistického odboje.152 Dosavadní historiografii třetího odboje 

vytkl absenci hlubší reflexe celkového společenského vývoje a polarizační rozdělení 

společnosti na tábory pro a proti komunismu. V tomto ohledu lze polemizovat případ 

od případu, Sommerovo plošné odmítnutí je, myslím, nešťastné. Vyznění jeho 

polemické, diskusní statě navíc ovlivnila zcela zbytečná osobní rovina kritiky. 

Hodnotné jsou nicméně Sommerovy postřehy o konceptualizaci a sociologicky 

laděném bádání, stejně jako inspirace významnými díly světové historiografie. 

V tomto ohledu na jeho inspirativní podněty navazuji, především v pojednání o 

fenoménu odporu v kapitole 4, kde mimo jiné ukazuji sociální pestrost komunity, 

z níž se profilovali razantní odpůrci komunistického režimu, komunity, která nesnese 

rozdělení na „zlé“ komunisty a „dobré“ antikomunisty. Cestu z údajně „badatelsky 

                                                             
147 Tisk návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti 
komunismu a o změně zákona o válečných veteránech a zákona o správních poplatcích (zákon o 
protikomunistickém odboji) byl Senátu předložen 8.6.2010. Po senátních volbách v říjnu 2010, kdy 
převahu v horní komoře Parlamentu získala levice, byl návrh zákona 9.12.2010 z projednávání stažen. 
148 Viz Stanovisko historiků nejnovějších dějin k senátnímu návrhu zákona o účastnících 
protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu [cit.2015-03-06].  
URL: <http://blisty.cz/art/55767.html>. 
149 Viz komentář k zákonu, ŽÁČEK, Pavel. Aplikace zákona o III. odboji. In Paměť a dějiny 3, 2011, 
s. 115-118. 
150 Evidence účastníků odboje a odporu proti komunismu k 27. 2. 2015, jimž bylo vydáno osvědčení 
dle zákona č. 262/2011 Sb. [cit. 2015-03-16].  
URL: <http://www.veterani.army.cz/dok/Evidence.pdf>. 
151 Nejnověji viz ZÍDEK, Petr. Výroba třetího odboje. In Lidové noviny: Orientace, 28.-29.3.2015, s. 
I-II, IV.  
152 SOMMER, Vítězslav. Cesta ze slepé uličky „třetího odboje“: koncepty rezistence a studium 
socialistické diktatury v Československu. In Soudobé dějiny 1/2012, s. 9-36. 
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slepé uličky ‚třetího odboje‘, která bohatou sociální realitu redukuje na černobílý 

obraz politického zápasu mezi ‚dobrem‘ a ‚zlem‘“,153 se budu snažit ukázat také 

v pojednání o fenoménu odporu v kapitole 6, ukotvené v sociohistorickém bádání o 

jeho aktérech. 

  

2.1.5 Zpracování tématu kolektivizace na Slovensku 
 

V roce 2005 vyšla zásadní práce historika Samuela Cambela, jejíž vytištění se 

však autor již nedožil. Symbolicky tak uzavřela autorův mnohaletý výzkum a přínos 

na tomto poli.154 Cambel se ve svém zhodnocení nejtěžších let soustředil na období 

mezi vyhlášením Nitranského programu (duben 1948) a hromadným útěkem 

nedobrovolných „družstevníků“ z jednotných roľníckých družstiev (JRD) v roce 

1953. Autor mistrně analyzoval pozadí vzniku koncepce JRD, proměnu výkupního 

systému, roli rodinných a sousedských vztahů na vesnici a také vliv vztahu mezi 

státem a církvemi na postup kolektivizace. S ohledem na topografii Slovenska 

věnoval značný prostor zakládání JRD v horských a podhorských oblastech. Jeho 

práci považuji za neopominutelnou pro každý další výzkum kolektivizace 

slovenského venkova a v rozborech některých zmíněných fenoménů podnětnou i pro 

autory za hranicemi Slovenska. 

V roce 2010 pak vyšla práce historičky Viery Hlavové, která se soustředila na 

propagandistickou, legislativní a perzekuční linii organizovaného tažení proti 

„kulacky“ ocejchovaným hospodářům.155 Autorka se opřela o důkladné studium ve 

fondech slovenského i českého národního archivu a Archivu ministerstva vnitra 

v Levoče, který spravoval fondy z provenience Bezpečnosti před jejich delimitací do 

Archivu Ústavu paměti národa, a knihu vypravila množstvím závažných přílohových 

dokumentů. Přínos její studie spatřuji ve shromáždění množství důkazů o tom, že 

nejdůležitějším faktorem při „kulackém“ cejchování byla ochota podvolit se 

kolektivizačnímu kurzu, a o tom, že dogmatická teze o „kulacích“ a „třídních 

                                                             
153 Ibidem, s. 11. Srov. podnětnou úvahu Pavla Horáka na téma východisek třetího odboje a jeho 
kritiky, viz HORÁK, Pavel. Počátky sociálnědemokratického poúnorového exilu (1948–1953). 
Disertační práce. Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 25-34. 
154 CAMBEL, Samuel. Päťdesiate roky na slovenskej dedine: najťažšie roky kolektivizácie. Prešov: 
Universum, 2005. 
155 HLAVOVÁ, Viera. Kulak - triedny nepriateľ: „dedinský boháč“ v kontexte kolektivizácie na 
Slovensku (1949-1960). Bratislava: Veda, 2010. 
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nepřátelích“ přetrvávala po celou dobu kolektivizace a provázela své nositele ještě 

dlouho potom. 

Nejmladší generaci slovenských historiků zabývajících se výzkumem 

venkova a kolektivizace zastupují dámy Lucia Šulejová, Martina Fiamová a Marína 

Zavacká. Lucia Šulejová se ve svém výzkumu soustředí na  odpor proti kolektivizaci 

v Prešovském kraji.156 Martina Fiamová se problematice kolektivizace a kritickému 

hodnocení dokumentů k jejímu studiu věnovala především na půdě Ústavu pamäti 

národa,157 těžiště její vědecké práce však spočívá v období Slovenského státu let 

1939 až 1945, kde se věnuje arizaci židovského pozemkového majetku. Marína 

Zavacká se orientuje na dějiny propagandy a kontext budování loajality 

v totalitárních režimech, publikovala podnětnou studii o komunistickém aktivismu ve 

venkovském prostředí158 a na toto téma brzy vystoupí na konferenci The Countryside 

and Communism in Eastern Europe: perceptions, attitudes, propaganda v rumunském 

Sibiu. 

Nejnovějším příspěvkem slovenské historiografie k obrazu kolektivizace 

v zemi je kniha Vladimíra Varinského shrnující a zastřešující jeho předešlé studie a 

výzkum na tomto poli, kterou vydalo banskobystrické nakladatelství Belianum ve 

skromném nákladu 200 ks.159 V syntetizujícím pohledu autor pojednává o změně 

koncepce agrární politiky KSČv roce 1948, o překotné kolektivizaci let 1951 a 1952 

a o vyvrcholení její krize v roce následujícím. V závěrečné fázi předkládá svůj 

pohled na zvláštnosti a výsledky finální kolektivizační fáze z let 1955 až 1960. 

 

                                                             
156 ŠULEJOVÁ, Lucia. Odpor roľníkov proti kolektivizácii na východnom Slovensku. In ROKOSKÝ, 
Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2013, s. 217-224. TÁŽ. Rozpad jednotných rolníckych družstiev v Prešovskom 
kraji v roku 1953 ako prejav odporu roľníkov voči kolektivizácii. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, 
Libor (eds.). Osm let po válce: rok 1953 v Československu. Praha – České Budějovice: Ústav pro 
studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 92-100. 
157 FIAMOVÁ, Martina. Cesta k socializácii československého poľnohospodárstva. In Pamäť národa 
02/2009, s. 16-31. TÁŽ. Kritické obdobie v kolektivizácii vidieka – dramatické udalosti roka 1953 v 
Prešovskom kraji na príklade obce Kelča. In Pamäť národa 03/2010, s. 57-64. TÁŽ. Metódy 
presviedčania roľníkov na vstup do jednotných roľníckych družstiev na prelome 50. a 60. rokov. In 
Pamäť národa 03/2012, s. 74-89. TÁŽ. „Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná 
situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. In Securitas Imperii 21, 2/2012, s. 150-181. 
158 ZAVACKÁ, Marína: Komunistický aktivista v lokálnom prostredí, 1949-1956. In KILIÁNOVÁ, 
Gabriela – KOWALSKÁ, Eva – KREKOVIČOVÁ, Eva (eds.). My a tí druhí v modernej spoločnosti: 
konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Veda, 2009, s. 542-554. 
159 VARINSKÝ, Vladimír. Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948-1960). Banská Bystrica: 
Belianum, 2014. 
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2.1.6 Kolektivizace v Polsku 
 

Zásadní prací o kolektivizaci polského zemědělství je kniha historika Daria 

Jarosze o politice Polské sjednocené dělnické strany vůči rolníkům v letech 

kolektivizace.160 Jedná se o průkopnickou práci obsáhle zpracovávající politický 

rámec a průběh kolektivizace v Polsku, bez níž se neobejde žádný další autor 

zajímající se o tuto problematiku. (V tomto ohledu bych Jarozsův význam v polské 

historiografii přirovnal k přínosu Karla Jecha v té české.) Jedna z přípravných 

studií Jaroszova díla byla publikována také v češtině.161 

Rozličné pohledy na represi doprovázející kolektivizaci polského venkova 

nabídly dva sborníky z konferencí, které se uskutečnily v roce 2002162 a 2003163 

v podkarpatském Řešově. Časový záběr i obsahová rozmanitost publikovaných statí 

však rámec shora prosazované kolektivizace přesahují, zvídavý čtenář tak nalezne 

nejen příspěvky o postavení a aktivitách rolníků v různých regionech Polska po 

oficiálním zastavení kolektivizačních snah, ale i skryté formy kolektivizace 

v následujících desetiletích či projevy dekolektivizace. 

Knižní produkce polského Ústavu paměti národa významně obohatila bádání 

o kolektivizaci v zemi, a to jak v rovině celostátního institucionálního uchopení - 

kupříkladu pojednání o roli bezpečnostního a justičního aparátu při prosazování 

kolektivizace,164 tak na poli regionálního bádání – monografického zpracování se 

dočkaly například lodžský165 a bialystocký166 region.  

 

                                                             
160 JAROSZ, Dariusz. Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi. 
Warszawa: DiG, 1998. 
161 JAROSZ, Dariusz. Polští rolníci a kolektivizace. In Soudobé dějiny 2/1997, s. 292-305. 
162 GMITRUK, Janusz – NAWROCKI, Zbigniev (eds.). Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-
1956): materiały z konferencji naukowej 5-6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie. Warszawa: Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Instytut Pamięci Narodowej, 2003.  
163 GMITRUK, Janusz – NAWROCKI, Zbigniev (eds.). Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-
1989): materiały z konferencji naukowej 27-28 listopada 2003 r. w Rzeszowie pt. "Wieś i ruch ludowy 
a władza w PRL w latach 1956-1989". Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
Ludowego – Instytut Pamięci Narodowej, 2004. 
164 KURA, Antoni. Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi 
polskiej 1948-1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, 2006. 
165 PRÓCHNIAK, Leszek. Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim. Łódż: Instytut Pamięci 
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. 
166 MARKIEWICZ, Marcin. Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948-1956. Białystok: 
Instytut Pamięci Narodowej, 2010. 
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2.1.7 Kolektivizace ve východním Německu 
 

Také historiografie našich západních sousedů dokázala v uplynulých 

pětadvaceti letech pojednat o kolektivizaci venkova z různých perspektiv. V prvé 

řadě je třeba se zastavit u knihy historika Jense Schöneho, která ve svém názvu 

pokládá otázku, zdali lze kolektivizaci vnímat jako jaro na venkově.167 Schöneho 

odpověď není kladná. Jeho kniha podává hutný výklad institucionálního rámce a 

průběhu kolektivizace v někdejší NDR a lze ji (stejně jako v případě Jecha pro české 

a Jarosze pro polské prostředí) pokládat za fundamentální zpracování tématu. Poprvé 

byla tato Schöneho práce vydána v roce 2005 a od té doby se dočkala několika 

vydání, včetně přepracovaného. V roce 2008 pak autor publikoval knihu 

Socialistická vesnice, v níž svůj záběr rozšířil o pozemkovou reformu (1945-48) a 

mezidobí před spuštěním kolektivizace (1948-52).168 V tomto ohledu je však 

Schöneho zpracování pouze přehledové, neboť německá historiografie disponuje od 

roku 2007 velmi detailním pojednáním o tomto období z pera historičky Elke 

Scherstjanoi.169 

Z inspirativních titulů německé historiografie zmíním tři. Mikrohistorickou 

perspektivu mistrně využila etnoložka Barbara Schier, která zpracovala každodenní 

život v durynské vesnici Merxleben ležící nedaleko lázeňského městečka Bad 

Langensalza.170 Na fenomén odporu proti kolektivizaci se koncentroval mladý 

historik Stefan Finger.171 Ač jde o publikaci závěrečné studentské práce, je 

Fingerovo podání velice plastické a podnětné. Pojednává zde o nekonformním 

chování, občanské neposlušnosti, odpírání spolupráce, o solidárním i o otevřeném 

odporu, nebo rozpracovává téma sebevraždy jako symbolu odmítnutí a odporu. 

Třetím titulem je kolektivní práce nesoucí název Třídní boj proti rolníkům,172 avšak 

                                                             
167 SCHÖNE, Jens. Frühling auf dem Lande?: die Kollektivierung der DDR-Landwirtschaft. 3., 
přepracované vydání. Berlin: Christoph Links, 2010.  
168 SCHÖNE, Jens. Das sozialistische Dorf: Bodenreform und Kollektivierung in der Sowjetzone und 
DDR. 2. vyd. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2011. 
169 SCHERSTJANOI, Elke. SED-Agrarpolitik unter sowjetischer Kontrolle 1949-1953. München: R. 
Oldenbourg, 2007. Za zprostředkování knihy vděčím kolegovi Paulu Weigeltovi. 
170 SCHIER, Barbara. Alltagsleben im „sozialistischen Dorf“: Merxleben und seine LPG im 
Spannungsfeld der SED-Agrarpolitik, 1945-1990. Münster: Waxmann, 2001.  
171 FINGER, Stefan. Widerstand gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR 1952-
1961. Hamburg: Diplomarbeiten Agentur, 2000. 
172 BELEITES, Michael – GRAEFE, Friedrich Wilhelm – GRÜNBAUM, Robert (eds.). Klassenkampf 
gegen die Bauern: die Zwangskollektivierung der ostdeutschen Landwirtschaft und ihre Folgen bis 
heute. Berlin: Metropol, 2010. 
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pojímající téma kolektivizace z daleko širších, často inspirativních perpektiv, z nichž 

zmíním následující dvě: Udo Grasshof z Lipské univerzity tematizuje násilnou 

kolektivizaci jako období nakloněné sebevraždám; profesor biologie Hans Dieter 

Knapp nahlíží kolektivizaci z perspektivy jejích důsledků pro krajinu. 

 

2.1.8 Kolektivizace v Maďarsku 
 

V osmdesátých letech vyšla kolektivní práce třinácti amerických badatelů 

(z valné většiny maďarského původu) o maďarské, středoevropské zkušenosti 

s kolektivizací.173 Autoři se zamýšleli nejen nad průběhem a ekonomickými faktory 

kolektivizace, ale snesli i množství poznatků o sociálním vlivu kolektivizace 

například na komunikaci či odívání ve vesnických společenstvích.  

V polovině devadesátých let publikovala svou práci o maďarských rolnících 

socioložka Martha Lamplandová z Chicagské Univerzity.174 Autorka se 

koncentrovala na sociologické uchopení vlivu kolektivizace na život vesnických 

komunit a na transformaci pracovních praktik, její kniha ovšem přináší také množství 

podnětů ke komparaci, ať už jde o odpor proti přechodu na vyšší typy kolektivních 

farem či útěky z nich v létě 1953, nebo o polemiku s proklamovanou dobrovolností 

závěrečné fáze kolektivizace. 

 

2.1.9 Kolektivizace v Rumunsku 
 

 Kolektivizace rumunského venkova je pro zahraniční zájemce velmi dobře 

zpracovaná. V roce 2009 vydala Středoevropská univerzita v Budapešti rozsáhlou 

kolektivní práci o kolektivizační transformaci rolníků, majetku a moci.175 Kniha je 

rozdělena do třech hlavních tematických oddílů; nejprve pojednává o obecných 

aspektech kolektivizace rumunského zemědělství, ve druhém oddíle tematizuje 

vztahy centra a regionů (zde upozorňuji na kapitoly o roli etnicity během 

                                                             
173 HOLLOS, Marida – MADAY, Bela C. (eds.). New hungarian peasants: an East Central European 
experience with collectivization. New York: Brooklyn College Press, 1983. 
174 LAMPLAND, Martha. The object of labor: commodification in socialist Hungary. Chicago: 
University of Chicago Press, 1995. 
175 IORDACHI, Constantin – DOBRINCU, Dorin (eds.). Transforming peasants, property and power: 
the collectivization of agriculture in Romania, 1949-1962. Budapest: Central European University 
Press, 2009. 
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kolektivizace, pojednávající o německé menšině v oblasti Banátu176 a v maďarské 

autonomní oblasti,177 a o strategiích a možnostech odporu proti dodávkovým 

kvótám178), ve třetí části se soustředí na transformaci sociálních vztahů způsobenou 

kolektivizací (pozornost si zasloží pojednání o pokusech ignorovat ideologickou tezi 

o „třídním boji“179). Kniha je vypravena také bibliografií prací o kolektivizaci 

v Rumunsku (předním domácím odborníkem a průkopníkem tématu je Octavian 

Roske), přehlednou chronologií a administrativními mapami i přehledem obcí, 

v nichž již výzkum kolektivizace probíhal. 

V roce 2011 vyšla pod názvem Rolníci v obležení180 další významná 

publikace, tentokrát z pera americké autorské dvojice Gail Kligmanové a Katherine 

Verderové. Autorky pracovaly s mnoha desítkami pamětníků a respondentů a nabídly 

sociologicko-antropologický pohled na kolektivizaci rumunského venkova. Jejich 

přístup je inovativní především v pohledu na pozadí kádrové politiky komunistické 

strany, na nově formované pracovní kolektivy kolektivizovaných zemědělských 

podniků a na byrokratizaci venkovského života. Kniha je vybavena množstvím 

tabulek s komparativním potenciálem a doprovázena dobovými fotografiemi. 

 

2.1.10 Kolektivizace v Pobaltí 
 

V roce 2013 vyšla na budapešťské Středoevropské univerzitě práce Anu Mai 

Kõlla, ředitele Centra pro baltská a východoevropská studia na švédské Univerzitě 

Södertörn, pojednávající o kampani proti „kulacky“ ocejchovaným hospodářům 

v Estonsku.181 Autor, vycházející z dokumentů Estonského národního archivu a 

Oblastního archivu ve Viljandi, se soustředil na represivní povahu sovětským 

režimem prosazené kolektivizace. Nespokojil se však s analýzou institucionálního 

rámce a vylíčením průběhu kolektivizačního úsilí, zavádí totiž čtenáře do 
                                                             
176 VULTUR, Smaranda. The role of etnicity in the collectivization of Tomnatic/Triebswetter (Banat 
region). In IORDACHI, Constantin – DOBRINCU, Dorin (eds.). Transforming peasants, s. 141-164. 
177 OLÁH, Sándor. Collectivization in the Odorhei distrikt (the Hungarian autonomous region). In 
Ibidem, s. 229-249. 
178 STEWART, Michael – STAN, Razvan. Collectivization and resistence in the shepherding village 
of Poiana Sibiului (Sibiu region). In Ibidem, s. 251-274. 
179 CHELCEA, Liviu. „Here in Reviga, there was nobody to vage the class struggle“: collectivization 
in Reviga, Baragan plain (Bucharest region). In Ibidem, s. 399-422. 
180 KLIGMAN, Gail – VERDERY, Katherine. Peasants under siege: the collectivization of Romanian 
agriculture, 1949-1962. Princeton: Princeton University Press, 2011. 
181 KÕLL, Anu Mai. The village and the class war: anti-kulak campaign in Estonia. Budapest: Central 
European University Press, 2013. 
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regionálních pater celého procesu a odhaluje jeho nevnucenou stránku, účast a 

iniciativu jeho lokálních vykonavatelů. Právě v hledání odpovědí po motivacích 

těchto aktérů považuji Kõllovu práci za přínosnou a v kontextu dosavadního 

zpracování kolektivizačního procesu v anektovaném Estonsku za průlomovou. 

Monumentální práce Davida Feesta se totiž soustředí na politický, institucionální a 

ideologický rámec sovětizace estonského venkova, individuálnímu rozměru věnoval 

autor minimální prostor.182 

V Litvě, kde kolektivizace probíhala v několika vlnách, přičemž první přišla 

hned po znárodnění půdy na konci léta 1940, není historiografické zpracování 

kolektivizace venkova pro zahraničního čtenáře nijak vyčerpávající. K dispozici jsou 

sumarizující anglicky psané studie vydávané exilově v časopisech Lituanus183 a 

Soviet Studies.184 Podstatně větší pozornost věnuje litevská historiografie po roce 

1991 problematice deportací, které zasáhly do většiny litevských rodin, a 

protisovětskému odboji. Z bohaté produkce o partyzánské etapě rezistence, s níž se 

prosazování kolektivizace prolíná, odkazuji na kvalitní přehledovou studii185 a 

alespoň jeden příklad z bohaté reflektivní literatury zrcadlící fenomén partyzánského 

boje, přeložený nedávno do češtiny.186 

Kolektivizace lotyšského zemědělství byla zpracována v dosud jediné knižní 

syntéze.187 V anglickém jazyce jsou k dispozici studie zaměřené na souvislosti 

deportací ve vztahu k odstartování kolektivizace188 a na represivní opatření proti 

„kulacky“ ocejchovaným lotyšským hospodářům.189 

                                                             
182 FEEST, David. Zwangskollektivierung im Baltikum: die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 
1944-1953. Köln: Böhlau, 2007, s. 477-482. 
183 ZUNDÉ, Pranas. The collectivization of Lithuanian agriculture 1940-1952. In Lituanus: 
Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, vol. 9, no. 3,  Fall 1963. 
184 GIRNIUS, Kestutis K. The collectivisation of Lithuanian agriculture, 1944–1950. In Soviet Studies, 
vol. 40, iss. 3, 1988, s. 460-478. 
185 KASZETA, Daniel J. Lithuanian resistance to foreign occupation 1940-1952. In Lituanus: 
Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, vol. 34, no. 3, Fall 1988. 
186 BALIUKEVIČIUS, Lionginas. Deník partyzána Dzūkase: 23. června 1948 - 6. června 1949. 
Praha: Naše vojsko, 2013. 
187 LABSVĪRS, Jānis. Latvijas lauksaimniecības kolektivizācija 1944-1956. Rīga: Zinātne, 2000. 
Anglicky psané exilové vydání (LABSVIRS, Janis. The Sovietization of the Baltic states: 
collectivization of Latvian agriculture 1944-1956. Indianapolis: Taurus, 1988.) jsem neměl 
k dispozici. 
188 SWAIN, Geoffrey. Deciding to collectivize Latvian agriculture. In Europe-Asia Studies, vol. 55, 
iss. 1, 2003, s. 39-58. 
189 BLEIERE, Daina. Repressions against farmers in Latvia in 1944-1953. In NOLLENDORFS, 
Valters et al. The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940-
1991: selected research of the Commission of the Historians of Latvia. Riga: Institute of the History 
of Latvia, 2005, s. 242-253. 
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2.1.11 Kolektivizace v komparativních pohledech 
 

Komparativní pohledy na podobu kolektivizace v zemích ovládaných 

komunistickými režimy se začaly objevovat na konci šedesátých let. Jerzy F. Karcz 

postavil vedle sebe sovětskou, východoevropskou a čínskou kolektivizaci.190 Různé 

přístupy a aspekty podrobení rolnických společenství ve východoasijských zemích (v 

Barmě, Číně, Indonésii, Korei, Malajsii a Vietnamu) promýšlel v sedmdesátých 

letech autorský kolektiv vedený Johnem Wilsonem Lewisem.191 V osmdesátých 

letech Alexander Nove, renomovaný hospodářský historik z Univerzity Glasgow, a 

Karl-Eugen Wädekin, specialista na srovnávací studium agrárních politik z hesenské 

Univerzity v Giessenu, iniciovali vydávání knižní řady Studies in East European and 

Soviet Russian agrarian policy, jejíž první svazek přinesl cenné komparativní 

výsledky i podněty na poli taktických, organizačních a administrativních přístupů 

k prosazování kolektivizace a na poli ekonomických ukazatelů kolektivizovaného 

zemědělství sovětského Ruska a evropských zemí v jeho mocenské sféře vlivu.192 

Jeden z následujících svazků pak komparativně pojednával o hloubce reformních 

zásahů do zemědělství v období ohlášené přestavby - perestrojky.193 

Zřejmě nejambiciózněji pojatá kamparace kolektivizovaných zemědělství 

vzešla na začátku devadesátých let z pera amerického ekonoma z pensylvánské 

Swarthmore College Frederica Pryora. Pryor do své velkolepé práce Rudí a zelení194 

zapracoval dostupná data ze čtyř kontinentů o zemědělství ve státech s marxistickými 

režimy a knihu pojal jako zhodnocení kolektivizace zemědělství coby ekonomického 

fenoménu. Výklad koncipoval do čtyř hlavních oddílů. V prvním z nich zhodnotil 

agrární reformy předcházející kolektivizaci a ustavení státních a kolektivních farem 

                                                             
190 KARCZ, Jerzy F. Comparative study of transformation of agriculture in centrally planned 
economies: the Soviet Union, Eastern Europe and mainland China. In THORBECKE, Erik (ed.). The 
Role of Agriculture in Economic Development. New York:  National Bureau of Economic Research, 
1970, s. 235-276. 
191 LEWIS, John Wilson (ed.). Peasant rebellion and communist revolution in Asia. Stanford: 
Stanford University Press, 1974. 
192 WÄDEKIN, Karl-Eugen – JACOBS, Everett M. (eds.). Agrarian policies in communist Europe: a 
critical introduction. Totowa: Allanheld, Osmun Publishers, 1982. Na stranách 72-79 čtenář nalezne 
přehledné schéma s charakteristikami kolektivizace, respektive kolektivizovaných kolektivních 
výrobních podniků v SSSR, NDR, Československu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a 
v Albánii. 
193 WÄDEKIN, Karl-Eugen (ed.). Communist agriculture: farming in the Soviet Union and Eastern 
Europe. London – New York: Routledge, 1990. 
194 PRYOR, Frederic L. The Red and the Green: the rise and fall of collectivized agriculture in 
Marxist regimes. Princeton: Princeton University Press, 1992. 
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podle vzoru sovchozů a kolchozů. Druhou část věnoval strukturálním problémům – 

vnitřní organizaci těchto farem a jejich vertikálním i horizontálním integračním 

vazbám. Ve třetí části jej zajímaly přístupy k zemědělství ve vztahu k jeho 

výkonnosti, zatímco v posledním oddílu pojednal o možnostech reforem 

kolektivizovaného zemědělství a možnostech zpětného procesu, tedy kolektivizace. 

Ke komparaci evropských podob kolektivizovaného zemědělství směřoval 

britský historik Nigel Swain z Univerzity v Liverpoolu. Těžištěm jeho výzkumu bylo 

maďarské hospodářství, přičemž ve svém bádání se v komparativním směru 

postupně posouval k demontáži a transformaci kolektivizovaného zemědělství až po 

jeho integraci do společné zemědělské politiky.195 Nigel Swain se na podzim 2007 

v Praze účastnil již zmiňované odborné konference, na níž představil svůj pohled na 

typologii východoevropských podob kolektivizace, hlouběji se pozastavil nad 

formami odměňování, významem záhumenků či nadřazením práva uživatelů nad 

práva vlastníků.196 V dubnu 2013 přijel na pozvání Ústavu hospodářských a 

sociálních dějin FF UK a Ludwig Boltzmann Institutu do Prahy, kde proslovil 

komparativně laděnou přednášku na téma Twenty First Century Perspectives on 

Collectivisation and De-Collectivisation. Z dalších komparativních tendecí, které se 

ve výzkumu kolektivizovaného a zkolektivizovaného venkova objevily, uvedu 

alespoň Tatjanu Thelenovou, která se zabývala komparativním výzkumem 

prosazování kolektivizace ve dvou vesnicích na opačných stranách maďarsko-

rumunského pomezí.197 

Skutečně reprezentativní podobu získal historický výzkum na poli komparace 

evropských podob kolektivizace teprve nedávno, když v roce 2014 Středoevropská 

univerzita v Budapešti po několikerém odkladu vydala reprezentativní mezinárodní 

                                                             
195 SWAIN, Nigel. Getting land in Central Europe. In ABRAHAMS, R. (ed.). After Socialism: Land 
Reform and Rural Social Change in Eastern Europe. Oxford: Berhahn, 1996, s. 193-215. TÝŽ. 
Agricultural restitution and co-operative transformation in the Czech Republic, Hungary and 
Slovakia.In Europe-Asia Studies, vol. 51, iss. 7, 1999, s. 1199-1219. TÝŽ. Decollectivisation politics 
and rural change in Bulgaria, Poland and the former Czechoslovakia. In Social History, vol. 32, iss. 1, 
2007, s. 1-26. TÝŽ. Agriculture “east of the Elbe” and the Common Agricultural Policy. In Sociologia 
Ruralis, vol. 53, iss. 3, 2013, s. 369-389. 
196 SWAIN, Nigel. Typologie východoevropských podob kolektivizace. In BLAŽEK, Petr – 
KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské 
souvislosti. Praha: Dokořán, 2008, s. 30-59. 
197 THELEN, Tatjana. Violence and social (dis)continuity: comparing collectivization in two East 
European villages. In Social History, Vol. 30 No. 1 (February 2005), s. 25-44. 
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práci Kolektivizace zemědělství v komunistické východní Evropě.198 V prvním 

oddílu pojednávají Lynne Violová a David Feest o meziválečném sovětském 

kolektivizačním modelu a o jeho aplikaci na nově anektovaných územích 

pobaltských republik. Druhá část zastřešuje kolektivizaci ve středoevropských 

zemích. Dariusz Jarosz, Jens Schöne, Jan Rychlík a József Kovács zde pojednávají o 

polské, východoněmecké, československé a maďarské podobě kolektivizace. Třetí 

oddíl je soustředěn na jihovýchodní Evropu. O podobách kolektivizace zemědělství 

v Rumunsku, Jugoslávii, Bulharsku a Albánii zde pojednali Constantin Iordachi 

společně s Dorinem Dobrincu, Melissa Bokovoy, Mihail Gruev a Örjan Sjöberg. 

V závěrečné části, věnované odlišnostem ve vztazích centra s periferiemi a sociálním 

a etnickým názorovým rozporům, se Arnd Bauerkämper zamýšlí nad historickými 

narativy a protichůdnými vzpomínkami provázejícími sociální praktiky 

východoněmecké kolektivizace, Zsuzsanna Varga na maďarském příkladu tematizuje 

přisvojení a modifikace sovětského modelu kolektivizace, Gregory Witkowski 

srovnává rozšířené reakce na státní plánování v Polsku, Ndr, Rumunsku a Bulharsku, 

řadu úvah pak uzavírá Nigel Swain srovnáním kolektivizačních kampaní v dotčených 

evropských zemích.  

Pokud se týká české historiografie, omezím se pouze na jeden skutečně 

reprezentativní příklad, a to statisticky podložené mezinárodní srovnání výkonnosti 

československého zemědělství v padesátých letech, které přinesl Pavel Novák.199 

Ke komparativnímu pohledu zvolil reprezentanty evropského kontinentu z východní 

i západní strany železné opony (Polsko, Maďarsko, NDR, SRN, Francii, Itálii, 

Velkou Británii) a pro celosvětový kontext přidal do srovnání také SSSR, USA a 

Japonsko. V komparačních aspektech Novák zohlednil procento v zemědělství 

pracujících obyvatel, počty zemědělských závodů, stavy hospodářského zvířectva, 

půdní rozlohy, hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin, vývoj počtu 

traktorů, vývoj dojivosti a spotřeby umělých hnojiv. 
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2.2 Výzkumné otázky 
 

 Nástin podaný v oddílech věnovaných československé a české historiografii 

ukazuje, že dosavadní historický výzkum kolektivizace se orientoval převážně 

„makroskopicky“. Vedle pohledů „shora“ se opačná perspektiva dosud uplatňovala 

jen v malé míře, i když přísliby v podobě drobnějších studií mladých historiků a 

regionálně zakotvených výzkumů prováděných při zpracovávání bakalářských a 

diplomových prací tu jsou. Tato bilance mě utvrdila v rozhodnutí orientovat 

předkládaný výzkum „mikroskopicky“ tak, aby aktéři kolektivizace ve zkoumaných 

oblastech (ať už jde o hospodařící zemědělce, nebo aktivisty pomáhající prosadit 

kolektivizaci) nepředstavovali jen jakousi anonymní masu. 

Jak jsem již předeslal v samotném úvodu, rozhodl jsem se soustředit se při 

zpracování disertační práce na vybrané kolektivizační fenomény a přitom zůstat 

věrný mikrohistorické perspektivě. Výběr těchto fenoménů jsem podřídil základní 

výzkumné otázce, a to otázce recepce, tedy příjímání kolektivizační myšlenky.  

Prvotním úkolem výzkumu tedy bylo nalézání odpovědí na otázky, jakým 

způsobem byla myšlenka kolektivizace přijímána a jaké reakce kolektivizační úsilí 

vyvolávalo. Z takto položené otázky pak v rámci stanovení hypotéz vyvstává 

zaměření výzkumu na fenomén dobrovolnosti, fenomén odporu a fenomén 

spolupráce.  

Perspektiva zdola mi přitom měla umožnit nahlédnout konkrétní projevy 

těchto fenoménů tak, aby namísto tradičně preferovaných intelektuálních, politických 

či hospodářských elit vystupovali v roli svébytných historických subjektů rolníci, 

dělníci, místní funkcionáři, idealisté, prospěcháři i zoufalci. 

Mikrohistorická orientace na projevy a aktéry zkoumaných fenoménů mě 

přivedla k „malým“ historickým postavám, k jednotlivcům. Člověk je ovšem tvor 

společenský, nežije ani nejedná izolovaně, nýbrž ve vzájemné interakci s okolními, 

společenskými vlivy. Z toho tedy vyplynula potřeba nahlížet sociální souvislosti, 

zkoumat vazby, vztahy a vzorce chování aktérů zkoumaných jevů tak, aby bylo 

možné pochopit motivace a okolnosti rozhodování. To nás přivádí k další 

principiální otázce, na kterou jsem se při výzkumu snažil nalézat odpovědi, totiž jaké 

pohnutky, okolnosti rozhodování a motivace se skrývaly za konkrétním jednáním a 

reakcemi obyvatel kolektivizovaného venkova. 
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Takto vymezený soubor otázek je nyní třeba vymezit časově a místně. 

S ohledem na základní otázku recepce kolektivizační myšlenky a jejího prosazování 

lze jádro výzkumu časově vymezit obdobím let 1949 až 1953. Během této počáteční 

fáze kolektivizace se kolektivizační snahy projevily ve většině obcí regionu, jemuž 

se budeme věnovat. To je důležité z hlediska sledování prvotní výzkumné otázky. 

S ohledem na vylíčenou perspektivu a druhotný soubor otázek směřující od projevů k 

aktérům a jejich motivacím je třeba upozornit, že uvedené období ve svém výzkumu 

značně překračuji, a to na obě strany pomyslné časové osy. 

Samotný název práce prozrazuje regionální orientaci na horní Polabí. Volba 

největší české řeky jako osy výzkumu přirozeně není náhodná. Sledování její linie 

totiž nabízí celou škálu rozličných podmínek a umožňuje studium kolektivizačních 

fenoménů v geograficky a produkčně odlišných podmínkách (horské regiony 

Krkonoš a jejich podhůří, úrodné, výsostně zemědělské nížiny, okolí průmyslových 

center). Další výklad ještě podrobněji osvětlí orientaci na severní a jižní okraje 

horního Polabí, jakož i výběr konkrétních venkovských lokalit.  

Převažující historické interpretace dosud vykreslovaly horské a podhorské 

regiony, které byly po druhé světové válce a odsunu německého etnika osídlované 

nově příchozími obyvateli, jako oblasti, kde se kolektivizaci dařilo prosazovat 

nejrychleji a nejsnáze. Naopak produkčně bohaté zemědělské oblasti polabské nížiny 

byly vykreslovány, také s ohledem na tradiční vliv a sympatie k agrární straně, jíž 

byla Košickým programem zakázána další účast v politickém kolbišti osvobozeného 

Československa, jako regiony charakteristické odmítáním kolektivizace. Tato 

interpretace mě při koncipování hypotéz přivedla k zaměření výzkumu obráceným 

směrem. Při provádění předběžného výzkumu zaměřeného na základní otázku 

recepce kolektivizace v jednotlivých regionech horního Polabí, jsem se rozhodl pro 

následující orientaci: pokusím se zkoumat fenomén odporu v horském, nově 

osídleném okrese Vrchlabí a fenomén dobrovolnosti v nížinném, tradičně agrárním 

okrese Hradec Králové. Propojujícím faktorem ve zhruba sedmdesátikilometrovém 

úseku, který řeka Labe na svém horním toku překonává na cestě mezi těmito 

rozdílnými regiony, bude zkoumání fenoménu spolupráce. 

Jsem si přirozeně vědom úskalí a limitů plynoucích z takto koncipovaných 

podmínek výzkumu. Již jsem předesílal, že se koncipováním výzkumných otázek 

vzdávám potenciální možnosti generalizace svých závěrů. Jde mi o zkoumání 
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jedinečnosti. K diskusi o platnosti zažité představy o snadné kolektivizaci 

v dosídlovaném pohraničí200 a spletité cestě k prosazení kolektivizace v polabských 

nížinách však výsledky předloženého výzkumu mohou svým dílem přispět, aniž by si 

činily nárok na celkové přehodnocení. To by ostatně bylo dosti krátkozraké. 

Předkládanou disertační práci tedy nelze vnímat jako pokus o zachycení obecných 

rysů a trendů při prosazování kolektivizace, svým zaměřením na jevy, na reakce a na 

aktéry s jejich motivacemi, názory a očekáváními chce spíše přispět do diskuse o 

fenoménech dobrovolnosti, odporu a spolupráce jako faktorech přijímání a 

prosazování kolektivizace. 

Není pochyb o tom, že zemědělství Československa procházelo obdobnou 

transformací a venkovští aktéři řešili obdobné problémy jako hospodářství v dalších 

zemích, které se ocitly na východní straně železné opony a podstupovaly 

kolektivizaci zemědělství dle určujícího sovětského vzoru. Zároveň však v každé z 

těchto zemí, v každém regionu, v každé vesnici nabývalo prosazování kolektivizační 

politiky svých jedinečných, specifických rysů. V průběhu výkladu bude mou snahou 

upozorňovat na základě prostudované zahraniční odborné literatury na analogie 

některých těchto rysů a postojů za hranicemi Československa. 

 

2.3 Charakteristika metod výzkumu a využitých pramenů 
 

S ohledem na stanovení výzkumných otázek bylo již na prahu celého bádání 

zřejmé, že sáhnu k využití mikrohistorické metody. Orientace na „malé“ dějiny, 

pohled „mikroskopem“ a zohledňování „malých“ lidí v dějinách, které jsem si 

v úvodu vytknul, je pro mikrohistorii, zabývající se studiem minulosti v malém 

měřítku, více než typické již od sedmdesátých let minulého století, kdy se tato 

metoda v historiografii začala objevovat. Pro aplikování této metody na výzkum na 

poli soudobých dějin je, řekl bych, nezbytná rozsáhlá heuristika a průzkum řady 

archivních souborů. Zevrubný výzkum jsem podnikal především v archivních 

                                                             
200 Nejnověji tuto zažitou představu zopakoval Matěj Spurný. Ve své podnětné práci vyslovil 
v kontextu zbíhání osídlenců nepříslušně zobecňující tezi o tom, že „proti vzniku zemědělských 
družstev v pohraničí neexistoval rozhodný odpor; obyvatelstvo, které k půdě nemělo srovnatelný vztah 
jako například sedláci z Vysočiny, reagovalo často útěkem domů – do vnitrozemí, na Slovensko“. 
Spurný zde vycházel především ze sumarizujících zpráv pro ústřední orgány, my si však v některých 
pasážích ukážeme, že lokální a regionální funkcionáři měli nezřídka tentenci obraz o kolektivizaci 
vylepšovat a redukovat informace pouze na kvantitativní výkaz. SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: 
česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex, 2011, s. 65. 
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fondech místní a okresní provenience, avšak v zájmu co možná největší úplnosti 

obrazu zkoumané minulosti nebylo možné pominout výzkum také v archivních 

souborech krajské a centrální úrovně. 

Zvolený přístup k uchopení práce podnítil přirozeně i výběr dalších použitých 

metod: metody analýzy dokumentů, biografické metody a (byť okrajově) také 

metody orální historie. Metoda analýzy dokumentů patří k historikově základní 

výbavě a byla užívána v průběhu vzniku celé práce, při práci s veškerými písemnými 

prameny. Po biografické metodě jsem sáhnul především při psaní kapitoly 

pojednávající o fenoménu spolupráce. Její aplikace umožnila sestavení vcelku 

ucelených biografií aktérů, které spojoval záznam o tajné spolupráci v registrech 

komunistické Bezpečnosti. Zde jsem byl inspirován také přístupy prosopografie, 

která zkoumá určitý okruh osob s ohledem na původ, profesní uplatnění a rodinné 

vazby, přičemž objekty výzkumu volí zpravidla v kombinaci zeměpisných, časových 

a sociopolitických kritérií. Aplikace metody orální historie, s níž jsem hojně pracoval 

ve svých předešlých výzkumech, zůstala tentokrát pozadu za očekáváním. O práci 

s pamětníky jsem sice usiloval, ale čas zde sehrál svou nepříznivou roli. Přímí aktéři 

událostí druhé poloviny čtyřicátých a první poloviny padesátých let už nejsou, pokud 

jde o vybrané lokality výzkumu, mezi námi. Tato metoda tedy nemohla být 

v dostatečné míře aplikována a zůstala v rovině postranních, dílčích výzkumů, které 

se nepodílejí na konečné verzi disertační práce. 

Přestože přístup, který jsem ke zpracování zvolené problematiky užil, je 

přístupem historika, cítím se inspirován a z části také vycházím z poznatků dalších 

humanitních disciplín, především sociologie, etnografie a antropologie. Za zdroj 

inspirace považuji sociologické zaměření na každodenní interakci, vzájemnou 

provázanost lidského jednání a její důsledky pro chování jednajících osob, 

etnografický výzkum modelů chování a antropologický zájem o jednotlivce a úsilí o 

komplexní pohled na člověka. 

Jako důsledku těchto inspirací je třeba zmínit mou snahu o kvalitativní přístup 

s uplatněním detailní analýzy při zkoumání třech zvolených fenoménů, jejich projevů 

a aktérů. Tato snaha zahrnuje zájem o genezi těchto fenoménů a jejich kontinuitu, a 

realizuji ji skrze zkoumání a systematický popis pokud možno všech vnitřních 

souvislostí. Takto pojatý kvalitativní výzkum poskytuje velké množství informací o 

malém počtu zkoumaných jedinců, znovu je však na místě připomenout, v části o 
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limitech koncipování výzkumných otázek již zmíněnou skutečnost, že následná 

generalizace takto pojatého výzkumu by byla velice problematická, až nemožná. 

Jsem si také vědom úskalí vyplývajících z převahy dokumentů vesměs úřední 

provenience, z nichž bylo nezbytné při výzkumu vycházet. V tomto ohledu lze 

předložené výsledky vnímat také jako prověření interpretačních možností, jako 

prověření limitů kritické analýzy dokumentů převážně úřední (správní, soudní, 

bezpečnostní, penologické) provenience. Kvalitativní výzkum vyžaduje vhled do 

dobových poměrů, vcítění se do zkoumaných aktérů a přejímání jejich perspektivy. 

V tomto ohledu si dovolím použít příměr Wilhelma von Humboldta a poznamenat, 

že ve shodě s ním se domnívám, že stejně jako malíř nebo básník snažící se dát barvu 

krajině také historik by měl být schopen navodit atmosféru doby a přiblížit pocity 

aktérů, kteří v daném období žili.201 

Prameny, skrze které jsem se pokusil navodit atmosféru doby a přiblížit 

pocity aktérů, se nyní pokusím stručně charakterizovat.  

Předložená disertační práce byla zpracována téměř výlučně na základě dosud 

nepublikovaných archivních pramenů. Zpracování zvolené problematiky, 

orientované na mikrohistorickou analýzu třech rozdílných fenoménů, si vyžádalo 

studium velkého množství dokumentů v desítkách archivních souborů roztroušených 

v rozličných regionálních i centrálních archivech i v nearchivních institucích. Pro 

realizaci výzkumného záměru bylo třeba, i s ohledem na zmíněnou absenci 

pamětníků, pracovat s veškerými dostupnými prameny, s dokumenty úřední, 

stranické, bezpečnostní a justiční provenience, ale i s dokumenty penologické či 

školní povahy. Pro přehlednost tohoto oddílu, pojednávajícího o charakteristice 

využitých pramenů a práci s dokumenty, budu v následujícím výkladu kopírovat 

vymezené fenomény a pokusím se u každého z nich vyzdvihnout důležité prameny, 

které byly zásadní pro konečné výsledky výzkumu.  

K uchopení fenoménu odporu bylo nutné začít výzkum v materiálech 

bezpečnostní provenience. V Archivu bezpečnostních složek jsem studoval svazky 

uložené ve fondu Vyšetřovacích spisů Hradec Králové a v Historickém fondu 

Ministerstva vnitra, kde se nacházejí výpovědi svědků a vyšetřovaných. 

V operativních částech obsahují tyto svazky zprávy tajných spolupracovníků, interní 

komunikaci bezpečnostního aparátu a prvopisy počátečních výslechových protokolů, 
                                                             
201 NOIRIEL, Gérard. Úvod do sociohistorie. Praha: SLON, 2012, s. 20. 
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o jejichž významu se ještě zmíním. Soubor pravidelných hlášení z regionů, uložený 

ve fondu Různé bezpečnostní spisy, pomohl analyzovat obraz nově utvářeného 

lokálního společenství v dosídlované obci.  

Následovat musel výzkum v místně příslušném Státním okresním archivu 

v Trutnově, ve fondech obecní a okresní provenience. Zcela zásadním momentem 

bylo ochotné zpřístupnění nezpracovaných archivních souborů dolnolánovského 

jednotného zemědělského družstva, místního národního výboru a místní stranické 

organizace. Důležitým pramenem pro reflexi obecních událostí, stejně jako postojů 

kronikáře, který v obci sehrával roli kolektivizačního aktivisty, bylo studium obecní 

kroniky uložené ve fondu archivu obce. Pro analýzu okresem organizovaných 

kampaní, realizovaného dozoru nad obcemi a korespondence vedené s krajskými 

orgány bylo zásadní studium rozsáhlých archivních souborů Okresního národního 

výboru Vrchlabí a Okresního výboru KSČ ve Vrchlabí. 

Jistou formu osobní reflexe bylo možné analyzovat v dokumentech z období 

politického uvolnění v roce 1968 a v krátkém následujícím období počátku okupace. 

V souboru dokumentů někdejší novopacké pobočky klubu politických vězňů K 231, 

které byly v říjnu 2008, po čtyřiceti letech, vykopány v lese nedaleko Bělé u Pecky, 

bylo možné najít reflexi někdejšího vyšetřování. Dnes jsou tyto dokumenty uloženy 

v Národním archivu ve fondu Konfederace politických vězňů. Menší míru osobní 

reflexe poskytoval spis k vyřízení žádostí o podmínečné propuštění z druhé poloviny 

padesátých let, uložený ve fondu Krajské prokuratury Hradec Králové ve Státním 

oblastním archivu v Zámrsku.202 Některé postoje lokálních aktérů bylo možné vyčíst 

z vězeňských spisů uložených v Národním archivu ve fondu Správy Sboru nápravné 

výchovy. 

Spisy Státního soudu Praha a Státní prokuratury Praha poskytly obraz o 

organizaci a režii premiérového veřejného procesu, který Vrchlabí v září 1952 při 

přelíčení s dolnolánovskými aktéry protikolektivizačního odporu zažívalo. Příslušná 

složka „rodinného celku“ odsouzeného hospodáře, uložená v již zmíněném fondu 

Správy Sboru nápravné výchovy umožnila v konfrontaci s okresní agendou 

                                                             
202 K orientaci ve fondu je mi už léta nápomocna dr. Marie Skopalová, která jej uspořádala a 
publikovala k tématu několik zásadních studií, viz SKOPALOVÁ, Marie. Krajská prokuratura Hradec 
Králové 1949-1993. In Sborník archivních prací, 2006, 56(2), s. 547-656. TÁŽ. Správní spisy 
krajských prokuratur v Pardubicích a Hradci Králové z let 1949-1960 jako pramen historického 
bádání. In Sborník archivních prací, 2007, 57(2), s. 707-739.  
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nahlédnout pod pokličku provedeného přesídlení rodiny v rámci centrálně řízené 

akce „K“. Dobový tisk pak podal svědectví o tehdejším propagandistickém úzu 

manipulování veřejnosti. 

Uchopení fenoménu dobrovolnosti jsem začal výzkumem obecních kronik. 

Dvě ze tří hlavních knih jsou dodnes v držení a pečlivém opatrování obce, což 

poskytlo vítanou záminku rozjet se do terénu. Opět však bylo nutné povzdechnout 

nad absencí přímých svědků zkoumaného období, jediným pamětníkem tak zůstal 

kronikář, jehož postřehy, obohacené o otcovské (rovněž kronikářské) vyprávění byly 

cenným doplněním získávaného obrazu.  

Nejpodstatnější část výzkumu se však odehrála ve Státním okresním archivu 

v Hradci Králové, jehož pracovníci mi už po léta vycházejí vstříc ve zpřístupňování 

nezpracovaných souborů a v cenné pomoci při dohledávání střípků do podrobné 

mozaiky historického obrazu.  

Záznamy z další místní kroniky začaly doplňovat důležité dokumenty uložené 

ve fondech  stěžerského jednotného zemědělského družstva203 a místního národního 

výboru. Písemnosti z činnosti místní komunistické organizace, fungující v obci už od 

roku 1921, se bohužel nezachovaly. Dokumenty obecní provenience posléze 

vystřídala úroveň okresní a krajská. Zápisy ze schůzí správních i stranických orgánů, 

úřední korespondence, vypracovávané zprávy a přehledy obsažené ve fondech 

Jednotného a Okresního národního výboru Hradec Králové a Okresního výboru KSČ 

v Hradci Králové ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a ve fondu 

Krajského výboru KSČ v Hradci Králové ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. 

Zde jsem rovněž analyzoval dokumenty z fondu Rolnického cukrovaru v Syrovátce, 

které měly výpovědní hodnotu k organizaci, řízení a výnosům pronajatého 

zbytkového statku.  

 Bádání potom pokračovalo v ústředních archivech. Specializovaná větev 

fondu Ministerstva zemědělství, obsahující rozsáhlou celostátní evidenci jednotných 

zemědělských družstev, bohužel k obohacení výzkumu nepřispěla, stěžerské složky 

obsahovaly jen zanedbatelné marginálie.204 Svá svědectví ovšem vydaly další 

                                                             
203 Inventář k fondu chybně hovoří o stěžerském JZD jako o nejstarším v okrese, jeho autoři očividně 
zapomněli rozlišovat mezi ZVD a JZD. KLÍMOVÁ, Petra – WIPLER, Jan. Jednotné zemědělské 
družstvo Stěžery (1945) 1947-1963 (1964). Inventář. SOkA Hradec Králové 1989. 
204 V tomto kontextu je třeba si povzdechnout také nad absencí dokumentů okresní družstevní rady, a 
to jak pro královéhradecký, tak i vrchlabský okres. 



52 

 

z bohatých fondů Národního archivu. S ohledem na roli, kterou Stěžery sehrály v září 

1953, poskytly bohatá svědectví fondy někdejšího Archivu ÚV KSČ, konkrétně fond 

Antonína Zápotockého, fond Politického sekretariátu, fond Branného a 

bezpečnostního oddělení a fond Zemědělského oddělení ÚV KSČ. Doplňující 

podklady v podobě souhrnných zpráv monitorujících ohlasy na vystoupení ve 

Stěžerách byly využity z fondu Stranických informací a z fondu Jindřicha Uhra. 

Obraz bezpečnostních opatření doprovázejících cestu prezidenta do Stěžer 

zprostředkovaly dokumenty z fondu Krajské správy Ministerstva vnitra Hradec 

Králové, uložené v Archivu bezpečnostních složek v Brně – Kanicích.  

 Pozornost jsem věnoval také obrazu, jakým bylo stěžerské zemědělské 

výrobní družstvo zobrazováno v dobovém tisku. Za tímto účelem jsem analyzoval 

články, které se v roce 1947 objevily v Lidových proudech, krajském tiskovém 

orgánu národně socialistické strany, v roce 1952 v Pochodni, krajském tiskovém 

orgánu KSČ, a v roce 1953 v Rudém právu, v Zemědělských novinách, ve 

Vesnických novinách královéhradeckého okresu a v obdobném plátku vycházejícím 

pod názvem Za socialistickou vesnici Novobydžovska. Se zvláštním vydáním přišly 

Zemědělské noviny, které u příležitosti Zápotockého vystoupení ve Stěžerách vyšly 

pod názvem Vesnické Zemědělské noviny na pomoc novinám okresu Hradec 

Králové. 

K uchopení fenoménu spolupráce bylo třeba podniknout nejvíce rozptýlený 

výzkum, což bylo podmíněno dvěma momenty. Jednak skutečností, že jsem do svého 

výběru zařadil dva důležité aktéry tajné spolupráce, jejichž osobní svazky vedené 

Bezpečností byly zničeny, jednak potřebou ověřovat, konfrontovat a doplňovat 

specifický obsah dokumentů z provenience bezpečnostního aparátu.  

První část výzkumu probíhala v dokumentech roztroušených téměř ve dvou 

desítkách fondů Archivu bezpečnostních složek. Pro obraz práce a organizace 

bezpečnostního aparátu v regionu byl velmi důležitý fond Krajská správa 

Ministerstva vnitra Hradec Králové, deponovaný v Brně – Kanicích, a dále fondy 

Velitelství Státní bezpečnosti a Sekretariát ministra vnitra. O okolnostech zavázání 

ke spolupráci vypovídaly zprávy obsažené ve fondech Agenturních svazků, ale také 

v rehabilitačních spisech z konce šedesátých let, uchovávaných (z důvodu vřazení do 

rehabilitačních spisů ze začátku let devadesátých a tedy novému běhu archivačních 

lhůt) ve spisovně Krajského soudu v Hradci Králové. Další poznatky v tomto smyslu 
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nabídly písemnosti z fondu Inspekce ministra vnitra a fondu Hlavní správy Vojenské 

kontrarozvědky a tzv. „U“ karty205 uložené ve Sbírce různých písemností. 

K rekonstrukci průběhu spolupráce a zapojení tajných spolupracovníků do 

jednotlivých případů bylo třeba procházet poměrně velké množství spisů uložených 

ve fondech vyšetřovacích spisů, objektových svazků a svazků kontrarozvědného 

rozpracování. Dokumenty uložené ve fondu Vytříděné spisy sekretariátu ministra 

vnitra poskytly obraz o interním hodnocení výsledků a kvality spolupráce. O zázemí, 

služebním postupu a hodnocení důstojníků Státní bezpečnosti, ale také o některých 

vztazích na pracovišti podaly obraz dokumenty z fondu Personálních spisů 

příslušníků Ministerstva vnitra a Kádrové správy Federálního ministerstva vnitra. 

V tomto směru probíhalo bádání také ve dvou spisech Úřadu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu, za jejichž zpřístupnění jsem vděčný Janu Srbovi. 

Okrajové využití solitérních písemností nabídly fondy Kabinet státobezpečnostních 

materiálů a Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava. 

  Druhá část výzkumu zaměřená na hledání odpovědí na otázky po motivech 

jednání, okolnostech rozhodování a sociálních souvislostech, vazbách a vzorcích 

chování konkrétních aktérů mě zavedla také do Státního okresního archivu v Chebu, 

do Státního okresního archivu v Berouně, do obce Trubín, kde jsem kromě studia 

kronik také vedl rozhovory s pamětnicemi, do Vojenského historického archivu 

v Praze a do Centrální registratury Vojenského archivu v Trnavě. Velké množství 

materiálů jsem v tomto ohledu analyzoval ve Státním okresním archivu Hradec 

Králové, další potom v Národním archivu a ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. 

V mnoha momentech bylo pro pokračování výzkumu neocenitelné využití dobových 

pobytových evidencí roztroušených v regionálních archivech v Berouně, Hradci 

Králové a v Trutnově a v Národním archivu. 

Při práci s archivními dokumenty bylo vhodné dodržovat některé zásady. 

Mělo by být vždy zcela jasné, kdy se jedná o dokument bezprostřední (např. 

fonogram, zápis ze schůze, zápis z prvního výslechu) a kdy se naopak jedná o 

zprostředkovaný záznam činěný s odstupem (např. souhrnné hlášení, vyhodnocení, 

zápis kronikáře). I proto se důsledně držím zásady odkazovat nikoli pouze na uložení 

                                                             
205 K původnímu určení kartotéky a k pozadí vzniku souboru „U“ karet viz KAPLAN, Karel. 
Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, s. 83-84. 



54 

 

dokumentu, nýbrž na konkrétní dokument s jeho původcem, datací a co 

nejpřesnějším, pokud možno původním označením. 

Při analýze a interpretaci dokumentů z provenience bezpečnostního aparátu 

bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost otázce, za jakým účelem konkrétní 

dokument vznikl, jak úplné či neúplné jsou soubory, v nichž se dokumenty 

dochovaly, do jaké míry lze obsah dokumentu konfrontovat a verifikovat.206 Nutnost 

důkladné vnitřní i vnější kritiky pramene, osvojovaná všemi historiky již v úvodu 

studia při absolvování historického prosemináře, zde prověřuje schopnost kritické 

analýzy. Potřeba konfrontace a verifikace pramenů ve svém důsledku ovlivnila 

strukturu poznámkového aparátu práce, a to tak že v konkrétní poznámce odkazuji na 

více zdrojů najednou. Zvoleným stylem jsem se chtěl vyvarovat přehuštění odkazů, 

neboť v některých situacích by bylo nutné opatřit jedinou větu, či souvětí hned 

několika odkazy na rozličné (verifikační, zpřesňující či doplňující) zdroje. 

Alternativní možností by bylo uvedení (představení) takového pramene přímo 

v textu, tuto cestu jsem však s ohledem na čtenáře zamítl. 

Pokud se týče protokolů o výsleších vyšetřovaných, vycházel jsem především 

z výpovědí učiněných v prvních dnech po zatčení. U nich byl splněn předpoklad 

informativní role, tedy že sloužily skutečně k vyšetřování – vyšetřovatelé z nich 

teprve čerpali poznatky. To bylo možné ověřit v konfrontaci s paralelními 

výpověďmi dalších zatčených, s hlášeními spolupracovníků z cel vyšetřovací vazby i 

s pozdějšími dokumenty (žádostmi o propuštění, o obnovu řízení, o rehabilitaci).207 

Pozdější protokoly koncipované jako podklad obžaloby nebo pro čtení u soudu už 

vznikaly s jasným zadáním jako důkaz doznání ke konstruované (respektive směsi 

skutečné a konstruované) „protistátní“ činnosti a konvenovaly s trestní kvalifikací 

                                                             
206 K diskusi nad historiografickou relevancí dokumentů z provenience Státní bezpečnosti viz 
TOMEK, Prokop. Svazek StB jako historický pramen. In Soudobé dějiny, 1/2005, s. 208-214. KŘEN, 
Jan. Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti. In Soudobé dějiny, 3-4/2005, s. 708-733. 
KALOUS, Jan. Rizika materiálů Státní bezpečnosti: několik bodů k práci s dokumenty v České 
republice. In JAŠEK, Peter (ed.). Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti: zborník z vedeckej 
konferencie Bratislava 16. novembra 2010. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, s. 55-61. (V tomto 
sborníku lze nalézt některé podněty a informace o tom, jak se s interpretací dokumentů 
komunistického bezpečnostního aparátu vyrovnávají historiografie v dalších zemích někdejšího 
východního bloku.) 
207 Potřeba konfrontace a verifikace pramenů ve svém důsledku ovlivnila strukturu poznámkového 
aparátu práce, a to tak že v konkrétní poznámce odkazuji na více zdrojů najednou. Zvoleným stylem 
jsem se chtěl vyvarovat přehuštění odkazů, neboť v některých situacích by bylo nutné opatřit jedinou 
větu, či souvětí hned několika odkazy na rozličné (verifikační, zpřesňující či doplňující) zdroje. 
Alternativní možností by bylo uvedení (představení) takového pramene přímo v textu, tuto cestu jsem 
však s ohledem na čtenáře zamítl. 
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„protistátních“ činů, v případě Dolnolánovských byla u všech obžalovaných tímto 

způsobem na míru ušita údajná velezrada.   

Podobně kritický odstup jako dokumenty komunistické Státní bezpečnosti 

vyžadovaly dokumenty Mimořádného lidového soudu Hradec Králové, především 

udání a svědecké výpovědi činěné po květnu 1945. 

 

2.4 Termíny užívané v práci 
 

Předložená disertační práce nese název Kolektivizace venkova v 

horním Polabí. Kolektivizace je zde chápána jako proces přeměny tradiční vesnické 

struktury soukromých hospodářství v socialistické výrobní podniky, jakými 

v Československu byla dle sovětského vzoru budovaná jednotná zemědělská 

družstva. Sovětská kolektivizace byla vydávána za obecně platnou zákonitost vývoje 

socialismu a za vrchol úspěchu v zemědělství. Kolektivizace, prezentovaná jako 

„přechod k pokročilejším výrobním formám v zemědělství“,208 znamenala radikální 

zrušení staletých majetkových poměrů a pracovních způsobů zemědělců. 

V této souvislosti je vhodné objasnit mé chápání vztahu kolektivizace 

zemědělství a kolektivizace venkova. Užívám-li dnes již zavedeného sousloví 

kolektivizace venkova, mám na mysli významově širší proces společenské, sociální 

přeměny venkova skrze kolektivizaci zemědělství prováděný: přeměnu tradiční 

vesnické struktury soukromých hospodářství v socialistické výrobní podniky, zrušení 

staletých majetkových poměrů a pracovních způsobů zemědělců. Souslovím 

kolektivizace zemědělství rozumím hospodářské, ekonomické konotace tohoto 

procesu.  

Podíváme-li se na heslo kolektivizace do třech velkých českých encyklopedií 

– do Ottovy encyklopedie (Ottův slovník naučný,209 respektive Ottův slovník naučný 

nové doby210), do Malé československé encyklopedie211 a do encyklopedie 

                                                             
208 KOŤÁTKO, Jiří. Přechod k hospodářsky pokročilejším výrobním formám v zemědělství: referát z 
ústřední konference ideových a výchovných pracovníků v Praze 1.-3. dubna 1949. Praha: ÚV KSČ, 
1949. 
209 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: J. Otto, 1888-1909. 
210 NĚMEC, Bohumil. (ed.). Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velkému Ottově slovníku 
naučnému. Praha – Litomyšl – Polička: Paseka – Argo, 1998-2003. 
211 Malá československá encyklopedie. Praha: Academia, 1984-1987. 
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Univerzum,212 získáme následující obraz. V Ottově slovníku naučném ani v Ottově 

slovníku naučném nové doby heslo kolektivizace chybí.  

V Malé československé encyklopedii je heslo kolektivizace vysvětleno 

následujícím způsobem: Zespolečenštění – socialistická přeměna individuálního 

soukromého hospodaření v kolektivní. Kolektivizace zemědělství – forma 

socialistické přeměny zemědělství, jejímž obsahem je soustředění (centralizace) 

malorolnické výroby do větších ekonomických celků na družstevních zásadách 

hospodaření; zároveň s tím probíhá postupná přeměna technického vybavení této 

kooperace (za přímé pomoci státu a průmyslové výroby) velkovýrobními zařízeními, 

moderním strojovým parkem a novou organizací práce. Nejčastěji se realizuje jako 

proces postupného slučování jednotlivých drobných rolnických hospodářství do 

velkých socialistických zemědělských podniků. Kolektivizace je nevyhnutelnou 

podmínkou rozvoje výrobních sil v zemědělství a odstranění protikladů mezi 

socialistickou průmyslovou velkovýrobou a drobným rolnickým hospodářstvím, 

které existuje v období přechodu od kapitalismu k socialismu. Viz také 

združstevňování. 

Výklad termínu združstevňování poskytuje Malá československá 

encyklopedie následovně: Združstevňování – socialistické zespolečenšťování 

výrobních prostředků vytvářením družstev. Združstevňováním vzniká družstevní 

vlastnictví. Uplatňuje se především v zemědělství; s rozvojem výroby v 

zemědělských družstvech se zvyšuje úroveň jejího zespolečenštění a družstevní 

skupinové vlastnictví se plněji přibližuje celospolečenskému vlastnictví. 

Všeobecná encyklopedie Universum nabízí následující výklad hesla 

kolektivizace: Pojmenování záměru KSČ na přeměnu soukromého hospodaření v 

družstevní. Mimo oblast zemědělství se kolektivizovala například řemesla a vznikala 

družstva hodinářů, optiků, zlatníků atd. 

Komunistická strana Československa nazývala proces kolektivizace 

„združstevňováním“. Avšak organizace, které zde v 50. letech vznikaly pod 

označením JZD, neměly s nejzákladnějšími principy družstevnictví, jakými jsou 

dobrovolnost organizace, podíly členů vyjadřující jejich díl odpovědnosti a 

družstevní samospráva, zhola nic společného. Socialistické výrobní podniky v 

podobě JZD byly řízeny státem a na státu existenčně závislé, podléhaly 
                                                             
212 Universum: všeobecná encyklopedie. Praha: Odeon, 2000-2001. 
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byrokratickému systému organizace a centrálnímu mechanismu příkazového 

plánování. Centrum tak určovalo výrobní plány, vstupy a výstupy, ceny prodejů i 

nákupů, dodávky na trh, dokonce i vnitřní organizaci a rozsah obhospodařované 

půdy. Organizace, které v Československu vznikly pod názvem JZD, tedy ve 

své podstatě družstvy nebyly, ačkoli se svým, promyšleně zvoleným, označením 

družstevní dojem snažily budit.213 Na existující propast mezi tradičním 

družstevnictvím a projektem jednotných zemědělských družstev poukázal 

v uvolněném období konce šedesátých let Zdeněk Antoš.214 V polistopadovém 

období tento propastný rozdíl vytrvale připomínal Antonín Václavů215 i Jana 

Burešová,216 která kriticky pojednala o nepřípustnosti zaměňování kolektivizace za 

združstevňování.217 

 Na tomto místě chci ještě věnovat krátkou poznámku týkající se otázky 

uvozování. Domnívám se, že ideologicky zabarvené a dehonestující dobové výrazy 

„kulak“ a „vesnický boháč“ by neměly být přebírány do našeho současného slovníku 

bez náležité distance. Bez výjimky je tedy uvozuji, ačkoliv to v české historiografii 

zdaleka nebývá pravidlem. V názoru, že uvozování označení „kulak“ je při výzkumu 

a popisu kolektivizace venkova naprosto nezbytné, se shoduji i s některými předními 

odborníky.218  

Stejný přístup si dle mého názoru zaslouží i některá další dobová označení: 

„třídní nepřítel“, „protistátní činnost“, „třídní boj“. Snaha poúnorového 

komunistického režimu interpretovat své oponenty jako „třídní nepřátele“, jejich 

aktivity jako „protistátní činnost“ a jejich pronásledování za „třídní boj“, byla 
                                                             
213 Historický kontext československého družstevnictví zpracoval v exilu FEIERABEND, Ladislav 
Karel. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Volary: Stehlík, 2007. Studii o 
vývoji představ transformace zemědělského družstevnictví po druhé světové válce v pracích Miloše 
Teplého a Jana Taubera napsal NOVÁK, Pavel. Cesta k JZD. In Z historie zemědělství. Prameny a 
studie, č. 48. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012, s. 76-91. 
214 ANTOŠ, Zdeněk. K návaznosti předsocialistických a socialistických forem zemědělského 
družstevnictví v českých zemích. In KRATOCHVÍLOVÁ, Želmíra (ed.). Československé zemědělství 
očima historiků. Praha: Ústav dějin socialismu, 1969, s. 63-71. 
215 VÁCLAVŮ, Antonín. Ke sporům o zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu. 
Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 23-24, 53-58, 72-74. 
216 BUREŠOVÁ, Jana. Osudy československého zemědělství po druhé světové válce (1945-1960). In 
Historický obzor 7-8/1997, s. 178-179.  
217 TÁŽ. Združstevňování nebo kolektivizace zemědělství po roce 1948? In Osudy zemědělského 
družstevnictví ve 20. století. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2002, s. 223-228. 
218 GRAZIOSI, Andrea. The Great Soviet Peasant War: Bolsheviks and Peasants, 1917-1933. 
Cambridge, Massachusetts: Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1996, s. 47. SWAIN, 
Nigel.  Collective farms which work? New York: Cambridge University Press, 1985. LEWIN, Moshe. 
The Making of the Soviet System: essays in the social history of interwar Russia. New York: 
Pantheon, 1985, s.121-141 (kap. Who was the Soviet Kulak?). 
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typická a společná i pro další země, které se ocitly v moskevské sféře vlivu,219 

užívání těchto pojmů v dnešních textech bez náležité distance a vylíčení dobového 

kontextu však považuji za nevhodné a zavádějící. 

 

 

KAPITOLA 3. Charakteristika horního Polabí 
 

Řeka Labe pramení v Krkonoších na zvlněné náhorní plošině Labské louky220 

v nadmořské výšce 1 386 m. Jednoslovný název nese od soutoku Labského potoka a 

Bílého Labe. Od pramene po Vrchlabí má charakter bystřiny, v podkrkonošském 

reliéfu se rozšiřuje v podhorskou říčku, která se průtokem a velikostí koryta výrazně 

neodlišuje od dalších toků severovýchodní části Čech, jakými jsou např. Úpa či 

Metuje. Pod soutokem s Úpou v Jaroměři vtéká Labe na území České tabule a 

nabývá charakteru nížinného toku.221 

Od krkonošského pramene až k ústí do Severního moře u německého 

Cuxhaven měří Labe 1 171 km (1 094,3 km dle Povodí Labe). Jelikož řeka 

překračuje svou celkovou délkou 1 000 km a celkovým povodím 100 000 km2, 

považuje se za veletok. Podle množství vody je Labe v Evropě na 23. místě. Délka 

Labe na území Čech čítá 371 km (necelé 4 km tvoří řeka státní hranici s Německem), 

jeho povodí zabírá území o rozloze 51 39,5 km2.222  

Dnes je Labe tokem s uměle upraveným korytem, členitý říční systém byl 

postupně přeměněn do podoby jednoho dominantního koryta, které je oproti 

původním ramenům značně zahloubeno a rozšířeno. To se týká i nejhornějšího toku 

řeky. Díky zkušenostem s mohutnými povodněmi v 19. století (nejmohutnější 

povodni čelily Krkonoše v červenci 1897) iniciovaly státní úřady regulaci horských 

                                                             
219 Srov. VARDYS, Stanley V. – SEDAITIS, Judith B. Lithuania: the rebel nation. Boulder : 
Westview Press, 1997, s. 82. 
220 Podle zavedených hydrologických zásad se však pramen tohoto evropského veletoku nalézá 
v Úpské rašelině ve východních Krkonoších na Bílé louce pod Sněžkou. Zde pramenící Bílé Labe 
měří před soutokem o třetinu víc, má větší vodnatost a pramení ve vyšší nadmořské výšce než hlavní 
vodoteč Labe. K určení pramenu na Labskou louku došlo z politických důvodů při hraničních sporech 
v 17. století. KLIMEŠ, Pavel. Krajina Krkonoš v proměně století. Riesengebirgslandschaft in 
hundertjähriger Wandlung. Horní Maršov: Veselý výlet, 2007, nestr., kap. 3: Vodoteče. 
ŠÁMALOVÁ, Zlata. Labe v Krkonoších: u pramene třetí největší řeky střední Evropy. Hradec 
králové: Povodí Labe, 2014, s. 3-5. 
221 MOCEK, Bohuslav. Labe v Hradci Králové: příroda řeky ve městě a okolí. Hradec Králové: 
Muzeum východních Čech, 2012, s. 1. 
222 RYŠÁNEK, Vít. Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska. Praha: Libri, 2006, s. 212-214. 



59 

 

toků. Labe tak v Krkonoších ztratilo charakter přírodního toku s dravými proudy 

v zúžených místech, s proměnlivým spádem i směrem hlavního toku a s širokými 

rozlivy i slepými rameny již před více než sto lety. Nutno ovšem dodat, že hustá 

zástavba v horských údolích a hlavní horské komunikace vedené podél vodotečí jsou 

dnes na protipovodňové ochraně zcela závislé.223 

Koryto řeky však doznalo změn nejen z důvodu ochrany před povodněmi, ale 

také kvůli splavňování. V letech 1901 až 1931 byla v souvislosti s přípravou 

splavnění Labe až do Jaroměře provedena systematická úprava koryta Labe od 

Opatovického jezu až po soutok s Úpou spočívající v napřímení trasy, zvětšení 

průtokového profilu a výstavbě jezů Hučák, Předměřice nad Labem a Smiřice. Řada 

kdysi průtočných meandrů byla na této trase zachována jako slepá ramena a rybí 

útulky (např. v Březhradu, Třebši, u Kydlinova).224 

Rozdělení Labe na horní, střední a dolní se začalo používat koncem 19. století 

v souvislosti s myšlenkou přebudovat Labe v úseku od státní hranice u Hřenska po 

soutok s Úpou u Jaroměře na výkonnou vodní cestu. Původně se Labe neoficiálně 

dělilo na Malé a Velké a tyto dva úseky byly považovány za samostatné řeky s tím, 

že Malé Labe se spolu s Vltavou vlévají do Velkého Labe. Hraničním bodem byl 

tedy vltavsko-labský soutok. V roce 1896 zřídilo pražské místodržitelství se 

souhlasem vídeňské vlády Komisi pro kanalizování řek Vltavy a Labe se sídlem 

v Praze, jejímž úkolem bylo organizovat a řídit splavňovací práce na vymezených 

úsecích Vltavy a Labe v Čechách.225 V té době se začalo používat dělení Labe na 

dolní (od státní hranice u Hřenska po soutok s Vltavou u Mělníka), střední (od 

soutoku s Vltavou po soutok s Úpou u Jaroměře, kam se počítalo se splavněním) a 

horní (zbytek toku, který se ke splavnění nehodil). Horní hranice středního Labe se 

                                                             
223 KLIMEŠ, Pavel. Krajina Krkonoš v proměně století. Riesengebirgslandschaft in hundertjähriger 
Wandlung. Horní Maršov: Veselý výlet, 2007, nestr., kap. 3: Vodoteče. Srov. ŠÁMALOVÁ, 
Zlata. Labe v Krkonoších: u pramene třetí největší řeky střední Evropy. Hradec králové: Povodí Labe, 
2014, s. 12-15, 27n.. 
224 MOCEK, Bohuslav. Labe v Hradci Králové: příroda řeky ve městě a okolí. Hradec Králové: 
Muzeum východních Čech, 2012, s. 3. ŠÁMALOVÁ, Zlata. Labe a Orlice v Hradci Králové: historie 
říčních staveb. Hradec Králové: Povodí Labe, 2007, s. 14-19, 26-28. 
225 Více o této Komisi i o tom, proč se začalo splavňovat, viz v publikaci ŠÁMALOVÁ, 
Zlata. Historie vodní cesty na dolním Labi. Hradec králové: Povodí Labe, 2009. 
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ve 30. letech 20. století posunula k soutoku s Orlicí, neboť už bylo zcela jasné, že se 

splavňovací práce v úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří provádět nebudou.226 

Pokud se týká rozdělení Labe v rámci státního podniku Povodí Labe, to 

vychází z historického rozdělení pouze částečně. Povodí Labe jako takové vzniklo v 

roce 1966 sloučením územně příslušných okresních vodohospodářských správ a části 

podniku Labe –Vltava. Dolní Labe však připadlo k Povodí Vltavy. Koncem 60. let 

20. století se začalo s rekonstrukcí plavebních stupňů na Labi v souvislosti 

s připravovanou říční dopravou uhlí do nové tepelné elektrárny Chvaletice a 

uvažovalo se také s eventualitou prodloužení plavební cesty k Opatovické elektrárně. 

Pravidelná plavba v úseku Prosmyky (na dolním Labi) až Chvaletická elektrárna (na 

středním Labi) byla zahájena v roce 1977. Hranice mezi středním Labem a zbytkem 

Labe po pramen se posunula k Opatovickému jezu u Vysoké nad Labem. V letech 

1978 a 1991 došlo ve státním podniku Povodí Labe k reorganizacím správy toku, ale 

hranice mezi dolním a středním úsekem řeky zůstala na soutoku Labe s Vltavou a 

hranice mezi středním a horním úsekem Labe v místě Opatovického jezu u Vysoké 

nad Labem. Labe od Opatovického jezu k prameni je vlastně zbytek historického 

středního Labe po  soutok k Orlicí, resp. po soutok s Úpou, a celé horní Labe.227 

Je zřejmé, že vymezení úseku horního Labe bylo v historii vždy spojeno se 

splavňováním řeky. Pro účel této práce se členění daného správcem toku Povodím 

Labe přidržíme a za horní Labe budeme považovat úsek od pramenů až po 

Opatovický jez u Vysoké nad Labem. Respektování tohoto vymezení má totiž ještě 

jednu výhodu, koresponduje s hranicí mezi někdejšími okresy Hradec Králové a 

Pardubice, přičemž celý úsek horní Labe se vejde do hranic kraje Hradec Králové, 

jehož vymezení rokem 1949 koresponduje s odstartováním kolektivizace. 

Hradecký kraj v jeho územněsprávních hranicích mezi roky 1949228 a 1960 

tvořilo čtrnáct okresů, které lze rozdělit do tří geograficky rozdílných obvodů. Jádro 

kraje tvořily nížinné oblasti okresů Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín a Nový 

Bydžov. Druhý obvod utvářely podhorské okresy Dobruška, Dvůr Králové nad 

                                                             
226 ŠÁMALOVÁ, Zlata. Labe v Krkonoších: u pramene třetí největší řeky střední Evropy. Hradec 
králové: Povodí Labe, 2014, s.1-2. Srov. RYŠÁNEK, Vít. Soutoky řek na území Čech, Moravy a 
Slezska. Praha: Libri, 2006, s. 214. 
227 Za souhrnnou informaci vděčím Zlatě Šámalové, autorce citovaných publikací, odbornici ze 
státního podniku Povodí Labe.  
228 Dne 21. prosince 1948 schválilo Národní shromáždění zákon č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení, 
který s platností od 1. ledna 1949 nahradil dosavadní zemské členění zřízením třinácti krajů v českých 
zemích a šesti krajů na Slovensku. 
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Labem, Náchod, Nová Paka a Rychnov nad Kněžnou. Do třetí skupiny horských 

okresů patřily Broumov, Trutnov, Vrchlabí a Žamberk. Řeka Labe přimo protékala 

územím okresů Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř a Hradec Králové. 

Jak jsem již předeslal při vymezení výzkumných otázek, orientoval jsem 

výzkum pro odlišnost podmínek i dosavadních přístupů na oba konce horního Polabí. 

Zajímat se tedy budu o to, jak byla kolektivizace percipována jednak na jižním úpatí 

Krkonoš, jednak v nížině Východolabské tabule. Jedná se o značně odlišné 

zemědělské oblasti horního Polabí, a to nejen s ohledem na zeměpisné položení, ale 

přirozeně také z hlediska klimatického, topografického a produkčního. Ve zhruba 

sedmdesátikilometrovém úseku zde řeka Labe překonává cestu mezi Krkonošemi s 

jejich podhůřím a polabskými nížinami s jejich úrodnými rovinami, a mění tak 

v přirozené závislosti na této topografii svůj charakter, z horské bystřiny se vstupem 

do České křídové tabule u Dvora Králové nad Labem proměňuje v relativně klidný 

nížinný tok. Proměňují se přirozeně také klimatické podmínky. Horský ráz okresu 

Vrchlabí charakterizuje krátké až velmi krátké léto, které bývá mírné až mírně 

chladné a spíše vlhké, delší přechodná období s mírným až mírně chladným jarem a 

mírným podzimem a spíše dlouhá zima, kterou lze charakterizovat jako spíše mírně 

vlhkou s dlouhou sněhovou pokrývkou a s mírnými teplotami.229 Nížinný ráz okresu 

Hradec Králové naopak charakterizuje dlouhé, teplé a suché léto, krátká až velmi 

krátká přechodná období, která jsou charakteristická teplým až mírně teplým jarem i 

podzimem, a krátká zima, která bývá mírně teplá, až velmi suchá s krátkým až velmi 

krátkým trváním sněhové pokrývky.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
229 QUITT, Evžen. Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971, s. 11-
12. 
230 Ibidem, s. 13. 
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KAPITOLA 4. Fenomén odporu 
 

4.1 Okres Vrchlabí 
 

V územněsprávním členění mezi roky 1949 a 1960 představovalo Vrchlabsko 

samostatný politický okres Vrchlabí231 v nejsevernější části Hradeckého kraje, 

tvořený dvěma soudními okresy – soudním okresem Vrchlabí a soudním okresem 

Hostinné. Soudní okres Vrchlabí zahrnoval obce Černý Důl, Čistá, Dolní Branná, 

Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Fořt, Herlíkovice,232 Horní Lánov, Krausovy Boudy, 

Kunčice, Prostřední Lánov, Strážné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí. Soudní okres 

Hostinné tvořily: Arnultovice, Čermná, Dolní Olešnice, Heřmanovy Sejfy,233 Horní 

Olešnice, Hostinné, Chotěvice, Javorník, Klášterská Lhota, Prosečné.234  

Okres Vrchlabí představoval pohraniční okres na severu definovaný státní 

hranicí, na západě sousedící s okresem Jilemnice, na jihozápadě s okresem Nová 

Paka, jižní hranice jej oddělovala od okresu Dvůr Králové nad Labem, na východě 

pak sousedil s okresem Trutnov. Charakter okresu byl horský, severní polovinou 

území se rozkládal na hřebenech, jižní polovinou na úpatí Krkonoš. 

Přestože nás podstatně více zajímá hospodářský charakter okresu ve vztahu 

ke kolektivizaci zemědělství, musíme se v souvislosti s hraničním charakterem 

okresu alespoň v základních obrysech zmínit také o národnostním aspektu místního 

osídlení. Jak dosvědčují nejstarší místní názvy osad a hradů, původní osídlení 

Vrchlabska bylo české. Německá kolonizace zde začala, jak známo, za vlády 

posledních Přemyslovců, především Přemysla Otakara II. a Václava II., a na 

Vrchlabsku měla své trvalé dědictví. Podle výsledků posledního meziválečného 

sčítání obyvatel zde žilo 38 091 osob s německou národností. Po téměř sedmi 

staletích bylo dědictví přemyslovské německé kolonizace násilně vykořeněno. 

Poválečný odsun německého etnika představoval odliv více než 90% původních 

obyvatel. V první fázi odsunu probíhající do 4. srpna 1945 bylo z okresu Vrchlabí 

transportováno 19 tisíc německých státních příslušníků. Tyto transporty proběhly v 

rámci tak zvaného divokého odsunu, ještě před rozhodnutím Postupimské 
                                                             
231 Okres Vrchlabí byl v roce 1945 obnoven v územním rozsahu před 1. říjnem 1938. 
232 V roce 1950 se staly místní částí města Vrchlabí. 
233 V roce 1952 obec přejmenována na Rudník. 
234 VAŇKOVÁ, Věra – ZAHRADNÍK, Pavel. Okresní národní výbor Vrchlabí (1918) 1945-1960 
(1970). Inventář. Státní okresní archiv Trutnov, 2008, s. 26-27. 
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konference. Hlavní vlna odsunu započala 18. února 1946, přičemž k poslednímu 

transportu došlo 16. listopadu 1946.235 Tak značný odliv obyvatelstva bylo přirozeně 

třeba nahradit. Problematice osídlení se však budeme věnovat teprve v kontextu 

sociálního vývoje konkrétní zemědělské obce v následující kapitole, nyní přejdeme 

k hospodářským faktorům, které charakterizovaly vrchlabský okres. 

Pokud jde o produkční charakteristiku, v severní hornaté části okresu 

dominoval horský půdní typ s extenzivním, vesměs pastvinářským 

obhospodařováním, v jižní části potom půdní typ bramborářský. Mezi nejčastěji 

pěstované plodiny zde patřily letní a zimní žito, ječmen, oves, len a brambory, které 

představovaly hlavní pěstovanou plodinu. Musíme zde poznamenat, že z rozhodnutí 

Krajského národního výboru v Hradci Králové byl vrchlabský okres charakterizován 

jako zemědělská výrobní oblast bramborářsko-žitného typu. Okresní národní výbor 

ve Vrchlabí se však proti takové charakteristice ohrazoval, neboť místní poměry 

nedovolovaly splňovat plány výnosů a dodávek stanovené na základě této 

typologie.236 Avšak centrálně řízené hospodářství poúnorového Československa 

neposkytovalo mnoho prostoru k protestům proti rozvržení úkolů prvního pětiletého 

plánu (1949-1954). Přesněji řečeno, impulzy ke změnám přicházely výlučně 

z Moskvy a týkaly se požadavků na zvýšení zbrojní výroby. 

Charakter obcí okresu Vrchlabí byl vnímán jako průmyslový, pouze 9% 

obyvatel okresu tvořili zemědělci (i s příslušníky rodin).237 Také určování 

hospodářského charakteru obcí se v padesátých letech řídilo zkušenostmi Sovětského 

svazu. Za zemědělskou obec byla považována ta, ve které více než 30% obyvatel 

pracovalo v zemědělství. Podle tohoto hlediska měl vrchlabský okres pouze dvě 

zemědělské obce, jimiž byly Čermná a Dolní Lánov.238 V tomto kontextu by tedy 

nemělo být překvapující, že právě Dolní Lánov bude tou obcí, které v severní části 

                                                             
235 Problematiku odsunu německého obyvatelstva z vrchlabského okresu zpracovala s jistými 
mezerami Jana Feistauerová, z jejíž práce jsem uvedené udáje čerpal, viz FEISTAUEROVÁ, Jana. 
Obraz odsunu Němců na Vrchlabsku v regionálních periodikách z let 1945-1948. Diplomová práce. 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2014, s. 37, 50, 52. Výčet devatenácti transportů ze 
sběrného střediska ve Vrchlabí uvádí KMONÍČEK, Josef. Osídlování pohraničí severovýchodních 
Čech 1945 – 1952. In Krkonoše a Podkrkonoší: vlastivědný sborník muzea Trutnov 3, 1967, s. 227-
228. 
236 VAŇKOVÁ, Věra – ZAHRADNÍK, Pavel. Okresní národní výbor Vrchlabí (1918) 1945-1960 
(1970). Inventář. Státní okresní archiv Trutnov, 2008, s. 23. 
237 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 489, ukl. č. 646, inv. č. 2776, sign. 112, Zápis o jednání o 
otevření prodejny zemědělských přebytků ve Vrchlabí z 12.6.1953. 
238 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 489, ukl. č. 646, inv. č. 2776, sign. 112, Přípis adresovaný 
okresní plánovací komisi, Vrchlabí 12.6.1953. 
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horního Polabí budeme věnovat největší pozornost z hlediska recipování 

kolektivizačních záměrů. 

Po odstartování kolektivizace panovalo obecné přesvědčení, že 

v pohraničních, nově osídlovaných okresech budou podmínky pro etablování JZD 

nejpříznivější. „Vyplývá [to] ze samé podstaty a povahy osídlenců, kteří nemají ani 

dostatek prostředků, aby je investovali do hospodářství, a proto se lehčeji rozhodují 

pro novou pokrokovou formu zemědělské výroby“, vyjadřoval vrchlabský okresní 

prokurátor.239 Kanadský historik Eagle Glassheim v tomto ohledu rozvinul myšlenku 

československého pohraničí coby oblasti pro modelové budování socialismu, coby 

jakési budovatelské laboratoře.240 

 

4.2 Dolní Lánov: utváření nového lokálního společenství 
 

Obec Dolní Lánov, německy Nieder Langenau, leží v údolí Malého Labe 

v nadmořské výšce 426 až 482 m. Rozkládá se při cestě spojující Hostinné s Dolním 

Dvorem na území někdejšího okresu Vrchlabí, přičemž od bývalého okresního města 

ji dělí sotva 5 km, od krajského centra Hradce Králové je vzdálena 60 km. První 

písemná zmínka o obci pochází z poloviny 14. století. Podle údajů ze sčítání obyvatel 

zde v roce 1950 žilo 724 lidí ve 240 domech. Většinu místních obyvatel 

zaměstnávalo zemědělství. K obci přináležely dvě osady se samostatným číslováním, 

Malý Lánov a Kovársko. Celková výměra katastru čítala 1 598 ha, z čehož 1 027 ha 

tvořila orná půda, 222 ha louky, 55 ha pastviny a 241 ha lesy.241 

Až do roku 1945 žili v Dolním Lánově téměř výlučně obyvatelé německé 

národnosti. „Pěkné domky i rolnické usedlosti po výšině ukazují, že zde vládl smysl 

pro pořádek a lásku Němců ku svojí domovině“, poznamenal dolnolánovský 

kronikář.242 Prvním předsedou dolnolánovského MNV byl Josef Pecháček, který o 

situaci v obci podával bezprostředně po skončení války pravidelná hlášení. „Snažíme 
                                                             
239 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zpráva ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.3.1950. 
240 GLASSHEIM, Eagle. Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí: vytváření nové 
identity severočeského pohraničí (1945–1989). In Soudobé dějiny 3-4/2005, s. 432-464, zejména s. 
441-450. 
241 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 11-12. BALCAR, Vladimír – RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef et al. Historický lexikon obcí 
České republiky 1869–2005. I. díl. Praha: Český statistický úřad, 2006, s. 500-501.   
242 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 12. Srov. Ibidem, f. Archiv obce Dolní Lánov, inv. č. 1, kniha Nieder-Langenau im Jahre 1930 
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se ze všech sil, aby se život vrátil do normálních kolejí“, psal na konci května 1945, 

„starosti nám však dělá plenění, které se zde často opakuje“, přičemž dále popisoval, 

že se skoro vždy jedná o příslušníky Rudé armády, a žádal proto přesné instrukce 

„jakým způsobem máme všichni proti podobným výstřelkům postupovat, jak daleko 

sahá naše pravomoc […] a komu máme zjištěné předat“.243 Zprávy z dalších obcí 

však vypovídají o podobných incidentech ve větší části okresu.244 

První osídlenci v roli národních správců začali do Dolního Lánova přicházet 

v poslední dekádě června 1945. Na začátku srpna 1945 se v obci zdržovalo už 163 

osob české národnosti a celkem 1 026 osob národnosti německé. Celkem 425 osob 

už bylo tou dobou z obce odsunuto.245 Odsun původních německých obyvatel, 

ukončený v listopadu 1946, přerušil kontinuitu hospodářského, společenského a 

kulturního vývoje oblasti. Při následném osidlování se sem přistěhovali noví 

obyvatelé vesměs z okolí Hořic, Jilemnice a Jaroměře, ale také ze Slovenska, 

Zakarpatské Ukrajiny a Volyně.246 Tak se zde utvářelo nové lokální společenství a 

nová lokální kultura bez přímých vazeb na starší místní tradice.247 Některé členy 

tohoto nového společenství si nyní představíme blíže. Naším cílem nebude pátrat po 

kořenech a sociálním zázemí všech nově příchozích, velikost této zemědělské obce 

by to ostatně, s ohledem na charakter práce, ani neumožňovala. Zaměříme se proto 

na osoby, které při sledování naší hlavní otázky po recepci kolektivizace sehráli 

v tomto společenství významnou roli. I s tímto omezením bude zvolená množina 

dosti pestrým sociálním vzorkem. Jelikož není vždy spolehlivě doloženo datum 

                                                             
243 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 91, ukl. č. 233, inv. č. 580, Hlášení č. 7, MNV Dolní Lánov 
29.5.1945.  
244 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 91, ukl. č. 233, inv. č. 580: situační zprávy o bezpečnostních 
poměrech v okrese (1945-46). Viz např. Oznámení, Místní správní komise Dolní Lánov 11.8.1945. 
Udání ve věci loupeže v Chotěvicích, Velitelství stanice SNB Chotěvice 16.11.1945. Záznam 
výpovědi  F. Drasnera z Dolní Olešnice o chování příslušníků Rudé armády z 21.11.1945. 
245 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 88-89, 95. 
246 KMONÍČEK, Josef. Osídlování pohraničí severovýchodních Čech 1945 – 1952. In Krkonoše a 
Podkrkonoší: vlastivědný sborník muzea Trutnov 3, 1967, s. 225-232. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní 
Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, s. 88-95, 102-104, 108-109, 126. 
K problematice osidlování pohraničí viz ČAPKA, František – SLEZÁK, Lubomír – VACULÍK, 
Jaroslav. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2005. Problematice odlivu osídlenců a jejich novému získávání se věnuje studie 
TOPINKA, Jiří. Zapomenutý kraj: české pohraničí 1948 – 1960 a takzvaná akce dosídlení. In: 
Soudobé dějiny, č. 3-4, 2005, s. 534 –585. 
Čapka, František, Slezák, Lubomír a Vaculík, Jaroslav. 
247 Jako zdroj inspirace pro kladení si otázek v tomto smyslu odkazuji na VÁLKA, Miroslav. 
Sociokulturní proměny vesnice: moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011. 
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příchodu osídlenců do obce, bude se jejich řazení řídit věkem, respektive rokem 

narození uváděným v závorkách za jménem. 

 

Josef Novák (1896) pocházel z Pošumaví, narodil se v Úbislavi na 

Vimpersku, kde také absolvoval školní docházku. O jeho pracovní dráze nejsme 

zpraveni, působil však v dělnickém prostředí a hned po založení KSČ v roce 1921 

vstoupil do jejích řad. V roce 1938 přišel za prací do Pahy. Odtud v listopadu 1945 

odešel do Dolního Lánova. S manželkou Annou, rozenou Alešovou, vychovávali tři 

děti, do Podkrkonoší ale své rodiče následoval pravděpodobně jen nejmladší syn. 

V Dolním Lánově získala rodina hospodářství čp. 27 s 9 ha půdy. Josef Novák byl 

pilný v docházce do stranických schůzí i politického školení. Přestože jej 

spolustraníci charakterizovali jako „třídně uvědomělého“, nepatřil pravděpodobně 

mezi radikální komunisty, byl spíše mírný a pragmatický. Byl však nejen jedním ze 

zakládajících členů JZD, ale především propagátorem jeho skutečného fungování.248 

Lze se domnívat, že podpora kolektivizačního projektu JZD nevycházela u Nováka 

pouze z poslušnosti stranické linii, svou roli zde pravděpodobně sehrávala i 

nezkušenost s vedením hospodářské usedlosti, z níž bylo JZD často vnímáno jako 

vítané východisko. 

Václav Sovák (1907) z čp. 67 byl rodákem z Libníkovic na Královéhradecku. 

Pracoval jako pomocný stavební dělník. Do Dolního Lánova přišel v květnu 1946, 

nejprve se usadil v domku čp. 248, pro neshody se sousedy, hospodaři Šilhavým a 

Zuzánkem přešel v říjnu téhož roku do čp. 67. Zhruba v době příchodu do obce 

vstoupil do KSČ. Od roku 1947 byl zaměstnán jako úředník MNV v Dolním Lánově 

s měsíčním platem 2 500 Kčs V roce 1948 se ujal vedení dolnolánovské kroniky.249 

Podle ladění jeho kronikářských zápisů i podle vystupování ve schůzích, z nichž se 

dochovaly zápisy, lze vcelku nesporně usuzovat, že Václav Sovák patřil po 

odstartování kolektivizace mezi bezvýhradné podpůrce oficiálního kurzu zemědělské 

politiky a pravděpodobně také mezi nadšené obdivovatele všeho sovětského. 

                                                             
248 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 25, inv. č. 98, sign. II/5/a, Prověřovací list MO KSČ Dolní 
Lánov, b. d. (1950). Ibidem, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kn. 5, Seznam policejně přihlášených 
1945-50. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol 
o výpovědi svědka Josefa Nováka, KS StB Hradec Králové 26.8.1952. 
249 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 104, 110. 
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V záležitostech ustavování prvních pracovních skupin byl přímo hnacím motorem 

realizace kolektivizační myšlenky. 

Jiří Farský (1910) se narodil v Přívlakách na Jilemnicku do 

zemědělské rodiny Františka a Františky, rozené Malíkové. Rodiče obhospodařovali 

9 ha půdy a chovali sedm až devět kusů hovězího dobytka. Vyrůstal společně se 

dvěma sestrami. Obecnou školu vychodil v Přívlakách, měšťanskou v Jablonci nad 

Jizerou, po dvě zimy poté navštěvoval hospodářskou školu ve Vysokém nad Jizerou. 

V roce 1932 se oženil s Boženou Kolářovou, dcerou zedníka z Mříčné. Společně 

vychovávali tři dcery, Boženu (1933), Libuši (1936) a Jarmilu (1938). V roce 1937, 

když zemřel otec, převzal vedení usedlosti. Polnosti v Přívlakách byly však dosti 

kopcovité a jejich obdělávání náročné. Proto se po válce manželé rozhodli z usedlosti 

po rodičích odejít. Nejprve vyhlíželi pozemky v Dolní Branné, poté - koncem října 

1945 odešli do Dolního Lánova, kde zabrali usedlost čp. 69 s 15 ha vesměs rovinaté 

půdy. Pole zde však byla v dosti mokré půdě. Snadnější než podnikat meliorizační 

zásahy se jevilo přejít na jinou volnou usedlost, což také v květnu 1946 uskutečnili. 

Zabrali usedlost čp. 89 po odsunuté rodině Landwirtově, respektive Grafově. Získali 

tím mj. mlátičku a samovaz, snad i starý traktor, a tak si brzy přibrali do pachtu 

dalších 5 ha půdy. Na hospodářství drželi až 24 kusů dobytka (z toho 9 krav), pár 

koní a proměnlivé množství bravu a drůbeže. Jiří Farský byl v novém vesnickém 

společenství tím, za nímž se chodilo pro rady a jehož pole se obhlíželo. Nepřekvapí 

proto, že od podzimu 1946 vykonával funkci předsedy rolnické komise a při první 

reorganizaci MNV byl dosazen do funkce zemědělského referenta a také 

místopředsedy MNV. Do KSČ vstoupil již v červnu 1945 a v Dolním Lánově se stal 

členem výboru místní stranické organizace, ani po stránce politické příslušnosti tedy 

nebyl problém s jeho dosazováním do funkcí.250   

Jiří Farský, zdá se, využil možnosti, která se naskytla při osidlování 

pohraničí, beze zbytku. Získal větší hospodářskou usedlost a lepší živobytí pro celou 

                                                             
250 SOkA Trutnov, f. Archiv obce Dolní Lánov, inv. č. 1, kniha Nieder-Langenau im Jahre 1930, čp. 
89. Ibidem, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, s. 78, 
91. Ibidem, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 25, inv. č. 98, sign. II/5/a, Prověřovací list MO KSČ Dolní 
Lánov, b. d. (1950). ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek 
Farský, Ustanovka, Okresní oddělení StB Vrchlabí 28. 7. 1952. Agenturní zpráva Karla Glasera, 
Hradec Králové 9. 8. 1952. Úsekový protokol z 12. 8. 1952. Zápis o výpovědi z 19. 8. 1952. Posudek, 
MNV Dolní Lánov 27. 8. 1952. NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 
128/52, Zpráva o pověsti, OO VB Vrchlabí 30.9.1952. Ibidem, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. 
zn. 5 Ts I 65/52, Soupis zařízení, KS StB Hradec Králové 7.8.1952. 
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rodinu. Jako jeden z mála disponoval v novém společenství potřebnými zkušenostmi 

s vedením hospodářství, mohl se opřít i o odborné vzdělání ze zimní hospodářské 

školy. Ke zdaru na poli a ve chlévě se, zdá se přirozeně, přidružil respekt a působení 

ve veřejných funkcích.  Když se později začalo mluvit o společném hospodaření, 

Farského postoj byl rozhodně odmítavý. Na politiku KSČ, v rámci níž půdu nejprve 

dostal, zanevřel, když se jí měl posléze vzdát.251 Sympatizoval s těmi, kteří odcházeli 

za hranice, a doufal v brzký konec poúnorového režimu, pravidelně proto poslouchal 

vysílání zahraničního rozhlasu. 

Stanislav Šubrt (1912) pocházel z Přívlak na Jilemnicku stejně jako Jiří 

Farský. Do Dolního Lánova přišel v srpnu 1945 společně s manželkou Marií, 

rozenou Kovářovou, a třemi dětmi. Usadili se v hospodářské usedlosti čp. 79 s 14,9 

ha pozemků. Členem KSČ se stal teprve v březnu 1948, komunistické politice se 

však dokázal brzy přizpůsobit a aktivně ji prosazoval. Usuzovat lze na základě 

dochovaných zápisů z prověrkových pohovorů členů KSČ252 i ochoty, s jakou 

přijímal stranické funkce a plnil úkoly. Šubrt absolvoval vyžadované politické 

školení a od března 1950 zasedal ve výboru místní organizace KSČ. V rámci 

stranických úkolů a závazků pak v obci agitoval ve prospěch JZD, nové členy se mu 

však nedařilo získávat. Byl jedním z těch, kteří tlačili na odebrání zemědělské 

mechanizace (hlavně traktorů) ze soukromého držení. Kritizoval také na místní 

sdružení JSČZ, jehož práce prý nekopírovala „linii strany“ a předsednictvo nebylo 

ani v KSČ, ani v JZD. Ačkoli byl v obci znám pro množství drobných krádeží, kvůli 

kterým byl již v minulosti z některých veřejných funkcí vyloučen, pravidelně 

zastával funkci soudce z lidu, tedy přísedícího u Okresního soudu ve Vrchlabí.253 

Můžeme jen domýšlet, v jakém poměru byly v případě Šubrtovy motivace 

                                                             
251 V březnu 1952 pravděpodobně vrátil svou členskou legitimaci KSČ, není však zcela jasné, zda 
s tím spojil protest proti politice, se kterou nesouhlasil. Z některých dalších náznaků vyplývá, že jeho 
gesto bylo velmi opatrné a že v příhodnou chvíli, aby se kryl, rychle své členské známky doplatil a 
doplnil. SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis 1. členské 
schůze 25.3.1952. Zápis 8. výborové schůze 1.4.1952. 
252 Například na prověrkovou otázku potřebnosti „třídního boje” Šubrt reagoval slovy „Třídní boj být 
musí. [...] Pozoruji okolí, nepřátele naší cesty k socialismu.” SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 
25, inv. č. 98, sign. II/5/a, Zápis ze stranické prověrky MO KSČ Dolní Lánov, b. d. (1950). 
253 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 25, inv. č. 98, sign. II/5/a, Zápis ze stranické prověrky MO 
KSČ Dolní Lánov, b. d. (1950). Ibidem, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kn. 5, Seznam policejně 
přihlášených 1945-50. SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 288, inv. č. 488, sign. 
Spnt 1/54, Protokol o veřejném zasedání Krajského soudu v Hradci Králové z 28.9.1955. Stížnost 
proti zamítnutí žádosti o povolení obnovy soudního procesu, Leopoldov 3.11.1955. ABS Praha, f. 
Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o výpovědi svědka 
Stanislava Šubrta, KS StB Hradec Králové 26.8.1952. 
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k prosazování myšlenky JZD v Dolním Lánově faktory podřízení se stranické 

disciplíně a názorového přesvědčení, či zda zde sehrály svou úlohu i hospodářské 

potíže a nezkušenost s obděláváním nemalé výměry pozemků.254 

Jan Schejbal (1914) se narodil do dělnické rodiny Josefa a Aloisie, rozené 

Bartoňové, v Libřicích na Jaroměřsku. Obecnou školu vychodil v rodné obci, 

měšťanskou absolvoval v Josefově. Poté nastoupil do učení a jako obchodní příručí 

pracoval u několika firem v regionu. V době velké hospodářské krize se ocitl bez 

zaměstnání. Jako voják základní vojenské služby prožil mobilizaci i demobilizaci. Za 

protektorátu pracoval jako pomocný dělník. V roce 1942 se oženil s Marií Višanskou 

z Nového Plesa, společně vychovávali tři syny, v roce 1952 ve věku 4 až 9 let. V létě 

1945 získal v Dolním Lánově do národní správy obchod se smíšeným zbožím v čp. 

224. Když potom obchod v roce 1949 převzal Ústřední konzum, později Jednota, byl 

ustanoven jeho vedoucím. Po únoru 1948 sice vstoupil do KSČ, následujícího roku 

byl však vyloučen pro neplnění členských povinností. Od léta 1951 patřil mezi 

pravidelné posluchače vysílání Svobodné Evropy, veřejně však své názory 

neprezentoval. Takticky zachovával pasivitu, aby nebyl odstraněn z místa vedoucího. 

Zato jeho bratr Bohuslav, který mu v obchodě dělal příručího, nadával na poúnorové 

poměry docela otevřeně.255 

Jan Gregor (1918) pocházel ze Zakarpatské Ukrajiny. Narodil se do 

zemědělské rodiny Karla a Marie, rozené Cvikové, v Poroškově, kde rodiče 

obhospodařovali 5 ha půdy, a byl pokřtěn dle řecko-katolického ritu. Otec zemřel 

krátce před jeho narozením, matka se však později znovu provdala za Dmitrije 

Korpance, a tak malý Jan vyrůstal v ucelené a početné rodině.  Po absolvování 

osmileté školní docházky v Poroškově pracoval na domácím hospodářství. Po 

zabrání Podkarpatské Rusi Maďarskem utekl v roce 1940 do SSSR. Vyhnul se sice 

narukování do maďarské armády, za ilegální překročení hranic však strávil celkem 

                                                             
254 Podle Farského zkušeností z Přívlak byl Šubrt schopný šmelinář, zlodějíček a pytlák, nikoli však 
hospodář. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Farský, 
Agenturní zpráva Karla Glasera z 10.8.1952. 
255 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Osobní spis Schejbal, 
Životopis, KS StB Hradec Králové 3.9.1952. Listinný doličný materiál – leták „Poselství Čechům a 
Slovákům“. Ibidem, Podsvazek Schejbal, Ustanovka, Okresní oddělení StB Vrchlabí 28.7.1952. Zápis 
o výpovědi, b.d. (21. 8. 1952). SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti 
Dolního Lánova 1948-1981, s. 90. Ibidem, kt. 4, Živnostenská kartotéka 1949. NA Praha, f. Státní 
prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Rodný list vystavený MNV v Novém Plese 
26.9.1952. Zpráva o pověsti, OO VB Vrchlabí 30.9.1952. 
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dva roky v pracovním táboře ve zlatých dolech sibiřského Dálného východu.256 Poté, 

co se začátkem roku 1943 přihlásil do nově se tvořící československé vojenské 

jednotky, odcestoval spolu s dalšími do Buzuluku. Zde prošel tříměsíčním pozemním 

výcvikem, parašutistický výcvik pak absolvoval v Efremovu a zařazen byl do 2. 

československé paradesantní brigády k dělostřelectvu. Byl nasazen do bojů u Dukly 

a posléze vysazen u Banské Bystrice na pomoc Slovenskému národnímu povstání. 

Jeho jednotka se přemisťovala na nejtěžší úseky boje a chránila ústup ostatních vojsk 

až po konečný ústup do hor v závěru roku 1944. Za toto své působení obdržel po 

válce několik vyznamenání, mj. medaili za chrabrost a československý válečný 

kříž.257 Při následujícím jarním postupu společně s Rudou armádou byl raněn, a proto 

zůstal dva až tři měsíce ve vojenské zotavovně v Piešťanech. V říjnu 1945 se zde 

oženil s Annou Semalovou, rolnickou dcerou z malého 4 ha hospodářství z Pasice na 

Zakarpatské Ukrajině. Ještě tentýž měsíc se s manželkou v rámci osidlování 

pohraničí přestěhoval do Dolního Lánova. Jejich příchod do obce byl zaznamenán na 

konci října 1945 nejprve do usedlosti čp. 170 s 20 ha půdy, posléze, když se ukázalo, 

že na vedení takového hospodářství nestačí, se v roce 1947 přesunuli do domku čp. 

60, při němž obdělávali pouhé 2 ha půdy a drželi dvě krávy. Pohnutkou k přesunu 

byla právě ona menší výměra půdy, z níž zvládali plnit předepsané dodávky. Systém 

povinných zemědělských dodávek Jan Gregor velmi kritizoval, byť sám nyní patřil 

do kategorie kovorolníka. Po hubených žních suchého roku 1947 nastoupil 

do národního podniku Umělé vlákno (dříve České hedvábí258) v Rudníku, kde 

pracoval jako údržbář energetiky a topič. S manželkou vychovávali tři děti, v roce 

1952 ve věku 1 až 6 roků.259 

                                                             
256 Přes tábor ve Skolovu, ve Striji, v Izumu a Starobelsku byl během následujících měsíců 
transporován až do vzdálené sibiřské Kalamy u Sachalinu. Jednalo se o tehdy běžný postup sovětské 
strany, srov. BUREŠ, Josef. Jak jsem v devětačtyřicátém utekl hledat svobodu do Sovětského svazu, ve 
zdraví přežil vězení a vyhnanství a zase se vrátil domů. Praha: Prostor, 2004. 
257 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha, f. Registrační karty, Registrační karta 
na jméno Ivan Karel Gregor. 
258 Největší z místních průmyslových podniků změnil název v roce 1952. SOkA Trutnov, f. MNV 
Rudník, kn. x1, Pamětní kniha obce Heřmanovy Sejfy (Rudník) 1946-1957, s. 162. Toho roku došlo i 
ke změně samotného názvu obce, původní Heřmanovy Sejfy se staly Rudníkem. 
259 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Osobní spis Gregor, Životopis, 
3.9.1952. Přípis adresovaný Úřadu předsednictva vlády ve věci předání zabavených věcí, 1. 4. 1958. 
Ibidem, Podsvazek Gregor, Protokol o výpovědi obviněného z 19.7.1952. Kádrové zhodnocení, 
Umělé vlákno n. p. Rudník u Hostinného 27.8.1952. Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápis o výpovědi 
z 21. 7. 1952. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 
1948-1981, s. 91. NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Zpráva o 
pověsti, OO VB Vrchlabí 30.9.1952. 
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Miroslava Bierová (1926) se narodila v Hradci Králové do dělnické rodiny 

českého Němce Rudolfa Biera a Josefy, rozené Melkové. Vyrůstala společně se třemi 

sestrami, absolvovala českou obecnou školu a německé gymnázium. Rodina se 

v době protektorátu zařadila mezi Němce, sestry Miloslava a Jaroslava vstoupily do 

struktur Hitlerjugend. Obě byly po válce odsouzeny mimořádným lidovým soudem 

ke dvěma rokům vězení. Miroslava byla propuštěna v lednu 1947 a začala pracovat 

v zemědělství na statku v Nechanicích a později v Jeníkovicích. V roce 1950 se 

s rodiči přestěhovala do Hostinného, pracovala nejprve jako tkadlena, později u 

obsluhy turbíny v národním podniku Umělé vlákno.260 Miroslava Bierová, jak vidno, 

nebydlela přímo v Dolním Lánově, nýbrž v 6 km vzdáleném druhém městě okresu, 

pro vzájemnou interakci s Dolnolánovskými ji však nelze pominout, stejně jako 

důležitou postavu Jaroslava Beneckého. 

Jaroslav Benecký (1932) se narodil v Hostinném do dělnické rodiny, otec 

Jaroslav pracoval jako tovární tkadlec, později jako tkalcovský mistr v národním 

podniku Mostex v Borovnici, matka Anna, rozená Stránská, pracovala jako textilní 

dělnice a později zůstala s dětmi v domácnosti. Společně se dvěma mladšími 

sourozenci vyrůstal Jaroslav v Čisté u Horek v rodinném domku čp. 195. Zde 

vychodil obecnou i měšťanskou školu. V místním Sokole cvičil až do roku 1949 pod 

vedením Vladimíra Cermana,261 rušení sokolských oddílů bylo také jedním 

z impulzů pro kritické hodnocení poúnorového režimu.262 Otec byl již od třicátých let 

v Československé straně národně socialistické, mladý Jaroslav se však politickému 

životu vyhýbal. V roce 1947 nastoupil do Pojizerských bavlnářských závodů 

v nedaleké Dolní Kalné, o dva roky později přešel do národního podniku České 

Hedvábí (později Umělé vlákno) v Rudníku. Krátce pracoval v chemickém oddělení, 

poté navážel uhlí do kotelny, nebo vypomáhal montérům. Po složení topičských 

zkoušek pracoval jako kvalifikovaný dělník u obsluhy parních kotlů. Výzvám 
                                                             
260 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi 
s Miroslavou Bierovou, KS StB Hradec Králové 15. 8. 1952; ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec 
Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Benecký, Protokol o výpovědi, KS StB Hradec Králové 19. 7. 
1952; Ibidem, Podsvazek Veselý, Zápis o výpovědi z 22. 7. 1952. 
261 O šest let starší Vladimír Cerman byl v říjnu 1952 popraven za protikomunistickou činnost. Blíže 
viz MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana. In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav (eds.). 
Za svobodu a demokracii III.: třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové 2002, s. 221-235; 
PEXOVÁ, Hana. Kolektivizace v okrese Jičín. In BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, 
Michal (eds.). Akce "K". Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, 
seznamy a dokumenty. Praha 2010, s. 244-255.  
262 K zániku Sokola viz WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Díl první. Luhačovice 
2007, s. 250-272. 
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k zapojení se do Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládeže 

se vyhýbal, a tak jej v kolektivu nahlíželi spíše jako uzavřeného a samotářského. 

Nicméně byl pracovitý, v práci nemeškal, jeho průměrný měsíční výdělek dosahoval 

po složení zkoušek šesti tisíc Kčs. Bydlel na ubytovně v osadě Lázně Fořt.263  

Josef Pavlič (1933) se narodil ve slovenských Boľkovcích nedaleko Lučence 

jako jeden z devíti dětí. Rodiče Vasil a Kateřina byli ukrajinské národnosti a na 

Slovensku pracovali jako deputátníci na církevních statcích i u větších sedláků 

v různých koutech země. Obecnou školu začal navštěvovat v Rimavě, po roce 

pokračoval v Choňkovcích na východním Slovensku. Otec a starší bratr Jan se 

zapojili do Slovenského národního povstání, sám malý Josef byl během bojů střelen 

do levé ruky, kterou měl následkem toho ochrnutou. Na podzim 1944 se dostal 

do německého zajetí, následně uprchl a do jara nastávajícího roku se skrýval v lesích 

u partyzánů. V létě 1945 se rodina vydala do českého pohraničí, nejprve do Horní 

Chrastavy na Liberecku a v únoru 1946 se přistěhovala do usedlosti čp. 97 v Dolním 

Lánově. Zde mladý Josef dokončil zbývající tři třídy obecné školy a po dva roky 

navštěvoval měšťanku ve Vrchlabí. Potom již zůstal doma, aby mohl rodičům 

vypomáhat v hospodářství s výměrou 12 ha půdy. Starší sourozenci se již 

osamostatnili, pět mladších bylo ve věku od 3 do 13 let (v roce 1952). Přes zimní 

období se nechával zaměstnávat jako brigádník v papírnách v Hostinném nebo jako 

lesní dělník. V hospodářství drželi dva koně, třináct kusů hovězího dobytka, tři vepře 

a drůbež. Břemeno povinných dodávek začínalo být neúnosné, a tak otec v létě 1951 

podepsal přihlášku do JZD.264  

Alexandr Veselý (1934) se narodil jako jeden ze sedmi dětí do rodiny 

stavitele v ukrajinském Spasive ve Lvovské oblasti, tedy na samém okraji 

historického území Volyně. Otec zemřel již v roce 1935 a matka žila s dětmi na 

malém hospodářství se 3 ha půdy. Zatímco malý Saša chodil do obecné školy ve 

Spasive, jeho bratři vstoupili v Buzuluku do rodící se Svobodovy armády. Když 
                                                             
263 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Osobní spis Benecký, 
Životopis, 3.9.1952. Ibidem, Podsvazek Benecký, Kádrové zhodnocení, Umělé vlákno n. p. Rudník u 
Hostinného 27.8.1952. Protokol a Zápis o výpovědi, KS StB Hradec Králové 19.7.1952. NA Praha, f. 
Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Přípis OO VB Vrchlabí z 23.9.1952. 
Zpráva o pověsti, OO VB Nová Paka 16.10.1952. 
264 Ibidem, Osobní spis Pavlič, Životopis, 3.9.1952. Ibidem, Podsvazek Pavlič, Protokol o výpovědi 
z 19.7.1952. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 
1948-1981, s. 102. Ibidem, f. ONV Vrchlabí, kt. 408, ukl. č. 565, inv. č. 2431, sign. 81, Zápis o 
zajištění majetku, Dolní Lánov 18.9.1952. NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 
Spt I 128/52, Zpráva o pověsti, OO VB Vrchlabí 30.9.1952. 
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ukončil pátou třídu obecné školy, vydala se rodina (ovdovělá matka Anna 

s Alexandrem a jeho dvěma sestrami) do Československa.265 Přistěhovali se do 

Rudníku, kde dorůstající Alexandr dokončil jeden rok měšťanské školy. Poté se 

přestěhovali do Dolního Lánova na hospodářství čp. 54 se 7 ha půdy. V roce 1949 

nastoupil Alexandr jako traktorista v STS v Prostředním Lánově, později začal 

pracovat v národním podniku Krkonošské papírny v Hostinném.266  

 

4.3 Výsledky počáteční kolektivizační kampaně 
 

K 1. lednu 1948 měla místní organizace KSČ v Dolním Lánově 105 členů, 73 

mužů a 32 žen.267 Dlouho připravované uchopení monopolní moci vrcholící v 

násilném únorovém převratu, provedeném bez opory v Ústavě za pomoci 

ozbrojených složek, nezákonných akčních výborů a hromadného zatýkání, zdaleka 

nebylo, jak by se mohlo zdát, přijímáno s otevřenou náručí všemi dolnolánovskými 

komunisty. Důvody pro vstup do KSČ během předchozích let byly motivovány 

nejrůznějšími pohnutkami, některé z nich jsme již naznačili, pravověrných 

komunistů zřejmě nebylo mnoho. Někteří jásali, někteří vyčkávali, jiní teprve nyní 

začali posilovat členské řady, nikoli nevýznamnou část však zachvátily obavy o 

nabyté bydlo. Rozhodně nelze dolnolánovské komunisty považovat za heterogenní 

skupinu (a platí to, domnívám se, pro celou společnost). Výstižné je, myslím, 

v tomto ohledu dobové hlášení vrchlabského velitele SNB charakterizující nálady ve 

společnosti: „Jedna skupina se staví zásadně kladně za veškerá opatření, která jsou 

nyní prováděna, kdežto druhá skupina vytýká, že některá opatření jsou příliš přísná. 

V důsledku toho je nálada obyvatelstva značně pokleslá a vypadá to tak, jako by ještě 

dalšího něco nepříjemného očekávalo. Hlavní příčinou tohoto zjevu je i zahraničně 

politická situace, při níž se obyvatelstvo obává nebezpečí ozbrojených konfliktů, 

                                                             
265 Srov. osudy a motivace volyňských Čechů k reemigraci do Československa: HOSTIČKA, 
Vladimír. Volyňští Češi a jejich perzekuce v Sovětském svazu. In Střední a východní Evropa v krizi 
XX. století: k 70. narozeninám Zdeňka Sládka. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. 
Studia historica, XLII. Praha: Karolinum, 1998, s. 47-60. HOSTIČKA, Vladimír. Vzpomínky 
volyňské Češky na život na Ukrajině a na Sibiři. In VEBER, Václav - CUHRA, Jaroslav (eds.). Za 
svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 276-290.  
266 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Osobní spis Veselý, Životopis, 
3. 9. 1952. Ibidem, Podsvazek Veselý, Protokol s obviněným z 19. 7. 1952. NA Praha, f. Státní 
prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Zpráva o pověsti, OO VB Vrchlabí 30.9.1952. 
267 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), Seznam členů, 1948. 
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případně i války.“268 Doplňme pro širší kontext, že očekávání i strach z nového 

válečného konfliktu nebyly pouze záležitostí československého venkova, rezonovaly 

ve všech zemích komunistického tábora včetně samotného Sovětského svazu.269 

Na vesnicích se však stále žilo především cyklem hospodářského roku a čas 

se brzy naklonil k vrcholům sezónních prací. Sklizeň roku 1948 byla na Vrchlabsku 

velice dobrá. Přesto se mezi rolníky v okrese reptalo na údajně nesplnitelné předpisy 

dodávek obilí.270  

V samotném závěru roku 1948 proběhly v dolnolánovských hospodářstvích 

rekviziční prohlídky. Nedotýkaly se pouze Dolního Lánova, v dalších obcích okresu 

probíhaly již od konce října a v dobových hlášeních byly označovány jako „náhlá 

přepadová kontrola“ či „namátková razie“.271 V Dolním Lánově byly provedeny u 

šesti hospodářů, kteří podle (ne vždy spolehlivé) okresní evidence nesplnili 

nadiktované dodávky chlebového obilí. Pětičlenný kontrolní sbor, tvořený po jednom 

představiteli za MNV, KSČ, SNB, rolnickou komisi (zastupoval ji Jiří Farský) a za 

vrchlabský závod Kablo, zabavoval veškeré zásoby obilí, tedy včetně 

samozásobitelských dávek.272 Podle všeho iniciovali tyto kontroly někteří 

z nespokojených dolnolánovských rolníků, kteří si na stanici SNB v Prostředním 

Lánově stěžovali na své, v plnění dodávek liknavé sousedy.273 

Se vstupem do nového roku 1949 byla pozornost dolnolánovských rolníků 

poutána k úředním úkonům. MNV s rolníky uzavíral smlouvy na výrobu a výkup 

zemědělských výrobků. To nemohl přehlédnout žádný z nich. Povšimnout si také 

mohli přebírání horských a pastvinářských družstev státními statky, k němuž od 

začátku ledna 1949 docházelo. V Podkrkonoší totiž fungovala řada pastvinářských 

                                                             
268 ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-195-5, Zpravodajská hlášení 
Okresního velitelství SNB ve Vrchlabí z 3.4.1948. 
269 Klepy o novém konfliktu se začaly šířit bezprostředně po ukončení velké vlastenecké války a nikoli 
náhodou rezonovalo toto téma na ruském venkově společně s nadějí v rušení kolchozů. Viz 
JOHNSTON, Timothy. Being Soviet: identity, rumour, and everyday life under Stalin 1939-1953. 
Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 74-75, 133-141, 164. 
270 ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-195-5, Zpravodajské hlášení 
Okresního velitelství SNB ve Vrchlabí ze 17.8.1948. 
271 ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-195-5, Zpravodajská hlášení 
Okresního velitelství SNB ve Vrchlabí z 2.11. a 16.11.1948. 
272 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 39, inv. č. 229, sign. IV/8/c, Protokoly o provedených 
prohlídkách, MNV Dolní Lánov 29. a 30.12.1948. 
273 ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-195-5, Zpravodajské hlášení 
Okresního velitelství SNB ve Vrchlabí z 2.12.1948. 
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družstev, které byly založeny vnitrozemskými okresy pro odchov mladého skotu.274 

V Lánově bylo takové družstvo pro okres Pardubice a zaměstnávalo zde trestance 

české i německé národnosti.275 Regionální ředitelství ČSSS bylo vytvořeno 

v trutnovském Humlově dvoře, krajský inspektorát sídlil ve Smiřicích.276 Provozovna 

ČSSS v přespolní obci Fořt také v průběhu roku 1949 převzala do správy všechny 

usedlosti dolnolánovské osady Kovářov. Všichni zdejší osídlenci (až na Michala 

Palije v čp. 6) se stěhovali o dům dál.277 

Dne 23. února 1949 došlo k vydání zákona č. 69/1949 Sb. o jednotných 

zemědělských družstvech, který byl následován prováděcím nařízením ze 17. března 

1949. Kolektivizace československého zemědělství tak mohla být zahájena. 

Dolnolánovští rolníci však téměř jistě nevnímali žádný přelom, nepochybně je 

vzrušovala spíše rychle stoupající hladina Malého Labe, která s příchodem jara místy 

hrozila povodní.278 V přespolním okresním centru se však již začínal připravovat 

program kampaně pro zakládání JZD. Ve druhé polovině března 1949 byli „z řad 

nejvyspělejších dělníků“ vybráni pro vesnické organizace KSČ instruktoři pro „akci 

JZD“.279 V závěru měsíce rozeslal okresní sekretariát KSČ do obcí pokyny „k 

provádění vyjasňovací kampaně JZD“. Zemědělský tajemník Antonín Ratsam sdělil 

dolnolánovským komunistům, že pro usnadnění této akce převzal patronát nad jejich 

obcí vrchlabský průmyslový podnik Kablo.280  

                                                             
274 K problematice horských pastvinářských družstev v Podkrkonoší viz NOVÁKOVÁ, Tamara. 
Příspěvek k problematice zemědělského osidlování Trutnovska po roce 1945 s ohledem na horská 
pastvinářská družstva. In Marginalia historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury 2/2012, s. 
204-214. Srov. CIHLÁŘ, Jiří. Vesnice severovýchodních Čech od osvobození 1945 do Února 1948. 
Hradec Králové: Kruh, 1975, s. 76-77. 
275 Podle hlášení z léta 1948 zde trestanci měli poměrnou volnost, stloukali si máslo a pálili kořalku. 
ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-195-5, Zpravodajská hlášení 
Okresního velitelství SNB ve Vrchlabí ze 17.8. a 1.9.1948. Problematika využívání trestanců pro 
zemědělské práce má dnes již své monografické zpracování, podrobně pojednávající o justičních 
statcích. Jeden z nejrozsáhlejších justičních statků se rozprostíral v sousedství Dolního Lánova – 
v podkrkonošském Javorníku, dnes místní části obce Rudník. Viz HLADÍK, Ondřej – STEINOVÁ, 
Šárka. Justiční statky: vězni a zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum – Mervart, 2012, s. 
156-169. 
276 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 59. 
277 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 127. 
278 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 130. 
279 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 23, inv. č. 69-70, sign. I/2/c, Zápis ze schůze sekretariátu 
KSČ, 30.3.1949. K praxi utváření tzv. dělnických předvojů pro prosazování kolektivizace srov. 
VIOLA, Lynne. The best sons of the fatherland: workers in the vanguard of Soviet collectivization. 
New York: Oxford University Press, 1989, s. 36n. 
280 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), Pokyny k provádění vyjasňovací kampaně 
JZD, Vrchlabí 28.3.1949. 
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Na první dubnovou neděli byli funkcionáři venkovských stranických 

organizací sezváni na okresní aktiv do vrchlabského Domu mládeže, účast předsedů, 

jednatelů a zemědělských referentů byla povinná. K jejich svozu do Vrchlabí byly 

vypraveny dva autobusy. Referovat přijel zástupce KV KSČ z Hradce Králové.281 

Vystoupení instruktorů, ale i diskuse byla připravena podle schváleného plánu. 

Improvizaci bylo třeba se raději vyhnout, vždyť instruktáž okresních zemědělských 

tajemníků proběhla na krajském sekretariátu v Hradci Králové pouhé dva dny 

předtím. Ve třetím dubnovém týdnu se pak rozeběhly schůze na vesnicích. Měly 

osvětlit organizaci JZD. Akce probíhala po stranické linii coby „vyjasňovací 

kampaň“ a v jednotlivých obcích okresu ji zajišťovalo celkem 26 instruktorů.282 O 

úspěchu se však nedalo hovořit. Okresní stranické vybory mohly jen stěží stihnout 

vyškolit dostatek věci znalých referentů, a tak na vesnice zajížděli funkcionáři, kteří 

se v konfrontaci se zemědělci ztráceli argumenty, nebo naopak příliš otevřeně 

prezentovali poučky nastudované ve stranické literatuře. „O družstvech vykládají 

takovým způsobem, že rolníci vidí v JZD kolchozy“, referoval jeden z instruktorů 

ministerstva zemědělství ve zprávě pro sekretariát ÚV KSČ po dvoudenní šňůře 

osobních návštěv a rozhovorů s referenty národních výborů v Hradeckém kraji.283 

Obavy ze sovětských kolchozů se objevovaly také v pravidelných přehledech 

o tom, co se mezi lidmi šeptalo, které byly zasílány Josefu Pavlovi, tehdejšímu 

náměstkovi ministra vnitra pro bezpečnost, známějšímu až pro jeho pozdější 

působení jako jedné z tváří Pražského jara 1968. V červnu 1949 však Josef Pavel 

vyhodnocoval bázeň venkova vyjadřovanou slovy: „Kam to spěje, všechno zestátnit 

a združstevnit. Jak dlouho to může vydržet - konce pětiletky se nedočkáme. Na 

znárodněné podniky se doplácí, stát žije z toho, co živnostníci zaplatí na daních.“284 

Objevily se také fámy, že ÚV KSČ má připravený zákon k zestátnění veškeré 

zemědělské půdy podle bolševického vzoru z listopadu 1917.285 Soudruhy ve vedení 

KSČ také znepokojovaly výklady volyňských Čechů o kolektivizaci prostřednictvím 

                                                             
281 Ibidem. 
282 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 23, inv. č. 69-70, sign. I/2/c, Zápis ze schůze sekretariátu 
KSČ, 30.3.1949. 
283 JUNĚCOVÁ, Jiřina – PŠENIČKOVÁ, Jana (eds.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace 
zemědělství – vznik JZD 1948-1949. Praha: Státní ústřední archiv, 1995, dokument č. 41, s. 134-135.  
284 ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po r. 1945, sign. 304-155-22, Přehled šeptané propagandy 
za měsíc červen, Praha 30.6.1949. 
285 Ibidem, Přehled šeptané propagandy zachycené v hlášeních KV-NB, Praha 29.9.1949. 
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JZD podle sovětské předlohy, které se rozšiřovaly mezi osídlenci v pohraničí.286 

Ostatně i do Dolního Lánova se v roce 1949 přistěhovala další (vedle Veselých) 

volyňská Češka Věra Lhotáková se synem Jaroslavem Solarem.287 

Už v průběhu roku 1949 přestávaly být předpisy zemědělských dodávek pro 

některé zemědělské osídlence plnitelné. Z Dolní Lánova tak odešli hospodáři Josef 

Hanuš z čp. 33 a Adolf Šilhavý z čp. 19, kteří si před čtyřmi lety zabrali největší 

statky a nyní již se svými rodinami na obdělání pozemků nestačili. „Dokud bylo 

možno míti čeledína a služky, tak to šlo, ale rok 1948 toto vše odboural, a tak dnes 

zůstávají jen výmluvy“, poznamenal na to konto Václav Sovák coby kronikář.288 

Po půl roce od odstartování kolektivizační kampaně byla ve vrchlabském 

okrese v říjnu 1949 ustavena JZD v sedmi obcích – v Černém Dole, Dolní Branné, 

Dolní Olešnici, Horním Lánově, Krausových Boudách, Špindlerově Mlýně a ve 

Vrchlabí. Dosud však, podle okresního vedoucího tajemníka KSČ Švába, „nijak 

zvlášť nevyvíjela činnost“. V Dolní Olešnici a v Černém Dole si ženy prosadili 

vybudování prádelny a zavařovací kuchyně, v Horním Lánově se naopak muži 

zasadili o výstavbu dílny na opravu zemědělských strojů a pustili se do společného 

osevu na 26 ha půdy. V Krausových Boudách si objednali tři motorové sekačky a 

společně se Špindlerovým Mlýnem začali se stavbou teletníku. V Dolní Branné 

zahájili činnost JZD budováním kůlny na stroje a prádelny.289 Do konce roku se pak 

stihla ustavit další tři JZD, vedoucí tajemník Jaroslav Klouda, Švábův nástupce,290 

byl však v jejich hodnocení velmi kritický, když problematiku JZD shrnul slovy: „Z 

                                                             
286 Ibidem, Boj s reakcí o vesnici - přehled zpráv za měsíc červenec, Praha 27.7.1949. 
287 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 126. Jaroslav Vaculík, vyjímečný znalec dějin volyňských Čechů, uvedl, že podle StB bylo 95% 
volyňských Čechů „zahroceno proti režimu, KSČ a SSSR“. Metody bolševiků dobře znali a 
československým soudruhům proto dávali najevo, že se o „výhodách“ komunismu nepotřebují 
přesvědčovat. „Podle zpráv StB jedna polovina volyňských Čechů pracovala ilegálně proti režimu, 
druhá, s výjimkou malého procenta spolehlivých členů KSČ, byla ochotna proti komunistickému státu 
pracovat“, píše Vaculík.  Viz VACULÍK, Jaroslav. Volyňský Čech: příklad Josefa Kučery. In 
FASORA, Lukáš et al. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno: CDK, 2011, s. 306-307. 
288 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 76-77, 125. 
289 SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec Králové, kt. 441, inv. j. 204, sign. 1/9/8/3, Zápis z porady 
okresních vedoucích tajemníků konané 14.10.1949 v Hradci Králové. 
290 NA Praha, f. ÚV KSČ – Oddělení stranických orgánů 1945-1956, kt. 2, arch. j. 23, výkaz o složení 
OV KSČ Vrchlabí, 1950. 
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25 obcí máme 11 zemědělských družstev. Všechny tyto družstva nestojí za nic. 

Věříme, že z 11 družstev uděláme 4 družstva vzorná.“ 291 

Následující agitační kampaň během zimních měsíců bilanci vrchlabského 

okresu u nadřízených orgánů dál vylepšovala. Podle průzkumu provedeného 

prokuraturou v předjaří roku 1950 byla JZD ustavena (tedy ve svých zárodcích 

formou přípravných výborů) už ve čtrnácti obcích z celkového počtu 24 obcí 

v okrese.292 V následujícím dubnovém hlášení už figuroval počet osmnácti JZD.293 

Tento stav zachytili také autoři sborníku k 25. výročí odstartování kolektivizace, 

podle nichž tato JZD, respektive jejich zárodky, sdružovala rok po odstartování 

kolektivizace celkem 680 členů a 2 429 ha půdy. Na těchto pozemcích se strůjci 

kolektivizace snažili pokud možno co nejrychleji organizovat rozorávání mezí a 

scelování polí do velkých lánů.294 Jako nejlepší byla hodnocena JZD v Heřmanových 

Sejfech, Chotěvicích, Prosečném a v Prostředním Lánově, přičemž ta 

v Heřmanových Sejfech a v Prostředním si postupně získávala přívlastek vzorná - 

měla být „zářným příkladem výhod a prospěšnosti pospolité družstevní práce 

v zemědělské výrobě“.295 Nakonec však bylo za vzorné, vzorové JZD pro okres 

Vrchlabí vybráno JZD Chotěvice, které v červnu 1950 přešlo jako první v okrese na 

IV. provozní typ. Jeho předsedou se stal dosavadní zemědělský referent Václav 

Drahorád. Přirozeně právě zde došlo k prvnímu rozorání mezí v rámci vrchlabského 

okresu, neobešlo se to však bez nátlaku na místní rolníky.296  

V létě 1950 informoval vrchlabský prokurátor, že ve vedení okresu panuje 

shoda v myšlence zorganizovat exemplární proces, který by pomohl zastrašit odpůrce 

kolektivizace. Vedoucí okresní funkcionáři se prý shodli na nutné součinnosti soudu 

a prokuratury při budování socialismu na vesnici „a bylo také dohodnuto, že podle 

potřeby a vhodnosti proveden bude proces tam, kde se nějaký trestný čin spáchaný 

vesnickým boháčem, nebo v němž alespoň vesnický boháč stojí v pozadí, objeví, aby 
                                                             
291 SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec Králové, kt. 441, inv. j. 204, sign. 1/9/8/3, Zápis z porady 
vedoucích tajemníků okresů a krajských instruktorů 22.11.1949. 
292 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zpráva ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.3.1950. 
293 Ibidem, Zpráva ve věci JZD, Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.4.1950. 
294 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 14. 
295 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zprávy ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.5. a 3.6.1950. 
296 VAŇKOVÁ, Věra – ZAHRADNÍK, Pavel. Okresní národní výbor Vrchlabí (1918) 1945-1960 
(1970). Inventář. Státní okresní archiv Trutnov, 2008, s. 22. SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura 
Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zprávy ve věci JZD, Okresní prokuratura ve Vrchlabí 3.7. a 
7.8.1950. 



79 

 

vesnice byla přesvědčena o tom, že jedině správná cesta, kterou může a musí 

nastoupit, je cesta JZD“.297 V září 1950 byl pro finanční machinace v JZD v Horním 

Lánově zatčen zdejší předseda Patočka. Záležitost vyšetřovala StB, ale k inscenování 

exemplárního procesu využita nebyla.298 Přesto stojí za zmínku, že touto pregnantně 

artikulovanou vůlí inscenovat zastrašující proces vrchlabští funkcionáři předbíhali 

převažující celostátní trend o celý jeden rok.299 

K provedení hospodářsko-technické úpravy půdy, jak se celý proces zrušení 

mezí a zaokrouhlení pozemků do velkých lánů nazýval, došlo v podzimním období 

roku 1950 ještě v obcích Čermná, Černý Důl, Dolní Olešnice, Heřmanovy Sejfy, 

Horní a Prostřední Lánov, Krausovy Boudy, Strážné, ale také v městských katastrech 

Hostinné, Špindlerův Mlýn a Vrchlabí.300 Krom toho došlo v tento podzimní čas 

k založení dalších dvou JZD, v Dolním Dvoře a v Horní Olešnici.301  

Vedle chotěvického vzorného JZD se Vrchlabsko v závěru roku 1950 mohlo 

vykázat dalšími čtyři JZD, která přijala provozní řád III. typu. Byla to JZD v obcích 

Arnultovice, Hostinné, Čermná a Rudník.302 Čekal je těžký start a dlouhá cesta od 

přetavení přijatých závazků a řádů k faktickému vybudování rentabilního 

kolektivního socialistického výrobního podniku.303 Mnohým z nich se to ani po 

deseti letech nepovedlo a později je pohltily státní statky. Každopádně můžeme pro 

tuto chvíli konstatovat, že kolektivizační kampaň (nikoli výsledky!) zaznamenala ve 

vrchlabském okrese především v průběhu roku 1950 značné úspěchy. V úředních 

výkazech a bilancích byl postup kolektivizace na Vrchlabsku mnohým dalším 

okresům Hradeckého kraje předkládán za příklad hodný následování. 

Josef Svoboda, jeden z funkcionářů, který na Trutnovsku a Vrchlabsku patřil 

mezi aktivisty prosazující kolektivizaci, s odstupem let vzpomínal: „Chodili jsme 

                                                             
297 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zpráva ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 3.7.1950. 
298 Ibidem, Zpráva ve věci JZD, Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.10.1950. 
299 Viz JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945–1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2001, s. 64. K projevům těchto snah na úrovni okresu – v sousedním Novopacku viz URBAN, Jiří. 
Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Praha: Vyšehrad 
2010, s. 140-157. 
300 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zpráva ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.10.1950. 
301 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 14. 
302 Ibidem, s. 15. 
303 „V jednotlivých družstvech se projevuje stále nedostatek odborných kádrů a nedostatek potřebného 
uvědomění mezi členy“, bude se objevovat v hlášeních a ozývat ve schůzích během následujících let 
v mnohých JZD. Zde SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, 
Zpráva ve věci JZD, Okresní prokuratura ve Vrchlabí 3.7.1950. 
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denně na schůze, měli jsme jich i 26 za jeden měsíc. Schůze trvaly nejméně do 

půlnoci. ‚Skočit‘ večer na schůzi do Babí, Vlčic nebo Mladých Buků byla maličkost, 

horší bylo šlapat pěšky do Lampertic, Bobru nebo Žacléře: to znamenalo přijít domů 

ve 3 hodiny ráno, ale v 7 hodin být zase v kanceláři nebo znova na některé vesnici a 

chodit dům od domu a vysvětlovat politiku naší strany, přesvědčovat, ale mnohdy i 

ostře diskutovat. Asi po roce jsme dostali motocykl, takže se nám již pracovalo lépe.“ 
304 Jeho vzpomínka obsahovala také ohlédnutí za odmítavými postoji rolníků, s nimiž 

se jako agitátor za prosazení kolektivizační myšlenky setkával: „Mnohdy jsme museli 

vyslechnout, že do JZD nikdy nevstoupí, že by tam ‚pochcípali hlady‘, že ten náš 

socialismus bude existovat jen tak dlouho, než ‚prohospodaříme to, co lidem 

nakrademe‘. Někteří se před námi zamykali.“305   

Dosud jsme se nezmínili o tom, že k počtu osmnácti JZD, o nichž 

informovalo již citované dubnové hlášení, přispělo rovněž ustavení přípravného 

výboru JZD v Dolním Lánově.306 Nyní se tedy vrátíme do této obce, abychom 

zjistili, byl-li táhlý tok Malého Labe tím jediným, co ji rozdělovalo. 

 

 

4.4 Odpor proti kolektivizaci v Dolním Lánově307 
 

4.4.1 Od pasivního odporu… 
 

V říjnu 1949 se předseda MNV v Dolním Lánově Jan Novák vzdal funkce 

s odůvodněním, že na ní nestačí. Funkce předsedy MNV se proto z pozice prvního 

náměstka dočasně ujal Jiří Farský.308 Počátkem roku 1950 se Farský ve Vrchlabí na 

schůzce zemědělských referentů dozvěděl, že mají být zemědělcům v Dolním 

Lánově pod rouškou „výkupu“ odebrány zemědělské stroje. Následující den svolal 
                                                             
304 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 27. 
305 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 27-28. 
306 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zpráva ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.4.1950. 
307 Dílčí závěry z výzkumu forem odporu proti kolektivizaci v Dolním Lánově autor prezentoval na 
mezinárodních fórech formou přípravných studií, viz URBAN, Jiří. On various expressions of 
resistance to collectivisation of the countryside of Czechoslovakia. In Acta 
Humanitarica Universitatis Saulensis 16, 2013, Šiauliai University, s. 97-121. TÝŽ. Odpor proti 
kolektivizaci v Podkrkonoší: JZD, výhrůžky a ozbrojené zastrašování aneb proti politice KSČ jejími 
vlastními zbraněmi. In JAŠEK, Peter (ed.). Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. 
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 542-563. 
308 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 4, Zápis z plenární schůze MNV 9.11.1949. 
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všechny hospodáře, kteří vlastnili traktor či samovaz. Aby zabránili zcizení těchto 

strojů, dohodli se, že ustaví přípravný výbor JZD, což také několik dní nato 

provedli.309 Stalo se tak na schůzi v hostinci U Sládků dne 7. března 1950. Přijeli 

sem přirozeně i zástupci okresu, předseda JSČZ Otakar Zikeš a zástupce okresní 

družstevní rady Kraus. Po jejich úvodních projevech se podle kronikáře rozproudila 

„čilá debata, která nic plodného nepřinesla“.310 Toho večera se přihlásilo šestnáct 

zemědělců a do přípravného výboru byli zvoleni Pavel Honců z čp. 137 jako 

předseda, Petr Zuzánek z osady Malý Lánov jako náměstek, řídící učitel Miroslav 

Holec jako jednatel a Věroslav Zvírotský z čp. 135 jako pokladník. Přípravný výbor 

byl složen převážně z větších hospodářů, k nimž se později přidalo několik středních 

rolníků, celkem čítal osmnáct členů311, existovat však začal jenom na papíře.312  

Zatímco se v Horním a Prostředním Lánově prováděly první společné 

osevy,313 v Dolním Lánově osívali členové nově ustaveného JZD svá pole 

individuálně. Vedle samotných iniciátorů také dolnolánovský kronikář potvrdil, že 

činnost přípravného výboru se víceméně omezila na vyřizování pošty a administaci. 

S hospodářským družstvem byly sjednány výhodné příděly osiv a hnojiv pro JZD, 

ale veškeré práce se nadále prováděly individuálně. „O společné práci v žádné schůzi 

nebyla ani zmínka”, dočteme se v kronice.314 Ustavení přípravného výboru JZD jen 

jako prostředku pro využívání výhod plynoucích z členství v JZD přitom nebylo 

ojedinělou praxí. Podle zpráv, které vypracovávali okresní velitelé Národní 

                                                             
309 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o 
výpovědi předvolaného Věroslava Zvírotského, KS StB Hradec Králové 27.8.1952.  
310 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 129-130. Ibidem, Paměti Dolního Lánova – příruční sešit (1945-1960), záznam k roku 1950. 
311 Ojediněle dochovaná prezenční listina z členské schůze takto založeného JZD obsahuje jména 28 
podepsaných účastníků. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Oběžník ke členské 
schůzi JZD 9.8.1950. 
312 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 129-130. Ibidem, Paměti Dolního Lánova – příruční sešit (1945-1960), volně vložený Zápis do 
Kroniky. 1952. K praxi zakládání kolchozů jen na oko viz VIOLA, Lynne. Peasant rebels under 
Stalin: collectivization and the culture of peasant resistance. New York: Oxford University Press, 
1996, s. 207. VIOLA, Lynne. The Best sons on the fatherland: workers in the vanguard of soviet 
collectivization. New York - Oxford: Oxford University Press, 1987, s. 107-108. MALE, Donald J. 
Russian peasant organisation before collectivisation: a study of commune and gathering 1925–1930. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 202. 
313 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 14. 
314 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 130. 
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bezpečnosti byla na Vrchlabsku podobná tendence zaznamenána také v případě JZD 

Špindlerův Mlýn a JZD Krausovy Boudy.315  

Jiří Farský vykonával funkci předsedy MNV do poloviny května 1950, kdy 

požádal o zproštění nejen funkce předsedy, ale i členství v MNV.316 Farský tak 

zřejmě s předstihem reagoval na plánovanou „očistu“, která tou dobou probíhala 

v národních výborech po celé republice. Spolustraníkům v KSČ Farský přirozeně 

tvrdil, že do JZD vstoupil z přesvědčení, že ve společném hospodaření docílí 

levnějších nákladů, neodpustil si však poznámku, že všichni členové JZD nejsou 

stejně poctiví pracanti, a zalhal, že prosazovaná kolektivizace vesnice „přinese jistě 

mnoho dobrého“. V rámci stranické prověrky přijal nadto Jiří Farský osobní závazek 

o „třídním” rozpisu dodávek na rok 1951. Jako zemědělský referent MNV měl však 

dostatek prostoru požadovanou „třídnost” rozpisu upozadit či eliminovat.317 Ostatně 

pokud jde o plnění požadavků na vytváření nejrůznějších plánů a rozpisů, neměli 

dolnolánovští představitelé v rámci okresu dobrou reputaci. Před vstupem do jarní 

sezóny roku 1950 byl jejich přístup naopak charakterizován jako neobyčejně špatný a 

krajská komise se jej „rozhodla pranýřovati“ coby odstrašující příklad.318 Přesto 

však Farský v obecních funkcích setrval. K utvoření „očištěného“ MNV došlo 

v počátku července a novým předsedou se stal zedník Josef Polák z čp. 84. Jiří 

Farský opětovně obsadil funkci zemědělského referenta i prvního náměstka.319 

Významnou událostí bylo pro obec zavedení místního rozhlasu. V létě 1950 

dostal Dolní Lánov od Kopeckého ministerstva osvěty320 subvenci ve výši 50 tisíc 

Kčs na instalaci rozhlasového zařízení. Obecní bubeník Josef Kostlán zabubnoval 

                                                             
315 ABS Brno - Kanice, f. Krajská správa Ministerstva vnitra Hradec Králové (zn. B5), kt. 28, inv. j. 
105, Poznatky ze situačních zpráv okresních velitelů NB za prosinec 1950 – obor zemědělský, KV NB 
Hradec Králové 2.1.1951. 
316 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 4, Zápis ze schůze rady MNV 10.5.1950. Zápis 
z plenární schůze MNV 17.5.1950. 
317 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 25, inv. č. 98, sign. II/5/a, Prověřovací list MO KSČ Dolní 
Lánov, b. d. (1950). 
318 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Vrchlabí, kt. 39, inv. č. 229, sign. IV/8/c, Hlášení o činnosti, JSČZ 
Vrchlabí 1.3.1950. 
319 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 127, 131. 
320 Podrobně k tomuto v kontextu poválečné Evropy anachronickému resortu viz PÁVOVÁ, Jana. 
Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, s. 111-115. 
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naposledy 1. dubna 1951, poté jej nahradil místní rozhlas. Celkové náklady na 

zavedení rozhlasu dosáhly výše 221 tisíc Kčs.321  

V pozdním podzimu roku 1950 byla JZD v Dolním Lánově, Dolní Branné a v 

Javorníku pro svou dosavadní nečinnost „politicky zpracovávána”, což v reálu 

představovalo usilovnou agitaci a přesvědčování ke společné práci a k rozorání 

mezí.322 Dne 15. prosince 1950 přijel do Dolního Lánova referovat delegát ze 

zájezdu do SSSR Jan Čeřovský a předseda JZD Borovnice ze sousedního 

Novopacka. Schůze byla svolána na pozdní večerní čas, o její účasti však nejsme 

zpraveni.323 Avšak dolnolánovští členové JZD i po této fázi „politického 

zpracovávání” setrvávali v nečinnosti. ONV proto dodávkové úkoly pro Dolní Lánov 

na rok 1951 rozepsal všem podle norem platných pro samostatně hospodařící 

zemědělce.324 Smlouva byla pro celou obec jednotná, byla však doložena přílohami 

obecních sumářů, ve kterých byly dodávky rozvrženy na jednotlivá hospodářství 

rozčleněná do šesti velikostních skupin.  

Díky poměrně suchému počasí předchozí sezóny se hned v prvních měsících 

roku 1951 projevil nedostatek krmiva. Bezpečnostní aparát monitorující situaci 

považoval stav za katastrofální. Rolníci se začínali hromadně zbavovat dobytka. 

Maso některých poražených podvyživených kusů muselo být předáno drnomistrovi. 

V reakci na zvyšující se nabídku k porážkám, přestala pak jatka dobytek přijímat 

úplně. V reakci na to někteří rolníci začali zkrmovat seťové obilí.325 Dolnolánovští 

zemědělci byli nuceni shánět seno i slámu až v okolí Hořic, Hradce Králové i 

Pardubic.326 

V květnu 1951 si referát pro vnitřní věci a bezpečnost královéhradeckého 

KNV vyžádal od okresů ve své působnosti detailní informace o „poruchových 

zjevech při výstavbě JZD“. Vrchlabský ONV ujistil nadřízený úřad o stálé 

pozornosti, kterou věnuje všem JZD. V odpovědi krom toho sděloval, že se ve 
                                                             
321 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 131, 136. 
322 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 309, inv. č. 561-2, Zpráva ve věci JZD, 
Okresní prokuratura ve Vrchlabí 4.11.1950. 
323 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 4, Přípis okresní úřadovny JSČZ, Vrchlabí 
1.12.1950. 
324 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 134. 
325 ABS Brno - Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 28, inv. j. 105, Poznatky ze situačních zpráv 
okresních velitelů NB za leden 1951 – obor zemědělský, KV NB Hradec Králové 2.2.1951. 
326 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 134. 
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zdejším okrese „vesničtí boháči“ téměř nevyskytují (že jde spíše o neuvědomělé 

zemědělce) a že se dosud nevyskytly případy přímého napadení průkopníků JZD.327 

„Socialisace vesnice v tomto okrese velmi dobře postupuje“, neslo se pak z kraje 

v hlášení pro aparát ÚV KSČ. Z 22 obcí v rámci okresu bylo již v 21 ustaveno JZD, 

z toho ve třech obcích ve stadiu přípravného výboru. „Obyvatelé okresu jsou vesměs 

novoosídlenci, kteří se staví k socialisaci vesnice daleko pokrokověji než zemědělci 

vnitrozemských okresů“, odůvodňoval zdánlivě povzbudivé výsledky autor 

zprávy.328 

Když si však dolnolánovský kronikář v květnu 1951 stýskal nad nepatrnou 

účastí zemědělců v prvomájovém průvodu, připsal, že „JZD nepostoupilo ani o krok 

vpřed”, nezaznamenal totiž ani jediný pokus jeho členů o společnou činnost.329 

Místní organizace KSČ se sice snažila podnítit ustavení skupin pro společné práce a 

pozvala proto členy JZD v červnu 1951 do své výborové schůze, žádný ze zemědělců 

se však nedostavil a vymluvili se na schůzi JZD, kterou zřejmě za tímto účelem 

uspořádali.330 

Kromě prvomájového svátku práce byly pro tuto dobu typické i další 

hromadné akce vynucující podporu vládnoucímu režimu, jakési rituály souhlasu. 

Když se na začátku června 1951 v Dolním Lánově sbíraly podpisy pod „Hlasování 

pro mír“, podepsali všichni kromě rolníka Karla Tomáše z čp. 39. Ten prý 

organizátory odbyl slovy „Má-li býti válka, tuto stejně nezadržíme“.331 Vyhroceně 

polarizované vnímání společnosti a důraz na stranickou příslušnost jako fenomény 

doby se přirozeně Dolnímu Lánovu také nevyhýbaly. Zůstaly dokonce explicitně 

zaznamenány v jednom ze zápisů schůzí místní komunistické organizace: „Odznak 

strany by měl být i důvod hrdosti, že mohu být členem strany. Nemáme se stydět za 

odznak. Jak jinak se máme přiblížit především my komunisté, když nedáváme ani tím 

                                                             
327 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 376, ukl. č. 533, inv. č. 2105, Přípis č.j. 3199/taj., KNV 
Hradec Králové 17.5.1951. Odpověď č.j. 58/taj.-1951, ONV Vrchlabí 24.5.1951. 
328 NA Praha, f. Právnická komise ÚV KSČ, arch. j. 139 , Situační zpráva o okresu Vrchlabí, Hradec 
Králové 29.5.1951. 
329 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 137. 
330 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápisy z výborových 
schůzí 13.6. a 19.6.1951. 
331 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 137-138. 
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odznakem na vědomost druhému, že je také straník a že buduje také jako průkopník 

socialismu. […] Buď hlasuji pro, anebo proti.“ 332  

Další úsilí vyvíjeli přední místní i okresní komunisté po žních roku 1951. 

Sestavili deset agitačních dvojic. Do jedné z nich byl navržen také Jiří Farský.333 

Stále častěji se totiž v místní stranické buňce ozývaly hlasy kritizující, „že se naši 

soudruzi zemědělci nijak nezapojují do přesvědčovacích akcí a zemědělci 

indiferentní, přijde-li k nim neodborník, řeknou, že té věci nerozumí, a tak nemůže 

býti s ním řádně diskutováno”.334 A Jiří Farský přeci stále vlastnil členskou 

legitimaci KSČ. Jeho agilní spolustraníci proto očekávali, že jako odborník bude 

rolníky přesvědčovat o výhodách společné práce. V této souvislosti se snesla kritika 

také na docházku Farského a dalších zemědělců – členů KSČ do stranických schůzí. 

„Vždy když je schůze strany, je tato narušována jinou schůzí”, zaznělo na poradě.335 

Farského přítomnost ve stranických schůzích byla dle dochovaných zápisů  od 

poloviny roku 1950 vskutku sporadická a lze proto usuzovat, že výše popsaná praxe 

byla spíše pravidlem, nežli výjimkou. Podotkněme, že nezájem o schůze MNV i MO 

KSČ se stále prohluboval, především do plén již téměř nikdo nedocházel.336 

Připravovaná agitační akce „k upevnění místního JZD” se odehrála v neděli 

9. záři souběžně s pomocnou brigádou patronátního závodu Rica.337 Podařilo se 

shromáždit několik dalších podepsaných přihlášek do JZD. Kronikář Václav Sovák 

následně situaci shrnul do sdělení, že přípravný výbor JZD měl už 50 členů, o 

společné práci však zemědělci nadále prý „nechtěli ani slyšet”.338 

Iniciativu nadále vyvíjel především úzký okruh členů výboru místní 

organizace KSČ v čele s předsedou Josefem Hamplem. S ohledem na skutečnost, že 

byl Dolní Lánov tou dobou v okresu mezi posledními obcemi v plnění dodávkových 

úkolů, rozhodli se místní aktivní komunisté odvolat Jiřího Farského z funkce 

                                                             
332 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis z členské 
schůze MO KSČ 28.8.1951. 
333 Ibidem, Zápis z výborové schůze 4.9.1951. 
334 Ibidem, Zápis ze schůze agitačních dvojic 7.9.1951. 
335 Ibidem. 
336 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis z členské 
schůze MO KSČ 20.12.1951. Toto téma ve své práci pečlivě analyzoval KAŠKA, Václav. Neukáznění 
a neangažovaní: disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948-1952. Praha: 
ÚSTR – Conditio humana, 2014, s. 120-130, 183, 189-193. 
337 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis ze schůze 
agitačních dvojic 7.9.1951. 
338 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 138-139. 
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zemědělského referenta MNV a reorganizovat přípravný výbor JZD. Na úterý 25. 

září proto svolali členskou schůzi JZD, na níž měl být vyměněn předseda. Doufali, že 

se tak činnost JZD podstatně oživí. Jistě nebylo náhodou, že tato rozhodnutí padla ve 

schůzi, kterou přijel navštívit i vedoucí tajemník OV KSČ Vratislav Loukota.339 

Vzhledem ke skutečnosti, že v následujících osmi týdnech se výbor MO KSČ 

nesešel, respektive o setkání nebyl vyhotoven žádný zápis, nejsme zpraveni o 

výsledcích zářijové členské schůze JZD. Můžeme však vyvozovat, že k zamýšleným 

personálním změnám nedošlo. Záměr odvolat Farského byl znovu artikulován v 

polovině listopadu. Předseda MNV Polák se však za zemědělského referenta postavil 

a Farský tak ve funkci setrval.340 

V atmosféře stupňující se agitace za přechod JZD v Dolním Lánově na vyšší 

provozní typ se nespokojení hospodáři dohodli na tom, že se pokusí agilní iniciátory, 

zastrašit, „aby tak viděli, že zde stojí někdo, kdo sleduje jejich počínání a úsilí o 

utvoření JZD“. Vybrali si rolníky Pavlíčka a Doubka, kteří prosazovali svedení 

dobytka ke společnému ustájení, přičemž argumentovali výhodou přednostních 

přídělů krmiv poskytovaných JZD se společnými stády. Napsali proto tři výhrůžné 

dopisy. Hospodář Věroslav Zvírotský (1922) je v prosinci 1951 vhodil do schránky 

ve Vrchlabí.341 Třetí z dopisů byl adresován Jiřímu Farskému, aby od sebe odvrátil 

případné podezření. Stejným pokusem svést případnou vyšetřovací stopu byla i volba 

jazyka – pokus koncipovat text ve slovenštině však nelze označit za přesvědčivý: 

„Sleďujeme a odstraňujeme zradcov, který zdeptanému národu vražeju nóže do zjad. 

Veděme Vás v evidencii. Čistka juž započala, probuďťa sa, keď maťa len čas!!!“, 

stálo v rozeslaných dopisech.342 O reakci adresátů prameny mlčí, jisté ovšem je, že 

nový rok 1952 s sebou přinesl i nový nápor na členy i nečleny místního JZD. 

 

 

 

                                                             
339 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis z výborové 
schůze 18.9.1951. 
340 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis ze schůze 
výboru MO KSČ v úřadovně MNV 13.11.1951. 
341 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o 
výpovědi předvolaného Věroslava Zvírotského, KS StB Hradec Králové 27. 8. 1952. Ibidem, 
Podsvazek Farský, Agenturní zpráva Karla Glasera z 10.8.1952. 
342 Ibidem, Osobní spis Farský, Obálka s listinným doličným materiálem, Doklad č. 1 a 2: dopisy 
nadepsané „Doubek-Farský-Pavliček. Další budou zjištěni” , na obálce razítko s datem 8.12.1951. 
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4.4.2 K aktivní rezistenci 
 

Tak jako každý rok konal se před polovinou ledna ples místní hasičské 

jednoty. Do tance hrála dechová hudba Východočeských uhelných dolů ze Rtyně 

v Podkrkonoší. Začátek roku byl však pro zemědělce už tradičně spojen především s 

rozpisem povinných dodávek, které byly toho roku opět o poznání tvrdší. Přitom se 

odhalilo, že vrchlabský ONV zahrnuje do své bilance zemědělské půdy i cesty.343 

Na konci ledna převzal funkci předsedy místní organizace KSČ Eduard 

Krška. Vedení zemědělské agendy zastával kontinuálně Bohumil Sládek.344 

Podstatnou personální posilou pro kolektivizační úsilí v obci se stal okresem nově 

dosazený tajemník MNV Miroslav Zonek, který přišel do obce v únoru 1952.345 

Zavedení funkce tajemníků MNV se stálým platem představovalo další krok na cestě 

k profesionalizaci práce vesnických národních výborů. Tajemníci MNV nahradili 

dosavadní systém újezdních tajemníků a organizačních pracovníků hospodářských 

družstev a mlékáren.346  

Nový tajemník se jistě nechal mezi lidmi vidět při nejbližší slavnostní 

události v polovině března, když v národní škole skládali svůj slib první 

dolnolánovští pionýři.347 Ve stejnou dobu bylo do uprázdněných budov čp. 18 a 240 

nastěhováno 122 řádových sester z různých koutů celého kraje. Dojížděly odtud do 

                                                             
343 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 142. 
344 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis z výroční 
schůze MO KSČ 29.1.1952. 
345 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Farský, Posudek, 
MNV Dolní Lánov 27. 8. 1952. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis o schůzi 
rady MNV 14.2.1952. K souvislostem zavedení funkce tajemníků MNV viz NOVÁK, Pavel. 
Profesionalizace místních národních výborů na přelomu 40. a 50. let 20. století. In: Zemědělství a 50. 
léta. Praha 2008, s. 73- 84.  
346 Právním podkladem pro tuto změnu bylo vládní nařízení č. 119/1951 Sb. o tajemnících místních 
národních výborů. NOVÁK, Pavel. Profesionalizace místních národních výborů na přelomu 40. a 50. 
let 20. století. In Zemědělství a 50. léta. Prameny a studie, č. 41. Praha: Národní zemědělské muzeum, 
2008, s. 77. Působení tajemníků MNV ve zvoleném regionu analyzoval ve své podnětné studii 
JIČÍNSKÝ, Petr. Socializátoři venkova? Tajemníci místních národních výborů na 
Moravskobudějovicku v prvních letech komunistického režimu 1949-1954. In Západní Morava: 
vlastivědný sborník 6, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 74-103. 
347 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 144. 
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továrny v Trutnově.348 Sympatie, které k nim někteří místní lidé chovali, a stálá 

přízeň zvědavých dětí dělaly novému tajemníkovi bezpochyby vrásky na čele.349 

Zřejmě první důležitou zemědělskou záležitostí, kterou se Miroslav Zonek 

v Dolním Lánově zabýval, bylo projednání usnesení ÚV KSČ a vlády o zlepšení 

zásobování obyvatelstva masem, což znovu nastolilo otázku JZD a výhled 

společného ustájení dobytka v něm.350 Nedlouho nato, ve čtvrtek 20. března, 

proběhla veřejná schůze zemědělců, v níž se nanovo agitovalo pro společnou práci 

v JZD. Referovat přijel ředitel hospodářské školy v Hostinném Kučera.351 „Bohužel 

plány jsou jen na papíře“, glosoval kronikář.352 Eventualita přechodu JZD na II. 

provozní typ se opětovně projednávala v radě MNV na konci dubna. Přizvaní 

členové přípravného výboru byli lákáni na možnost desetiprocentního snížení 

předepsaných dodávek.353 

Příchod agilního tajemníka Zonka, který dal nový impulz úsilí o skutečně 

pracující JZD, vedl k tomu, že myšlenka zastrašit aktivní komunisty a podpůrce JZD 

opět ožila.354 

Josef Pavlič a Jan Gregor se znali již ze Slovenska, odkud v roce 1946 přišli 

do Dolního Lánova. S Alexandrem Veselým se Pavlič poznal v podniku Krkonošské 
                                                             
348 Ibidem, s. 157. 
349 Mladé řeholnice (jejich průměrný věk činil 28 roků) z několika řádů – byly zde dominikánky, 
karmelitánky, voršilky, Chudé školské sestry i sestry Nejsvětějšího srdce – pracovaly v několika 
trutnovských dílnách národního podniku Texlen. Brzy se staly předmětem jednání krajského 
bezpečnostního tajemníka Podzimka pro ilegálně zadržený leták, ve skutečnosti však veršovaný text 
improvizované modlitby vypovídající nejen o tvůrčí schopnosti, ale i prožitku nuceného odtržení od 
řeholního života. Uveďme pro ukázku alespoň jednu pasáž: „Až přijde rozkaz z Broumova, v hodince 
budem z Lánova, jen v duši bude zářiti ten čas zde svatě prožitý.“ SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec 
Králové, kt. 465, inv. č. 260, sign. 1/45/3/4, přípis Řeholnice v n.p. Texlen, Horní Staré Město 
10.5.1952 s přiloženým Opisem letáčku. Na závěr této krátké odbočky si nelze odpustit odkaz na 
výjimečné filmové zpracování této látky z dílny Štefana Uhra, zachycené kamerou Stanislava 
Szomolányho, viz Tri dcéry, 1967, režie Štefan Uher, scénář Alfonz Bednár. O pobytu řeholnic 
v Dolním Lánově a nedalekém Javorníku krátce pojednala GAMPEOVÁ, Barbora. Kongregace 
Chudých školských sester de Notre Dame v padesátých letech. Diplomová práce. Teologická fakulta 
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, 2008, s. 48-50, 52-53. 
350 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), kniha KSČ Dolní Lánov, Zápis z 3. výborové 
schůze MO KSČ 19.2.1952. Zápis z 1. veřejné schůze 24.2.1952. 
351 Ibidem, Zápis 7. výborové schůze 18.3.1952. 
352 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 144. 
353 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 29.4.1952. 
354 Zastrašování nejaktivnějších komunistů a agilních funkcionářů v celé paletě nejrůznějších forem 
bylo vcelku rozšířené, obecně k tomu viz KAŠKA, Václav. Neukáznění a neangažovaní: disciplinace 
členů Komunistické strany Československa v letech 1948-1952. Praha: ÚSTR – Conditio humana, 
2014, s. 53-59; ve vztahu ke kolektivizaci viz LAMPLAND, Martha. The object of labor: 
commodification in socialist Hungary. Chicago: University of Chicago Press, 1995, s. 156, 188-189. 
MAJOR, Patrick - OSMOND, Jonathan. The Workers' and Peasants' State: communism and society in 
East Germany under Ulbricht 1945-71. Manchester: Manchester University Press, 2002, s. 140-145. 
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papírny, kde býval přes zimu jako brigádník. Na jaře 1952 se Veselý Pavličovi svěřil, 

možná spíš pochlubil, že má doma vysílací stanici a pistoli. „Veselý říkal, že pomocí 

své vysílačky navážeme spojení se západem, odkud budeme dostávati pokyny pro 

naší práci a zároveň že odtud nám budou posílány peníze jako odměna za naší práci, 

rovněž že odtud budeme dostávati i jiné věci, které nám budou shazovány z letadel“, 

podepsal Pavlič později u výslechu.355 Jednu z následujících nedělí pak společně 

navštívili Gregora, jehož protikomunistické postoje znali. Večer se Gregor přišel na 

vysílačku podívat a přislíbil rozšířit partu o dalšího člena, kterého ostatní poznali 

jako Jardu. S Jaroslavem Beneckým Gregor pracoval v kotelně národního podniku 

Umělé vlákno. Při práci mu nejednou vyprávěl o svých zkušenostech a dojmech ze 

Sovětského svazu, informovali se také o zprávách západních rozhlasových stanic. 

Benecký mu také čas od času vypomohl s pracemi na poli tak, aby zvládl splnit 

kritizované povinné dodávky.356 

Musíme si přirozeně položit otázku, byť za cenu jistého předbíhání ve 

výkladu, do jaké míry bylo spojení se Západem skutečným úmyslem 

dolnolánovských mladíků, nebo dodatečnou konstrukcí StB. Vykazovat potírání 

nebezpečných „protistátních“ skupin napojených na „nepřátelské imperialisty“ bylo 

totiž svého času prioritním zájmem, vyžadovaným i ceněným úsilím vyšetřovatelů 

StB. Konstrukce tohoto typu byly již mnohokrát odhaleny a historicky 

zpracovány.357 Na druhou stranu je třeba zdůraznit fakt, doložený několika prameny, 

že Alexandr Veselý byl nadšeným radioamatérem, který opatrně shromažďoval 

potřebné součástky k vysílačce. Jeho snaha ji sestrojit a použít byla s největší 

pravděpodobností zcela upřímná, jak se ještě potvrdí při pozdější domovní prohlídce. 

Také zainteresovanost Gregora s partyzánskou skušeností vypovídá, domnívám se, o 

vážnosti úmyslů, které zcela zapadají do atmosféry očekávání nového válečného 

konfliktu. Vykresloval-li Veselý shozy zbraní a finanční podporu z druhé strany 

železné opony, mohl být ovlivněn relacemi Svobodné Evropy stejně jako sdílením 

Gregorovy výsadkářské zkušenosti. Mohl zkrátka také použít tyto argumenty pro 

silnější motivaci kamaráda Pepka Pavliče, nepochybně zde totiž svou roli sehrával 

                                                             
355 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Pavlič, Protokol o 
výpovědi z 21. 7. 1952. 
356 Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápis o výpovědi z 21.7.1952. Ibidem, Podsvazek Pavlič, Protokol o 
výpovědi z 21.7.1952. 
357 My se s těmito snahami ještě podrobněji seznámíme v kapitole pojednávající o provokační činnosti 
tajného spolupracovníka „Sedláka“. 
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také mladický sklon k dobrodružnosti. S pravděpodobností blízkou jistotě šlo o 

směsici všech těchto vlivů, nikoli však o konstrukci StB. 

S Janem Schejbalem se všichni vídávali v obchodě. Jako donedávna 

soukromý obchodník začleněný pod tlakem distribuční politiky do sítě komunálních 

prodejen358 neměl Gottwaldův režim v lásce a říkával, že by bylo třeba něco proti 

rudému režimu dělat, „aby se politický převrat uspíšil a dlouho to netrvalo“. I on byl 

bytostně přesvědčený, „že taková vláda, jakou máme, se nemůže dlouho udržet“.359 

Na jaře 1952 se Pavlič s Veselým a Schejbalem začali zabývat myšlenkou rozesílání 

výhrůžných dopisů. Připravovali proto text, který by agilní komunisty, kteří zastávali 

nějaké funkce, zastrašil. S podnětem v tomto případě přišel Schejbal. Když pak 

Veselý sepsal a předložil první koncepci, rozhodli se nepodstupovat nebezpečí, že by 

je při psaní výhrůžných dopisů mohl prozradit rukopis i pravopis. Rozhodli se tedy 

získat psací stroj. Alexandr Veselý o jednom věděl.360 

V sobotu večer 10. května 1952 se Josef Pavlič s Alexandrem Veselým 

oblékli do dlouhých gumových plášťů, zašpinili si obličej a hlavu zakryli kloboukem, 

respektive kapucí. Takto zahaleni zaklepali mezi jedenáctou hodinou a půlnocí na 

dveře školní budovy v Rudníku, oba přitom byli ozbrojeni. Cíl byl jasný - získat 

psací stroj. Řídícího učitele Měšťánka, který jim otevřel, zastrašili pistolí, nechali se 

dovést do sborovny a zatímco jej Pavlič držel v šachu, popadl Veselý psací stroj a 

utíkal s ním do tmy. Potom i Pavlič pomalu vycouval ze dveří. Rozmnožovací stroj, 

který stál na stole vedle psacího, pobrat nezvládli.361 Měli důvod mít na spěch, 

v poschodí budovy totiž bydlela rodina ředitele, jíž si nemohli přát vzbudit.362 Podle 

Antonína Měšťánka (1907) jeden ze dvou neznámých mužů oslovil druhého jako 

Pavla, zřejmě tedy používali smyšlená jména. Velitel oddílu StB ve Vrchlabí Josef 

Hroch, který o „akci Rudník“ podával nadřízenému velitelství zprávy, musel 

                                                             
358 MAREK, Pavel. České živnostnictvo 1945–1960: likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků v 
českých zemích. Brno: Doplněk, 2006, s. 102-109 a 136-181. TÝŽ. Počátky likvidace živnostnictva 
v letech 1948-1950. In PERNES, Jiří (ed.). Po stopách nedávné historie: sborník k 75. narozeninám 
doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003, s. 124-152. 
359 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Pavlič, Úsekový 
protokol z 19.7.1952, Protokol o výpovědi z 24.7.1952. 
360 Ibidem. 
361 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Hlášení ve věci „akce 
Rudník“, O-StB Vrchlabí 15. 5. 1952. Ibidem, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, 
Skupinový spis, Protokol o výpovědi Antonína Měšťánka, KS StB Hradec Králové 27. 8. 1952. 
Ibidem, Podsvazek Pavlič, Úsekový protokol z 19.7.1952. 
362 SOkA Trutnov, f. MNV Rudník, kn. x1, Pamětní kniha obce Heřmanovy Sejfy (Rudník) 1946-
1957, s. 178. 
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konstatovat, že „nevyšly najevo žádné poznatky, které by označily pachatele“.363 

Podle sdělení místního kronikáře byl uloupený psací stroj nepoužitelný. To se ale 

buď nezakládalo na pravdě, nebo jej dolnolánovští mladíci dokázali zprovoznit.364 

Na pondělí 2. června se svolala do hostince Jednoty u Gallerů členská schůze 

JZD. Předseda přípravného výboru Pavel Honců zde kritizoval dosavadní nečinnost a 

některé účetní praktiky. Poté se hlasovalo o návrhu Miloslava Hofmana přejít na 

společné hospodaření. Z osmnácti přítomných členů přípravného výboru se však pro 

vyslovilo jen šest: navrhovatel Miloslav Hofman z čp. 2, Karel Kracík z čp. 26, Jan 

Malát z čp. 94, Josef Novák z čp. 27, Bohumil Sládek z čp. 185 a Stanislav Šubrt 

z čp. 79. Kromě nich přislíbili účast na práci v JZD i nezemědělci – předseda MNV 

Josef Polák, kronikář Václav Sovák a dokonce i farář Jan Zilvar, který toho času 

zastával funkci jednatele přípravného výboru. Těchto šest zemědělců se společně 

vrhlo do senoseče a podařilo se jim sklidit a na státní nákup dodat 10 q sena nad 

předepsané množství. „Leč práce jejich byla brzy narušena tlupou záškodníků“, 

zaznamenal kronikář.365 

Jiří Farský a Jan Gregor byli přátelé, navzájem se respektovali, často se jeden 

u druhého zastavili na kus řeči. V červnu 1952 přišel Gregor požádat o zapůjčení 

zbraně, přitom se svěřil s plánem na přepadení agilních funkcionářů JZD Šubrta a 

Sládka. Farský mu půjčil svou Parabellu, německou vojenskou pistoli ráže 9 mm, 

krom toho v debatě navrhnul, aby zastrašili ještě předsedu JZD Nováka. „Použil 

jsem výrazu, že nebude škodit, když Novák dostane na pamětnou“, rekapituloval 

později Farský.366 Na akci se připravovali společně Benecký, Gregor, Pavlič a 

Veselý.  Gregor nyní do skupiny přivedl nejmenovanou dívku z Hostinného, šlo o 

Miroslavu Bierovou, která pracovala ve stejném podniku jako Jaroslav Benecký a 

Jan Gregor. V partě jí říkali Miluše. „Na schůzce, kde jsem poprvé viděl Bírovou, 

kterou jsem však ještě neznal jménem, se připravovalo přepadení předsedy JZD 

Nováka do všech podrobností. Bírová dostala za úkol vylákati Nováka z baráku. 
                                                             
363 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Opis dálnopisu od O-StB 
Vrchlabí ve věci „teror Rudník“ z 11. 5. 1952 10.15 hod. Ibidem, f. Vyšetřovací spisy Hradec 
Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o výpovědi Antonína Měšťánka, KS StB Hradec 
Králové 27. 8. 1952. 
364 SOkA Trutnov, f. MNV Rudník, kn. x1, Pamětní kniha obce Heřmanovy Sejfy (Rudník) 1946-
1957, s. 178. 
365 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 145-146. 
366 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 288, inv. č. 488, sign. Spnt 1/54, Protokol 
o veřejném zasedání Krajského soudu v Hradci Králové z 28.9.1955. 
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S tímto Bírová také souhlasila a řekla, že přijde, nedodržela však slovo a nepřišla“, 

vypověděl později Pavlič.367  

Čekali na tmavou noc. Onoho úterního večera, bylo to 10. června 1952, se 

setkali na bicyklech. Tři z nich byli ozbrojení a odhodlaní zbraně v případě nutnosti 

použít. „Gregor říkal Veselému, když by se náhodou stalo a Novák začal střílet, aby 

též on na nic nečekal a střílel také“, uvedl Pavlič.368 Benecký dorazil ke Gregorovi 

nedlouho po 18. hodině. Kvůli přítomnosti manželky hovořili přirozeně o jiných 

věcech. Krátce před 22. hodinou vzali pistole a vyrazili, Farského Parabellu si 

ponechal Gregor, Beneckému půjčil svou 9 mm pistoli značky ČZ, tedy armádní 

pistoli z pražské zbrojovky. Před domem se setkali s Veselým, Pavlič, kterého chtěli 

z akce vynechat, se k nim připojil na cestě asi po deseti minutách. V úřadovně MNV 

se stále svítilo, když ji míjeli. Pavlič následně ověřil, že Bohumil Sládek, zemědělský 

tajemník místní stranické organizace a jeden z ustavujících členů pracovní skupiny 

JZD, za nímž se vydávali, je přítomný v probíhající schůzi. Rozhodli se tedy změnit 

směr a zamířili k Josefu Novákovi do čp. 27 v osadě Malý Lánov, jak se jižnímu 

konci obce říkalo.369 

Toho červnového večera slyšel Josef Novák, jak někdo opakovaně zabral za 

kliku domovních dveří. Šel tedy dveře na dvůr otevřít a uviděl neznámé muže, 

z nichž jeden na něho mířil pistolí. „Křikl na mne: ‚Ruce vzhůru!‘ Když jsem 

uposlechl, byl jsem tázán, zda mám u sebe zbraň. Když jsem řekl, že zbraň u sebe 

nemám, říkal mi neznámý, že musím vystoupit z JZD a z KSČ, že nikoho nebudu 

přesvědčovat o vstupu do JZD, že můj syn musí vystoupit z ČSM.“370 Až dosud této 

nezvyklé noční rozmluvě přihlížel z chodby Novákův 15tiletý syn. Potom byl Josef 

Novák odveden na zahradu za dům. „A tu jsem slyšel ze tmy hlas druhého muže: 

‚Oddělej ho, svini komunistickou!‘ Neznámý muž, který mne vyvedl, poručil mi, 

abych si lehl obličejem do trávy. Zahlédl jsem asi čtyři osoby, které stály rozestavěny 

na zápraží, u plotu a za stodolou. Když jsem lehl na zem, udeřil mne prvý muž 

                                                             
367 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi 
s Miroslavou Bierovou, KS StB Hradec Králové 15. 8. 1952. Ibidem, f. Vyšetřovací spisy Hradec 
Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Benecký, Protokol o výpovědi, KS StB Hradec Králové 19. 7. 
1952. Ibidem, Podsvazek Veselý, Zápis o výpovědi z 22. 7. 1952.  
368 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Pavlič, Protokol o 
výpovědi z 21.7.1952. Ibidem, Podsvazek Farský, Zápis o výpovědi z 20.8.1952.  
369 Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápis o výpovědi z 22.7.1952. 
370 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o 
výpovědi svědka Josefa Nováka, KS StB Hradec Králové 26.8.1952. 
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několikrát do spánků. Potom přišel další muž, který mne rovněž několikrát udeřil. 

Když odešel ode mne dále, vyzval ještě jednou prvního muže s pistolí, aby mne kopl a 

oddělal. Muž, který na mne mířil pistolí, mne skutečně kopl do boku a řekl: ‚To, co se 

nyní stalo, nikomu nevyzradíš a splníš věci, které jsem ti uložil!‘ Potom mi ještě 

poručili, abych zůstal půl hodiny ležet. Když odcházeli, viděl jsem, že šli všichni čtyři 

směrem k silnici. Za chvíli jsem se vrátil domů, ale již jsem nemohl pro rozrušení 

usnout. Příštího dne ráno jsem šel ohlásit případ na okresní sekretariát KSČ ve 

Vrchlabí.“ Takhle Josef Novák shrnul průběh oné noci do protokolu před 

královéhradeckou StB. „Dívám se na to jako na podlost, kterou rozhodně nelze 

zastrašit poctivé rolníky při budování socialismu na vesnici“, podotkl na závěr.371  

Od Nováka zamířili, nyní už jen ve trojici (Pavlič se ukázal být až příliš 

vystrašený), k čp. 79, stavení dalšího z šesti prvních členů pracovní skupiny JZD, 

Stanislava Šubrta.  

Stanislav Šubrt popsal události toho červnového večera následovně: „Ve 

23.10 hod. bouchal někdo na zadní dveře, které vedou do dvora mého hospodářství. 

Protože jsem již v té době spal a bouchání vlastně slyšela moje manželka, vzbudila 

mne […] V domnění, že to bouchá některý soused, otevřel jsem dveře, na které bylo 

před tím boucháno. Po otevření dveří jsem však nikoho nespatřil, a proto jsem se 

hlasitě zeptal, kdo tam je. Když se mi nikdo neozýval a nikoho jsem neviděl, zavřel 

jsem opět dveře a šel jsem do světnice. V tom okamžiku začal někdo bouchat na 

druhé dveře, na protější straně chodby. Šel jsem tedy otevřít tyto dveře a po otevření 

jsem viděl venku neznámého člověka, který na mne mířil pistolí. Vyzval mne, abych 

dal ruce vzhůru a pak se mne zeptal, zda jsem Šubrt. Když jsem přisvědčil, křikl na 

mne neznámý: ‚Neopovažte se někoho přemlouvat do JZD, do KSČ a do svazu 

mládeže!‘ Na toto jsem odpověděl, ať si každý dělá podle svého […] Neznámý muž 

dodal: ‚Všechno víme! Nepřestanete-li agilně pracovat v JZD, bude vám to 

vysmaženo. A teď se na pět minut vzdalte do kuchyně!‘ Při tomto na mne stále mířil 

pistolí. Uposlechl jsem jeho výzvy a viděl jsem při tom, že za dveřmi stála manželka, 

která toto vše slyšela. Po jeho odchodu ode dveří podíval jsem se ven a viděl jsem, že 

odcházel ke chlévům a tam zmizel“, zakončoval Šubrt svůj popis.372  

                                                             
371 Ibidem. Srov. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), Paměti Dolního Lánova – příruční 
sešit (1945-1960), volně vložený Zápis do Kroniky, 1952. 
372 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o 
výpovědi svědka Stanislava Šubrta, KS StB Hradec Králové 26.8.1952. Pro komparaci podobných 
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Nejaktivnějším aktérem večera byl Jaroslav Benecký, kterému jako 

přespolnímu nehrozilo prozrazení dle hlasu či tváře, a proto to byl on, kdo pronášel 

většinu výhrůžek. Onoho večera přespal u Gregora, zatímco Veselý se od Šubrta 

rozjel domů.373 

Ještě v noci zašel Stanislav Šubrt za předsedou MNV a následující den ráno 

oznámil přepadení na stanici SNB ve Vrchlabí. Do protokolu pro StB pak ve stejném 

duchu jako Novák dodal, že „takovéto jednání nepřátel socialisace nemůže mne ani 

jiné poctivé rolníky odradit od naší práce. Ba naopak, dáme se ještě pevněji do další 

práce k vybudování socialismu u nás.“374 Budovatelské nadšení a deklarovaná 

nezlomnost přirozeně patřily ke koloritu a rétorice této doby. Bez ohledu na to, zda 

iniciativa či formulace samotná vzešla od svědčícího Šubrta, či vyslýchajícího 

referenta Jiřího Bobra. Je zde však třeba podotknout, že původní výpověď ze dne 

následujícího po události se dohledat nepodařilo. Novákova i Šubrtova výpověď 

obsahující toto svědectví o budovatelské neotřesitelnosti byla zaprotokolována až po 

rozsáhlém zatýkání, ve fázi přípravy procesu před Státním soudem. To ovšem ve 

výkladu opět trochu předbíháme. Atmosféra dní následujících po ozbrojeném nočním 

zastrašování byla poněkud méně hrdinská. 

Ve středu 11. června 1952 v poledne zvedl velitel oddílu StB ve Vrchlabí 

Josef Hroch375 telefon, aby o „teroru proti členům a funkcionářům JZD v Dolním 

Lánově“ informoval Krajské velitelství v Hradci Králové. „Vrchlabí žádá o vyslání 

příslušných orgánů“, stojí v záznamu.376 Ppor. Josef Martínek z operativního 

oddělení královéhradeckého KV StB následně vyrozuměl ústředí Bacílkova 

                                                                                                                                                                             
přístupů k zastrašování aktivních kolektivizátorů viz příběh Antonie Solovievny, FITZPATRICK, 
Sheila – SLEZKINE, Yuri (eds.) In the Shadow of Revolution: life stories of Russian women from 
1917 to the Second World War. Princeton: Princeton University Press, 2000, s. 235-240. 
373 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Benecký, Zápis o 
výpovědi z 22.7.1952 
374 Ibidem, Skupinový spis, Protokol o výpovědi svědka Stanislava Šubrta, KS StB Hradec Králové 
26.8.1952. 
375 Josef Hroch (1917) pocházel z Plotišť nad Labem, obce ležící v těsném sousedství Hradce Králové. 
Původním povoláním byl truhlář. Do KSČ vstoupil v roce 1945. Ke StB nastoupil na vlastní žádost 
v květnu 1949. Oddíl StB ve Vrchlabí vedl od října 1950 až do konce roku 1955. Bydlel v Komárově 
u Dvora Králové nad Labem. ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 641/17, 
Hroch Josef, nar. 16. 2. 1917, Průběh služební doby. Kádrové vyhodnocení, Praha 29. 8. 1951. 
376 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Fonogram z 11. 6. 1952. 
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ministerstva národní bezpečnosti.377 Stejného dne vrátil Jan Gregor pistoli Farskému 

a ten ji ukryl mezi kořeny vzrostlého javoru za stodolou.378 

Ve vesnici bylo v těchto dnech nebývale rušno. Podle kronikáře byli členové 

JZD trochu zaraženi, od společné práce se ale prý nenechali odradit.379 Díky dopisu, 

který zásluhou StB nikdy nedošel adresáta, máme k dispozici reflexi těchto dní 

očima jedné z místních žen. Jazykem tolik odlišným od úředních dokumentů a 

výslechových protokolů popisovala sestře situaci kolem ustavení nového výboru JZD 

v Dolním Lánově: „Tady celý výbor rozházeli, ustanovili nový a zahájili - už asi 9 

sedláků, ale těch menších - společnou práci. Nu druhý typ. Jenže co se stalo. Ve 

středu do rána nového předsedu vytáhli ve spodkách na dvůr a tam mu dali, to víš, že 

pro darmo si za ním nepřišli, pak šli ještě na nějakýho Šubrta […] Teď už bylo kolik 

lidí pozavíraných, dnes ráno šli zas do tří domů, žádná stopa, podlahy vytrhali, i ve 

chlívech, hledali jak gestapo. To je jisté, že se JZD musí hájit, ale kdo si dnes ty 

funkce vezme, když se všichni bojí. Teď je tu tajná, pátračky, četníci, inu podívaná 

jak lítají. […] Jo dějou se věci, to bys slyšela, ty pohlaváři se bez pistolí nehnou ani, 

ale proč se bojí? Vždyť si to lid přeje, co dělají, a je to tak dobrý.“ 380 Místní čelní 

komunisté se v nastalé atmosféře rozhodli upevnit víru v kolektivizační úsilí ve 

vlastních řadách. Na první červencový den zorganizovali pro všechny členy strany, 

členy rady MNV a členy JZD instruktáž o významu JZD.381 

 Vzrušenost a zdánlivá bezradnost bezpečnostních složek mladé odbojáře 

povzbuzovala ke konstruování plánů další možné činnosti. Skupina nyní disponovala 

dvěma vojenskými puškami, čtyřmi pistolemi a dostatečným počtem příslušných 

nábojů. Výskyt zbraní na československém venkově v poválečných letech byl zcela 

běžným jevem. V okolí Lánova tomu nebylo jinak. Vojenské pistole i pušky byly 

více než běžné, objevovaly se také samočinné zbraně jako samopaly, ale např. 

v Rudníku (tehdy ještě nazývaném Heřmanovy Sejfy) bylo možné najít i 

                                                             
377 Ibidem, Teror Dolní Lánov – zpráva, Krajské velitelství StB Hradec Králové12. 6. 1952. 
378 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Farský, Zápis o 
výpovědi z 20.8.1952. Agenturní zpráva Karla Glasera z 8.8.1952. 
379 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 146-147. 
380 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Opis dopisu „Drazí 
vespolek!“, Dolní Lánov 15.6.1952. 
381 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), zápis nadepsaný pouze datem 24.6.1952. 
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protitankové pancéřové pěsti.382 Josef Pavlič takto získal dvě německé vojenské 

pušky, jednu v opuštěném domě v obci, druhou v lese za vesnicí, byly však značně 

zrezivělé. Obě dal Veselému, u něhož se zbraně soustředily. Blíže neurčenou pistoli 

ráže 9 mm získal Pavlič od kamaráda Kordy, rovněž z Dolního Lánova.383 

V rozbořeném stavení poblíž hospodářství Veselých si mladíci zřizovali 

bunkr, ve kterém mohli ukrývat zbraně a vysílačku, i ukradený psací stroj by se sem 

hodil. Bunkr byl asi 2 m hluboko pod úrovní podlahy. Veselý byl kdysi členem 

radioamatérského klubu, inspiraci čerpal i z časopisu Mladý technik. Potřebné 

součástky kupoval postupně a opatrně - v Elektře a Mototechně v Hostinném, ve 

Vrchlabí a ve Dvoře Králové. Pavlič později vylíčil návštěvu u Veselého doma v 

pokoji: „Bylo to asi v květnu 1952, kdy mě Veselý ukazoval vysílací stanici, kterou 

měl umístěnou doma v pokoji. Říkal, že ji nemá ještě v pořádku, ale že ji do chodu za 

každou cenu musí přivést, aby měl spojení na zahraničí. Vzpomínám si, že anténu 

měl podobnou, jakou mají v autech. Rovněž baterie u toho měl.” Až naváží spojení 

se západem, budou za svou činnost placeni, připomínal osmnáctiletý Alexandr svým 

druhům s oblibou.384 

Plánovali také další přepad zacílený na Bohumila Sládka, vedoucího 

zaměstnance STS v sousedním Prostředním Lánově, agilního komunisty a jednoho 

z průkopníků JZD v Dolním Lánově. S návrhem přišel Jan Gregor, který věděl, že 

Sládek vlastní pistoli a že má doma větší finanční hotovost. Cílem přepadení Sládka 

mělo být tedy nejen zastrašení aktivního komunisty, ale i získání další zbraně a peněz 

na příští smělé plány. Gregor však dopředu avizoval, že zbraně mají sloužit jen jako 

prostředek zastrašení, chtěl dopředu vyloučit, že by došlo ke střelbě. „měli jsme 

v úmyslu, že Sládkovi domluvíme, aby vystoupil ze strojního družstva [traktorové, 

strojní stanice – pozn. autora] a zároveň i ze strany KSČ. Toho jsme chtěli docíliti za 

každou cenu a byli jsme odhodlaní a smluvení podle přání Gregora i za cenu 

kopanců a bití“, vypověděl zanedlouho Benecký.385 

                                                             
382 ABS Praha, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-195-5, Zpravodajská hlášení 
Okresního velitelství SNB ve Vrchlabí z 14.7., 21.7., 28.7.1947. 
383 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Usnesení, Vyhodnocení 
archivního svazku, Praha 24. 5. 1966; Ibidem, Podsvazek Pavlič, Protokol o výpovědi z 19. 7. 1952. 
384 Ibidem, Podsvazek Pavlič, Protokol o výpovědi z 19. 7. 1952. Zápis o výpovědi Miloslava Kavána, 
KS StB Hradec Králové 19. 7. 1952; Ibidem, Podsvazek Veselý, Zápis o výpovědi z 21.7.1952. 
385 Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápisy o výpovědi z 22.7.1952. 
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Jedním z návrhů, jehož váhu dnes již nelze spolehlivě ověřit, bylo také 

zastřelení Stanislava Lejdara, hlavního svědka v procesu s Vladimírem Cermanem a 

Stanislavem Ježkem z Čisté u Horek.386 Jaroslav Benecký se s nimi dobře znal, 

chodili do stejné školy, Vladimír jej cvičil v Sokole.387 Stanislav Lejdar, 28letý 

tkalcovský mistr v národním podniku Nopaka, rodák z Čisté u Horek vystoupil dne 

12. června 1952 před Státním soudem zasedajícím v Nové Pace jako jediný 

svědek.388 

Nápadů, jak škodit uzurpátorskému režimu, jak brzdit násilně prosazovanou 

kolektivizaci, měli spoustu. Při jedné z květnových schůzek padl návrh vyhodit do 

vzduchu drůbežárnu JZD v Prosečném. Gregor, Pavlič i Veselý se pro tu myšlenku 

nadchli, scházely jim však potřebné trhaviny. Kde je získat? Trhaviny používané 

v těžebním průmyslu byly v nedalekém Černém dole a bylo jich tam dost. 

Následující neděli se vydali ke sklepům, které byly ve skále poblíž kamenolomu. 

Zámky však byly pevné, prozatím se vrátili s nepořízenou. Uvažovalo se také o 

přepadení poštovního úřadu v Hostinném, zde se chtěla parta finančně zabezpečit. 

Bierová tvrdila, že v minulosti na této poštovní pobočce pracovala a že proto může 

poskytnout cenné informace o provozu a zabezpečení úřadu. Gregor přišel s návrhem 

přepadnout strážného a zmocnit se zbraní z vrátnice továrny na umělé hedvábí 

v Rudníku. „Bylo dohodnuto, že strážného svážeme provazem a zbraně odneseme do 

lesa, kde na nás on [Gregor] bude čekat“, stojí v Pavličově výpovědi. V případě, že 

by vše proběhlo podle plánu, zamýšleli přepadnout také nového tajemníka MNV 

Miroslava Zonka a po žních podpálit stodolu Stanislavu Šubrtovi, kterého nedávno 

přepadli.389 

                                                             
386 Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápis o výpovědi z 26.7.1952. Ibidem, Osobní spis Benecký, Zápis o 
výpovědi, KS StB Hradec Králové 2.9.1952, s. 12. 
387 Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápis o výpovědi, KS StB Hradec Králové 19.7.1952. 
388 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-399 HK, Skupinový spis, Protokol o 
hlavním líčení Státního soudu Praha, č.j. 5 Ts I 44/52, v Nové Pace 12.-13.6.1952, s. 11-12. Zápis o 
výpovědi svědka z 13.5.1952. 
389 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK,  Podsvazek Pavlič, Protokoly o 
výpovědi z 21. a 29. 7. 1952. Zápis o výpovědi Miloslava Kavána, KS StB Hradec Králové 19. 7. 
1952; Ibidem, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Dálnopis adresovaný 
pražské Hlavní správě StB ve věci „teror Rudník“, KS StB Hradec Králové 18. 7. 1952. Takové plány 
nebyly výjimečné, podobné záměry bychom mohli snadno nalézt také v dalších zemích, v nichž byli 
rolníci vystaveni násilné kolektivizaci. Srov. např. BOKOVOY, Melissa K. Peasants and 
Communists: Politics and Ideology in the Yugoslav Countryside, 1941-53. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 1998, s. 116-120. 
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Alexandr Veselý, nejmladší člen skupiny, byl tím, kdo nejčastěji zdůrazňoval 

potřebu získat další zbraně. Zabývali se proto i myšlenkou na přepadení stanice SNB 

v Rudníku. Tyto akce byly však diskutovány jen výhledově. „Každá akce musí být 

nejdříve dobře promyšlená, abysme nebyli dopadeni“, ujišťovali se navzájem.390 Do 

jaké míry mohli uvažovat o skutečné realizaci, zda byli schopni a ochotni uvažovat o 

reálné situaci, ve které by museli zabít, dnes nelze jednoznačně posoudit. Je 

přirozeně nutné mít na paměti, že v zájmu vyšetřovatelů StB bylo prezentovat 

„realizovanou“ skupinu jako co možná nejzákeřnější a nadmíru nebezpečnou. 

Výzkum však prokázal, že v tomto případě referenti královéhradecké StB skutečně 

vyšetřovali, nikoli konstruovali. „Prohlašuji však, že bychom všechny [plánované 

akce] provedli, kdybychom nebyli zatčeni“, stojí v protokolu s Veselým.391 Podle 

počátečních výpovědí všech zúčastněných, tedy těch, které ještě z větší části nejsou 

formulovány vyšetřovateli StB a které nebyly určeny pro čtení u soudu, stejně jako 

dle dochovaných operativních materiálů se všichni shodovali na velice iniciativní roli 

Alexandra Veselého a Jana Gregora. Vášeň pro zbraně a sklon k dobrodružnosti 

nejmladšího z party, Alexandra, lze z jednotlivých výpovědí pečlivě vyčíst. Stejně 

tak obdiv a respekt pociťovaný ke Gregorovi. Odhodlaností, ale i usměrňující 

rozvážlivostí projevující se Gregor byl ostatními díky svým vojenským a 

partyzánským zkušenostem z války vnímán jako vůdce skupiny, obyčejně svolával i 

řídil jejich schůzky. Ty se odehrávaly většinou na loukách v okolí obce, na 

autobusové zastávce v Prosečném nebo v ulicích Hostinného. Gregor byl také 

spojovacím článkem na Farského. Občas k němu chodíval vypomoci na pole, často 

se jen zastavil na kus řeči.392 

 

4.4.3 Osudové pochybení 
 

Je pochopitelné, že přepadení způsobila ve vesnici i blízkém okolí značný 

rozruch. Zájem o členství v JZD si klesl, stávající průkopníci JZD se však 

kolektivizační myšlenky nevzdali. Místní stranické buňce nyní navíc přispěchala na 

pomoc podpora z okresu i kraje. Jiří Farský se proto chtěl pokusit během následující, 
                                                             
390 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK,  Podsvazek Pavlič, Protokol o 
výpovědi z 29.7.1952. 
391 Ibidem, Podsvazek Veselý, Zápis o výpovědi z 24.7.1952. 
392 Ibidem, Podsvazek Pavlič, Protokoly o výpovědi z 21., 29. a 30.7.1952; Ibidem, Podsvazek Veselý, 
Zápis o výpovědi z 19.7.1952. 
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již zmíněné instruktážní stranické schůze přerušit elektrické vedení.393 Do plánu 

zasvětil Jana Gregora, nejprve osobně, poté ho psaným vzkazem vyrozuměl o 

termínu konání předmětné schůze. Gregor však v ten den musel být v práci.394 Akci 

tedy odložili na další brzkou schůzi JZD, která byla svolána z podnětu vyšších 

stranických činitelů za účelem prosazení návrhu na rozorání mezí. Na tu měl přijet 

referovat poslanec Josef Borůvka. Den před konáním této schůze byl však Jan 

Gregor zatčen. Jak k tomu došlo? V čem vězel obrat v dosavadním tápání ze strany 

Bezpečnosti? To nám objasní postava Miloslava Kavána. 

Nedlouho po oné noci, kdy s pistolí v ruce přepadli průkopníky JZD, se 

Veselý s Gregorem rozhodli Pavliče ze schůzek vynechávat. Zjistili, že neuměl držet 

jazyk za zuby. Nejprve se svěřil s účastí na přepadení Janu Schejbalovi, který byl 

zasvěcen pouze do koncepce výhrůžných dopisů. Jeho protikomunistické postoje i 

osobní antipatii k Josefu Novákovi sice dobře znal, nicméně porušil tím pravidlo 

mlčenlivosti. Schejbal sám ho k ní nabádal, vyděsila ho představa, že by se tím 

mladík chlubil někde dál. „Asi týden po přepadení Nováka a Šubrta jsem se setkal s 

Gregorem před jeho barákem. Gregor mě začal nadávat, že prý jsem blbec, proč 

jsem všechno řekl Schejbalovi, a abych si dal pozor, jak ještě někomu něco řeknu, že 

mě na místě zastřelí. Dále mě řekl, že jsem z jejich organizace vyloučen a abych si 

jich vůbec nevšímal”, upřesnil Josef Pavlič v prvních dnech po zatčení.395 Zásadní 

ale přišlo poté. Devatenáctiletý Josef Pavlič se do jejich činnosti snažil zapojit 

Miloslava Kavána, v jehož případě protikomunistické založení pouze předpokládal. 

To se ukázalo být fatálním omylem.396 

Miloslav Kaván (1927) byl synem kováře z Dolního Lánova, učil se a 

pracoval v dílně svého otce. Gregor s Veselým jej na základě Pavličova doporučení 

seznámili se svými plány na zastrašování funkcionářů JZD. To se psal začátek června 

1952. Od té doby se u něho v kovárně někdo z party sem tam zastavil a informoval 

                                                             
393 Přerušení elektrického vedení během schůzí bylo jako vyjádření odporu s politikou KSČ často 
zamýšleno i vnímáno, srov. například s obdobnými aktivitami na Novobydžovsku, viz URBAN, Jiří. 
Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku. In Theatrum historiae 8, 2011, 
Univerzita Pardubice, s. 279-310. 
394 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Farský, Zápis o 
výpovědi z 20.8.1952. SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 288, inv. č. 488, sign. 
Spnt 1/54, Protokol o veřejném zasedání Krajského soudu v Hradci Králové z 28.9.1955. 
395 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Pavlič, Protokol o 
výpovědi z 21.7.1952. 
396 Ibidem, Zápis o výpovědi Miloslava Kavána, KS StB Hradec Králové 19. 7. 1952. Protokol o 
výpovědi Josefa Pavliče z 21.7.1952. 
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jej o večerních schůzkách či dalších plánech. Veselý za ním přišel s vlastním 

nákresem pro výrobu rámu pro kostru vysílačky, Kaván slíbil, že mu podle toho rám 

zhotoví. V polovině července se v kovárně zastavil Veselý s jemu dosud neznámým 

mladíkem, byl to Jarda Benecký z Rudníku. Pozvali ho na čtvrtek 17. července o půl 

desáté večer na schůzku v Hostinném. Zmínili, že chtějí odstranit jednoho 

funkcionáře KSČ z Rudníku. Podrobnosti měly projednat na domluvené schůzce.397   

Během čtvrtečního odpoledne však Miroslav Kaván zamířil na stanici SNB. 

„Zdála se mi celá věc velmi nebezpečná a nebyl jsem si jist, zda bych dalším 

neohlášením Veselého a jeho společníků více nepokazil, než získal, a proto jsem se 

rozhodl, že celou věc ohlásím“, uvedl do protokolu na zdejším okresním oddělení 

SNB. Dále jej už instruovala Bezpečnost. Večer na smluvené schůzce vyslechl 

podrobnosti a zjistil, ve kterém domě nejmenovaný komunista bydlí. Plán byl 

následující: vylákat jej ven pod legendou mimořádné schůze OV KSČ ve Vrchlabí a 

na odlehlém místě po cestě z Hostinného do Vrchlabí jej zastřelit. Poté se hodlali 

vrátit a přimět manželku, aby jim vydala veškeré legitimace a doklady. Připravili 

variantu se zapůjčenou motorkou i alternativu pěší. Akci domluvili na následující 

večer. K jejímu provedení však nedošlo. Do Dolního Lánova se toho večera vrátili 

kolem půlnoci. Hned ráno pak Kaván podal zprávu příslušníkům Bezpečnosti, kteří 

za ním do Lánova přijeli. Do protokolu mj. uvedl: „Prohlašuji, že jsem s jejich 

jednáním nikdy nesouhlasil, i když ve styku s nimi jsem se tvářil, jako když chci 

s nimi spolupracovat. […] Ničeho jsem nezamlčel a ničeho si nevymyslel.“398  

V pátek 18. července 1952 tedy přišlo na řadu zatýkání. Akci osobně řídil 

krajský velitel StB škpt. Karel Vlček.399 Dvě zatýkací skupiny vedené příslušníky 

královéhradecké StB Švenkou a Markem přijely do Rudníku a kolem poledne ve 

                                                             
397 Ibidem, Podsvazek Veselý, Zápis o výpovědi z 21.7.1952. 
398 Ibidem, Podsvazek Pavlič, Zápis o výpovědi Miloslava Kavána, KS StB Hradec Králové 
19.7.1952. Ibidem, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Dálnopis adresovaný 
pražské Hlavní správě StB ve věci „teror Rudník“, KS StB Hradec Králové 18.7.1952. 
399 Karel Vlček (1919) pocházel z Bohušovic nad Ohří, malé obce v sousedství terezínské pevnosti. 
Původním povoláním byl typograf. Do KSČ vstoupil už v roce 1936. Za Protektorátu se podílel na 
tištění Rudého práva, za což byl v dubnu 1942 zatčen a vyšetřován kladenským Gestapem. Začátkem 
r. 1943 byl transportován do koncentračního tábora Buchenwald, kde byl až do konce války. Ke StB, 
resp. k ZOB II nastoupil v únoru 1946. Ve funkci krajského velitele StB v Hradci Králové byl od 
počátku roku 1949 do konce listopadu 1952. ABS Praha, delimitované spisy ÚDV, spis ÚDV-
13/VvK-97, Zjištěné obsazení náčelnických míst na správě StB Hradec Králové v letech 1948 – 1989, 
Praha 1. 6. 1999. ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 3244/19, Vlček 
Karel, nar. 12.9.1919, Průběh služební doby. Návrh na pověření do funkce krajského velitele Národní 
bezpečnosti v kraji Hradec Králové, Praha 24.1.1951. 
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zdejší provozovně národního podniku Umělé vlákno zatknuly Jana Gregora a 

Jaroslava Beneckého. Na stanici SNB byli krátce vyslechnuti, oba však držení zbraní 

popřeli. Na ubytovně v lázních Fořt provedli příslušníci domovní prohlídky. Jaroslav 

Benecký měl svou automatickou pistoli zn. ČZ ráže 9 mm i se zásobníkem s ostrými 

náboji uloženou v posteli pod slamníkem, v cestovním kufru pak schovával ještě 

starý bubínkový revolver a další náboje. S neprůhlednými brýlemi na očích byli poté 

odvezeni do krajské věznice v Hradci Králové, zde byli předáni v 19 hodin.400  

Další zatýkací skupina, kterou utvořili vrchlabský velitel Josef Hroch spolu s 

příslušníkem královéhradecké StB Oldřichem Špičanem,401 už před polednem 

z povzdálí pozorovala dolnolánovskou kovárnu. Očekávali Alexandra Veselého, 

který sem mířil s balíčkem, jež obsahoval pistoli ráže 9 mm zn. Parabella, náboje a 

asi dvoumetrový provaz se smyčkou na konci. O několik desítek minut později 

naložili překvapeného Alexandra do auta a dovezli do Heřmanových Sejfů (Rudníku) 

do místnosti bývalé stanice SNB, kde už čekal krajský velitel Vlček. Netrvalo dlouho 

a vystrašený mladík přestal zapírat. Ostatně jeho výchozí pozice, kdy byl zatčen s jen 

těžko odůvodnitelnou denní výbavou, po úvodním zaskočení ani dlouhé zapírání 

nedovolovala. Při domovní prohlídce potom příslušníci StB zabavili psací stroj 

ukradený v Rudníku, dvě staré vojenské pušky a dva výhrůžné dopisy připravené 

k odeslání v zalepených obálkách. Budovaný bunkr ve vedlejším zbouraném domku 

byl ihned hloupě prozrazen natažením elektrického vedení, díky kterému se 

v podzemní skrýši dalo svítit. Mladý Alexandr si dokonce v zápisníku nerozvážně 

dělal poznámky o tom, co by bylo třeba, aby skupina vykonala, poznamenával si 

možné objekty plánovaných útoků. Krom toho měl v zápisníku mnoho náčrtků 

přijímačů a vysílačů, potřebných ke zprovoznění utajené vysílačky. Večer byl předán 

do královéhradecké věznice.402  

                                                             
400 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Benecký, Zpráva o 
průběhu zatčení, KS StB Hradec Králové 19.7.1952. 
401 Oldřich Špičan (1922) byl služebně zařazen v zatýkací skupině a ve své práci byl hodnocen jako 
nadprůměrně zdatný: „Je na něho plné spolehnutí, že při výkonu služby nepodlehne falešnému 
soucitu. Jeho vystupování při styku s třídním nepřítelem je ukázněné, vojenské, je nekompromisní, 
odměřený, ale slušný.“ Jeho povolání do akce v Dolním Lánově, při níž StB potřebovala najít 
ukrývané zbraně, nebylo náhodné, Špičan byl totiž v tomto ohledu považován za experta. „Při 
domovních prohlídkách má zvláštní talent pro hledání ukrytých věcí a tento dobře uplatňuje“, 
objevovalo se v jeho služebních hodnoceních. ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, 
arch. č. 3299/22, Oldřich Špičan, Velitelský posudek KV StB Hradec Králové 27.3.1952. Služební 
posudek, KS StB Hradec Králové 16.1.1953. 
402 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Veselý, Zpráva o 
zatčení, KS StB Hradec Králové 18.7.1952. 
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Další den, v sobotu, byl zatčen Josef Pavlič. Do Lánova se pro něj z krajského 

velitelství vydal vstrm. Švenka, posily přibral ve Vrchlabí. Otec se synem zrovna 

sváželi v lese dřevo, čas byl zatím využit pro provedení domovní prohlídky. 

Devatenáctiletého Josefa posléze potkali na cestě, sundali jej z otcova koňského 

potahu, nechali převléknout a odvezli na stanici SNB v Rudníku. Zde ještě Pavlič nic 

neprozradil.403 Večer byl předán na vyšetřovací oddělení StB do královéhradecké 

věznice. Zdejší atmosféra a metody vyšetřovatelů silně působily na jeho psychickou 

odolnost a mladík začal brzy vypovídat. 

Hned v pondělí 21. července vyrazil vstrm. Švenka s kolegou Vilímkem do 

Lánova znovu, tentokrát pro Jana Schejbala. Aby se zatčením vedoucího prodejny 

nenarušilo zásobování, dohodl vrchlabský velitel StB s ředitelstvím Jednoty 

okamžitou náhradu. Nový vedoucí však odmítl prodejnu převzít bez inventury, a tak 

musel převzetí podepsat Janův bratr Bohuslav. Jana Schejbala si večer převzali ve 

vyšetřovací věznici v Hradci Králové.404 

O způsobu vyšetřování jsme zpraveni díky dokumentům někdejšího sdružení 

bývalých politických vězňů K 231, jež byly na podzim 2008 po 40 letech vyzvednuty 

ze země v Bělé u Pecky. V roce 1968 totiž průběh vazby v královéhradecké 

vyšetřovací věznici vylíčil Jan Schejbal: „Jakmile jsem pak v noci usnul, již mně 

někdo kopl do dveří a byl jsem odveden opět k výslechu. Oči jsem měl vždy zavázány 

ručníkem. U výslechu jsem byl pak za obě ruce upoután mezi nohama kovovým 

poutem k židli, že jsem se nemohl hnouti. Když jsem odpovídal k nespokojenosti 

‘referenta’, tloukl mne do hlavy, nebo hlavou o zeď, až se mi v očích jiskřilo. Ráno 

jsem byl odveden na celu a zase jsem musel celý den prochodit. Když jsem po 

několika dnech byl zcela zničen, začal jsem doznávati, proti pravdě, vše co ‘referent’ 

po mně chtěl.”405 Odevzdanost vězněných byla nadále udržována pohrůžkami 

zatčení členů rodiny a vysokými tresty. 

                                                             
403 Ibidem, Podsvazek Pavlič, Zpráva o průběhu zatčení, KS StB Hradec Králové 19.7.1952. 
404 Ibidem, Podsvazek Schejbal, Zpráva o průběhu zatčení, KS StB Hradec Králové 21.7.1952. 
405 NA Praha, f. KPV ČR (nezprac.), kt. 121, složka Zápisy a výpovědi, dopis Klubu 231 v Jičíně, 
Dolní Lánov 15.8.1968. Podle dalších dostupných svědectví byla na oddělení C královéhradecké StB 
zřízena pro bití vyšetřovanců korkem obložená zvukotěsná cela. „Na StB v Hradci Králové jsem byl 
několikráte břichem, nahý položen na lavici, ruce sepnuty pod tělo a nohy omotány provazem, přikryt 
mokrou dekou a potom po celé délce těla i nohou bit dvěma bachaři až do omdlení. Použito gumových 
hadic. Byl jsem několikrát v temnici po tři dny se stálým chozením“, popsal v roce 1994 jeden 
z anonymních respondentů z řad členů KPV do dotazníku pro sociologickou studii profesorů 
Nehněvajsy a Gaďourka. GAĎOUREK, Ivan – NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářovaní, pronásledovaní a 
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4.5 Prosazení JZD 
 

Nedlouho po přepadení místních průkopníků JZD přijel do Dolního Lánova 

poslanec Josef Borůvka. Josef Borůvka (1911–1979) pocházel z Dolan u Jaroměře. 

Po smrti otce převzal v útlém věku vedení středního hospodářství. Veřejně byl vždy 

velice činný, hrál ochotnické divadlo, cvičil v Sokole, psal kroniku a sebevzdělával 

se. Nebylo divu, když se po válce dostal nejen do čela MNV v obci, ale začal 

získávat i okresní a krajské funkce. V květnu 1946 byl za KSČ zvolen do 

Ústavodárného národního shromáždění. Na půdě Poslanecké sněmovny poté 

pracoval více než 20 let v zemědělském výboru. Pro svou horlivost a přímočarost se 

v padesátých letech pro východočeský venkov, který křížem krážem projížděl, aby 

na schůzích jako té dolnolánovské agitoval i hrozil, stal ztělesněním kolektivizační 

linie zemědělské politiky KSČ. V lednu 1968 byl Josef Borůvka z řadového člena 

pléna vyzvednut do předsednictva ÚV KSČ, ale už v dubnu 1968 upřednostnil vládní 

angažmá ve funkci ministra zemědělství a výživy. Jeho dcera později k jeho 

působení v období Pražského jara napsala, že cítil, „že jde o dějinnou příležitost, jak 

získat zpět národ, v té době už zcela laxní k osudům země“. Příležitost však pro 

Josefa Borůvku netrvala dlouho, v prosinci 1968 byl z funkce ministra odvolán, poté 

se vrátil do čela JZD v Dolanech.406 

Na veřejnou schůzi místních zemědělců, za níž Josef Borůvka zamířil do 

Dolního Lánova, se dostavili i zástupci sousedních JZD v Prosečném a v 

Chotěvicích, chybět přirozeně nemohl zemědělský referent ONV Bajer, předpokládat 

lze i účast některého z funkcionářů okresního aparátu strany. Schůze se protáhla až 

do ranních hodin, nejaktivnějším řečníkem a diskutérem byl Josef Borůvka. Schůzi 

ukončil, teprve když se podařilo prosadit usnesení o provedení hospodářsko-

technické úpravy půdy. Tajemník Zonek následně zorganizoval agitační akci a získal 

80 podpisů pro provedení HTÚP.407 V rychlém sledu pak rada ONV na mimořádném 

zasedání schválila provedení HTÚP v Dolním Lánově v co nejkratší době. Do obce 

                                                                                                                                                                             
zneuznaní: svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, s. 21. 
406 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, f. Archiv Federálního shromáždění – Archiv 
Poslanecké sněmovny, Josef Borůvka, inv. č. 188, Poslanecké dotazníky 1946, 1948, 1954, 1960, 
1964, 1969. Osobní karty. Dopis adresovaný Františku Kriegelovi, Praha 18.4.1968. Kopie článku 
„Vrátit čest jménu Josefa Borůvky“, Rudé právo 25.1.1990. 
407 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 147. 
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se rozjel finanční referent Antonín Jelínek,408 který před shromážděnými členy JZD, 

mezi nimiž byl i Jiří Farský, kvalifikoval rozhodnutí rozorat meze jako znamení, že 

v rozděleném světě se Dolní Lánov „jako jeden celek staví plně do řad obránců 

míru“. Shromáždění zemědělci jen mlčeli, „diskusních příspěvků z řad členů není, 

ač se jedná o tak vážnou věc v naší obci“, poznamenal zapisovatel.409  

Poněkud svíravou atmosféru, v níž se shromažďovaly podpisy 

dolnolánovských rolníků pod souhlas s rozoráním mezí a zaokrouhlením pozemků, 

kronikář Václav Sovák jen letmo, zdá se nechtěně, naznačil: „Zatímco byla 

projednávána otázka HTÚP, tajná bezpečnostní služba projednávala případ 

přepadení členů JZD“, zaznamenal do pamětní knihy.410 Postupující zatýkání, které 

stále ještě nebylo u konce, bezesporu vyvolávalo atmosféru strachu a především u 

dosavadních kritiků či latentních odpůrců JZD působilo jako pádný argument 

k nevyčnívání a podvolení se kolektivizačnímu trendu. 

V průběhu žní, při nichž opakovaně zaznívalo, že „pracující lid vkládá do 

letošních žní veliké a radostné naděje“, že „očekává další utužení svazku dělníků a 

rolníků a tím další rozmach socialistické přestavby naší vesnice“ a že „rychlé 

provedení žní a výkupu a upevnění JZD jest dalším krokem k upevnění světového 

míru“,411 pozval vrchlabský ONV do Dolního Lánova technické odborníky. 

V pondělí 4. srpna 1952 sem přijeli vedoucí technického referátu Ing. Havelka 

z Trutnova, agronom Kučera z hospodářské školy v Hostinném a zástupce KNV 

Voříšek. Celý obecní katastr byl rozdělen na čtyři samostatné skupiny s vlastním 

sedmihonným bramborářsko-žitným osevním postupem.412 Na konci srpna pak bylo 

odhlasováno schválení stanov JZD III. typu.413 Po žních bylo dohodnuto, že pro 

potřeby kanceláře JZD se uvolní místnost v budově MNV hned vedle obecní 

                                                             
408 Antonín Jelínek měl od června 1948 jako člen rady ONV na starosti kromě vedení finančního 
referátu také agendu lidové správy a okresních podniků. Vedle toho byl jedním ze čtyř členů trestní 
komise ONV, v níž měl funkci místopředsedy. NA Praha, f. ÚV KSČ – Ústřední komise a oddělení 
lidové správy, arch. j. 25, Seznam členů a náhradníků trestní komise ONV odeslaný sekretariátem KV 
KSČ Hradec Králové 3.4.1951. VAŇKOVÁ, Věra – ZAHRADNÍK, Pavel. Okresní národní výbor 
Vrchlabí (1918) 1945-1960 (1970). Inventář. Státní okresní archiv Trutnov, 2008, s. 21-22. 
409 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z členské schůze 24.7.1952. 
410 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 149. 
411 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), Zajištění vládního usnesení o úspěšném 
provedení žní, b .d. (1952). 
412 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 147-148. 
413 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z členské schůze 28.8.1952. 



105 

 

úřadovny.414 Krom toho se v obci ustavila místní organizace Výboru žen, jejíž členky 

si vytyčily zaměřovat se především na pomoc JZD a mateřské školce.415 Podle 

hodnotící zprávy místních komunistů byla nová ženská organizace velmi platná jak 

při fyzické práci, tak při agitaci.416 

Předsedou dolnolánovského JZD se nyní stal Josef Novák, místopředsedou 

Josef Pavlíček, ve výboru nechyběl ani Stanislav Šubrt či Bohumil Sládek, až do 

svého zatčení byl jeho členem i Jiří Farský.417  

 

4.5.1 Státní soud Praha ve Vrchlabí  
 

Když se Jiří Farský dozvěděl o zatčení Gregora, skoro celou noc nespal a 

přemýšlel. Dospěl k názoru, že bude nejlépe, když se v přebudovávaném JZD 

přihlásí k hospodářsko-technické úpravě půdy, na kterou se tak tlačilo. Podepsal tedy 

souhlas s rozoráním mezí.418 „Asi před dvěma měsíci mě říkal, že ho odstranili 

z MNV, protože prý mu již nevěří, a naznačoval, že bude asi zajištěn. Poukazoval na 

to, že z každé obce ten, kdo brzdí utvoření JZD, je prý zajištěn a potrestán“, 

vypověděl na sklonku srpna 1952 Farského přítel, hospodář Zvírotský, a dodal: „V 

posledním čase před jeho zatčením, říkal mi několikrát, že počítá se svým zatčením, 

ale že stejně bude pomstěn a po převratu že bude osvobozen. Několikrát mi říkal, že 

podle hlášení zahraničního rozhlasu bude již brzy v ČSR převrat.“419 Přesvědčení o 

dočasnosti komunistického režimu bylo silné, a to nejen v Československu.420 

Ve čtvrtek 7. srpna o osmé ráno vyrazila čtveřice příslušníků StB (Košnar, 

Marek, Špičan a Švenka) z Hradce Králové do Vrchlabí. Po poradě s místním 

náčelníkem Josefem Hrochem se vydali do Dolního Lánova. Akci rozhodně 

                                                             
414 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 10.9.1952. 
415 Ibidem, Zápis ze zahajovací schůze výboru žen v Dolním Lánově z 26.8.1952. K okolnostem 
vzniku, organizace a uplatnění Výboru československých žen a výborů žen při MNV viz výtečnou 
práci NEČASOVÁ, Denisa. Buduj vlast - posílíš mír!: ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. 
Brno: Matice moravská, 2011, s. 266-347. 
416 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), Výroční zpráva, Dolní Lánov 31.12.1952. 
417 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z členské schůze 24.7.1952. 
418 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Farský, Zápis o 
výpovědi z 20. 8. 1952. 
419 Ibidem, Skupinový spis, Protokol o výpovědi předvolaného Věroslava Zvírotského, KS StB Hradec 
Králové 27.8.1952.  
420 Srov. například s očekáváními v Titově Jugoslávii, viz BOKOVOY, Melissa K. Peasants and 
Communists: Politics and Ideology in the Yugoslav Countryside, 1941-53. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 1998, s. 117. VALENOVÁ, Danica. Nic nedává, kdo nedá sám sebe: deník 1945-
1960. Praha: ÚSTR, 2012, s. 54. 
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nepodceňovali, provedli průzkum, načrtli grafický plánek, rozdělili si úkoly. Na 

dvoře usedlosti čp. 89 se právě mlátilo obilí, když sem v 10.30 hod. zatýkací skupina 

dorazila. Zatímco zasahující příslušníci marně prohledávali stavení, hospodář Jiří 

Farský se umyl a převlékl do čistých šatů. Toho dne našli pouze prázdnou krabičku 

od nábojů a pouzdro od pistole. Po pěti dnech již Bezpečnost úkryt zbraně znala, 

zasloužil se o to konfident nasazený na stejnou celu. „Své zatčení prý se vší určitostí 

již očekával […] prý se stále přesvědčoval, že je pozorován a hlídán“, hlásil mimo 

jiné agent z Farského cely.421 Správnosti Farského úsudku přitom napovídá více než 

týdenní prodleva mezi návrhem a realizací zatčení.422 

Svůj komentář k atmosféře, kterou vyvolalo zatýkání, zanechal v 

obecní kronice Václav Sovák. „Nikdo v tuto chvíli by nevěřil, že takovíto lidé jsou 

schopni narušovat vývoj obce. To se teprve ukázalo na dvoudenním soudním 

přelíčení dne 19. a 20. na střelnici ve Vrchlabí“, zapsal.423 Sovákova glosa o tom, že 

rozšiřování okruhu zatčených dolnolánovských obyvatel bylo překvapivé, se zdá být 

vcelku přirozená, vždyť Jiří Farský ještě večer před zatčením coby zemědělský 

referent řídil uprostřed žní schůzi rady MNV.424 

Jiří Farský zpočátku odmítal výslechové protokoly podepisovat. Byl proto 

nucen dělat dřepy, opakovaně až do úplného vysílení. Průběh vyšetřování shrnul 

následovně: „Trvalo to 12 dní, než jsem protokoly podepsal, to jsem byl již nervově 

zničen. Když referent vyhotovil čistopisy, vzbudili mě v noci a referent mi dal k 

podepsání protokol. Přečetl jsem si jen jednu stránku a referent mi říkal, abych ho 

nezdržoval, že má další práci, že je tam to samé, co jsem již podepsal. Na stole jsem 

viděl ležeti dopis od manželky. Referent mi říkal, že mi ho dá přečíst, když protokoly 

podepíšu. Protokoly jsem podepsal. Pak mě referent učil, jak mám vypovídat u soudu 

podle nových protokolů. Říkal mi, že protokoly jsou podepsané a kdybych u soudu 

                                                             
421 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Farský, Zpráva o 
zatčení, KS StB Hradec Králové 7.8.1952. Protokoly o domovní prohlídce ze 7. a 12.8.1952. 
Agenturní zpráva Karla Glasera, Hradec Králové 9.8.1952. 
422 Ibidem, Osobní spis J. Farský, Návrh na zatčení, Hradec Králové 30.7.1952. Ibidem, Podsvazek 
Farský, Zpráva o zatčení, KS StB Hradec Králové 7.8.1952. 
423 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 149. 
424 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 6.8.1952. 
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nemluvil podle nich, že mě soud přiřkne další přitěžující okolnost, že lžu, a pak že mě 

nemine nejvyšší trest.” 425 

Do probíhajícího vyšetřování a připravy procesu byl tou dobou začleněn také 

Jaroslav Hofman (1931). Pocházel z Královy Lhoty na Dobrušsku z rodiny 

kovozemědělce. Byl vychován v úctě k demokratickým hodnotám Masarykovy první 

československé republiky. Absolvoval studium střední průmyslové školy textilní ve 

Dvoře Králové nad Labem, po němž nastoupil do národního podniku Umělá vlákna 

v Rudníku. Od roku 1951 zde pracoval jako chemik, bydlel na ubytovně v osadě 

Lázně Fořt jako spolubydlící Jaroslava Beneckého. V červenci 1952 byl odveden 

k výkonu základní vojenské služby k útvaru Pohraniční stráže, o měsíc později byl 

zatčen za to, že se zúčastnil jedné z večerních schůzek a poukázal na to, že se 

v závodě pracuje se zlatými tryskami, které by se daly zpeněžit.426 

Státní prokurátor Mykiska předal soudu vypracovanou žalobu s datem 8. září 

1952.427 Den před procesem, odpoledne, když už do Vrchlabí dorazili státní soudce 

Jan Řehák i státní prokurátorka Ludmila Matušínská, se odehrála plánovaná 

„předporada“, na níž si představitelé justice zrekapitulovali skutkové podstaty, 

charakteristiky obviněných a s největší pravděpodobností se i shodli na právní 

kvalifikaci a výši trestů.428 V předvečer procesu zasedl také výbor místní organizace 

KSČ v Dolním Lánově. Do schůze se dostavil instruktor OV KSČ soudruh Šašek, 

který místním komunistům vyčetl nedostatek bdělosti a ostražitosti ve vztahu 

k odhalení „protistátní“ činnosti Jiřího Farského. Jeho vyloučení z KSČ bylo 

následně přijato jednohlasně a schůze ukončena ve 23 hodin zpěvem 

Internacionály.429 Doplňme, že z funkce zemědělského referenta odvolala rada  

MNV Jiřího Farského až čtyři dny po soudním procesu ve Vrchlabí. Jeho nástupcem 

                                                             
425 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 288, inv. č. 488, sign. Spnt 1/54, Protokol 
o veřejném zasedání Krajského soudu v Hradci Králové z 28.9.1955. 
426 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Osobní spis Hofman, Životopis, 
3.9.1952. Ibidem, Podsvazek Hofman, Protokol z 13.8.1952. Zpráva o průběhu zatčení, IV. odbor 
Hlavní správy Vojenské kontrarozvědky 9.8.1952. Kádrové zhodnocení, Umělé vlákno n. p. Rudník u 
Hostinného 27.8.1952. 
427 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Žaloba z 8.9.1952. 
428 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 5 Ts I 65/52, Nařízení hlavního líčení 
s vyznačením předporady. 
429 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), Zápis ze členské schůze 18.9.1952. Hlášení 
změn ve stavu členstva za měsíc září 1952. 
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se stal Bohumil Sládek, který měl zemědělskou agendu doposud na starosti na půdě 

místní organizace KSČ.430 

Ve středu ráno 19. září 1952 stanula sedmičlenná „ilegální teroristická 

skupina“, za jejíž organizátory byli označeni Farský, Schejbal, Gregor a Benecký,431 

před senátem Státního soudu Praha, který přijel zasedat do Vrchlabí. Senát utvořili 

soudci Bohumil Smola, Jan Hlavička a Jan Řehák jako předseda, doplnění Josefem 

Pišinským a Josefem Slukou jako soudci z lidu. Státní prokuraturu zastupovala 

Ludmila Matušínská, které sekundoval trutnovský okresní prokurátor Jan Líbezný.432 

Dění v soudní síni sledovali vybraní dělníci, jakož i funkcionáři MNV a ONV i 

stranického aparátu, tzv. organizovaná veřejnost. Pro ně měl být proces, použijeme-li 

slova státního prokurátora, „školou ke zvýšení bdělosti a ostražitosti“.433 Druhý den 

odpoledne byly vyneseny tři doživotní tresty (pro Farského, Gregora a Schejbala) a 

čtyři tresty odnětí svobody v rozmezí 7 až 20 let (7 let vyfasoval Hofman, Pavlič 

s Veselým dostali po 12 letech, Benecký odešel s 20tiletým trestem). Všichni byli 

odsouzeni pro velezradu. Jejich odvolání Nejvyšší soud pochopitelně zamítl,434 a tak 

na každého z nich čekala řádka let strávená v pracovních táborech a věznicích 

komunistického Československa.435 

V pátek 19. září 1952 vyšlo zvláštní číslo vesnických novin Srp a kladivo 

věnované projednávanému případu. Kronikář Václav Sovák jeho obsah přepsal do 

dolnolánovské pamětní knihy.436 Také kronikář Rudníku neponechal vrchlabské 

učinkování státního soudu bez povšimnutí, do pamětní knihy poznamenal, že proces 

měl mezi pracovníky národního podniku Umělé vlákno silnou odezvu, k dalšímu 

                                                             
430 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 24.9.1952. 
431 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Vyhodnocení 
archivního svazku, Praha 24.5.1966. 
432 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 5 Ts I 65/52,  Protokol o hlavním líčení z 19.-
20.9.1952 
433 Ibidem, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, koncept Další zprávy 
adresované Generální prokuratuře, Praha 22.9.1952. 
434 Ibidem, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 5 Ts I 65/52, Rozsudek z 20.9.1952. Protokol o 
odvolacím líčení To III 234/52 z 6.2.1953. 
435 Jaroslav Hofman byl propuštěn v srpnu 1955, Josef Pavlič vyšel z vězení v srpnu 1958 následován 
v listopadu 1958 Jaroslavem Beneckým, Jiří Farský, Jan Gregor, Jan Schejbal a Alexandr Veselý byli 
propuštěni teprve na amnestii v květnu 1962. NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 5 Ts 
I 65/52, Evidenční karty. 
436 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 150. 
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opisování oficiálních interpretací se však neuchýlil.437 Exemplář výše uvedeného 

zvláštního vydání vrchlabských vesnických novin se zachoval ve spisu státní 

prokuratury. Výmluvný je samotný titulek „Dobrým zemědělcům čest, rozvratníkům 

tvrdou pěst!“, který uvádí dvoustránkový text plný invektiv a černobílého, „třídního“ 

škatulkování.438 V tomto ohledu se článek nijak nevymykal tehdejšímu úzu 

propagandistických a dehonestujících textů vycházejících pravidelně v tehdejším 

tisku.439  

  

4.5.2 „Kulacký“ cejch a akce „K“ v okrese Vrchlabí 
 

Dne 10. prosince 1952, navrhl tajemník Miroslav Zonek radě MNV, aby byl 

hospodář František Kocian prohlášen za „vesnického boháče“ a vyloučen z JZD.440 

S pravděpodobností blízkou jistotě si nebyl vědom toho, že tak činí právě v den, 

který byl před dvěma roky na půdě OSN, tedy organizace, jíž bylo Československo 

jedním ze zakládajících členů, ustaven za Den lidských práv. Podotkněme, že 

faktický dopad označování hospodářů cejchem „kulaka“ či „vesnického boháče“ 

zcela zásadně narušoval zachovávání lidských práv a základních svobod obsažených 

ve Všeobecné deklaraci lidských práv.441 

Projednání „otázky kulaků“ v obci se na programu schůze rady MNV ocitlo 

v závěru ledna 1953. V jednání figurovali hospodáři, kteří si s kritikou 

kolektivizačního kurzu a místního JZD nebrali servítky, kteří se dle dobového 

chápání aktivních kolektivizátorů provinili „různými řečmi, jež vedli proti socialisaci 

                                                             
437 SOkA Trutnov, f. MNV Rudník (nezprac.), kn. x1, Pamětní kniha obce Heřmanovy Sejfy (Rudník) 
1946-1957, s. 164, 177-178. 
438 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Srp a kladivo: okresní 
noviny Vrchlabska, Zvláštní vydání, ONV Vrchlabí 19.9.1952. 
439 K analýze tisku viz MACOURKOVÁ, Anna. Boj o vesnici: analýza československého 
zemědělského tisku v období prvních let kolektivizace 1949-1955. In Historie – Otázky – Problémy 4 
(2/2012), Ideály a konfrontace v soudobých dějinách, s. 77-91. DOBROVOLNÁ, Monika. Úloha 
propagandy na stránkách regionálního tisku v procesu kolektivizace půdy na Chotěbořsku. In 
ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2013, s. 151-159. BIOLKOVÁ, Jindra. Ohlas zemědělské politiky v první 
etapě kolektivizace v Ostravském kraji. In BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace 
venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Česká zemědělská 
univerzita, 2008, s. 209-223. 
440 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 10.12.1952. 
441 K tomu viz ROKOSOVÁ, Šárka. Administrativní opatření – jedna z forem perzekuce sedláků 
komunistickým režimem. In Securitas Imperii 10: sborník k problematice vztahů československého 
komunistického režimu k „vnitřnímu nepříteli“, 2003, s. 147-194. 
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vesnice“. Byli to Štěpán Havrda, František Kocián, František Kynčl, Karel Tomáš a 

Jaromír Zelinka.442  

„Kulacký“ cejch byl nakonec přiřknut Františku Kynčlovi z čp. 82, který prý 

po vstupu do JZD vytrvale „prohlašoval, že družstva brzy zkrachují“. 443 Jeho víra v 

brzký krach projektu JZD musela být opravdu silná, neboť usedlost čp. 82 zakoupil 

teprve na jaře 1952 od Marie Doubkové, která po smrti manžela už na 

obhospodařování nestačila. Pod záminkou povolení koupě si na něm obecní 

představitelé vynutili podepsat prohlášení, „že nebude činiti při tvoření JZD v Dol. 

Lánově potíží, naopak sám bude tvoření podporovati, až se se sousedy v obci blíže 

seznámí”.444 Celá záležitost se projednávala ještě na únorové schůzi rady445 a časově 

se tak prolínala s přípravou vystěhování rodiny odsouzeného Jiřího Farského, jemuž 

byl titul „vesnického boháče“ přiřknut Státním soudem.  

V okresním „kulackém“ seznamu vypracovaném zemědělským referátem 

ONV se ovšem z Dolního Lánova objevila odlišná dvě jména: Štěpán Havrda z čp. 

117, někdejší místní předseda JSČZ a člen zemědělské komise a Jiří Farský 

charakterizovaný jako „zavilý nepřítel socialisace vesnice“.446 Připomeňme, že když 

se někdo ocitl v „kulackém seznamu“, většinou ještě s atributy „neplnič“, „škůdce“ a 

„nepřítel“, nebo byl-li takový seznam vyvěšen na obecní tabuli či uveřejněn 

v regionálním tisku, pak byl takový sedlák prezentován jako ten, kdo nepatří do 

vesnického společenství, byl demagogicky vypuzován na jeho okraj a touto podlostí 

předurčován k ostrakizaci a perzekuci.447 

Projednávání údajného „kulackého“ charakteru a vypracování okresního 

„kulackého“ seznamu, institucionalizované na základě vládního nařízení, kterým se 

prováděl nový zákon č. 56/1952 Sb. o dodávkové povinnosti a o výkupu 

zemědělských výrobků pro rok 1953, souviselo ve Vrchlabí s přípravou k prvním 

                                                             
442 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 29.1.1953. 
443 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 158. 
444 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Prohlášení F. Kynčla z 30.5.1952. Zápis ze 
schůze rady MNV 28.5.1952. 
445 Ibidem, Zápis ze schůze rady MNV 5.2.1953. 
446 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt. 1293, inv. č. 3588, sign. 600, Seznam vesnických 
boháčů v okrese Vrchlabí ku dni 18.2.1953. 
447 JECH, Karel. Strasti a naděje selského stavu (od velké krize po naše dny). In NĚMEC, Stanislav 
(ed.). Kolektivizace – zločin proti venkovu. Praha: Asociace soukromého zemědělství ČR, 2004, s. 33. 
Podrobně ke „kulackým“ seznamům viz JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 
Praha: Vyšehrad, 2008, s. 150-155. Srov. FITZPATRICK, Sheila. Ascribing class: the construction of 
social identity in Soviet Russia. In Journal of Modern History 65 (12/1993), s. 745-770. 
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realizacím nuceného vystěhování selských rodin v rámci centrálně řízené akce „K“. 

V závěru roku 1952 byla sestavena komise „pro úpravu poměrů rodin vesnických 

boháčů“ a navázán kontakt s krajským referentem pro mimořádná opatření. Tuto 

funkci zastával pro Hradecký kraj448 vrchní strážmistr Těšina.  

Rudolf Těšina (1921) se narodil v německém Neckarau (dnes městský obvod 

Mannheimu), kam se jeho rodiče před Velkou válkou odstěhovali, aby se v roce 1924 

po deseti letech zase vrátili na Přerovsko. Otec pracoval jako mistr v přádelně 

konopí, zemřel na tuberkulózu již v roce 1928, stejně jako Rudolfova sestra Marie. 

Malý Rudolf tedy vyrůstal jen s matkou, která po ovdovění hledala útočiště u 

příbuzných v Německu, kde Rudolf absolvoval školní docházku roku 1930/31. Po 

opětovném návratu na Moravu cvičil v Sokole a hrál loutkové divadlo. Po vychození 

školy nastoupil do učení na strojního zámečníka u firmy Heinik v Přerově, u níž 

zůstal i po vyučení, kterého dosáhl v roce 1938, a později i po znárodnění v roce 

1945 a přejmenování na Přerovské strojírny. Na žádost sokolského náčelníka přijal 

funkci instruktora v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě 

v přerovském klubu SK Slavoj Předmostí, v roce 1944 z Kuratoria odešel. V létě 

1945 vstoupil do KSČ, zastával funkce desítkového důvěrníka, pokladníka i člena 

výboru. V roce 1947 se oženil s dcerou poštovního zřízence Jarmilou Richtrovou, 

společně vychovávali dvě děti. Do služeb Bezpečnosti se Rudolf Těšina dal 

v listopadu 1948, absolvoval školu SNB v Novém Městě nad Metují a v květnu 1949 

byl přidělen ke KV StB v Hradci Králové. Nejprve působil jako operativní 

pracovník, kvůli oční vadě byl posléze přeřazen ke stále službě na sekretariátu 

krajského velitelství. Pro výtečné organizační schopnosti a politickou spolehlivost 

byl v roce 1952 zařazen do funkce vězeňského referenta, respektive referenta pro 

mimořádná opatření. Měl na starosti organizaci přesidlování selských rodin v rámci 

akce „K“449 a dohled nad podmínečně propuštěnými.450 

                                                             
448 Provádění akce „K“ v Hradeckém a Pardubickém kraji zdokumentovala a soupis pramenů z fondů 
SOA Zámrsk k jednotlivým rodinám zpracovala SKOPALOVÁ, Marie. Vysídlování selských rodin 
ve východních Čechách v 50. letech 20. století. In Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 
93-120. 
449 Podrobně k úkolům referentů pro mimořádná opatření viz BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - 
KUBÁLEK Michal (eds.). Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: 
studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra – Česká zemědělská univerzita, 2010, s. 81-83, 300-301, 
308-309. 
450 SOA Zámrsk, f. Personální spisy, kt. 9, arch. č. 2882/21, Těšina Rudolf, nar. 13.2.1921, Návrh na 
povýšení, Sekretariát KV StB Hradec Králové 15.4.1952. Kádrová charakteristika, Hradec Králové 
2.5.1952. Velitelský posudek z 22.7.1952. Návrh na povýšení, KS StB Hradec Králové 1.3.1953. 
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V sobotu 13. prosince 1952 se Rudolf Těšina vydal do Vrchlabí zřejmě 

poprvé. Sešel se zde se zástupcem předsedy ONV Josefem Paulů, okresním 

náčelníkem VB ppor. Ladislavem Kopečkem, okresní prokurátorkou Josefou 

Boháčovou a zemědělským referentem Bajerem. Účelem setkání bylo projednat 

vystěhování rodiny Jiřího Farského, s čímž také ve výsledku všichni jmenovaní 

vyslovili souhlas. Konečné rozhodnutí o realizaci vysídlení bylo pak učiněno 

v polovině ledna 1953 v komisi s již zmíněným zarážejícím názvem „pro úpravu 

poměrů rodin vesnických boháčů“. V této komisi zasedali ve Vrchlabí v lednu 1953 

tito funkcionáři: bezpečnostní referent a předseda trestní komise ONV Věroslav 

Bílek, zástupce vedoucího tajemníka OV KSČ Antonín Balcar, okresní prokurátorka 

Josefa Boháčová a zástupce náčelníka  OO-VB štábní strážmistr Jaroslav Bischof.451 

Ve čtvrtek 19. února 1953 byla Božena Farská spolu se svými třemi dcerami 

ve věku 15, 17 a 19 let za asistence příslušníků SNB vystěhována do dopředu tajně 

určeného, jí však neznámého místa pracovního určení – ke státnímu statku Radlík na 

provozovnu Hrnčíře v okrese Praha východ.452 Kronikář Václav Sovák se v tomto 

směru omezil na strohý záznam ve znění: „Převzatý též dobytek po Farských a 

rodina vystěhována na státní statek Radlík u Prahy.”453 Matka odsouzeného 

hospodáře, 77letá Františka Farská byla z rozhodnutí o vysídlení vyjmuta a 

přestěhovala se ke své dceři, provdané v Dolním Lánově za rolníka Karla Svatého 

čp. 187.454  

Nejstarší dcera Božena se pět dní před vystěhováním provdala za Františka 

Kociána z Dolního Lánova čp. 1. Sňatek pravděpodobně mohl být i pokusem 

vyhnout se přesídlení nastěhováním se k rodičům novomanžela. Nasvědčovala by 

tomu skutečnost, že František Kocián nastoupil v listopadu 1952 výkon základní 

                                                                                                                                                                             
Velitelský posudek, KS StB Hradec Králové 23.7.1953. Zvláštní dotazník MV, Hradec Králové 
16.9.1954. 
451 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), akce „K“, složka Farský Jiří, Zápis o 
schůzi komise pro úpravu poměrů rodin vesnických boháčů, Vrchlabí 14.1.1953, se záznamem šstržm. 
Těšiny o schůzi 13.12.1952. 
452 V protokolárním seznamu k akci „K“ dostal „rodinný celek odsouzeného vesnického boháče“ 
Farského evidenční číslo 584. BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK Michal. (eds.) Akce „K“. 
Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha: 
Pulchra - Česká zemědělská univerzita, 2010, s. 375. 
453 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 163. 
454 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), akce „K“, složka Farský Jiří, Hlášení o 
vysídlení, Krajská správa StB Hradec Králové 21.2.1953. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov 
(nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, s. 93. 
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vojenské služby,455 přičemž vyhlídku dvouleté odluky nelze považovat za standardní 

situaci vstupu do manželství. Pro případnou domněnku o jiném stavu nevěsty chybí 

v pramenech jakákoli opora. V sobotu 14. března 1953, tedy v den skonu Klementa 

Gottwalda, se vystěhovaná Božena, nyní již Kociánová, dopravila do Vrchlabí, aby 

se pokusila vyjednat svůj návrat do Dolního Lánova k rodičům novomanžela. 

Zároveň prosila za možnost odchodu z Šeberova i pro matku a sestry.456 Vrchlabská 

komise však 7. dubna rozhodla, že trvá na vysídlení celého „rodinného celku“, tedy i 

čerstvě provdané Boženy Kociánové, a svůj výrok odůvodnila tím, že „její návrat by 

působil rozkladně na okrese Vrchlabí“.457 Aby se předešlo případným dalším 

nežádoucím intervencím, vystavil referent ONV pro vnitřní věci a bezpečnost 

dodatečně výměry o zákazu pobytu ve vrchlabském okrese.458 

Božena Farská s dcerami byla ubytována v Šeberově v sousedství hrnčířské 

provozovny ČSSS. Ubytování sestávalo ze dvou místností o rozměrech 5 × 4 m, 

jednak suché místnosti, která sloužila jako kuchyně a ložnice zároveň, jednak vlhké 

nevytápěné místnosti, která sloužila jako skladiště věcí, které jim bylo dovoleno 

z Dolního Lánova odvézt.459 Božena Farská si na tyto nové životní podmínky 

stěžovala, následné šetření však došlo k závěru, že „s přihlédnutím ke kvalitě tohoto 

celku [rozuměj „rodinného celku“; tak se v agendě tajné akce „K“ o 

vystěhovávaných rodinách referovalo – pozn. autora] lze konstatovat, že stanovisko 

ředitele statku Radlík je odůvodněné, neboť bytová jednotka je úměrná jejich chuti 

do práce na státním statku“.460 V souladu s nařízeními pracovala Božena Farská na 

státním statku pouze v rostlinné výrobě (měsíčně si vydělala 500 až 600 Kčs461) a 

                                                             
455 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), akce „K“, složka Farský Jiří, Hlášení o 
vysídlení, Krajská správa StB Hradec Králové 21.2.1953. Záznam o stížnosti, Praha 27.3.1953. 
Ibidem, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), spis. zn. 7 Spt I 128/52, Žádost o provedení výpisů 
z protokolů. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 2.11.1953. 
456 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), akce „K“, složka Farský Jiří, Opis 
úředního záznamu ze 14.3.1953. Hlášení o závadách, KS StB Hradec Králové 20.3.1953. 
457 Ibidem, Vysídlení rodinného celku Farský, závady – zpráva, KS StB Hradec Králové 14.4.1953. 
458 Ibidem, opisy Výměrů o zákazu pobytu, ONV Vrchlabí 8.4.1953. 
459 Srov. podmínky, do nichž přicházely vystěhovávané selské rodiny, viz LANDOVÁ, Božena. „Ale 
ještě horší mě čekalo“: vzpomínky na vystěhování ze statku. In BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - 
KUBÁLEK Michal. (eds.) Akce „K“, s. 291-293. ŠIMON Jiří. Ukradený domov: jak se žilo na vesnici 
ve 40. a 50. letech. Praha: Knižní klub, 2008, s. 102-103. RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci: akce 
„kulak“. Havlíčkův Brod: Miloslav Růžička, 2008. TÝŽ. Vyhnanci II: akce „kulak”. Havlíčkův Brod: 
Miloslav Růžička, 2011. 
460 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), akce „K“, složka Farský Jiří, Záznam o 
stížnosti, Praha 27.3.1953. 
461 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 288, inv. č. 488, sign. Spnt 1/54, Sdělení, 
Říčany 2.5.1956. Přípis MNV Šeberov z 11.10.1956. 
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opakovaně usilovala o obnovu trestního řízení se svým mužem, její návrhy však byly 

zamítány.462 

 Krajský prokurátor Šafařík ve své zprávě o realizovaných případech 

vystěhování konstatoval, že o rodině odsouzeného hospodáře Farského nemá žádné 

zprávy, neboť vrchlabská okresní prokurátorka u jejich vystěhování neasistovala.463 

Komunikace však probíhala mezi ONV a KNV, jednak po linii třetích referátů pro 

vnitřní věci,464 jednak mezi předsedy. Rodina Jiřího Farského byla první, která byla z 

vrchlabského okresu v rámci přísně tajné akce „K” vystěhována. Výlohy na 

přestěhování „rodinného celku” se odhadovaly na 15 až 20 tisíc Kčs a ze zvlášť 

určeného fondu je hradilo ministerstvo vnitra. V březnu 1953 vrchlabský referent pro 

vnitřní věci sdělil, že se dále počítá s vystěhováním dalších třech rodin – Škarvadovy 

z Javorníku, Jiránkovy z Dolní Branné a Jiřičkovy z Rudníku.465 V květnu a červnu 

pak předseda ONV Antonín Beneš v reakci na pokyn z kraje souhrnně informoval o 

realizaci vystěhování (kromě Farského rodiny byla na začátku července vystěhována 

rodina Karla Škarvady466), o jejich politickém zajištění, o spolupráci zúčastněných 

složek, o zajištění obdělání půdy místními JZD a jejich přechodu na III. provozní 

typ.467 Konečná bilance centrálně řízené fáze akce „K” tedy v okrese Vrchlabí čítala 

                                                             
462 Rozhodovacímu soudnímu senátu předsedal Bohumil Smola, někdejší místopředseda senátu 
státního soudu, který v září 1952 Farského odsoudil. Vězněný hospodář si potom marně stěžoval: 
„nemohl jsem se zbaviti dojmu jeho zaujatosti vůči mně”. SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec 
Králové, kt. 288, inv. č. 488, sign. Spnt 1/54, Usnesení spis. zn. Nt 5/54-56 a Protokol o veřejném 
zasedání Krajského soudu v Hradci Králové z 28.9.1955. Stížnost proti zamítnutí žádosti o povolení 
obnovy soudního procesu, Leopoldov 3.11.1955. NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), 
spis. zn. 7 Spt I 128/52, Usnesení Krajského soudu v Praze spis. zn. 5 Nt 603/55 z 12.7.1955. 
463 SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec Králové, kt. 465, inv. č. 260, sign. 1/45/3/4, Situační zpráva o 
přesídlení kulaků, Hradec Králové 2.4.1953. 
464 Šlo o nově používané označení III., bezpečnostních referátů. Strukturu národních výborů mírně 
pozměnilo vládní nařízení č. 121/1951 Sb. o změnách v referátech národních výborů z 11. prosince 
1951. I. referáty ONV se změnily na referáty pro lidovou správu a měly fungovat jako výkonný orgán 
předsedů ONV, ti byli zároveň jejich referenty. Část agendy bývalých I. referátů převzaly III. referáty, 
nově označované jako referáty pro vnitřní záležitosti. Naopak některé agendy III. referátů převzal 
Sbor národní bezpečnosti. V dokumentech se však i v následujících letech setkáváme se starým 
označením těchto referátů jako bezpečnostních, popřípadě jako referátů pro vnitřní věci a bezpečnost. 
LANDSMANN, Martin. Činnost ONV  Nový Bydžov v letech 1949-1960. Diplomová práce. 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2009, s. 19-20. 
465 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 376, ukl. č. 533, inv. č. 2105, Výlohy spojené s přestěhováním 
vesnických boháčů, 9.3.1953. 
466 Dle protokolárního seznamu k akci „K“ bylo přesídlení „rodinného celku odsouzeného vesnického 
boháče“ Škarvady realizováno na provozovnu Václavov u státního statku Bruntál dne 3.7.1953 pod 
evidenčním číslem 1498. BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK Michal. (eds.) Akce „K“. 
Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha: 
Pulchra - Česká zemědělská univerzita, 2010, s. 462. 
467 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 376, ukl. č. 533, inv. č. 2105, Zprávy ve věci přemisťování 
rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů, 8.6. a 10.7.1953. 
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dvě nedobrovolně vystěhované zemědělské rodiny. Budoucí případy se už řešily 

pouze za součinnosti obecních a okresních složek. Vystěhování dolnolánovského 

hospodáře Adolfa Šilhavého z čp. 19 bylo předmětem jednání již záhy, v roce 1954, 

„neb stále nedodržuje plán výroby ani dodávky”.468 Tehdy však k realizaci těchto 

úvah ještě nedošlo. Adolf Šilhavý, jeden z prvních osídlenců z přelomu jara a léta 

1945, byl potom na jaře 1956 pro opakované neplnění dodávek zbaven přídělu a 

vystěhován. 469 

 

4.6 Postupný krach vynuceného JZD 
 

Od 24. července 1952, tedy necelý týden od první vlny zatýkání, se schůze 

členů JZD v Dolním Lánově začaly svolávat s železnou pravidelností, někdy i 

dvakrát do týdne. Aktivita byla enormní a zápisy se pravidelně vyhotovovaly až do 

ledna 1953. Poté došlo k utlumení aktivity.470 Nyní tedy navážeme na prosazení JZD 

v Dolním Lánově a pokusíme se rekonstruovat jeho další vývoj, který následoval po 

potlačení místního organizovaného odporu proti kolektivizaci. 

Krátce po vrchlabském veřejném procesu rada  MNV v Dolním Lánově určila 

Petra Zuzánka za národního správce Farského hospodářství.471 Později, po 

vystěhování rodiny v únoru 1953 pak členové rady MNV rozhodli o uvolnění 

Farského usedlosti pro středisko STS.472 Během druhé poloviny roku 1952 (bližší 

určení nemáme k dispozici) byly Dolnolánovským odebrány dosud držené těžké 

zemědělské stroje – celkem pět traktorů, deset samovazů, pět pluhů a dva kultivátory. 

Čtyři z traktorů se odvezly do STS, ostatní zůstalo v místním JZD.473  

Ve třetí listopadové dekádě, v průběhu procesu s „protistátním spikleneckým 

centrem“ v čele s Rudolfem Slánským se do Prahy hrnuly tisíce odsuzujících 

rezolucí. Jedna z nich odešla také z Dolního Lánova. Místní komunisté v ní v duchu 

tehdy vyznávaných dikcí vyjádřili zhnusení nad odpadlíky a výzvu k exemplárnímu 

                                                             
468 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 171. 
469 Ibidem, s. 88, 184. 
470 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, zápisy ze schůzí v období 24.7.1952 až 
14.1.1957. 
471 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 24.9.1952. 
472 Ibidem, Zápis ze schůze rady MNV 26.2.1953. 
473 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 157. 
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potrestání, chybět nemohl ani projev díků straně a jejímu upíjejícímu se předsedovi. 

V závěru bylo třeba přijít s nějakým úderným budovatelským závazkem, 

dolnolánovští komunisté se ovšem moc nevytáhli, artikulovali jej příslibem, že přes 

zimu opraví všechny hospodářské stroje. Jejich rezoluční závazek ale doputoval jen 

do Vrchlabí, pošta jej nezvládla doručit do vynesení rozsudku.474 Ostatně brzy se 

stejně zbavili i těch posledních hospodářských strojů ve prospěch STS. 

Podzimní práce již místní JZD organizovalo společně, pracovalo se ve 

čtyřech skupinách.475 Na práci v kolektivu se však nezvykalo snadno. „Několik 

zdejších jednotlivců nemá kladný postoj a narušují dobrý chod JZD“, zaznělo brzy 

ve schůzi rady MNV. Zaslechnout bylo možné nejrůznější kritické soudy a remcání, 

z úst Františka Kociána se například často ozývalo, že „v JZD nebude co žrát“.476 

Listopadová mimořádná valná hromada členů JZD, na níž se volilo nové 

představenstvo, se do dokumentů zapsala především slabou účastí a neskrývanou 

lhostejností ke kolektivní organizaci práce. V souvislosti s letním přijetím III. 

provozního řádu JZD bylo rozhodnuto o zboření osmi dolnolánovských domů. Takto 

získaný stavební materiál měl posloužit pro výstavbu kravína JZD.477 

Na konci roku 1952 mělo JZD v Dolní Lánově 80 členů a chystalo se 

hospodařit na 915 ha zemědělské půdy.478 Tou dobou už byla JZD založena ve všech 

obcích vrchlabského okresu. Podle informací z pozdější výroční publikace už také ve 

všech z nich proběhlo rozorání mezí a scelení pozemků. Z devatenácti JZD 

hospodařilo dvanáct podle III. provozního typu, šest podle II. typu. JZD 

v Chotěvicích, nedaleko místa kde se do Labe vlévá Pilníkovský potok, fungovalo už 

dobré dva roky podle stanov IV. typu a plnilo úlohu vzorného okresního JZD. 

Celkově JZD obhospodařovala 75,8% zemědělské půdy v okrese. V případě orné 

                                                             
474 SOkA Trutnov, f. MO KSČ Dolní Lánov (nezprac.), Rezoluce adresovaná Státnímu soudu, Dolní 
Lánov 25.11.1952. 
475 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 156-157. 
476 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápisy ze schůzí rady MNV 22.10. a 
10.12.1952. Srov. Ibidem, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z členské schůze dne 
3.11.1952. 
477 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 157. Ibidem, kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 23.11.1952. 
478 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 157-158. 
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půdy byl poměr ještě markantnější – JZD držela 88,6% okresní výměry. Mimo JZD 

zůstávalo už jen 116 malých a středních hospodářství.479 

Na začátku roku 1953 se Dolní Lánov objevil mezi obcemi, ve kterých se 

dodávka mléka v porovnání se stejným obdobím předchozího roku povážlivě 

snižovala.480 S příchodem jara se pracovní morálka nových, mnohdy nedobrovolných 

„družstevníků” viditelně zhoršovala. Tajemník MNV Miroslav Zonek se v závěru 

března 1953 podivoval nad tím, že „čtvrtá skupina místního JZD začíná proti 

podzimu hůřeji pracovati, což je patrně následkem nějakého vnitřního rozladění mezi 

zemědělci, které ještě nejni známo”.481 Z dalších zápisů není zřejmé, zda a jaké 

příčiny odhalil průzkum, který Zonek v této věci inicioval, lze se však domnívat, že 

se mezi zemědělci nahnanými do JZD proti jejich vůli začala po smrti sovětského a 

československého komunistického vůdce oživovat naděje v krach kolektivizačního 

experimentu. 

Dolnolánovský kronikář, který každoročně hodnotil oslavy prvomájového 

Svátku práce, nemohl být ani v tomto roce, kdy se konečně dočkal společné práce v 

JZD, spokojený. Do kroniky poznamenal, že se členové JZD namísto účasti na 

oslavách vymlouvali na nutné polní práce.482 Poslední květnovou neděli přijeli do 

obce dělníci z patronátního závodu TOS, aby ještě před senosečí a žněmi opravili 

Dolnolánovským jejich zemědělské stroje.483 

V rámci soutěžení mezi MNV v okrese bylo získáno 29 nových členů JZD.484 

JZD nyní už fakticky přecházelo na III. provozní typ, schválený v létě minulého 

roku.485 Stavba kravína se však dál protahovala, závazek daný okresnímu sjezdu JZD 

dodržen nebyl. Přesto členové JZD svedli dobytek, živočišná produkce přešla na 

společný účet, společné ustájení ale muselo být realizováno v několika větších 

stájích, což bylo nepřehledné. Nicméně po svedení dobytka se dolnolánovskému JZD 

podařilo zvýšit dojivost krav. V červenci proto byla vyplacena odměna Marii 

                                                             
479 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 19. 
480 SOkA Trutnov, f. ONV Vrchlabí, kt. 489, ukl. č. 646, inv. č. 2801, sign. 572, Zpráva o plnění plánu 
výkupu zemědělských výrobků za měsíc leden 1953. 
481 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 25.3.1953. 
482 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 161. 
483 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 20.5.1953. 
484 Ibidem, Zápisy ze schůzí rady MNV 8.7. a 22.7.1953. 
485 O provozním řádu se hlasovalo už v srpnu, termín svedení dobytka byl pak dohodnut v listopadu 
1952.  SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z členské schůze 28.8.1952. Zápis 
z výborové schůze 17.11.1952. 
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Kosinové a Bedřichu Filipovi, kteří krmili, ošetřovali a dojili krávy v JZD.486  Je 

však příznačné, že o odměně se rozhodovalo mimo JZD, družstevní samospráva byla 

v této době zatím v nedohlednu. 

S příchodem léta se v Dolním Lánově stupňovala nechuť zemědělců setrvávat 

v JZD. Svou roli zde jistě sehrála bezohledně provedená peněžní reforma, která 

režim obrala také o podporu mnohých dosavadních zastánců poúnorového 

směřování. Chuť do „budovatelské“ práce značně poklesla. Společné práce na 

senoseči vykázaly naprosto podprůměrný výsledek, což dále podpořilo nevíru ve 

společné ustájení čerstvě svedeného dobytka. Impulzivně na to zareagoval rolník 

Kos, který bez otálení a úředního vyřizování odvedl své krávy ze společného chléva 

JZD nazpět domů. Poté, co se zodpovídal na mimořádně svolané schůzi členů rady 

MNV, dovedl krávy zase do společné stáje. Prvním, kdo se skutečně odhodlal 

vystoupit z řady, byl Vilém Kousal, který zprvu odmítal předat dobytek do JZD, až 

nakonec prohlásil, že bude dál hospodařit soukromě. „Leč vydělen může býti až po 

žních”, poznamenal kronikář, aniž by tušil, že události naberou v tomto ohledu 

daleko výraznější spád.487  

 Žně probíhaly v pracovních skupinách JZD, neobešly by se však bez pomoci 

brigád. Brigádníky byli jednak místní dělníci, jednak dělníci patronátního závodu 

TOS z Vrchlabí. Sklizeň jarovizované ruské pšenice, jíž se na jaře v rámci propagace 

sovětských metod488 oselo 58 ha pole, zklamala a představitelé JZD museli přiznat, 

že se do zdejších podmínek nehodí.489 K dobré atmosféře nepřispívaly ani stále se 

opakující poruchy na strojovém parku STS.490 Během sklizně se stupňovala 

nespokojenost členů JZD, což se podle kronikáře „vystupňovalo tím více, když 

president soudruh Ant. Zápotocký v projevu na Klíčanské [správně Klíčavské – pozn. 

autora] přehradě a později v Hradci Králové – Kuklenách [správně Stěžerách – pozn. 

autora] prohlásil, že členství v JZD jest dobrovolné a nebude žádnému bráněno, aby 
                                                             
486 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 163. Ibidem, kt. 5, Zápisy ze schůzí rady MNV 8.7. a 22.7.1953. 
487 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis z mimořádné schůze rady MNV 
15.7.1953. Ibidem, pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, s. 163. 
488 V rámci příznačně nazvané ediční řady Za vysoké výnosy, za vysokou užitkovost byla k propagaci 
jarovizace (urychlování vývoje rostlin vlivem působení určitých teplot), kterou si skrze metody 
navlhčování a moření semen přivlastňoval sovětský pseudovědec T. D. Lysenko, vydána instrukční 
brožura, viz LYSENKO, Trofim Denisovič. Jarovisace jaré pšenice, ječmene, ovsa a prosa. Praha: 
Brázda, 1951. 
489 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis z mimořádné schůze rady MNV 
24.8.1953. 
490 Ibidem, Zápis ze schůze rady MNV 12.8.1953. 
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vystoupil”.491 A tak se na členské schůzi JZD dne 17. září 1953 z přítomných 54 

členů přihlásilo k vystoupení z JZD celkem 35. Kronikář Sovák na to konto trochu 

matoucně napsal, že dle výborové schůze mělo být vyloučeno 23 členů a že ve 

skutečnosti došlo k vyloučení tří: Kousala, Jančuly a Koldovského.492 

K dalšímu tříštění došlo během podzimních prací, kdy vystupování z JZD 

pokračovalo. Mementem společné práce dolnolánovského JZD se stala sklizeň 

krmné řepy, o níž se dle kronikáře „v některých skupinách div nepoprali”.493 Poté už 

v JZD zůstali převážně jen jeho skalní propagátoři, doplnění některými méně 

impulzivními rolníky: Josef Novák, Karel Kracík, Jan Malát, Petr a Jaroslav 

Zuzánek, Miloslav Hofman, Jiří Zvírotský, Bohumil Sládek, Josef Klučka, Karel 

Tomáš, Adolf Kos, Antonín Hanč a František Gotvald. Ostatní vystoupili. V držení 

JZD tak zůstalo už jen 144 ha půdy.494  

Na konci listopadu 1953 se situace v JZD stala důvodem pro svolání 

mimořádné schůze rady MNV, do které byli přizváni členové představenstva a 

revizní komise JZD, referovat přijeli zástupci okresu. Za zemědělský referát ONV se 

dostavil Miroslav Grmela, z pobočky Investiční banky přijel Josef Vancata. Jejich 

vystoupení se nesla v duchu prezentace nových opatření v zemědělské politice 

KSČ,495 hmatatelným výsledkem pak bylo domluvení odkladu splátek úvěrů, které 

na sebe JZD vzalo.496 

Královéhradecký krajský prokurátor při hodnocení situace JZD Generální 

prokuraturu vyrozuměl o nepokojích na vesnicích vrchlabského okresu a konstatoval, 

že „v několika družstvech zavládly na podzim 1953 poměry hraničící s anarchií”.497 

Předseda dolnolánovského JZD Josef Novák shrnul situaci konstatováním, že i když 

během krátkého času do JZD přistoupila celá obec, „značná část družstevníků 

                                                             
491 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 163. Ibidem, kt. 5, Zápis ze schůze rady MNV 8.8.1953. 
492 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 163. 
493 Ibidem, s. 164. 
494 Ibidem. Srov. SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z výroční schůze 
28.2.1954. 
495 K tomu přehledně viz například PERNES, Jiří. Rok 1953 v Československu. In Paměť a dějiny 
3/2013, s. 15-31, zvl. s. 27-31. 
496 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), kt. 5, Zápis z mimořádné schůze rady MNV 
27.11.1953. 
497 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 4, inv. č. 274, sign. Spr [T] 73/53, Měsíční 
informační zpráva krajského prokurátora, Hradec Králové 9.3.1954. 
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neměla zdravý poměr k socialisaci vesnice”. Jejich úprk z JZD pak klasifikoval jako 

manévr, kterým chtěli JZD úplně znemožnit.498 

Vystupování z JZD akcelerované po polovině roku 1953 v důsledku sociálně 

ekonomických problémů komunistického režimu v Československu i pod vlivem 

mezinárodní situace499 vedlo ke zhroucení aktivního kolektivizačního úsilí. Ani 

Vrchlabsku, které představovalo první okres Hradeckého kraje, v němž došlo 

k založení JZD ve všech obcích, se tento trend, jak jsme již ukázali na vývoji 

v Dolním Lánově, nevyhnul. Rolníci ve druhé polovině roku 1953 z JZD hromadně 

utíkali a na konci roku zůstalo ve společném držení JZD a státních statků už jen 26% 

z okresní výměry zemědělské půdy. Z JZD v Dolním Lánově se nyní stalo JZD 

menšinové. Stejně tak tomu bylo v obcích Dolní Branná, Horní Olešnice, Javorník a 

Čistá.500 

Pracovní jednotka dolnolánovského JZD dosáhla v roce 1953 pouze na 

hodnotu 7 Kčs.501 Koncem března 1954 opustili už tak prořídlé řady členů JZD ještě 

Antonín Hanč a Adolf Kos.502 Během roku 1955 vystoupil z JZD i Bohumil Sládek, 

jeden z prvních průkopníků JZD v Dolním Lánově. Podle kronikáře už „nemohl 

snésti špatnou pracovní morálku”.503 Problémem byla nedbalost v práci, 

nedostatečná kontrola, nedůslednost při výkonu funkcí v JZD a především nezájem 

členů.504 Do JZD ale i přibývali noví či staronoví členové. Jedním z těch, kteří 

přistoupili v průběhu roku 1955, byl Bedřich Filip z čp. 201, který, slovy kronikáře 

Sováka, „v soukromém hospodářství si již nevěděl rady”. Spadla mu totiž stodola, a 

                                                             
498 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z výroční schůze 28.2.1954. 
499 K těmto souvislostem viz URBAN, Jiří. Československá cesta kolektivizace venkova po Stalinově 
a Gottwaldově smrti: od mezinárodních souvislostí k místním praktikám. In Prameny a studie 48: Z 
historie zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012, s. 92-115. K souvislostem v 
rovině mezinárodní politiky viz VEBER, Václav. Rok 1953 a východní Evropa. In Paměť a dějiny 
3/2013, s. 3-14. 
500 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 20. 
501 Na konci roku 1954 už hodnota pracovní jednotky stoupla na 12 Kčs, aby v následujícím roce 
klesla na 9,50 Kčs. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního 
Lánova 1948-1981, s. 164, 172, 176. 
502 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápisy z členských schůzí 4.3., 8.3. a 
29.3.1954. Ibidem, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-
1981, s. 166. 
503 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 176. Srov. Ibidem, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápisy z členských schůzí 10.1. a 
7.2.1955. Zápis z výborové schůze 3.10.1955. 
504 SOkA Trutnov, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápis z výroční schůze 13.2.1955. 
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tak se pro něj vstup do JZD stal jediným východiskem. Krom něho se toho roku do 

JZD přihlásili také František Mňuk, Vlasta Kerlová a Antonie Miklánková.505  

Přestože na začátku roku 1956 najdeme v kronice záznam, který říká, že „pro 

upevnění a rozvoj JZD v Dolním Lánově nebylo ze strany KSČ a MNV učiněno téměř 

nic”,506 lze tyto případy (později se shrnovaly pod označení úpadková hospodářství) 

považovat za předznamenání konečného prosazení kolektivizace v závěru padesátých 

let. Tento vývoj už ale přesahuje vytyčený rámec výzkumu recipování kolektivizační 

myšlenky v úvodní fázi kolektivizace, proto se mu v této práci podrobně věnovat 

nebudeme a spokojíme se pouze s uvedením základních obrysů. K rozšíření 

dolnolánovského JZD došlo až po téměř pětileté odmlce, na jaře 1958. „Plné tři 

měsíce trvalo přesvědčování, ale mělo úspěch“, zaznamenal tehdy kronikář Václav 

Sovák.507 V tomto roce JZD obhospodařovalo 267 ha půdy. Po další organizované 

agitaci se v následujícím roce jeho půdní výměra zvedla na 744 ha.508 Poslední 

samostatně hospodařící zemědělci vstoupili do JZD v únoru 1960, kdy se výměra 

půdy obhospodařované místním JZD zvedla na 835 ha.509 První vlna slučování se 

dolnolánovského JZD nedotkla, na Vrchlabsku, které se stalo součástí trutnovského 

okresu, došlo tehdy ke sloučení JZD Horní a Prostřední Lánov, JZD Dolní a Horní 

Olešnice, JZD Prosečné a Klášterská Lhota, spojila se i JZD Rudník, Čistá a 

Arnultovice.510 V další vlně slučování, provázející proces koncentrace zemědělské 

výroby do stále větších celků, bylo JZD v Dolním Lánově (spolu s JZD v Dolní 

Branné a Prosečném) v roce 1974 včleněno do státního statku Lánov.511 

 

 

 

 

                                                             
505 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 176. Ibidem, f. JZD Dolní Lánov (nezprac.), kn. 1, Zápisy o členské schůzi 7.4. a 11.7.1955. Zápis z 
výborové schůze 3.10.1955. 
506 SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního Lánova 1948-1981, 
s. 184. 
507 Ibidem, s. 204-205. 
508 Ibidem, s. 213, 216-219. 
509 V následujícím období došlo k několikerému administrativnímu předání půdy, a tak se výměra 
půdy v JZD v roce 1962 vrátila na úroveň ze závěru roku 1952, tedy na 920 ha, z čehož 590 ha byla 
orná půda. Ibidem, s. 240, 261. 
510 25 let socializace vesnice na Trutnovsku. Trutnov: Česká zemědělská společnost, 1974, s. 25. 
511 Ibidem, s. 37. SOkA Trutnov, f. MNV Dolní Lánov (nezprac.), pamětní kniha Paměti Dolního 
Lánova 1948-1981, s. 329-330. 
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4.7 Ověření a shrnutí charakteristických rysů 
 

Ještě než se ve výkladu posuneme o krok dál, bude, myslím, na tomto místě 

vhodné shrnout podstatné rysy sledovaného fenoménu a formulovat výsledky analýz 

a interpretací ve vztahu k vymezeným otázkám výzkumu. Na zvoleném území obce 

Dolní Lánov v severní části horního Polabí jsme sledovali proces recipování 

kolektivizační myšlenky v úvodní fázi jejího prosazování. To nám umožnilo 

analyzovat fenomén odporu proti kolektivizaci v nově utvářeném venkovském 

společenství dosídlené obce. Na příkladu obyvatel této podkrkonošské vesnice jsme 

se pokusili zodpovědět otázky, jaké formy na sebe mohla rezistence proti 

kolektivizaci venkova brát, z čeho pramenila, jaké byly impulzy a motivace 

jednotlivých aktérů, ale rovněž i jaké byly meze úspěšnosti zvolených forem 

rezistence a jaké reakce tyto formy vyvolávaly u dalších skupin obyvatelstva. 

Zvolenou metodou jsme dosáhli mikrohistorického obrazu aktérů a událostí 

definujících projevy odporu proti prosazení kolektivizace zemědělství v Dolním 

Lánově. Získaný obraz osídlenců vypovídá o lidech, kteří po válce využili možnosti, 

jež se naskytla při osidlování pohraničí, k získání lepšího živobytí, ve většině případů 

skrze příděl hospodářské usedlosti po odsunutých Němcích. Mezi osídlenci byli lidé 

ze sousedních okresů, ale i rodiny ze Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny a z Volyně. 

Až na výjimky pocházely vesměs ze skromných sociálních poměrů. Rodiny 

volyňských Čechů a bývalého vojáka se zkušeností ze sovětských pracovních táborů 

a z východní fronty přinášely do nově utvářeného společenství informace o 

skutečném životě v Sovětském svazu, který se již v období třetí československé 

republiky stával nedotknutelným vzorem. Když se později začalo mluvit o 

společném hospodaření, o zakládání JZD, dokázali někteří jednotlivci své nejužší 

okolí varovat před nápadnou podobností československých JZD se sovětskými 

kolchozy. 

Po odstartování kolektivizace byl postoj většiny obecního společenství 

nedůvěřivý až zcela odmítavý. Mezi jednoznačné zastánce kolektivizace patřila 

v tuto dobu pouze hrstka komunistů, u nichž se nadšení a vnitřní přesvědčení mísilo 

se stranickou disciplínou a poslušností, přičemž u některých jedinců lze usuzovat 

také na nesnáze plynoucí z nezkušenosti s vedením hospodářské usedlosti, z nichž 
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bylo JZD vnímáno jako vítané východisko.512 Členství v KSČ ani výměra pozemků 

přitom v tomto počátečním přijímání kolektivizační myšlenky rozhodně nehrály 

jasně determinující roli. Mezi profilujícími se aktivními odpůrci kolektivizace 

najdeme členy KSČ i nestraníky, stejně jako kovorolníky, dělníky, či živnostníky a 

majitele selských usedlostí. Politice komunistické strany, v rámci níž nejprve své 

příděly dostali, začínali oponovat, když se jich měli posléze vzdát. Podstatným, 

spojujícím faktorem bylo silné přesvědčení o dočasnosti poúnorového 

komunistického režimu, které spojovalo (avšak jen myšlenkově) podobně naladěné 

jedince napříč hranicemi. Jiří Farský, jenž po nějaký čas zaměstnával čeledína 

Bohouše prchajícího za hranice, měl od něho později obdržet dopis, v němž stálo, že 

„ze zahraničí již brzy přijdou do ČSR a všechny komunisty pobijí“.513 Podobně 

vyznívaly i relace vysílané zahraničními rozhlasovými stanicemi. 

Pasivní i aktivní odpor osídlenců vůči realizaci komunistické strategie 

kolektivizovat československý venkov je v tomto ohledu přirozený. Nově příchozí 

obyvatelé viděli v cestě do pohraničí možnost pozvednutí svých životních poměrů. 

Možná o to více se potom někteří z nich prosazování kolektivizace, která je měla 

připravit o nabytý majetek i postavení, vzpírali. Fiktivní založení JZD, výhrůžné 

dopisy i ozbrojené zastrašování funkcionářů JZD a KSČ v Dolním Lánově jsou toho 

příkladem. Poměrně jasnou dělící linii mezi pasivními a aktivními formami 

rezistence lze přitom zasadit do období, kdy přibyl do obce nový, okresem dosazený 

agilní tajemník MNV Miroslav Zonek. V jeho osobě dostala doposud bezzubá 

iniciativa zprovoznění fiktivního JZD nový impulz. Zároveň je třeba vnímat centrem 

diktované podmínky, které směřovaly ke znesnadňování a znepříjemňování 

samostatného hospodaření. Tvrdost výkupu každým rokem rostla. Mnozí rolníci, ač 

s kolektivizací nesouhlasili, viděli nyní ve vstupu do JZD osvobození od dodávek, 

                                                             
512 Jiří Pernes k tomu píše: „O půdu a možnost hospodařit v pohraničí se ucházely desetitisíce lidí, 
kteří se dosud zemědělstvím živili, ale vlastní hospodářství a půdu nevlastnili. Byli to především 
zemědělští dělníci, námezdní síly a nejednou také lidé z měst, kteří doposud se zemědělstvím neměli 
žádnou zkušenost, ale v nové situaci, která nastala po válce, pro sebe viděli životní šanci a rozhodli se 
jí využít.“ PERNES Jiří. Politické a sociální předpoklady kolektivizace zemědělství 
v Československu. In BLAŽEK Petr - KUBÁLEK Michal (eds.). Kolektivizace venkova 
v Československu1948-1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Dokořán 2008, s. 79. 
513 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Skupinový spis, Protokol o 
výpovědi předvolaného Věroslava Zvírotského, KS StB Hradec Králové 27. 8. 1952. Ibidem, 
Podsvazek Farský, Agenturní zpráva Karla Glasera, Hradec Králové 11. 8. 1952. 
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které nedokázali plnit.514 Zastrašování agilních iniciátorů kolektivizace se zdálo být 

opět adekvátní odpovědí, reakcí na stupňující se nátlak. Ojediněle dochovaný osobní 

pramen přitom vypovídá o značném rozruchu a znejistění mezi aktivními 

kolektivizátory. Konstrukce dalších smělých plánů, byť o možnostech jejich 

realizace (na rozdíl od současníků!) dnes můžeme pochybovat, odrážela úspěch 

rezistentních strategií. Avšak úspěch po všech stránkách pouze dočasný. Vyšší 

složky stranického aparátu reagovaly mobilizací a zesílením agitačního tlaku. 

Osudová chyba mnohomluvnosti nejmladšího z členů rezistentní skupiny pak 

mobilizovala i moloch bezpečnostního a justičního aparátu. Po odstranění aktivních 

odpůrců kolektivizace bylo prosazení JZD pod soustředěným nátlakem agitace a 

výhrůžek rychlou záležitostí, do konce roku 1952 podepsali přihlášky téměř všichni 

Dolnolánovští. O dobrovolné účasti na kolektivizačním projektu však nemohla být 

ani řeč. To bezpochyby potvrdil vývoj dolnolánovského JZD v následujícím roce 

1953. Tentokrát však impulzy k vystoupení z nedobrovolné role členů JZD vzešly 

daleko za hranicemi podkrkonošské obce – v březnu vzklíčily v Moskvě a na 

Pražském hradě, v červnu se pak ozvaly nejprve z peněženek napříč československou 

společností, záhy poté rezonovaly ve zvěstech ze sousední NDR, nakonec je pak 

artikuloval nový prezident, v srpnu z Klíčavské přehrady na Křivoklátsku, v září ze 

Stěžer na Královéhradecku. Do obce Stěžery, ležící v jižní části horního Polabí, se 

podíváme v pozdější fázi výkladu, v kapitole 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
514 Pro srovnání takových přístupů a strategií viz FITZPATRICK, Sheila. Stalin's peasants: resistance 
and survival in the Russian village after collectivization. New York - Oxford: Oxford University 
Press, 1994. BALOČKAITE, Rasa. Semiological guerrilla warfare: strategies of resistance under the 
Soviet rule in Lithuania. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední 
Evropě: sborník k mezinárodní konferenci. Praha: ÚSTR, 2010, s. 73-82. STRODS, Heinrihs. The 
nonviolent resistance movement in Latvia (1944-1958). In The Anti-Soviet Resistance in the Baltic 
States. Vilnius: Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania 2006, s. 161-173. 
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KAPITOLA 5. Mezi kolaborací, rezistencí a spoluprací 
 

K cestě ze severního na jižní konec horního Polabí nám pomůže sledování 

dalšího z fenoménů naznačených v úvodních hypotézách, fenoménu spolupráce. 

Pozorný čtenář jistě zaregistroval, že do přípravy soudního procesu 

s dolnolánovskými odpůrci kolektivizace nebyla zahrnuta Miroslava Bierová. 

Kapitola věnovaná fenoménům kolaborace, rezistence a spolupráce, které se v jejím 

životaběhu významně protnuly, může být vnímána jako jakýsi přechodník mezi 

sledovaným fenoménem odporu a zkoumáním fenoménu spolupráce. Složitost, 

s jakou se tyto projevy odrazily v životě mladé dívky a ženy, je jistě hodna 

historikovy pozornosti, a proto jí na následujících stránkách budeme věnovat 

dostatečný prostor. 

Miroslava Bierová se narodila 5. září 1926 v Hradci Králové a byla pokřtěna 

dle římskokatolického ritu. V dělnické rodině českého Němce Rudolfa Biera (1899) 

a Josefy, rozené Melkové (1899) vyrůstala společně se třemi sestrami, dvojčetem 

Jaroslavou (1926), Boženou (1931) a nejmladší Renatou (1943). Otec pocházel 

z Lanškrouna, jeho otec Wilibald byl Němec, matka Marie, rozená Mottlová, Češka. 

On sám se od sčítání lidu v roce 1930 hlásil ke svému němectví po otci, ostatně 

školní docházku absolvoval v německých školách, české tehdy v Lanškrouně snad 

ani nebyly.515 Vyučil se jako zámečník a v roce 1924 se odstěhoval do Kuklen u 

Hradce Králové, kde si vyhlédl českou nevěstu, původem z Buděticka na Sušicku, 

z obce Čejkovy. Sňatek s Josefou uzavřeli teprve pět týdnů po narození dvojčat 

Jaroslavy a Miroslavy. Rudolf Bier byl strojním zámečníkem, od roku 1928 členem 

Svazu kovodělníků sociálně demokratické strany. V Hradci Králové pracoval ve 

Škodových závodech a u firmy Ippen, mostárna a strojírna, v letech 1931 až 1938 

musel dát v důsledku hospodářské krize za vděk obživě příležitostnými pracemi. 

Josefa Bierová mívala příležitostné zaměstnání v kávovém průmyslu, jinak zůstávala 

v domácnosti.516  

                                                             
515 Krajem koruny země: vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun: Město Lanškroun, 2002, s. 149-152, 
229-236. K tehdejším poměrům v soudním okrese Lanškroun viz MACKOVÁ, Marie. Příspěvek 
k poznání struktury obyvatelstva města Lanškrouna na počátku 20. století. In Vlastivědný sborník Ústí 
nad Orlicí 11, 2000, s. 44-64. 
516 SOkA Hradec Králové, f. Archiv města Kukleny, inv. č. 68, Matrika příslušníků obce A-K 1918-
1938 a inv. č. 67, kn. 32, Matrika příslušníků obce 1901-1944. Ibidem, f. ONV Hradec Králové 1945-
49, kt. 81, inv. č. 346, Dílčí seznam osob žijících ve smíšeném manželství vypracovaný podle 
oběžníku MV č. B-300/3825 z 27.5.1946. SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, 
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Školou povinná Miroslava vychodila pět tříd obecné školy v Kuklenách, kde 

tehdy na adrese Rokycanova čp. 481, v dělnické čtvrti za Škodovkou, bydleli. Jako 

její domovská obec byl ale v těchto letech dosud uváděn otcův Lanškroun, domovské 

právo v Kuklenách bylo rodině uděleno teprve v únoru 1939. Závěrečný ročník 

obecné školy absolvovala vesměs s průměrným prospěchem, z nějž vybočovalo 

dostatečné hodnocení v počtech a českém jazyce. Problémy jí dělal pravopis, na 

mluvenou češtinu byla přivyklá, v rodině se mluvilo česky, matka se totiž němčině 

nikdy pořádně nenaučila. V roce 1937 začala v Kuklenách navštěvovat měšťanskou 

školu, opět s vyučovacím jazykem českým. I nyní přetrvával průměrný prospěch, 

z nějž se vydělovalo jen dostatečné hodnocení v počtech.517 

 

5.1 Kolaborace? 
 

V dělnické čtvrti za Škodovkou, které nikdo neřekl jinak než Žižkov, se 

pánové zastavovali na kus řeči u trafiky. Většina osazenstva, se kterým se tu Rudolf 

Bier potkával, neměla potuchu, že je Němcem, jeho čeština byla výborná. Po 

Mnichovské dohodě se stále častějším tématem stávala kritika nacistického 

Německa. Tehdy sice majitel trafiky pan Švastka upozornil na to, že Bier je Němec, 

mezi zákazníky se však soudilo, „že před Bierem nemusíme míti žádný strach, že je 

dobrý člověk. […] Před námi říkal, že Němci se neměli vůbec do války pouštět, že je 

to prohrané hned od začátku, a měl strach, jak to s ním jako s Němcem potom 

dopadne“, vypověděl po válce jeden z účastníků těchto debat.518  

                                                                                                                                                                             
kt. 56, sign. Ls 701/46 (Rudolf Bier a spol.), Žádost o přiznání čsl. občanství, Kukleny 29.5.1945. 
Protokol z 1.7.1945. Výslech obviněného, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci 
Králové 23.7.1945. Rozsudek Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové z 29.10.1946. ABS 
Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi M. Bierové, KS 
StB Hradec Králové 15.8.1952. Ibidem, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, 
Protokol o výpovědi, KS MV Hradec Králové 4.11.1954.  
517 SOkA Hradec Králové, f. Obecná škola Kukleny, inv. č. 192, kn. 97, Výkaz o docházce a 
prospěchu žactva V.B třídy ve školním roce 1937/38, s. 3. Ibidem, f. Měšťanská škola Kukleny, inv. č. 
48, kn. 48, Výkaz o docházce a prospěchu žactva II.A třídy ve školním roce 1938/39. Ibidem, f. 
Archiv města Hradec Králové 1225-1945, inv. č. 2759, Kartotéka obyvatel, A-Čechová, 1908-1945, 
karta Bierová Miroslava. Ibidem, inv. č. 2776, Kartotéka příslušníků obce, Bi-Bř, 1930-1948, karta 
Bier Rudolf. SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, 
Výslech svědků, č. j. Nv 34/45, Hradec Králové 3.7.1945. Výslechy obviněných Jaroslavy a 
Miroslavy Bierové, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 23.7.1945 a 
2.9.1946. 
518 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Výslech svědků, 
č. j. Nv 34/45, Hradec Králové 3.7.1945. 
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Po vojenské okupaci Československa a zřízení Protektorátu Čechy a Morava 

se v Milušině životě začaly odvíjet podstatné změny. Ve čtvrtek 20. dubna 1939 

vstoupilo na území protektorátu v platnost nařízení, kterým nabývali říšské občanství 

všichni Němci i členové jejich smíšených rodin. Otec, který údajně po několik 

měsíců před březnem 1939 poskytoval přístřeší německým emigrantům, snad 

dokonce komunistům, se nyní podle předpisů stal státním příslušníkem Hitlerova 

Německa.519 Spolu s ním získala říšskoněmeckou státní příslušnost i celá jeho 

rodina.520  

Od podzimu 1939 začala 13tiletá Miroslava bydlet mimo rodičovský dům, 

když se jako žačka německé rodinné školy přestěhovala spolu se svým dvojčetem 

Jaroslavou z Kuklen do Hradce Králové na Pospíšilovu třídu čp. 351 do budovy 

kláštera Chudých Školských sester de Notre Dame, postavené na přelomu 19. a 20. 

století podle projektu V. Weinhengsta. Odtud se na začátku července 1940 stěhovala, 

opět spolu se sestrou, na Pražské předměstí.521 Přechodem na německé 

gymnázium,522 respektive na německou měšťanskou školu se pro ni vyučovací jazyk 

                                                             
519 Němečtí emigranti, nejprve čtyři, později jeden, měli u Bierů pobývat na doporučení kuklenského 
komunisty Františka Jirouta,  mezi červnem 1938 a dubnem 1939. V červnu 1939 si R.Biera kvůli 
tomu třikrát předvolalo Gestapo. Ačkoliv měl R.Bier v létě 1945 v tomto ohledu důvod zveličovat, 
jeho obětavost potvrdilo hned několik lidí, kteří o německých komunistech věděli. Ostatní členové 
rodiny na toto téma nevypovídali. SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, 
sign. Ls 701/46, Protokol z 1.7.1945. Výslech svědků, č. j. Nv 34/45, Hradec Králové 3.7.1945. 
Protokol o hlavním přelíčení Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové 29.10.1946. 
520 POKORNÝ, Radek. Hradec Králové v období druhé republiky. In POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava et al. 
Když nad Hradcem vlál nacistický prapor: sborník o životě v Hradci Králové v letech 1938-1945. 
Hradec Králové: Český svaz bojovníků za svobodu, Okresní výbor Hradec Králové, 2010, s. 22. K 
problematice nabývání říšského občanství nejpřehledněji EMMERT, František. Češi ve Wehrmachtu: 
zamlčované osudy. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2012, s. 187-199. 
521 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Výslech obviněné 
Jaroslavy Bierové, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 23.7.1945. SOkA 
Hradec Králové, f. Archiv města Hradec Králové 1225-1945, inv. č. 2759, Kartotéka obyvatel, A-
Čechová, 1908-1945, karty Bierová Miroslava a Bierová Jaroslava (chybně uvedeno Ludmila). 
522 Ucelený soubor písemností k německému gymnáziu se v královéhradeckém archivu nedochoval, 
k dispozici jsou pouze dokumenty z počátku roku 1940 dokládající snahu nalézt pro německé dívčí 
reálné gymnázium, které mělo být otevřeno 1. září 1940, vhodné prostory. Viz SOkA Hradec Králové, 
f. Archiv města Hradec Králové, kt. 603, inv. č. 2562 (německé školství 1938-44). Výnosem MŠO z 
18.6.1940 byla v klášteře Chudých Školských sester de Notre Dame zřízena Soukromá škola pro 
ženská povolání. Byla údajně dvouletá s českým vyučovacím jazykem. Ke výchovné činnosti 
Kongregace Školských sester de Notre Dame blíže viz JAKŠIČOVÁ, Dana. „Vezmi dítě a vychovej 
mi je!” Učitelská a výchovná činnost Kongregace Školských sester de Notre Dame v Českých 
Budějovicích v letech 1871-1950. Diplomová práce, Historický ústav Jihočeské univerzity, 2003. 
(Práce je zaměřena na pedagogickou činnost řeholnic v Českých Budějovicích, bohatě však čerpá také 
z pramenů uložených v generálním archivu kongregace v Hradci Králové.) K vnímání války a jejím 
důsledkům pro pedagogickou činnost řeholnic viz TÁŽ. Školské sestry v českých zemích a druhá 
světová válka. Diplomová práce. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, 2012. 
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změnil na německý.523 Zároveň tehdy spolu se sestrou Jaroslavou vstoupila do 

Hitlerovy mládeže, stala se tedy členkou Hitlerjugend, organizace, která od roku 

1926 postupně pohltila všechna německá mládežnická sdružení a v roce 1935 se stala 

složkou NSDAP.524 V roce 1940, po dosažení 14 let, získaly obě sestry členství v 

Bund Deutscher Mädel (BDM, Svaz německých dívek), obří ženské mládežnické 

organizaci, jejímž cílem byla výchova dívek v budoucí nositelky nacistické 

ideologie. Zde byly organizovány až do dovršení věku 18 let v roce 1944.525 

Miroslava k tomu později vypověděla: „Do činností těchto organizací jsem se plně 

zapojila, navštěvovala jsem společné schůze a zúčastňovala jsem se různých 

manifestací propagujících nacismus. Žádných funkcí jsem však v těchto organizacích 

nezastávala.“526 Podle poválečné výpovědi své sestry pracovala 16tiletá Miroslava 

minimálně polovinu roku 1942 v aparátu Hitlerjugend jako písařka, příležitostně 

patrně zastupovala vedoucí HJGD, slečny Eschnerovou a Drechslerovou.527 

Pro potřeby Hitlerjugend (a německé knihovny) byl v Hradci Králové 

v červenci 1940 Československé církvi evangelické zabrán Husův dům čp. 121 na 

tzv. Kavčím plácku. V roce 1943 byl v Hradci Králové zorganizován tábor 

Hitlerjugend nazvaný „Jugendburg“. Pro jeho ubytování musela být na počátku 

května vyklizena budova nového Borromea (dnešní Biskupské gymnázium 

Bohuslava Balbína).528 

                                                             
523 SOkA Hradec Králové, f. Německá měšťanská škola Hradec Králové 1940-1945, kn. 2 a 4, inv. č. 
2 a 4, Výkazy o docházce a prospěchu žactva 3. třídy ve školním roce 1940/41 a 4. třídy ve školním 
roce 1941/42. 
524 Srov. EMMERT, František. Češi ve Wehrmachtu, s. 48-51. 
525 Organizace Hitlerjugend se členila na Jungvolk a Jungmädelbund pro chlapce a dívky ve věku 10 
až 14 let a na Hitlerjugend a BDM pro chlapce a dívky od 14 do 18 let. Základní informace o vedení a 
struktuře BDM spolu s téměř třemi desítkami vzpomínek pamětníků viz MILLER-KIPP, Gisela (ed.) 
Auch Du gehörst dem Führer: die Geschichte des Bundes Deutscher Mädel (BDM) in Quellen und 
Dokumenten. Weinheim: Juventa, 2001. Pojednání o ideologické výchově a organizování dívek v 
BDM, obsahující rozsáhlé regionální studie, je dostupné také v angličtině, viz REESE, Dagmar. 
Growing up female in Nazi Germany. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006. V češtině viz 
ŠUSTROVÁ, Radka. Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: 
politika, každodennost a paměť 1940-1945. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2012, s. 48-54. 
526 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi, KS MV 
Hradec Králové 4.11.1954. 
527 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Výslechy 
obviněných Jaroslavy a Miroslavy Bierové, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci 
Králové 23.7. a 3.8.1945. 
528 SOkA Hradec Králové, f. Archiv města Hradec Králové, kt. 603, inv. č. 2562, Přípis Újezdní školní 
rady Městské radě v Hradci Králové z 6.5.1940. Ibidem, f. Borromeum Hradec Králové, inv. č. 1, kn. 
1, Memorabjlienbuch des Borromaeums - pamětní kniha 1861-1949, s. 285. 
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Po studiu, které ukončila školním rokem 1941/42,529 nastoupila Miroslava 

zřejmě začátkem roku 1943 jako písařka na letišti v Hradci Králové u inspektora 

Halbbauera. Sestra Jaroslava mezitím pracovala u rolníků, půl roku ve Skalici u 

České Lípy, půl roku v Herolticích u Jihlavy. Poslední rok války pak pracovala jako 

telefonistka ve Škodovce v Plotištích nad Labem. Matka příležitostně sloužila 

v německém lazaretu.530 

Otec Rudolf Bier prý čelil tlaku Ing. Kafky, který byl místním vedoucím 

NSDAP, aby vstoupil do obávaných Schutzstaffel. Údajně proto, aby se tomu 

vyhnul, stal se příslušníkem Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK, 

Nacionálně socialistický motorizovaný sbor).531 Automobil se sice nenaučil řídit, ale 

po předešlých letech získal dobré místo zámečníka na královéhradeckém letišti. 

Nastoupil sem údajně už v květnu 1939. Při práci mu však explodoval sud 

s hořlavinou, za což byl postaven před soud a odsouzen na tři roky vězení 

s odkladem nástupu trestu po skončení války. Následně byl přeložen do Německa a 

poslední rok války pracoval v letecké továrně ve Freibergu. Odtud se pěšky vrátil 

v dubnu 1945,532 zbylé tři týdny do konce války se vyhýbal ohlašovací povinnosti na 

letišti, obával se, „že by ho znova oblékli do uniformy“. Ještě před koncem května 

1945 zažádal o přiznání československého občanství, uvědomoval si, že němectví 

nebude v osvobozeném Československu zrovna v kurzu. Společně s tím žádal také o 

nárok na potravinové lístky. Komise, která jeho žádost posuzovala, vyslechla svědky 

a došla k tomuto závěru: „Žádost R. Biera o přiznání potravinových lístků jako pro 

Čechy se doporučuje ke kladnému vyřízení, neboť Bier jest usedlý v Kuklenách od r. 

                                                             
529 Na šestistupňové klasifikaci prospěchu byla 15tiletá Miroslava hodnocena ponejvíc stupni 4 
(dostatečný) a 5 (sotva dostatečný). Ve 4. třídě proto neobstála a ze studia byla odhlášena. SOkA 
Hradec Králové, f. Německá měšťanská škola Hradec Králové 1940-1945, kn. 4, inv. č. 4, Výkaz o 
docházce a prospěchu žactva 4. třídy ve školním roce 1941/42. 
530 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Výslech svědků, 
č. j. Nv 34/45, Hradec Králové 3.7.1945. Výslechy obviněných Jaroslavy a Miroslavy Bierové, č. j. 
LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 23.7. a 3.8.1945. 
531 „Jednou jsem se pana Biera zeptal přímo, zda je Němec“, vypověděl v létě 1945 jeden z jeho 
dlouholetých známých z kuklenské čtvrti Žižkov, technický úředník Škodových závodů Václav 
Skřivan, „a on mi řekl, že ano, a když jsem dále se ptal, proč dal se k Němcům, řekl mi, že pochází od 
Lanškrouna a že proto jakmile došlo ku zřízení Protektorátu a ukázal svoje osobní doklady, musel se 
přihlásiti k Němcům. Já jsem mu řekl, že se tomu mohl vzepříti, on mi na to však odpověděl, že se 
neumí bránit.“ SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, 
Výslech svědků, č. j. Nv 34/45, Hradec Králové 3.7.1945. 
532 Jeho pohyb zachytila i pobytová evidence – 29.1.1944 zaznamenala „Mann nach Freiberg 
abgemeldet“, k 27.4.1945 se váže záznam „přihlášen zpět z Freibergu k trvalému pobytu“. SOkA 
Hradec Králové, f. Archiv města Hradec Králové, C - Služebna Kukleny, 1939-1945(1949), inv. č. 
2971, Cizí státní příslušníci Němci a Maďaři 1939-1949, Policejní přihláška z 24.5.1943. 
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1924, získal tam domovské právo, v rodině se mluvilo česky a Bier jest podle 

svědectví státně spolehlivý.“ Tehdy se však už nezadržitelně blížila chvíle, kdy na 

chování jeho a jeho dcer začala přicházet udání.533  

 

5.2 Retribuce 
 

Počátkem května 1945 zorganizoval hlavní inženýr správy hangárů Burenc 

z královéhradeckého letiště hromadný odlet Němců.534 Obřím dálkovým 

transportním letounem Junkers Ju 290 odletělo v úterý 8. května brzy ráno na 70 

spojařů a administrativních zaměstnanců letiště, mezi nimi i Miroslava Bierová, k níž 

se přidala sestra Jaroslava. Mezi německými zaměstnanci východočeského letiště se 

tehdy šířily řeči o tom, „že Hradec bude vyhozen do povětří a že všichni Němci 

budou vystěhováni na Sibiř“.535 Letadlo přistálo u Mnichova, na letišti Reim krátce 

po 10. hodině.536  Všichni pasažéři byli zajati americkou armádou a odvezeni do 

internačního tábora. Asi po 10 dnech byly sestry Bierovy propuštěny a na vlastní 

žádost převezeny do Československa. „Protože se nám se sestrou zde nelíbilo, 

žádaly jsme, abychom byly odvezeny zpět do ČSR, v čemž nám bylo vyhověno a byly 

jsme převezeny do Sušic, kde máme tetu. Odtud jsme potom odejely k rodičům do 

Hradce Králové.“ V Kuklenách se znovu objevily v sobotu 23. června. Pět týdnů 

nato Miroslava před soudcem JUDr. Moučkou uvede: „Ráda bych se nyní vrátila do 

Říše, ježto vidím, že zdejší lidi jsou proti nám pobouřeni.“537  

                                                             
533 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Žádost o přiznání 
čsl. občanství, Kukleny 29.5.1945. Výslech svědků, č. j. Nv 34/45, Hradec Králové 3.7.1945. Výslech 
obviněného, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 23.7.1945 a 2.9.1946. 
Výslech obviněné Miroslavy Bierové, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 3.8.1945. 
Protokol o hlavním přelíčení Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové 29.10.1946. ABS Praha, 
f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi M. Bierové, KS MV 
Hradec Králové 4.11.1954. Ibidem, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis 
o výpovědi M. Bierové, KS StB Hradec Králové 15.8.1952. 
534 K dění na královéhradeckém letišti toho dne viz POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava. Cestou k osvobození. 
In POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava et al. Když nad Hradcem vlál nacistický prapor, s. 79. 
535 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Výslech obviněné 
Miroslavy Bierové, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 2.9.1946. Srov. 
CHARBUSKÝ, Miloš - KMONÍČEK, Josef. Život v zatemnění: kapitoly z let 1938-1945 ve 
východních Čechách. Hradec Králové: Kruh, 1980, s. 111-112. 
536 Let podle všeho pilotoval někdejší Hitlerův osobní pilot Heinz Braun. Viz DOUBEK, Zdeněk – 
REZKOVÁ, Helena. Létání a letiště v Hradci Králové. Vlkov: Helena Rezková, 2011, s. 200. 
537 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Provinění jichž se 
dopustili obyvatelé německé národnosti z čísla 481 v Kuklenách, Kukleny 23.6.1945. Výslechy 
obviněných Jaroslavy a Miroslavy Bierové, č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci 
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Po návratu do východočeské metropole následoval internační pobyt 

v Borromeu, kde byly soustřeďovány ženy německé národnosti. Ačkoliv obě sestry 

měly po matce národnost českou, jejich proněmecké vystupování zůstalo mnohým v 

paměti. V řadě českých měst vznikaly v květnu 1945 improvizované internační 

tábory, které sloužily jako dočasné zařízení pro internování Němců před jejich 

odsunem. Byly v nich umísťovány především ženy s dětmi. Muži, které konec války 

zastihl většinou ve zbrani, končili v zajateckých táborech. Jedním z takovýchto 

improvizovaných internačních zařízení se stalo i královéhradecké Borromeum, 

někdejší chlapecký církevní internát. Dle pamětní knihy Borromea zde byl po 5. 

květnu 1945 umístěn „tábor pro německé civilisty“. Podle informace příslušného 

referenta národního výboru bylo tehdy v budově, na dvoře a v zahradě až 7 až 8 tisíc 

internovaných. Dne 19. července 1945 byla budova uvolněna k nastěhování ředitele 

studentského semináře a ctihodných Školských sester de Notre Dame z ústavu 

hluchoněmých, ovšem už 4. srpna byla znovu zabrána, tentokrát pro jednotku Rudé 

armády, která zde setrvala až do 24. října 1945. Stav budovy po všech těchto 

zásazích popisuje autor pamětní knihy jako neobyvatelný: „Klosety všechny rozbity, 

na umyvárnách spršky poškozeny nebo uráženy, okna z velké části rozbita, mnoho 

okenních rámů rozbito, dveře většinou bez zámků nebo klik, elektrické vedení 

v mnohých místnostech nefungovalo, stroje v kuchyni a ve sklepě z části poškozeny 

nebo odcizeny atd.“  Škody způsobené pobytem Rudé armády byly pak předmětem 

dlouhého řízení o náhradě válečných škod.538 

Na tomto místě se sluší zmínit, že během internace mohly být mladé dívky i 

opakováně znásilněny či jinak týrány, to tehdy nebylo nic výjimečného. Pobyt 

na takovém místě mohl být pro 19tiletou mladou ženu determinující zkušeností až do 

konce života.539  

                                                                                                                                                                             
Králové 23.7. a 3.8.1945. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol 
o výpovědi, KS MV Hradec Králové 4.11.1954. 
538 SOkA Hradec Králové, f. Borromeum Hradec Králové, inv. č. 1, kn. 1, Memorabjlienbuch des 
Borromaeums - pamětní kniha 1861-1949, s. 285. Ibidem, kt. 3, inv.č. 34, Přípis ve věci převzetí 
budovy adresovaný biskupskému Ordinariátu v Hradci Králové 22.7.1945. Žádost o náhradu škody 
způsobené jednotkou Rudé armády, Biskupský studentský seminář Borromeum v Hradci Králové 
5.2.1948. 
539 K životním podmínkám v internačních táborech v létě 1945 viz STANĚK, Tomáš. Tábory v 
českých zemích 1945-1948. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996, s. 59n. 
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Z Borromea byly sestry přiděleny na zemědělské práce, konkrétně do 

nedaleké Výravy.540 Žně roku 1945 byly totiž díky odchodu velké části 

zemědělských nádeníků do pohraničí značně ohroženy a pro zvládnutí sklizně bylo 

nasazení Němců i českých retribučních vězňů naprosto nezbytné.541 

Koncem června 1945 sepsali obyvatelé kuklenské čtvrti Žižkov podnět k 

„bezodkladnému zajištění“ členů Bierovy rodiny.542 Zanedlouho potom, v úterý 17. 

července byl v Kuklenách zatčen Rudolf Bier, ve Výravě pak jeho dcera Jaroslava.543 

Na konci července 1945, asi po dvou třech týdnech práce u výravského hospodáře 

Josefa Hojného, byla zatčena i 19tiletá Miroslava.544 Celá řada svědků dokládala ve 

svých udáních a výpovědích nejrůznějších výroky obou sester dokazující údajnou 

propagaci nacistického hnutí. Obě sestry zřejmě dokázaly na veřejnosti, např. při 

výdeji potravinových lístků, v mlékárně i jiných obchodech vystupovat prostořece a 

provokativně, dožadovat se přednostního obsloužení apod. Slova Václava Tesaře 

„Byli jsme u nich po celou dobu [okupace] jen v posměchu a v samých úzkostech, 

aby nás nenechali zavřít.“ však kromě jejich chování vystihují také zveličování jim 

připisovaného vlivu, mnohdy typické pro poválečnou atmosféru účtování.545  

V kontextu těchto poválečných svědeckých výpovědí, v nichž nezřídka 

dostávaly prostor také zášť, pomluvy a vyřizování osobních účtů, se musíme také 

kriticky zamýšlet a ptát, co znamenalo pro 14tileté dívky, když vstoupily do 

Hitlerovy mládeže, nebo Svazu německých dívek. Nepochybně ideologickou 

indoktrinaci a výrazně pravděpodobné narušení dosavadního žebříčku hodnot. 

Shromážděné poválečné výpovědi svědčí v kontextu formujícího věku dospívání 
                                                             
540 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi, KS MV 
Hradec Králové 4.11.1954. SOkA Hradec Králové, f. ONV Hradec Králové 1945-49, kt. 83, inv. č. 
352, seznam Za německé pracovní síly neplatili, Hradec Králové 29.3.1946. 
541 Srov. NOVÁK, Pavel. Němci na kutnohorském venkově v letech po druhé světové válce. In Z 
historie zemědělství III. Prameny a studie, č. 50.  Národní zemědělské muzeum Praha, 2013, s. 30-42. 
KALINOVÁ, Lenka. Východiska, očekávání a realita poválečné doby: k dějinám české společnosti v 
letech 1945-1948. Praha: ÚSD AV ČR, 2004, s. 61. 
542 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Udání adresované 
MNV v Kuklenách, Kukleny 28.6.1945. 
543 Ibidem, Hlášení o zatčení adresované okresní vyšetřující komisi, Policejní ředitelství v Hradci 
Králové – oddělení státní bezpečnosti 17.7.1945. Krajská soudní věznice v Hradci Králové 
vykazovala v tu dobu 4. nejvyšší stav vězňů v republice. STANĚK, Tomáš. Retribuční vězni v českých 
zemích: 1945-1955. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002, s. 22. 
544 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi M. 
Bierové, KS StB Hradec Králové 15.8.1952. SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, 
kt. 56, sign. Ls 701/46, Popis osoby, 30.7.1945. 
545 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Stížnost V. 
Tesaře, b. d. Výslechy svědků, , č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise v Hradci Králové 18 a 
31.7.1945. 
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obou dívek především především o tom - o důkladné ideologické indoktrinaci 

(vzpomeňme teorii o nadřazené rase546) spojené s jistým narušením hodnot a 

prostořekým vystupováním (projevujícím se například výroky o konečném vítězství 

Německa v samotném závěru války547). Zájem o výchovu a indoktrinaci mládeže je 

pro totalitární režimy společný, nelze tedy v nabízejícím se příměru vstup jiné 

14tileté dívky do Pionýra, SČM (SSM) o několik let později považovat za totéž co 

vstup do BDM, HJGD? Lze takové rozhodnutí považovat za morálně zvrácené, či 

dokonce hodné internace a uvěznění?548  

Zatímco Rudolf Bier byl osvobozen,549 obě sestry byly na konci října 1946, 

téměř po 15 měsících vazby, odsouzeny mimořádným lidovým soudem podle § 3 

odst. 1 retribučního dekretu s použitím § 3 zák. č. 48/31 Sb., o trestním soudnictví 

nad mládeží, ke dvěma rokům vězení v nucených pracovních oddílech550 pro 

propagaci nacistického hnutí v době zvýšeného ohrožení republiky. Hlavnímu 

přelíčení předsedal dr. Dostál, jemuž sekundovali čtyři soudci z lidu, v roli žalobce 

vystupoval státní zástupce dr. Loukota.551 Sestry Bierovy patřily k jedněm 

z nejmladších obviněným, které královéhradecký Mimořádný lidový soud soudil.552 

                                                             
546 Kromě citovaných prací k ideologické výchově v BDM viz NOVOTNÝ, René. Obraz Čechů v 
německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii. In Theatrum historiae 13, 2013, s. 167-219. 
547 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Žádost Oldřicha 
Rejfka, Hradec Králové 28.6.1945. Výslech svědků č. j. LVs 690/45, Okresní vyšetřující komise 
Hradec Králové 18.7.1945. 
548 Opakující se zmínky a svědectví o drzém vystupování 18 až 19tileté dospívající dívky, mladé ženy, 
nabízejí rovněž paralelu v tom, že po únoru 1948 bylo drzé vystupování 19letých ideologicky 
indoktrinovaných komunistů a příslušníků komunistických mládežnických organizací masovým 
jevem. Tuto bychom pak ad absurdum mohli dovést k potencialitě stejného přístupu, na jehož základě 
by byl někdo počátkem 90. let za takovéto indoktrinací podmíněné chování perzekvován, potažmo 
internován, nebo dokonce uvězněn. (Za podnětné úvahy v tomto směru vděčím Janu Cholínskému.) 
549 Z vazby byl propuštěn už 13.12.1945, aby zabezpečil druhé dvě dcery ve věku 14 a 1,5 roku, neboť 
Josefa B. „v těchto dnech přestála těžkou operaci“. Povahu podstoupené operace zprávy zamlčují. 
Jisté je, že se otec rodiny, zaměstnaný nyní v královéhradeckém Mlékařském a hospodářském 
družstvu, musel první měsíce po propuštění hlásit každý, či každý druhý den na stanici SNB 
v Kuklenách, teprve v únoru 1946 mu byla ohlašovací povinnost změněna na týdenní interval. SOA 
Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Propouštěcí rozkaz a 
Přípis adresovaný Veřejné nemocnici, ONV HK – vyšetřovací oddělení 13. a 18.12.1945. Potvrzení 
Hospodářského družstva ze 7.1.1946. Usnesení okresní vyšetřovací komise z 8.2.1946. K souzení 
představitelů nacistického motorizovaného sboru NSKK viz JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či 
spravedlnost?: mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku. Praha: Prostor, 2008, s. 32, 
102, 264-266. 
550 K zakotvení tzv. zvláštních nucených pracovních oddílů viz STANĚK, Tomáš. Retribuční vězni v 
českých zemích, s. 29-30, 43. 
551 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Protokol o 
hlavním přelíčení a Rozsudek Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové z 29.10.1946. 
Zákonem č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží platil s jedinou novelizací (z.č. 68/1935 
Sb.) až do roku 1950, kdy byl nově přijatým trestním zákonem č. 86/1950 Sb. bez náhrady zrušen. 
552 JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či spravedlnost?, s. 94, 99, 255-257. 
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Trest si odpykávaly v krajské soudní věznici, přidělovány byly na různé úklidové 

práce.553 Obě sestry byly propuštěny ve čtvrtek 23. ledna 1947 o 17. hodině. Tou 

dobou už měly po odpykání více než dvou třetin trestu. „Dle zprávy správy věznice 

v době výkonu trestu obě se chovaly řádně, mají zaručeno řádné zaměstnání a je 

naděje, že se budou na svobodě nadále řádně chovati“, stálo v rozhodnutí. Zkušební 

doba podmínečného propuštění byla stanovena na dva roky.554 Když potom 

komunisté retribuční zákon s platností od 2. dubna 1948 obnovili, stala se revize 

výsledků činnosti mimořádných lidových soudů jedním z instrumentů poúnorové 

„třídní“ justice. Akční výbor Krajského a Okresního soudu v Hradci Králové 

postoupil již 20. dubna návrh na obnovu řízení proti Rudolfovi a Josefě Bierovým. 

Vedoucí veřejný žalobce Mimořádného lidového soudu v Hradci Králové Jaroslav 

Kremla nejprve požádal o stanovisko krajský AV NF, posléze doporučil nově 

posoudit potrestání Josefy Bierové. Do ukončení činnosti obnoveného retribučního 

soudnictví však v trestní věci Rudolf Bier a spol. k revizi původního rozsudku 

nedošlo.555 

Po návratu na svobodu se obě sestry ohlásily u okresního úřadu práce556 a 

začaly pracovat jako zemědělské dělnice. Nejprve u hospodáře Josefa Hojného ve 

Výravě, poté na statku hospodáře Šimka v Nechanicích a později u hospodáře 

Ludvíka v Jeníkovicích. Krátce také pracovala u stavebních závodů ve Smiřicích.557 

V únoru 1950 se s rodiči a mladšími sestrami přestěhovala do Hostinného.558 Otec 

zde nalezl práci jako údržbář strojů v STS Prostřední Lánov, matka byla v 

domácnosti. Nejmladší dcera Renata (1943) byla stále školou povinná, starší Božena 
                                                             
553 Kupříkladu v září 1945 čistily okna v technické dílně královéhradecké Gumovky, tehdy ještě 
nesoucí jméno svého zakladatele „Hakauf Jaroslav a synové“. SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud 
Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Hlášení o úrazu při práci, 10.9.1945. Srov. STANĚK, Tomáš. 
Retribuční vězni v českých zemích, s. 62. 
554 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Zprávy o výkonu 
trestu. Usnesení komise pro podmínečné propuštění při Krajském soudu v Hradci Králové S.p.p. 
21/46 z 23.1.1947. Srov. JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či spravedlnost?, s. 106. 
555 SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, kt. 56, sign. Ls 701/46, Přípisy veřejného 
žalobce z 20.4. a 22.6.1948, spis. zn. Lst 44/48. Podrobně k obnovené retribuci v regionu viz 
JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či spravedlnost?, s. 112-137. 
556 Pracovní průkaz č.  26.59.05/067 vydal Okresní úřad ochrany práce v Hradci Králové Miroslavě 
Bierové až 1.3.1948. SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor Hradec Králové 1954-1990, kt. 
č. 295, inv. č. 1625, Hlášení obyvatelstva (Beneš- Božík), 1949-1955, Přihláška trvalého pobytu 
občana podaná 16.7.1953. 
557 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi M. 
Bierové, KS StB Hradec Králové 15.8.1952. SOA Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud Hradec Králové, 
kt. 56, sign. Ls 701/46, Zpráva ve věci podmínečného propuštění, Správa věznice krajského soudu v 
Hradci Králové 18.12.1946. 
558 Srov. DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947-1953. Brno: Matice moravská, 2012, s. 110-154. 
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(1931) se vyučila švadlenou a později pracovala jako prodavačka v Hradci Králové. 

Milušino dvojče Jaroslava zůstala v Hradci Králové, když v srpnu 1949 opustila 

dosavadní práci na statku v Jeníkovicích (nyní již pod správou ČSSS) a přihlásila se 

na místo uklízečky ve Staré nemocnici, kde také získala ubytování.559  

 

5.3 Rezistence? 
 

Po přestěhování do horního Polabí, 50 km na sever od Hradce Králové, 

nastoupila 23tiletá Miroslava do národního podniku České hedvábí v Rudníku (tehdy 

ještě v Heřmanových Sejfech), v osadě Terezín. Pracovala nejprve jako tkadlena, 

v listopadu 1950 přešla do strojovny, kde se zapracovala u obsluhy turbíny.560 Jako 

jediná žena v celém podniku pracovala ve strojovně a dokázala obsluhovat turbínu. U 

některých mužských kolegů to údajně vyvolávalo nelibost a snad i obavu, aby na 

jejich místo nepřišly ženy,561 jindy mohlo jít o přežívající představu o německé 

rozpínavosti a ohrožení.562  Hedvábnická továrna v Tereziánském údolí toku Čistá se 

tehdy potýkala se značným nedostatkem pracovních sil. Do jisté míry jej mohl 

způsobovat i mezi muži organizovaný nábor do Východočeských uhelných dolů.563 

Na tomto pracovišti se poznala s Jaroslavem Beneckým a Janem Gregorem 

z Dolního Lánova. S Gregorem, který byl v podniku zaměstnán jako topič, se brzy 

sblížila a nejpozději od ledna 1952 přerostlo jejich přátelství v intimní vztah.564 

Asi na přelomu března a dubna Jan Gregor Miroslavě sdělil, že jej navštívili 

dva muži a vybídli ho k zapojení se do protikomunistické činnosti. „O celé věci mě 
                                                             
559 SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor Hradec Králové 1954-1990, kt. č. 295, inv. č. 
1625, Hlášení obyvatelstva (Beneš- Božík), 1949-1955, Přihláška trvalého pobytu občana podaná 
26.7.1949. 
560 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Opis kádrového posudku, 
OO StB Vrchlabí 28.7.1952. Zápis o výpovědi M. Bierové, KS StB Hradec Králové 15. 8. 1952; ABS 
Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Benecký, Protokol o 
výpovědi, KS StB Hradec Králové 19. 7. 1952; Ibidem, Podsvazek Veselý, Zápis o výpovědi z 22. 7. 
1952. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi M. 
Bierové, KS MV Hradec Králové 13.1.1955. 
561 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný u zvláštního senátu Krajského soudu v Hradci Králové 14.11.1969. Ibidem, 
přílohový spis T 4/55, Protokol o hlavním líčení 18.2.1955. 
562 Srov. SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). 
Praha: Antikomplex, 2011, s. 224-236. 
563 JIRÁSEK, Zdeněk. Vývoj textilního průmyslu v severovýchodních Čechách v letech 1945-1960. 
Ústí nad Orlicí: Výzkumný ústav bavlnářský, 1988, s. 131, 137. 
564 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi M. 
Bierové, KS MV Hradec Králové 13.1.1955. Ibidem, sign. V-450 HK, Podsvazek Gregor, Zápis o 
výpovědi z 21.7.1952. Ibidem, Podsvazek Benecký, Zápis o výpovědi z 21.7.1952. 
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však v této chvíli blíže neinformoval a ani se nevyjádřil, zda na spolupráci v ilegální 

organisaci přistoupil“, vypověděla Miroslava s odstupem.565 V květnu, když se 

v podniku začalo hovořit o přepadení řídícího učitele Měšťánka, se od Gregora 

dozvěděla, že šlo o akci oněch dvou, dosud stále bezejmenných mužů. „Tehdy mi 

však ještě neřekl, že byl na přípravě tohoto přepadu účasten“, dosvědčovala 

Gregorovu obezřetnost. Teprve později jí řekl, aby se zastavila v kotelně, kde ji s 

Beneckým přizvali k účasti na nejbližší schůzce jejich protikomunisticky zaměřené 

skupiny, „s čímž jsem po krátkém váhání souhlasila“, přiznala.566 Asi tři dny nato se 

poprvé zúčastnila společné schůzky, která se uskutečnila v Prosečném, za tratí u lesa 

pod Slemenským kopcem. S Beneckým a Hofmanem se znala z podniku, 

s Alexandrem Veselým se viděla poprvé. Miluše, jak jí v partě říkali, tvrdila, že má 

z doby okupace zkušenosti s podzemním hnutím,567 nebyla to však pravda. Údajnou 

podzemní činností jen zastírala svou retribuční zkušenost. Na schůzce vesměs 

probírali své možnosti a zavázali se k mlčenlivosti. Věděli, že její nedodržení „by 

pro nás mělo kruté následky“. Asi po třech týdnech se na stejném místě sešli 

podruhé. Tehdy poznala i Josefa Pavliče. Na této schůzce se prý dohodli na zaslání 

výhrůžných dopisů předsedům JZD a MO KSČ v Dolním Lánově.568 Odpor vůči 

kolektivizaci přitom nebyl pro mladou ženu něčím zcela novým, setkala se s ním už 

jako zemědělská dělnice v Jeníkovicích, kde do roku 1950 pracovala.569 

Na začátku června 1952 přišel jako obvykle Gregor do strojovny za Miluší, 

tentokrát ji však nepřišel pouze pozdravit, nýbrž i zapojit do plánu na zastrašení 

předsedy JZD Josefa Nováka. Jejím úkolem bylo vylákat jej z domu. „Když jsem na 

tento plán přistoupila a s mým úkolem souhlasila, řekl mi Gregor, že pro mne v den 

                                                             
565 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi M. 
Bierové, KS MV Hradec Králové 13.1.1955.  
566 Ibidem.  
567 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Benecký, Zápis o 
výpovědi z 23.7.1952. 
568 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi M. 
Bierové, KS StB Hradec Králové 15.8.1952. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. 
V-412 HK, Protokol o výpovědi M. Bierové, KS MV Hradec Králové 13.1.1955.  
569 Když se zde po odstartování kolektivizace projednávalo scelení půdy ve prospěch státního statku, 
který byl utvořen ze statků hospodářů Ludvíka a Nováčka, postavili se prý rolníci „jednolitě do 
oposice“. V roce 1950 zde místní komunisté utvořili přípravný výbor JZD, nikdo z rolníků však zájem 
na kolektivním hospodaření neprojevil. „Pramení to z malého politického uvědomění a ne kladného 
poměru k vybudování socialistické vesnice“, poznamenal tehdy kronikář Rudolf Jánský. SOkA Hradec 
Králové, f. Archiv obce Jeníkovice, kn. 2, inv. č. 2, Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732–1965, s. 48. 
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přepadu zajede“, stojí v pozdější výpovědi.570 Místo toho si však Miroslava vzala 

dovolenou a odjela za sestrami do Hradce Králové.571 Když se pak vrátila do 

zaměstnání, vyslechla si nejen průběh přepadení, ale i výtku nesplněného slibu. 

„Gregor mně vyčítal, že jsem zbabělá, když jsem odejela, ale že si je [i beze mě] sami 

vyvolali ven a tam že je zmlátili. Při tom dodal, že nyní jistě zanechají svých funkcí a 

že to bude dostatečnou výstrahou pro ostatní, aby nevstupovali do JZD.“572 

K financování dalších aktivit chtěla dolnolánovská parta sehnat peníze. 

Zabývali se možností ukrást pozlacené trysky ze závodního skladu. Miroslava tehdy 

nadhodila možnost přepadení pošty v Hostinném. Od své sestry, která byla na poště 

nějaký čas zaměstnána, věděla, že zde ke konci týdne bývalo dost peněz. Ostatně 

sestře párkrát na poště sama vypomáhala.573 „I s tímto nápadem jsme souhlasili, ale 

já jsem řekl, že to necháme na pozdější dobu“, vypověděl po zatčení Jan Gregor. 

Později se na přepadení pošty skutečně začali připravovat (Miluše jim dokonce 

zhotovila dvě improvizované černé masky) a první pátek v červenci 1952 se o něj 

neúspěšně pokusili. Podle svědectví byla Bierová v daný den s plánem Beneckého, 

Gregora a Veselého seznámena a „říkala, že bude strachy bez sebe, než to 

provedem“. Uloupené peníze chtěli použít na zakoupení automobilu, aby mohli 

rozšířit své aktivity i do vzdálenějších míst – pomýšleli na distribuci 

protikomunistických letáků v širším okolí. Předběhla je však Bezpečnost.574 

Miroslava Bierová nežila odbojem, komunistický mocipánům se stavěla na 

odpor spíše pro osvojenou nelibost k autoritám a zřejmě také proto, že s KSČ coby 

rozhodující politickou silou v poválečném Československu spojovala své doposud 

nejtemnější životní období představované retribucí. Byla přesvědčena, že ji 

                                                             
570 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi M. 
Bierové, KS MV Hradec Králové 13.1.1955.  
571 Jaroslava Halousková, Milušino dvojče, se provdala za nástrojáře Závodů vítězného února (ZVÚ) 
v Hradci Králové Josefa Halousku a pracovala v královéhradeckém Vertexu. S manželem bydleli ve 
Slatině a poskytovali přístřeší i mladší sestře Boženě, která pracovala jako švadlena v královéhradecké 
Lidoslužbě. ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec 
Králové 18.8.1952. Ibidem, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o 
výpovědi M. Bierové, KS StB Hradec Králové 15.8.1952. 
572 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi M. 
Bierové, KS MV Hradec Králové 13.1.1955.  
573 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný u zvláštního senátu Krajského soudu v Hradci Králové 14.11.1969. 
574 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokoly o výpovědi M. 
Bierové, KS MV Hradec Králové 13. a 14.1.1955. Výpisy z protokolů o výpovědi Jana Gregora 
z 25.7. a 7.8.1952 a Jaroslava Beneckého z 24.7.1952, KS MV Hradec Králové 11.1. a 18.1.1955. 
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komunisté a jejich poúnorový režim „házeli klacky pod nohy“.575 Do odbojových 

aktivit skupiny dolnolánovských mladých mužů se zapojila především verbálně, před 

přímou účastí na zastrašování kolektivizačních aktivistů ucouvla, zmocnil se jí 

strach. Nicméně účastí na tajných schůzkách, konstrukcí přepadových plánů a 

zhotovením masek se její role v protikomunisticky smýšlející partě stala aktivní. 

„Tehdy jsem takové jednání chápala spíše dobrodružně“, opakovala později.576 

 

5.4 Spolupráce? 
 

Když potom 18. července 1952 začalo zatýkání, Miroslava Bierová do 

přípravy procesu zahrnuta nebyla. Důvod nám poodhaluje rukopisný přípis na zadní 

straně jejího výslechového protokolu: „K osobě Bierové jest další operativní 

zájem.“577 StB se jí totiž rozhodla využít ke spolupráci. 

K vázací akci přistoupil se souhlasem škpt. Karla Vlčka, náčelníka 

královéhradecké KS StB, por. Ladislav Soukup.578 Po dohodě s Okresním oddělením 

StB ve Vrchlabí byla Miroslava Bierová v dopoledních hodinách dne 15. srpna 1952 

beze svědků zadržena stržm. Hlaváčem. Ve 14 hodin ji převzal šstržm. Milan 

Zmatlík, naložil ji do služebního automobilu a převezl na vyšetřovací odbor KS StB 

v Hradci Králové.579 Miroslava později popsala, že byla toho dne při cestě do práce 

zastavena motocyklistou: „ten mě pak místo do práce zavezl za město, kde čekalo 

černé auto, do kterého jsem musela nastoupit a byla jsem odvezena neznámými 

                                                             
575 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 88, sign. SKPt 5/55, rukopisné poznámky 
o průběhu řízení. 
576 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis T 4/55, Protokol o 
odvolacím líčení u Nejvyššího soudu v Praze spis. zn. 4 To 18/55 z 8.4.1955. NA Praha, f. Správa 
Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně – Miroslava Bierová, Záznam o pohovoru s 
odsouzenou dne 3.12.1959. 
577 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi 
s Miroslavou Bierovou, KS StB Hradec Králové 15. 8. 1952. 
578 Ladislav Soukup (1924) pocházel z Písku, vyučil se soustružníkem kovů. V květnu 1945 vstoupil 
do KSČ, následující měsíc byl přijat do SNB. Ke královéhradecké StB byl přidělen v červenci 1951, 
v roce 1953 zastával funkci náčelníka 2. oddělení II. odboru (vedl referáty zaměřené na teror, zbraně, 
letáky, národní socialisty a lidovce), poté byl zástupcem náčelníka I. odboru (kontrarozvědka). ABS 
Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 5912/24, Soukup Ladislav, nar. 27.7.1924, 
Velitelské posudky, KV StB 25.6.1952, KS StB 3.2. a 13.10.1953. Zvláštní dotazník MV, Hradec 
Králové 20.9.1954. Životopis, Hradec Králové 28.12.1954.  
579 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec Králové 
18.8.1952. 
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civilisty do věznice v Hradci Králové“.580 Šstržm. Milan Zmatlík spolu se šstržm. 

Ladislavem Proškem ji poté podrobili výslechu. Šestavacetiletá Miroslava vytrvale 

popírala veškerá obvinění, a to i po konfrontaci s přítelem Janem Gregorem, který 

trávil ve vazbě již čtvrtý týden. Chovala se prý „drze a provokativně“, a proto „byla 

převlečena do vězeňského šatu a odvedena na celu“. Z rozkazu šstržm. Proška 

nesměla spát a musela chodit. Brzy ráno, ještě před svítáním byla znovu předvedena 

k výslechu a „po náporu vyšetřujícího orgána a rozebrání situace přiznala v plném 

rozsahu svoji protistátní činnost“.581  

Jak vypadal onen nápor a jak probíhalo rozebírání situace, není těžké 

uhodnout. S bývalou „nacistkou“, jak ji příslušníci StB vnímali, vyšetřovatelé jistě 

nejednali příliš ohleduplně a vše, co se týkalo onoho „náporu“, jistě nezapsali do 

protokolu. Miroslava Bierová byla postavena před složité dilema – buď přisedne na 

lavici obžalovaných společně se svými přáteli a vrátí se po pěti letech znovu do 

vězení, nebo přikývne na spolupráci s Bezpečností. Zvolila druhou variantu. 

Nepochybně s přesvědčením, že pány od StB uspokojí slibem a ze závazku se tak či 

onak, dříve či později vyvlékne. Nejdřív ze všeho bylo přeci nutné vyklouznout 

ze zoufalé situace, do vězení se bezesporu vracet nechtěla. V roce 1970 k tomu 

aktérka před soudem vypověděla: „Při výslechu mi bylo zdůrazněno, že proti mně 

vypovídají Gregor a Benecký a snad ještě někdo jiný, že mě usvědčují, že však mě 

nechtějí zavřít a řekli, že mě pustí domů, když [pasáž „se jim zavážu ke spolupráci“ 

je v dokumentu nedokonale znečitelněna] splním jejich určité podmínky. Podrobnosti 

tohoto jednání nemohu a nechci uvést“, uzavírala v souladu se svým zpravodajským 

slibem.582 „Bierová byla připravena na to, že ji čeká trest odnětí svobody nejméně ve 

výši 10 let. Jako jediné odčinění její viny bylo jí doporučeno, aby se stala agentem 

státní bezpečnosti“, stojí v hlášení z onoho srpnového dne.583  

V tomto okamžiku přišla Soukupova role. Nechal mladou ženu nahlas přečíst 

a podepsat text zpravodajského slibu a poučil ji o metodách agenturní práce, zejména 

o konspiraci, způsobu podávání zpráv a formě kontaktů s „řídícím orgánem“. Bylo 

                                                             
580 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný Krajským soudem v Hradci Králové u Okresního soudu v Trutnově 3.12.1970. 
581 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec Králové 
18.8.1952. 
582 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný Krajským soudem v Hradci Králové u Okresního soudu v Trutnově 3.12.1970. 
583 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec Králové 
18.8.1952. 
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sobotní ráno 16. srpna 1952, když Miroslava podepsala slib, který ji zavazoval 

„přesně a svědomitě plnit veškeré příkazy a pokyny pracovníka československé 

státně bezpečnostní služby, který mně předložil tento slib k podpisu“. Pod svůj 

podpis poté připsala: „Při styku s orgány státní bezpečnosti budu používat krycí 

jméno Rita, které mě zavazuje jako můj vlastní podpis.“584 S novou identitou „Rity“ 

pak ranním vlakem odjížděla zpět do Hostinného. Na cestu dostala 100 Kčs zálohu. 

Pro rodiče, se kterými stále ještě žila pod jednou střechou, měla výmluvu o návštěvě 

u sester v Hradci Králové.585  

Představa o oblasti uplatnění „Rity“ nebyla zcela konkrétní. Ostatně sama 

měla na první schůzku přinést písemný návrh, „v jakém úseku by nejlépe mohla plnit 

úkoly agenta Stb“. Ladislav Soukup, který vázání Miroslavy Bierové řídil, načrtl 

možnost, podle níž by nastoupila do šestiměsíčního kurzu Československého 

červeného kříže ve Vrchlabí a otevřela si tak bránu k novému uplatnění v sektoru 

zdravotnictví. „Potom bychom měli možnost zařídit její zařazení v nemocnici 

v Hradci Králové, nebo v jiném důležitém úseku ve zdravotnictví. Máme na mysli 

především to, aby byla pokud možno v krajském městě a odtud zaměřována k plnění 

agenturních úkolů“, vykresloval Soukup.586 

První vrchlabská schůzka měla proběhnout již 20. srpna 1952 před budovou 

nádražní restaurace, odkud to muselo být jen kousek do konspiračního bytu či jiné 

místnosti zdejšího OO StB. „Rita“ si měla připravit informace o Janu Pavlatovi, 

mistrovi v n. p. Umělé vlákno. Bezpečnost zajímaly „všechny závady“ k jeho osobě, 

měly totiž posloužit k vázání Pavlaty ze strany OO StB Vrchlabí.587 Dne 10. září 

1952 předala „řídícímu orgánu“, jímž byl Ladislav Soukup, zprávu z fronty na 

hrušky, na základě které dostala za úkol proniknout do blízkosti MUDr. Evžena 

Chalupského z Rudníku, a to skrze kontakt s jeho německou manželkou.588 Podle 

                                                             
584 Ibidem, Zpravodajský slib, Hradec Králové 16.8.1952. 
585 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec Králové 
18.8.1952. ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Všeobecný svazek, Zápis o výpovědi 
M. Bierové, KS StB Hradec Králové 15.8.1952. 
586 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec Králové 
18.8.1952. 
587 Jan Pavlata byl posléze skutečně do registrů tajných spolupracovníků StB zanesen s krycím 
jménem „Honzík” pod registračním číslem 237. Okolnosti jeho vázání a případné spolupráce však 
nebylo možné podrobit kritickému zkoumání. ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, 
Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové. 
588 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-249 MV, Skupinový (věcný) svazek Dolní Lánov, 
Agenturní zpráva agenta „Rita”, 17.9.1952. (Jedná se zřejmě o jedinou dochovanou agenturní zprávu 
od „Rity”.) 
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záznamů v proskartovaném spisu předala zprávy také na osoby Šambota a Borůvka 

z Hostinného.589 Schůzky s „Ritou“ se měly konat v konspirační místnosti ve 

Vrchlabí, a to pravidelně třikrát měsíčně. Podle dochovaného hlášení Miroslava 

přislíbila, „že se ze všech sil vynasnaží odčinit svoji zločinnou protistátní činnost“ a 

že se bezpodmínečně podřídí pokynům „řídícího orgána“,590 její skutečné jednání 

však vypovídalo o jiném. 

Zanedlouho po odsouzení dolnolánovských přátel (Státní soud zasedal ve 

Vrchlabí, jak už víme, ve dnech 19. a 20. září 1952), které si vyslechla ve vysílání 

závodního rozhlasu,591 Miroslava odešla do Hradce Králové. Přání odejít ze svého 

dosavadního pracoviště v n. p. Umělé vlákno vyslovila už při onom nepříjemném 

srpnovém pohovoru s královéhradeckými příslušníky StB. V Hradci Králové 

pracovala jako prodavačka v bazaru. Pobytová evidence ji tu zachytila v létě 1953, 

kdy se přihlásila, dosud jako svobodná tovární dělnice, k trvalému pobytu na Hlavní 

ulici 56 ve čtvrti Kluky na předměstí Nový Hradec Králové. Bydlela zde v podnájmu 

u Elišky Papouškové.592 Už v následujícím roce se však vrátila do Hostinného a 

začala pracovat pro n. p. Jáchymovské doly, pod který spadala též důlní pracoviště 

na Trutnovsku.593 Pracovala jako strojník u parní turbíny na dole Stachanov 

v Radvanicích nedaleko Rtyně v Podkrkonoší.594 Bydlela v Hostinném v čp. 390, 

k trvalému pobytu byla však nadále hlášena v Hradci Králové.595 

Odchod z krajské metropole byl pravděpodobně také důvodem ke změně 

v osobě řídícího důstojníka agentky „Rity“, v březnu 1954 ji převzal ppor. Otto 

Havlík. Její ochota dodávat požadované informace se vytrácela zřejmě postupně, 

jisté však je, že během následujících měsíců se pro StB stala bezcennou. Sedm 

                                                             
589 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Věcný rejstřík. 
590 Ibidem, Zpráva o vázání, Hradec Králové 18.8.1952. 
591 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný u zvláštního senátu Krajského soudu v Hradci Králové 14.11.1969. 
592 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Zpráva o vázání, Hradec Králové 
18.8.1952. SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor Hradec Králové 1954-1990, kt. č. 295, 
inv. č. 1625, Hlášení obyvatelstva (Beneš- Božík), 1949-1955, Přihláška trvalého pobytu občana 
podaná 16.7.1953. 
593 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Protokol o výpovědi, KS MV 
Hradec Králové 4.11.1954. 
594 Ibidem, Návrh na zatčení, Hradec Králové 29.10.1954. 
595 Teprve v květnu 1960 byla z trvalého pobytu v krajské metropoli odhlášena na adresu do 
Hostinného čp. 77. V úřední poznámce stojí, že se tak stalo „z moci úřední“, což jistě souvisí 
s opatřeními omezujícími čerstvé amnestanty. SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor 
Hradec Králové 1954-1990, kt. č. 295, inv. č. 1625, Hlášení obyvatelstva (Beneš- Božík), 1949-1955, 
Přihláška trvalého pobytu občana podaná 16.7.1953. 
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měsíců po jejím převzetí podepsal ppor. Havlík návrh na zatčení Miroslavy 

Bierové.596  

Máme-li se zamýšlet nad tím, jak Miroslava Bierová reagovala na tlak StB a 

jak ke spolupráci přistoupila, je třeba si znovu uvědomit základní kontury této její 

životní etapy. Tato mladá žena s předešlou – lze usuzovat, že do značné míry 

determinující – vězeňskou zkušeností v důsledku psychického i fyzického nátlaku 

podlehla. Lze však její jednání jednoznačně považovat za morální selhání? 

Spolupráci se Státní bezpečností sice podepsala, ale už za pár let byla stejnou 

Bezpečností uvězněna. Nevyplývá z toho, že StB s její „prací“ nebyla spokojena? 

Ačkoliv pro nedostatek dochovaných zpráv nelze zcela jasně vyhodnotit jejich 

závažnost a tedy i posoudit celkovou míru spolupráce, je pravděpodobnější přiklonit 

se k domněnce o bojkotu tajné spolupráce s československou Bezpečností. Vedou 

k tomu jednak okolnosti, za nichž k ní Miroslava Bierová přistoupila, dále její 

charakterové rysy vystupující z dostupných dokumentů, které zachycují její jednání, 

dále délka samotné spolupráce, respektive délka služební registrace mezi tajnými 

spolupracovníky a konečně především hodnocení této spolupráce ze strany 

Bezpečnosti, vyusťující v návrh na zatčení. 

 

5.5 Perzekuce 
 

 Na počátku listopadu 1954 přijeli na důl Stachanov v Radvanicích Josef 

Vilímek a Josef Rázl. Nejprve zamířili za ředitelem dolu Krupicou, poté se odebrali 

na pracoviště Miroslavy Bierové. Odvedli jí stranou, představili se jako „orgánové“ 

StB a oznámili jí, že je zatčena. „Jmenovaná byla tímto dosti vzrušena, avšak v klidu 

se oblékla a odešla s námi do osobního vozu“, zapsali posléze do hlášení. 

V Hostinném potom provedli bezvýslednou domovní prohlídku a vyrazili do Hradce 

Králové.597  

Podle agenturní zprávy z vazební cely projevovala Bierová údiv, že byla 

zatčena teprve nyní, když všichni ostatní byli už dávno odsouzeni. „Na moji otázku, 

zda byla v té věci tehdy vyšetřována, řekla, že nikoliv, a projevovala strašlivý údiv, 

                                                             
596 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, tabulka Spolupráce. Ibidem, f. 
Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Návrh na zatčení, Hradec Králové 29.10.1954. 
597 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Podsvazek, Hlášení pro 
vyšetřující odbor KS MV Hradec Králové z 4.11.1954.  
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proč byla tedy zajištěna až teď“, hlásila informátorka Fomičevová z cely.598 Po 

příchodu z prvního výslechu na celu prý prohlásila, že ona ve vazbě dlouho 

nepobude, že půjde ihned před prokurátora, protože v jejím případě je všechno jasné. 

„Hraje divadlo a brečí zásadně tehdy, když ji pozoruje strážný orgán“, informovala 

mimo jiné spolupracovnice z cely. Její povýšené jednání a sebevědomé řeči přitom 

na cele brzy vyvolaly dojem, „že je ve spojení se Stb, že je prostě nasazena na 

celu“.599  

Vyšetřování vedl ppor. František Vaistauer. Často ji prý tituloval slovy „vy 

zatvrzelá nacistko“.600 V lednu 1955 pořídil výpisy z protokolů o výpovědích Jana 

Gregora, Jaroslava Beneckého a Alexandra Veselého, kteří si už třetím rokem 

odpykávali tresty v pracovních táborech a věznicích komunistického 

Československa, a začal koncipovat finální podobu výslechových protokolů. „Když 

jsem obvinění odmítala“, vypověděla Miroslava s odstupem 15ti let, „vyhrožoval mi, 

že zavře moji matku nebo někoho z mé rodiny, hrubě mi nadával a říkal, že s námi 

zatočí. Jednou mi dal dokonce facku, když jsem odmítla dělat dřepy. […] Výslechy 

byly dlouhé; když jsem odmítla vypovídat tak, jak chtěl, nechal mě odvést zpět na 

celu s tím, že tam budu tak dlouho, dokud se ke všemu nepřiznám, že už mě nějak 

vycvičí. […] Když jsem viděla, že vyšetřovatel na moji výpověď nic nedá, že chce jen 

doznání toho, co si on přeje, vzdala jsem se veškeré naděje, a proto jsem byla 

v takovém duševním stavu, že mi bylo všechno jedno. Domnívala jsem se, že snad u 

soudu budu moci říci pravdu. Vyšetřovatel mi však řekl, že u soudu bude přítomen 

někde na galerce a že v případě, kdybych zapírala nebo dělala nějakou scénu, si to se 

mnou vyřídí a že to se mnou špatně dopadne. Říkal dokonce, že mě nechá oběsit“, 

vyprávěla.601 Asi nepřekvapí, že František Vaistauer se proti její verzi v roce 1970 

ohradil, s cynismem popřel jakékoli výhrůžky, nátlak či manipulaci, zapřel i noční 

                                                             
598 Ibidem, Agenturní hlášení z 11.11.1954.  
599 Ibidem. Možnost, že by M. Bierová spolupracovala s Bezpečností v průběhu vyšetřovací vazby a 
výkonu trestu lze téměř zcela vyloučit – její osobní svazek byl brzy nato uložen do archivu, její 
charakterové vlastnosti i chování v nápravně pracovních táborech takové možnosti rovněž odporují.  
600 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Podsvazek, Agenturní hlášení 
z 11.11.1954.  
601 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný Krajským soudem v Hradci Králové u Okresního soudu v Trutnově 3.12.1970. 
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výslechy. „Mám za to, že by to bylo zbytečné, neboť se nejednalo o složitý případ, 

kde by bylo více obviněných“, dodal otrle jakoby na vysvětlenou.602 

Na začátku února 1955 podal krajský prokurátor Jan Šafařík žalobu, ve které 

Krajskému soudu sděloval, že obviněná byla členem „protistátní teroristické 

organizace“, jejíž členové byli odsouzeni Státním soudem Praha již v září 1952, a že 

její zapojení bylo zjištěno teprve „dalším šetřením orgánů ministerstva vnitra“.603 

Byl jí připsán návrh na přepadení kádrového referenta Kubce z n. p. Umělé hedvábí a 

na přepadení pošty v Hostinném.604 

Krajský soud v Hradci Králové za předsednictví Bohumila Smoly,605 jemuž 

sekundovali soudci z lidu Jaroslav Kudrna a František Maťátko, rozhodl dne 18. 

února 1955 v 19.30 hodin o spáchání trestného činu velezrady a odsoudil Miroslavu 

Bierovou k trestu odnětí svobody na osm let, k propadnutí celého jmění a ztrátě 

čestných občanských práv na pět let od výkonu trestu.606 Jindřich Kropáček 

zastupující krajskou prokuraturu se ihned po vynesení rozsudku odvolal do výroku o 

trestu. V poznámkách, které si činil během řízení, artikuloval svůj předpojatý postoj 

a ideologicky omezený myšlenkový obzor následující glosou: „Co je to za ženu? 

Hezká tvářička, ale charakterem a svým založením je vředem naší společnosti. […] 

Jak je třeba zvyšovat bdělost a ostražitost zejména na závodech – agenti a darebáci 

si získávají důvěru vynikající prací – ženy k tomu navíc používají hezké tváře a svého 

těla.“607 Ve zprávě pro Generální prokuraturu v Praze uvedl, že „obviněná 

vystupovala příliš sebevědomě, což hraničilo v některých momentech až s drzostí“.608 

                                                             
602 Ibidem, Protokol o výslechu svědka před zvláštním senátem Krajského soudu v Hradci Králové 
16.12.1970. 
603 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 88, sign. SKPt 5/55, Žaloba, Hradec 
Králové 2.2.1955. 
604 Bierová si podle všeho jen postěžovala Janu Gregorovi na to, že ji kádrový referent Kubec 
nedovolí změnit zaměstnání. „Z toho důvodu jsem navrhl přepadení Kubce, kterého jsem chtěl donutit 
pod pohrůžkou zbraně a bitím, aby propustil každého z podniku, kdo o to bude mít zájem“, uvedl po 
zatčení Gregor. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-412 HK, Výpis z protokolu 
o výpovědi Jana Gregora z 6.8.1952, KS MV Hradec Králové 11.1.1955. 
605 Od prosince 1954 Smola u Krajského soudu v Hradci Králové předsedal trestnímu senátu pro 
státněbezpečnostní agendu. JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či spravedlnost?, 2008, s. 128-129. 
Podrobně k působení B. Smoly viz TÁŽ. Ve službách ministerstva vnitra: JUDr. Jan Chudoba (1898-
1983). Dissertationes historicae, 9/2003. Hradec Králové: ÚHV PdF UHK, 2003, s. 76, 99-124. 
606 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis T 4/55, Nařízení 
hlavního líčení, Hradec Králové 12.2.1955. Protokol o hlavním líčení a Rozsudek T 4/55 z 18.2.1955. 
607 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 88, sign. SKPt 5/55, rukopisné poznámky 
o průběhu řízení. 
608 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 88, sign. SKPt 5/55, Zpráva z 19.2.1955. 
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Nejvyšší soud v Praze následně prokurátorovi vyhověl a trest odnětí svobody zvýšil 

na jedenáct let.609  

Počátkem června 1955 byla Miroslava převezena k výkonu trestu z pankrácké 

věznice do Pardubic. Zdejší věznice získala nedlouho předtím označení nápravně 

pracovní tábor č. 1.610 Pracovala zde v prádelně a ve své práci byla hodnocena velmi 

pozitivně.611  

V květnu 1957 byla přemístěna do slovenských Železiovec a zařazena na 

polnohospodářské práce. Žádost o podmínečné propuštění vedení tamního nápravně 

pracovního tábora v září toho roku zamítlo.612 

Zpět do Pardubic se vrátila v lednu 1958. Pracovala v dílně pro pardubickou 

Teslu613 a její práce byla hodnocena jako kvalitní. Ne už tak její přístup. Vedení jí 

vytýkalo, že se i přes svůj dělnický původ nezapojuje do pracovních soutěží ani 

kulturních kroužků, nezajímá se o politické dění, že má na vše své názory 

nekorespondující s ideologickou výchovou a že přátelské vztahy navazuje „jen mezi 

odsouzenými za kontrarevoluční trestnou činnost“, tedy s politickými 

vězeňkyněmi.614 Podmínečné propuštění proto velitel NPT Pardubice npor. Jaroslav 

Huňáček615 nedoporučil s odůvodněním, že „dosud neprokázala potřebnou snahu o 

svoji převýchovu“.616 Také vězeňský osvětový pracovník, jenž s ní v prosinci 1959 

vedl pohovor, konstatoval: „K našemu zřízení nenašla ani po pěti letech vězení 

kladný poměr. Má stejné názory jako před svým zatčením.“617  

                                                             
609 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis T 4/55, Rozsudek 
Nejvyššího soudu v Praze spis. zn. 4 To 18/55 z 8.4.1955. 
610 BURSÍK, Tomáš. Ztratily jsme mnoho času... Ale ne sebe!: životy politických vězeňkyň v 
československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. Praha: ÚDV, 2006, s. 30. 
611 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis T 4/55, Vyrozumění o 
dodání odsouzeného, Věznice č. 1 Pardubice 2.6.1955. NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy 
(nezprac.), Osobní spis vězně – Miroslava Bierová, tabulka Přemístění a zaměstnání ve věznici a NPT. 
Posudek, NPT č. 1 Pardubice 26.4.1957. 
612 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně – Miroslava Bierová, 
tabulka Přemístění a zaměstnání ve věznici a NPT. Přípis NPT č. 2 Želiezovce z 24.9.1957. Blíže k 
podmínkám v NPT č. 2 Želiezovce viz DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. Praha: Josef 
Hříbal, 1992, s. 131-133. BURSÍK, Tomáš. Ztratily jsme mnoho času... Ale ne sebe!, s. 57. 
613 Pracoviště Tesla bylo prý vnímáno jako „prominentní”, výdělky zde měly být údajně až 10krát 
vyšší než např. v dílnách jablonecké bižuterie, viz BURSÍK, Tomáš. Ztratily jsme mnoho času... Ale 
ne sebe!, s. 57. 
614 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně – Miroslava Bierová, 
Záznam o pohovoru s odsouzenou dne 3.12.1959. Hodnocení, NPT č. 1 Pardubice 18.9.1959. 
615 K němu blíže viz BURSÍK, Tomáš. Ztratily jsme mnoho času... Ale ne sebe!, s. 43. 
616 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně – Miroslava Bierová, 
Přípis NPT č. 1 Pardubice z 3.3.1959. 
617 Ibidem, Záznam o pohovoru s odsouzenou dne 3.12.1959. 
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Přesto byla Miroslava Bierová následující rok zahrnuta do účasti na velké 

prezidentské amnestii.618 V úterý 10. května 1960 byla 33tiletá Miroslava propuštěna 

na svobodu na základě amnestie.619 Pouhých sedm dní předtím odpykala polovinu 

z jedenáctiletého trestu. V posudku, který spolu s ní opouštěl vězeňské zdi, mj. stálo: 

„Je osobou ostře zaměřenou vůči dnešnímu zřízení, což dávala nepokrytě najevo. 

[…] Účelu trestu dosaženo u ní nebylo.“620 S takovým profilem nebylo snadné 

ucházet se o zaměstnání. 

 Práci nalezla u Komunálního podniku Vrchlabí, kde byla zaměstnána v 

zasklívací službě, bydlela v Hostinném v ulici Karla Klíče čp. 77. Toužila se však 

dostat do Prahy, lidé v Hostinném na ní vesměs hleděli skrze prsty. V říjnu 1960 se 

proto při návštěvě bývalých spoluvězeňkyň Růženy Preusslerové, Drahuše 

Svobodové a Evy Havajové zajímala o možnost zaměstnání v pražském dopravním 

podniku. V té době si začala dopisovat se sestřenicí Evou Uherovou, žijící ve 

Spolkové republice Německo.621 Tím se znovu dostala do hledáčku StB. 

Na konci května 1961 si její osobní spis z archivu vyžádalo 2. oddělení OO 

MV Trutnov k údajnému „vytěžení“ a sestavení ustanovky.622 Chvíli poté byla 

spolupráce podle záznamů Bezpečnosti za blíže nejasných okolností obnovena, a to s 

datem 22. června 1961. Její nové krycí jméno znělo „Renata“, jméno řídícího 

důstojníka zůstalo nečitelné. Údajná spolupráce „Renaty“ ovšem netrvala dlouho, 

ukončena byla již 20. února 1963. „Od samého začátku spolupráce se nedostavuje 

na schůzky a za celou dobu spolupráce podala pouze jednu zprávu. Spolupráci s MV 

rozhodně odmítá“, stojí v jejím agenturním vysvědčení, na základě kterého byla 

formálně vyřazena z činné sítě tajných spolupracovníků. Její osobní svazek byl 

uložen do archivu a veškeré pracovní zprávy v něm obsažené byly v březnu 1963 

zničeny.623 

                                                             
618 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis T 4/55, Usnesení 
Krajského soudu v Hradci Králové ze 17.4.1960. Blíže k okolnostem provádění amnestie viz 
ROKOSKÝ, Jaroslav. Amnestie 1960. In Paměť a dějiny 1, 2011, s. 36-51. 
619 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně – Miroslava Bierová, 
Hlášení změn, NPT č. 1 Pardubice 10.5.1960. 
620 Ibidem, Posudek adresovaný odboru pracovních sil rady ONV Pardubice, 10.5.1960. 
621 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy – Centrála, sign. V-4172 MV, Protokol o provedení domovní 
prohlídky, Hostinné 2.12.1960. Protokol o výpovědi, Praha 3.12.1960. 
622 ABS Praha, f. Agenturní svazky – centrála, arch. č. 939772 MV, Kontrolní list. 
623 Ibidem, Závěr komise z provedené prověrky spolupracovníka č. 5369 krycí jméno Renata, OO MV 
Trutnov 8.11.1962. 
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Zamýšleli-li jsme se v závěru předchozí kapitoli nad tím, jak Miroslava 

Bierová ke spolupráci se Státní bezpečností přistoupila, pouze v rovině hypotéz, 

nyní, při dalším nátlaku po propuštění, máme k dispozici vcelku jednoznačnou 

evaluaci. Vypovídá o bojkotu schůzek i podávání zpráv a o jednoznačném odmítnutí 

spolupráce. K zamyšlení tedy můžeme předložit otázku, zda životní etapa, v níž byla 

Miroslava Bierová konfrontována s formálně úspěšným úsilím StB o spolupráci, 

nevypovídá spíše o jejích charakterových přednostech, než o charakterových vadách. 

Máme-li se v případě Miroslavy Bierové pokusit o shrnutí fenoménu spolupráce, je 

třeba se na základě provedeného výzkumu přiklonit k potvrzení hypotézy o jejím 

bojkotu.  

 

5.6 Rehabilitace 
  

V dubnu 1964 se 37letá Miroslava v Hradci Králové provdala za Stanislava 

Ježka ze Ždírnice.624 Žili v bytovém domě ve Slemeně čp. 31 pouhých cca 8 km od 

Dolního Lánova, Miroslava nyní pracovala jako prodavačka, později coby vedoucí 

prodejny Jednota v obci Dolní Kalná.625 Stanislav Ježek byl rovněž navrátilcem 

z výkonu trestu, odsouzen byl v roce 1952 v procesu s posléze popraveným 

Vladimírem Cermanem za účast v aktivním odporu proti zakládání JZD. 

V souvislosti se zkoumanými aktivitami odporu proti kolektivizaci je vhodné 

podotknout, pro pozorného čtenáře spíše jen připomenout, že sledovaná 

dolnolánovská skupina se z podnětu Jaroslava Beneckého zaobírala také myšlenkou 

útoku na Stanislava Lejdara, hlavního svědka v procesu s Vladimírem Cermanem a 

Stanislavem Ježkem. 

Podnět k rehabilitačnímu řízení podle zákona č. 82/1968 Sb. o soudní 

rehabilitaci podala Miroslava Ježková teprve na začátku léta 1969.626 O svém 

případu vypovídala v listopadu 1969 a v prosinci 1970, v obou případech tehdy 

popřela jakoukoli účast na aktivitách skupiny, sporné momenty potom 

                                                             
624 SOkA Trutnov, f. Okresní úřad Trutnov II, kartotéka obyvatel, Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt z 
12. 5. 1960. 
625 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, 13 Tr 520/69, Protokol sepsaný u 
zvláštního senátu KS HK 14. 11. 1969. Protokol sepsaný KS HK u Okresního soudu v Trutnově 3. 12. 
1970. 
626 Podrobně k souvislostem rehabilitací a cestě k zákonu č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci z 27. 4. 
1968 viz VEBER, Václav. O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí. In Securitas Imperii 16, 2010, 
s. 10-29, zejména s. 14-15, 21-22, 26. 
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ospravedlňovala značným časovým odstupem, pro nějž si nepamatuje. „Na 

schůzkách, které byly nejvýše dvě, přede mnou nebylo o žádné protistátní činnosti 

hovořeno“, zalhala.627 Na tomto místě musíme alespoň zmínit opakovaně 

ověřovanou skutečnost, že totiž marginalizování, či úplné popírání 

protikomunistických aktivit bylo při rehabilitačních řízeních v této době628 vcelku 

běžným jevem. Selektivní rozpomínání se bylo podmíněno dobovým naladěním a 

účelem, za nímž se o rehabilitaci žádalo – nešlo zde výlučně o navrácení cti, ale i 

úsilí o navrácení členství ve straně, bezúhonnosti, znovunabytí práv spojené 

například i se získáním nároku na určitou sociální podporu apod.629 

 V prosinci 1970 byl vyslechnut rovněž František Vaistauer, čerstvě odvolaný 

někdejší vyšetřovatel královéhradecké StB, který Bierové případ na přelomu let 1954 

a 1955 zpracovával. Jak jsme již uvedli při vzájemné konfrontaci jejich výpovědí, 

Vaistauer veškerou manipulaci a nátlak popřel. To s ohledem na fakt, že by 

v opačném případě svědčil o překračování pravomoci a porušení „socialistické 

zákonnosti“, jak se tehdy říkalo, je vcelku pochopitelné. Vždyť by vypovídal sám 

proti sobě. Navíc v pokročilé době třetího roku sovětské okupace se jednání o 

rehabilitacích hromadně uzavírala. „Většina těch, kteří podali žádost o přešetření, 

tohoto kroku brzy litovala, protože se stali téměř okamžitě objektem šikany“, píše 

Veber630 a konstatuje, že mnozí raději své žádosti odvolávali. Také Miroslava 

Ježková vzala svou žádost o rehabilitaci na začátku ledna 1971 zpět. 

Královéhradecký krajský soud vzal její „rozhodnutí“ na vědomí a vyměřil jí 

povinnost uhradit náklady přezkumného řízení (částka byla, zdá se spíše symbolicky, 

vyčíslena na jedno sto Kčs).631 

 Novou příležitost přinesl až zákon č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci z 23. 

dubna 1990. Pět dní po jeho schválení adresovala Miroslava Ježková Krajskému 

soudu v Hradci Králové svou druhou žádost o rehabilitaci. Žádost podpořil jménem 

                                                             
627 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Protokol sepsaný u zvláštního senátu Krajského soudu v Hradci Králové 14.11.1969. Protokol sepsaný 
Krajským soudem v Hradci Králové u Okresního soudu v Trutnově 3.12.1970. 
628 Výčet a kritické zhodnocení stranických rehabilitací, souvisejících s činností zvláštních komisí, i 
prvních pokusů o občanské rehabilitace přináší VEBER, Václav. O rehabilitacích a o tom, co s nimi 
souvisí, s. 15-21. 
629 Vztah paměti k minulosti a současnosti v tomto kontextu podnětně rozpracovala MAYER, 
Françoise. Vězení jako minulost, odboj jako paměť. In Soudobé dějiny 1, 2002, s. 42-64. 
630 VEBER, Václav. O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí, s. 15. 
631 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 155/90, přílohový spis 13 Tr 520/69, 
Usnesení ze 17.2.1971. Žádost, Slemeno 9.1.1971. 
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novopacké pobočky Konfederace politických vězňů její tehdejší předseda Vratislav 

Číla. Usnesením z 20. října 1990 rozhodl krajský soud o účasti na rehabilitaci, 

konstatoval zrušení odsuzujících rozsudků z roku 1955 a trestní stíhání pro trestný 

čin velezrady zastavil.632  

 Miroslava Ježková žila v obci Slemeno konce listopadu 1997, podle údajů v 

matričním listu se na sklonku svého života přestěhovala do Hostinného. Stanislav 

Ježek se rehabilitace nedožil, zemřel dne 10. ledna 1989 a je pochován na hřbitově v 

Dolní Kalné. Dům čp. 31 je ve vlastnictví Kalenské zemědělské společnosti a žádní 

příbuzní Ježkových zde nežijí. Dcera Irena Ježková, provdaná Raisnerová, v obci od 

sňatku v březnu 1989 nežije a o jejím současném pobytu se nepodařilo zjistit žádné 

informace.633 

 

5.7 Sumarizace 
 

Život Miroslavy Bierové se intenzivně protnul s několika uzlovými body 

minulého století. Rané dětství prožívala v atmosféře první československé republiky 

v česko-německé rodině. Jako dcera české matky a asimilovaného německého otce 

navštěvovala české školy. Po ustavení Protektorátu Čechy a Morava se stala už jen 

Němkou. Organizovaným aktivitám se spíše vyhýbala, vzhledem k její 

individualistické povaze lze předpokládat, že členství v nacistických organizacích ani 

po ustavení protektorátu sama nevyhledávala. Tehdy jí však bylo 13 let a rozhodnutí 

za ní udělali jiní. Některé charakterové rysy (povýšené chování, strohé a odměřené 

vystupování) v ní nepochybně rozvinula pětiletá ideologická výchova v nacistických 

organizacích. Jako 19tiletá dívka pak spolu se svým dvojčetem musela 

projít obdobím poválečné retribuce, zkušeností, která ji do dalšího života zásadně 

ovlivnila. Jako 25tiletá mladá žena se po odstěhování z krajské metropole sblížila 

s odhodlaným, protikomunisticky založeným mladým mužem. V drobné účasti 

na jeho aktivitách se patrně spojilo více motivů (včetně přirozené touhy po něčem 

nevšedním a dobrodružném), ve vztahu k vládnoucímu režimu ji však lze vnímat 

jako vyjádření nevole vůči KSČ, v níž spatřovala hlavního strůjce poválečných 

promarněných let – zmařených nadějí, promarněných šancí a celkové možnosti 
                                                             
632 Ibidem, Rehabilitační spis Rt 155/90, Žádost o rehabilitaci, Slemeno 28.4.1990. Žádost o soudní 
rehabilitaci politického vězně, KPV Nová Paka 3.10.1990. Usnesení z 20.10.1990. 
633 Autorova korespondence s Jaroslavou Vanclovou, starostkou obce Dolní Kalná, z července 2014. 
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společenského uplatnění. Znovu se dostala do osidel ideologicky vyhraněného 

mocenského aparátu, který ji podvakrát donutil ke „spolupráci“. Dochované prameny 

vypovídají o bojkotu schůzek i podávání zpráv a později o jednoznačném odmítnutí 

spolupráce. Jako 28tiletou ji tedy ten samý bezpečnostní aparát, který vyžadoval její 

spolupráci, na více než pět let uvěznil, její vůli k odporu však zlomil. Období 

čtyřicátých a padesátých let, kdy byla aktivně a naplno konfrontována s praktikami 

dvou totalitních režimů, nesporně poznamenalo její celoživotní dráhu i kvalitu 

lidských vztahů. Analýza jejích životních peripetií z tohoto období nelze zobecňovat 

na jakousi generační výpověď, každopádně však prověřuje nejednoznačnost a 

zpochybňuje platnost zjednodušujících „nálepek“ kolaborant - odbojář - 

spolupracovník. 

 

 

KAPITOLA 6. Fenomén spolupráce 
 

Na následujících stránkách se zaměříme na fenomén spolupráce, a to 

v případě využívání tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování 

kolektivizace venkova a při potírání odporu proti zakládání jednotných 

zemědělských družstev. Pro účel přiblížení tohoto fenoménu byli z řad tajných 

spolupracovníků StB vybráni tři zástupci: tajný spolupracovník Karel Liesler 

z Prahy, registrovaný v kategorii agent a důvěrník, tajný spolupracovník Bedřich 

Hrdlička z Berounska, registrovaný v kategorii agent a využívaný jako provokatér, 

tajný spolupracovník Josef Čermák z Novobydžovska, registrovaný v kategorii agent 

a informátor. Určující kritérium výběru bylo dvojí: jednak využívání těchto 

spolupracovníků ze strany Bezpečnosti za účelem prosazování kolektivizace, jednak 

jejich působení v oblasti horního Polabí. Ačkoliv byli všichni tři využíváni Krajským 

velitelstvím StB v Hradci Králové ke stejnému účelu - při potírání odporu proti 

prosazování kolektivizace v regionu, jejich zázemí, motivy spolupráce i míra aktivity 

je odlišovala. Pocházeli z různých regionů i sociálních vrstev. Ke spolupráci se StB 

se sice zavázali za obdobných okolností, přistoupili k ní však z rozdílných pohnutek 

a s odlišnými představami, lišilo se i prostředí, ve kterém působili, stejně jako 

výsledky, které podávali. S pravděpodobností blízkou jistotě se navzájem neznali, 

zřejmě se nikdy nepotkali, ani neviděli. Jejich činnost pro komunistickou Státní 



151 

 

bezpečnost se však vzájemně protínala a doplňovala, a tak je do jisté míry spojila. 

Abychom předešli ukvapeným závěrům a nepodloženým soudům, budeme jejich 

činnost a působení sledovat v co možná nejširším kontextu. 

 

6.1 Předpoklady využívání tajných spolupracovníků proti odpůrcům kolektivizace 

 

Agenturní pronikání mezi protikomunisticky smýšlející obyvatelstvo 

představovalo pro Státní bezpečnost prvořadý úkol. Nutnost vytváření agenturní sítě 

zdůrazňoval už Štěpán Plaček, jeden z hlavních architektů Státní bezpečnosti,634 

naléhavost tohoto úkolu rezonovala záhy ve vytvoření tzv. agenturní centrály.635 

Krátce před uvedením krajského zřízení v život vydalo Noskovo ministerstvo vnitra 

první směrnice o práci s agenturou. Nesly název „Pomůcka administrativně - 

operační pro krajská velitelství státní bezpečnosti“ a byly datovány 15. prosince 

1948. Tyto směrnice uvádějí tři kategorie tajných spolupracovníků StB.636 

První kategorii tvořili agenti, tedy vědomí, stálí a i formálně zavázaní 

spolupracovníci, kteří v utajení působili v „nepřátelském prostředí“, přičemž měli 

požívat důvěry tohoto prostředí. Směrnice rozlišovaly agenty (A), kteří se osvědčili a 

byli vnímáni jako spolehliví a ukáznění při plnění jakýkoliv příkazů StB. Tito agenti 

měli své úkoly plnit z vnitřního přesvědčení. Agenti P (AP) byli ti, kteří 

spolupracovali z jiných pohnutek, nejčastěji pod rozličnými pohrůžkami. Agenti - 

kandidáti (AK) byli již vázaní agenti, kteří ještě nebyli dostatečně prověření a 

osvědčení. Agenti P - kandidáti (APK) byli dosud neprověření agenti P. 

Druhou kategorii tvořili informátoři, kterými se rozuměli vázané osoby, které 

pravidelně informovali nebo i plnili tajné příkazy StB. Za agenty nemohli být 

pokládáni proto, poněvadž se netěšili důvěře „nepřátelského prostředí“. Rozlišovali 

se stálí informátoři (SI), kteří jednali z přesvědčení, a stálí informátoři P (SIP), kteří 

spolupracovali z jiných pohnutek. 
                                                             
634 KALOUS, Jan. Štěpán Plaček: život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2010, s. 40-68. 
635 Historik Libor Bílek věnoval problematice agenturní centrály velmi podrobnou a fundovanou 
studii, viz BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach: poznámky 
k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948-1950. In Securitas Imperii 25, 2014, s. 132-
182. 
636 Dnes jsou předpisy upravující činnost bezpečnostního aparátu komunistického Československa 
dostupné pohodlně na webu Ústavu pro studium totalitních režimů v sekci Rozkazy a směrnice. 
Citovaný dokument viz na URL: <http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/1948.pdf> [cit. 
2015-03-06]. 
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Třetí kategorii tvořili residenti (R), za něž byli považováni čestní, externí 

pomocníci StB, kteří se zavázali k obsluhování informátorů StB, nikoli však agentů. 

Rezidenti se tedy soustředili na shromažďování zpráv informátorů, jen výjimečně 

podávali vlastní zprávy. 

Kromě výše zmíněných kategorií stálých tajných spolupracovníků směrnice 

pamatovaly také na kategorii příležitostných a nevázaných spolupracovníků, kteří 

nebyli považováni za součást agenturní sítě, ale představovali velmi důležitý pramen 

poznatků. Jednalo se o osoby, které StB „vědomě a rády“ poskytovaly informace, 

byly-li o to požádány. Tito příležitostní spolupracovníci byli označováni jako 

„poradci“ nebo jako „důvěrný pramen (D). 

Další rozsáhlé rozpracování i konkretizaci typů tajných spolupracovníků 

přinesly až směrnice o agenturně operativní práci z dubna 1954637 vydané Rudolfem 

Barákem, který v září 1953 převzal vedení resortu vnitra. V rámci zásadních směrnic 

pro agenturně operativní práci sice přinášely „novou“ kategorii tajné spolupráce, a 

sice držitele konspiračních a propůjčených schůzkových bytů, nicméně kategorie 

majitelů konspiračních bytů (KB) byla používána nejpozději od roku 1950.638 

Na jaře 1949, kdy byla na československém venkově odstartována 

kolektivizace, zazněla při poradě velitelů StB v nově ustavených krajích ostrá kritika 

dosavadní agenturní práce, která, ač měla být ústřední oporou práce StB, byla prý 

v regionech trestuhodně podceňována.639 Královéhradecko v tomto ohledu jistě 

nebylo výjimkou, nicméně právě z východočeské metropole přišly záhy do ústředí 

zprávy o pozitivních impulsech v tomto ohledu. Opíraly se o personální obsazení 

etablující se krajské agenturní centrály, do jejíhož vedení byla v Hradci Králové 

dosazena nová posila, „řidič bagru, který ještě před půl rokem seděl na bagru“. Své 

                                                             
637 Tajný rozkaz ministra vnitra č. 72 o práci s agenty „Směrnice o agenturně operativní práci“ z 20. 4. 
1954. URL: < http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/trmv_72_1954.pdf> [cit. 2015-03-06]. 
638 Marián Gula, který se vývojem typů tajných spolupracovníků zabýval již počátkem 90. let 
minulého století, ji doložil v blíže nedatované zprávě z roku 1950 adresované sovětským poradcům. 
GULA, Marián. Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. 
In Securitas Imperii 1, 1994, s. 6-17. K dalšímu sledování typologie tajných spolupracovníků viz 
ŽÁČEK, Pavel. „Ostrá zbraň“ Státní bezpečnosti: spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně 
operativní práci 1947–1989. In BLAŽEK, Petr (ed.). Opozice a odpor proti komunistickému režimu v 
Československu 1968-1989. Praha: Dokořán – Ústav českých dějin FF UK, 2005, s. 180-222. 
639 Nechvalně proslulý vyšetřovatel StB Milan Moučka shrnul setkání špiček bezpečnostního aparátu 
slovy: „Celkový ráz porady byl agentura, agentura a zase jen agentura.“ ABS Praha, f. Velitelství 
StB, sign. 310-10-1, Poznámky z porady krajských velitelů dne 4.4.1949. KAPLAN, Karel. 
Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, s. 73-74, 78. 
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nové práce se prý zhostil výjimečně dobře.640 Ostatně celkové personální obsazení 

KV StB v Hradci Králové bylo pokryto převážně novými příslušníky, kteří vstoupili 

do bezpečnostních kurzů z dělnických pozic, leckdy s vidinou přislíbených hmotných 

výhod.641 V květnu 1949 obsluhovalo královéhradecké KV StB 19 agentů. Vedoucí 

agenturní centrály Erich Mach byl na základě vykonané inspekce přesvědčen, že 

„kvalita agenturní práce v Hradci Královém snese po stránce výběru vhodných typů 

[tajných spolupracovníků] srovnání s útvarem 701-A“, tedy se samotným 

Velitelstvím StB. Na základě rozhovorů během inspekce a „slibných začátků“ byl 

šéf agenturní centrály „pevně přesvědčen, že do roka nikdo nepozná Hradec 

Králové“.642 Když v sobotu 11. června 1949 přijel fungování královéhradeckého KV 

StB obhlédnout samotný šéf Velitelství StB Jindřich Veselý, vyslovoval střízlivější 

hodnocení. Shledal, že se krajské velitelství potýká s nedostatkem zkušených 

pracovníků a že je teprve na začátku rozvoje. Postrádal zde zkrátka zkušené 

odborníky. „Elán je však dobrý“, konstatoval s doporučením, že „je třeba zakalení 

v boji“.643 

Královéhradecký kraj byl z pohledu komunistických mocipánů, osnujících 

kolektivizování venkova a ovládnutí jeho zemědělské produkce, považován za velmi 

„reakční“ region.644 Při nejrůznějších poradách krajských představitelů StB zaznívaly 

často poznámky k politickému charakteru kraje coby „baště agrárníků“ a vyvozovaly 

se pokyny k hlubšímu agenturnímu pronikání na venkov. Podle vyjádření špiček StB 

v kraji šlo o úkol prvořadého významu.645 Přesto bylo ještě v závěru roku 1951 

královéhradecké velitelství StB vyplísněno pro nízký personální stav referátu 

vesnice, operujícího na II. oddělení KV StB.646 Na popud pplk. Hory vyzvalo 

                                                             
640 BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti, s. 157. 
641 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-10-4, Zpráva o cestě na KV StB Pardubice a KV StB 
Hradce Králové ve dnech 27. a 28. května 1949, Praha 29.5.1949. 
642 Ibidem. 
643 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-10-4, Záznam č. 537 o dohlídce na KV-Stb Hradec 
Králové konané 11.6.1949, Praha 25.7.1949. 
644 Ibidem, sign. 310-14-5, Seznam okresů kraje Hradec Králové - vyznačení charakteru, Oddíl StB 
Hradec Králové 9.12.1948. 
645 Ibidem, sign. 310-14-6, Zápis z porady velitelů oddílů StB a přednostů oddělení u KV StB v Hradci 
Králové, 4.11.1949. Referát z porady velitelů oddělení a velitelství oddílů StB, KV StB Hradec 
Králové, 15.2.1950. 
646 Kromě problematiky vesnice pečoval 5. referát II. oddělení KV StB také o agendu tzv. „bývalých 
lidí“ a evidenci účastníků 1. a 2. odboje. FROLÍK, Jan. Nástin organizačního vývoje 
státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948-1969. In Sborník archivních 
prací, roč. XLI (1991), č. 2, s. 465-466. 
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pražské velitelství StB krajského velitele Karla Vlčka,647 aby okamžitě referát 

vesnice posílil. Dosavadní obsazení pouhými dvěma operativními příslušníky se 

považovalo za nepřípustné vzhledem k tomu, že byl region vnímán jako někdejší 

bašta agrární strany.648 Dodejme, že zcela oprávněně. Ostatně také v přehledu akcí 

odporu proti kolektivizaci zemědělství, který MNB zpracovalo za první pololetí roku 

1950, figuroval Královéhradecký kraj na prvním místě.649 Nepochybně právě díky 

tomuto nazírání Královéhradecka jako regionu silně „reakčního“ přišly v závěru roku 

1951 do Hradce Králové posily, které měly v následujících měsících a letech 

agenturní práci na úseku vesnice výrazně pozdvihnout.  

Odpor proti režimem prosazované kolektivizaci na straně jedné a odhodlání 

StB jej za pomoci agentů a konfidentů potřít na straně druhé chápejme jako naplnění 

dvou základních předpokladů pro vázání vybraných tajných spolupracovníků. Není 

náhodou, že celkový počet agentů a informátorů spolupracujících s 

královéhradeckým velitelstvím StB vzrostl podle dochovaného hlášení z počtu 28 ke 

dni 1. června 1950 na 75 k 1. lednu 1952.650 K tomuto více než 150tiprocentnímu 

nárůstu přispěli také dva ze tří vybraných spolupracovníků. Uvedená čísla ovšem 

nezahrnují spolupracovníky řízené jednotlivými okresními oddíly StB v kraji. Jejich 

řady rozšířil třetí z tajných spolupracovníků, jejichž osudy budeme nyní sledovat. 

 

 

 

 

 

                                                             
647 Karel Vlček (1919) pocházel z Bohušovic nad Ohří, malé obce v sousedství terezínské pevnosti. 
Původním povoláním byl typograf. Do KSČ vstoupil už v roce 1936. Za Protektorátu se podílel na 
tištění Rudého práva, za což byl v dubnu 1942 zatčen a vyšetřován kladenským Gestapem. Začátkem 
r. 1943 byl transportován do koncentračního tábora Buchenwald, kde zůstal až do konce války. Ke 
StB, resp. k ZOB II nastoupil v únoru 1946. Ve funkci krajského velitele StB v Hradci Králové byl od 
počátku roku 1949 do konce listopadu 1952. ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, 
arch. č. 3244/19, Vlček Karel, nar. 12. 9. 1919, Průběh služební doby. Návrh na pověření do funkce 
krajského velitele Národní bezpečnosti v kraji Hradec Králové, Praha 24. 1. 1951. ABS Praha, 
delimitované spisy ÚDV, spis ÚDV-13/VvK-97, Zjištěné obsazení náčelnických míst na správě StB 
Hradec Králové v letech 1948-1989, Praha 1. 6. 1999. 
648 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-14-6, Přípis sekretariátu Velitelství StB č. j. A-6659/01-51, 
Praha 13.11.1951.  
649 ABS Praha, f. Sekretariát ministra vnitra I. díl 1948-1959 (A 2/1), inv. č. 10, Přehled útočných akcí 
proti socialistickému sektoru na vesnici - materiál do porady komise pro bezpečnost. 
650 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-14-4, Situační zpráva č. j. A-18/014-52, KV StB Hradec 
Králové 11.1.1952. Ibidem, sign. 310-2-9, tabulka početních stavů KV StB. 
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6.2 Karel Liesler neboli „Karel Glaser“ 
 

 Karel Liesler se narodil v Praze 6. prosince 1911 do rodiny Viktora a Josefy, 

rozené Sulkovské. Vyrůstal s mladší sestrou Jarmilou (1913) na pražském Karlíně, 

kde otec vedl obchod. Po vychození pěti tříd obecné školy, absolvoval sedmileté 

reálné gymnázium a po maturitě pokračoval studiem na Přírodovědecké fakultě UK, 

později studoval ještě hudební vědu na Filosofické fakultě. Sebevědomý mladý muž 

se prezentoval jako ctitel umění, pravidelně navštěvoval operní představení 

Národního divadla, výkony členů souboru přitom kritizoval dosti nevybíravým 

způsobem. Na jaře 1931 napsal dva výhrůžné dopisy tenoristovi Janu Berlíkovi pro 

jeho ztvárnění prince v Dvořákově Rusalce a Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě. 

Při jednom z večerních představení musel být z divadla pro nepřístojné chování 

vyveden.651 Po zakončení studií v roce 1936 nastoupil pedagogickou praxi na 

obchodní akademii v pražské Soukenické ulici, kde později, od roku 1938 působil 

také jako zástupce ředitele. Politického života se neúčastnil, měl rád hru na housle, 

rád plaval. Byl nadprůměrně jazykově nadaný, kromě němčiny a francouzštiny 

ovládal latinu a starořečtinu, částečně též italštinu. Od roku 1943 byl ženatý, s 

manželkou Aurelií, rozenou Glasserovou (1922), povoláním učitelkou v mateřské 

škole, vychovával dvě děti, Viktora (1944) a Evu (1946). Rodina bydlela u 

manželčiných rodičů ve Velešíně čp. 13, v tehdejším okrese Kaplice.652 

V červnu 1945 nalezl nové působiště v pohraničí, v Horním Starém Městě u 

Trutnova vedl personální oddělení textilních továren Kluge (tehdy pod národní 

správou, později n. p. Texlen), zároveň působil jako učitel, později ředitel textilní 

podnikové školy. V dubnu 1947 se vrátil do Prahy, kde nastoupil na vedoucí 

úřednické místo v realitní kanceláři Františka Zaňka v Praze 2, zde byl zaměstnán do 

                                                             
651 NA Praha, f. Policejní ředitelství Praha II - všeobecná spisovna, kt. 8472, sign. L/1382/3 - Liesler, 
Anonymní dopisy začínající „Pane Berlíku!“ z 20.4. a 8.5.1931. Vyšetření - obvodní inspektor Čeněk 
Hubáček, Praha 30.6.1931. Protokoly sepsané na Policejním ředitelství v Praze s Janem Berlíkem a 
Karlem Lieslerem 30. a 31.6.1931. 
652 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně - Karel Liesler, 
Přijímací list, 10.12.1951. Daktyloskopická karta s osobními daty a popisem osoby, Hradec Králové 
9.6.1955. NA Praha, f. Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, Karel Liesler. NA Praha, 
f. Policejní ředitelství Praha II - všeobecná spisovna, kt. 8472, sign. L/1382/3 - Liesler, Žádost o 
vystavení vysvědčení zachovalosti za účelem schválení jako profesora na obchodní škole z 8.11.1938. 
Výpis z rejstříku trestů, Policejní ředitelství v Praze 15.11.1938. Tiskopis na žádost za všeobecnou 
občanskou legitimaci, Praha 1.4.1940. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-13 
HK, Životopis, KV StB Hradec Králové 11.5.1951. Zápisy o výpovědi, OV NB České Budějovice 
21.12.1950, KV StB České Budějovice 8.2.1951 a KV StB Hradec Králové 11.5.1951.  
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konce roku 1948. Následujících osm měsíců zůstal bez zaměstnání, v té době si 

přivydělával tím, že bez oprávnění vydával tzv. vysvědčení na odchodnou z dvouleté 

obchodní školy. (Několik čistých tiskopisů opatřených svým podpisem i razítkem 

školy vydal také příslušníkům StB v domnění, že je dává členům ilegální 

organizace.653) Místo gymnaziálního učitele, o které na MŠ žádal, dostat nemohl, 

gymnázia se tehdy hromadně likvidovala. Od září 1949 tedy nastoupil jako kulturně 

propagační referent a vedoucí podnikové školy práce v n. p. Československé stavební 

závody (ČSSZ) v Českých Budějovicích.654  

Ještě před přesunem na jih Čech, dne 3. března 1949 šel Karel Liesler na oběd 

do své oblíbené restaurace v Lidovém domě v Hybernské ulici. Zde si k němu 

přisedli dva muži, kteří vystupovali jako protikomunističtí ilegalisté. Nasedl k nim do 

auta, nechal si zavázat oči a společně jeli mimo Prahu do předem připravené chaty, 

využívané k těmto účelům Noskovým ministerstvem vnitra. Druhý den dopoledne 

podepsal Karel Liesler slib mlčenlivosti, ve kterém se zavázal ke spolupráci 

s domnělou ilegální organizací, která později dostala název „Třetí březen“. Pro 

vzájemný styk si příslušníci III. správy StB npor. Kovář a kpt. Beran domluvili s nic 

netušícím Lieslerem dvojici hesel „vysvědčení“ - „z obchodní školy“.655 Schůzky 

s příslušníky StB vystupujícími jako ilegalisté se odehrávaly u elektrických podniků 

za Hlávkovým mostem. Lieslera využívali jako tzv. „typaře“: „Při těchto schůzkách 

na mně žádali, abych jim jmenoval nějaké lidi […] Přáli si, aby tito lidé byli pokud 

možno členy KSČ a znali poměry a zemědělskou otázku na okresech.“ Tehdy jim 

jmenoval dva své známé, Zaňka a Vitvara. Provokace neskončila ani Lieslerovým 

přesunem do jižních Čech v září 1949. Přímo na pracovišti mu domnělý ilegalista 

předal dopis se smluveným heslem. „V dopise mně bylo sděleno, abych navázal 

spolupráci s doručitelem tohoto dopisu. Doručitel mně žádal, abych mu podával 

                                                             
653 ABS Praha, f. Inspekce MV - I. díl 1953-1972 (A 8/1), inv. č. 60, čj. IM-0043/54, Zpráva o 
prošetření případu odsouzeného K. Lieslera, Praha 12.11.1954. 
654 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-13 HK, Životopis, KV StB Hradec 
Králové 11.5.1951. Zápisy o výpovědi, OV NB České Budějovice 21.12.1950, KV StB České 
Budějovice 8.2.1951 a KV StB Hradec Králové 11.5.1951. 
655 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, opis Slibu mlčenlivosti z 4.3.1949 
a opisy Záznamů ze schůzek s Lieslerem z 2. a 8.4.1949. Vyjádření npor. Miloslava Kováře, Praha 
10.11.1954.  
ABS Praha, f. Inspekce MV - I. díl 1953-1972 (A 8/1), inv. č. 60, čj. IM-0043/54, Zpráva o prošetření 
případu odsouzeného K. Lieslera, Praha 12.11.1954.  
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zprávy o všech lidech, které v Českých Budějovicích poznám“, vypověděl později 

Liesler.656 

V dubnu 1950 navštívil Lieslera Václav Kučera. Jako bývalý žák jej přišel 

požádat o pomoc při útěku z komunistického Československa pro sebe a svou sestru. 

Liesler mu na financování přechodu hranic do Rakouska půjčil celkem 97 000 Kčs. 

Poměrně velký finanční obnos dokázal shromáždit z podnikových peněz díky své 

funkci kulturně propagačního referenta, v rámci níž vybíral zálohy na rozličné 

kulturní akce i na rekreace.657 Záhy zjištěné pokladní manko ovšem nebyl schopen 

vyrovnat, před hrozícím zatčením proto utekl do Prahy. Zhruba měsíc se skrýval u 

varhaníka Jaroslava Krulíka, s nímž se znal ze studentských let. V těchto dnech 

uvažoval o útěku z Československa, navštívil proto i své známé v Karlových Varech. 

Poté se vydal do Hostinného, kde pobýval u svých bývalých žáků Alberovského a 

Neumana. Pro případ osobní kontroly mu opatřili stranickou knížku (jako jednatel 

ZO KSČ v Texlenu Alberovský disponoval potřebným razítkem). Následně se nechal 

zaměstnat jako zemědělský brigádník v Javorku u Jilemnice.658 Koncem září 1950 se 

opět vrátil do Prahy, zde byl zhruba po třech týdnech zatčen. Původní (červnové) 

trestní oznámení „pro podvod a zpronevěru“ bylo záhy po zatčení (18. října 1950) 

rozšířeno o „napomáhání k ilegálním útěkům“. Skutečnost, že Liesler použil peníze 

dělníků z ČSSZ na financování ilegálního přechodu státních hranic a že se po 

provalení zpronevěry ukrýval před zatčením používaje členskou legitimaci KSČ, 

skrze niž se vydával za Otu Wichterleho, to vše musel krajský velitel 

českobudějovické StB mjr. Antonín Nový náležitě „třídně“ podtrhnout, a tak se v 

pořadí druhém trestním oznámení setkáme s množstvím nenávistných ideologických 

formulací o živlech, škůdcovství, nenávisti a zrádcovské činnosti.659 

V dubnu 1951 královéhradecký okresní prokurátor Umlauf požádal pražskou 

Státní prokuraturu, aby byli Miroslav Albertovský, Vladimír Neuman, Josef Munzar 

a Karel Liesler převezeni do věznice KV StB v Hradci Králové. Bylo třeba doplnit 

výslechové protokoly, veřejní a političtí činitelé v Hradci Králové se totiž shodli, že 

by věc měla být využita pro veřejný proces ve Vrchlabí jako „typický případ 

                                                             
656 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-13 HK, Zápis o výpovědi, KV StB 
Hradec Králové 11.5.1951. 
657 Ibidem, Trestní oznámení, OV NB České Budějovice 24.6.1950. 
658 Ibidem, Zápisy o výpovědi, OV NB České Budějovice 21.12.1950 a KV StB Hradec Králové 
11.5.1951. 
659 Ibidem, Trestní oznámení, KV StB České Budějovice 12.2.1951. 
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nedostatečné bdělosti a ostražitosti v našem průmyslu“. Předestřený názor Umlauf 

podpořil významným argumentem: „Vzhledem k tomu, že ve Vrchlabí nebyl dosud 

projednáván žádný případ před státním soudem, je podle vyjádření krajského velitele 

Stb a krajského prokurátora v Hradci Králové nepochybné, že pro tuto věc bude 

získán souhlas krajské bezpečnostní pětky.“660 O čtyři dny později byli obvinění 

eskortováni do Hradce Králové, Karel Liesler z Českých Budějovic, ostatní 

z Prahy.661 Tehdy se Karel Liesler dostal poprvé do neblaze proslulé662 vyšetřovací 

věznice královéhradecké StB. Konečně v srpnu 1951 byl stanoven termín přelíčení 

státního soudu, nikoli ve Vrchlabí, nýbrž v Praze. Půl hodiny před jeho zahájením se 

konala „předporada“, při níž si prokurátor Hulcer a předseda senátu Pelhřimovský 

vyjasnili správná „třídní“ stanoviska.663  

Dne 31. srpna 1951 si Karel Liesler před Státním soudem v Praze vyslechl 

odsuzující rozsudek, který jej za velezradu, podvod a zpronevěru zbavoval svobody 

na 16 let.664 V důsledku amnestie z května 1953 mu byly z uloženého trestu 

prominuty dva roky. O dva roky později mu byl za stejných okolností trest snížen o 

další dva roky. V dubnu 1957 pak Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o jeho 

podmínečném propuštění se zkušební dobou šesti roků.665 Rutinní povinnost 

podepsat prohlášení o mlčenlivosti byla v jeho případě obzvlášť odůvodněná. 

                                                             
660 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), Deník ve věci 4 SPt I 36/51 Miroslav Aberovský 
a spol., Přípis Okresní prokuratury v Hradci Králové z 13.4.1951. 
661 Ibidem, Přípis Okresní prokuratury v Českých Budějovicích ze 17.4.1951. Přípis státního 
prokurátora Čížka adresovaný Velitelství SVS, Praha 17.4.1951. 
662 K praktikám, jež tehdy vládly v královéhradecké věznici StB, viz GAĎOUREK, Ivan – 
NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní: svědectví ještě žijících obětí stalinismu 
v českých zemích. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 21. KUŘÍKOVÁ Veronika. III. odboj na 
Novopacku: rozsudek Or T 1512/49. Praha: ASCO, 2008, s. 83. URBAN, Jiří. Barvou a štětcem proti 
režimu a jím prosazované kolektivizaci. In BUREŠ, Jan – VEBER, Václav et al. Třetí odboj: kapitoly 
z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Plzeň: 
Vydavatelství Aleš Čeněk; Praha: ÚSTR – Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 209. 
663 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), Deník ve věci 4 SPt I 36/51 Miroslav Aberovský 
a spol., Vyrozumění státní prokuratury, Státní soud v Praze 20.8.1951. Další zpráva adresovaná 
Generální prokuratuře v Praze 31.8.1951. 
664 Karel Liesler byl odsouzen ve skupině společně s Miroslavem Alberovským, Vladimírem 
Neumanem a Josefem Munzarem. Pro zajímavost uveďme, že Vladimír Neuman pocházel z Dolní 
Kalné, měšťanskou školu přitom absolvoval v Čisté u Horek a s největší pravděpodobností se osobně 
znal se zdejším rodákem Vladimírem Cermanem, popraveným v důsledku provokace dalšího 
z tajných spolupracovníků, Bedřicha Hrdličky. ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. 
V-13 HK, Životopis V. Neumana, KV StB Hradec Králové 5.3.1951. 
665 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 3Ts I 38/51, Rozsudek Státního soudu v Praze 
z 31.8.1951. Ibidem, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně - Karel Liesler, 
Usnesení zn. 28 Nta 176/53-203, Krajský soud v Praze 9.3.1954. Usnesení zn. PP 175/57, Krajský 
soud v Hradci Králové 19.4.1957. 



159 

 

Vraťme se proto na začátek doby výkonu trestu, respektive k průběhu vyšetřovací 

vazby. 

Sedmnáct dní po rozsudku si Karla Lieslera vyžádal vstrm. Rudolf Jarka 

z KV StB v Hradci Králové. „Zdejší věznici KV-Stb jeví se potřeba chodbaře, 

kterého není možno z řad vyšetřovanců ustaviti“, odůvodňoval fiktivně. Jeho výběr 

přitom jistě nebyl náhodný, vstrm. Jarka si již tehdy musel být dobře vědom toho, jak 

prospěšný dokáže Liesler být. Státní prokuratura ovšem o zákulisí spolupráce mezi 

Lieslerem a královéhradeckou StB dosud nevěděla, žádosti proto nevyhověla 

s odvoláním na jeho měšťácký původ a s odůvodněním, že jako „zapřísáhlý nepřítel 

lidově demokratického zřízení“ potřebuje převychovat k manuální práci a 

k dodržování pravidel socialistického soužití.666  

Následující pohyb vězněného Karla Lieslera vykazuje známky 

nestandardních postupů. Samotná centrála ÚNZ totiž netušila, kde se vězeň v daný 

okamžik nachází. V červnu 1952 nejprve pankrácký velitel sdělil, že byl Liesler 

zapůjčen StB k výslechu a že mu „není známo, kam byl předán a na jakou dobu“.667 

Na podzim 1953 potom zaslal sdělení, že byl Karel Liesler od 10. prosince 1951 ve 

věznici pražské StB. Tam o tom ale nic nevěděli, „jmenovaný se ve vazbě KS-StB 

Praha nenacházel a nenachází“, sděloval náčelník, aniž by zřejmě tušil, že se jedná 

o již odsouzeného vězně ve výkonu trestu. O něco později napsal, že „je možné, že 

jmenovaný byl vyzvednut orgány HS-StB“. Doklady (trestní list) o Karlu Lieslerovi 

chyběly také v evidenci rejstříku trestů.668 Pravda o pohybu vězně Karla Lieslera se 

vyjevovala pomalu. „Jmenovaný byl zapůjčen na STB dne 10.12.1951 a dosud nebyl 

vrácen zpět“, oznámila posléze, v říjnu 1953 pražská správa nápravných zařízení.669 

V lednu 1954 byla pro potřebu justice dohledána žádost o vydání vězně Karla 

Lieslera královéhradecké StB. Její tehdejší krajský velitel kpt. Karel Vlček 

pražskému velitelství SVS napsal: „Vězeň bude umístěn ve věznici zdejšího velitelství 

                                                             
666 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), Deník ve věci 4 SPt I 36/51 Miroslav Aberovský 
a spol., Žádost o převedení vězně do věznice KV-Stb Hradec Králové, 17.9.1951. Přípis k č.j. A-
1088/60-51, Státní prokuratura v Praze 27.9.1951.  
667 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 3Ts I 38/51, Sdělení, Velitelství oddílu SVS 
Praha 19.6.1952. 
668 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), Deník ve věci 4 SPt I 36/51 Miroslav Aberovský 
a spol., Sdělení, Útvar nápravných zařízení Praha 1.10.1953. Vrácení spisu, KS StB Praha 18.9.1953. 
Přípis Generální prokuratury Praha ze 7.5.1954. NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 
3Ts I 38/51, Sdělení, KS StB Praha 23.10.1953. 
669 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 3Ts I 38/51, Vrácení předvolání pro K. 
Lieslera, ÚNZ Praha 14.10.1953. 
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a bude Vám vrácen, jakmile ho nebude zapotřebí pro služební účely. Vězně si 

vyzvednou orgánové státní bezpečnosti, kteří se prokáží služebními průkazy.“ O šest 

dní později převzal Lieslera v Praze vstržm. Jindřich Marek. Konečně v únoru 1954 

potvrdil Lieslerovu přítomnost v Hradci Králové jeho „řídící orgán“ por. Rudolf 

Jarka.670  

Rudolf Jarka (1915) pocházel z Prahy. Původním povoláním byl obchodní 

příručí, členem KSČ se stal v dubnu 1946. Do služeb MV byl přijat v červnu 1945. 

Službu započal ve vysídlovaném pohraničí jako člen útvaru „Železo“ pod SNB 

Trutnov. Prošel výcvikovým střediskem v Mariánských Lázních, politickou školou 

v Kolodějích a kursem „realizátorů“ ve Veverské Bítýšce. V květnu 1949 byl 

přidělen ke KV StB v Hradci Králové, v říjnu 1950 se stal zástupcem náčelníka 

vyšetřovacího odboru, v červenci 1954 byl jmenován náčelníkem odboru nápravných 

zařízení. V těchto funkcích byl svými nadřízenými vysoce hodnocen mj. pro velmi 

dobré výsledky agenturní práce ve věznici.671  

Když ale v září 1951 Rudolf Jarka, tehdy nedlouho v hodnosti vstržm., 

neuspěl s žádostí o vydání čerstvě odsouzeného Karla Lieslera, zakročil krajský 

velitel StB Karel Vlček. Jeho postup byl pochopitelný, vždyť StB v Hradci Králové 

byla ke zlepšení kvality agenturní práce a zvýšení stavu tajných spolupracovníků 

opakovaně vyzývána. Tehdejší velitel vyšetřovacího oddělení por. Cvrček napsal 

Jarkovi do posudku, datovaného jen chvíli před eskortou Lieslera ke Státnímu soudu 

v Praze, následující doporučení: „Musí se více věnovati agenturní práci ve věznici, 

pro kterou je určen.“ 672 

Podle zprávy, kterou pro sekretariát ministra vnitra vypracoval na podzim 

1954 královéhradecký náčelník KS MV pplk. Mašek, proběhlo získání Lieslera pro 

spolupráci teprve 10. prosince 1951. „Od tohoto dne až po současnost pracuje na 

státně-bezpečnostních případech“, oznamoval.673 Usuzuji ovšem, že k navázání 

nějaké formy spolupráce došlo již před tímto datem, konkrétně mezi dubnem a 

                                                             
670 Ibidem, opis Žádosti o vydání, KV StB Hradec Králové 4.12.1951. Sdělení, KS MV Hradec 
Králové 8.2.1954. 
671 ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 838/15, Jarka Rudolf, nar. 
4.4.1915, Záznam o průběhu služební doby. Dotazník „B“, Mariánské Lázně 20.11.1945. Osobní list, 
Maršov 29.2.1948. Služební posudek, KS MV Hradec Králové 11.5.1954. Vyhodnocení kádrového 
spisu, 8.3.1965. Kádrové vyhodnocení pro vojenskou správu, Hradec Králové 31.1.1971. 
672 Ibidem, Velitelský posudek, 6. odd. KV StB Hradec Králové 26.8.1951. 
673 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, Zpráva určená k rukám náměstka 
MV plk. Prchaly, KS MV Hradec Králové 7.10.1954. 
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srpnem 1951, tedy ještě v průběhu vyšetřovací vazby ve věznici StB v Hradci 

Králové. Karel Liesler byl registrován pod č. 8990 jako tajný spolupracovník 

s krycím jménem „Karel Glaser“. Své krycí jméno si zvolil dle rodného příjmení své 

manželky. Jeho svazek vedený pod arch. č. 565692 MV byl ovšem v prosinci 1984 

zničen.674 Činnost „Karla Glasera“ na celách královéhradecké vyšetřovací věznice 

StB lze proto rekonstruovat pouze na základě dochovaných agenturních zpráv 

roztroušených po jednotlivých svazcích vyšetřovaných kauz. 

Třetí den po doloženém převzetí Karla Lieslera v Hradci Králové jej 

vyšetřovatel Rudolf Jarka nasadil do cely k bělečskému hospodáři Jaroslavu 

Hrubému (1896) a později i k jeho synovi Miroslavovi (1928), oběma zatčeným 

v závěru listopadu toho roku. Liesler si dokázal získat jejich důvěru. Jeho informace 

pomohly v tomto případě vyšetřovatelům zcela zásadním způsobem. Jednak k 

usvědčení party bělečských mladíků coby původců protikomunistických nápisů, 

jednak k rozkrytí rozsáhlých vazeb mezi přáteli a známými Jaroslava Hrubého, které 

spojoval nesouhlas s poúnorovým režimem.675 Zajímavé je, že Lieslerovy zprávy z 

období prosince 1951 až února 1952 dosud postrádaly formální úpravu agenturních 

zpráv s nadepsanou hlavičkou. Byly psány buď obyčejnou tužkou, nebo strojopisně, 

nadepsány jménem osoby, na jejíž cele se Liesler nalézal, a číslovány římskými 

číslicemi. Především však byly podepsány občanským, nikoli krycím jménem.676 Na 

základě informací, které Liesler v těchto zprávách podal, byl zatčen další člen rodiny 

Hrubých, bratr, resp. strýc jmenovaných Miroslav Hrubý (1897). Do jeho cely byl 

Karel Liesler umístěn v závěru dubna 1952. Předával informace nejen o rozvětvené 

rodině Hrubých a jejích stycích, ale např. i o kontaktech a postojích Josefa Pluhaře, 

v jehož cele se záhy rovněž začal uplatňovat.677 

                                                             
674 ABS Praha, f. Agenturní svazky Centrála, kn. Archivní protokol agenturních svazků a map 
vlastnoručních zpráv spolupracovníků, 1. zvláštní odbor MV. 
675 Blíže viz URBAN, Jiří. Barvou a štětcem proti režimu a jím prosazované kolektivizaci. In Jan 
BUREŠ – Václav VEBER et al. Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v 
Československu v padesátých letech 20. století. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk; Praha: ÚSTR – 
Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 192-221. 
676 ABS Praha, f. Vyšetřovací svazky Hradec Králové, sign. V-128 HK, Podsvazek Jaroslav Hrubý, 
Hlášení „Jaroslav Hrubý, zemědělec - kulak, Běleč nad Orlicí“ z 13.-24.12.1951 a 9.1.1952.  
ABS Praha, f. Vyšetřovací svazky Hradec Králové, sign. V-392 HK, Skupinový spis 
státněbezpečnostního vyšetřování proti Miroslavu Ludvíkovi a spol., Hlášení „Miroslav Hrubý, Běleč 
nad Orlicí“ z 18.-22.2.1952. 
677 ABS Praha, f. Vyšetřovací svazky, sign. V-118 HK, Podsvazek Miroslav Hrubý ředitel, Agenturní 
zprávy agenta „Karla Glasera“ číslované I až VII z 30.4.-9.5.1952. 
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Od konce března do poloviny května, poté znovu na začátku července 1952 

byl Karel Liesler nasazen na celu k Josefu Pluhařovi, respektovanému 

východočeskému sedlákovi a čelnímu představiteli Selských jízd. Získával informace 

jednak o emigraci rodiny předměřického mlynáře Josefa Voženílka, jednak o 

širokém okruhu známých a přátel Josefa Pluhaře.678 Lieslerova agenturní práce 

v královéhradecké vyšetřovací věznici StB byla v tomto případě vysoce ceněna, 

neboť dokázal získat „velmi vážné poznatky“,679 které usměrňovaly další operativní 

práci StB. 

V srpnu 1952 byl Karel Liesler nasazen do cely k hospodáři Jiřímu Farskému 

z Dolního Lánova. Opět si rychle dokázal získat důvěru, po pěti dnech již 

Bezpečnost znala úkryt Farského zbraně a zdaleka nejen to. „Své zatčení prý se vší 

určitostí již očekával […] prý se stále přesvědčoval, že je pozorován a hlídán“, hlásil 

mimo jiné Liesler z Farského cely.680 I zde Lieslerovy informace nikoli nevýznamně 

přispěly k rozpletení souvislostí aktivního odporu podkrkonošských osídlenců vůči 

kolektivizaci, o němž jsme již detailně pojednali v kapitole věnované fenoménu 

odporu. 

Liesler se coby spolupracovník na celách královéhradecké StB příležitostně 

podílel rovněž na shromažďování poznatků o „třídně“ nespolehlivých příslušnících 

SNB. Například v květnu 1952 podal zprávu na Vlastimila Vachka, který varoval 

některé hospodáře před domovní prohlídkou.681 

V říjnu 1955 se podílel na usvědčení Oldřicha Svozila, někdejšího majitele 15 

ha usedlosti a spolumajitele kamenolomu, odsouzeného v případu „Benetka a spol.“ 

za údajnou sabotáž ve stavebnictví.682 

Je jisté, že se Karel Liesler coby tajný spolupracovník StB v její 

královéhradecké vyšetřovací věznici683 za Ulrichovým náměstím, tehdy již 

                                                             
678 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-240, Skupinový podsvazek část II., Úřední záznam o 
získaných agenturních zprávách důvěrníka „Karla Glasera“, KV StB Hradec Králové 2.5.1952. 
Ibidem, Podsvazek A, Úřední záznam o získané agenturní zprávě důvěrníka „Karla Glasera“, KV StB 
Hradec Králové 2.5.1952. 
679 Ibidem, Podsvazek A, Souhrn poznatků ke dni 20. července 1952 a další postup, KS StB (II. odbor 
- 3. odd.) Hradec Králové 22.7.1952. 
680 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-450 HK, Podsvazek Jiří Farský, 
Agenturní zprávy agenta „Karla Glasera“, Hradec Králové 8.-11. a 19.8.1952. 
681 ABS Praha, f. Objektové svazky Hradec Králové, arch. č. OB-24 HK, Agenturní zpráva důvěrníka 
„Karla Glasera“, vyšetřovací odd. KV StB Hradec Králové 10.5.1952. 
682 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-286 HK, Operativní podsvazek, Hlášení 
ze 4.10.1955. 
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přejmenovaným na Gottwaldovo, podílel na daleko větším množství případů. 

K některým se jeho agenturní zprávy nedochovaly, jiné se v archivu nadále skrývají. 

V prostudovaných materiálech vystupuje Karel Liesler coby spolupracovník StB 

využívaný především na celách hospodářů, zosobňujících místní autority a 

ztělesňujících odpor proti kolektivizaci venkova. Vystupuje v nich jednak jako 

důvěrník, jednak jako agent. K detailnímu poznání jeho pozice a postupu v hierarchii 

spolupracovníků StB nám schází zničený osobní spis. Jisté ovšem je, že Karel Liesler 

představoval pro StB velice efektivní článek v systému agenturní práce. 

„Jmenovaného bylo možno použít na jakýkoliv případ. Má vrozenou inteligenci, 

vlohu a pochopení pro zpravodajské kombinace a umí se vžít do každé situace. Má 

vysoké vzdělání a dovede diskutovat o jakémkoliv problému“, pochvaloval si 

náčelník KS MV v Hradci Králové.684 Jeho kvalit v agenturní práci na celách 

příležitostně využívaly zřejmě i mimohradecké vězeňské ústavy. Vyloučena není ani 

možnost, že se propůjčil také k roli tzv. univerzálního svědka.  Ještě dva týdny před 

rozhodnutím o podmínečném propuštění byl „zapůjčen k vytěžení jako svědek“ 

liberecké KS MV.685 

Lieslerova spolupráce byla vysoce ceněna a znamenitě hodnocena. „Jeho 

práce je velmi kvalitní, získal celou řadu cenných materiálů, dopomohl odhalit větší 

množství protistátních zločinců. Jeho práce byla kontrolována a tato kontrola 

vyzněla v jeho prospěch. Ani v jednom případě během tří roků nebyl vyzrazen, jeho 

zprávy byly vždy seriózní, pravdivé a nezkreslené. V práci samé projevoval vysokou 

aktivitu, nehledal nikdy osobní prospěch, nedožadoval se nějakých úlev“, stojí 

v Lieslerově zpravodajském vysvědčení. „Jde o A [agenta] vysokých kvalit!“, připsal 

někdo z okruhu sekretariátu MV tužkou po straně.686 Jako agent byl tedy Karel 

Liesler velice úspěšný, bezpochyby měl zásluhu na příkladném hodnocení svého 

„řídícího orgána“, dlouholetého vyšetřovatele královéhradecké StB Rudolfa Jarky, 

                                                                                                                                                                             
683 K okolnostem vzniku samostatných vyšetřovacích věznic StB viz TOMEK, Prokop. Budování a 
vývoj věznic StB v období 1948–1952. In TÝŽ. Dvě studie o československém vězeňství 1948–1989. 
Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2000, s. 59-81. 
684 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, Zpráva určená k rukám náměstka 
MV plk. Prchaly, KS MV Hradec Králové 7.10.1954. 
685 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně - Karel Liesler, Příkaz 
k umístění ve věznici, KS MV Liberec 4.4.1957. Kopie příkazu k eskortě, Věznice č. 1 Hradec 
Králové 1.1.1957. Předávací seznam, Věznice č. 1 Pardubice 2.1.1957. NA Praha, f. Státní soud Praha 
(nezprac.), spis. zn. 3Ts I 38/51, Vyrozumění o dodání vězně, Věznice č. 1 Liberec 12.4.1957. 
686 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, Zpráva určená k rukám náměstka 
MV plk. Prchaly, KS MV Hradec Králové 7.10.1954. 



164 

 

který byl svými nadřízenými ceněn mj. pro velmi dobré výsledky v řízení agenturní 

práce ve věznici, a to i na úkor svého volného času.687 

O výhodách, které oproti neprivilegovaným vězňům požíval, může napovídat 

i seznam věcí, které měl na cele k dispozici. Při srovnání s obdobnými dokumenty 

jiných vězňů nelze jeho bohatou výbavu ošacení, v níž nechyběly např. dva páry 

polobotek, klobouk, vázanka, pár kožených rukavic či vlastní kufřík, považovat za 

standardní.688 Rovněž údaje o tělesné hmotnosti napovídají privilegiím ve stravování 

- zatímco v době zatčení vážil 72 kg,689 v srpnu 1951, tj. po 9 měsících vazby, je 

zaznamenána jeho váha 75 kg.690 Agenti z řad vězňů mohli být podle směrnic 

odměňováni především finančně, převodem peněz na vězeňské konto.691 S 

pravděpodobností blízkou jistotě bylo kromě výhod privilegovaného vězně Karlu 

Lieslerovi za spolupráci slíbeno také brzké propuštění. Podle dochovaných zpráv se 

náčelník KS MV v Hradci Králové za Lieslerovo předčasné propuštění postavil již 

v průběhu roku 1954.692 Žádosti o milost však justice v červnu 1955 „pro nedostatek 

zvláštního zřetele hodných důvodů“ nevyhověla.693  

Skutečnost, že podstatná část Lieslerovy ilegální činnosti, pro kterou byl 

odsouzen, byla vyprovokována příslušníky pražské StB, byla v zasvěcených kruzích 

královéhradecké Bezpečnosti známá už v době, kdy byl získáván pro spolupráci. 

Lieslerovi však známá nebyla. „V dnešní době není možno předložit tuto věc jak 

samotnému Lieslerovi, tak i soudu vzhledem k tomu, že by Liesler i soud ztratili 

důvěru v bezpečnost“, soudil královéhradecký krajský náčelník StB Mašek.694 

Případem se v době, kdy si Liesler podával žádost o milost, začala zabývat inspekce 
                                                             
687 ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 838/15, Jarka Rudolf, nar. 
4.4.1915, Návrh na ustanovení do funkce zástupce náčelníka vyšetřovacího odboru [doposud byl 
výkonem této funkce pouze pověřen – pozn. autora], 6. odbor KS StB Hradec Králové 29.10.1952. 
Služební posudek, KS MV Hradec Králové 11.5.1954. 
688 NA Praha, f. Správa Sboru nápravné výchovy (nezprac.), Osobní spis vězně - Karel Liesler, 
Protokol o osobní prohlídce, Věznice č. 1 Hradec Králové 3.1.1956. 
689 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-13 HK, Zápis o zatčení, KV StB České 
Budějovice 13.11.1950. 
690 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), spis. zn. 3Ts I 38/51, Zpráva o převzetí vězně, Krajská 
soudní věznice v Praze 25.8.1951. 
691 Srov. TOMEK, Prokop. Vývoj systému agenturní činnosti ve vězeňských zařízeních čs. 
komunistického režimu 1948–1989. In TÝŽ. Dvě studie o československém vězeňství 1948–1989. 
Praha: ÚDV ZK, 2000, s. 13. K diskusi o organizaci agenturně operativní činnosti v útvarech 
nápravných zařízení viz ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-34-18. 
692 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, Přípis z 3.12.1954. 
693 NA Praha, f. Státní prokuratura Praha (nezprac.), Deník ve věci 4 SPt I 36/51 Miroslav Aberovský 
a spol., Přípis k žádosti o milost zn. 5 Nt 754/1954, Krajský soud Praha 16.6.1955.  
694 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, Zpráva určená k rukám náměstka 
MV plk. Prchaly, KS MV Hradec Králové 7.10.1954. 
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MV. Ta po prošetření případu konstatovala, že Liesler, nyní již prvotřídní tajný 

spolupracovník „Karel Glaser“, pracoval v domněle protikomunistické organizaci 

stejně dobře: „i když byl k tomu vyprovokován orgány MV, plnil úkoly dobře a 

iniciativně v domnění, že pracuje skutečně pro illegální organisaci“. V tomto 

kontextu prý „bylo štěstím, že se na Lieslera obrátili orgáni Stb a ne skuteční 

illegalisté“. Ve svém závěrečném vyjádření inspekce ministra vnitra udělení milosti 

Karlu Lieslerovi doporučila, obnovu soudního řízení však zamítla, aby provokace 

v režii StB nevyšla najevo.695  

Spolupráci se StB měl potom Liesler udržovat i na svobodě. Plán byl takový, 

že bude po propuštění „nasazen do prostoru Jáchymovských dolů na Trutnovsku, kde 

se nám projevují rozsáhlé sabotáže“. Královéhradecký krajský náčelník StB Mašek 

se proto přimlouval, aby MV ve věci omilostnění Karla Lieslera intervenovalo u MS 

a dodával: „Liesler bude jako spolupracovník na svobodě obsluhován mnou, nebo 

mým zástupcem. Jedná se o typ spolupracovníka, který může být nasazen do 

jakékoliv práce a kdekoliv.“696 Z výše uvedeného již víme, že byl Karel Liesler 

podmínečně propuštěn na jaře 1957, zda a jak se plán další spolupráce se StB 

realizoval, nám zůstává utajeno, neboť zkrátka scházejí prameny. Skutečnost, že se 

sám dostal před soud a do vězení především díky provokaci StB, se Karel Liesler 

patrně nikdy nedozvěděl. Nevíme přesně, kdy zemřel, pádu komunistického režimu, 

který jej nejprve dostal do kriminálu a který poté svou čilou spoluprací pomáhal 

upevňovat, se ovšem nedožil. Jeho soudní rehabilitaci po listopadu 1989 vyřizoval 

syn Viktor tehdy již za zemřelého otce.697 

 „Karel Glaser“ plnil úkoly tajného spolupracovníka StB na celách u 

vyšetřovaných osob, které se mezi jejich zdmi ocitaly vesměs v důsledku svého 

demokratického založení, nekomunistického smýšlení, díky odporu proti nevybíravě 

prosazované kolektivizaci zemědělství a často také následkem rozsáhlých provokací, 

řízených královéhradeckou StB. V těchto tzv. agenturních kombinacích začal hrát na 

konci roku 1951 významnou úlohu agent StB s krycím jménem „Sedlák“. Minimálně 

                                                             
695 ABS Praha, f. Inspekce MV - I. díl 1953-1972 (A 8/1), inv. č. 60, čj. IM-0043/54, Zpráva o 
prošetření případu odsouzeného K. Lieslera, Praha 12.11.1954. Prošetření případu odsouzeného K. 
Lieslera - přípis adresovaný náměstkovi MV plk. Antonínu Prchalovi, Praha 12.11.1954. 
696 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-17-16, Zpráva určená k rukám náměstka 
MV plk. Prchaly, KS MV Hradec Králové 7.10.1954. 
697 NA Praha, f. Státní soud Praha (nezprac.), Rehabilitační spis 8 Rt 392/90, Krajský soud České 
Budějovice, Prohlášení pozůstalých, Velešín 31.12.1990. Rehabilitační spis 8 Rt 29/93, Krajský soud 
České Budějovice, Podnět k přezkoumání zbytkového trestu, Velešín 15.3.1994. 
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v jednom případě se na „realizaci“ skupiny podíleli „Karel Glaser“ a „Sedlák“ 

společně, i když každý z jiného místa, za jiných okolností a v odlišné pozici. Úloha 

obou byla z pohledu operativního odboru královéhradecké StB nepostradatelná. 

 

 

6.3 Bedřich Hrdlička neboli „Sedlák“ 
 

 Bedřich Hrdlička se narodil 29. června 1922 v obci Trubín do chalupnické 

rodiny Václava a Růženy, rozené Kroftové.698 V Trubíně, malé obci ležící 

jihozápadně od Berouna v tehdejším okrese Hořovice,699 byl otec uváděn jako rolník 

na čp. 23.700 Do školy začal docházet 1. září roku 1928, jako jeho domovská obec 

jsou v této době uváděny 12 km vzdálené Otmíče, z nichž pocházel otec. Vyrůstal 

společně s mladším bratrem Václavem.701 Ve třídě pětitřídní obecné školy chlapecké 

v Počaplech usedalo 35 až 40 hochů, jejich třídní učitelkou byla Marie Chocová. 

Bedřichův prospěch byl od počátku školní docházky podprůměrný, jedničky či 

dvojky poznal na vysvědčení pouze v kolonkách náboženství, zpěv a tělesná 

výchova, v pilnosti byl hodnocen jako průměrný, problémy jej provázely v psaní, 

kreslení, ručních pracích a především mluvnici a pravopisu. Ve čtvrté třídě byl 

poprvé uznán jako nezpůsobilý k postupu do vyšší třídy, v následujícím školním roce 

se ovšem dostavilo značné zlepšení. Situace se opakovala znovu v páté třídě. Po 

jejím zopakování vycházel v červnu 1935 z obecné školy s nadprůměrně dobrým 

prospěchem.702 V následujícím školním roce zasedl třináctiletý703 Bedřich do lavice 

                                                             
698 SOkA Beroun, f. Policejní přihlášky II, karta Bedřich Hrdlička. 
699 V obci s rozlohou katastru o výměře 371 ha (z toho 253 ha představovala půda zemědělská) stálo 
v té době 55 čp., žilo zde 366 obyvatel v 92 rodinách převážně české národnosti (359 oproti 7 
příslušníkům rakouským) a s převahou římsko-katolického vyznání (288 oproti 28 příslušníkům 
Československé církve husitské, 5 evangelíkům a 45 osobám bez vyznání). Na spolkovém životě se 
podílel Divadelní kroužek a Sbor dobrovolných hasičů. JŮNA, Jindřich (ed.). Monografie Hořovicka 
a Berounska. Díl VI., 1918-1928. Praha: Redakční kruh učitelstva nákladem vlastním, 1931, s. 390-
392. 
700 Obecní úřad Trubín, kn. Dodatky ke kronice obce Trubína, s. 170. Domovské právo bylo Václavu 
Hrdličkovi uděleno teprve v květnu 1941. SOkA Beroun, f. Archiv obce Trubín, kniha Protokol 
obecního zastupitelstva 1938-1952, Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané 
12.5.1941. 
701 Rozhovor autora s Gertrudou Svobodovou (1931), bývalou kronikářkou obce Trubín, v Trubíně 
dne 29.10.1952. SOkA Beroun, f. Archiv obce Trubín, kn. Matrika cizích příslušníků obce, s. 1. 
702 SOkA Beroun, f. Obecná škola Počaply, třídní katalogy školních let 1928/9 až 1934/5, Výkazy o 
docházce a prospěchu žactva pětitřídní obecné školy chlapecké v Počaplech. 
703 Do třídního výkazu byly v tomto roce zaznamenány i míry a váhy žáků, díky tomu víme, že 
třináctiletý hoch z Trubína měřil 144 cm a vážil 32 kg. SOkA Beroun, f. Měšťanská škola Počaply, 
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chlapecké měšťanské školy v Počaplech, jejíž první třídu absolvoval s průměrným 

prospěchem (problémy měl pouze v rýsování a českém jazyce). Touto třídou 

mladíkovo školní vzdělávání skončilo, jeho jméno se v následujících letech v dalších 

ročnících nevyskytuje, a to ani v učebním oboru či berounské měšťance.704 Školní 

docházku tedy čtrnáctiletý Bedřich ukončil v červnu 1936 absolvováním pěti tříd 

obecné a jedné třídy měšťanské školy. V průběhu vojenské služby (a později ještě 

několikrát) uváděl Bedřich Hrdlička do dotazníků informace o dalším vzdělání, 

konkrétně jeden rok střední odborné školy rolnické v Mladé Boleslavi a čtyři roky 

vyšší odborné školy rolnické v Chrudimi zakončené maturitou v roce 1942,705 tyto 

údaje se ovšem ukázaly být nepravdivé.706 

Za Protektorátu byl pracovně nasazen v hornorakouském Völklabrucku, 

pracoval u německých říšských drah.707 Do Trubína se vrátil v červenci 1943,708 

údajně se měl léčit s žaludečním vředem. V prosinci 1943 byl odsouzen k devíti 

měsícům vězení za verbální delikt.709 V lednu následujícího roku nastoupil v Praze 

na Pankráci vyměřený trest, k jehož výkonu byl po dvou týdnech převezen do Grazu, 

                                                                                                                                                                             
Výkaz o docházce a prospěchu žactva 1. b třídy měšťanské školy chlapecké v Počaplech ve školním 
roce 1935/6 - Tělesný stav žáků. 
704 SOkA Beroun, f. Měšťanská škola Počaply, Výkazy o docházce a prospěchu žactva měšťanské 
školy chlapecké v Počaplech ve školních letech 1935/6 až 1937/8. Ibidem, f. Místní školní rada 
Počaply, kniha Zápisy ze schůzí 1935-1940, Zápis o schůzi místní školní rady 28.8.1936. Za 
informaci ohledně měšťanské školy v Berouně vděčím Mgr. Jiřímu Topinkovi, řediteli SOkA Beroun. 
705 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Evidenční list. 
706 V Mladé Boleslavi skutečně existovala zemědělská škola rolnická, avšak podle sdělení PhDr. 
Aleny Benešové ze SOkA Mladá Boleslav zde v letech 1936-1938 B. Hrdlička není mezi studenty 
uveden. V Chrudimi existovala v uvedeném období Zemská vyšší hospodářská škola, roku 1943 
přejmenovaná na Vyšší rolnickou školu. Blíže viz ROZMAN, Josef. Ojedinělá tradice zemědělského 
školství v Chrudimi. Chrudim: Regionální muzeum, 2004. Dle sdělení ředitele SOkA Chrudim Mgr. 
Ivo Šulce se však Bedřicha Hrdličku v třídních katalozích ani v protokolech o maturitní zkoušce 
nepodařilo nalézt. 
707 ABS Praha, f. Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava, sign. 134-442-32, Verdikt 3 K MS 
16/43-III-1995, Sondergerichts bei dem Deutschen Landgericht in Prag 6.12.1943. 
708 SOkA Beroun, f. Policejní přihlášky II, karta Bedřich Hrdlička. Jako „den příchodu“ je zde uveden 
22. červenec 1943. 
709 Podstatou bylo „nenávistné vyjádření ve věci pracovního nasazení“. Během dovolené, dne 21. 
července 1943 po návratu do Čech, vyprávěl na nádraží v Králově Dvoře náhodně potkané ženě o 
svém pracovním nasazení. Slyšel ho svědek Rott. Paní Behringer, se kterou rozmlouval, ho na svědka 
upozornila, načež Hrdlička odvětil: „Seru na ně, stejně mě nemůžou zavřít. Co myslíte paní, nás 
dovedli pomocí policie k práci. Kdyby nebyli venku žádní Češi, ale jen samí Rusové, nic by nevyhráli.“ 
ABS Praha, f. Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava, sign. 134-442-32, Anklageschrift 3 Js 
680/43, Prag 13.8.1943. Verdikt 3 K MS 16/43-III-1995, Sondergerichts bei dem Deutschen 
Landgericht in Prag 6.12.1943. Za pomoc při konzultaci překladu vděčím Ditě Jelínkové a Paulu 
Weigeltovi. 
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tedy Štýrského Hradce.710 Do Trubína se vrátil pravděpodobně až v březnu 1945.711 

V srpnu 1945 se dostavil k vojenskému odvodu. Tehdy byl dosud svobodný, měl 

zálibu v cyklistice, zaměstnán byl jako hospodářský adjunkt.712 Jeho otec, Václav 

Hrdlička se po květnových volbách v roce 1946 stal členem rady MNV a stanul 

v čele hospodářské komise.713 V říjnu 1947 se měl Bedřich Hrdlička přihlásit 

k pobytu ve Frýdlantu.714 Ke stejnému období se váže jiný dokument, který udává 

Hrdličkovo trvalé bydliště na adrese Nechranice čp. 4, poštovní úřad Březno v okrese 

Chomutov.715 Ani tento údaj však nelze považovat za věrohodný.716 

Vojenskou službu nastoupil Bedřich Hrdlička jako téměř šestadvacetiletý 

mladý muž v květnu 1948. Byl vtělen k 77. pěšímu praporu (vojenský útvar 5401 

v Sokolově), přísahu složil 21. května 1948, jeho vojenská knížka měla číslo 

F505517. Jako vojín 2. roty absolvoval dva měsíce vojenského výcviku: nejprve 

základní pořadový výcvik (20 dní), následovaný bojovým výcvikem a strážní 

službou (19 dní), zbylé tři týdny vykonával zemědělské práce, přičemž absolvoval 

ještě bojový výcvik v družstvu i v četě a dozorčí i strážní službu. Ačkoliv byl 

odveden na pět plus jeden měsíc, byl mu zbytek vojenského výcviku i jeden měsíc 

další činné služby ze zdravotních důvodů prominut.717  

Po skončení nedlouhé vojenské služby zůstal v chebském pohraničí. Pracoval 

jako údržbář na státním statku, posléze získal místo agronoma ve Státní traktorové 

                                                             
710 NA Praha, f. Okupační vězeňské spisy II, kartotéka Německé vyšetřovací vazby 1944, karta 
Friedrich Hrdlicka, geb. am 29.6.1922, Gefangenenbuchnummer 3917/43. 
711 SOkA Beroun, f. Policejní přihlášky II, karta Bedřich Hrdlička. 
712 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Kmenový list. 
713 SOkA Beroun, f. Archiv obce Trubín, kniha Protokol obecního zastupitelstva 1938-1952, Protokol 
ze schůze o ustavení obnoveného MNV a jeho složek 29.6.1946. 
714 Policejní přihláška, která se dochovala v SOkA Beroun uvádí v kolonce datum a místo přesídlení 
„10.10.1947 Frýdlant", dle dochované výpovědi Hrdličkovy matky však odešel do pohraničí již v 
průběhu roku 1945. SOkA Beroun, f. Policejní přihlášky II, karta Bedřich Hrdlička. Ibidem, f. ONV 
Beroun, kt. 2584, sign. Rp-93, Zápis o zabavení, Trubín 16.4.1951. Dle sdělení Mgr. Roberta Filipa, 
ředitele SOkA Liberec je nepravděpodobné, že by přišel do Frýdlantu ihned po válce, Hrdličkovo 
jméno se nevyskytuje ani v seznamu českých přistěhovalců z konce září 1945, ani v různých jiných 
seznamech obyvatel. 
715 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Seznam trestů, ONV Beroun 8.12.1947. 
716 Podle sdělení Mgr. Michaely Balášové ze SOkA Chomutov se sídlem v Kadani se pro obec 
Nechranice žádná přihlašovací agenda nedochovala. Ve f. MNV Nechranice se nacházejí dva voličské 
seznamy, jeden byl pořízen v roce 1949, druhý, nedatovaný byl patrně pořízen pro volby v květnu 
1946. Ani v jednom však Bedřich Hrdlička nefiguruje. V obou případech je v čp. 4 uváděna rodina 
Šindelářových, což vylučuje rovněž domněnku, že by Hrdlička mohl žít v domě manželčiných rodičů. 
Ani v další písemné agendě obce Nechranice po roce 1945 se jméno Bedřicha Hrdličky nevyskytuje. 
717 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Záznam o službě a Evidenční list. Superarbitrační listina, Sokolov 10.5.1948. 
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stanici (STS) Cheb718 s měsíčním platem 6 000 Kčs. Bydlel v Kynšperku nad Ohří 

v Nádražní ulici čp. 558, odtud zřejmě pocházela Hrdličkova manželka Marie 

(1930), rozená Vacková. Podle sdělení stanice SNB v místě bydliště měl být 

Hrdlička v této době členem KSČ a absolventem krajské politické školy. Nevíme 

přesně, kdy se Bedřich Hrdlička oženil, můžeme jen vymezit období mezi létem 

1948 a květnem 1950. Také stranickou příslušnost ke KSČ, o které hovoří dochovaná 

karta „U“, nedokážeme přesně doložit.719 

Na konci května 1950 Bedřich Hrdlička prokazatelně opustil Československo. 

Popis onoho úterního podvečera dne 30. května 1950 se nám dochoval ve výpovědi 

Hrdličkova spolupracovníka v chebské STS, kde Hrdlička zastával funkci 

zemědělského agronoma. Hrdlička přijel společně s traktoristkou Boženou 

Novákovou do Kozlů, vezli vůz naložený umělými hnojivy. Po příjezdu vyslovil 

přání obhlédnout pole, které STS v katastru osévala. Během této obhlídky se setkali 

s pohraničníky, kteří chtěli Hrdličku vykázat z hraničního pásma, neboť neměl 

patřičné povolení. „Když se ale Hrdlička vymlouval tím, že tam koná svoji funkci a že 

povolení dosud nedostal a že se jedná o naléhavou pomoc obilí, povolila mu tato 

hlídka vstup.“ Následně sedli na traktor a jeli zhlédnout pole do Bodenu,720 na která 

prý Hrdlička „potřeboval nutně se podívati“.721  Zde zaparkovali traktor a odešli do 

kopců shlédnout na pole určená pro práškování. „Tu najednou agronom řekl při 

návratu, že se mu chce na velkou stranu. Nato poodešel od nás na polní cestu, která 

už je v těsné blízkosti státní hranice a za kterou je hluboký svah, kde hodlal potřebu 

vykonati.“ Soustružník Martínek a nejmenovaný muž, oba zaměstnanci STS, kteří 

Hrdličku doprovázeli, poodešli dál a čekali na agronoma. Po chvíli na něho žertem 

volali, zda nepotřebuje pomoc. Na to ještě Hrdlička reagoval. Po několika dalších 

minutách už jim to nedalo a vrátili se k místu, po agronomovi se ovšem slehla zem. 

„Viděli jsme, že potřebu skutečně vykonal. Odcházet z úvozu jsme ho nemohli viděti, 
                                                             
718 Podle vyjádření SOkA Cheb se v nezpracovaném fondu STS Cheb nachází výhradně účetní 
materiál, a to z let 1954-1967.  
719 SOkA Cheb, f. Okresní prokuratura Cheb (nezprac.), spis. zn. St 605/50, První zpráva, Okresní 
prokuratura v Chebu 10.6.1950. Ibidem, f. Okresní soud Cheb II (nezprac.), spis. zn. T I 241/50, 
Trestní oznámení, Velitelství stanice SNB Doubrava u Chebu 7.6.1950. ABS Praha, f. Sbírka různých 
písemností, sign. S-9561 Plzeň, karta akce „U“ - Hrdlička Bedřich. K pozadí vzniku souboru karet U 
viz KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, s. 83-84. 
720 Jedná se o zaniklou osadu, přináležející k obci Mýtina. Zmizelé Chebsko - zničené obce a osady 
okresu Cheb po roce 1945: Boden. [cit. 2012-08-31] URL: 
<http://www.muzeumcheb.cz/projekt/Chebsko/Boden/01.html>. 
721 SOkA Cheb, f. Okresní soud Cheb II (nezprac.), spis. zn. T I 241/50, Trestní oznámení, Velitelství 
stanice SNB Doubrava u Chebu 7.6.1950. 
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poněvadž ze vzdálenosti 10 kroků, když si sedl, tak jsme ho vůbec neviděli. K tomu 

místu musím podotknouti, že v blízkosti st. hranice jsme viděli orat bavorského 

zemědělce a když jsme sháněli agronoma, tak už ani onen sedlák tam nebyl. Volali 

jsme na agronoma a už se nám nedostalo žádné odpovědi.“ Pod svahem bylo 

vzrostlé žito, jehož lán se táhl až k silnici na bavorské straně hranice. Hrdličkovi 

společníci o něm začali pochybovat. „Vzniklo v nás podezření, že agronom měl 

úmysl tam s námi jíti jen za tím účelem, aby se dostal do blízkosti hranice, aby mohl 

utéci.“ Po dalších minutách nabyli jistotu a rozhodli se Hrdličkův útěk nahlásit. Jako 

první se o Hrdličkově útěku dozvěděli příslušníci Pohraniční stráže z útvaru Starý 

Hroznatov. Byli to titíž, kteří Hrdličku při první obhlídce toho dne z pohraničního 

pásma vykazovali.722 O týden později vypracoval velitel stanice SNB Doubrava 

stržm. Plincelner trestní oznámení pro neoprávněné opuštění republiky. Byl vydán 

zatykač a Hrdličkovo jméno bylo vyhlášeno ve Věstníku kriminální služby. Usnesení 

o zabavení veškerého majetku bylo vyvěšeno v obecní skříňce v Kynšperku nad 

Ohří.723 V okresním archivu v Berouně se dochoval zápis o exekuci. Jeho matka 

Růžena tehdy prohlásila, že syn od roku 1945 nebyl vůbec doma, že odešel do 

pohraničí, kde se prý zdržoval na různých místech, a že s rodiči vůbec neudržoval 

spojení. „Nevědí o něm ničeho“, zapsal do zprávy úředník.724 

Velkou neznámou zůstává Hrdličkova motivace k opuštění Československa. 

Václav Martinek, který Hrdličku coby agronoma STS v den útěku doprovázel, 

vzpomenul při výslechu překvapení, které Hrdličkovo zmizení u jeho 

spolupracovníků vyvolalo: „Po příjezdu domů do Kozlů jsem případ hlásil otci, který 

mě nechtěl ani věřit, neboť prý mu agronom říkal, že má doma malé děcko a že co by 

tam hledal.“ Podle zjištění v místě bydliště byl totiž Bedřich Hrdlička v době útěku 

otcem šestitýdenního dítěte.725 Motiv Hrdličkova útěku byl neznámý jeho 

současníkům a zůstává nezodpovězený i dnes. 

                                                             
722 Ibidem, Zápis o výpovědi svědka Václava Martínka, Velitelství stanice SNB Doubrava u Chebu 
1.6.1950. 
723 Ibidem, Trestní oznámení, Velitelství stanice SNB Doubrava u Chebu 7.6.1950. Zatykač, Okresní 
soud v Chebu 19.6.1950. Přípisy MNV Kynšperk nad Ohří z 5. a 18.7.1950. SOkA Cheb, f. Okresní 
prokuratura Cheb (nezprac.), spis. zn. St 605/50, První zpráva, Okresní prokuratura v Chebu 
10.6.1950. 
724 SOkA Beroun, f. ONV Beroun, kt. 2584, sign. Rp-93, Zápis o zabavení, Trubín 16.4.1951. 
725 SOkA Cheb, f. Okresní soud Cheb II (nezprac.), spis. zn. T I 241/50, Zápis o výpovědi svědka 
Václava Martínka, Velitelství stanice SNB Doubrava u Chebu 1.6.1950. Trestní oznámení, Velitelství 
stanice SNB Doubrava u Chebu 7.6.1950. 
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O několik měsíců později byl Bedřich Hrdlička při opakovaném přechodu 

hranice zadržen a následně jej StB využívala pro své provokace na východočeském 

venkově. Podle jedné z dochovaných zpráv se za hranicemi měl stát agentem CIC. 

Během jara 1951 byl však hned několikrát zajištěn při přechodu hranic (26. února, 

13. dubna, 31. května a 8. června 1951), vždy u Neualbenreuthu, v hraničním pásu 

mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi. Poznámka následujícího znění „Při jeho 

zajištění nesmí nikdy býti učiněno oznámení o přechodu.“726 zřejmě znamená, že 

zadržující příslušník nesměl o jeho zadržení podat běžné hlášení, že toto mělo zůstat 

utajeno. I uvnitř bezpečnostního aparátu se dodržovala zásada, že každý příslušník 

znal jen tolik, kolik bylo třeba k výkonu jeho služby. Znamená to tedy, že byl 

Hrdlička hned po prvním zadržení získán pro spolupráci se StB na území západního 

Německa? Pravděpodobně ano. Avšak odpovědi na otázky kolem jeho působení za 

hranicemi Československa zůstávají do značné míry v rovině hypotéz, neboť pro 

jejich zodpovězení zkrátka postrádáme spolehlivé prameny, Hrdličkův osobní spis o 

spolupráci se StB se nedochoval. Podle závěrů Jiřího Málka, který se jedním 

z případů, v němž Hrdlička coby agent StB vystupoval, zabýval z pozice 

vyšetřovatele ÚDV, byl Hrdlička převerbován II. správou MV již při plnění prvního 

úkolu v Československu, jeho první zatčení po přechodu hranic přitom datuje 9. 

únorem 1951, přičemž 26. února měl být vyslán zpět na území Německa. Jeho 

spolupráce se StB však byla provalena, proto měl být urychleně stažen a posléze, 6. 

listopadu 1951 předán k další spolupráci královéhradecké StB.727 Ani Málek se však 

nedobral k Hrdličkově motivaci k překročení hranice v květnu 1950. Na základě 

uvedeného šetření však vyvozuje: „Na věci je pozoruhodná krátká doba mezi jeho 

zatčením, převerbováním a vysláním za hranice. Že po provalu uposlechl rozkaz 

k návratu, rovněž ukazuje na to, že práci pro StB přijal za svou. Lze tedy mít právem 

za to, že neuprchl na západ z uvědoměle politických důvodů, ale že motivy byly 

jiné.“728 Částečně napovědět nám v tomto ohledu může hodnocení Hrdličkova 

charakteru v průběhu vojenské služby. Desátník Antonín Vávra vystihl Hrdličkovo 

                                                             
726 ABS Praha, f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, sign. 302-219-6, Poznatky o agentech - 
zpráva z 6.11.1951. Zpráva je podepsána kpt. Hotěkem a podle záznamu byla získána výpisem 
z kartotéky a kvalifikována jako pravděpodobná - neprověřená. 
727 MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana. In BABKA, Lukáš - VEBER, Václav (eds.). Za 
svobodu a demokracii III.: třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové 2002, s. 223. 
728 Ibidem. 
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chování a vlastnosti následovně: „Veselý, vypočítavý, velký chytrák, nepřímý, 

úskočný. Ve službě nespolehlivý, neukázněný.“729 

Jediný existující, již citovaný dokument o Hrdličkově zpravodajském 

angažmá v emigraci potvrzují výpovědi bývalých příslušníků královéhradecké StB, 

učiněné v 90. letech uplynulého století. Stanislav Šedek, který od května 1951 do 

listopadu 1953 působil jako náčelník II., operativního odboru KV StB v Hradci 

Králové, uvedl, že asi v polovině roku 1951 „byl kdesi zadržen a předán centrále 

v Praze agent ze skupiny Bogataje.730 Ve vazbě v Praze byl převerbován a počal 

pracovat pro StB s krycím jménem Sedlák.“731 Byl to právě Šedek, kdo vypracoval 

pro nového agenta plán činnosti pod krycím názvem „Kruh“. Jeho podstatou bylo 

nechat Hrdličku působit v kraji pod legendou agenta americké zpravodajské služby 

tak, aby se nechával u protikomunisticky smýšlejících občanů ubytovat, podporovat 

a získával jejich důvěru.732 „Řídícím orgánem“ Hrdličky coby agenta „Sedláka“ se 

stal Josef Martinek. Ten v 90. letech potvrdil, že „Sedlák“ byl na oddělení „dosud 

neznámý, zřejmě z jiného kraje. […] Říkali mu ‚Béďa‘, tedy se asi jmenoval Bedřich. 

[…] Béďa nebyl příslušník StB, nebyl z tohoto kraje, měl znalosti života na 

vesnici.“733 Josef Martinek (1923) pocházel z Hoděčína na Rychnovsku, původním 

povoláním byl soustružník kovů. Do KSČ vstoupil v únoru 1946 během základní 

vojenské služby, v zaměstnání působil jako jednatel ZO KSČ, zastával funkci velitele 

LM a bezpečnostního referenta. V srpnu 1949 byl přijat do SNB, základní kurz 

absolvoval v Novém Městě nad Metují, operativně zaměřený instruktorský kurz 

potom v Libějovicích. Ke KV StB v Hradci Králové byl služebně zařazen již 

v listopadu 1949, většinu času ale trávil na školách a kurzech, ať už jako frekventant, 

                                                             
729 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Záznam o službě. 
730 František Bogataj (1913-1999) byl od roku 1934 důstojníkem čsl. armády. Po nacistické okupaci 
Československa působil ve vojenské odbojové organizaci Obrana národa. Před zatčením uprchl do 
zahraničí, účastnil se bojů ve Francii, v Anglii pak absolvoval parašutistický výcvik. V dubnu 1944 
byl v rámci operace Carbon vysazen v Protektorátu, jeho skupina úspěšně plnila zpravodajské i 
sabotážní úkoly až do konce války. V letech třetí republiky absolvoval Vysokou školu válečnou, po 
únoru 1948 byl z armády propuštěn, odešel do americké zóny Německa, kde patřil k zakládajícím 
členům nově vznikajícího zahraničního protikomunistického odboje. Řídil vlastní zpravodajskou 
skupinu, která působila při výcviku a vysílání kurýrů do Československa. ROKOSKÝ, Jaroslav. Bratři 
František a Josef Bogatajovi. Protikomunistický odboj na jižní Moravě. In Securitas Imperii 16, 2010, 
s. 88-133. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop. Agenti-chodci na popravišti: kurýři západních 
zpravodajských služeb, popravení v letech 1949-1958, Cheb 2010, s. 21-22.  
731 ÚDV Praha - stará spisovna, spis: ÚDV-10/VtB-97, Úřední záznam č.j. ÚDV-146/VvK-95, Praha 
19.4.1996.  
732 Ibidem, Protokol o výslechu S. Šedka, Praha 11.5.1998. 
733 Ibidem, Úřední záznam č.j. ÚDV-146/VvK-95, Praha 11.4.1996. 
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nebo jako instruktor. V době, kdy se stal „řídícím orgánem“ Bedřicha Hrdličky, byl 

sice hodnocen jako „třídně uvědomělý a politicky vyspělý orgán“, postrádal však 

dosud jakoukoli praxi a zkušenosti z operativní práce. „Má však o operativní práci 

zájem a bude-li veden k tomu, aby se oprostil od neprůbojnosti, má předpoklady být 

schopným orgánem“, soudili jeho nadřízení. Druhou polovinu roku 1952 proto 

strávil ve škole F. E. Dzeržinského v Praze Veleslavíně, kde absolvoval kurz pro 

operativní pracovníky.734 

Akce „Kruh“, jejímž cílem bylo „poznat co nejvíce lidí ochotných pracovat 

proti režimu“,735 byla neprodleně zahájena. Bedřich Hrdlička, registrovaný pod č. 

226 jako agent StB č. 2215 s krycím jménem „Sedlák“,736 navázal během své 

činnosti několik důvěryhodných kontaktů v řadě okresů Královéhradeckého kraje, již 

několik měsíců po převerbování si prý dokázal vybudovat „záchytné body“ (jedním 

z nich měl být např. hajný u Hrádečku).737  Praxe byla následující: Martínek předával 

zprávy od „Sedláka“ Šedkovi, který agenta fakticky řídil - vypracoval plán a dával 

instrukce, jak postupovat. Se Stanislavem Šedkem se ovšem Hrdlička osobně také 

vídal.738  

V průběhu celého roku 1951 se královéhradecká StB zaměstnávala 

sledováním Josefa Pluhaře i dalších hospodářů, někdejších exponentů Janákova 

východočeského sboru Selských jízd. Vše spělo ke konstruování a záměrnému 

rozšiřování „protistátní“ skupiny „Pluhař Josef a spol.“ a k postupnému odsuzování 

takto vytipovaných sedláků v rozmezí let 1952 až 1954.739 Do rozsáhlé akce byl 

zapojen rovněž Bedřich Hrdlička. Právě v tomto případě se Hrdličkova práce 

propojila s Lieslerovou. Na základě „velmi vážných poznatků“ získaných 

                                                             
734 ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy MV, arch. č. 4781/23, Martinek Josef, nar. 13.12.1923, 
Záznam o průběhu služební doby. Velitelský posudek, 1. odd. KV StB Hradec Králové 22.3.1952. 
Kádrová charakteristika , Hradec Králové 27.3.1952. Životopis, b. d. (1954). 
735 ÚDV Praha - stará spisovna, spis: ÚDV-16/VtB-96, Úřední záznam č.j. ÚDV-146/VvK-95, Praha 
19.4.1996. 
736 ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 
1. zvláštní oddělení Krajské správy Ministerstva vnitra Hradec Králové. Ibidem, f. Agenturní svazky 
Centrála, kn. Protokol registrovaných operativních svazků - evidenční odbor ministerstva národní 
bezpečnosti, pořadové č. 40, záznam z 13.3.1952, Velitelství StB, 1. sektor, 4. odd., referát 28A.  
737 ÚDV Praha - stará spisovna, spis: ÚDV-10/VtB-97, Protokol o výslechu S. Šedka, Praha 
11.5.1998. Úřední záznam o výpovědi Stanislava Šedka, Praha 19.4.1996. 
738 Např. 22. dubna či 25. června 1952 jej Šedek za nepřítomného Martínka úkoloval přímo. NA 
Praha, f. KPV ČR (nezprac.), kt. 121, složka Dokumentace Cerman a spol. Čistá u Horek, kopie 
Agenturní zprávy agenta „Sedláka“ z 23.4.1952. ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-242 MV, 
Agenturní zpráva agenta „Sedláka“ z 26.6.1952. 
739 K tomu blíže viz JIRÁSEK, Zdeněk. Nechanická aféra 1947. Hradec Králové: Státní okresní 
archiv, 1992, s. 109-137. 
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důvěrníkem „Karlem Glaserem“ na cele Josefa Pluhaře v královéhradecké 

vyšetřovací věznici StB, byl agent „Sedlák“ úkolován, řízen k získávání poznatků na 

další a další osoby. Po zatčení Josefa Pluhaře (1. března 1952) byl napojen na Jiřinu 

Hroudovou z Lubna a začal předávat zprávy, které významně přispěly k rozšiřování 

(o)kruhu podezřelých, vyslýchaných, vydíraných a odsouzených sedláků, především 

z okruhu účastníků rozehnaných závodů Selských jízd v Nechanicích v červenci 

1947 a místních autorit stavějících se na odpor kolektivizaci.740 Schůzky agenta 

„Sedláka“ s Jiřinou Hroudovou probíhaly v průběhu března a dubna 1952. Např. 

v pátek 21. března 1952 Hrdlička povečeřel s Jiřinou Hroudovou 

v královéhradeckém Grand hotelu (útrata činila 700 Kčs) a po následné rozmluvě na 

pokoji č. 42 předal informace o sedlácích Vodičkovi ze Lhoty pod Libčany741 a 

Kadečkovi z Hřibska. Jiřina Hroudová na „Sedláka“, kterého znala zřejmě jako 

„Josefa“, stále častěji naléhala, aby jí zajistil odchod do zahraničí. „Sedlák“ proto 

se Šedkem a Martinkem připravili fingovaný útěk, při kterém byla tajně zatčena.742 

Během března až května 1952 Hrdličku zaměstnávala provokace v Čisté u 

Horek na Novopacku. V závěru roku 1951 zde Vladimír Cerman vystřelil vojenskou 

puškou Mauser do místnosti, ve které se konala schůze KSČ. Jednalo se o postupu 

kolektivizace v obci. Návrh na zrealizování provokace skrze agenta StB podal již 

v lednu 1952 velitel novopackého oddílu StB Jaromír Kučera. Do terénu měl být 

vysazen 17. ledna, avšak krajské velitelství návrh zamítlo jako „příliš průhledný pro 

Cermana. Zajistíme proniknutí agenta sami“, stojí dopsáno v zápatí návrhu.743 Díky 

dokumentům někdejšího sdružení bývalých politických vězňů K 231, jež byly na 

podzim 2008 po 40 letech vyzvednuty ze země v Bělé u Pecky, můžeme přiblížit styl 

Hrdličkovy agenturní práce. Své dojmy a postřehy ze vzájemných setkání 

zaznamenal v roce 1968 sedlák František Cerman. Poprvé jej překvapil ve vepříně 

během jednoho březnového večera roku 1952: „Hned se legitimoval na jméno, jež si 
                                                             
740 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-240, Podsvazek A, Souhrn poznatků ke dni 20. 
července 1952 a další postup, KS StB (II. odbor - 3. odd.) Hradec Králové 22.7.1952. Agenturní 
zpráva agenta „Sedláka“ z 13.3.1952. 
741 K němu viz URBAN, Jiří. Hospodář – agrárník – starosta – „kulak“: místní autority překážkou 
kolektivizace venkova. In HARNA, Josef – RAŠTICOVÁ, Blanka (eds.). Regionální zvláštnosti 
politiky agrární strany v období první Československé republiky. Studie Slováckého muzea, sv. 17. 
Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012, s. 231-232, 239. 
742 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-240, Podsvazek A, Agenturní zpráva agenta „Sedláka“ 
z 24.3.1952. Souhrn poznatků ke dni 20. července 1952 a další postup, KS StB (II. odbor - 3. odd.) 
Hradec Králové 22.7.1952. 
743 ÚDV Praha - stará spisovna, spis. zn. ÚDV-10/VtB-97, kopie Návrhu na provokační [slovo 
„provokační“ přeškrtáno] metodu na Cermana Vladimíra, Nová Paka 9.1.1952. 
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nepamatuji. Ukazoval mi fotografii manželky a dětí a dost neprozřetelně mluvil, že již 

je čtyři roky pryč, a to dítě bylo asi dvouleté. Já mu to hned řekl, on se zarazil, ale 

pak řekl, že také byl doma. Já s tím byl velice překvapen a rozrušen, cítil jsem nějaký 

úskok skrz to synovo střílení“, zaznamenal otec později popraveného Vladimíra. 

„Když odcházel, neb já jsem měl ještě práci, tak mi řekl, že zase někdy přijde, ale teď 

jede za hranice. Ale za tři dny zase v tom vepříně mě překvapil. To jsem mu již přímo 

řekl, že lže, že říkal, že jede do zahraničí a že je najednou tady, že je špicl, že přišel 

na mne skrze to synovo střílení. On to vymlouval, ale pak odešel, když viděl, že já se 

na žádnou špatnost nedám chytit. Ale pak se sešel se synem Vladimírem“, pokračuje 

v líčení Hrdličkovy neodbytnosti František Cerman. „Synovi jsem přísně nakázal, ať 

s ním nic nemá, že to přišel špicl za ním. […] Asi začátkem dubna jsem v neděli večer 

přepadl syna s tím člověkem v zadní chodbě u chléva. Pootevřenými dveřmi jsem 

slyšel, čím se baví. Ten člověk se ho ptal, co by za hranicemi dělal, jestli by 

nevstoupil do zahraniční armády. Syn hned neodpovídal a on zase: ‚Šel bys 

k parašutistům? Ty se ale bojíš? Ty seš pos…!‘ Syn jenom řekl, že se nebojí. Vtom 

ale já jsem tam již na ně vrazil a na toho člověka se obořil. ‚Vy synovi nedáte pokoj, 

až ho přivedete na šibenici!‘ On mi na to s ďábelským úšklebkem povídá: ‚Pane 

Cerman, to moc lechtá na krku!‘ Já se chtěl na něho vrhnout, ale syn mě zatlačil do 

dveří a zatím ten člověk druhými dveřmi zmizel.“ 744 „Sedlákova“ provokace 

Vladimíra Cermana a Stanislava Ježka skončila tragicky, 27letý Cerman byl 11. října 

1952 v Praze na Pankráci popraven.745 

                                                             
744 NA Praha, f. KPV ČR (nezprac.), kt. 121, složka Dokumentace Cerman a spol. Čistá u Horek, 
Výpověď Františka Cermana sepsaná v r. 1968. 
745 Podrobný popis provokace viz ABS Praha, f. Kabinet StB materiálů, sign. 323-24-18, Teror 
„Čistá“ - souhrnná zpráva, KV StB Hradec Králové 12.5.1952. Poprvé případ zpracoval MÁLEK, Jiří. 
Justiční vražda Vladimíra Cermana. In BABKA, Lukáš - VEBER, Václav (eds.). Za svobodu a 
demokracii III.: třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové 2002, s. 221-235. Dále viz PEXOVÁ, 
Hana. Kolektivizace v okrese Jičín. In BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK, Michal (eds.). 
Akce "K". Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a 
dokumenty. Praha: Pulchra, 2010, s. 244-255. PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období 
politických procesů v Československu v letech 1948-1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2009, s. 
157-160. Případem se už v roce 1956 zabývala Inspekce ministra vnitra, došla ovšem k závěru, že 
„nebyla porušena socialistická zákonnost“. ABS Praha, f. Inspekce MV - I. díl 1953-1972 (A 8/1), 
inv. č. 394, čj. IM-0036/56, s. 74-91. O sedm let později kontrolní a inspekční odbor MV přiznal 
provokační úlohu agenta „Sedláka“, ale konstatování nezákonnosti se vyhnul. ABS Praha, f. 
Sekretariát ministra vnitra II. díl 1960 - 1965 (A 2/2), inv. č. 277, zpráva Akce „Teror Čistá okr. N. 
Paka“, 1. zvláštní odd. - přehodnocovací skupina KS MV Hradec Králové 24.4.1963. Viz též BÁRTA, 
Milan. Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989: výběr dokumentů. Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2009. 323 s. 196-207. V závěru 60. let Inspekce MV konstatovala odpovědnost 
někdejších důstojníků StB v Hradci Králové za použití nezákonných metod a vyvodila personální 
důsledky po služební linii. KPV, archiv Jiřího Málka, složka Cerman - Čistá, úřední kopie Zprávy o 
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Od konce dubna až do začátku července 1952 Hrdličku zaneprázdňovala další 

provokace, tentokrát ve Žlunicích na Novobydžovsku. Během jedné květnové noci 

roku 1949 byla v katastru sousední obce Kozojedy postavena šibenice se 

znázorněním nejagilnějších komunistických funkcionářů, prosazujících zakládání 

JZD. Ačkoli Bezpečnost případ vyšetřovala, autor šibeniční instalace Ladislav Brož 

zůstal nevypátrán. Teprve na jaře 1952, kdy byl do regionu k potření 

protikolektivizačního odporu nasazen agent StB, který vystupoval jako zahraniční 

odbojář, začala Bezpečnost získávat jasné kontury o protirežimním smýšlení a 

aktivitách místních obyvatel, kteří napjatě očekávali politický zvrat a považovali za 

svou povinnost podílet se na svržení komunistické diktatury. Oním agentem byl 

pochopitelně Bedřich Hrdlička. O jeho zkontaktování s Brožem se postaral Josef 

Čipera z Kozojed, který spolupracoval s novobydžovskou StB pod krycím jménem 

„315“746 a kterému Brož důvěřoval. Když se jednou Ladislav Brož zmínil, že by rád 

odeslal dopis do zahraničí, „aby se na druhé straně dozvěděli, jak se u nás zachází 

s lidmi“, byla vhodná příležitost pro „Sedlákovo“ napojení na světě.747 Hrdlička, 

který ve Žlunicích vystupoval jako „Holub“, si tak celkem snadno získal Brožovu 

důvěru. Od přespříliš důvěřivého Brože dostal dokonce hnědý kožený kabát, který 

z rozhodnutí „řídícího orgána“ Martinka zůstal jeho majetkem.748 Ihned se začal 

zajímat o zbraně mezi odpůrci režimu na novobydžovském venkově, a tak se 

postupně do hledáčku tajné policie dostávali další, s poúnorovým režimem 

nesouhlasící občané z celého okolí. Kruh se rozšiřoval. V létě 1972 popsal Brož své 

kontakty se „Sedlákem“ následovně: „Dne 30. dubna 1952 přišel ke mně neznámý 

muž asi 35letý, který mi ukázal několik legitimací, z nichž jedna byla na jméno 

Holub. Řekl, že se jmenuje Holub, že ho posílá Čipera a že by potřeboval, abych mu 

poskytl informace o tom, jak se lidé staví k zakládání JZD, k politickému režimu.“ 

Posléze se začal vyptávat i na další vesnice, zajímali jej spolehliví lidé nesouhlasící 
                                                                                                                                                                             
prošetření akce „Teror – Čistá“ ze 7.6.1968 a Závěrečné zprávy Inspekce MV z 16.6.1969. ABS 
Praha, f. Kádrová správa Federálního ministerstva vnitra Praha, inv. č. 3, mikrofiš Informace o 
výsledcích šetření u funkcionářů MV zproštěných funkcí v červenci 1968 a o zařazení některých 
dalších odvolaných z vedoucích funkcí MV. 
746 Josef Čipera byl registrován pod č. 528 u Okresního oddělení MV Nový Bydžov jako tajný 
spolupracovník s krycím jménem „315“. Jeho svazek byl ukončen v září 1956 a v dubnu 1964 byl 
zničen. ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, kn. Protokol registrace svazků 
spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové. 
747 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-242 MV, Agenturní zprávy č. 12 a 16 z 11. 
a 21.4.1952. Souhrn poznatků „illeg. skupiny Brož a spol.“, Hradec Králové 2.10.1952. 
748 Ibidem, Agenturní zprávy agenta „Sedláka“ z 30.4. a 30.6.1952. Zápis o výpovědi L. Brože, KS 
StB Hradec Králové 31.10.1952.  
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s poúnorovým režimem. „Sám jsem agentovi nic nesliboval a ten mě nakonec řekl, 

když mi ukázal několik dalších legitimací, které měl, že se dlouhého života nedožiju, 

kdybych ho chtěl udat, a při tom na mě namířil pistoli. Pak mě tento neznámý muž 

navštívil ještě několikrát a je možné, že u mě také jednou přespal.“749 Na přelomu 

června a července 1952 rozhodl Stanislav Šedek o ukončení „Sedlákových“ návštěv 

ve Žlunicích, kontakt s Brožem pak dále udržovali spolupracovníci novobydžovské 

StB, kteří dostali za úkol předstírat, „že byl agent asi někde zastřelen, nebo ne-li 

dokonce chycen na hranicích“.750 Tím byl agent „Sedlák“ z „akce Brož a spol.“ 

stažen. Soudní proces s novobydžovskými hospodáři se konal jen několik dní před 

drastickou měnovou reformou před Krajským soudem v Hradci Králové, jeho aktéři 

byli odsouzeni pro trestný čin velezrady k mnohaletým trestům odnětí svobody.751 

Jak je vidět, zejména na jaře 1952 byl Bedřich Hrdlička coby agent „Sedlák“ 

nadmíru vytížený. V kontrastu s tím nemáme pro následující období jeho spolupráce 

s operativním odborem královéhradecké StB téměř žádné zprávy. Část byla zničena 

díky průběžným skartacím operativního materiálu, jiná část nesporně dosud čeká na 

své nalezení ve svazcích dalších zpracovávaných případů. Jisté však je, že 

Hrdličkova agenturní práce pokračovala i v následujících letech. Např. v kauze 

rozšiřování letáků k výročí narození Tomáše Garriguea Masaryka vystupoval 

Hrdlička na jaře 1954 zřejmě s požehnáním sovětského poradce, plán agenturně 

operativních opatření byl totiž stanoven „po poradě u sovětského poradce“.752 

V tomto případě nevíme, pod jakou legendou zde agent „Sedlák“ učinkoval, prameny 

jsou v tomto ohledu skoupé. Svému „řídícímu orgánovi“, kterým byl nadále Josef 

Martinek, v té době náčelník OO MV v Trutnově, dodával zprávy na vedoucího 

podniku NARPA v Trutnově, schůzky se odehrávaly na trutnovské promenádě vždy 

okolo 14. hodiny.753 

                                                             
749 Krajský soud v Hradci Králové, Rehabilitační spis Rt 124/90, spis. zn. 12 Tr 547/68, Protokol 
sepsaný u Krajského soudu v Hradci Králové 10.8.1972. 
750 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-242 MV, Agenturní zpráva agenta „Sedláka“ 
z 30.6.1952. 
751 Blíže viz URBAN, Jiří. Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku. In 
Theatrum historiae 8 (2011), Univerzita Pardubice, s. 279-310. 
752 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-660 MV, Protistátní letáky v výročí TGM - hlášení, KS 
MV Hradec Králové 9.3.1954. 
753 Ibidem, Agenturní zprávy agenta „Sedláka“ z 25. a 26.5.1954, OO MV Trutnov. 
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V polovině roku 1954 a na jaře 1955 vydal ministr vnitra Rudolf Barák754 

pokyny směřující k posílení agenturně operativní práce na venkově, v okolí bývalých 

agrárníků a „bývalých lidí“.755 Během druhé poloviny roku 1954 se podstatně 

posilovala síť informátorů v zemědělství, podle některých údajů narostl jejich počet 

někde až dvoj-trojnásobně. Hradec Králové však patři mezi spíše zaostávající 

regiony, zdejší agentura byla posílena jen o 17 spolupracovníků.756 V lednu 1955 

byla pro okresní náčelníky uspořádána celostátní porada, na níž vyslechli důrazné 

připomenutí, že „třídní boj“ na vesnici rozhodně neutichl.757 V dubnu 1955 obdržely 

operativní složky StB pokyn k „intensivnímu rozpracování nepřátel na úseku 

zemědělství“, který mimo jiné nařizoval urychleně dokončit evidenci „kulackých 

živlů“ a bývalých funkcionářů agrární strany v regionech a v jejich okolí „budovat 

agenturní sítě“, tedy získávat a mobilizovat spolupracovníky StB.758 StB tedy znovu 

zaměřila pozornost k venkovu, a to ještě předtím než Antonín Novotný vyhlásil 

v červnu 1955 záměr zahájit novou vlnu aktivní kolektivizace.759 V létě a na podzim 

1955 přicházely do regionů další rozkazy, pokyny a směrnice akcentující „zesílení 

boje proti nepřátelům přestavby zemědělství“.760  

Ke konci roku 1955 pracovalo pro královéhradeckou Bezpečnost na úseku 

vesnice celkem 27 spolupracovníků 3. odboru KS MV plus 14 agentů a 95 

informátorů 4. odboru KS MV.761 

Díky přehledovým hlášením, která se na základě rozkazů a směrnic 

doprovázejících odstartování nové kolektivizační vlny začala vyhotovovat, můžeme 

                                                             
754 K jeho působení v čele resortu vnitra viz TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. 
Praha: Vyšehrad, 2009. 
755 ABS Brno - Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 29, inv. č. 123, Směrnice o agenturně operativní 
práci pro KS-MV v problematice bývalých agrárníků a bývalých lidí, Praha 15.3.1955. Rozkaz  
ministra vnitra č. 136 z 30.6.1954. 
756 ABS Praha, f. Vytříděné spisy sekretariátu MV, sign. 319-15-9, Referát mjr. Ludvíka přednesený 
28.1.1955 na poradě s náčelníky okresních oddělení ministerstva vnitra, s. 6. 
757 Ibidem, s. 5. 
758 ABS Brno – Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 21, inv. j. 63, Tajný rozkaz č. 10 z 22.4.1955: 
Intensivní rozpracování nepřátel na úseku zemědělství. 
759 K širším souvislostem viz URBAN, Jiří. Československá cesta kolektivizace venkova po Stalinově 
a Gottwaldově smrti: od mezinárodních souvislostí k místním praktikám. In Prameny a studie 48: Z 
historie zemědělství. Národní zemědělské muzeum Praha, 2012, s. 92-115. PERNES, Jiří. Závěrečná 
etapa kolektivizace zemědělství v Československu 1957-1960. In BŘEZINA, Vladimír – PERNES, 
Jiří (eds.). Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-1960: sborník příspěvků. 
Brno: Stilus, 2009, s. 9-52. 
760 ABS Brno – Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 21, inv. j. 63, Tajný rozkaz č. 17 z 3.8.1955: 
Zesílení boje proti nepřátelům socialistické přestavby zemědělství. 
761 Ibidem, kt. 29, inv. č. 123, Čtvrtletní hlášení o agenturně operativní činnosti po linii zemědělství – 
doplňující zpráva, KS MV Hradec Králové 18.11.1955. 
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konstatovat, že Bedřich Hrdlička zůstával i v této fázi prosazování kolektivizace 

nadále platným agentem královéhradecké StB. V roce 1955 byl zaměstnán jako 

traktorista ve Svobodných Dvorech, na zdejší provozovně ČSSS Hradec Králové.762 

Jako „Sedlák“ zde byl nasazen na Františka Jozífa, hospodáře vystěhovaného mimo 

rámec akce „K“ ke zdejšímu státnímu statku. Jeho úkolem bylo dodávat zprávy o 

Jozífově „nepřátelské činnosti“, která měla spočívat například ve výrocích proti 

kolektivizaci, či ve vztahu k práci a k zacházení s různými hospodářskými stroji a 

s nářadím.763 Jinými slovy, „Sedlák“ zde monitoroval každodenní strategie pasivního 

odporu proti kolektivizaci.764 Hrdličkův záběr byl ovšem širší než prostředí 

provozovny státního statku. Z předešlých let už měl celou řadu kontaktů, a tak 

nepřekvapí, že dodával hlášení také na další nepohodlné hospodáře z širšího okolí. 

Dochovaný je například záznam jeho hlášení na hospodáře Frejvalda z 

obce Litohrady v okrese Rychnov nad Kněžnou, týkající se jeho postojů proti JZD.765 

Podívejme se nyní podrobněji na některé charakteristické rysy „Sedlákova“ 

agenturního vystupování. Pokud se týče způsobu „Sedlákova“ napojování na 

zájmové osoby v novém prostředí, byl buď nápomocen jiný tajný spolupracovník 

StB, nebo využita osoba, na kterou StB měla nějaké kompromitující materiály. Vždy 

se jednalo o lidi z blízkého okolí vytipovaných „objektů“. Krycí legenda o agentovi 

ze zahraničí organizujícím protikomunistický odboj zůstávala stejná, měnila se však 

jména, pod kterými „Sedlák“ vystupoval. V Čisté u Horek se vydával za „Josefa 

Havla“ a nechal se oslovovat jako „Pepík“ či „Joska“.766 Pochlubil se také 

používanou legitimací na jméno „Josef Snůška“.767 Ve Žlunicích se při první schůzce 

                                                             
762 SOkA Hradec Králové, f. Okresní soud Hradec Králové, spis. zn. 1T 121/57, Vyšetřovací spis č. 
VB-2906/40-55, Protokol o výslechu B. Hrdličky, Místní oddělení VB Hradec Králové 7.5.1955. 
763 ABS Brno – Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 29, inv. č. 123, Čtvrtletní hlášení o agenturně 
operativní činnosti po linii zemědělství – doplňující zpráva, KS MV Hradec Králové 18.11.1955. 
764 Srov. FITZPATRICK, Sheila. Stalin's peasants: resistance and survival in the Russian village after 
collectivization. New York - Oxford: Oxford University Press, 1994, s. 5-16. SCOTT, James 
C. Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale University Press, 
1985, s. 28-37. TÝŽ. Domination and the arts of resistance: hidden transcripts. New Haven: Yale 
University Press, 1990, s. 198.  
765 ABS Brno – Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 29, inv. č. 123, Hlášení k tajnému rozkazu 
ministra vnitra č. 128 ze dne 25.7.1955, KS MV Hradec Králové 30.12.1955, s. 8. 
766 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-399 HK, Podsvazek S. Ježek ml., Zápis o 
výpovědi z 10.5.1952, s. 4. Ibidem, Podsvazek F. Cerman st., Zápis o výpovědi z 10.5.1952, s. 5. 
Ibidem, Podsvazek S. Ježek st., Zápis o výpovědi z 15.5.1952, s. 4-5. Ibidem, Podsvazek F. Cerman 
ml., Zápis o výpovědi z 12.5.1952, s. 3. 
767 NA Praha, f. Konfederace politických vězňů České republiky (nezprac.), kt. 121, složka 
Dokumentace Cerman a spol. Čistá u Horek, Zpráva dokumentační komise K 231 Nová Paka z 
3.6.1968. Kopie Úředního záznamu „Teror Čistá - agenturní kombinace - zpráva“ z 24.4.1952.  
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v závěru dubna 1952 vykázal hned několika legitimacemi, oslovovat se nechal 

jménem „Holub“.768 Vystupoval údajně rovněž pod jménem „Jaroslav Sedláček“ 

z Krnska na Mladoboleslavsku.769  

Dochovány jsou rovněž vzpomínky na Hrdličkův terénní ústroj. 

V podmínkách novopackého podhůří Krkonoš se pochopitelně pohyboval i na lyžích, 

objevil se tedy v lyžařských kalhotách i botách, když sníh ze strání zmizel, objevoval 

se ustrojen v běžném obleku a kabátu hubertusu. Hrdlička měl oblibu v zeleném 

klobouku, „jaký nosí myslivci“, např. František Cerman podotkl: „nikdy jsem ho 

prostovlasého neviděl“. Jindy, přirozeně v závislosti na rozmarech počasí, se nechal 

vidět ve světlém nepromokavém plášti bez pokrývky na hlavě.770 

Citlivou otázkou byla pro královéhradecké referenty StB role agenta 

„Sedláka“ a jeho provokací při soudních líčeních. V případě Hrdličkova účinkování 

ve Žlunicích na Novobydžovsku zněl pokyn ppor. Martinka jasně: „Výslech 

s Brožem ohledně agenta II. odboru, kterého zná Brož jako agenta ze zahraničí, 

proveďte na zvláštní protokol.“ Při výslechu měli dát referenti StB Brožovi na 

vědomí, že agent, který ho navštěvoval, ještě není dopaden, a proto není žádoucí o 

něm do jiných protokolů a hlavně při procesu mluvit. „Upozorněte ho“, instruoval 

Martinek, že „kdyby se tak stalo, dáme mu k jeho trestným činům ještě velezradu, 

poněvadž se spojil s agentem cizí moci. O tomto je nutné Brože uvědomiti a 

zpracovati [ho] natolik, aby se nám nestalo, že by agent figuroval při procesu“, zněl 

závěrečný Martinkův pokyn.771 V případě provokace v Čisté u Horek na Novopacku 

byl Bedřich Hrdlička alias „Josef Snůška“ během přípravy procesu před Státním 

soudem Praha zasedajícím v Nové Pace772 kamuflován legendou o zastřelení 

(„likvidaci“) na hranicích dne 18. 5. 1952 v prostoru Karlových Varů orgány 

                                                             
768 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-242 MV, Zápis o výpovědi L. Brože, KS StB Hradec 
Králové 31.10.1952. 
769 Zde je možné, že se jedná o legendu, se kterou Hrdlička přišel z území Spolkové republiky 
Německo. ABS Praha, f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, sign. 302-219-6, Poznatky o 
agentech - zpráva z 6.11.1951. 
770 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-399 HK, Skupinový spis stb vyšetřování 
proti Vladimíru Cermanovi a společníkům, Obálka s doličným materiálem, Zápisy o výpovědích 
Vladimíra Cermana, Františka Cermana a Stanislava Ježka mladšího, KV StB Hradec Králové, b. d. 
771 ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-242 MV, Souhrn poznatků illeg. skupiny Brož a spol., 
Hradec Králové 2.10.1952. Separátní protokol o schůzkách s Hrdličkou coby „Holubem“ se dochoval 
ve vyšetřovacím svazku: ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy - Hradec Králové, sign. V-448 HK, 
Podsvazek L. Brož, Zápis o výpovědi, KS StB Hradec Králové 31.10.1952. 
772 Novopacký hotel Centrál, ve kterém Státní soud Praha ve dnech 12. a 13.6.1952 zasedal, dnes nese 
k této události pamětní desku. 
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pohraniční stráže“). „K tomuto účelu jsme si vyžádali od 1. oddělení, 1. sektoru V-Stb 

osobní data některého nepřátelského agenta, který byl v poslední době na západní 

hranici zastřelen“, informoval Šedek, přičemž dodal, že před Státním soudem bude 

„věci dán hladký průběh“. V případě Hrdličkova vystupování v Čisté na Novopacku 

totiž nebylo možné údajného zahraničního agenta ze soudního jednání vynechat, jeho 

provokační stopa se táhla celým případem. Královéhradecké vedení StB jeho uvedení 

při chystaném veřejném procesu naopak doporučovalo jako prostředek k vykreslení 

nebezpečnosti skupiny a odhalení „nepřátelské a zákeřné tváře vesnických 

boháčů“.773 

Obviněným v případu „Teror Čistá“ byly k identifikaci předloženy fotografie, 

které jsou dnes jediným dokladem zachycujícími Hrdličkův tehdejší vzhled. 

Hospodáři Stanislavu Ježkovi (1901) i dalším se do paměti zapsal jako štíhlý muž 

vyšší postavy s pronikavě černýma očima, hubenějším obličejem snědé barvy a 

černými vlasy. Ježkova charakteristika byla poměrně přesná, srovnáme-li ji 

s Hrdličkovým popisem z doby vojenské služby. Na 173 cm výšky vážil pouhých 61 

kg, vlasy měl černé, oči hnědé.774 „Fotografii, kde je bez vousů, měl i na svém 

průkaze, který mi ukazoval“, dodal posléze popravený Vladimír Cerman (1925). Do 

paměti se mu také zapsalo, že domnělý zahraniční agent „mluvil zcela správně 

česky“. Stanislav Ježek (1924) si pamatoval obě Hrdličkovy podobizny: bezvousou 

měl „na normálním občanském průkazu“, variantu s knírkem viděl „nalepenou 

v nějakém německém průkazu“.775 Na domněle identifikačních protokolech jsou za 

StB podepsáni Kuťák (vyslýchající) a Hnik (svědek). František Cerman (1893), který 

Hrdličkovi vystupujícímu jako „Josef Snůška“ od počátku nedůvěřoval, ovšem 

identifikaci údajného zahraničního agenta popsal jinak: „Asi týden před soudem byl 

jsem zavolán do kanceláře, kde seděli jiní dva páni a žena. Ukazovali mi fotografie, 

jestli toho člověka poznávám, že to byl ten zahraniční agent. Já jsem zase tvrdil, že to 

žádný zahraniční agent nebyl, že to byl nějaký špicl, který měl přivést syna do 

neštěstí, a bez brýlí že fotografii nerozeznám. Té paní se mé výpovědi asi moc 

                                                             
773 ABS Praha, f. Kabinet StB materiálů, sign. 323-24-18, „Teror Čistá“ - souhrnná zpráva adresovaná 
referátu 2021 II. sektoru Velitelství StB, KV StB Hradec Králové 12.5.1952. 
774 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Kmenový list. 
775 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy Hradec Králové, sign. V-399 HK, Skupinový spis stb vyšetřování 
proti Vladimíru Cermanovi a společníkům, Obálka s doličným materiálem, Zápisy o výpovědích 
Vladimíra Cermana, Františka Cermana, Stanislava Ježka a Stanislava Ježka staršího, KV StB Hradec 
Králové, b. d. 
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nelíbily. Druhý den jsem byl předvolán před ty dva referenty. Ten jeden byl Jaroslav 

Horák z Hořic, bývalý učitel tělocviku a druhý obrovité postavy, jméno neznám. Bylo 

mi řečeno, že jsem svými výpověďmi udělal špatný dojem na paní prokurátorku, 

která prý se jmenovala Matušinská. […] První referent po tom nezdařeném výslechu 

odešel a zůstal tam ten obr. Velké pihy na rukách a obličeji nevěstily nic dobrého“, 

pokračoval letitý sedlák v líčení dnů, během nichž byl zlomen k podpisu pod 

identifikaci. Jako jediný se však ozval i při přelíčení před Státním soudem Praha, 

zasedajícím v Nové Pace. Prokurátorka prý rozhořčeně reagovala výhrůžnými slovy 

„Ještě urážejte naši státní policii!“ a přetavila jeho poznámku v důkaz 

styku/kontaktu se „zahraničním agentem“, obhájci přirozeně seděli beze slov.776 

Údajně zastřelený agent „Josef“ byl však v době konání procesu (13. června 1952) 

spatřen na novopackém náměstí, poznala jej paní Ježková s dcerou.777 

Všem, se kterými se agent „Sedlák“, řízený 2. oddělením královéhradecké 

StB, setkal, utkvěl v paměti chybějící palec na jeho levé ruce. K tomuto úrazu přišel 

Bedřich Hrdlička zřejmě těsně před nástupem vojenské služby. Nabízí se proto 

domněnka, že by se přivozením tohoto úrazu chtěl vojenské povinnosti vyhnout. 

Dostupná fakta vypovídají o tom, že levý palec Hrlička ztratil před 3. květnem 1948, 

kdy nastupoval k základní vojenské službě. Hned během prvního týdne výcviku 

Hrdlička na svůj handicap poukazoval, z té doby máme k dispozici následující 

záznam: „Jmenovaný prohlašuje, že při doteku konečků dosud ještě nezahojeného 

uříznutého palce až u kořene jmenovaný cítí bolest. Vykonávání voj. výcviku 

znemožňuje hodně právě tato ztráta palce.“ 778 Zdravotní a lékařské záznamy 

z osobního spisu vojína Hrdličky autor sice neměl k dispozici, i tak ale 

můžeme konstatovat, že Hrdličkovo zranění bylo čerstvé a že souvislost mezi úrazem 

a povinností nastoupit vojenskou službu nelze vyloučit. Ostatně právě tento zdravotní 

handicap se stal důvodem předčasného ukončení výcviku a prominutí větší části 

základní vojenské služby, především ale poznávacím znamením agenta „Sedláka“.779 

                                                             
776 NA Praha, f. KPV ČR (nezprac.), kt. 121, složka Dokumentace Cerman a spol. Čistá u Horek, 
Výpověď Františka Cermana sepsaná v r. 1968. 
777 Ibidem, Dokumentační komise OV K231 Jičín k případu Vladimír Cerman a spol., Nová Paka 
3.6.1968. 
778 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Prohlášení velitele setniny k superarbitrační listině, Sokolov 10.5.1948. 
779 Po propuštění v roce 1962 se Brož od spoluodsouzeného Volejníka dozvěděl, že jej vyšetřoval 
„orgán“, kterému na levé ruce chyběl palec. Ačkoliv je přítomnost tajného spolupracovníka u 
vyšetřování vcelku nepravděpodobná, vedlo toto (nikoli jedinečné) poznávací znamení v případě 
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Služební hodnocení agenturní činnosti Bedřicha Hrdličky sice nemáme 

k dispozici, z dochovaných agenturních zpráv však můžeme konstatovat, že ve své 

roli agenta „Sedláka“ vystupoval velice aktivně, zapojoval vlastní iniciativu a 

nejednou navrhoval rozšíření okruhu zájmových osob.780 Jeho zprávy byly 

hodnoceny vesměs jako hodnověrné, jeho systematické snažení rozšiřovat okruh 

zájmových osob bylo ze strany Martinka a Šedka s povděkem kvitováno a 

podporováno. Na základě těchto indicií lze, dle mého soudu, považovat agenta 

„Sedláka“ za velice platný článek agenturní sítě utvářené operativním odborem 

královéhradecké StB kolem agrárních představitelů a místních autorit, nesouhlasících 

s poúnorovým vývojem a vzdorujícím kolektivizaci zemědělství v regionu. V akci 

„Kruh“ se osvědčil. Naproti tomu Jiří Málek poukazuje na „mizernou kvalitu 

agenturní práce“ v souvislosti s neobratným vyzrazením Hrdličkovy spolupráce 

samotnými příslušníky StB, a to údajně již v dubnu 1952.781 „On sám se pak vyzradil 

na veřejnosti do ukončení spolupráce s StB v lednu 1956 celkem šestkrát“, píše 

Málek na Hrdličkovo zpravodajské konto. Zároveň však podává důkaz toho, že si 

StB Hrdličkovy spolupráce dost cenila - jen mezi lednem a listopadem 1952 mu mělo 

být vyplaceno neuvěřitelných 67 533 Kčs.782  Josef Martínek v září 1963, tehdy již 

v hodnosti kapitána, uvedl, že Hrdlička byl za své agenturní výkony odměňován 

měsíčním platem „ve výši platu orgána mimo dalších útrat spojených s úkoly“.783 

                                                                                                                                                                             
žlunických hospodářů k dekonspiraci provokace v režii StB. „Poněvadž onen neznámý muž 
označovaný jako agent rovněž neměl na levé ruce palec, domnívám se, že onen agent byl vlastně 
orgán Státní bezpečnosti. Také mi byla ukázána při mém vyšetřování pistole ráže 9 mm, kterou jsem 
předal onomu neznámému muži. Toto mě také vede k domněnce, že tento neznámý muž přinejmenším 
spolupracoval se Státní bezpečností“, vyvozoval Brož. Někdejší vyšetřovatel KV StB v Hradci 
Králové František Suchánek však v roce 1972 prohlásil, že si na žádné podrobnosti o agentu 
„Sedlákovi“ nevzpomíná, naopak se snažil držet původní krycí legendy, popírající jeho angažmá u 
StB: „Nepamatuji se již, zda agent byl dopaden, vyšetřován a souzen. Domnívám se však, že na 
základě výpovědi Brože jistě se po něm šlo.“ Je třeba zmínit, že i uvnitř StB se ctila zásada, že každý 
příslušník měl vědět jen tolik, kolik potřeboval k práci na svém úseku, a že tedy Suchánek skutečně 
nemusel vědět, že jde o agenta řízeného kolegy Martinkem a Šedkem. Krajský soud v Hradci Králové, 
Rehabilitační spis Rt 124/90, spis. zn. 12 Tr 547/68, Protokoly sepsané u Krajského soudu v Hradci 
Králové 10. a 30.8.1972.  
780 Výslovně viz např. NA Praha, f. KPV ČR (nezprac.), kt. 121, složka Dokumentace Cerman a spol. 
Čistá u Horek, kopie Agenturní zprávy agenta „Sedláka“ z 23.4.1952. 
781 Ačkoliv bylo „Sedlákovo“ vystupování dosti troufalé, otrlé i drzé, v takovýchto situacích se jen 
těžko mohl vyhnout strachu. Odhalení provokace ani fyzická likvidace konfidenta odhaleného uvnitř 
skupiny by totiž nebyly ojedinělým případem. Srov. JURMAN, Hynek. Smrt pod Květnicí. Štěpánov 
nad Svratkou: vl. n., 2001, s. 50-62. NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav. Volavčí sítě: po 
stopách třetího odboje. Brno: Host, 2012, s. 142n., 164, 179n. 
782 MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana. In BABKA, Lukáš - VEBER, Václav (eds.). Za 
svobodu a demokracii III.: třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové 2002, s. 223. 
783 KPV, archiv Jiřího Málka, složka Cerman - Čistá, kopie Vyjádření k případu akce Teror v Čisté, 
Hradec Králové 25.9.1963. 
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Domnívám se, že pravidelný měsíční příjem plus úhrady výloh, vykázaných jako 

agenturní, jak se dochovalo například v případě schůzek s Jiřinou Hroudovou, 

představují mimořádné ohodnocení „Sedlákovy“ agenturní práce a svědčí o tom, že 

si StB jeho výkonů nadmíru cenila. S Málkovým hodnocením proto nemohu 

souhlasit.  

Ukončení Hrdličkovy spolupráce se StB datuje Jiří Málek lednem 1956.784 

Podle záznamu v registru byl svazek tajného spolupracovníka ukončen 23. února 

1956.785 Poslední záznam o jeho aktivní spolupráci, který bylo možné v archivu 

dohledat, byl datován 30. prosince 1955,786 poté zbývá už jen opakovaně 

povzdechnout nad skartací Hrdličkova osobního spisu.787 

Do Hradce Králové se Hrdlička, když u zdejší StB získal nové uplatnění jako 

agent „Sedlák“, stěhoval pravděpodobně bez manželky. Bydlel ve vile u paní 

Vosáhlové v Albertově ulici čp. 645, k pobytu na této adrese se přihlásil 12. prosince 

1951. Na začátku května následujícího roku se z pobytu odhlásil bez udání bližší 

adresy.788 Zdržoval se však stále v regionu horního Polabí, kde měl coby agent 

„Sedlák“ velice napilno. Z listopadu 1953 máme záznam o jeho registraci u 

Okresního vojenského velitelství v Trutnově. Podle vojenských záznamů disponoval 

Bedřich Hrdlička řidičským oprávněním nejen na osobní i nákladní automobily 

(skup. C), ale od roku 1956 také novým řidičským průkazem na ovládání 

motorových rypadel, traktorů nad 35 HP, dozerů, scraperů a terénních rozrývačů.789 

Po předpokládaném skončení spolupráce se Státní bezpečností se tedy Hrdlička 

pravděpodobně nevrátil do zemědělského sektoru, nýbrž zakotvil ve stavebnictví.  

Jako určitý přechodník mezi obdobím aktivní spolupráce, kdy Hrdličkovi 

opakovaně procházely nejrůznější prohřešky a přestupky, a vstupem do civilního 

                                                             
784 MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana. In BABKA, Lukáš - VEBER, Václav (eds.). Za 
svobodu a demokracii III.: třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové 2002, s. 223. 
785 ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 
1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové registrační č. 226. 
786 ABS Brno – Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 29, inv. č. 123, Hlášení k tajnému rozkazu 
ministra vnitra č. 128 ze dne 25.7.1955, KS MV Hradec Králové 30.12.1955, s. 8. 
787 V březnu 1956 byl svazek převeden pod archivní číslo 18018, v listopadu 1958 byl soubor předán 
královéhradecké KS MV, v březnu 1959 uložen pod archivním číslem 1270 a v roce 1980 zničen. ABS 
Praha, f. Agenturní svazky Centrála, kn. Archivní protokol agenturních svazků a map vlastnoručních 
zpráv spolupracovníků, 1. zvláštní odbor MV, arch. č. 18018. Za dohledání záznamu o převedení a 
zničení svazku vděčím Vladimíru Lejtnarovi. 
788 SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor Hradec Králové, kt. 307, inv. č. 1652, Hlášení 
obyvatelstva (Hrabal-Chlustin), 1949-1955, Přihláška trvalého pobytu občana. 
789 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Evidenční list. 
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života lze vnímat Hrdličkovo trestní stíhání. Zahájeno bylo již v létě 1956, v té době 

pracoval jako zootechnik JZD Svinary.790 V listopadu 1957, tehdy již jako 

zaměstnanec národního podniku Zemstav, byl Lidovým soudem v Hradci Králové 

odsouzen za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a za podvod 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na sedm měsíců.791 Po průtazích s nástupem 

trestu jej vykonal ve druhé polovině roku 1958.792 V následujících letech už jsou 

zprávy o působení Bedřicha Hrdličky podstatně vzácnější. V únoru 1966 bylo 

Hrdličkovo bydliště stále uváděno v Hradci Králové, nyní na třídě Československé 

armády čp. 394. Zaměstnán byl tehdy jako strojní technik u n. p. Inženýrské a 

průmyslové stavby, korespondenci si nechával zasílat na pracoviště, údajně kvůli 

častým výjezdům na montáže. „Přechodné bydliště nemá - jezdí neustále po 

montážích. Korespondovat cestou závodu nebo OO-VB Hradec Králové. Na 

uvedenou adresu se nevrací, jelikož se s manželkou rozvedl v roce 1961.“793 Údaj 

z února 1966 nám tedy prozrazuje také rozvod Hrdličkova manželství, to je však na 

dlouhou dobu vše, co prameny prozrazují. Podle pamětníků se koncem šedesátých let 

vrátil na rodné Berounsko a žil s družkou Annou Mestekovou, nejprve v Počaplech, 

později v Trubíně. Společenských a kulturních akcí se neúčastnily.794 V roce 1980 

požádal Hrdlička Ministerstvo národní obrany o vydání osvědčení o účasti na odboji 

v době 2. světové války.795 Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. o příslušnících 

československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje 

za osvobození mu bylo vydáno na základě politicky motivovaného věznění v roce 

1944.796 Bedřich Hrdlička zemřel v červenci 1994.797  

                                                             
790 SOkA Hradec Králové, f. Okresní prokuratura Hradec Králové (nezprac.), spis. zn. Pt 306/56, 
Návrh na zahájení vyšetřování, OO VB Hradec Králové 2.8.1956. 
791 SOkA Hradec Králové, f. Okresní soud Hradec Králové, spis. zn. 1T 121/57, Protokol o hlavním 
líčení a Rozsudek Lidového soudu v Hradci Králové 29.11.1957. Přípis n. p . Zemstav, Praha 
29.12.1957. 
792 Ibidem, Hlášení věznice č. 1 Hradec Králové z 20.12.1958. 
793 Vojenský archiv – Centrálna registratura Trnava, f. Osobné spisy, Hrdlička Bedřich, nar. 
29.6.1922, Evidenční list. 
794 Rozhovor autora s Gertrudou Svobodovou (1931), bývalou kronikářkou obce Trubín, v Trubíně 
dne 29.10.1952. Rozhovor autora se Zdenkou Posovou, kronikářkou obce Trubín, v Trubíně dne 
29.10.1952. V archivu se z této doby dochovala agenda jednání mezi JZD a Václavem Hradličkou st. 
ohledně předání jeho chalupnického hospodářství. SOkA Beroun, f. MNV Trubín, kt. 1 D II, sl. 
Majetkové záležitosti, případ předání čp. 23 (1970-1971). 
795 ABS Praha, f. Sbírka různých písemností, sign. S-9561 Plzeň, Přípis náčelníka 4. odd. 2. odboru 
XIII. správy SNB mjr. Komendy, čj. SE-020/4-1980 ž9, FMV Praha 15.5.1980. 
796 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha,f. Sbírka 255, Osobní spis účastníka 
národního boje za osvobození podle zák. 255/46 Sb., č. j. 199251/84 Bedřich Hrdlička, Osvědčení 
vystavené Federálním ministerstvem národní obrany 13.6.1984. V této souvislosti se nabízí paralela 
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Minimálně v jednom ze svých hlášení se Bedřich Hrdlička po schůzce se 

žlunickým kolářem Brožem zmínil o jistém Čermákovi z mlékárny, a to v souvislosti 

s protikomunisticky aktivní skupinou z Novobydžovska.798  

 

 

6.4 Josef Čermák neboli „Jindřich“ 
 

Josef Čermák se narodil 28. června 1921 v Sekeřicích na Novobydžovsku799 

do rodiny Jindřicha a Růženy, roz. Holmanové. Rodina bydlela ve stavení čp. 91, 

rodiče vlastnili pouze 1 ha půdy. Otec byl organizován v sociální demokracii, 

pracoval jako elektrotechnik v kolínské elektrárně, jedné z prvních v tehdejším 

Československu,800 k tomu chodíval v sezóně vypomáhat k sedlákům. Dokázal 

rodinu dobře zabezpečit, nouzi malý Josef nepoznal. Absolvoval tři třídy obecné a tři 

třídy měšťanské školy, dvouletou obchodní školu v Jičíně a poté údajně ještě tři roky 

Obchodní akademie v Kolíně.801 V roce 1938 nastoupil do novobydžovské mlékárny, 

potřebnou přímluvu obstarali sedláci, u kterých otec vypomáhal. V té době byl Josef 

Čermák členem agrárního dorostu. V mlékárně pracoval nejprve jako praktikant, 

posléze expedient a později jako zástupce účetního. V roce 1940 přešel do mlékárny 

v Poličce, odkud byl v roce 1942 poslán na nucené práce do saského Gröditz. Ještě 

předtím se ale stihl poznat a posléze i oženit s Věrou Tomáškovou (1923). 

V listopadu 1944 utekl zpět do Čech. Chvíli byl zaměstnaný na stavbě trati u 

rafinerie cukru ve Skřivanech, nějaký čas pracoval ve výkupu vajec v Železnici, poté 

                                                                                                                                                                             
s kritikou provádění zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, o níž 
jsem se zmínil v kapitole Česká historiografie protikomunistického odboje a odpor proti kolektivizaci. 
797 MÁLEK, Jiří. Justiční vražda, s. 224. Obecní úřad Trubín, Pamětní kniha obce Trubína, s. 128. 
Místo jeho pochování se autorovi nepodařilo dohledat, není pohřben ani v Berouně, ani v Králově 
Dvoře, kde se nachází hřbitov nejbližší jeho rodné obci. 
798 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Agenturní zpráva agenta „Sedláka“, KS StB Hradec Králové 6.6.1952. 
799 V obci s rozlohou katastru o výměře 319 ha žilo v té době 410 obyvatel v 88 domech. Na 
společenském životě se podílel především Sbor dobrovolných hasičů. BALCAR, Vladimír – 
RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef et al. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. I. 
díl. Praha: Český statistický úřad, 2006, s. 474-475. 
800 Veolia Energie Kolín - historie [cit. 2015-03-16].  
URL: <http://www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-kolin#hi>. 
801 Obchodní studium v Kolíně nelze na základě třídních výkazů ze školních roků 1936/37, 1937/38, 
1938/39 a 1939/40 (Odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní, Veřejná škola obchodní při 
obchodní akademii, Obchodní akademie), obsažených ve fondu Obchodní akademie Kolín (1893-
2003), potvrdit, v žádném se jméno Josefa Čermáka nevyskytuje. Kolínské studium tedy bude zřejmě 
pouze součástí pozdější fabulace. Za ověření vděčím Jaroslavu Pejšovi ze SOkA Kolín. 
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znovu nastoupil do mlékárny v Novém Bydžově.802 S manželkou Věrou vychovávali 

dceru Věru (1942), rodina bydlela v Novém Bydžově čp. 1589, v dnešní 

Jungmannově ulici, nedaleko vlakové stanice. Josef Čermák byl evangelického 

vyznání, měl zálibu v myslivosti, neodmítl účast na žádném honu.803 

 Přihlášku do KSČ podal poprvé v roce 1946, členské příspěvky však brzy 

přestal platit, naopak příležitostně rozvážel po okolních vesnicích národně 

socialistické letáky. Politika jej moc nezajímala, pětadvacetiletý mladý muž se v té 

době věnoval spíše večírkům a mladým dámám. Po únoru 1948, údajně pod otcovým 

vlivem podal novou přihlášku do KSČ, jeho členství bylo zaregistrováno 15. března 

1948, jeho stranická legitimace nesla číslo 2575270. V říjnu 1949 jej novobydžovský 

OV KSČ pověřil funkcí stranického instruktora, který měl při schůzích a 

instruktážích „hájit politiku strany“. Tou dobou byl rovněž organizovaným členem 

Revolučního odborového hnutí a Jednotného svazu českých zemědělců.804 Funkci 

„aktivisty na úseku socializace vesnice“ zastával do roku 1953.805 Při stranické 

prověrce v roce 1950 byl coby „dobrý organizátor a tlumočník při přenášení nové 

formy zemědělské výroby na venkově“ prověřen kladně, členská schůze však zároveň 

vyslovila doporučení, aby byl ve své funkci „více průbojnější a tvrdší“.806 Členem 

KSČ byl Josef Čermák podle všeho čistě z prospěchářských, kariérních důvodů. 

                                                             
802 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Zápis o výpovědi, OO StB  Nový Bydžov 23.5.1953. ABS Praha, f. Svazky 
kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní operativní svazek 
„Podvodník“, opis Vlastního prošetření, OO StB Nový Bydžov, b. d. (1952/3). Návrh na založení 
osobního operativního svazku a plán agenturně operativního opatření, OO MV Hradec Králové 
4.4.1962. Záznam „Čermák - předseda JZD Rovnost“, OO MV Hradec Králové29.11.1962 (jedná se o 
záznam pohovoru s Františkem Vackem z Nového Bydžova, někdejším nadřízeným J. Čermáka). 
Agenturní zpráva informátora „Milana“, OO MV Hradec Králové 2.8.1961. Zpráva o prošetření 
stížnosti, Inspekce MV, Praha 10.4.1962. 
803 SOkA Hradec Králové, f. ONV Nový Bydžov, kt. 297, inv. č. 926, sign. IV/II/1, Udání na Antonína 
Milera z Vysokého Veselí pro přestupek zákona o organizaci politické správy, Velitelství stanice SNB 
Nový Bydžov 11.8.1948. ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek 
spolupracovníka „Jindřich“, Agenturní zpráva agenta „Fandy“, OO-StB Nový Bydžov 15.8.1952. 
Zápis o výpovědi, OO StB  Nový Bydžov 23.5.1953. ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného 
rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní operativní svazek „Podvodník“, opis Dílčí 
ustanovky na Věru Čermákovou, OO StB Nový Bydžov 21.9.1952. 
804 NA Praha, f. ÚV KSČ - členská evidence, Evidenční štítek 0004518 Čermák Josef, Nový Bydžov 
20.11.1950. ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek 
spolupracovníka „Jindřich“, Zápis o výpovědi, OO StB  Nový Bydžov 23.5.1953.  
805 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, Zpráva o prošetření stížnosti, Inspekce MV, Praha 10.4.1962. 
806 NA Praha, f. ÚV KSČ - členská evidence, Evidenční štítek 0004518 Čermák Josef, Nový Bydžov 
20.11.1950. 
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V soukromých rozhovorech tvrdil, „že v duchu není komunista, jen na papíře“.807 

Podle hlášení spolupracovníka StB z jeho blízkého okolí byl Čermák „veliký lišák, 

jednou mluví tak a podruhé tak. Nikdo se v něm nevyzná. Své povinnosti koná jako 

stoprocentní člen strany, mluví-li s někým, který je jiného smýšlení, mluví zase 

jinak.“ 808  

Na vesnicích byl Čermák oblíbený, dokázal přivřít oko v leckterém případě 

nesplněných dodávek.809 Mezi zaměstnanci mlékárny naopak velké obliby nepožíval, 

protože „se rád opíjí a špatně platí a přitom obtěžuje všechny děvčata“.810 Někteří 

mu vytýkali povýšené chování, jiní jej měli rádi už jen proto, že v hostinci občas 

dokázal zaplatit útratu za celou společnost. Mnozí zemědělci si ho předcházeli, 

sedláci jej hostili a v době zabíjaček obtěžkávali výslužkami.811 Jako zástupce 

mlékárny se totiž účastnil rovněž hospodářských kontrol.812  

V lednu 1953 bylo podáno trestní oznámení na skupinu protikomunisticky 

orientovaných hospodářů ze Žlunic a Vinar, obcí Čermákova mlékařského rajónu. 

„Všichni obvinění […] představují komplot zločinných živlů a jsou rozhodnuti 

z nenávisti k našemu státnímu zřízení bojovat pro rozvrácení šťastné budoucnosti 

pracujícího lidu“, zněla jedna z obviňujících formulací. Tehdejší krajský velitel StB 

                                                             
807 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Zpráva agenta zn. 1634, OO-StB Nový Bydžov 22.12.1951. Další ze spolupracovníků StB, 
který v dokumentech vystupuje pod značkou 1634, byl podle všeho také zaměstnancem 
novobydžovské mlékárny. Při podávání informací na Josefa Čermáka podotkl, že „Čermák je velice 
opatrný a nic tak lehko neřekne“. Ibidem, Zpráva agenta zn. 1634, OO-StB Nový Bydžov 13.8.1952. 
O tom, že mlékárny byly častými objekty, v nichž se StB snažila získávat nejen poznatky, ale i 
spolupracovníky, bychom našly důkazy i jinde. Např. na bývalého ředitele novobydžovské mlékárny 
Josefa Černého shromažďoval poznatky další ze zaměstnanců, vystupující v dokumentech jako agent 
„Haryk“. ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-239, Agenturní zpráva agenta „Haryka“, OO 
StB Nový Bydžov 15.4.1953. 
808 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Zpráva agenta zn. 1634, OO-StB Nový Bydžov 22.12.1951. Zápis o výpovědi, OO StB  
Nový Bydžov 23.5.1953. 
809 Ibidem, Zpráva agenta zn. 1634, OO-StB Nový Bydžov 22.12.1951. 
810 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Zpráva agenta Fandy, OO-StB Nový Bydžov 15.8.1952. 
811 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, opis Vlastního prošetření, OO StB Nový Bydžov, b. d. (1952/3). 
812 SOkA Hradec Králové, f. ONV Nový Bydžov, kt. 297, inv. č. 926, sign. IV/II/1, Udání na Antonína 
Milera z Vysokého Veselí pro přestupek zákona o organizaci politické správy, Velitelství stanice SNB 
Nový Bydžov 11.8.1948. Stav archivní dokumentace, vzniklé činností a řízením novobydžovské 
mlékárny, bohužel neumožňuje Čermákův zaměstnanecký poměr a úřední činnost blíže doložit. SOA 
Zámrsk, f. Průmysl mléčné výživy n. p. Nový Bydžov, kt. 19, inv. č. 1 a kt. 22, invč. 4. SOkA Hradec 
Králové, f. Mlékařské a hospodářské družstvo Nový Bydžov, inv. č. 3, kn. 3 a inv. č. 8, kn. 8. 
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škpt. František Zita813 prokuraturu zároveň vyrozuměl, že se v šetření pokračuje a že 

osoby, které jsou uvedené v protokolech a nefigurují v trestním oznámení, budou 

předmětem zvláštního podání.814 Jedním z těch, kdo významně figuroval 

v protokolech, nikoli však v trestním oznámení, byl právě Josef Čermák ze Sekeřic, 

vedoucí pracovník výkupního aparátu novobydžovské mlékárny, tehdy již začleněné 

do n. p. Průmysl mléčné výživy.815 V době konání procesu se zatčenými hospodáři 

byl Josef Čermák zavázán ke spolupráci se StB.  

Ve čtvrtek 22. května 1953 přijeli z Hradce Králové na Okresní oddělení StB 

v Novém Bydžově por. Šedek a ppor. Kolek. Bylo devět hodin ráno, když společně 

s Ladislavem Rükrem, velitelem novobydžovského oddílu StB, vyzvedli Čermáka na 

předem smluveném místě a vydali se na cestu do Vrchlabí. Nervózní Čermák se 

snažil prolomit stísňující ticho a navázat s tajemnými příslušníky rozhovor, bylo mu 

však dáno najevo, že nemají chuť s ním diskutovat. Vlastní vázací akt se odehrával 

v budově Okresního oddělení StB ve Vrchlabí, kam dorazili před 11. hodinou. 

„Upozornil jsem Čermáka“, popisoval průběh vázání Rükr, „že máme k němu určité 

požadavky a chceme, aby nám na tomto místě osvětlil svoji /protistátní/ činnost. 

Čermák na tomto úvodu se poněkud zarazil a z jeho chování bylo patrno, že je velmi 

překvapen, ježto něco podobného nečekal.“ Přítomní soudruzi začali probírat 

Čermákův životopis, sezení mělo formu výslechu, který byl po poledni přerušen 

hodinovou pauzou na oběd. Čermák byl usvědčován z trestné činnosti a chvílemi 

propukal v pláč. V 18.30 hodin se přítomní odebrali na večeři, poté výslech 

pokračoval. „Ku konci jsme Čermákovi dali za úkol, aby napsal veškeré svoje styky a 

poznatky na osoby, o kterých nám během výslechu vyprávěl“, stojí ve zprávě.  Ve 

22.30 hodin se všichni odebrali ke spánku, příslušníci StB si ustlali ve vedlejší 

místnosti, Čermák spal v místnosti, kde se odehrával celý výslech. Jen těžko si lze 

představit, že měl té noci Josef Čermák klidné spaní. Ráno příslušníkům sdělil, že o 

celé věci v noci přemýšlel a že je ochoten jim nyní říci vše. Když v 9 hodin dorazila 
                                                             
813 František Zita (1919) vstoupil do služeb MV v únoru 1946. Funkci velitele KV StB v Hradci 
Králové vykonával v krátkém období mezi zářím 1952 a dubnem 1953. ABS Praha, delimitované 
spisy ÚDV, spis ÚDV-13/VvK-97, Zjištěné obsazení náčelnických míst na Správě StB Hradec 
Králové v letech 1948-89, Praha 1.6.1999. 
814 ABS Praha, f. Vyšetřovací spisy - Hradec Králové, sign. V-448 HK, Trestní oznámení, KS StB 
Hradec Králové 21.1.1953. 
815 Novobydžovská mlékárna se po svém začlenění do n. p. Průmysl mléčné výživy (PMV) v roce 
1952 specializovala především na výrobu sušeného mléka. V roce 1958 se Nový Bydžov stal dokonce 
sídlem PMV. Viz KUBÁSKOVÁ, Lucie. Dětská mléčná výživa. In Prameny a studie 48: Z historie 
zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum Praha, 2012, s. 57-59. 
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soudružka Mesnerová, mohlo se začít s protokolováním výslechu. V kladení otázek 

se Rükr a Kolek střídali. „Během psaní tohoto protokolu se Čermák snažil opět 

kličkovat, […] znovu několikráte propukl v pláč, a to vždy v okamžiku, kdy mu byly 

zvráceny jeho argumenty a dokázána protistátní činnost.“ Prohřešky, se kterými na 

něho příslušníci StB vyrukovali, byly následující: 1) V roce 1940 si neoprávněně 

vypůjčil peníze z pokladny novobydžovské mlékárny. 2) V roce 1951 rozeslal 

(bývalému četníkovi Karlu Kopperovi, statkáři Arnoštu Ročkovi z Veselské Lhoty a 

obchodníku Vobořilovi z Nového Bydžova816) letáky vybízející k činnosti proti KSČ 

signované slovy „Pravda vítězí - RAK“. Obsah letáků nabádal adresáty, aby se 

vetřeli mezi komunisty, znemožňovali či zpomalovali postup kolektivizace, získávali 

zbraně a v případě války či revoluce aby zajistili horlivé komunisty ve svém okolí. 

Každému z adresátů byly určeny konkrétní úkoly. V letácích rovněž stálo: „Krev za 

krev, smrt za smrt, za zradu dřív neb později řádný trest a soud.“ Čermák ovšem 

nebyl autorem textu, sám takový leták obdržel poštou a opsal jej. Chytře přitom 

rozeslal pouze průpisy, originál i první kopie zničil, aby se na pisatele, resp. psací 

stroj jen tak snadno nepřišlo. 3) Na jaře 1952 si s Josefem Hnátem vzájemně sdělili 

zapojení do protikomunistické činnosti. Čermák se měl při té příležitosti Hnátovi 

svěřit, že spolupracuje s bývalými funkcionáři okresu (včetně bývalého předsedy 

ONV Stanislava Jiránka). 4) Pomáhal hospodářům vyhnout se trestu za nižší 

dodávky či nedostatečnou tučnost mléka.817   

Přítomní příslušníci StB tyto prohřešky „zhodnotili dle trestního řádu, což na 

Čermáka velmi zapůsobilo. Čermák v tomto okamžiku znovu propukl v pláč a žádal 

nás, abychom v jeho případě postupovali shovívavě, že nám dokáže svojí spoluprací 

s námi, jak to opravdu s dnešním zřízením myslí.“ Poté už byl před Josefa Čermáka 

položen zpravodajský slib.818 Pro kontakt se StB si Josef Čermák vybral krycí jméno 

„Jindřich“, zaevidován byl jako agent č. 521.819 „Řídícím orgánem“ nového tajného 

                                                             
816 Rozeslání letáků odůvodnil snahou postrašit jejich adresáty, především Koppera: „měl jsem na 
něho vztek proto, že byl hlavní příčinou toho, že jsem se dostal v době okupace na práci do Německa“. 
Ačkoliv tuto výpověď učinil pod nebývalým tlakem StB, motiv k takovému jednání v podobě zášti a 
obviňování všech tří adresátů jako strůjců jeho protektorátního odchodu do Poličky a posléze i 
nuceného nasazení v Říši mu rozhodně nescházel. ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 
937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka „Jindřich“, Zápis o výpovědi, OO StB  Nový Bydžov 
23.5.1953. 
817 Ibidem, Zpráva o vázání, b. d. 
818 Ibidem.  
819 ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 
1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové, registrační č. 521. 
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spolupracovníka byl náčelník oddílu StB v Novém Bydžově vstržm. Ladislav Rükr. 

Hořický rodák stržm. Ladislav Rükr (1923) byl původním povoláním strojní 

zámečník. V létě 1945 vstoupil do KSČ, do služby v Bezpečnosti byl přijat na jaře 

1949 a vydržel v ní až do léta 1978, kdy v hodnosti kapitána a s několika medailemi 

odešel do výslužby. Funkci velitele novobydžovské StB zastával od října 1950 do 

října 1953, bydlel v Dobré Vodě u Hořic.820 Podle hlášení z března 1951 měl pro 

práci v okrese k dispozici pět „orgánů“.821  

Jak vidno Josef Čermák byl ke spolupráci přiměn na základě 

kompromitujících materiálů o jeho protikomunistické činnosti. „Teprve po jednání 

na Státní bezpečnosti jsem si plně uvědomil slova mého táty, který mne vždy 

vychovával v duchu dělnickém“, stojí v závěru Čermákovy výpovědi z těchto dnů.822 

Vyhrožování trestním postihem se stalo účinnou motivací k podepsání závazku.823 

Čermák byl pro StB velmi zajímavý, jako vedoucí výkupu mléka jezdil dennodenně 

po obcích, měl přehled o celkovém postavení všech obcí na okrese, osobně se znal 

s mnoha zemědělci včetně těch, kteří od jara 1949 začali dostávat nálepku „kulaků“. 

Čermák měl pro jednání s lidmi na vesnici velmi dobré schopnosti, právě proto jej 

velitel novobydžovského oddělení StB vytipoval, tedy vybral „jako typ pro 

spolupráci, a sice do svazku ‚Závady na vesnici‘“.824 Spolupráce s ním však podle 

StB nepřinesla očekávané výsledky, zprávy byly hodnoceny jako kusé a vesměs 

nevýznamné. Čermák se podle všeho (na rozdíl od Lieslera a Hrdličky) nestal 

sympatizantem poúnorového režimu, podle konečného hodnocení jeho spolupráce je 

pravděpodobné, že upravoval výběr svých objektů i zprávy o nich tak, aby pro StB 

co nejméně prospěšný. Inspekce ministra vnitra ovšem s odstupem několika let 

hodnotila jeho počáteční spolupráci veskrze pozitivně: „Po zavázání ke spolupráci se 

projevil jako iniciativní spolupracovník a podával všeobecné poznatky a 

                                                             
820 ABS Brno - Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 4795/23, Ladislav Rükr, nar. 
27.6.1923, Kádrové vyhodnocení pro vojenskou správu, Hradec Králové 21.6.1978. Dotazník, Hradec 
Králové 6.4.1949. 
821 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-14-4, Početní stav KV StB a jeho podřízených složek, 
Hradec Králové 16.3.1951. 
822 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Zápis o výpovědi, OO StB  Nový Bydžov 23.5.1953. 
823 K nejčastějším metodám viz KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, s. 
78-79. 
824 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, opis Vlastního prošetření, OO StB Nový Bydžov, b. d. (1952/3). 
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charakteristiky jednotlivých osob.“825 Svou roli tu pravděpodobně sehrál faktor 

strachu, vzpomínky na květnový výslech a pohrůžky musely být ještě dosti živé. 

Napovídá tomu i zřejmě jediná dochovaná agenturní zpráva, kterou Čermák podal 

jen několik dní po svém zpravodajském zavázání.826 Celkový charakter a obsah jeho 

agenturních zpráv dnes již jen těžko zhodnotíme, neboť byly zničeny, z dochované 

části svazku lze pouze určit jejich počet, bylo jich 38.827  

V září 1953 změnil Josef Čermák zaměstnání. Začal dojíždět do Prahy 

(vlastnil osobní automobil značky Wartburg), kde pracoval jako ekonom na 

ministerstvu potravinářského průmyslu, hlavní správě mléčného průmyslu. 

Přemístění z novobydžovské mlékárny do Prahy znesnadňovalo udržování 

zpravodajských kontaktů. Závazkem stvrzené spolupráci se StB se začal vyhýbat, 

úkoly neplnil. V červnu 1955 jej převzal 3. odbor KS MV Hradec Králové, Čermák 

se však na schůzky dostavoval stále řidčeji a po telefonu se nechával zapřít. Proto 

byla spolupráce počátkem jara 1956 ukončena.828 

V roce 1957 se Josef Čermák, dosud jako zaměstnanec ministerstva, zúčastnil 

veletrhu v Lipsku.829 V následujícím roce byl přemístěn do funkce ředitele 

drůbežářských závodů v Jičíně, respektive v Dřevěnici, a posléze, v červnu 1959 

„byl stranickými orgány dosazen do funkce předsedy JZD v Ohnišťanech“.830 V 

ohnišťanském JZD Rovnost, které si své sídlo vybudovalo v sousedství 

novogotického zámečku Podlesí, vykonával Josef Čermák placenou funkci předsedy 

                                                             
825 Ibidem, Zpráva o prošetření stížnosti, Inspekce MV, Praha 10.4.1962. 
826 Týkala se sedláka Josefa Kožíška ze Sekeřic. ABS Praha, f. Historický fond MV, sign. H-242 MV, 
Agenturní zpráva agenta „Jindřicha“ z 29.5.1953. 
827 ABS Praha, f. Agenturní svazky MV, arch. č. 937543 MV, Osobní svazek spolupracovníka 
„Jindřich“, Věcný rejstřík. 
828 Ibidem, Návrh na uložení svazku agenta č. 521 do archivu, 3.4.1956. ABS Praha, f. Svazky 
kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní operativní svazek 
„Podvodník“, Vyhodnocení osobního operativního svazku č. 5917 akce Podvodník, II. odbor 6. 
oddělení KS MV Hradec Králové, 22.9.1964. 
829 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, Plán agenturně operativního opatření do akce „Podvodník“, OO MV 
Hradec Králové 18.12.1962. NA Praha, f. Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu 
zemědělských výrobků Praha (nezprac.), krabice 91, Situační zpráva technické skupiny ke dni 
23.1.1957, s. 7 (veletrh v Lipsku). 
830 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, Zpráva o prošetření stížnosti, Inspekce MV, Praha 10.4.1962. Záznam 
o vytěžení Karla Průška, zaměstnance PMV Nový Bydžov, OO MV Hradec Králové 21.5.1963. 
Agenturní zpráva agenta „Klivie“ - zpráva z revize JZD Ohnišťany, KS MV Hradec 
Králové12.6.1964. 
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do konce roku 1961.831 Od začátku zde své působení považoval za dočasné a 

několikrát žádal o uvolnění z funkce, politické dosazení vnímal zřejmě jako formu 

šikany, čekání na jeho „zakopnutí“.832 Brzy po zbavení funkce předsedy JZD 

v Ohnišťanech skončil na pracovní pozici pomocného skladníka v n. p. Dehtochema 

v Hradci Králové, v podniku na výrobu asfaltovaných izolačních materiálů. Na zásah 

OV KSČ byl krátce předtím, v únoru 1962, propuštěn z pozice ekonoma Krajské 

vojenské stavební a ubytovací správy v Pardubicích. Na základě poznatků OO MV 

mu bylo sděleno, že důvodem propuštění je ztráta politické důvěry.833  

Na jaře 1962 byl na osobu Josefa Čermáka založen operativní svazek pod 

krycím názvem „Podvodník“. „Jmenovaný je podezřelý z nepřátelské činnosti, je ve 

styku s býv. agrárníky na Novobydžovsku a dále je podezřelý, že v době okupace byl 

ve styku s gestapem“, stojí v odůvodnění.834 V návrhu se poukazovalo na Čermákovy 

kontakty „s osobami, které jsou nepřátelsky zaměřené proti lid. dem. zřízení“, což 

z něho činilo objekt zájmu StB. Na jeho osobu byli tzv. úkolováni lidé z jeho 

blízkého okolí, tajní spolupracovníci StB vedení v následujících kategoriích:835 

informátor „Zdeňka“,836 informátor „Milan“837 a agent „TEN“,838 zprávy o 

Čermákovi však podávali také informátor a později agent „Klivie“839 a agent 

„Ikarus“.840  

                                                             
831 Ibidem, Záznam „Čermák - předseda JZD Rovnost“ o pohovoru s Františkem Vackem z Nového 
Bydžova, někdejším nadřízeným J. Čermáka, OO MV Hradec Králové 29.11.1962. 
832 SOkA Hradec Králové, f. JZD Ohnišťany, kt. 1, inv. č. 31, sign. II/1, Přípis J. Čermáka 
představenstvu JZD, Nový Bydžov 29.11.1959. 
833 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, Návrh na založení osobního operativního svazku a plán agenturně 
operativního opatření, OO MV Hradec Králové 4.4.1962. Zpráva o prošetření stížnosti, Inspekce MV, 
Praha 10.4.1962. 
834 Ibidem, Rozhodnutí o zavedení osobního operativního svazku, KS MV Hradec Králové 29.4.1962. 
835 Ibidem, Plán agenturně operativního opatření do akce „Podvodník“, OO MV Hradec Králové 
18.12.1962. 
836 V. V., krycí jméno „Zdenka“, registrační č. 1990. ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, 
kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové.  
837 B. Č., krycí jméno „Milan“, registrační č. 5301. ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, 
kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové.  
838 J. E., krycí jméno „Ten“, registrační č. 1732. ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, kn. 
Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové.  
839 B. J., krycí jméno „Klivie“, registrační č. 7615, archivní č. 941703. ABS Praha, f. Agenturní 
svazky Hradec Králové, kn. Archivní protokol agenturních svazků a spisů spolupracovníků, 1. zvláštní 
oddělení KS MV Hradec Králové. Ibidem, kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní 
oddělení KS MV Hradec Králové, registrační č. 5282.  
840 J. V., krycí jméno „Ikarus“, registrační č. 2123. ABS Praha, f. Agenturní svazky Hradec Králové, 
kn. Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení KS MV Hradec Králové.  
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V únoru 1962 Josef Čermák adresoval ministrovi vnitra Lubomíru 

Štrougalovi stížnost na příslušníky StB ze svého okolí. Bezprostřední příčinou bylo 

jeho propuštění z pardubické vojenské správy. Krom toho, že si stěžoval na hrubé 

jednání svého bývalého „řídícího orgána“ Proška, uvedl na svou obhajobu, že již 

v roce 1947 podával tehdejšímu bezpečnostnímu referentovi novobydžovského ONV 

Synkovi zprávy o činnosti národních socialistů a bývalých agrárníků ze svého okolí. 

K tomu se měl dokonce zavázat písemným prohlášením.841 Alfréd Synek, 

prodlévající tou dobou ve výkonu trestu ve Vykmanově, jeho výpověď zcela 

popřel.842 Odvoláním se na někdejší stranickou a bezpečnostní autoritu Alfréda 

Synka se Čermák pravděpodobně pokusil omluvit či zastínit své časté 

protikomunistické výroky, mohl vědět o jeho upadnutí v nemilost a mohl doufat, že 

jeho tvrzení nebude konfrontováno se Synkovou výpovědí, v tomto ohledu však 

neuspěl. Inspekce MV konstatovala, že se Čermák do KSČ „vetřel“ kvůli osobnímu 

prospěchu a že „ve skutečnosti straně škodil“. V roce 1959 mu byro OV KSČ 

v Jičíně udělilo stranickou důtku s výstrahou, ve druhé polovině roku 1961 pak byro 

OV KSČ v Hradci Králové na základě návrhu disciplinární komise rozhodlo o jeho 

vyloučení z KSČ. Pracovníkům královéhradecké KS MV přitom Inspekce MV 

vytknula, že o Čermákově protikomunistickém založení, o kterém od roku 1953 

věděli, neinformovali vedoucí funkcionáře, a to ani v roce 1956 po formálním 

ukončení spolupráce.843 

 Významnou roli zde sehrály jednak protikomunistické letáky z roku 1951, 

jednak skutečnost, že (nikoli jen v podnapilém stavu) nechodil nikdy daleko 

pro hrubé výrazy na adresu členů a funkcionářů KSČ, což dokládaly zprávy tajných 

spolupracovníků. Zaznamenána jsou např. Čermákova vyjádření srovnávající 

fašismus s komunismem844 a Castrův kubánský režim s režimem Antonína 

Novotného,845 o tom, že „dneska je republika jeden veliký koncentrák“,846 či o tom, 

jak Čermák třímaje služební pistolí vyřkl, že „přijde doba, kdy tímto bude kosit 

                                                             
841 ABS Praha, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála, arch. č. 948820 MV, Osobní 
operativní svazek „Podvodník“, Protokolární výpověď sepsaná se stěžovatelem J. Čermákem před 
příslušníky Inspekce MV, Hradec Králové 27.3.1962. 
842 Ibidem, Protokolární výpověď sepsaná s odsouzeným A. Synkem před příslušníky Inspekce MV, 
Ostrov - Vykmanov 3.4.1962. 
843 Ibidem, Zpráva o prošetření stížnosti, Inspekce MV, Praha 10.4.1962. 
844 Ibidem, Agenturní zpráva informátora „Klivie“ ze 17.10.1962. 
845 Ibidem, Agenturní zpráva informátora „Klivie“ z 5.11.1962. 
846 Ibidem, Agenturní zpráva informátora „Klivie“ z 5.9.1962. 
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všechny soudruhy“.847 Nepřestával věřit v politický převrat a na adresu 

komunistických funkcionářů pronášel, že „se žerou mezi sebou, že se vykoušou“.848 

V září 1964 královéhradecká StB Čermákovo „rozpracovávání“ pro podvracení 

republiky ukončila a s výhledem jeho stíhání pro „machinace“ v JZD Ohnišťany 

předala poznatky kolegům z VB.849 Ačkoliv se v trestních rejstřících nepodařilo 

dohledat záznam o Čermákově věci, lze „přerod“ Josefa Čermáka z potenciálního 

spolupracovníka v „nepřítele“ režimu považovat z pohledu bezpečnostních složek za 

dokonaný. Pro vylíčení dalších životních cest Josefa Čermáka bohužel v pramenech 

ztrácíme potřebnou oporu, pro účely sledování různorodosti aspektů fenoménu 

spolupráce se však s ukončením líčení v polovině šedesátých let můžeme spokojit. 

 

6.5 Souhrn hledisek a znaků 
 

Když v březnu 1952 kolegium ministra národní bezpečnosti konstatovalo, že 

„proti dosavadnímu bezohlednému boji třídního nepřítele na vesnici byla práce 

orgánů Stb, i přes docílené kladné výsledky, nedostatečná“, bylo jasné, že budování 

agentury, tedy získávání tajných spolupracovníků mělo být i nadále jedním 

z hlavních úkolů StB na venkově.850 Snaha vedení KSČ prosadit kolektivizaci 

zemědělství za každou cenu byla eminentní, tlak na soukromě hospodařící rolníky 

právě tehdy, v roce 1952 kulminoval.851 Vedení královéhradecké StB si důležitost 

tohoto úkolu uvědomovalo, již delší dobu se snažilo stavy spolupracovníků 

navyšovat. Krajský velitel opětovně deklaroval agenturní práci za „nejpřednější 

úkol“.852 Tehdy již agenti „Karel Glaser“ a „Sedlák“ participovali na výsledcích 

práce operativního a vyšetřovacího oddělení StB v Hradci Králové. Nikoli náhodou 

vypovídají prameny z období roku 1952 o jejich nebývalé aktivitě a úsilí.  

                                                             
847 Ibidem, Agenturní zpráva informátora „Milana“ z 5.10.1962. Plán agenturně operativního opatření 
do akce „Podvodník“, OO MV Hradec Králové 18.12.1962. 
848 Ibidem, Agenturní zpráva agenta „Klivie“ z 24.4.1963. 
849 Ibidem, Postoupení poznatků, KS MV Hradec Králové 21.9.1964. 
850 ABS Praha, f. Sekretariát ministra vnitra I. díl 1948-1959 (A 2/1), inv. č. 78, Návrh na příští 
zaměření referátu vesnice - materiál projednaný ve schůzi kolegia MNB 17.3.1952. 
851 V obecné rovině viz JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 
2008, s. 141-163. Promítnutí do situace v konkrétním regionu viz URBAN, Jiří. Venkov pod 
kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního "kulackého" procesu. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 207-
214. 
852 SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec králové, kt. 486, inv. č. 369, sign. 1/72/3/5, Zápis z členské 
schůze I. desítkové organizace KSČ při KV StB v Hradci Králové 6.6.1952. 
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Režii tohoto úsilí a priorit v daném regionu zosobňoval do značné míry 

Stanislav Šedek, velitel operativního oddělení StB v Hradci Králové. Stanislav Šedek 

(1920) byl původním povoláním tkadlec. Narodil se ve Rtyni v Podkrkonoší do 

rodiny drážního zaměstnance s malým hospodářstvím se 4 ha půdy. V letech 1926 až 

1934 absolvoval čtyři třídy obecné a čtyři třídy měšťanské školy ve Rtyni 

v Podkrkonoší. Po ročním učebním kurzu v Červeném Kostelci absolvoval v letech 

1937 až 1939 odbornou hospodářskou školu ve Smiřicích.853 Poté nastoupil do 

zaměstnání jako tkadlec, nejprve u firmy Červenokostelecké tkalcovny, poté u firmy 

Kejzlar Červený Kostelec, nějaký čas také pracoval v Německu, kde se měl ukrývat 

před zatčením, které mu v protektorátu snad hrozilo. V květnu 1945 vstoupil do 

KSČ, ve Rtyni v Podkrkonoší spoluzakládal stranickou organizaci. V září toho roku 

byl přijat do služeb MV. Nejprve byl přidělen ke stanici SNB ve Vrchlabí, po 

absolvování školy SNB v Mariánských Lázních sloužil u pohraničních útvarů v 

Lubech u Chebu a v Žacléři na Trutnovsku. Po komunistickém převratu byl povolán 

do Hradce Králové, kde k 1. dubnu 1948 nastoupil službu u zdejšího velitelství StB. 

Během roku 1948 stihl projít Krajskou politickou školou v Hradci Králové a 

Ústřední politickou školou v Doksech. V roce 1950 absolvoval školení pro střední 

velitele StB v Libějovicích a v Doupově. V letech 1954 až 1955 studoval na 

operativní škole kontrarozvědky v Moskvě.854  

Podle služebního hodnocení z doby, kdy pro StB v Hradci Králové pracovali 

sledovaní spolupracovníci, byl Stanislav Šedek nejschopnějším náčelníkem 

operativního odboru, jakého královéhradecká StB do té doby měla. Sám zpracovával 

nejdůležitější případy a řídil nejkvalitnější spolupracovníky, v práci byl obětavý a 

iniciativní, politicky se neustále sebevzdělával, díky čemuž byl hodnocen jako 

„třídně uvědomělý, politicky velmi vyspělý“.855 Během vyšetřování vedeného ÚDV 

v devadesátých letech minulého století Šedek vypověděl, že po událostech 
                                                             
853 Do análů školy se zapsal jako pilný a vytrvalý mladík s výborným prospěchem a s výkyvy 
v chování, oba ročníky ukončil s vyznamenáním. SOkA Hradec Králové, f. Státní zemědělské školy 
Smiřice, kn. 48, inv. č. 50, Odborná škola hospodářská Katalog  I. ročníku škol. roku 1937/38 a II. 
ročníku škol. roku 1938/39, s. 25. 
854 ÚDV Praha - stará spisovna, spis ÚDV-16/VtB-96, úřední kopie dokumentů z personálního spisu 
Stanislava Šedka, Kádrové vyhodnocení, Praha 16.4.1955 a části Zvláštního dotazníku MV. Podle 
vyjádření ABS v Brně - Kanicích byl personální spis Stanislava Šedka, nar. 15.4.1920, arch.č. 
4488/20 dne 6.11.2001 zapůjčen ÚDV v Brně, ale nikdy už nebyl vrácen. Tehdejší vyšetřovatel Ing. 
Procházka zřejmě celý spis přiložil k materiálům některé z vyšetřovaných kauz, Šedkův spis se tak 
stal součástí některého spisu soudního a dnes jej nelze dohledat. 
855 ÚDV Praha - stará spisovna, Vyšetřovací spis ÚDV-16/VtB-96, kopie dokumentů z personálního 
spisu Stanislava Šedka, Velitelský posudek, KS StB Hradec Králové 13.10.1953. 
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v Babicích svolal Ladislav Kopřiva do Prahy na MNB velký aktiv velitelů StB, jehož 

výsledkem byla direktiva co nejpřísnějšího potlačování, stíhání a trestání jakýchkoli 

forem „teroru“. Z velitelů se tehdy stali náčelníci, místo soudružského tykání bylo 

prý nařízeno vykání.856 Šedkův někdejší kolega Josef Cvrček (1921), působící na KV 

StB v Hradci Králové ve funkci velitele, resp. náčelníka odboru vyšetřování, 

k tehdejší atmosféře poznamenal: „Tehdejší vyšetřování bylo poznamenáno spěchem, 

dobovou atmosférou. Střílelo se a v kraji pořád něco hořelo, stohy, stodoly družstev. 

Prokuratura pořád tlačila, aby se vyšetřovalo rychle a ukončovalo vyšetřování co 

nejdříve. […] Vycházelo se z toho, že nejdůležitější je přiznání pachatele. To bylo to 

hlavní. […] Prokuraturu a senát zajímalo jen to, co pachatele usvědčovalo. Ostatní 

nemělo smysl zapisovat.“857 Do této atmosféry spadá počáteční a zároveň zřejmě 

nejaktivnější období spolupráce námi sledovaných tajných spolupracovníků.  

Vylíčili jsme již, že pro StB bylo agenturní pronikání mezi protikomunisticky 

smýšlející obyvatelstvo prvořadým úkolem. Karel Liesler, Bedřich Hrdlička a Josef 

Čermák se každý jiným dílem na naplňování tohoto úkolu podíleli při potírání 

odporu proti prosazování kolektivizace v regionu Hradeckého kraje. Pokusme se 

nyní shrnout, co je k plnění tohoto úkolu přivedlo, a vyjádřit společné i rozdílné rysy 

jejich spolupráce se Státní bezpečností. 

Pocházeli z odlišných regionů i sociálních vrstev. Karel Liesler se narodil do 

rodiny pražského obchodníka. Vyrůstal v demokratickém ovzduší první republiky, 

nouzi nepoznal, dostalo se mu vysokého vzdělání. Pracoval jako pedagog. Naproti 

tomu Bedřich Hrdlička pocházel z chudých poměrů zemědělské rodiny z Trubína na 

Berounsku. Dosáhl minimálního vzdělání, což jej později zřejmě frustrovalo, 

usuzujeme-li podle četných nepravd, které o svém vzdělávání šířil. Pracoval 

v zemědělství, nejprve jako mechanik, poté agronom. Josef Čermák se narodil do 

rodiny vysoce kvalifikovaného dělníka, jako jediný pocházel z regionu pozdějšího 

Hradeckého kraje, ze Sekeřic na Novobydžovsku. Rodina byla dobře situovaná, díky 

čemuž mohl získat kvalitní střední odborné vzdělání. Pracoval jako úředník 

mlékárny. Ani jeden z nich neměl ke spolupráci se StB vlastní podnětné důvody, 

naopak lze usuzovat, že všichni tři s poúnorovým režimem nesympatizovali, 

                                                             
856 Ibidem, Úřední záznam, Praha 11.7.1996. 
857 Vyšetřovateli ÚDV Jiřímu Málkovi se tehdy Josef Cvrček svěřil, že se celý život pokládal za 
slušného člověka, zatímco nyní, tj. po listopadu 1989, by se měl pokládat za zločince. „Není to 
lehké!“, povzdychl si. Ibidem, Úřední záznam, Praha 24.10.1996. 
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minimálně v jeho počáteční fázi. Největší otazník zůstává v tomto ohledu pouze u 

Bedřicha Hrdličky, jenž se v nových poměrech pozvedl na agronoma a jehož motivy 

k útěku z komunistického Československa nejsou uspokojivě objasněny.  

Ke spolupráci se Státní bezpečností se všichni tři zavázali ve vcelku tíživé 

životní situaci. Karel Liesler tak učinil v pozici vězně, v prostředí vyšetřovací 

věznice StB v Hradci Králové, s největší pravděpodobností už v době, kdy teprve 

čekal na soud. Situaci Bedřicha Hrdličky lze chápat jako situaci dobrodruha bez 

hlubších ideových i mravních měřítek. V momentě, kdy se coby zadržený kurýr 

dostal do úzkých, nečinilo mu problém přejít na druhou stranu. Byl v situaci toho, 

kdo nemá co ztratit, ke spolupráci přistoupil jako k dalšímu dobrodružství. O jeho 

údajné spolupráci s Bogatajovou skupinou na území Spolkové republiky Německa 

nemáme přímé důkazy, faktem ovšem zůstává, že ani případy jako ten Hrdličkův 

nebyly ojedinělým jevem.858 Josef Čermák neměl o poúnorovém režimu žádné iluze, 

patřil k praktikům, jež se naučili šikovně využívat stranickou legitimaci jako vnější 

ochranný nátěr či lak i jako prostředek udržení si životního standardu. Na spolupráci 

se Státní bezpečností přistoupil v situaci, kdy musel volit mezi pozicí obžalovaného, 

nebo spolupracujícího. Okolnosti vedoucí k podepsání závazku byly přirozeně ve 

všech třech případech formovány a iniciovány ze strany StB. K podepsání závazku 

spolupráce přispěly přísliby lepších vyhlídek, vidina výhod, psychologický nátlak, 

vyhrožování perzekucí a strach z kompromitace. Nelze než vyslovit souhlas s tím, co 

již v exilu vyjádřil Vilém Hejl, tedy že hlavními prostředky náboru spolupracovníků 

StB byly kombinace slibů a hrozeb.859  

Motivace ke spolupráci se StB bývala různorodá, od ideologického 

přesvědčení, přes touhu po kariéře či pocit získání moci nad svým okolím, ale i 

nedostatek síly vzepřít se, až po zlomení nevybíravým nátlakem.860 Zatímco Karel 

Liesler vstupoval do spolupráce s vidinou brzkého propuštění, Bedřich Hrdlička si 

pravděpodobně vychutnával pocit důležitosti a vědomí nově získané moci. Josef 

                                                             
858 Srov. například s příběhem Rudolfa Nevečeřela, viz HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 
Praha: Univerzum, 1990, s. 108-109. V obecné rovině viz KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. 
Brno: Doplněk, 1999, s. 79-80. 
859 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 95. 
860 Nad pestrostí různých motivací ke spolupráci s Bezpečností se zamýšlela také Sheila Fitzpatrick, 
která analyzovala motivy pisatelů udavačských dopisů, viz FITZPATRICK, Sheila. Signals from 
below: Soviet letters of denunciation of the 1930s. In FITZPATRICK, Sheila – GELLATELY, Robert 
(eds.). Accusatory practices: denunciation in modern European history, 1789-1989. Chicago – 
London: University of Chicago Press, 1997, s. 85-120. 
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Čermák nalezl ve spolupráci východisko ze zdánlivě bezvýchodné situace, přistoupil 

k ní proto, aby se vyhnul trestnímu stíhání. 

Je zřejmé, že pohnutky a očekávání byly u každého z nich odlišné. Od toho se 

potom odvíjela míra aktivity, kterou noví tajní spolupracovníci vyvíjeli, a výsledky, 

které podávali. Karel Liesler byl pro ulehčení vězeňského pobytu a brzké propuštění 

ochoten udělat vše. Jeho výsledky tomu odpovídaly. Díky svému vzdělání a 

inteligenci se stal špičkovým agentem. Bedřich Hrdlička se s prací konfidenta a 

provokatéra ztotožnil. Jeho vystupování bylo iniciativní a svérázné, agenturní práce 

v jeho podání rozhodně nebyla učebnicová, nicméně pro StB byla velice cenná. 

Provokace, ke kterým byl využíván,861 přispěly zásadním způsobem k odhalení 

mnoha aktérů odboje a odporu proti komunistické moci. Naproti tomu Josef Čermák 

přistupoval ke spolupráci se StB jako k nutnému zlu a záhy přistoupil ke strategii 

bojkotu spolupráce. Zprávy podával pouze v krátkém období bezprostředně 

navazujícím na traumatizující zážitek z vlastního vázání. Jakmile to šlo, plnění úkolů 

se začal vyhýbat. Nikoli náhodou se z tajného spolupracovníka stal v očích StB 

nepřátelskou osobou, objektem kontrarozvědného rozpracování. 

Charakter jejich spolupráce zásadně odlišovalo prostředí, ve kterém působili. 

Karel Liesler plnil úkoly tajného spolupracovníka na celách vyšetřovací věznice StB. 

Sledoval reakce vyšetřovaných na výslechy, zaváděl s nimi rozhovory na témata, 

která mu určili vyšetřovatelé, nebo je přesvědčoval k doznání. Působil jako tzv. 

„kukačka“.862 Pro vyšetřovatele StB získával cenné údaje o činnosti a postojích lidí, 

kteří se mezi vězeňskými zdmi ocitali v důsledku svého demokratického 

přesvědčení, nekomunistického smýšlení, díky odporu, který kladli nevybíravě 

prosazované kolektivizaci, a často také následkem rozsáhlých provokací, řízených 

královéhradeckou StB. V těchto tzv. agenturních kombinacích hrál významnou úlohu 

Bedřich Hrdlička. Jako agent StB s krycím jménem „Sedlák“ plnil své úkoly v 

terénu. V rámci akce „Kruh“ navazoval kontakty s lidmi ochotnými pracovat proti 

poúnorovému režimu. Vystupoval jako agent americké zpravodajské služby, který 

organizuje odboj proti komunistickému režimu a útěky z Československa. Vyzvídal, 

                                                             
861 K provokacím v režii StB viz KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, s. 
86-96. 
862 JANOUCH, František - KOLMAN, Arnošt. Jak jste tak mohli žít?: dialog generací. Praha: Novela 
bohemica, 2011, s. 31. Srov. NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav. Volavčí sítě: po stopách 
třetího odboje. Brno: Host, 2012, s. 176n. 
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pobízel, provokoval. Minimálně v případě pronásledování bývalých exponentů 

Janákova východočeského sboru Selských jízd se Lieslerovo a Hrdličkovo agenturní 

působení protnulo a vzájemně ovlivnilo. Díky jejich hlášením získávala StB 

informace o protikomunisticky smýšlejících občanech, o jejich aktivitách a 

záměrech, o zbraních mezi odpůrci režimu. To vše ideálně zapadalo do konstrukce 

„protistátních skupin“, jež nesly jasný kolektivizační podtext. Ne všichni, o kterých 

StB získala „závadné“ informace, ovšem končili v souzených „protistátních 

skupinách“. Ti z nich, kteří byli z titulu svých kontaktů a okolí pro StB zajímaví, byli 

verbováni pro spolupráci. Nezapomínejme, že nejčastější metodou bylo verbování 

právě na základě kompromitujících materiálů.863 Josef Čermák pro StB zajímavý byl. 

Jako vedoucí pracovník výkupního aparátu novobydžovské mlékárny jezdil 

dennodenně po vesnicích, účastnil se hospodářských kontrol, měl přehled o 

celkovém postavení všech obcí v okrese, na vesnicích byl oblíbený, osobně se znal 

s mnoha zemědělci, včetně těch, kteří od jara 1949 začali dostávat nálepku „kulaků“. 

Právě proto jej velitel novobydžovského oddílu StB vytipoval pro spolupráci k 

problematice „závady na vesnici“. O tom, že „při získávání agentury byla 

rozhodující pouze míra zájmu StB a čas, který měla k dispozici“,864 vypovídá i příběh 

Čermákovy spolupráce se StB, který je ilustruje nejen dočasné podlehnutí jednotlivce 

promyšlenému nátlaku bezpečnostního aparátu, ale i úspěšnou taktiku vymanění se 

ze závazku danému Bezpečnosti. 

Jeden z kronikářů ze sledovaného regionu poznamenal při ohlédnutí se za 

těmito roky, že si kolektivizace vesnice vyžádala „mnoho potíží, těžkostí, 

nepříjemností a znesváření mnohých občanů“.865 Kapitola, kterou v procesu 

prosazování kolektivizace představuje fenomén využívání tajných spolupracovníků 

StB, je, myslím, výmluvným potvrzením jeho slov. 

 

 

 

 

                                                             
863 K různým praktikám obstarávání tzv. „kompromateriálu“ viz KAPLAN, Karel. Nebezpečná 
bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, s. 78-79. 
864 FROLÍK, Jan. Nástin organizačního vývoje státněbezpečnostních složek SNB v letech 1948-1989. 
In Sborník archivních prací, roč. XLI, č. 2, Praha: Panorama, 1991, s. 483. 
865 SOkA Jičín, f. Základní devítiletá škola Slavhostice (nezprac.), Kronika obecné školy v 
Slavhosticích, s. 103-104. 
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KAPITOLA 7. Fenomén dobrovolnosti 
 

7.1 Družstevní dispozice v obci Stěžery  
 

Obec Stěžery leží při okresní silnici spojující Hradec Králové s Nechanicemi. 

Rozprostírá se v nejúrodnější části okresu Hradec Králové, v polabské řepařsko-

obilnářské půdní oblasti v nadmořské výšce 253 až 265 m. Klimaticky jde o oblast 

pro zemědělství nejpříznivější, a to teplotně, srážkově i co do délky vegetační 

doby.866 Katasterm obce, jehož celková výměra činila 629 ha,867 protéká Plačický 

potok, směřující od svého pramene v Přímském lese na jihovýchod k labskému 

řečišti, do něhož ústí nedaleko Opatovického jezu mezi Opatovicemi a Vysokou nad 

Labem, tedy na samé hranici horního toku Labe. Stěžery jsou dnes od labského 

řečiště vzdálené 5 km, není však bez zajímavosti, že leží zhruba napůl cesty mezi 

dnešním a třetihorním řečištěm, doloženým v nedaleké Probluzi.868 Posouvání 

říčních toků k východu je přitom v geomorfologii horního Polabí doloženo již 

poměrně dlouho.869 

Podle údajů ze sčítání obyvatel zde v roce 1950 žilo 893 lidí ve 185 

domech.870 Více než polovinu jich zaměstnával průmysl, od krajského centra 

s průmyslovými podniky dělí Stěžery pouhých pět kilometrů. Tradiční dělnické 

zázemí poskytovala v katastru obce místní cihelna fungující od roku 1870. Po 

znárodnění v roce 1945 stěžerská cihelna rozšiřovala po následujících dvacet let své 

výrobní kapacity. Poměrně početná byla tedy ve Stěžerách komunita tzv. 

kovorolníků a zemědělských dělníků. I proto měla KSČ ve Stěžerách svou místní 

organizaci hned od roku 1921.871 Stěžerská místní organizace KSČ patřila k těm 

aktivním. Na počátku roku 1948 byl v jejím čele dlouholetý předseda, strojník 
                                                             
866 DUDEK, František. Počátky řepného cukrovarnictví v Čechách: příspěvek k hospodářským 
dějinám 30. a 40. let 19. století. Poděbrady: Oblastní muzeum, 1973, s. 26. QUITT, Evžen. Klimatické 
oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971, s. 13, 14. Obecní úřad Stěžery, 
Kronika obce Stěžery I, s. 124. 
867 HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste bohatství stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 
(1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
868 MOCEK, Bohuslav. Labe v Hradci Králové: příroda řeky ve městě a okolí. Hradec Králové: 
Muzeum východních Čech, 2012, s. 5. ŠÁMALOVÁ, Zlata. Labe a Orlice v Hradci Králové: historie 
říčních staveb. Hradec Králové: Povodí Labe, 2007, s. 1-2. 
869 DĚDINA, Václav. Tvář naší vlasti a její vývoj. Praha: Sfinx, 1925, s. 70-71. 
870 BALCAR, Vladimír – RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef et al. Historický lexikon obcí České 
republiky 1869–2005, I. díl. Praha: Český statistický úřad, 2006, s. 464-465.  
871 HORYNA, Václav. Vlastivěda Královéhradecka: kulturní a hospodářský snímek okresu. Hradec 
Králové: Okresní pedagogické středisko, 1968, s. 444-447. 
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Jaroslav Souček, kterého zastupoval holič František Matějka. Funkci jednatele 

zastával Josef Kučera, pokladníka pak Antonín Podrazil. Pro stranickou práci mezi 

zemědělci byli určeni rolníci František Dlesk a František Hynek a přirozeně 

družstevní referent, kterého představoval předseda Souček. Referentem lidové správy 

a knihovníkem byl dělník Čeněk Těšitel, s mládeží sdruženou v SČM pracoval krejčí 

Jaroslav Kopecký.872 Funkci předsedy MNV ve Stěžerách zastával František 

Dvořáček (1895), povoláním dělník, člen KSČ.873 

Spolkový život byl ve Stěžerách tradičně bohatý. V roce 1876 zde byl založen 

ochotnický a pěvecký spolek Mladota, následující rok se ustavil Spolek parního 

mlátidla. Od roku 1880 působila v obci Hospodářsko-občanská beseda, od roku 1882 

Sbor dobrovolných hasičů. Okrašlovací spolek vznikl roku 1887, Spořitelní a záložní 

spolek v roce 1891, roku 1895 pak i Živnostensko-občanská beseda. V roce 1906 se 

ustavila Filiálka Spolku zemědělců v Plzni pro Stěžery a okolí,874 která zde 

fungovala až do roku 1931. Od roku 1913 působil v obci oddíl Sokola, který se mj. 

zasloužil o založení kina, jež zde zahájilo promítání už v roce 1926. Stejného roku se 

dal dohromady oddíl házenkářů. V roce 1938, po rozpuštění politických stran, začal 

ve Stěžerách fungovat ochotnický divadelní spolek Dobroslav, který po dobu 

okupace sdružoval především bývalé členy KSČ a sociální demokracie.875 

Družstevní myšlenky a principy nebyly Stěžerským cizí. Souviselo to 

s významnou tradicí zemědělského školství v obci. V letech 1862–1866 fungovala 

v místním zámku rolnická škola, v níž působil známý družstevní propagátor MUDr. 

František Cyril Kampelík.876 V roce 1887 tu vznikla také první hospodyňská škola 

v Čechách.877 V roce 1919 a 1923 zde byla založena hned dvě stavební družstva, což 

jistě souviselo s výskytem kvalitní hlíny, využívané místní cihelnou od roku 1870 

                                                             
872 NA Praha, f. ÚV KSČ – Oddělení stranických orgánů 1945-1956, kt. 13, arch. j. 124, Výroční 
hlášení místní organizace, Stěžery 21.1.1948. (Celkem bylo na výkazu uvedeno 25 členů – 
funkcionářů MO KSČ.) 
873 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 10, inv. č. 55, Seznam předsedů MNV. 
874 Čím byl výběr vzdáleného plzeňského zemědělského spolku motivován, či podmíněn, není 
v pramenech doloženo. 
875 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 27, 31, 66, 77, 84, 92, 206-209. HORYNA, Václav. 
Vlastivěda Královéhradecka, s. 447. 
876 SOkA Hradec Králové, f. Archiv obce Stěžery, inv. č. 1, Pamětní kniha obce Stěžery 1541–1970, s. 
57. OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 27. NOVOTNÝ, Jan. František Cyril Kampelík. Praha: 
Melantrich, 1975, s. 215. 
877 SOkA Hradec Králové, f. Archiv obce Stěžery, inv. č. 1, Pamětní kniha obce Stěžery 1541–1970, s. 
57. OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 28, 82. Blíže viz BRABENCOVÁ, Jana. České vyšší dívčí 
zemědělské školství v letech 1880–1924. In RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.). Politická a stavovská 
zemědělská hnutí ve 20. století. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2000, s. 259-264. 
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k výrobě cihel.878 V roce 1918 založili Stěžerští strojní družstvo pro rozvod a 

upotřebení elektrické energie v hospodářstvích a v živnostech.879 Obec byla 

elektrifikována již v roce 1913. V roce 1935 ve Stěžerách vybudovali vzorovou, plně 

elektrifikovanou usedlost, která měla sloužit jako inspirace pro další obce. V 

červenci 1945 kvůli ní Stěžery navštívil ministr zemědělství Július Ďuriš.880 Také 

nákup nového typu traktoru Zetor 15881 zrealizovali stěžerští rolníci skrze toto strojní 

elektrárenské družstvo.882 

V listopadu 1946 byla v obci zřízena družstevní prádelna, první svého druhu 

v okrese. Vznikla v čp. 31, v bývalém hostinci Josefa Hampla „Na Žofíně“, který na 

popud některých místních zemědělců zakoupilo družstvo pro rozvod elektrické 

energie. Ďurišovo ministerstvo přislíbilo velké subvence, na základě toho Stěžerští 

objednali zařízení prádelny s kotlem a stroji. Vedoucím prádelny se stal Otakar 

Hrdlička z čp. 61, práci zde nalezlo nejprve šest, později až dvanáct zaměstnanců.  

Slíbená subvence však nepřišla a uzavřená hypotéka byla vysoká, náklady dosáhly 1 

milionu Kčs. Přestože si do stěžerské prádelny dávaly prát i rodiny z Nechanic a 

Hradce Králové, nedařilo se vydělávat ani na vysoké hypoteční úroky. Hrdličku ve 

vedení vystřídali manželé Zolmanovi, po nich pak holič František Matějka, či 

vysloužilý četnický strážmistr Václav Petráček. Prádelna fungovala jen do září 1952, 

kdy úřad Ďurišova nástupce Josefa Nepomuckého nařídil zastavení provozu. Na 

konci následujícího roku získal dům čp. 31 stěžerský MNV, který zde zřídil 

úřadovnu a kulturní místnost.883 

 

7.2 Zemědělské výrobní družstvo ve Stěžerách 
 

S ohledem na výše zmíněnou spolkovou a družstevní tradici nepřekvapí, že 

právě ve Stěžerách na znárodněném zbytkovém statku začali jeho zaměstnanci a 

deputátníci společně hospodařit už záhy po druhé světové válce, kdy se rozhodli 
                                                             
878 HORYNA, Václav. Vlastivěda Královéhradecka, s. 447. 
879 LENDEROVÁ, Milena. Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly v 
hospodářství a živnostech Stěžery 1918-1949. Inventář. Státní okresní archiv Hradec Králové, 1989. 
880 CIHLÁŘ, Jiří. Vesnice severovýchodních Čech od osvobození 1945 do Února 1948. Hradec 
Králové: Kruh, 1975, s. 76. OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 18. 
881 Jeho výrobu zahájil národní podnik Zbrojovka Brno v březnu 1946, trvala do roku 1949. 
882 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 38, inv. č. 77, Zápis z mimořádné schůze 
předsednictva 12.2.1951. 
883 Ve Stěžerách bude první družstevní prádelna. Lidové proudy, 7.11.1947, roč. 47, č. 45, s. 4. OÚ 
Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 22, 25, 40, 43. 
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založit zemědělské družstvo. Pro osvětlení je třeba pohlédnout zpět do mladé 

Československé republiky, která se rozhodla přerozdělit šlechtickou půdu. Při první 

pozemkové reformě bylo mezi 38 malých zemědělců ze Stěžer a 215 dalších z okolí 

rozparcelováno 115 ha půdy z někdejšího velkostatku hraběte Harracha. Zbývající 

výměra s hospodářskými budovami připadla v roce 1928 Rolnickému cukrovaru 

v Syrovátce jako zbytkový statek.884 Cukrovar sám nikdy nehospodařil, statek byl 

v pachtu.  

Nájemcem byl od roku 1929 Josef Klinger s manželkou Otilií, kteří pocházeli 

z obce Polní Voděrady na Kolínsku. Stěžerský statek si od cukrovaru pronajali na 

šestnáct let.885 Zaměřovali se na produkci mléka a pěstování výnosných plodin jako 

máku, řepky olejné, semena krmné řepy a trav. Statek disponoval sedmi páry koní a 

čtyřmi páry volů.886 S mírnými obměnami zde pracovalo zhruba dvacet čtyři žen na 

stálo a dvanáct mužů za deputát, tedy naturální odměnu.887 Pro organizaci 

hospodářských prací zaměstnávali šafáře, pro evidenci mléka a zásob také mladšího 

adjunkta. Ve vedení statku se jim dařilo, polím byla věnována dobrá péče, a tak 

přinášela vysoké výnosy.888 Po okupaci v březnu 1939 byli manželé Klingerovi pro 

svůj židovský původ zatčeni a na statek byla dosazena německá vnucená správa.889 

Josef a Otilie Klingerovi zahynuli v některém z koncentračních táborů, jejich 

tři synové však zavčas uprchli do zahraničí a po válce uplatnili své nároky.890 Od 1. 

října 1945 byl statek vzat do národní správy, která se dvakrát měnila. Následným 

zrušením národní správy byla na příkaz Zemského národního výboru provedena 

restituce ve prospěch bývalého nájemce Klingera. Okresní národní výbor, který 

                                                             
884 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 104. HORYNA, Václav. Vlastivěda Královéhradecka, s. 
445. PŠENIČKOVÁ, Jana. Zbytkové statky v Čechách: 1918-1948. Praha: SÚA, 1998, s. 114. 
885 SOA Zámrsk, f. Rolnický cukrovar Syrovátka, kt. 3, inv. č. 41, sign. I/41, Přípis poplatkového 
oddělení Berního úřadu v Hradci Králové adresovaný 26.11.1936 Rolnickému cukrovaru v Syrovátce. 
Přípisy adresované J. Klingerovi 23.11.1933 a 1.6.1939. 
886 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 161. 
887 SOA Zámrsk, f. Rolnický cukrovar Syrovátka, kt. 3, inv. č. 41, sign. I/41, Seznam zřízenců, 
deputátníků a stálých dělníků zbytkového statku Stěžery zaslaný Státnímu pozemkovému úřadu 
30.11.1931. 
888 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 161. 
889 Ibidem, s. 161-162. SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 22, sign. I/3, Zemědělské 
výrobní družstvo pro společné obhospodařování půdy ve Stěžerách, účtárna ZVD, b. d. [1950]. 
K protektorátní správě zemědělství nejnověji viz ŠTOLLEOVÁ, Barbora. Pod kuratelou Německé 
říše: zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2014, s. 104-119, 129-251. 
890 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 161. 
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likvidaci národní správy prováděl, nařídil předat Karlu Klingerovi, který se vrátil ze 

služby v britské královské armádě, veškerý živý i mrtvý inventář i zásoby.891  

Zatímco docházelo k úřednímu narovnávání, hospodaření na statku 

obstarávali jeho trvalí zaměstnanci. Někteří z nich (včetně dosavadního správce) 

však odcházeli osídlovat pohraničí. Ti, kteří zůstali, s v poválečné atmosféře 

znárodňování brzy začali zajímat o změnu svého statusu nájemných zemědělských 

dělníků a snažili se ustavit zemědělské výrobní družstvo (ZVD).892 Impuls k podání 

oficiální žádosti o združstevnění místního velkostatku podal Jaroslav Souček na 

plenární schůzi MNV v lednu 1946.893 K založení se přihlásilo 23 budoucích členů, 

všichni byli zaměstnanci statku. Realizaci družstevního projektu však oddálily 

organizační problémy, tehdy prý „po marné snaze sehnat nějaké stanovy“ byla 

myšlenka odložena.894 K formálnímu ustavení došlo po ročním odkladu. Zemědělské 

výrobní družstvo pro společné obhospodařování půdy ve Stěžerách, jak zněl jeho 

celý název, se ustavilo usnesením valné hromady dne 7. února 1947 a do rejstříku 

společenstev bylo zapsáno 24. února téhož roku.895  

Mezitím pokračovalo úřední jednání ohledně právních nároků a organizace. 

Znárodněný zbytkový statek byl v lednu 1947 předán do nájmu vznikajícímu ZVD, 

jeho členové zde hospodařili formou pachtu za roční nájemné 110 000 Kčs, jež 

propláceli Rolnickému cukrovaru v Syrovátce jakožto majiteli nemovitosti.896 Pro 

                                                             
891 SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 22, sign. I/3, Zemědělské výrobní družstvo pro 
společné obhospodařování půdy ve Stěžerách, účtárna ZVD, b. d. [1950]. Ibidem, kt. 2, inv. č. 38, 
sign. IV/4, Zpráva o výsledku revise provedené podle zákona z 10. 6. 1903 č. 133 ř. z., Praha 14. 6. 
1949. OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 163-164. 
892 K historickým souvislostem ZVD viz TAUBER, Jan. Zemědělská výrobní družstva: náčrt historie 
a současného stavu se zvláštním zřetelem k čs. družstevním statkům. Praha: Vesmír, 1948. SLEZÁK, 
Lubomír. Úspěchy a prohry zemědělského družstevnictví. In RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.). Osudy 
zemědělského družstevnictví ve 20. století. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2002, s. 10, 14. TÝŽ. 
Družstevní tradice československého zemědělství. In RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.). Demokratické 
tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 
1991, s. 10-12. TÝŽ. Zemědělské družstevnictví jako historický problém. In HARNA, Josef – 
PROKŠ, Petr (eds.). Studie k moderním dějinám: sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. 
Historický ústav AV ČR, Praha, 2001, s. 230-235. 
893 SOkA Hradec Králové, f. MNV Stěžery (nezprac.), kn. 1, inv. č. 1, Zápis ze schůze MNV 18. 1. 
1946. 
894 SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 22, sign. I/3, Historie a hospodaření ZVD 
Stěžery, Stěžery 12.5.1952. 
895 Představenstvo utvořili Jaroslav Souček, Karel Kopecký a Zdeněk Morávek. SOkA Hradec 
Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 21, sign. I/2, opis Zápisu společenstva, Krajský soud v Hradci 
Králové 24. 2. 1947. Převedení družstva do podnikového rejstříku, Okresní soud v Hradci Králové 20. 
6. 1952. 
896 SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 22, sign. I/3, Zemědělské výrobní družstvo pro 
společné obhospodařování půdy ve Stěžerách, účtárna ZVD, b. d. [1950]. Ibidem, kt. 2, inv. č. 38, 
sign. IV/4, Zpráva o výsledku revise provedené podle zákona z 10. 6. 1903 č. 133 ř. z., Praha 14. 6. 
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vypořádání nároků bývalého nájemce Klingera poskytla Pražská úvěrní banka 

v Hradci Králové družstvu úvěr ve výši jednoho milionu korun a ministerstvo 

zemědělství k tomu poskytlo státní záruku. Úvěr na výplaty a nájemné Rolnickému 

cukrovaru poskytla místní kampelička.897 Jelikož si bývalý nájemce statku Josef 

Klinger odvedl při vyrovnání téměř všechen hovězí dobytek (v chlévě zůstala po 

jeho odchodu jen jedna dojnice a mladý skot), bylo třeba pořídit do Stěžer nové 

stádo.898 Národní pozemkový fond zařídil příděl hovězího dobytka z dosídlovaných 

oblastí, a tak mohli Stěžerští  v první březnové dekádě dovézt 44 kusů dobytka ze 

100 km vzdálené Mimoně na Českolipsku. Zadluženému ZVD (dluh v celkové 

hodnotě 1 056 000 Kčs) poskytlo do začátku finanční podporu na mzdy (ve výši 250 

tisíc Kčs) ministerstvo zemědělství. Povinnost platit nájemné Rolnickému cukrovaru 

v Syrovátce pominula až s revizí první pozemkové reformy na podzim 1948, kdy byl 

stěžerský statek přidělen Správě státních statků, která jej propachtovala místnímu 

ZVD.899 

K obtížím prvního roku fungování ZVD se přidalo katastrofální sucho, které 

v létě 1947 znehodnotilo úrodu. Výnosy zemědělských plodin se snížily na polovinu 

a škoda, kterou stěžerské ZVD utrpělo, byla vyčíslena na 600 tisíc Kč. Přesto však 

podle dostupných údajů dokázalo sklidit v průměru 16 q obilí z hektaru a splnit tak 

předepsané dodávky chlebového obilí i masa. Od ministerstva zemědělství si proto 

vysloužilo pochvalné uznání.900 

V roce 1948 zakoupilo stěžerské ZVD dva traktory (Škoda 30 a Zetor 25) a 

doplnilo stav dobytka na 50 kusů. Instalovalo se strojní dojení. Spolu s nákupem 

nářadí a zřízením dílny na opravu strojů se náklady vyšplhaly na 500 tisíc Kč. 

Sklizeň roku 1948 byla bohatá, z jednoho hektaru se v průměru získalo více než 23 q 

obilí. Úspěch se dostavil i ve výnosech sklizně cukrovky a brambor. Celková tržba za 

rok 1948 dosáhla podle zveřejněných údajů 1,7 mil. Kč.901 Oboustranně výhodné 

                                                                                                                                                                             
1949. HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste bohatství stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 
(1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
897 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 166-168. SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. 
č. 22, sign. I/3, Historie a hospodaření ZVD Stěžery, Stěžery 12. 5. 1952. 
898 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 104, inv. č. 416, Zprávy a hlášení z JZD v 
okrese 1949-1954, karta nadepsaná Velkostatek Stěžery. 
899 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 166–168. SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. 
č. 22, sign. I/3, Historie a hospodaření ZVD Stěžery, Stěžery 12. 5. 1952.  
900 HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste bohatství stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 
(1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
901 Ibidem. 
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bylo sjednání vzájemného patronátu s místní rolnickou školou.902 Především při 

špičkových polních pracích poskytovaly její žákyně zemědělskému výrobnímu 

družstvu cennou brigádnickou výpomoc.903  

V roce 1949 uvedlo družstvo do provozu drůbežárnu pro 250 slepic, poté 

následovala výkrmna prasat. V roce 1950 postavili členové ZVD na místě bývalé 

stodoly kravín pro 60 kusů hovězího dobytka. Krom toho byla adaptována stáj pro 80 

kusů hovězího dobytka.904 V roce 1950 zvýšili stěžerští stav dojnic ze 48 kusů na 72 

a oproti roku 1949 zvýšili dodávku mléka v průměru na jednu dojnici z 1 623 l na 

1 847 litrů. Ke konci roku 1950 mělo ZVD ve svém chovu 110 kusů skotu (z toho 72 

krav), 120 prasat, 500 slepic a 11 koní. V tomto roce byla také uvedena do provozu 

družstevní kuchyně, která v době polních prací vyvářela až 86 obědů denně.905 

V roce 1951 si ZVD vybudovalo skleníky pro pěstování zeleniny a rozšířilo 

výměru obhospodařované půdy o téměř 50 ha na celkových 200 ha. Pěstovalo se zelí, 

kapusta, květák, cibule, kedlubny, salát, salátové okurky. Celková tržba za zeleninu 

činila za rok 1951 téměř 820 tisíc Kčs.906  

Stěžerské ZVD se tak mohlo těšit z úctyhodného hospodářského pokroku, 

opřít se také mohlo o podporu místní stranické organizace, v osobě jejíhož předsedy 

bylo ZVD propojeno s MO KSČ. Na začátku roku 1951 čítala stěžerská MO KSČ 

celkem 97 členů a 9 kandidátů, z toho 46 žen. Předsedu Součka nyní zastupoval 

Josef Bečka. Tajemník MNV Ladislav Pultar zastával funkci kulturně propaačního 

referenta, zemědělské záležitosti vedl Antonín Hovad. Ženy byly ve výboru 

zastoupeny Ludmilou Součkovou a Marií Kučerovou. V jedenáctičlenném výboru 

MO KSČ zasedali celkem čtyři členové ZVD.907 

Zemědělské výrobní družstvo pro společné obhospodařování půdy ve 

Stěžerách vedl od jeho založení bývalý strojník Jaroslav Souček (1899), rodák 

                                                             
902 Někdejší Hospodyňská (zemská) škola Stěžery nesla po roce 1948 název Základní odborná škola 
rolnická Stěžery. Dívčí odborná škola Stěžery byla obnovena v roce 1968, avšak pouze do roku 1975. 
PAVLÍK, Jan. Zemědělské odborné učiliště Stěžery 1887-1975 (1977). Inventář. Státní okresní archiv 
Hradec Králové, 2000. 
903 SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 22, sign. I/3, Zemědělské výrobní družstvo pro 
společné obhospodařování půdy ve Stěžerách, účtárna ZVD, b. d. [1950]. 
904 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 33, 36. 
905 HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste bohatství stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 
(1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
906 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 36. HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste 
bohatství stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 (1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
907 NA Praha, f. ÚV KSČ – Oddělení stranických orgánů 1945-1956, kt. 84, arch. j. 440, sl. 6, Výroční 
hlášení místní organizace KSČ, Stěžery 2.3.1951. 



208 

 

z nedaleké Břízy. Původním povoláním byl strojní zámečník. Do KSČ vstoupil hned 

po jejím založení v roce 1921, stal se zakládajícím členem stranické organizace ve 

Stěžerách, pracoval na poli politickém a tělovýchovném (v Jednotě proletářské 

tělovýchovy).908 Během protektorátu byl pro svou politickou příslušnost vězněn. 

Okolí si jej vážilo pro jeho lidské přednosti, obětavost, nezištnost a ochotu poradit. 

Podle stranických kolegů byl „třídně uvědomělý, politicky vyspělý, straně oddaný a 

v provádění politiky nesmlouvavý“.909 V únoru 1948 se Jaroslav Souček postavil také 

do čela místního akčního výboru národní fronty.910 Ustavení JZD ve Stěžerách, 

respektive transformace stávajícího ZVD bylo jeho osobním závazkem, daným při 

prověrce v roce 1950.911 Ve stranickém aparátu zastával celou řadu funkcí (školitel 

marx-leninského kroužku, důvěrník JSČZ, člen předsednictva OV KSČ), už v létě 

1950 byl proto na popud předsedy jednotného národního výboru odvolán z rady 

MNV s odůvodněním, že je přetížen prací a funkcemi.912 V srpnu 1950 se jako člen 

delegace zemědělských pracovníků zúčastnil zájezdu do SSSR.913 Stal se nositelem 

vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“,914 v květnu 1953 jej oslavoval i ústřední 

deník Rudé právo.915 Zakladatel a předseda stěžerského ZVD i JZD zemřel náhle na 

jaře 1954, údajně na srdeční mrtvici, ve skutečnosti si ovšem život vzal sám, snad 

kvůli jakýmsi nesrovnalostem v JZD. Pohřbu se zúčastnil i ministr zemědělství 

Jindřich Uher.916 

Podle dokumentů i svědectví si Jaroslav Souček vedl ve vedení ZVD velmi 

dobře a mezi družstevníky byl oblíben. „Je nejen výborným organizátorem práce, 

ale i politickým vychovatelem družstevníků“, stojí v jeho dobovém hodnocení. Krom 

vedení družstva stíhal zastávat mnoho výše uvedených funkcí i povinnosti 

                                                             
908 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ – členská evidence KSČ, Evidenční štítek Jaroslav Souček, nar. 26. 
9. 1899. 
909 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 884, inv. č. 2390, Prověřovací list J. 
Součka, MO KSČ Stěžery, b. d. (1950). 
910 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 10, inv. č. 55, Předsedové MAV-NF. 
911 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 884, inv. č. 2390, Prověřovací list J. 
Součka, MO KSČ Stěžery, b. d. (1950). 
912 SOkA Hradec Králové, f. MNV Stěžery (nezprac.), kn. 2, inv. č. 2, Zápis o schůzi rady MNV 
25.7.1950. 
913 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 36. HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste 
bohatství stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 (1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
914 Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 38 (26.5.), s. 3: Čest a sláva nositelům vyznamenání!. 
915 Rudé právo, roč. 33 (1953), č. 143 (24.5.), s. 4: Stěžerský předseda družstva. 
916 SOkA Hradec Králové, f. Základní škola Stěžery, kn. 468, Kronika obecné školy ve Stěžerách 
1855-1967, s. 562. OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 173. Rozhovor autora s Otto Kučerou, 
kronikářem obce Stěžery, ve Stěžerách dne 25.6.2013. 
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vyplývající z členství v předsednictvu OV KSČ v Hradci Králové. Jeho takříkajíc 

pravou rukou ve vedení ZVD byl účetní Zdeněk Morávek.917 Hmatatelný vzestup a 

pokrok, kterého se stěžerským družstevníkům podařilo dosáhnout, shrnul později 

předseda Souček do dvou vět: „Naše družstvo mělo 1 milion korun dluhů, když 

začínalo. Během 4 let jsme docílili toho, že na každého člena družstva připadá 40 

tisíc korun majetku.“918  

Kromě Stěžer působila ZVD ve východních Čechách také v Nemošicích na 

Pardubicku, Ostrově na Dobrušsku a Žlebech na Čáslavsku.919 Na jaře 1950 už bylo 

stěžerské ZVD ministerstvem zemědělství vnímáno jako v českých krajích 

„nejvyspělejší“ (z hlediska hospodářských výsledků i organizačního vedení) a stalo 

se iniciátorem soutěže zaměřené nejen na hospodářské výsledky a plnění dodávek, 

ale i na politickou a odbornou kvalifikaci členů a účetní pořádek. Mělo tehdy 25 

členů, kteří obhospodařovali 128 ha půdy.920 Do soutěže se přihlásilo celkem 27 

ZVD, nejvíce hodnotících bodů však zůstalo u vyzyvatele. Hodnotilo se plnění 

dodávek v rostlinné i živočišné výrobě, pracovní výkony členů družstva i politická a 

odborná „výchova“ členů. Jako vítěz této soutěže obdrželo ZVD ve Stěžerách od 

Ústřední rady družstev traktor Zetor 15.921  

Nyní se v krátkosti podíváme, jak se během let růstu ZVD dařilo samostatně 

hospodařícím stěžerským zemědělcům. Do zřejmě prvního „kulackého“ seznamu, 

který byl v okrese vyhotoven už na přelomu let 1949 a 1950, byli zahrnuti tito 

stěžerští hospodáři: Václav Červinka z čp. 76 (38,54 ha), Bořivoj Hrdlička z čp. 61 

(19,84 ha), Josef Rykl z čp. 6 (19,77 ha), Václav Suchánek z čp. 51 (19,71 ha), 

František Ulrich z čp. 43 (17,17 ha) a Vladislav Hynek z čp 79 (15,19 ha).922 Funkci 

újezdního tajemníka pro újezd Probluz, zahrnující obce Horní Přím, Rosnice, Bříza, 

                                                             
917 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 166-168. SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. 
č. 22, sign. I/3, Historie a hospodaření ZVD Stěžery, Stěžery 12. 5. 1952.  
918 PŠENIČKOVÁ, Jana (ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství – vznik JZD 1951. 
Praha: SÚA, 1999, dokument č. 11 (Zápis z porady předsedů ZVD konané 6. 2. 1951 v ústředním 
sekretariátě JSČZ v Praze), s. 53. Srov. SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 104, inv. č. 
416, Zprávy a hlášení z JZD v okrese 1949-1954, karta nadepsaná Velkostatek Stěžery. 
919 DOLEŽAL, Jan – KMONÍČEK, Josef – PEKÁREK, Jiří: Když mizely meze: kapitoly z 
kolektivizace východočeského zemědělství v letech 1949–1960. Kruh, Hradec Králové 1987, s. 9. 
920 Podle údajů z jara 1950 bylo 90 % členů ZVD zároveň členy KSČ. PŠENIČKOVÁ, Jana (ed.). 
Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství – vznik JZD 1950. Praha: SÚA, 1998, dokument 
č. 14 (Zpráva ministerstva zemědělství pro sekretariát ÚV KSČ o ZVD z 13.4.1950), s. 55, 59-61. 
921 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 170. HOLMAN, Ladislav. Rok od roku roste bohatství 
stěžerských družstevníků. Pochodeň, roč. 38 (1952), č. 26 (27.6.), s. 10. 
922 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 104, inv. č. 417, Seznam vesnických boháčů 
sestavený dle kontraktací na rok 1950. 
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Stěžery a Stěžírky, vykonával stěžerský rodák Stanislav Hofman.923 Zda se podílel na 

návrzích jmen do tohoto raného „kulackého“ seznamu, není doloženo. V závěru roku 

1950 byl stěžerským zemědělcům pod rouškou výkupu odejmut traktor Zetor 15, 

který si po válce pořídili na účet strojního a elektrárenského družstva.924 Předepsané 

dodávky však v těchto prvních dvou letech po odstartování kolektivizace dokázali 

Stěžerští bez větších problémů plnit. 

V roce 1951 mělo se splněním povinných dodávek problém pět stěžerských 

hospodářství: František Dlesk z čp. 26, Josef Novotný z čp. 96, Josef Matějka z čp. 

78, Marie Štěpánková z čp. 4, Jaroslav Věchet z čp. 37. Jednalo se o vlastníky 

s výměrou půdy od 7 do 19 ha, kteří nesplnili dodávkový předpis v mléce, po jednom 

případě se nesplnění dodávky týkalo také ovsa a vepřového masa.925 

 

7.3 Přerod ZVD v JZD 
 

Do funkce tajemníka MNV byl začátkem roku 1952 dosazen stěžerský rodák 

Ladislav Pultar (1900). Jeho rodiče pracovali jako dělníci v cihelně a později jako 

deputátníci na Harrachově panství. Ladislav Pultar se v roce 1918 vyučil krejčím. Po 

absolvování vojenské služby odjel v roce 1920 na zkušenou do Švýcarska, kde osm 

měsíců pracoval jako krejčovský dělník. Po návratu domů pracoval v průběhu 20. let 

jako krejčovský tovaryš u několika různých firem. V březnu 1929 nastoupil do 

služeb obce jako policejní strážník. Do KSČ vstoupil v roce 1945 a v místní 

organizaci prošel několika funkcemi (desítkář, člen výboru, pokladník, propagační 

referent). Při stranické prověrce v roce 1950 mu spolustraníci vytknuli, že nenosí 

odznak KSČ a že není v hájení stranické linie dostatečně tvrdý.926 V roce 1951 

absolvoval třítýdenní kurz v okresní politické škole. Podle hodnocení okresních 

nadřízených byl mírné povahy se smyslem pro kolektivní práci.927 Ve funkci 

                                                             
923 Ibidem, kt. 10, inv. č. 55, Seznam újezdních tajemníků schválený ve schůzi rady JNV 30.6.1949. 
Stav újezdních tajemníků k 24.3.1950. 
924 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 38, inv. č. 77, Zápis z mimořádné schůze 
předsednictva 12.2.1951. 
925 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 106, inv. č. 420, Seznam zemědělců, kteří 
nesplnili dodávkové úkoly za rok 1951. 
926 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 884, inv. č. 2390, Prověřovací list L. 
Pultara, MO KSČ Stěžery, b. d. (1950). 
927 Ibidem, f. JNV Hradec Králové, kt. 10, inv. č. 55, Místní tajemníci – personální návrhy. Celkové 
rozmístění tajemníků MNV, 5.3.1952. Seznam místních tajemníků k 1.9.1953.  
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místního tajemníka MNV se soustředil hlavně na administrativní práce, politickou 

stránku prý zanedbával.928 

V roce 1952 už se mezi „neplniče“ dostali i největší stěžerští hospodáři: Josef 

Rykl z čp. 6 (19,77 ha) a Václav Suchánek z čp. 51 (19,71 ha) byli plísněni pro 

nedodržení předepsaného stavu skotu,929 Bořivoj Hrdlička z čp. 61 (16,95 ha) 

nesplnil předepsané množství mléka a vepřového masa, stejně jako Jaroslav Věchet 

z čp. 37 (14,50 ha), kterému kromě toho scházelo na dodávku také seno a drůbež. 

Problémy provázely opět i menší střední hospodářství Josefa Matějky z čp. 78 (7,76 

ha), který nesplnil předpis dodávky mléka a máku. Mezi „neplniči“ se objevil také 

farní úřad, který nedodal předepsaný objem sena.930  

Jako důvěrník pro výrobu a výkup, jenž z titulu této funkce monitoroval 

plnění dodávek a mohl podávat návrhy na zahájení trestního řízení, byl do Stěžer 

přidělen zaměstnanec Československé státní banky Bohuslav Horák (1903) 

z Černilova.931 V srpnu 1952 byl za nedodržení stavu hospodářských zvířat 

pokutován Josef Kovanda z čp. 19 (7,24 ha). Jakmile vstoupil do JZD a odvedl svůj 

dobytek ke společnému ustájení, bylo správní trestní řízení zastaveno. Dobrozdání, 

které Kovandovi za MNV vystavili Šrámek a Dvořáček, potvrzuje, že na začátku 

prosince už stěžerské JZD bylo vedeno jako JZD IV. typu.932 Musíme si přirozeně 

položit otázku, jak k tomu došlo. 

Jarní polní práce roku 1952 prováděli členové ZVD ve čtyřech skupinách. 

Stěžerský tajemník MNV Ladislav Pultar vznesl na pravidelné poradě dotaz ohledně 

„velkého rolníka, který chce dát hospodářství do nuceného pachtu“.933 Lze se jen 

dohadovat, kterého z výše zmíněných hospodářů se jeho otázka týkala, bližší údaj 

prameny nepodávají. Mnohem závažnější informaci však podávají ohledně agitace 

zacílené mezi členy ZVD:  „Pokud se týká přesvědčování členů výrobního družstva, 

aby přestoupili do JZD, jsou těžkosti v tom, že členové si platí nemocenské 

                                                             
928 Ibidem, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 42, inv. č. 79, Charakteristika místních tajemníků okresu 
Hradec Králové - materiál pro schůzi byra OV KSČ 21.10.1953. 
929 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 106, inv. č. 420, Protokoly sepsané 4.8.1952. 
930 Ibidem, kt. 106, inv. č. 420, Výkazy okresního plnomocníka ministerstva výkupu z 24.1.1953. 
Ibidem, kt. 105, inv. č. 419, Neplniči – Stěžery, b. d. (1952/53). 
931 Ibidem, kt. 104, inv. č. 415, Seznam důvěrníků pro výrobu a výkup z okresu Hradec Králové, b. d. 
(1953). 
932 Ibidem, kt. 108, inv. č. 422,  Odvolání Josefa Kovandy z 2.11.1952. Dobrozdání, MNV Stěžery 
4.12.1952. Zastavení trestního řízení, JNV Hradec Králové 30.12.1952. 
933 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 10, inv. č. 55, Zápis z porady tajemníků MNV 
25.3.1952. 
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pojištění“, svěřil Pultar na poradě tajemníků.934 Nejpozději v březnu 1952 tedy 

odpovědní funkcionáři, mezi něž tajemník MNV bezesporu patřil, zahájili řízenou 

agitaci, jejímž cílem byla transformace ZVD v jediný přípustný kolektivizační 

projekt zemědělského výrobního podniku, který představovala jednotná zemědělská 

družstva. Konjunktura stěžerského ZVD nepředstavovala relevantní argument, 

závazné direktivy přicházely z centra, které již v průběhu předešlého roku rozhodlo, 

že zániku ZVD, respektive jejich povinné transformaci v JZD.935 

Víme však, že určitý tlak na vedení ZVD byl v tomto ohledu vyvíjen už od 

předešlého roku, „ale v řadách členů, ani u předsedy Jaroslava Součka nebylo pro 

tento způsob [tzn. formu JZD] pochopení“, dozvídáme se od kronikáře,936 což je 

v přímém rozporu se závazkem, který si Jaroslav Souček při stranické prověrce 

dal.937 Inu stranické závazky nelze brát za bernou minci, za projev individuální vůle 

ani u dlouholetých, přesvědčených komunistů.938 

Na podzim 1952 se dosavadní ZVD transformovalo v jednotné zemědělské 

družstvo IV. typu. Přetvoření v JZD odhlasovali členové stěžerského ZVD 

5.10.1952. Příslušné právní ukotvení této změny se však začalo řešit teprve v srpnu 

následujícího roku, není vyloučeno, že právě v souvislosti s připravovanou krajskou 

zemědělskou manifestací, na níž se očekávala vládní delegace. Královéhradecký 

JNV učinil v této věci usnesení teprve v polovině září, načež bylo ZVD vymazáno z 

rejstříku společenstev a s datem 18.9.1953 zaneseno do rejstříku podnikového. 939  

Zlom přišel s rozoráním mezí a scelováním pozemků, které královéhradecký 

JNV prosadil po žních 1952. Kolektivizační nátlak právě tehdy, jak jsme již viděli 

v Dolním Lánově, kulminoval. Když dosud samostatní stěžerští hospodáři viděli 

                                                             
934 Ibidem. 
935 PŠENIČKOVÁ, Jana (ed.). Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD - 
1951. Praha: SÚA, 1999, dokument č. 17 (Materiál zemědělského oddělení ÚV KSČ, týkající se 
zemědělských výrobních družstev, který byl zpracován pro sekretariát ÚV KSČ, Praha 28.2.1951), s. 
68-70; dokument č. 18 (Informativní zpráva ministra zemědělství Júlia Ďuriše pro sekretariát ÚV KSČ 
o slučování zemědělských výrobních družstev s jednotnými zemědělskými družstvy, Praha 2.3.1951), 
s. 70-73; dokument č. 45 (Zásady řešení finančně právních otázek při likvidaci zemědělských družstev 
pro poradu zástupců jednotlivých odborů ministerstva zemědělství, Ústřední rady družstev, 
ministerstva financí a dalších, konanou dne 2.8.1951), s. 185-188. 
936 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 38. 
937 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 884, inv. č. 2390, Prověřovací list J. 
Součka, MO KSČ Stěžery, b. d. (1950). 
938 Srov. KAŠKA, Václav. Neukáznění a neangažovaní: disciplinace členů Komunistické strany 
Československa v letech 1948-1952. Praha: ÚSTR – Conditio humana, 2014. 
939 SOkA Hradec Králové, f. JZD Stěžery, kt. 1, inv. č. 21, sign. I/2, Přípis adresovaný Lidovému 
soudu v Hradci Králové, ZVD Stěžery 15.8.1953. Zápis družstva, Lidový soud v Hradci Králové 
18.9.1953. Potvrzení, JNV Hradec Králové 20.5.1954. 
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nové uspořádaní polí a osevní postupy, které byly pro další samostatné hospodaření 

nanejvýš nevýhodné, během několika dní se raději hromadně přihlásili k členství 

v ZVD. Na mimořádné členské schůzi dne 5. října 1952 pak byla s jejich přijetím 

odhlasována i transformace v JZD. Následoval svod dobytka, po němž nově ustavené 

JZD, tvořené 62 členy hospodařícími na 369 ha půdy, disponovalo fondem 334 kusů 

hovězího dobytka, 243 kusů vepřového bravu a 32 koní.940 

Až na dvě výjimky se v JZD sešli všichni stěžerští zemědělci. Akt vstupu do 

JZD se však v některých případech mohl stát i příčinou neshod uvnitř rodin jeho 

členů. Když byl například stěžerský komunista Václav Papík při stranické prověrce 

dotazován, jak přesvědčuje členy rodiny o výhodách JZD, přiznal, že mu manželka 

vyčetla podepsání souhlasu s rozoráním mezí, vytknula mu, že o tom nevěděla, 

ačkoliv má vlastnický nárok na polovinu hospodářství.941  

Do prvních špičkových prací jarní sezóny 1953 vstoupili stěžerští 

družstevníci s nadprůměrnou pracovní morálkou a výkonností a jejich JZD bylo 

vydáváno za vzorný příklad všem dalším v kraji.942 V březnu 1953 byly z 94 obcí 

královéhradeckého okresu JZD ustavena v 74 obcích. Jedno (tzn. pouze stěžerské) 

JZD fungovalo podle IV. provozního typu, 24 JZD podle III. typu, ostatní pak 

většinou podle II. provozního typu.943 

Žně roku 1953 probíhaly ve Stěžerách poprvé pod hlavičkou JZD. Jeho 

členové byli zapojeni do tehdy nezbytného soutěžení a uzavřeli socialistické závazky 

na překročení plánů. Dodávku obilí splnili v termínu, ke splnění výmlatového plánu 

přitom přispěly prodloužené noční směny. Na průběh prací a plnění lhůt dohlížela 

revizní komise. Také předepsané dodávky masa, mléka a vajec odvádělo stěžerské 

JZD rovnoměrně a v termínech, plánované stavy hospodářských zvířat se dařilo 

dodržovat.944 Ostatně zdejší ošetřovatel dojnic Otta Kovanda byl vyhodnocen jako 

vzorný pracovník ve výstavbě JZD.945 Pracovní jednotka se ve stěžerském JZD 

proplácela 20 Kčs, což – vzhledem ke skutečnosti, že příjmy značné části 
                                                             
940 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 170–171, 173. 
941 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt 884, inv. č. 2389, Opis zápisu z prověrky 
kandidáta strany z 9.10.1952. 
942 HŮLKA, Václav. Družstevníci ve Stěžerách se připravují na senoseč. Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 
39 (29.5.), s. 3. 
943 SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové, kt. 4, inv. č. 274, sign. Spr [T] 73/53, Měsíční 
informační zpráva, Okresní prokuratura Hradec Králové 31.3.1953. 
944 Vesnické noviny královéhradeckého okresu, roč. IV (1953), č. 39 (12.9.), s. 1: Radostné odpoledne 
mírových dožínek. 
945 Ibidem, s. 2: Vzorní pracovníci hodnoceni na okresních dožínkách. 
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nedobrovolných československých „družstevníků“ za práci v JZD nedosahovaly tou 

dobou ani životního minima946 – byla nebývale vysoká částka.947 Jak se ale 

dozvídáme, hodnota pracovní jednotky byla toho roku na pokyn JNV „z 

propagačních důvodů“ nadhodnocena.948 Stěžery byly tou dobou v socialistické 

soutěži vyhodnoceny jako nejlepší obec okresu. „MNV dobře pracuje. Strana je 

aktivní a spolupracuje velmi dobře s JZD, ne již tak dobře s MNV.“ Takové bylo 

hodnocení poměrů v obci vypracované pro potřeby OV KSČ.949  

Přestože začátky stěžerského ZVD byly „předmětem výsměchu a předpovědí 

blízkého zkrachování“,950 museli někdejší kritici a nedůvěřivci o pár let později 

ocenit dobrou práci a hospodářské výsledky951 stěžerského družstevního projektu. 

Přerod ZVD v JZD, byť zdaleka ne všemi vítaný,952 se ve Stěžerách vzhledem k 

družstevní tradici a několikaletým zkušenostem se společným hospodařením jeví být 

téměř formalitou. JZD Stěžery se tak pro stranické kolektivizátory přirozeně a 

oprávněně stalo „názorným příkladem výhod socialistické družstevní 

velkovýroby“.953 

 

7.4 Nový kurz 
 

Máme-li přiblížit širší souvislosti a okolnosti Zápotockého zářijového 

vystoupení ve Stěžerách, je třeba se ohlédnout za uplynulými měsíci onoho roku. 

                                                             
946 KAPLAN, Karel. Sociální souvislosti krizí komunistického režimu 1953–1957 a 1968–1975. ÚSD 
AV ČR, Praha 1993, s. 12. 
947 Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 71 (18.9.), s. 2: Na besedě o výkupu u soudruha Součka. SOkA 
Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 104, inv. č. 416, Průzkum hospodaření JZD Stěžery, 
31.12.1953. 
948 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery I, s. 173. 
949 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 42, inv. č. 79, Zápis ze schůze byra OV 
KSČ 14.10.1953. Charakteristika MNV okresu Hradec Králové – materiál pro schůzi byra OV KSČ 
21.10.1953. 
950 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ – členská evidence KSČ, Evidenční štítek Jaroslav Souček, nar. 26. 
9. 1899. 
951 SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec Králové, kt. 473, inv. j. 316, sign. 1/57/25/10, Rozbor JZD 
Stěžery – kraj Hradec Králové, b. d. [1953]. 
952 Otázkou sociální podpory kolektivizace se zabývala také Sheila Fitzpatrick, jež došla k závěrům, 
že podpora myšlenky kolektivního obdělávání půdy se nejčastěji vytrácela právě ve chvíli, kdy 
vesnice pocítila kolektivizační tlak shora, viz  FITZPATRICK, Sheila. The Question of Social Support 
for Collectivization. In Russian History 37, 2010, s. 153-177. 
953 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 118, Informativní 
zpráva, jak KV KSČ Hradec Králové zajišťuje usnesení ÚV KSČ ze dne 4.9. a 16.-17.12.1953 a 
vládní usnesení z 15.9.1953 na úseku JZD, b. d. Srov. PŠENIČKOVÁ, Jana (ed.): Zemědělské 
družstevnictví: kolektivizace zemědělství – vznik JZD 1950, dokument č. 14 (Zpráva ministerstva 
zemědělství pro sekretariát ÚV KSČ o ZVD z 13.4.1950), s. 59. 
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Před příchodem jara zemřeli krátce po sobě sovětský i československý komunistický 

krutovládce. Přes veškeré projevy smutku byla Stalinova i Gottwaldova smrt velkou 

úlevou. Naděje na změnu režimu se ovšem ukázaly být liché. Na začátku června 

přišla drastická peněžní reforma a s ní zrušení praxe dvojího (vázaného a volného) 

trhu, přičemž nové ceny byly podstatně vyšší (zhruba dvojnásobné) než na vázaném 

a o něco nižší než na volném trhu. Úplného zrušení přídělového systému v 

Československu se obyvatelstvo dočkalo téměř po čtrnácti letech, s ohledem na 

naprosté znehodnocení úspor to ovšem málokdo ocenil. Na trhu navíc stále kriticky 

scházely předměty denní potřeby, spotřební průmysl už léta ustupoval „ocelové“ 

koncepci těžkého a zbrojního průmyslu. Velká část společnosti se cítila podvedena a 

okradena. Došlo k prvním hromadným protikomunistickým demonstracím. 

V Československu se do stávek proti měnové reformě zapojili zaměstnanci129 

podniků, v několika městech (např. v Ostravě, Třinci, Strakonicích, Vimperku954) 

přerostly stávky v nepokoje a střetnutí s ozbrojenými složkami, největší rozsah a 

nejostřejší průběh měla vzpoura v Plzni, kde demonstranti na okamžik ovládli 

město.955 Záhy nato v sousední NDR (v Berlíně, Lipsku, Drážďanech, Magdeburgu i 

některých dalších městech) proběhly v reakci na snížení přídělů potravin a zvýšení 

pracovních norem živelné demonstrace, při kterých došlo i k útokům na stranické 

sekretariáty a sídla Bezpečnosti. Moskva nařídila vojenskému velitelství Východního 

Berlína použití tanků, bylo vyhlášeno stanné právo a ustanoveny mimořádné 

soudy.956 Nepokoje se nevyhnuly ani dalším zemím sovětského bloku, v Bulharsku 

stávkovali tabákoví dělníci,957 v Litvě studenti.958  

Moskevské vedení se po nepokojích v Československu a v NDR obávalo 

dalších rebelií a dalo pokyn, aby mocenské špičky komunistických stran věnovaly 

                                                             
954 K událostem na jihu Čech viz PETRÁŠ, Jiří. Peněžní reforma 1953. In Sborník Archivu 
ministerstva vnitra, 2005, 3, s. 141-171; K nepokojům ve Strakonicích a Vimperku zejména s. 148-
149 a 154-163.  
955 Blíže viz ŠTĚPÁNEK, František. Utajené povstání: 1953. Praha: Michael, 1993. KRAMER, Mark. 
The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in East-Central Europe: Internal-External 
Linkages in Soviet Policy Making (part 1). In Journal of Cold War Studies, Winter 1999, vol. 1, no. 1, 
s. 17-22.  
956 Viz OSTERMANN, Christian F. (ed.). Uprising in East Germany 1953: the Cold War, the German 
question, and the first major upheaval behind the Iron Curtain. Budapest: Central European 
University Press, 2001. WITKOWSKI, Gregory R. Peasants Revolt? Re-evaluating the 17 June 
Uprising in East Germany. In German History, 2006, vol. 24, iss. 2, s. 243-266. 
957 KRAMER, Mark: The Early Post-Stalin Succession Struggle, s. 15–17. 
958 KAŠAUSKIENĖ, Vanda. Student Unrest in Lithuania after Stalin's Death, 1953-1960. In 
Lithuanian Historical Studies, 2000, vol. 5, s. 176-192. 
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větší pozornost uspokojování potřeb obyvatelstva. Provedení korektur v plánech 

průmyslové i zemědělské výroby doporučil vedení KSČ Vjačeslav Michajlovič 

Molotov, a to již 20. června 1953 prostřednictvím sovětského velvyslance v Praze. 

Na začátku července a na konci srpna pak československé delegace v Moskvě 

konzultovaly zásady tohoto nového kurzu.959 Nový kurz hospodářské politiky byl již 

v červnu 1953 vyhlášen v Berlíně a v Budapešti, v srpnu jej vyhlásila Moskva, v 

polovině září následovaná Prahou a na konci října Varšavou.  

Zmíněné události nezůstaly bez odezvy ani na československém venkově,960 

odrazem situace v NDR byly šířící se zvěsti o tom, „že již není třeba budovat 

jednotná zemědělská družstva, že se půda stejně bude vracet rolníkům zpátky“.961 

Mnozí z nich začali podávat odhlášky z JZD. Přitom ovšem v průběhu jarních 

měsíců roku 1953 kulminovaly represivní zásahy proti nepohodlným soukromě 

hospodařícím zemědělcům, v řadě okresů dosahovala intenzita centrálně řízeného 

vysidlování selských rodin v rámci akce „K“ svého vrcholu, perzekuční mašinérie 

pracovala na plné obrátky. Teprve v létě byla centrálně koordinovaná akce potichu 

zastavena, avšak v jednotlivých regionech s různou intenzitou ještě dlouho 

doznívala.962 

V sobotu 1. srpna 1953 při návštěvě přehrady Klíčava u Zbečna na 

Křivoklátsku pronesl Antonín Zápotocký projev, ve kterém přiznal, že se při 

budování nové socialistické společnosti objevují mnohé chyby. Prohlásil, že násilně 

založená JZD dávají špatný příklad socialistickému družstevnictví a že KSČ nebude 

jejich členům bránit, budou-li chtít vystoupit. Reakce zemědělců byla pro KSČ 

překvapivá. Ti, kteří doposud váhali, začali z nedobrovolně založených JZD 

                                                             
959 BARNOVSKÝ, Michal. Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie. In RAŠTICOVÁ, 
Blanka (ed.). Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 
2002, s. 236-237. 
960 Nálady na venkově pečlivě monitoroval aparát Kopeckého ministerstva informací, viz NA Praha, f. 
Archiv ÚV KSČ, Václav Kopecký, sv.12, arch. j. 206, Zprávy o situaci na venkově a o náladě 
obyvatelstva v ČSR předkládané členům politického byra ÚV KSČ, 1953. 
961 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Jindřich Uher, tajemník ÚV KSČ 1952–1953, sv. 2, arch. j. 16, 
Průzkum orgánů Národní bezpečnosti o situaci v JZD v ČSR, b. d. [1953]. Ibidem, f. Archiv ÚV KSČ, 
Stranické informace 1951-1961, arch. j. 261, Ohlas usnesení vlády NDR a událostí v Berlíně, Praha 
19. 6. 1953. 
962 Viz např. průběh akce „K“ na Novobydžovsku – URBAN, Jiří. Soumrak selského rodu Vršťalů ze 
Žlunic. In Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost 8, 2011, s. 175-205; a na 
Jindřichohradecku – SVOBODA, Libor. Perzekuce vesnického obyvatelstva v procesu kolektivizace 
na Jindřichohradecku. In BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal (eds.). Akce „K“. 
Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha: 
Pulchra – Česká zemědělská univerzita, 2010, s. 151-210. 
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hromadně vystupovat.963 Zkolektivizovaní rolníci vzali prezidenta za slovo. Dodejme 

však, že Zápotockého projev obsahoval také často opomíjenou pasáž, vypovídající o 

konečném cíli zemědělské politiky KSČ: „A těm, kteří si myslí, že si pomohou tím, že 

z družstev utečou, těm můžeme docela otevřeně říci: nic si nepomůžete. Za několik 

roků budete muset družstva, ze kterých dneska třeba utečete, znovu budovat. My vám 

nebudeme bránit, ale vezměte na vědomí, že zemědělskou výrobu zvýšit musíme. Tak 

jako vybudujeme veliké průmyslové stavby, tak také zvýšíme a vybudujeme moderní 

zemědělskou výrobu.“964  

Na konci srpna 1953 se Zápotocký při projevu na státním statku v Lánech 

kriticky vyslovil na účet zpráv o stoupajících výnosech a připomněl, že osm let po 

válce československé zemědělství dosud nedosáhlo úrovně předválečných výnosů: 

„Podívejte se, nám naše obilní výnosy dnes nestačí k tomu, abychom zajistili 

zásobování. My skoro tolik, co vykoupíme doma, musíme ještě dovézt z ciziny. Ale 

když chceme z ciziny dovážet, tak to musíme platit svými průmyslovými výrobky a 

v důsledku toho nemůžeme dát potom tolik na domácí trh, co by bylo nutno dát. Čím 

více nám bude stoupat výnosnost našich polí, tím více budeme moci dávat také na 

průmyslový trh a zahladit všechen ten nedostatek, který dnes tady máme. V další 

části svého vystoupení potom zopakoval, že je nesmysl budovat zemědělská družstva 

tam, kde jsme nepřesvědčili rolníky o jejich prospěšnosti. […] To neznamená jít 

kupředu, ale to znamená jít zpět, znepřátelovat si lidi“, vyvozoval prezident.965 

Dne 4. září rozšířil Zápotocký své teze v dlouhém referátu na zasedání ÚV 

KSČ.966 S jeho obsahem se královéhradečtí komunisté seznámili na mimořádném 

zasedání rozšířeného OV KSČ dne 10. září. Zaznamenané diskuse se účastnil i 

předseda stěžerského JZD Souček. Vyjádřil se, že prezidentův referát přišel v pravý 

okamžik, že „značná část lidí přijme s radostí, že konečně bude zase přihlédnuto 

k potřebám vesnice, a že je smutné, že jsme ještě nyní nedosáhli předválečné úrovně 

v našem zemědělství“. Také vedoucí tajemník KV KSČ Jan Havelka v diskusi 

                                                             
963 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Stranické informace 1951-1961, arch. j. 261, Ohlas na projev 
soudruha Zápotockého na Klíčavské přehradě, Praha 5.8.1953. 
964 SNÍTIL, Zdeněk (ed.). Sborník studijních materiálů k československým dějinám z období 1948–
1953, díl II. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1969, dokument č. 9 (President A. Zápotocký 
promluvil k budovatelům Klíčavské přehrady), s. 207-210. 
965 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký, sv. 26, arch. j. 892, Projev presidenta republiky 
A. Zápotockého na dožínkové slavnosti státního statku v Lánech v neděli 30. srpna 1953, s. 3. 
966 SNÍTIL, Zdeněk (ed.). Sborník studijních materiálů, dokument č. 10 (Politická situace a úkoly 
strany. Referát A. Zápotockého na zasedání ÚV KSČ dne 4.9.1953), s. 211–276. 



218 

 

přiznal, že „rolníci nejsou o tom přesvědčeni, že jedině společná práce v JZD, že jest 

správná cesta“.967 

Pod hrozbou výbuchu sociálního napětí vyhlásila komunistická vláda ústy 

svého předsedy Viliama Širokého 15. září korektury politiky přijaté ústředním 

výborem strany: ústup od výsadního postavení těžkého a zbrojního průmyslu, 

orientace na výrobu spotřebního zboží a zajištění služeb, podpora rozvoje 

zemědělství, zvýšení životní úrovně obyvatel.968 Došlo ke snížení maloobchodních 

cen spotřebního zboží, byly zvýšeny výkupní ceny zemědělských produktů a 

redukovány normy povinných dodávek. Stát nyní venkovu povolil prodávat své 

přebytky na zemědělských trzích. Potvrzení okresního plnomocníka ministerstva 

výkupu o splnění povinných dodávek nyní sloužilo jako oprávnění k prodeji na 

těchto trzích. Zemědělské noviny referovaly o nadšeném přijetí vládního usnesení na 

venkově.969 „Přes všechnu práci nebylo jediného družstevníka, který by si při 

svačině nepřečetl prohlášení předsedy vlády a vládní usnesení“, psala 

královéhradecká Pochodeň v reakci na vládní prohlášení.970 Ostatně vyjádření díků 

straně a vládě mělo prý tvořit hlavní náplň nedělní krajské manifestace zemědělců ve 

Stěžerách.971 Rolníci však s nadšením nespěchali, zůstávali zdrženliví. Náčelník 

královéhradecké Krajské správy VB mjr. Karel Fait ve svém pravidelném hlášení 

informoval tajemníka KV KSČ, že „rolníci v celku zaujmuli vyčkávací stanovisko a 

očekávali příjezd s. presidenta Zápotockého do Stěžer a na jeho referát, který měl být 

zásadní směrnicí pro zemědělskou otázku celostátního významu“.972 Zářijová 

usnesení a následná kampaň zařadily zemědělskou politiku mezi klíčová témata. 

V této atmosféře přijížděl Zápotocký do Stěžer, kde měl po dvou zásadních 

projevech k zemědělské otázce – srpnovém k dělníkům na Klíčavě a zářijovém 

                                                             
967 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 42, inv. č. 79, Zápis z mimořádného 
zasedání rozšířeného OV KSČ v Hradci Králové 10.9.1953. 
968 K sociálně ekonomickým problémům, které vedly k vyhlášení korektur dosavadní politiky, viz 
PERNES, Jiří. Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Praha – 
Brno: ÚSD AV ČR – Prius, 2000. TÝŽ. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 
20. století. Brno: CDK, 2008, s. 84–127. 
969 Zemědělské noviny, roč. IX (1953), č. 224 (18.9.), s. 8: Naše vesnice přijaly radostně usnesení 
vlády. 
970 Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 71 (18.9.), s. 1: Za další rozvoj zemědělské výroby. 
971 Nebude jistě jediného jednotného zemědělského družstva, STS, poctivého a pokrokového 
zemědělce, pracovníka státního statku, aby tuto neděli nepřijel do Stěžer na krajskou manifestaci, aby 
v přítomnosti vládní delegace nevyjádřil radost a dík za opatření strany a vlády, vyzýval krajský tisk. 
Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 73 (25. 9.), s. 1: Stěžery před krajskou manifestací. 
972 ABS Brno - Kanice, f. KS MV Hradec Králové, inv. j. 104, Zpráva pro KV KSČ, Krajské velitelství 
národní bezpečnosti Hradec Králové 30.9.1953. 
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k funkcionářům na zasedání ÚV KSČ – konečně promluvit přímo k zemědělskému 

publiku. 

 

7.5 Antonín Zápotocký ve Stěžerách973 
 

Příslib k návštěvě královéhradeckého kraje získal od Antonína Zápotockého 

poslanec Josef Borůvka při rozhovoru v Národním shromáždění dne 15. září 1953.974 

V pondělí 21. září Krajský výbor KSČ v Hradci Králové na mimořádné schůzi 

projednal se zástupcem prezidentské kanceláře Galánem program cesty a ustavil 

devítičlennou komisi pro přípravu vzácné návštěvy.975 Detailní program 

prezidentovy návštěvy královéhradeckého kraje ve dnech 26. a 27. září projednal a 

schválil politický sekretariát ÚV KSČ ve středu 23. září.976 Zprávu o přípravách 

krajské manifestace zemědělců ve Stěžerách přednesl byru královéhradeckého OV 

KSČ jeho vedoucí tajemník Miroslav Voda ve stejný den. O Zápotockého účasti se 

kupodivu nemluvilo, v zápise stojí, že ve Stěžerách promluví „význační činitelé 

vlády“.977 Tajemník JNV Václav Pečenka se proto narychlo omlouval z účasti na 

okresní konferenci Svazu československých invalidů pořádané v den příjezdu vládní 

delegace.978  

Rada stěžerského MNV ještě v polovině září nic netušila, neboť na neděli 27. 

září naplánovala národní směnu na sklizni řepy.979 Teprve ve čtvrtek 24. září byla do 

místního hostince U Michálků svolána na 20. hodinu mimořádná plenární schůze 

MNV. Předseda MNV František Dvořáček oznámil, že obec byla určena jako místo 

uspořádání manifestačního sjezdu zemědělců, což bylo pochopitelně, i přes krátký 

                                                             
973 Tato kapitola vznikla na základě výzkumu prováděného na půdě Ústavu pro studium totalitních 
režimů v rámci vzdělávacího a dokumentačního projektu Kolektivizace venkova v Československu a 
vychází ze studie URBAN, Jiří. Tváří k venkovu: vystoupení Antonína Zápotockého ve Stěžerách. In 
Paměť a dějiny 3, 2013, s. 32-46. 
974 SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec Králové, kt. 103, inv. j. 78, sign. 1/32/447–446, Zpráva pro byro 
KV KSČ – hodnocení návštěvy soudruha Antonína Zápotockého v kraji Hradec Králové ve dnech 26.-
27.9.1953, projednaná ve schůzi 9.10.1953. 
975 Ibidem, Zápis z mimořádné schůze byra KV KSČ 21.9.1953. 
976 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 65, arch. j. 176, bod 13, Zájezd 
presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého do kraje Hradec Králové, materiál projednaný 
ve schůzi 23.9.1953. 
977 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 42, inv. č. 79, Zápis ze schůze byra OV 
KSČ 23.9.1953. 
978 Ibidem, f. JNV Hradec Králové, kt. 4, inv. č. 36, Přípis z 25.9.1953. 
979 SOkA Hradec Králové, f. MNV Stěžery (nezprac.), kn. 3, inv. č. 3, Zápis ze schůze rady MNV 
15.9.1953. 
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časový předstih, vnímáno jako velká pocta a významná událost. Dále sdělil, že se 

akce zúčastní i zástupci vlády, a předal slovo Jaroslavu Součkovi, který jako člen 

okresního výboru strany disponoval nejpodrobnějšími informacemi. „Očekává se 

pravděpodobně i návštěva s. presidenta Ant. Zápotockého“, oznámil Souček a dodal: 

„Jest na nás, abychom si naši obec dali do vzorného pořádku, aby všichni hosté si od 

nás odnesli nejlepší dojem.“ Jeho slova byla nanejvýš příhodná, očekával se příjezd 

30 až 40 tisíc návštěvníků z celého kraje.980 Zápotockého návštěva Stěžer byla 

prezentována jako vyvrcholení prezidentovy cesty po královéhradeckém kraji, jako 

„velká mírová manifestace zemědělců“.981 „Přípravy na manifestaci byly velkorysé. 

Dvůr JZD musil být naprosto čistý, vypískován – pomáhalo i vojsko v úklidu. Staré 

stroje […] byly soustředěny za stodolou B. Hrdličky“, zaznamenal kronikář.982 

Bezpečnostní opatření doprovázející Zápotockého návštěvu dostala krycí 

názvy „Dunaj“ a „Dukla“. Starost o prezidentovo bezpečí převzala královéhradecká 

Bezpečnost na hranici kraje. Zúčastnění příslušníci dostali pokyn ponechat všechny 

střelné zbraně zajištěné, veškerá opatření měla být prováděna „naprosto skrytým 

způsobem“.983  

Královéhradecký krajský velitel StB mjr. Bohumil Říha984 nařídil pro dny 26. 

(od 12 hod.) a 27. září (do 22 hod.) stoprocentní pohotovost. Velitelem 

bezpečnostních opatření ve Stěžerách byl ustanoven por. Ladislav Soukup. Během 

sobotního dopoledne nechal provést důkladnou prohlídku budov a tribuny, která již 

stála na dvoře JZD, střežením prostoru přes noc pověřil čtyři „orgány“. Druhá 

kompletní prohlídka byla provedena v neděli dopoledne, po poledni pak prostor 

obsadilo celkem 140 příslušníků StB. Jejich pracovní náplň byla toho dne vskutku 

pestrá: „Obsadíte vikýře a střechy. Zkontrolujete a prohlédnete zemědělské stroje na 

výstavě, prostory ve stájích, uvázání dobytka, čistotu ve vepřinci a v místnostech 

                                                             
980 Ibidem, kn. 1, inv. č. 1, Zápis z mimořádné schůze MNV 24.9.1953. 
981 SOkA Hradec Králové, f. Základní škola Stěžery, kn. 468, Kronika obecné školy ve Stěžerách 
1855-1967, s. 561. HORYNA, Václav: Vlastivěda Královéhradecka, s. 447. 
982 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 47. 
983 Např. předání odpovědnosti za bezpečnostní opatření mezi pražskou a královéhradeckou správou 
StB se odehrálo na základě smluveného signálu v podobě blikání vedoucího vozu. ABS Praha, f. 
Velitelství StB, sign. 310-111-26, Bezpečnostní opatření „Dunaj“ a „Dukla“ – provedení, HS StB 
Praha 25.9.1953. Vládní delegace – zajištění, dálnopis KS StB Hradec Králové 27.9.1953. 
984 Bohumil Říha (1921) pocházel z Radimi na Kolínsku, původním povoláním byl soustružník kovů. 
Do KSČ vstoupil v roce 1946, do SNB byl přijat v červnu 1945. K StB v Hradci Králové byl zařazen 
v únoru 1948, funkci náčelníka KS StB zde vykonával od dubna 1953 do ledna 1954. ABSBrno - 
Kanice, f. Personální spisy příslušníků MV, arch. č. 5404/21, Říha Bohumil, nar. 6.12.1921, Průběh 
služební doby. Služební posudek, HS StB Praha 7.9.1953.  
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JZD, kde bude podáno pohoštění. Zkontrolujete květiny a koše, které budou předány 

v JZD vládní delegaci“, ukládal jim mj. pokyn krajského velitele. Organizační 

výpomoc jim poskytovali také příslušníci Lidových milicí v civilním ošacení a 

svazáci. Stáje a stohy slámy zajišťovaly protipožární hlídky. V pohotovosti byla na 

místě také jedna rota uniformovaných příslušníků VB.985 

Zápotocký přijel do královéhradeckého kraje v sobotu 26. září 1953. 

Prezidenta republiky doprovázela kromě manželky početná vládní delegace – 

náměstek předsedy vlády a ministr zemědělství Jindřich Uher, ministr výkupu Josef 

Krosnář, ministr vnitřního obchodu František Krajčíř, ministr stavebnictví Emanuel 

Šlechta a ministr zdravotnictví Josef Plojhar. Na hranici kraje před obcí Lovčice 

přivítali vzácnou návštěvu vedoucí tajemník KV KSČ Jan Havelka,986 předseda KNV 

Josef Herbs987 a krajský vojenský velitel Josef Ježek. Všechny obce, kterými 

delegace projížděla, byly slavnostně vyzdobené. Za zvuku fanfár přivítali prezidenta 

na Gottwaldově (před válkou i dnes Ulrichovo) náměstí v Hradci Králové. V 

doprovodu předsedy královéhradeckého JNV Josefa France si Zápotocký prohlédl 

krajskou metropoli, jež podle dobových hodnocení „žila prudkým budovatelským 

tempem“. Po ubytování a večeři v Grandhotelu bylo na programu slavnostní 

divadelní představení.988 

Během nedělního dopoledne 27. září 1953 čekala Antonína Zápotockého 

beseda v hradeckém středisku Svazu československo-sovětského přátelství a výstava 

výrobních družstev.989 Ve Stěžerách byl mezitím zahájen jarmark, na němž se 

prodávaly jak zemědělské produkty z přebytků JZD, tak průmyslové výrobky, 

rozjížděl se program vystoupení uměleckých souborů a výstava zemědělských strojů. 

Ve stěžerské škole byla připravena výstava o výsledcích rostlinné produkce 

                                                             
985 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-111-26, Zvláštní rozkaz náčelníka KS StB Hradec Králové 
z 24.9.1953. 
986 Jana Havelku jen několik dní nato nahradil ve funkci Oldřich Trunec. Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 
75 (2.10.), s. 1: Soudruh Oldřich Trunec, nový vedoucí tajemník KV KSČ. 
987 Herbsův předchůdce Josef Prokop byl z funkce odvolán krátce předtím, k okolnostem jeho sesazení 
viz URBAN, Jiří. Počátky kolektivizace na Královéhradecku ve světle dokumentů centrálních archivů. 
In Sborník prací východočeských archivů 13, 2009, s. 210-214. Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 73 
(25.9.), s. 1: Soudruh Josef Herbs, nový předseda KNV. 
988 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 65, arch. j. 176, bod 13, Návrh 
programu návštěvy soudruha presidenta a jeho choti v Hradci Králové a účasti na manifestaci 
zemědělců v JZD Stěžery, schválený ve schůzi 23.9.1953. SOkA Hradec Králové, f. Základní škola 
Stěžery, kn. 468, Kronika obecné školy ve Stěžerách 1855-1967, s. 561.  
989 Výstava probíhala ve dnech 19.-27.9. v Domě odborů. Blíže viz Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 71 
(18.9.), s. 4: K výstavě výrobních družstev. 
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využívající křížový a úzkořádkový výsev, výstava skotu, bravu a drůbeže měla 

demonstrovat výhody metod sovětských „odborníků“ Malininové, Zajčukova či 

Štejmana.990 Vystavena byla také celá plejáda zemědělských strojů – traktory Zetor i 

Škoda, sovětské pásové traktory DT 54 a Stalinec S-80, kombajny Stalinec S-4 či 

řepné kombajny SKEM.991 

Odpoledne se jelo do Stěžer. Na dvoře místního JZD prezidenta vítalo 

mnohatisícové shromáždění. Špalíry lidí provolávaly „Ať žije prezident Zápotocký!“. 

Několika šťastlivcům se podařilo stisknout si s prezidentem ruku. Při vstupu do 

dvora ho uvítal předseda JZD Souček a ženy chlebem a solí. Chybět nemohli ani žáci 

zdejší školy a pionýři s květy. Za mládež prezidenta přivítal pionýr Jaroslav Pavelka. 

Na čestné tribuně byly umístěny portréty Antonína Zápotockého a předsedy rady 

ministrů SSSR Georgije Maximilianoviče Malenkova, vlály vlajky ČSR a SSSR.992 

Před tribunou stáli v souladu s pokynem krajského velitele StB svazáci, žáci 

zemědělské školy a pionýři. Mělo jich být 500.993 Po československé a sovětské 

hymně vystoupil poslanec Národního shromáždění za královéhradecký kraj Josef 

Borůvka, „který zdůraznil, že stojíme pevně za KSČ a Sovětským svazem“.994 

Následoval očekávaný prezidentův projev. Detailní hospodářské výsledky 

stěžerského JZD v něm Zápotocký použil jako doklad výhod společného 

obhospodařování půdy.995 Ve své řeči se odvolával na Leninovy myšlenky, zaštítil se 

citáty Stalina i Gottwalda.996 Poukázal na aktuální obtíže v zemědělské politice a na 

„vzrůstající nebezpečí porušení přátelského svazku mezi dělnickou třídou a masami 
                                                             
990 Blíže k zavádění sovětských agrotechnických postupů do československého zemědělství viz 
STRNADOVÁ, Dana. Sovětský svaz – vzor československého zemědělství 50. let 20. století. In 
Zemědělství a 50. léta. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2008, s. 98-106. SOJFER, Valerij 
Nikolajevič. Rudá biologie: pseudověda v SSSR. Stilus, Brno 2005. 
991 Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 73 (25.9.), s. 1: Stěžery před krajskou manifestací. OÚ Stěžery, 
Kronika obce Stěžery I, s. 196. 
992 SOkA Hradec Králové, f. Základní škola Stěžery, kn. 468, Kronika obecné školy ve Stěžerách 
1855-1967, s. 561-562. OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 47. Ibidem, Kronika obce 
Stěžery I, s. 173. 
993 ABS Praha, f. Velitelství StB, sign. 310-111-26, Zvláštní rozkaz náčelníka KS StB Hradec Králové 
z 24.9.1953. 
994 SOkA Hradec Králové, f. Základní škola Stěžery, kn. 468, Kronika obecné školy ve Stěžerách 
1855-1967, s. 561-562. 
995 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký, sv. 28, arch. j. 897, Projev soudruha presidenta 
republiky A. Zápotockého na manifestaci JZD Stěžery, okr. Hradec Králové, s. 9-13. 
996 Karel Kaplan podotýká, že Zápotocký vybíral Leninovy a Stalinovy citáty vážící se k hospodářské 
politice z 20. let tak, aby jimi podpořil odvahu prověřit správnost zemědělské politiky a změnit poměr 
k rolníkům. Stranický aparát jej za to kritizoval hned v září 1953 a znovu pak v lednu 1954. 
Především A. Novotný interpretoval Zápotockého klíčavský a stěžerský projev jako snahu o revizi 
generální linie strany. Blíže viz KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 
1989, s. 53-55. 
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malých a středních rolníků“. Kritizoval administrativní přístup a metody nátlaku při 

zakládání JZD. Mnozí podle něho „zapomněli na správné zásady leninské 

zemědělské politiky, porušovali je a namnoze se jim i zpronevěřili“. Zápotocký se 

v tomto ohledu vyjádřil, že „poslední usnesení naší komunistické strany a vlády 

v otázkách zemědělské politiky, obsažená ve vládním prohlášení, neznamenají žádný 

nový kurs, nýbrž jen důrazné zdůvodnění toho, že zásady správné socialistické 

politiky v zemědělství nesmí u nás nikdo beztrestně narušovat“.997 Ujistil své 

posluchačstvo, že „správnou zásadu socialisace vesnice budeme dále neúchylně 

sledovat“, nyní se však nemělo zapomínat na zájmy, názory, způsob myšlení i 

předsudky zemědělců, měl být konec překotným donucovacím zásahům. Ve svém 

projevu se též vrátil ke klíčavským výrokům: „Můj výrok, který jsem učinil na 

Klíčavě, zůstává zde v platnosti. Nebudeme nikoho násilím nutit ani ke vstupu do 

družstva, ani k setrvávání v družstvu. Je však nutno mít na paměti, že družstvo není 

holubníkem, ze kterého může kdokoliv a kdy se mu zlíbí vyletět. Družstva mají své 

stanovy a družstevníci vstupem do družstva vzali na sebe určité závazky. Stanovy a 

závazky musí být plněny. Musí být dodržovány stanovami určené termíny i lhůty. 

Libovolné rozvracení a dokonce rozkrádání družstevního majetku není možno trpět 

nikde a nikomu.“998 V proslovu nechyběl ani odkaz na čerstvý Chruščovův projev na 

plenárním zasedání ÚV KSSS, v němž 3. září 1953 vyzdvihl zásadu hmotné 

zainteresovanosti podniků i jednotlivců na výsledcích práce.999 Zápotocký tedy ve 

Stěžerách potvrdil správnost kolektivního hospodaření, vyzval ale, aby se při 

kolektivizování postupovalo „s tužkou v ruce“. Zdůraznil, že úkolem dneška je 

odstraňování napáchaných chyb a hospodářské upevňování existujících, tedy 

doposud nerozpuštěných JZD. 

                                                             
997 Vesnické noviny královéhradeckého okresu, roč. IV (1953), č. 42 (3.10.), s. 1: President republiky 
soudruh Zápotocký se zúčastnil manifestace zemědělců Hradeckého kraje ve Stěžerách. Srov. NA 
Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký, sv. 28, arch. j. 897, Projev soudruha presidenta 
republiky A. Zápotockého na manifestaci JZD Stěžery, okr. Hradec Králové, s. 6. 
998 Vesnické noviny královéhradeckého okresu, roč. IV (1953), č. 42 (3.10.), s. 2: President republiky 
soudruh Zápotocký se zúčastnil manifestace zemědělců Hradeckého kraje ve Stěžerách. 
999 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký, sv. 28, arch. j. 897, Projev soudruha presidenta 
republiky A. Zápotockého na manifestaci JZD Stěžery, okr. Hradec Králové, s. 7-8. K tomu viz 
Referát tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu N. S. Chruščeva na 
plenárním zasedání ÚV KSSS „O opatřeních k dalšímu rozvoji zemědělství Sovětského svazu“. 
Zemědělské noviny, roč. IX (1953), č. 224 (18.9.), s. 3-7. NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské 
oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 119, Závěry vyplývající pro naši stranu z referátu tajemníka ÚV 
KSSS s. Chruščeva ze dne 3. září 1953, 15.10.1953. 
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Po projevu prezidenta republiky vystoupil předseda JZD, který vyhlásil závazek k 

urychlenému skončení podzimních prací a zasetí ozimů. Členové JZD uzavřeli na 

prezidentovu počest četné individuální závazky ke zvýšení hektarových výnosů 

zemědělských plodin a zlepšení organizace práce. K tomu jim prý mělo pomoci 

těsnější sepětí se stranou.1000 V soukromém rozhovoru se stěžerskými družstevníky 

Zápotocký projevil „radost, že to je zde pěkné, a dodal sobě typicky ‚ale aby to bylo 

tak stále, ne jen když má někdo přijet!‘“, zaznamenal kronikář Otto Kučera.1001 Po 

skončení vyjela kolona s prezidentem z vrat a náhle zastavila. Vzácný host vystoupil 

mezi občany a kolem Hospodyňské školy šel po chodníku asi 200 metrů, dokud ho 

ochranka nezastavila.1002 Dodejme, že rozkazem z 1. října vyslovil náčelník KS StB 

Říha uznání příslušníkům Bezpečnosti za vzorné plnění úkolů během pobytu 

prezidenta v kraji.1003 

 

7.6 Vyznění a ohlasy stěžerského projevu 
 

O Zápotockého vystoupení ve Stěžerách referovaly všechny regionální i 

celostátní noviny.1004 Zemědělské noviny a krajská Pochodeň vyšly dokonce ve 

zvláštním vydání věnovaném stěžerské zemědělské slavnosti.1005  

V následujících týdnech se prezidentův stěžerský referát projednával uvnitř 

KSČ. Při diskusích ve stranických organizacích na vesnicích zaznívalo, že je 

„nesmysl soutěžit v ustavování JZD“ a že v některých obcích bude nejlepší vrátit 

půdu do soukromých rukou. Ozývaly se také hlasy kritizující odtažitost a početnost 

stranického aparátu. „Máme nyní zbytečných funkcionářů, kteří vydávají zbytečná 

                                                             
1000 SOkA Hradec Králové, f. Základní škola Stěžery, kn. 468, Kronika obecné školy ve Stěžerách 
1855-1967, s. 561-562. 
1001 OÚ Stěžery, Kronika obce Stěžery II (1945-1968), s. 47. 
1002 Ibidem. 
1003 ABSBrno - Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 21, inv. j. 63, Rozkaz náčelníka KS StB 
v Hradci Králové č. 32 z 1.10.1953. 
1004 Rudé právo, roč. 33 (1953), č. 270 (28.9.), s. 1-2: Všestranně zajišťovat rozvoj zemědělské 
výroby. Zemědělské noviny, roč. IX (1953), č. 233 (29.9.), s. 1-2: President republiky Antonín 
Zápotocký návštěvou v JZD Stěžery v Hradeckém kraji. Pochodeň, roč. 39 (1953), č. 74 (29.9.), s. 1-
2: Všestranně zajišťovat rozvoj zemědělské výroby. Ibidem, s. 3- 5: První družstevník mezi námi. 
Vesnické noviny královéhradeckého okresu, roč. IV (1953), č. 42 (3.10.), s. 1-2: President republiky 
soudruh Zápotocký se zúčastnil manifestace zemědělců Hradeckého kraje ve Stěžerách. Za 
socialistickou vesnici Novobydžovska, roč. IV (1953), č. 46 (2.10.), s. 1-4: 50.000 pracujících 
Hradeckého kraje na manifestaci ve Stěžerách – Projev presidenta republiky Antonína Zápotockého. 
1005 Pochodeň, 27.9.1953, s. 1-4: Vítáme presidenta Československé republiky soudruha A. 
Zápotockého v Hradeckém kraji. NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký, sv. 28, arch. j. 
897, Vesnické Zemědělské noviny na pomoc novinám okresu Hradec Králové, č. 1, Stěžery 27.9.1953. 
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nařízení. […] Musí se stát náprava, aby funkcionáři z vyšších míst přicházeli mezi 

pracující.“1006 Členové byra královéhradeckého OV KSČ měli zhodnocení slavnosti 

ve Stěžerách na programu schůze 21. října. Při projednávání však museli konstatovat, 

že „nebyli vůbec seznámeni s konáním této slavnosti“ a že byro i celý okresní výbor 

KSČ byly při organizaci přehlédnuty.1007 Usnesli se, že dají dohromady každý své 

poznatky, aby byli schopni sestavit zprávu pro KV KSČ. Následující tři týdny pak 

stále prodlužovali lhůtu pro splnění úkolu, až jej po měsíci zcela zrušili.1008 

S časovým odstupem byl Zápotockého stěžerský referát posuzován uvnitř 

KSČ dosti rozporuplně. Na jednu stranu byl prý přínosem pro stranickou práci, na 

druhou stranu „přispěl k tomu, že ve všech okresech byly znovu kritisovány pracovní 

methody, nedostatečná pomoc JZD a pod.“. Ve stranických diskusích ke 

stěžerskému vystoupení se ozývaly i hlasy nesouhlasu s proklamovanou pomocí 

rolníkům stojícím mimo JZD. To bylo považováno za odklon od linie strany.1009 

V této souvislosti musíme alespoň zmínit kritický postoj prvního tajemníka ÚV KSČ 

Antonína Novotného. Zápotockého stěžerský projev jej zastihl na dovolené v SSSR, 

na Jaltě. V reakci na něj dal prý okamžitě pokyn do Prahy, aby mu zorganizovali 

veřejnou schůzi, kde bude hovořit o nezbytnosti kolektivizace a o nutnosti udržet 

dosavadní JZD. Jeho následný projev v Moravských Budějovicích ovšem zcela 

zapadl.1010 

Důležitější než vnitrostranické diskuse byly ovšem bezprostřední ohlasy, 

které mělo stěžerské vystoupení na vesnicích, přímo mezi zemědělským 

obyvatelstvem. Pro ilustraci uveďme vzpomínku jednoho z mnoha přímých 

účastníků: „Po žních v roce 1953 pořádalo stěžerské družstvo dožínky. Mluvil tam 

soudruh prezident Zápotocký. Já stál pod tribunou a slyšel každé slovo. Řekl, že 

                                                             
1006 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 42, inv. č. 79, Průběh členských schůzí 
v organizacích při projednávání referátu s. Zápotockého – materiál pro mimořádnou schůzi byra OV 
KSČ 16.10.1953. 
1007 Organizační zajištění se odehrávalo na úrovni kraje, viz SOA Zámrsk, f. KV KSČ Hradec Králové, 
kt. 477, inv. j. 336, sign. 1/62/7/1. 
1008 SOkA Hradec Králové, f. OV KSČ Hradec Králové, kt. 42, inv. č. 79, Zápisy ze schůzí byra OV 
KSČ 21.10., 28.10., 4.11., 11.11. a 18.11.1953. 
1009 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 118, Informativní 
zpráva, jak KV KSČ Hradec Králové zajišťuje usnesení ÚV KSČ ze dne 4.9. a 16.-17.12.1953, a 
vládní usnesení z 15.9.1953 na úseku JZD, b. d. Srov. KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 
1948–1960: venkov. Praha: ÚSD AV ČR, 2012, s. 24. 
1010 NOVÁK, Ladislav. Kancléřem tří prezidentů. Praha: Petrklíč, 2002, s. 23. KAPLAN, Karel. 
Mocní a bezmocní, s. 53. Podrobně o konfliktu mezi A. Novotným a A. Zápotockým viz TÝŽ. 
Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Brno: Barrister & Principal, 2005, s. 
107-119. 
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nemá být nikdo do družstva získáván násilím, že to musí jít dobrovolně. On to tenkrát 

řekl ještě lidověji, po „zápotocku“. Ačkoliv u nás vzniklo družstvo zcela dobrovolně, 

hned se to projevilo v práci i myšlení družstevníků. A nejen u nás […] Na podzim už 

byla zřejmá nechuť dělat společně.“1011 Vlna vystupování z JZD tedy pokračovala. 

Množily se i názory, že „dojde brzy k převratu, neboť komunisté v politice obrací, 

budou pomáhat individuelně hospodařícím rolníkům“.1012 (Možná i proto 

Zápotockého stěžerský referát prodiskutovávaly také stranické buňky v jednotlivých 

útvarech Bezpečnosti.1013) Zpravidla tam, kde se během jarního kolektivizačního 

náporu „rozhodli“ po sklizni rozorat meze, rolníci z JZD hromadně vystupovali 

s vidinou vzkříšení samostatného hospodaření. Ačkoliv se pro rok 1953 v rámci kraje 

počítalo se scelením polí ve 205 obcích, meze byly do konce září rozorány jen ve 29 

obcích. „Ve více obcích již pravděpodobně k rozorání mezí letos nedojde“, 

konstatovalo se po stěžerském projevu.1014  

Odbor JZD působící v rámci zemědělského oddělení ÚV KSČ musel 

v podzimních měsících konstatovat, že odliv členů z JZD nelze monitorovat, že roste 

každým dnem. Dosavadní praxe, kdy se statistická hlášení o pohybu členské 

základny zpracovávala čtvrtletně, byla nyní naprosto nedostatečná. Stranický aparát 

se proto pokoušel prosadit, aby předsedové KNV vyžadovali od předsedů ONV 

týdenní zprávy hodnotící situaci v JZD.1015 Průzkumy v regionálních archivech však 

prozrazují, že se jim myšlenku dařilo uvést do praxe jen velmi omezeně.  

Pokusme se však intenzitu odlivu členů z JZD přiblížit na základě dostupných 

zpráv. Zaměříme se přitom na královéhradecký kraj coby dějiště stěžerského 

prezidentova vystoupení. Podle přehledu situace v jednotlivých krajích, který 

zemědělské oddělení ÚV KSČ vypracovalo už 22. srpna, figuroval Hradec Králové 

společně s Olomoucí a čtyřmi slovenskými kraji v intenzitě odlivu rolníků z JZD na 

přední příčce. Během dvou měsíců, které uplynuly od revolty v NDR, zde z JZD 

                                                             
1011 PAVALA, František. Úspěchy i šrámy. In HOLÁ, Věra – VICHEREK, Efrem (eds.). Neobyčejná 
doba: vzpomínky průkopníků socialistického zemědělství. Praha: Svoboda, 1980, s. 173. Srov. ABS 
Brno - Kanice, f. KS MV Hradec Králové, kt. 28, inv. j. 105, Situace v JZD po referátu presidenta s. 
Zápotockého, KS StB Hradec Králové 9.10.1953. 
1012 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 119, Informační 
zpráva o situaci v JZD k 5.10.1953. 
1013 Ibidem, f. Branné a bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (nezprac.), sv. 34, arch. j. 219, Zpráva ze 
zájezdu do kraje Hradec Králové ve dnech 15.-17.10.1953. 
1014 Ibidem, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 119, Zpráva o politické 
situaci na zemědělském úseku v kraji Hradec Králové, 10.10.1953. 
1015 Ibidem, Informační zpráva o situaci v JZD k 5.10.1953. 
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vystoupilo na 1 700 rolníků – nejvyššího podílu dosahovaly okresy Nový Bydžov 

(580), Jičín (350), Hradec Králové (200) a Žamberk (200).1016 Vystupování se 

ponejvíc dotýkalo JZD I. a II. typů a přípravných výborů těchto JZD, z JZD III. a IV. 

typů se vystupovalo především v pohraničních oblastech, „kde je hodnota pracovní 

jednotky tak nízká, že neskýtá rodinám družstevníků ani existenční minimum“.1017 

Během července a srpna 1953 vystoupilo v Královéhradeckém kraji z JZD 

celkem 2 314 členů (z toho 1 473 z JZD I. typu, 691 z II. typu a 150 ze III. 

provozního typu). Během prvních třech zářijových týdnů opustilo JZD dalších 1 932 

členů (z toho 739 z I. typu, 858 z II. a 335 ze III. typu). Z JZD pracujících podle III. 

provozního typu vystoupilo nejvíce členů v okresech Dvůr Králové nad Labem 

(123), Vrchlabí (108) a Trutnov (91). Ve dvou případech se JZD III. typu zcela 

rozpustila (Kunčice na Vrchlabsku a Chřiblice na Trutnovsku). Z JZD II. typů 

utíkalo nejvíce členů v okresech Nová Paka (486), Dvůr Králové nad Labem (192) a 

Jičín (183). V opouštění JZD I. typu vedli rolníci v okresech Nový Bydžov (1 300), 

Jičín (408) a Hořice v Podkrkonoší (308).1018 

Do konce října vzrost počet vystoupivších členů JZD v kraji na 4 756 (z toho 

1 311 z JZD I. typu, 2 745 z II. typu a 700 z JZD III. a IV. typů). Nejintenzivněji 

opouštěli rolníci JZD v okresech Nový Bydžov (1 157), Jičín (808), Hořice (749) a 

Nová Paka (599).1019 Míra odlivu členů JZD tedy, zdá se, neubírala (ani nepřidávala) 

na intenzitě, během čtyř zachycených měsíců zůstávala v rámci kraje poměrně stejně 

vysoká. 

Je příznačné, že v hodnoceních situace převládaly formulace o neplnění, 

nedostatečné pozornosti a kontrole „usnesení strany a vlády o upevnění a dalším 

rozvoji JZD“ namísto analýzy skutečné venkovské reality a postoje rolníků. „OV 

[okresní výbory KSČ] sice projednávaly otázku upevnění a dalšího rozvoje JZD, 

činily i dobrá usnesení k odstranění zjištěných nedostatků, ovšem usnesení zůstala 

                                                             
1016 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 50, arch. j. 669, Informační 
zpráva o vystupování rolníků z JZD, 22.8.1953. 
1017 Ibidem, Politická situace v JZD, b. d. 
1018 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 119, Zpráva o 
politické situaci na zemědělském úseku v kraji Hradec Králové, 10.10.1953. 
1019 Ibidem, sv. 51, arch. j. 699, Kraj Hradec Králové – situace v JZD, b. d. [listopad 1953]. Viz 
mikrohistorické zpracování tohoto vývoje na Novopacku, URBAN, Jiří: Venkov pod kolektivizační 
knutou, s. 216-219. 
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mnohdy nesplněna“, konstatovaly rozbory z pera odborníků zemědělského oddělení 

aparátu ústředního výboru.1020  

V královéhradeckém okrese byl vypracován seznam 21 JZD, v nichž hodnota 

pracovní jednotky nedosahovala ani včetně naturálií 12 Kčs. Tato JZD se nyní měla 

těšit zvláštní finanční a investiční pomoci.1021 Obce vypracovávaly na základě tohoto 

usnesení své „akční plány“.1022 Ministerstvo zemědělství poskytlo na přímou pomoc 

JZD v celém kraji 1 milion Kčs. Peníze byly použity na navýšení hodnoty pracovní 

jednotky o 1 až 2 Kčs. Zástupci KV KSČ však vyčíslili, že na finanční dotování 

všech JZD se ztrátovým hospodařením a špatnou pracovní morálkou by potřebovali 

mimořádný úvěr ve výši 6 183 522 Kčs.1023 Není bez zajímavosti, že v souvislosti 

s fiskálním zabezpečením zářijového vládního prohlášení se výběr daní stal velmi 

naléhavým úkolem. Příslušní úředníci finančních referátů v okresech proto měli být 

zproštěni veškerých jiných povinností.1024 

Nejistota posilovaná rozporuplnými zprávami o situaci v SSSR, hospodářská 

i politická krize režimu a obavy z dalších masových projevů nespokojenosti, to vše 

ovlivňovalo smýšlení představitelů KSČ a mělo významný podíl na zbrzdění tempa 

kolektivizace na československém venkově. Okresní funkcionáři, kteří ještě nedávno 

vyzývali k zostřování „třídního boje“ na vesnici, „setby rozkolu a nesouladu na 

vesnici“, použijeme-li výstižné označení Oldřicha Suchého,1025 se nyní ocitali 

v menšině. Mnozí z nich se ale pružně přizpůsobili změně politické linie. Dosavadní 

přehlížení hospodářských aspektů násilně prosazované kolektivizace si najednou 

vysloužilo kritiku: „Málo jsme se věnovali otázkám soukromých zemědělců, zvýšení 

jejich výkonnosti“, přiznávali odpovědní funkcionáři.1026 Rada JNV se také nyní 

                                                             
1020 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 15, arch. j. 119, Zpráva o 
politické situaci na zemědělském úseku v kraji Hradec Králové, 10.10.1953. 
1021 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 4, inv. č. 36, Zpráva o rozpracování vládního 
usnesení po stránce finanční v JZD v okrese Hradec Králové, 10.12.1953. 
1022 Ibidem, Zhodnocení kampaně rozpracování vládního usnesení z 15. září, Hradec Králové, 
19.12.1953. 
1023 NA Praha, f. Archiv ÚV KSČ, Zemědělské oddělení ÚV KSČ, sv. 51, arch. j. 699, Zhodnocení 
plnění zářijového zasedání ÚV, Hradec Králové 13.1.1954. SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec 
Králové, kn. 17, inv. č. 17, Zápis ze schůze rady JNV 10.12.1953, s. 7. 
1024 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 4, inv. č. 36, Přípis předsedy KNV v Hradci 
Králové z 22.9.1953. 
1025 ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.). Dvakrát otrokem: paměti agrárníka Oldřicha Suchého. Praha: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2014, s. 166. 
1026 SOkA Hradec Králové, f. JNV Hradec Králové, kt. 4, inv. č. 36, Zápis o schůzi okresní plánovací 
komise, Hradec Králové 6.11.1953. 
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začala zabývat žádostmi o „odkulačení“, tedy zbavení titulu „vesnický boháč“.1027 

Okresní plánovací komise přiznávaly zásadní nedostatky v zemědělském plánování a 

celkovou nereálnost plánu, který nebyl schopen reflektovat „ožehavé zemědělské 

problémy“. Plán pro rok 1954 se proto měl zpracovávat s ohledem na konkrétní 

potřeby jednotlivých vesnic.1028 

O výběru východočeských Stěžer rozhodly nadstandardní hospodářské 

výsledky a několikaletá tradice společného obhospodařování půdy. Na rozdíl od 

jihočeských Vyhnanic1029 nebyl růst zdejšího ZVD cíleně stimulován státními 

dotacemi a přednostními příděly za účelem vybudování „vzorného“ JZD. Naproti 

tomu příklad nadhodnocené pracovní jednotky v roce 1953 svědčí o jednoznačné 

snaze propagandisticky využít prosperitu stěžerského družstva ve prospěch postupu 

zadrhávající se kolektivizace. Okolnosti, za kterých Antonín Zápotocký do Stěžer 

přijížděl, byly modelovány zcela mimo rámec obce, okresu či kraje, vymezovala je 

mezinárodní situace a vnitropolitický vývoj roku 1953. Prezidentův stěžerský projev 

byl v nastalé atmosféře očekáván jako zásadní směrnice celostátního významu pro 

zemědělskou otázku, o to víc, že jej mělo vyslechnout téměř výlučně zemědělské 

publikum, a to v dosud nevídaném počtu. Jeho význam však nelze přeceňovat a 

vytrhávat z kontextu. Vyznění stěžerského vystoupení zapadalo ve venkovské realitě 

podzimu 1953 do plynulého vývoje nastartovaného již o tři čtyři měsíce dříve. 

 

 

KAPITOLA 8. Závěr 
 

Hlavním úkolem výzkumu prezentovaného v předložené disertační práci bylo 

nalézání odpovědí na otázky, jakým způsobem byla myšlenka kolektivizace 

přijímána, jaké reakce kolektivizační úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky, motivace a 

okolnosti rozhodování stály za těmito reakcemi a jaké sociální souvislosti, vazby, 

vztahy a vzorce chování se skrývaly za konkrétním jednáním aktérů zkoumaných 

jevů.  

                                                             
1027 Ibidem, (agenda předsedy JNV) a kn. 17, inv. č. 17 (schůze rady JNV 10.12.1953). 
1028 Ibidem, kt. 4, inv. č. 36, Zápis o schůzi okresní plánovací komise, Hradec Králové 6. 11. 1953. 
1029 Viz URBAN, Jiří. Vyhnanice a jejich role v počátcích kolektivizace. In Paměť a dějiny 1, 2012, s. 
23-41. 
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Hledisko recipování kolektivizační myšlenky orientovalo výzkum na 

fenomén odporu, fenomén spolupráce a fenomén dobrovolnosti. V řešení otázek 

výzkumu jsem postupoval od fenoménů přes projevy k aktérům a jejich motivacím. 

Rozhodnutí orientovat výzkum „mikroskopicky“ jsem učinil z přesvědčení, že 

pochopení fenoménů provázejících kolektivizaci bude plastičtější, pokud aktéři (ať 

už jde o hospodařící zemědělce, nebo aktivisty prosazující kolektivizaci) nebudou 

představovat jen jakousi anonymní masu. Psát o zemědělství bez zemědělců, o 

hospodaření bez hospodářů, o kolektivizaci bez kolektivizátorů, o odporu bez 

odpůrců, o spolupráci bez spolupracovníků atp. bych při zkoumání otázek, které jsem 

si položil, nepovažoval za šťastné řešení. Cílem tedy pochopitelně nebyla 

generalizace, nýbrž naopak orientace na analýzu vedoucí k porozumění jevům a 

jedincům v konkrétních historických situacích. 

Zvolená mikrohistorická perspektiva umožnila nahlédnout konkrétní projevy 

sledovaných fenoménů tak, že namísto tradičně preferovaných intelektuálních, 

politických či hospodářských elit vystupují v roli svébytných historických subjektů 

rolníci, dělníci, místní funkcionáři, idealisté i pragmatici. Zajímali mě aktivní 

zemědělci, jejichž hospodářství se stala předmětem kolektivizace, stejně jako aktivní 

strůjci kolektivizace z řad nadšenců, kariéristů, oddaných funkcionářů i zoufalců, 

jimž síly a schopnosti nedovolovaly pokračovat v samostatném obdělávání půdy, ale 

také skuteční či domnělí spolupracovníci, jejichž podíl na prosazování kolektivizace 

režírovali důstojníci Státní bezpečnosti. Vyhýbal jsem se přitom idealizaci a 

heroizaci, či naopak odsudkům a zavržení motivů a jednání těchto aktérů proto, 

abych se vyvaroval jednoduchého, zploštělého černobílého obrazu. Snažil jsem se 

naopak předložit komplikovanější obraz vedoucí k úvahám a pochopení (či alespoň 

přiblížení) motivů jednání, okolností rozhodování a strategií chování svébytných 

historických subjektů.  

Prostorově je práce vymezena horním tokem řeky Labe, lze tedy hovořit o 

analýze vybraných kolektivizačních specifik v horním Polabí. Volba největší české 

řeky coby osy sledovaného regionu přirozeně nebyla náhodná. Sledování její linie 

totiž nabídlo a umožnilo studovat kolektivizační procesy v geograficky, produkčně a 

sídelně odlišných podmínkách podhůří Krkonoš a nížin Východolabské tabule. Po 

předběžném výzkumu zaměřeném na základní otázku recepce kolektivizace 

v jednotlivých regionech horního Polabí jsem s ohledem na odlišnost geografických 
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podmínek a historických předpokladů orientoval směr další práce na severní a jižní 

okraj horního Polabí. Fenomén odporu jsem podrobil zkoumání v horském, nově 

osídleném okrese Vrchlabí, zatímco fenomén dobrovolnosti v nížinném, tradičně 

agrárním okrese Hradec Králové. Jako propojující faktor ve zhruba 

sedmdesátikilometrovém úseku, který řeka Labe na svém horním toku překonává na 

cestě mezi těmito rozdílnými regiony, jsem vytyčil zkoumání fenoménu spolupráce. 

Výběr konkrétních venkovských lokalit byl podmíněn také přežíváním zažitých 

představ o snadné kolektivizaci v dosídlených pohraničních oblastech a 

komplikovaném, odpor překonávajícím prosazování kolektivizace v polabských 

nížinách. 

 

 Zkoumání fenoménu odporu v Dolním Lánově na Vrchlabsku nás zavedlo na 

jižní úpatí Krkonoš, 5 km jihovýchodně od střediska oblasti – okresního sídla 

Vrchlabí, do obce situované přímo na toku Malého Labe a v rámci probíhajících 

poválečných migrací zcela nanovo osídlené. Komunita místních dosídlenců, z nichž 

se postupně profilovali razantní odpůrci kolektivizace, nesnesla jasné rozdělení na 

zastánce a odpůrce komunistického režimu. To jsem se pokusil osvětlit pojednáním o 

sociálních souvislostech a všedních motivacích jednotlivých aktérů. S ohledem na 

tyto souvislosti a motivace jsem analyzoval fenomén odporu proti kolektivizaci 

v nově utvářeném venkovském společenství dosídlené obce. Osvětlil jsem, jaké 

formy na sebe mohl odpor proti kolektivizaci brát, z čeho pramenil, jaké byly 

impulzy k jeho stupňování, ale rovněž i jaké byly meze úspěšnosti zvolených forem 

rezistence a jaké reakce tyto formy vyvolávaly u dalších skupin obyvatelstva. 

Získaný obraz osídlenců vypovídá o lidech, kteří po válce využili možnosti, 

jež se naskytla při osidlování pohraničí, k získání lepšího živobytí, ve většině případů 

skrze příděl hospodářské usedlosti po odsunutých Němcích. Mezi osídlenci byli lidé 

ze sousedních okresů, ale i rodiny ze Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny a z Volyně. 

Až na výjimky pocházely vesměs ze skromných sociálních poměrů. Rodiny 

volyňských Čechů a bývalého vojáka se zkušeností ze sovětských pracovních táborů 

a z východní fronty přinášely do nově utvářeného společenství informace o 

skutečném životě v Sovětském svazu. Když se později začalo mluvit o společném 

hospodaření, o zakládání JZD, dokázali někteří jednotlivci své nejužší okolí varovat 

před nápadnou podobností československých JZD se sovětskými kolchozy. 
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Po odstartování kolektivizace byl postoj většiny obecního společenství 

nedůvěřivý až zcela odmítavý. Mezi jednoznačné zastánce kolektivizace patřila 

v tuto dobu pouze hrstka komunistů, u nichž se nadšení a vnitřní přesvědčení mísilo 

se stranickou disciplínou a poslušností, přičemž u některých jedinců lze usuzovat 

také na nesnáze plynoucí z nedostatečné zkušenosti s vedením hospodářské usedlosti, 

z nichž bylo JZD vnímáno jako vítané východisko. Členství v KSČ nebo výměra 

držených pozemků přitom ve sledovaném období rozhodně nehrály determinující 

roli. Mezi profilujícími se aktivními odpůrci kolektivizace najdeme členy KSČ i 

nestraníky, stejně jako kovorolníky, dělníky, či živnostníky a majitele selských 

usedlostí. Politice komunistické strany, v rámci níž nejprve své příděly dostali, 

začínali oponovat, když se jich měli posléze vzdát. Podstatným, spojujícím faktorem 

bylo silné přesvědčení o dočasnosti komunistického panství, které spojovalo (avšak 

jen myšlenkově) podobně naladěné jedince napříč hranicemi.  

Pasivní i aktivní odpor osídlenců vůči realizaci komunistické strategie 

kolektivizovat československý venkov byl v tomto ohledu přirozený. Nově příchozí 

obyvatelé viděli v cestě do pohraničí možnost pozvednutí svých životních poměrů. 

Možná o to více se potom někteří z nich prosazování kolektivizace, která je měla 

připravit o nabytý majetek i postavení, vzpírali. Akce, k nimž se podobně smýšlející 

obyvatelé v Dolním Lánově uchýlili, jsou toho příkladem: fiktivní založení JZD, 

ignorování agitačních akcí i úředních snah, výhrůžné anonymní dopisy, přípravy na 

očekávané svržení režimu a zastrašování místních aktivistů, které vyvrcholilo 

ozbrojeným nočním přepadem, kdy je s pistolí v ruce odrazovali od dalších aktivit a 

požadovali po nich vystoupení z JZD i KSČ. 

Poměrně jasnou dělící linii mezi pasivními a aktivními formami rezistence lze 

přitom zasadit do období, kdy přibyl do obce nový, okresem dosazený agilní 

tajemník MNV. V jeho osobě dostala doposud bezzubá iniciativa zprovoznění 

fiktivního JZD nový impulz. Zároveň je třeba vnímat centrem diktované podmínky, 

které směřovaly ke znesnadňování a znepříjemňování samostatného hospodaření. 

Tvrdost výkupu každým rokem rostla. Mnozí rolníci, ač s kolektivizací nesouhlasili, 

viděli nyní ve vstupu do JZD osvobození od dodávek, které nedokázali plnit. 

Zastrašování agilních iniciátorů kolektivizace se zdálo být adekvátní odpovědí, 

reakcí na stupňující se nátlak. Poukázal jsem na několika místech, že podobně 
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uvažovali i rolníci v dalších zemích moskevského tábora, když museli čelit 

kolektivizaci dle sovětského vzoru.  

Ojediněle dochovaný osobní pramen vypovídá o značném rozruchu v obci a 

okolí i o znejistění mezi aktivními kolektivizátory a vedením místní komunistické 

organizace. Konstrukce dalších smělých plánů, byť o možnostech jejich realizace (na 

rozdíl od současníků!) dnes můžeme pochybovat, odrážela úspěch rezistentních 

strategií. Avšak úspěch po všech stránkách pouze dočasný. Vyšší složky stranického 

aparátu reagovaly mobilizací a zesílením agitačního tlaku. Osudová chyba 

mnohomluvnosti jednoho z členů rezistentní skupiny pak mobilizovala i moloch 

bezpečnostního a justičního aparátu.  

Po odstranění aktivních odpůrců kolektivizace bylo prosazení JZD pod 

soustředěnou kombinací agitace a výhrůžek rychlou záležitostí, do konce roku 1952 

podepsali přihlášky téměř všichni Dolnolánovští. O dobrovolné účasti na 

kolektivizačním projektu však nemohla být řeč. To bezezbytku potvrdil vývoj 

místního JZD v následujícím roce 1953. Tentokrát však impulzy k opuštění 

nedobrovolné role členů JZD vzešly daleko za hranicemi podkrkonošské obce – 

v březnu vzklíčily v Moskvě a na Pražském hradě, v červnu se pak ozvaly nejprve 

z peněženek napříč československou společností, záhy poté rezonovaly ve zvěstech 

ze sousední NDR, nakonec je pak artikuloval nový prezident, v srpnu z Klíčavské 

přehrady u Zbečna na Křivoklátsku, v září ze Stěžer na Královéhradecku. 

 

Zkoumání fenoménu dobrovolnosti ve Stěžerách na Královéhradecku nás 

zavedlo do nížiny Východolabské tabule, 5 km západně od centra oblasti, krajské 

metropole Hradce Králové, do obce situované zhruba 5 km od dnešního 

regulovaného labského řečiště, ležící však v oblasti přes níž se historické koryto 

Labe pohybovalo. Stěžery představovaly obec s velmi úrodnou zemědělskou půdou. 

Početná komunita místních zemědělských dělníků a tzv. kovorolníků, kteří 

dojížděli za prací do města, nebo docházeli do místní cihelny a svá políčka a 

hospodářské zvířectvo obstarávali mimo hlavní zaměstnání, iniciovala nedlouho po 

konci okupace družstevní formu hospodaření na znárodněném zbytkovém statku. 

Jejich motivace jsem se pokusil osvětlit jednak přiblížením družstevní tradice a 

zkušenosti sahající před první, Velkou válku, jednak poukazem na historickou 

zkušenost formovanou námezdní zemědělskou prací na harrachovském panství a 
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konečně i osvětlením pevné pozice místní komunistické organizace, která v obci 

fungovala od roku 1921 a představovala nejen tradiční zázemí pro sociálně slabé, ale 

poskytovala svým předním členům kredit značně převyšující jinde tolik časté, rychlé 

budování nové, „módní“ politické identity motivované kromě nadšení také kalkulem 

odvozeným od směru, z něhož přicházela osvobozující armáda a přijížděla 

Fierlingerovo-Gottwaldova vláda se svým Košickým programem. 

Zemědělské výrobní družstvo pro společné obhospodařování půdy ve 

Stěžerách začalo po jistých úředních průtazích fungovat v lednu 1947. Někteří 

stěžerští sedláci i jiní samostatní zemědělci se projektu ZVD v rukou zemědělských 

dělníků vysmívali a předpovídali jim brzké zkrachování. Po dvou třech sezónách 

však už někdejší kritici a nedůvěřivci museli ocenit dobrou práci a hospodářské 

výsledky zemědělského výrobního družstva. Dispozice k úspěchu ZVD byly 

několikerého charakteru. Důležité bylo v počátku přirozeně finanční zajištění, 

zaručené za cenu velkého výchozího zadlužení. Za nejvýznamnější však považuji tři 

faktory: 1) skutečnost, že většina družstevníků pracovala na stejných pozemcích už 

pro hraběte Jana Harracha a posléze pro nájemce zbytkového statku Josefa Klingera, 

znamenala, že svá pole dobře znali, vybudovali si vztah k půdě, na níž se nyní skrze 

ZVD považovali za své vlastní pány, a díky mnohaleté praxi představovali vysoce 

kvalifikované zemědělské pracovníky; 2) vysokou bonitu místní půdy, která pomohla 

tomu, že se ZVD nepoložilo hned ve své první sezóně poznamenané katastrofálním 

suchem; 3) investování do zemědělské mechanizace a druhového rozšiřování 

produkce. Při kloubení těchto faktorů sehrála jistě významnou roli i organizační 

schopnost předsedy ZVD. 

Odstartování kolektivizace provázené přesvědčováním o výhodách 

společného hospodaření a zakládáním prvních JZD mohli členové stěžerského ZVD 

vnímat jako vývoj, který svou iniciativou výrazně předběhli. Ostatní stěžerští 

zemědělci setrvávali v samostatném soukromém hospodaření, tlak stupňujících se 

agitačních kampaní a administrativních akcí na ně nedoléhal v takové síle jako na 

hospodáře okolních obcí. V prvních třech letech kolektivizačního úsilí hospodařili 

jakoby v zákrytu prosperujícího, viditelnějšího ZVD. V tomto ohledu můžeme 

domýšlet, že družstevní projekt místních zemědělských dělníků stěžerské hospodáře 

tak trochu uchránil před „třídně“ motivovanou perzekucí, která prosazování 
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kolektivizace téměř pravidelně provázela. Několik sedláků sice bylo označeno za 

„kulaky“, nicméně do role exemplárně stíhaných „nepřátel“ dosazeni nebyli.  

Rok 1952 znamenal konec zemědělských výrobních družstev. O jejich 

transformaci do podoby jednotných zemědělských družstev bylo rozhodnuto mimo 

rámec obce i okresu, v pražském ústředním aparátu KSČ. K prosazení JZD ve 

Stěžerách došlo na podzim 1952 skrze provedení hospodářsko-technické úpravy 

půdy. Nově nastavené pozemkové uspořádání vedlo k rezignaci na samostatné 

hospodaření a přihlášky do JZD podepsala celá vesnice. Fenomén dobrovolnosti se 

však vytratil. Všichni noví „družstevníci“ se s proklamovanými výhodami 

společného hospodaření neztotožňovali. Přerod ZVD v JZD nebyl zdaleka vítaný ani 

mezi původními členy zemědělského výrobního družstva. Ačkoliv by se mohlo zdát 

(a toto zdání bylo okresními a krajskými aktivisty posilováno), že ve Stěžerách, 

vzhledem k několikaletým zkušenostem se společným hospodařením, byl přechod do 

JZD téměř formalitou, ve vztahu k práci a mezi členy docházelo k demotivujícím 

posunům. Také zde se potvrzovalo, že sociální podpora kolektivizační myšlenky 

společného obdělávání půdy se nejčastěji vytrácela právě ve chvíli, kdy vesnice 

pocítila kolektivizační tlak shora. 

JZD Stěžery, jediné JZD IV. provozního typu v královéhradeckém okrese, se 

pro stranické kolektivizační aktivisty stalo skloňovaným „názorným příkladem 

výhod socialistické družstevní velkovýroby“. Příklad nadhodnocené pracovní 

jednotky v roce 1953 svědčí o jednoznačné snaze propagandisticky využít dosavadní 

prosperitu stěžerského družstva ve prospěch postupu zadrhávající se kolektivizace. 

V tomto kontextu bylo rozhodnuto o výběru východočeských Stěžer pro návštěvu a 

projev prezidenta Zápotockého, který se v druhé polovině roku 1953 zásadně 

vyjadřoval k dosavadní praxi prosazování zemědělské politiky KSČ.  

Okolnosti, za kterých Antonín Zápotocký do Stěžer přijížděl, byly 

modelovány zcela mimo rámec obce, okresu či kraje, vymezovala je mezinárodní 

situace a vnitropolitický vývoj roku 1953. Prezidentův stěžerský projev byl v nastalé 

atmosféře očekáván jako zásadní směrnice celostátního významu pro zemědělskou 

otázku, o to víc, že jej mělo vyslechnout téměř výlučně zemědělské publikum, a to v 

dosud nevídaném počtu. Význam Zápotockého vystoupení ve Stěžerách však nelze 

přeceňovat a vytrhávat z kontextu. Jeho vyznění zapadalo ve venkovské realitě 

podzimu 1953 do plynulého vývoje nastartovaného již o tři čtyři měsíce dříve. 
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Zůstává však ironickým faktem, že projev, na nějž se po celém Československu 

odvolávali nespokojení rolníci prchající z JZD, v nichž se ocitli zcela nedobrovolně, 

byl prosloven právě ve Stěžerách, v nichž se myšlenka kolektivního 

obhospodařování půdy realizovala zcela dobrovolně. V tomto ohledu rezonovaly 

ozvěny stěžerského projevu také v Dolním Lánově. 

 

Nabízí se přirozeně otázka po příčinách odlišné recepce kolektivizační 

myšlenky v Dolním Lánově a ve Stěžerách. Tuto otázku jsem vymezil v samotném 

úvodu práce, kde jsem mimo jiné vyslovil i hypotézy vymezující se k převažujícím 

interpretacím o snadné kolektivizaci v nově osídlovaném pohraničí a spletité cestě 

k prosazení kolektivizace v polabských nížinách. Nyní se tedy pokusím shrnout 

hlavní faktory a kořeny, v nichž lze spatřovat příčiny odlišné recepce kolektivizační 

myšlenky. 

V případě Dolního Lánova, v němž jsem analyzoval fenomén odporu, sehrál 

důležitou roli faktor sociálního pozvednutí, faktor zkušenosti s realitou 

kolektivizovaného zemědělství v SSSR vycházející z pestré regionální i sociální 

skladby nově utvářeného lokálního společenství. Tyto faktory se odrážely 

v recipování kolektivizačních tendencí jako vývoje, který měl nové obyvatele 

připravit o nedávno nabytý majetek, o půdu, kterou při odchodu do pohraničí vnímali 

jako záruku sociální jistoty. Určující byly pro formy zvolených strategií odporu 

projevy mentality jednotlivých aktérů reagujících na každodenní podněty a 

postupující kolektivizační tlak. 

 V případě Stěžer, v nichž jsem analyzoval fenomén dobrovolnosti, sehrál 

důležitou roli faktor námezdní zemědělské práce na velkostatku a zbytkovém statku, 

faktor osahané zkušenosti s předchozími družstevními projekty, faktor blízkosti a 

dostupnosti práce v průmyslu a s tím související faktor vysoké kredibility předních 

představitelů místní komunistické buňky. Také zde nelze přehlédnout projevy 

mentality – zemědělští dělníci a tzv. kovorolníci i někteří drobní zemědělci s malým 

kouskem pole přijímali myšlenku společného hospodaření pozitivně, v původním 

družstevním smyslu dobrovolného spojení sil k dosažení výsledků, na něž by 

jednotlivci nedosáhli. Slibovali si především lepší odměnu za práci a osvobození od 

dřiny dosažením na zemědělskou mechanizaci. 
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 Za společný faktor lze považovat vytrácení sociální podpory politiky KSČ ve 

chvíli, kdy vesnické společenství začalo pociťovat kolektivizační tlak shora. 

  

 Zkoumání fenoménu spolupráce zaměřené na praxi získávání a využívání 

tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti nás přivedlo ke skládání biografií čtyř 

vybraných zástupců. Záměrně jsem úvahy nad fenoménem spolupráce zahájil 

analyzováním určujících faktorů a okolností v životě Miroslavy Bierové, která byla 

osobně propojena s aktéry rezistentních aktivit v Dolním Lánově. Do jejího života se 

nesmazatelně promítly některé uzlové zvraty československého dvacátého století. 

Rané dětství prožívala v atmosféře první československé republiky v česko-německé 

rodině. Jako dcera české matky a asimilovaného německého otce navštěvovala české 

školy. Po ustavení Protektorátu Čechy a Morava se stala už jen Němkou. Její 

výchovu převzaly nacistické mládežnické organizace, tehdy jí bylo 13 let. Některé 

charakterové rysy (povýšené chování, strohé a odměřené vystupování) v ní 

nepochybně rozvinula pětiletá ideologická výchova v těchto organizacích.  

Jako 19tiletá dívka pak spolu se svým dvojčetem prošla pravděpodobně 

determinující zkušeností poválečné retribuce. Jako 25tiletá mladá žena se po 

odstěhování z krajské metropole sblížila s odhodlaným, protikomunisticky 

založeným mladým mužem. V drobné účasti na jeho aktivitách se jistě spojovalo 

více motivů, ve vztahu k vládnoucímu režimu ji však lze vnímat jako vyjádření 

nevole vůči KSČ, v níž spatřovala hlavního strůjce poválečných promarněných let – 

zmařených nadějí, promarněných šancí a celkové možnosti společenského uplatnění. 

Znovu se dostala do osidel ideologicky vyhraněného mocenského aparátu, tentokrát 

komunistického. Ten ji podvakrát donutil ke „spolupráci“. Dochované prameny 

vypovídají o bojkotu schůzek i podávání zpráv a později o jednoznačném odmítnutí 

spolupráce. Jako 28tiletou ji tedy ten samý bezpečnostní aparát, který vyžadoval její 

spolupráci, na více než pět let uvěznil, její vůli k odporu však zlomil.  

Období čtyřicátých a padesátých let, kdy byla aktivně a naplno konfrontována 

s praktikami dvou totalitních režimů, nesporně poznamenalo její celoživotní dráhu i 

kvalitu lidských vztahů. Citlivé nuance a rozpíjející se hranice mezi kolaborací, 

rezistencí, které jsem se pokusil zkoumat, jsem vyjádřil také použitím otazníků 

v názvech příslušných kapitol. Analýza životních peripetií Miroslavy Bierové 
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v mých závěrech prověřuje nejednoznačnost a zpochybňuje platnost 

zjednodušujících „nálepek“ kolaborant - odbojář - spolupracovník. 

 

Kapitola Fenomén spolupráce se zaměřuje na získávání a využívání tajných 

spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace venkova, při 

potírání odporu proti zakládání jednotných zemědělských družstev. Tři zástupce 

vybrané pro účel zkoumání tohoto fenoménu – pedagoga Karla Lieslera z Prahy, 

agronoma Bedřicha Hrdličku z Trubína, úředníka mlékárny Josefa Čermáka ze 

Sekeřic – spojoval záznam v registrech Státní bezpečnosti a účel, ke kterému je 

hodlala využít, jejich zázemí, motivy spolupráce i míra aktivity je však podstatně 

odlišovaly. Pocházeli z různých regionů i sociálních vrstev, ke spolupráci se Státní 

bezpečností se sice zavázali za obdobných okolností, přistoupili k ní však 

z rozdílných pohnutek a s odlišnými představami. Lišilo se i prostředí, ve kterém 

působili, stejně jako výsledky, které podávali. Pravděpodobně se navzájem neznali, 

zřejmě se nikdy nepotkali ani neviděli, přesto se jejich činnost pro komunistickou 

Státní bezpečnost doplňovala. Sledoval jsem jejich životní příběhy, vykresloval 

dobové souvislosti a okolnosti jejich jednání a rozhodování s cílem reflektovat různé 

aspekty fenoménu spolupráce se Státní bezpečností, které se do jejich životů 

promítají. 

Pocházeli z odlišných regionů i sociálních vrstev. Karel Liesler se narodil do 

rodiny pražského obchodníka. Vyrůstal v demokratickém ovzduší první republiky, 

nepoznal nouzi, dostalo se mu vysokého vzdělání. Pracoval jako pedagog. Naproti 

tomu Bedřich Hrdlička pocházel z chudých poměrů malozemědělské rodiny 

z Trubína na Berounsku. Dosáhl minimálního vzdělání, což jej později zřejmě 

frustrovalo, usuzujeme-li podle četných nepravd, které o svém vzdělávání šířil. 

Pracoval v zemědělství, nejprve jako mechanik, poté agronom. Josef Čermák se 

narodil do rodiny vysoce kvalifikovaného dělníka, jako jediný pocházel z regionu 

pozdějšího Hradeckého kraje, ze Sekeřic na Novobydžovsku. Rodina byla dobře 

situovaná, díky čemuž mohl získat kvalitní střední odborné vzdělání. Pracoval jako 

úředník mlékárny. 

Uvážíme-li okolnosti, za nichž ke spolupráci se Státní bezpečností všichni tři 

přistoupili, nacházeli se v tomto momentě ve vcelku tíživé životní situaci. Karel 

Liesler tak učinil v pozici vězně, v prostředí vyšetřovací věznice StB v Hradci 



239 

 

Králové, s největší pravděpodobností v době, kdy teprve čekal na soud. Situaci 

Bedřicha Hrdličky lze popsat jako situaci dobrodruha bez hlubších ideových i 

ideologických měřítek. V momentě, kdy se coby zadržený kurýr dostal do úzkých, 

nečinilo mu problém přejít na druhou stranu. Byl v situaci toho, kdo nemá co ztratit, 

ke spolupráci přistoupil jako dalšímu dobrodružství. O jeho údajné spolupráci s 

Bogatajovou skupinou na území Spolkové republiky Německa nemáme přímé 

důkazy, faktem ovšem zůstává, že ani případy jako ten Hrdličkův nebyly ojedinělým 

jevem. Josef Čermák neměl o poúnorovém režimu žádné iluze, patřil k praktikům, 

jež se naučili šikovně využívat stranickou legitimaci jako vnější ochranný nátěr či lak 

i jako prostředek udržení si životního standardu. Na spolupráci se StB přistoupil 

v situaci, kdy musel volit mezi pozicí obžalovaného, nebo spolupracujícího. 

Okolnosti vedoucí k podepsání závazku byly přirozeně ve všech třech případech 

formovány a iniciovány ze strany StB. K podepsání závazku spolupráce přispěly 

přísliby lepších vyhlídek, vidina výhod, psychologický nátlak, vyhrožování 

perzekucí a strach z kompromitace. Také v jejich případě se tedy potvrdilo, že 

hlavními prostředky náboru spolupracovníků StB byly kombinace slibů a hrozeb.  

Motivace ke spolupráci se StB bývala různorodá, od ideologického 

přesvědčení, přes touhu po kariéře či pocit získání moci nad svým okolím, ale i 

nedostatek síly vzepřít se, až po zlomení nevybíravým nátlakem. Ani jeden ze 

sledovaných aktérů neměl ke spolupráci se Státní bezpečností vlastní podnětné 

důvody, ideologického přesvědčení bychom v jejich případech hledali těžko, naopak 

lze usuzovat, že všichni tři s poúnorovým režimem nesympatizovali, minimálně v 

jeho počáteční fázi. Největší otazník zůstává v tomto ohledu pouze u Bedřicha 

Hrdličky, jenž se v nových poměrech pozvedl na agronoma a jehož motivy k útěku 

z komunistického Československa nejsou uspokojivě objasněny. Celkově usuzuji na 

následující paletu motivačních přístupů. Zatímco Karel Liesler vstupoval do 

spolupráce s vidinou brzkého propuštění, Bedřich Hrdlička si pravděpodobně 

vychutnával pocit důležitosti a vědomí nově získané moci. Josef Čermák nalezl ve 

spolupráci dočasné východisko ze zdánlivě bezvýchodné situace, přistoupil k ní 

proto, aby se vyhnul trestnímu stíhání. 

Je zřejmé, že pohnutky a očekávání byly u každého z nich odlišné. Od toho se 

potom odvíjela míra aktivity, kterou noví tajní spolupracovníci vyvíjeli, a výsledky, 

které podávali. Karel Liesler byl pro ulehčení vězeňského pobytu a brzké propuštění 
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ochoten udělat vše. Jeho výsledky tomu odpovídaly. Díky svému vzdělání a 

inteligenci se stal špičkovým agentem. Bedřich Hrdlička se s prací konfidenta a 

provokatéra ztotožnil. Jeho vystupování bylo iniciativní a svérázné, agenturní práce 

v jeho podání rozhodně nebyla učebnicová, nicméně pro StB byla velice cenná. 

Provokace, na kterých pracoval, přispěly zásadním způsobem k odhalení mnoha 

aktérů odboje proti komunistické moci a odporu proti kolektivizaci. Naproti tomu 

Josef Čermák přistupoval ke spolupráci se StB jako k nutnému zlu a záhy přistoupil 

ke strategii bojkotu spolupráce. Zprávy podával pouze v krátkém období 

bezprostředně navazujícím na traumatizující zážitek z vlastního vázání. Jakmile to 

šlo, plnění úkolů se začal vyhýbat.  

Charakter jejich spolupráce zásadně odlišovalo prostředí, ve kterém působili. 

Karel Liesler plnil úkoly tajného spolupracovníka na celách vyšetřovací věznice StB. 

Sledoval reakce vyšetřovaných na výslechy, zaváděl s nimi rozhovory na témata, 

která mu určili vyšetřovatelé, nebo je přesvědčoval k doznání. Působil jako tzv. 

„kukačka“. Pro vyšetřovatele StB získával cenné údaje o činnosti a postojích lidí, 

kteří se mezi vězeňskými zdmi ocitali vesměs v důsledku odporu, který kladli 

nevybíravě prosazované kolektivizaci, a často také následkem rozsáhlých provokací, 

řízených královéhradeckou StB. V těchto provokacích, tzv. agenturních 

kombinacích, hrál významnou úlohu Bedřich Hrdlička. Jako agent s krycím jménem 

„Sedlák“ plnil své úkoly v terénu. V rámci akce „Kruh“ navazoval kontakty s lidmi 

ochotnými pracovat proti poúnorovému režimu. Vystupoval jako agent americké 

zpravodajské služby, který organizuje odboj proti komunistickému režimu a útěky 

z Československa. Vyzvídal, pobízel, provokoval. Minimálně v případě 

pronásledování bývalých exponentů Janákova východočeského sboru Selských jízd 

se Lieslerovo a Hrdličkovo agenturní působení protnulo a vzájemně ovlivnilo. Díky 

jejich hlášením získávala StB informace o protikomunisticky smýšlejících občanech, 

o jejich aktivitách a záměrech, o zbraních mezi odpůrci režimu. To vše ideálně 

zapadalo do konstrukce „protistátních skupin“, jež nesly jasný kolektivizační 

podtext. Ne všichni, o kterých StB získala „závadné“ informace, ovšem končili 

v souzených „protistátních skupinách“. Ti z nich, kteří byli z titulu svých kontaktů a 

okolí pro StB zajímaví, byli verbováni pro spolupráci. Nezapomínejme, že nejčastější 

metodou bylo verbování právě na základě kompromitujících materiálů. Josef 

Čermák, jehož jméno se objevilo v jednom ze „Sedlákových“ hlášení, pro StB 
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zajímavý byl. Jako vedoucí pracovník výkupního aparátu novobydžovské mlékárny 

jezdil dennodenně po vesnicích, účastnil se hospodářských kontrol, měl přehled o 

celkovém postavení všech obcí v okrese, na vesnicích byl oblíbený, osobně se znal 

s mnoha zemědělci, včetně těch, kteří od jara 1949 začali dostávat nálepku „kulaků“. 

Právě proto jej velitel novobydžovského oddílu StB vytipoval pro spolupráci k 

problematice „závady na vesnici“. O tom, že při získávání „agentury“ byla 

rozhodující pouze míra zájmu StB a čas, který měla k dispozici, vypovídá i příběh 

Čermákovy spolupráce se Státní bezpečností, který je ilustruje nejen dočasné 

podlehnutí jednotlivce promyšlenému nátlaku bezpečnostního aparátu, ale i úspěšnou 

taktiku vymanění se ze závazku danému Bezpečnosti. 

 Úloha tajných spolupracovníků „Karla Glasera“ a „Sedláka“ byla z pohledu 

vyšetřovacího a operativního odboru královéhradecké StB nepostradatelná, jejich 

práce byla vysoce ceněna, jejich poznatky vzájemně usměrňovaly práci obou odborů. 

Oba svým dílem napomáhali prosazovat z cizorodého prostředí převzatou a domácím 

režimem centrálně nadiktovanou myšlenku kolektivizace zemědělství. Naproti tomu 

práce tajného spolupracovníka „Jindřicha“ naprosto nenaplňovala očekávání 

novobydžovského oddílu StB. Praxe bojkotu schůzek a podávání zpráv, k níž se brzy 

uchýlil, vedla k formálnímu ukončení spolupráce. V hledáčku StB však Josef 

Čermák nadále zůstával. V názorové orientaci jej kapitola vynucené spolupráce 

s Bezpečností pravděpodobně ještě více utvrdila, jeho kritické soudy pronášené na 

adresu poúnorového režimu neunikly široké síti dalších spolupracovníků, 

informátorů a donašečů. Nikoli náhodou se pak Josef Čermák v registrech StB 

proměnil z tajného spolupracovníka na nepřátelskou osobu, objekt kontrarozvědného 

rozpracování. 

 

Zaměřením výzkumu kolektivizace v horním Polabí na jevy, na reakce a na 

aktéry s jejich motivacemi, názory a očekáváními jsem se snažil přispět do diskuse o 

fenoménech dobrovolnosti, odporu a spolupráce jako faktorech přijímání a 

prosazování kolektivizace. S ohledem na převažující orientaci české historiografické 

produkce věřím, že zvolené zaměření může přispět rovněž do diskuse o zásadních 

otázkách výzkumu kolektivizace venkova. 
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Seznam zkratek  

 

arch. j.  archivní jednotka 
AV ČR Akademie věd České republiky 
AV NF akční výbor Národní fronty 
b. d.  bez data 
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čp.  číslo popisné 
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f.  fond 
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kt.  karton   
kn.  kniha 
KNV  krajský národní výbor 
KPV ČR Konfederace politických vězňů České republiky 
KSČ  Komunistická strana Československa  
KS MV krajská správa Ministerstva vnitra 
KS SNB krajská správa Sboru národní bezpečnosti 
KS StB krajská správa Státní bezpečnosti 
KV KSČ krajský výbor KSČ  
KV StB krajské velitelství Státní bezpečnosti 
MěNV  městský národní výbor 
MNB  Ministerstvo národní bezpečnosti 
MO KSČ místní organizace KSČ 
MV  Ministerstvo vnitra 
NA  Národní archiv 
NB  Národní bezpečnost 
npor.  nadporučík 
NPT nápravně pracovní tábor 
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně socialistická 

německá dělnická strana) 
NSKK  Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (Nacionálně socialistický 

motorizovaný sbor) 
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n. p.  národní podnik 
odd.  oddělení 
ONV  okresní národní výbor 
OO MV okresní oddělení Ministerstva vnitra 
OO StB okresní oddělení Státní bezpečnosti 
OO VB okresní oddělení Veřejné bezpečnosti 
OÚ  obecní úřad 
OV KSČ okresní výbor KSČ 
OV NB okresní velitelství Národní bezpečnosti 
por.  poručík 
ppor.  podporučík 
PV JZD přípravný výbor JZD 
roč.  ročník 
sign.  signatura 
sl.              složka 
SNB          Sbor národní bezpečnosti   
SOA  Státní oblastní archiv 
SOkA  Státní okresní archiv 
spis. zn. spisová značka 
StB            Státní bezpečnost  
stržm.  strážmistr 
STS           strojní a traktorová stanice  
SÚA  Státní ústřední archiv (dnes Národní archiv) 
sv.  svazek 
SVS  Sbor vězeňské stráže 
škpt.  štábní kapitán 
šstržm.  štábní strážmistr 
ÚDV ZK Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR 
ÚSD          Ústav soudobých dějin 
ÚSTR  Ústav pro studium totalitních režimů 
ÚV KSČ   Ústřední výbor Komunistické strany Československa 
VB            Veřejná bezpečnost   
vl. n.  vlastním nákladem 
vstržm. vrchní strážmistr 
zn.  značka 
ZO KSČ základní / závodní organizace KSČ  
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