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StalinOVa a GOttwaldOVa SMRt 

Do roku 1953 vstupovalo vedení KSČ 
ve stínu velkého procesu se čtrnácti 
vysoce postavenými stranickými 
funkcionáři, v  jejichž čele stanul 
bývalý generální tajemník Rudolf 
Slánský. Soudní líčení sice umožnilo 
svést odpovědnost za hospodářské ne
úspěchy posledních let na konkrétní 
osoby, současně však mezi řadovými 
členy KSČ vyvolalo nespokojenost 
s vedením strany, Klementa Gottwal
da nevyjímaje.1 Gottwald si jako její 
předseda uvědomoval, že musí veřej
nosti nabídnout novou perspektivu, 
a proto usiloval o provedení některých 
organizačních opatření, která měla 
vypadat energicky a odstranit alespoň 
některé příčiny rostoucí nespokoje
nosti dělnictva. To bylo až doposud 
hlavní oporou Komunistické strany 
Československa, od počátku 50. let 
však dávalo pořád hlasitěji najevo 
svoji nevoli.

Rok 1953 v  Československu

Po pěti letech existence komunistického režimu v Československu vyvstala 
před vládnoucí garniturou nutnost přikročit k zásadním změnám v dosavadním 
způsobu řízení společnosti. Rozhodující měrou k tomu přispěla smrt J. V. Stalina 
a výměna stranického vedení v Moskvě, stejně jako nečekaná smrt K. Gottwalda. 
V průběhu roku 1953 došlo v politice KSČ k významnému obratu směrem ke 
zmírnění napětí ve společnosti a k většímu uspokojování potřeb pracujících. Na 
provedení těchto změn – nejen v Československu, ale i v jiných komunistických 
státech Evropy – naléhalo nové vedení KSSS. Díky nim udělala KSČ první, avšak 
důležitý krok k překonání hluboké politické, hospodářské i sociální krize, do níž se 
komunistický režim v ČSR počátkem 50. let dostal.

J iŘÍ  PeRneS 

1  Potvrzují to dokumenty z ruských archivů, viz např. Archiv vněšněj politiki Rossijskoj federaciji (dále jen AVP RF), fond (dále jen f.) 0138, 
opis (dále jen op.) 35, papka (dále jen p). 226, delo (dále jen d.) 14, list (dále jen l.) 32–37. Z deníku P. G. Krekoteně. Zápis besedy s A. Novot
ným. Dokument je publikován rovněž in: VOLOKITINA, T. V. – ISLAMOV, T. M. – MURAŠKO, G. P. – NOSKOVA, A. F. – ROGOVAJA, L. A. 
(eds.): Vostočnaja Jevropa v dokumentach rossijskich archivov 1944–1953 gg. Tom II. 1949–1953 gg. Sibirskij chronograf, Moskva – Novosibirsk 
1998, s. 861–865. Již v roce 1969 na tuto skutečnost upozornil Václav Brabec ve své podnětné studii. Viz BRABEC, Václav: Vztah KSČ 
a veřejnosti k politickým procesům na počátku padesátých let. Revue dějin socialismu, 1969, roč. IX, č. 3, s. 364. 

Uctívání J. V. Stalina vedlo až k jisté formě zbožštění jeho osobnosti. Na snímku z července 1952 
jsou boží muka u Vysokého nad Jizerou s generalissimovým portrétem. Foto: ČTK
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Proces se Slánským a dalšími obvi
něnými byl totiž jen jedním z projevů 
hluboké politické, sociální i hospo
dářské krize, která počátkem 50. let 
komunistický režim v Československu 
postihla. Ve snaze vyhovět sovětským 
požadavkům doplňovalo vedení KSČ 
zadání prvního pětiletého plánu do
datečnými úkoly, které nebylo možno 
splnit. Protože Československá repub
lika disponovala vyspělým zbrojním 
průmyslem, byly nároky sovětského 
generálního štábu na ni vysoké. Měla 
zajišťovat nejen výzbroj vlastní armá
dy, ale také dodávky pro vojska ostat
ních spojenců SSSR. Výstavba ozbro
jených sil, odpovídajících představám 
Moskvy, však vyžadovala mimořádné 
zásahy do ekonomiky, prováděné na 
úkor ostatních sfér národního hospo
dářství a životní úrovně obyvatelstva.2 

Zvýšené nároky vedly k omezová
ní sociálních vymožeností, které si 
československé dělnictvo vybojovalo 
v předchozích desetiletích a kterých 
posléze dosáhlo po komunistickém 
převratu v únoru 1948. Tehdy však 
současně došlo k tomu, že odbory 
změnily svoji roli ve společnosti. Sta
ly se převodovou pákou režimu a své 
základní úkoly neplnily.3 Nespokoje

nost dělnické třídy, která počátkem 
50. let začala procitat z představ, že je 
to ona, kdo určuje chod dějin, dostala 
výraz ve stále se zvětšující absenci 
a fluktuaci pracujících4 a nově také 
ve spontánních stávkách a poulič
ních demonstracích.5 Ke spokojenos
ti nepřispíval ani hospodářský vývoj 
země. Bezprostředně po únoru 1948 
sice komunisté zavedli řadu opatření 
směřujících ke zvýšení životní úrovně 
dělnictva, avšak v důsledku rozvratu 
výroby potravin, k němuž vedla ná
silná kolektivizace zemědělství, se 
Československo potýkalo s neřešitel
nými problémy v zásobování. Uvedené 
skutečnosti způsobovaly, že dosavadní 
jednota zájmů komunistického režimu 
a dělnické třídy byla narušena a dělní
ci proti němu začali aktivně vystupo
vat. Vedení KSČ nemohly tyto nepříz
nivé trendy uniknout a Gottwald se 
snažil o realizaci opatření, která měla 
zejména u členů strany vzbudit dojem, 
že se situace mění k lepšímu. Na pře
lomu let 1952 a 1953 byla provedena 
změna stanov KSČ,6 došlo k reorga
nizaci vlády a některých vrcholných 
stranických orgánů7 a vedení strany 
jednalo o zrušení lístkového systému 
v zásobování.8 

Avšak – jak vypovídají dokumen
ty z činnosti předsednictva ÚV KSČ 
a politického i organizačního sekreta
riátu ÚV KSČ – vedení strany nemělo 
počátkem roku 1953 v úmyslu měnit na 
své dosavadní politice nic zásadního. 
I nadále podporovalo výstavbu silné ar
mády,9 zabývalo se myšlenkou na likvi
daci tzv. kulaků,10 připravovalo opat
ření proti církevním řádům11 a další 
zákroky proti nepohodlným osobám 
jak z řad protikomunistické opozice, 
tak z řad bývalých spolupracovníků 
či příbuzných členů tzv. protistátní
ho spikleneckého centra.12 Avšak jeho 
úsilí zastavily dvě zcela neočekávané 
události: smrt Josifa Vissarionoviče 
Stalina 5. března 1953 a smrt Klementa 
Gottwalda 14. března 1953. Obě úmr
tí velmi výrazně ovlivnila vývoj me
zinárodního komunistického hnutí 
i vnitřní vývoj KSČ a československé 
společnosti. Zejména Gottwaldova 
smrt dále prohloubila vnitřní krizi 
komunistického režimu v ČSR. S ním 
odešla jedna z posledních jistot, na 
niž se mohli členové KSČ spolehnout 
poté, co její generální tajemník a dal
ší vedoucí funkcionáři byli odhaleni 
jako „zrádci, agenti sionismu a špioni 
imperialistických států“. 

2  PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. CDK, Brno 2008, s. 37–40.
3  KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti (1948–1960). Část první. ÚSD AV ČR, Praha 2007, s. 270.
4  Podrobně se této problematice věnoval STÁTNÍK, Dalibor: Sankční pracovní právo v padesátých letech. Vládní nařízení o opatřeních proti 

fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Studie. ÚSD AV ČR Praha 1994.
5  Blíže viz PERNES, Jiří: Brno 1951. Příspěvek k dějinám protikomunistického odporu na Moravě. ÚSD AV ČR, Praha 1997. 
6  AVP RF, f. 0138, op. 34, p. 207, d. 16, l. 113–115, Z deníku A. J. Bogomolova. Zápis besedy s K. Gottwaldem. Publikován rovněž in: VOLOKITINA, 

T. V. – ISLAMOV, T. M. – MURAŠKO, G. P. – NOSKOVA, A. F. – ROGOVAJA, L. A. (eds.): Vostočnaja Jevropa… Tom II. 1949–1953 gg, s. 841–843.
7  Národní archiv (dále jen NA), f. Archiv ÚV KSČ, Předsednictvo ÚV KSČ 1945–1954 (dále jen 02/1), svazek (dále jen sv.) 35, archivní jed

notka (dále jen a. j.) 322, Návrh na reorganisaci vlády a organisačního sekretariátu ÚV KSČ. Viz také AVP RF, f. 0138, op. 35, p. 226,  
d. 14, l. 32–37, Z deníku P. G. Krekoteně. Zápis besedy s A. Novotným, dat. 10. 1. 1953. Dokument je publikován rovněž in: VOLOKITINA,  
T. V. – ISLAMOV, T. M. – MURAŠKO, G. P. – NOSKOVA, A. F. – ROGOVAJA, L. A. (eds.): Vostočnaja Jevropa… Tom II. 1949–1953 gg, s. 861–865.

8  JANČÍK, Drahomír: Cesta k měnové reformě roku 1953. Od maďarského modelu zavedení volného trhu k měnové reformě sovětského 
typu. In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, 2007, č. 4. Státní okresní archiv Hradec Králové – Muzeum východ
ních Čech, Hradec Králové 2007, s. 249–267.

9  LUŇÁK, Petr (ed.): Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990. ÚSD AV ČR – Dokořán, Praha 2007. Srov. také 
MADRY, Jindřich: Entscheidungsfindung in der Tschechoslowakei nach Stalins Tod. In: FOITZIK, Jan (ed.): Entstalinisierungskrise in 
Ostmitteleuropa 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volksaufstand. Politische, militärische und nationale Dimensionen. Ferdinand 
Schöningh, Paderborn 2001.

10  BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Akce „Kulak“. Přijetí, uplatňování a zrušení směrnice tří ministrů. In: BLAŽEK, Petr – JECH, Karel 
– KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Pulchra 
– Česká zemědělská univerzita, Praha 2010. Srov. také JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945–1960. ÚSD AV ČR, Praha 2001.

11  KAPLAN, Karel: Akce K – likvidace klášterů v roce 1950. Dokumenty a přehledy, I. část. ÚSD AV ČR, Praha 1993.
12  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Politický sekretariát ÚV KSČ 1951–1954 (dále jen 02/5), sv. 56, a. j. 152, bod 16, Návrh trestního oznámení na 
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Změna stranického a státního 
vedení v Československu

Gottwaldův pohřeb se konal 19. března 
1953 a o den později se sešlo na mimo
řádné schůzi předsednictvo ÚV KSČ, 
aby rozhodlo o obsazení nejvyšších 
stranických a státních funkcí, které 
se uvolnily. Jeho členové dospěli jed
nomyslně k závěru, že nejvhodnějším 
kandidátem na funkci hlavy státu je 
Antonín Zápotocký.13 Místo předsedy 
vlády měl zaujmout Viliam Široký. Od
pověď na otázku, kdo by měl stanout 
po Gottwaldovi v čele strany, však 
najít nedokázali. Většině se zdálo 
přijatelnější místo předsedy strany 
neobsazovat14 a řízením sekretariá
tu ÚV KSČ pověřit některého z tajem
níků. Nakonec dospěli k závěru, že 
nejlepším mužem pro tento úkol je 
Antonín Novotný,15 jeden z náměstků 
předsedy vlády. Široká veřejnost jej 
přitom v té době prakticky neznala. 

Dokazuje to například zápis, který  
22. března 1953 učinil do svého deníku 
brněnský spisovatel Čestmír Jeřábek: 
Viliam Široký ministerským předsedou, 
jakýsi (zvýrazněno autorem) Ant. No-
votný předsedou komunistické strany 
ČSR.16 Funkce, do níž byl Novotný 
dosazen, dostala teprve na zasedání 
ÚV KSČ 4. září 1953 označení „první 
tajemník“ a mimochodem neměla 
opodstatnění ve stanovách strany. 
Jeho jmenování nebylo jednomyslné 
a bylo pravděpodobně výsledkem 
kompromisu, který Novotný uzavřel 
se Zápotockým. 

Ještě 24. ledna 1953 si totiž Novotný 
sovětskému diplomatovi Krekoteňovi 
stěžoval, že Zápotocký jako předseda 
vlády neobstál, protože řídí ministry 
nedostatečně a nadto […] je nerozhodný, 
pomalý a ke všemu liberál. Nakonec ješ
tě dodal, že dělníci o Zápotockém říkají, 
že není komunista, ale odborář, což bylo 
těžké obvinění.17 Ale už 18. března svůj 

názor radikálně změnil a Krekoteňovi 
sdělil, že je Zápotocký po Gottwaldovi 
jedinou politickou figurou, která má auto-
ritu, a je dobře známá ve straně, odborech 
i mezi lidem. Zápotocký je čestný člověk. 
Ještě do odhalení Slánského vedl Zápo-
tocký boj proti němu. Zápotocký je ctižá-
dostivý, ale ne přespříliš. Ke slabostem 
Zápotockého patří, že nezná stranickou 
práci, protože od roku 1927 do roku 1948 
pracoval v odborech a pak jako předseda 
vlády. Zápotocký je mírné povahy a slabý 
v části organizační práce. Přesto, podle 
názoru Novotného, při všech těchto nedo-
statcích, je Zápotocký jediným člověkem, 
který se těší autoritě a je dobře znám ve 
společnosti i ve straně.18 Zda skutečně 
došlo k dohodě Novotného se Zápotoc
kým, zatím bezpečně nevíme. Je ale 
nesporné, že Novotný měl u některých 
vlivných členů předsednictva mocnou 
podporu. Například Václav Kopecký jej 
podle hlášení sovětských diplomatů 
hodnotil velmi vysoko a doslova řekl, 

skupinu spolupracovníků Slánského na ministerstvu zahraničních věcí, viz také tamtéž, sv. 64B, a. j. 175, bod 13g, Zpráva o pracovním 
zařazení a chování nejbližších příbuzných odsouzených zločinců protistátního centra a podobných případů.

13  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/1, sv. 35, a. j. 327, Zápis z 36. schůze předsednictva ÚV KSČ, konané dne 20. března 1953 v 18.30 hodin v budo
vě předsednictva vlády.

14  Tamtéž.
15  Tamtéž.
16  Viz JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků 1948–1958. Barrister & Principal, Brno 2000, s. 207.
17  AVP RF, f. 0138, op. 35, p. 226, d. 14, l. 32–37, Z deníku P. G. Krekoteně. Záznam rozhovoru s Antonínem Novotným. Dokument je rovněž 

publikován in: VOLOKITINA, T. V. – MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor 
v Vostočnoj Jevrope 1944–1953. Tom 2. 1949–1953. Dokumenty. ROSSPEN, Moskva 2002, s. 717–720. Všechny citace z ruských pramenů  
(i jedna z německého) v tomto článku jsou překladem autora.

18  Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Novejšej Istoriji (dále jen RGANI) Moskva, f. 5, op. 28, d. 29, rolik 5080. Dokument je rovněž publikován 

Pohřeb předsedy KSČ a prezidenta Klementa Gottwalda za účasti představitelů státu Foto: VHÚ – VHA
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že jak se jemu zdá, čeká Novotného velká 
budoucnost.19 

Protože členové předsednictva ÚV 
KSČ mezi sebou nenašli nikoho, kdo 
by se mohl se spontánní podporou 
ostatních stát předsedou, chtěli stranu 
a jejím prostřednictvím republiku řídit 
společně, tedy „kolektivně“.20 Předsta
vovali si, že Novotný bude pouhým 
vykonavatelem jejich pokynů. Tomu 
se však v nové pozici otevřel prostor, 
aby ve svých rukou soustřeďoval po
řád větší díl moci a postupem doby 
se stal činitelem, který rozhodujícím 
způsobem řídil činnost strany.

Volbou A. Zápotockého prezidentem 
republiky a pověřením Novotného řídit 
stranický aparát již 21. března 1953, 
tedy dva dny po Gottwaldově pohřbu, 
se podařilo odstranit dočasné bezvládí 
v čele státu a strany. Spěch nejvyšších 
představitelů KSČ byl zcela na místě: 
množící se projevy nespokojenosti 

ukazovaly, že – jak zdůraznil náměs
tek předsedy vlády Jaromír Dolanský –  
situace vyžaduje, aby bylo čeleno všeli-
jaké šeptandě a otřesení myslí a aby byla 
dána najevo rozhodnost vedení.21

V zemi skutečně docházelo k proje
vům nespokojenosti. Hned 7. března 
1953 byl v souvislosti se Stalinovou 
smrtí proveden bombový útok pro
ti sekretariátu městského výboru 
KSČ v Hostinném ve východních 
Čechách a ve městě někdo popsal 
stěny domů protikomunistickými 
hesly.22 Znepokojivé zprávy začaly 
docházet i odjinud: v kraji Bratislava 
zadržela policie ručně psané letáky 
Úmrtí Stalina znamená smrt komunis-
tům! V Dolném Kubíně v kraji Žilina 
se objevila provokační hesla, v Mostě 
někdo položil květiny k pomníku  
T. G. Masaryka, v Roudnici nad Labem 
kdosi strhl státní vlajky z cukrovaru, 
v Brně se hanlivé nápisy dokonce ob

jevily v takové komunistické baště, 
jakou byly Závody Jana Švermy (dříve 
Zbrojovka). Pozadu nezůstal ani kraj 
Ostrava: v obci Pustkovec kdosi nezná
mý postavil k pomníku padlých obrazy 
T. G. Masaryka a Edvarda Beneše a ve 
Studénce někdo napsal během noci 
nápis Komunisté ven z Evropy! Ručně 
psané letáky s textem Nech žije USA, 
smrť komunizmu! zadržela policie 
ve městě Snina v Prešovském kraji 
a protikomunistická hesla se objevila 
i v Košicích.23 Všechny tyto události 
však byly izolované, policie dokázala 
rychle odhalit jejich iniciátory, a proto 
neměly na vnitropolitický vývoj v ČSR 
větší vliv, stejně jako některé ojedinělé 
stávky, k nimž v této době docházelo.24 

PeněžnÍ ReFORMa 

Gottwaldova smrt oddálila zrušení líst
kového systému, které bylo na rozdíl od 

in: VOLOKITINA, T. V. – ISLAMOV, T. M. – MURAŠKO, G. P. – NOSKOVA, A. F. – ROGOVAJA, L. A. (eds.): Vostočnaja Jevropa… Tom II. 
1949–1953 gg., s. 883–885.

19  RGANI, f. 5, op. 28, d. 29, rolik 5080, Z deníku P. G. Krekoteně. Zápis besedy s místopředsedou vlády V. Kopeckým 4. dubna 1953.
20  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Zasedání ÚV KSČ 1945–1989 (dále jen 01), sv. 20, a. j. 32, Zápis ze zasedání ÚV KSČ dne 21. 3. 1953.
21  Tamtéž.
22  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Kabinet StB materiálů 1945–1955 (323), signatura (dále jen sign.) 323245, Městský výbor.
23  KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953–1956. Barrister & Principal, Brno 2005, s. 65.
24  Např. stávka v dílnách ČSD v České Lípě. Její vyhlášení však nemělo politickou motivaci – viz NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 57, a. j. 155, 

bod 9ch, Zpráva o stávce v dílnách ČSD v České Lípě (schůze PS ÚV KSČ 12. 5. 1953).

Antonín Novotný, Viliam Široký a Antonín Zápotocký ve svých nových funkcích Foto: NA
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maďarského vzoru spojeno s provede
ním peněžní reformy. Antonín Novotný 
ve svých pamětech uvádí, že přípravy 
probíhaly dál v přísném utajení, nicmé
ně postupem času pronikly informace 
o nich na veřejnost a vyvolaly nákupní 
horečku, která zachvátila celou repub
liku. Úřady ji nedokázaly zvládat jinak 
než užitím násilí.25 Aby se režim vyva
roval srocování lidí před prázdnými 
obchody, rozhodl, aby byly v Praze od 
čtvrtka 21. května a mimo Prahu od 
pátku 22. května prodejny uzavřeny,26 
se zdůvodněním, že v nich probíhá 
inventura, že procházejí adaptací 
atd. Ale to samozřejmě nemohlo lidi 
uklidnit. Rozrušená spotřebitelská ve-
řejnost si z těchto nápisů tropí posměšky 
a v rozhovorech znevažuje naše národní 
podniky, MVO (ministerstvo vnitřního 
obchodu – pozn. aut.) a lidovou správu. 
Svědčí to [o tom], že pracující velmi kri-
tisují a s trpkostí pociťují tu skutečnost, 
že jsou ponecháni na pospas kolujícím 
poplašným zprávám a že nejsou řádně 
informováni povolanými činiteli. Žáda-
jí, aby byla lidu řečena pravda, napsal 
autor nepodepsané zprávy, která byla 
určena A. Novotnému.27 

Národní shromáždění schválilo 
návrh zákona o provedení peněžní 
reformy a zrušení lístků na potraviny 
a průmyslové zboží 30. května 1953, 
celá akce byla zahájena o den později. 
Peníze se vyměňovaly v poměru 1:5, 
s progresivním stoupáním až k po
měru 1:50. Současně byly zavedeny 
nové malo obchodní ceny, které byly 
v průměru nižší než ceny na dosavad
ním volném trhu, ale vyšší než na trhu 
vázaném. Celá řada lidí přišla o výho
dy, jimž se doposud těšila (například 
rodiny s větším počtem dětí, pracující 

v těžkém průmyslu či dolech), což za
časté vyvolalo jejich nespokojenost. Jiní 
zase přišli o úspory – a nebyli to pouze 
bývalí kapitalisté a vesničtí boháči, jak se 
vyjádřil Antonín Zápotocký.28 Peněžní 
reformou se stát velmi obohatil. Získal 
nejen úspory občanů, ale též výnosy 

z vázaných vkladů a životních pojistek. 
Celkový zisk překročil částku 14 mi
liard korun.29 Režim nejenže tak vyřešil 
své bezprostřední ekonomické problé
my, ale dokonce si vytvořil dostatečnou 
finanční rezervu a prostor pro sociální 
gesta v nejbližší budoucnosti. 

25  Platilo to i v případě tak prominentního zařízení, jakým byl DAREX, v němž se nakupovalo za valuty, resp. za poukázky, které banka 
československým občanům za odebrané valuty vydala. Dne 19. května 1953 se před pražskou prodejnou na Václavském náměstí vytvo
řila fronta asi 3000 lidí, které rozehnalo 140 policistů. Viz NA, f. Archiv ÚV KSČ, Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ A. Novotného 1951–1967 
(dále jen 1261/0/43), karton (dále jen k.) 113, číslo (dále jen č.) 157, materiál nazvaný Prodejna DAREX Praha 3, Václavské náměstí – zprá
va, 19. 5. 1953.

26  Tamtéž, Zpráva o nákupní horečce v obchodě podle dálnopisných zpráv krajských výborů 21. a 22. 5. 1953, datováno 22. 5. 1953, podepsán 
Sýkora.

27  Tamtéž, Zpráva o situaci na trhu ke dni 21. V. 1953, bez data (dále jen b. d.), nepodepsána.
28  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký (dále jen 018), a. j. 110.
29  Materiál předložený politickému sekretariátu ÚV KSČ k projednání 17. 9. 1953 doslovně uvádí, že peněžní reforma odstranila státní dluh, 

Tři pilíře socialismu – J. V. Stalin, K. Gottwald a těžký průmysl Foto: NA
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Vedení KSČ si uvědomovalo, že re
forma může vyvolat nespokojenost 
některých vrstev obyvatelstva, a proto 
přijalo opatření, která měla případné 
protesty potlačit hned v zárodku. Ve 
dnech 30. května až 8. června 1953 
byly do stavu pohotovosti uvedeny 
Lidové milice; jako ostraha v ulicích, 
závodech a výměnných středicích bylo 
nasazeno 114 204 milicionářů.30 K na
sazení byly připraveny také represivní 
složky státu. Ministr národní bezpeč
nosti Karol Bacílek vydal 28. května 
1953 tajný rozkaz o zajištění zvláštní 
vládní akce, jak peněžní reformu eufe
misticky označoval, a učinil konkrétní 
kroky k případným zásahům proti ne
spokojeným lidem.31 Obdobná opatření 
byla provedena rovněž v armádě,32 kte
rá dala k dispozici letadla, dopravní 
prostředky i některé jednotky. Vzdor 
těmto opatřením zachvátila republi
ku po vyhlášení peněžní reformy vlna 
spontánní nespokojenosti, na níž se 
největší měrou podíleli právě dělníci. 

PROteSty PROti POlitice kSč

Sobota 30. a neděle 31. května 1953, 
kdy se lidé o měnové reformě teprve 
dozvídali, proběhly celkem klidně. 
Avšak v podnicích s nepřetržitým 
provozem na různých místech republi
ky došlo už tehdy k přerušení práce.33 
V pondělí 1. června se situace vyostři
la. Dělníci začali o celé věci diskutovat 
a teprve teď dávali své názory hlasitě 
najevo. Shromáždění ve výrobních 

vzniklý z hospodářství okupantů, i vázané vklady a pojistky. Nadto dokončila nejen dílo měnové reformy z r. 1945, ale též Února 1948. Odstra-
nila též státní dluh vzniklý po revoluci ze schodků rozpočtového hospodaření i důsledky uvolňování vázaných vkladů. Přinesla navíc státnímu 
hospodářství výsledný zisk v částce přes 4 miliardy Kčs v nových penězích. Viz NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 64, a. j. 175, bod 4, Zpráva 
o peněžní reformě a jejím vyúčtování (schůze PS ÚV KSČ dne 17. 9. 1953). Srov. MUSILOVÁ, Dana: Měnová reforma 1953 a její sociální 
důsledky. Studie a dokumenty. ÚSD AV ČR, Praha 1994, s. 21. Zdeněk Jirásek a Jaroslav Šůla ve své práci o peněžení reformě v roce 1953 
(Velká peněžní loupež v Československu 1953, aneb 50:1. Svítání, Praha 1992) na s. 146 uvádějí, že celkový příjem státu činil více než  
22 miliard Kčs! Od této částky si však stát odpočítal výdaje, které údajně musel v souvislosti s reformou vynaložit. Z nich největší 
částku, celých 18,5 miliardy Kčs (!), vynaložil za blíže nespecifikované „zahraniční vztahy“ […] Čistý finanční výtěžek peněžní reformy tedy 
představoval pro komunistický stát 3 509,2 miliónu Kčs v nových platidlech, čili více než 3,5 miliardy Kčs.

30  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Organizační sekretariát ÚV KSČ (02/3), sv. 40, a. j, 224, bod 10, Zpráva o činnosti Lidových milic při pohotovosti 
ve dnech 30. 5. – 8. 6. 1953.

31  ABS, f. Velitelství Státní bezpečnosti (1945) 1948–1953 (dále jen 310), sign. 3107231, Opatření k provádění měn. reformy 1953.
32  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 61, a. j. 164, bod 17e, Zpráva o účasti armády při zabezpečení provádění usnesení vlády republiky Česko

slovenské a ÚV KSČ o peněžní reformě a zrušení lístkového systému (schůze PS ÚV KSČ 21. 7. 1953). Srov. BÍLEK, Jiří: Československá 
armáda a měnová reforma v roce 1953. Historie a vojenství, 1995, roč. XLIV, č. 1, s. 66–91.

33  FIŠER, Tomáš: Průběh měnové reformy v roce 1953 na Ostravsku (Dipl. práce). Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2004, s. 12.

Antonín Zápotocký vyhlásil na zasedání ÚV KSČ konaném 30.–31. 5. 1953 peněžní reformu. 
O její správnosti přesvědčovali veřejnost i karikaturisté Dikobrazu. Foto: Knihovna NM
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halách a na továrních dvorech pře
růstala mnohde ve spontánní stávky, 
jichž bylo ve dnech peněžní reformy 
zaznamenáno celkem 130.34 Proběhly 
na Ostravsku35, ve Strakonicích, Ná
chodě, Vimperku, Klatovech, v ome
zené míře v Praze.36 Na Slovensku se 
demonstrovalo v KošicíchLubeníku, 
Mokradi, Ružomberoku, Vlaškách 
a Liptovském Mikuláši.37 

K největším nepokojům došlo v Plz
ni, kde propukla stávka v některých 
provozech Závodů V. I. Lenina, bývalé 
Škodovky, která přerostla v masové de
monstrace v centru města. V důsledku 
váhavého postupu místních funkcio
nářů KSČ i státní správy se nespokoje
ným občanům podařilo na krátký čas 
obsadit budovu městského národního 
výboru a soudu. Z městského rozhlasu 
provolávali protikomunistická hesla 
a výzvy ke svobodným volbám. Protože 
se však jednalo o spontánní výraz lido
vé nespokojenosti, který nebyl dopře
du organizován ani řízen, nedokázali 
demonstranti dosaženého úspěchu 

využít a po vybití svých emocí se za
čali rozcházet. Nasazením ozbrojených 
jednotek38 se komunistům ve večerních 
hodinách 1. června 1953 podařilo město 
opět ovládnout.39 Zprávy o stávce plzeň
ských dělníků a následné demonstraci 
se rychle šířily do ostatních částí re
publiky 40 a hned druhý den o nich ho
vořila Svobodná Evropa.41 Západočeská 
metropole se stala dějištěm prvního 
aktivního vystoupení proti komunis
tickému režimu, které svým významem 
přesáhlo lokální rámec a o němž se 
vzápětí dozvěděl celý svět. Předběh
la tak revoluční vystoupení dělníků 
ve východním Německu, které mělo 
nepochybně mnohem větší význam, 
ale – prvenství mu chybí. 

Nelze ovšem nevidět, že vedle děl
níků nespokojených s politikou KSČ 
a protestujících proti ní tu byla masa 
pracujících, kteří komunistický režim 
pořád bezvýhradně podporovali. Pe
něžní reforma nepochybně vyvolala 
deziluzi i u nich, ale z toho více než 
jednoho a půl milionu členů, které KSČ 

tehdy měla, jich stranickou legitimaci 
na protest proti politice vedení vrátilo 
jen pár stovek. A stávky a demonstrace, 
k nimž došlo na různých místech repub
liky, byly vždy jen záležitostí menšiny, 
a i ta nakonec ustoupila a znovu začala 
pracovat. Ve většině případů ani ne tak 
pod tlakem policie či Lidových milicí, 
nýbrž po zásahu uvědomělejších sou
druhů, kterých bylo víc a kteří jejich 
počínání neschvalovali, případně stra
nických funkcionářů, kteří vycházeli 
mezi protestující a ovlivňovali jejich 
mínění.

Vedení KSČ zorganizovalo široce 
založenou síť informátorů, kteří po
dávali zprávy o náladách veřejnosti. 
V žádném případě neměli zájem na 
zamlčování negativních jevů, neboť 
byly okamžitě podnikány kroky k je
jich zneškodnění. Na ústředí komuni
stické strany však docházela hlášení 
vypovídající nejen o rozhořčeném 
odmítání reformy, nýbrž také o pozi
tivních reakcích.42 Představy někte
rých veřejně činných osobností,43 že 

34  ABS, f. 310, sign. 3107230, Přehled o počtu stávek a jejich příčinách v průběhu měnové reformy. Srov. KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana 
(eds.): Perzekuce po měnové reformě v Československu roku 1953. Dokumenty. ÚSD, AV ČR, Praha 1993.

35  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 61, a. j. 164, bod 14c, Provedení veřejného soudního přelíčení se skupinou provokatérů a organisátorů 
protistátních demonstrací a provokačních stávek v Ostravském kraji (schůze PS ÚV KSČ 21. 7. 1953).

36  AVP RF, f. 138, op. 35, p. 226, d. 15. l. 141–144, Z deníku P. G. Krekoteně. Záznam rozhovoru s A. Novotným, dat. 1. 6. 1953. Dokument je 
rovněž publikován in: VOLOKITINA, T. V. – MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij 
faktor… Tom 2, s. 758–761.

37  BARNOVSKÝ, Michal: Mocenská elita a prejavy odporu v českej a slovenskej spoločnosti (1953–1956). In: Česko-slovenská historická  
ročenka, 2005. Masarykova univerzita, Brno 2005, s. 175. 

38  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 1261/0/43, k. 113, č. 157, Zpráva o průběhu zajišťování usnesení strany a vlády v kraji Plzeň, b. d., podepsána Mayerová.
39  JIRÁSEK, Zdeněk – ŠŮLA, Jaroslav: Velká peněžní loupež v Československu 1953, aneb 50:1, s. 100–102. Srov. NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, 

sv. 59, a. j. 160, bod 18, Návrh na veřejný proces s osnovateli protistátní provokační demonstrace v Plzni (schůze PS ÚV KSČ 23. 6. 1953). 
Dále tamtéž, sv. 62, a. j. 167, bod 13, Zpráva o šetření událostí 1. června 1953 v Plzni a návrh resoluce ÚV KSČ (schůze PS ÚV KSČ  
5. 8. 1953). 

40  Nedostatek objektivních informací způsobil, že se zemí šířila lavina polopravd. Např. prof. Charvát si 4. 6. 1953 do deníku zapsal: Napě-
tí nepovolilo. V Plzni jsou mrtví, zákaz vycházet v noci do ulic, spousta zatčených. CHARVÁT, Josef: Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky 
z deníků. Galén, Praha 2005, s. 290.

41  Demonstrace proti režimu v Plzni měla velký vliv na vznik tzv. Československé lidové opozice, organizované čs. demokratickým exilem, 
který se poté mj. rozhodl ovlivňovat vývoj ve vlasti zasíláním balonů s protikomunistickými tiskovinami. Srov. TOMEK, Prokop: Balony 
svobody nad Československem. In: JUNEK, Marek a kol.: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951–2011. Radioservis – Český rozhlas –  
FF UK, Praha 2011, s. 156.

42  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Bulletiny ÚV KSČ (dále jen 014/12), sv. 11, a. j. 167, s. 12–14, První ohlas měnové reformy v centru Prahy, vypraco
vaný pro Bulletin ÚV KSČ na základě zpráv Informátorů. Cit. dle MUSILOVÁ, Dana: Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky, s. 111–112. 
Viz také Zpráva o průběhu zajišťování usnesení strany a vlády o peněžní reformě a zrušení lístků na potraviny a průmyslové výrobky 
v kraji České Budějovice, vypracovaná informátorem pro oddělení stranických orgánů ÚV KSČ. Tamtéž, s. 113–116.

43  Konkrétně mám na mysli prof. Josefa Charváta (Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků) a brněnského spisovatele Čestmíra  
Jeřábka (V zajetí stalinismu. Z deníků 1948–1958).
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nepokoje spojené s peněžní reformou 
jsou prvním krokem ke zhroucení ko
munistického režimu, se ukázaly jako 
neopodstatněné. Tito lidé se svými ro
dinami trpěli stejnými hospodářskými 
a sociálními problémy jako popuzení 
dělníci, byli svědky rostoucí všeobec
né nespokojenosti, front před obchody 
a reptání lidí v nich, zaznamenávali 
stávky, k nimž v zemi docházelo a – jak 
dokládají jejich zápisky – velmi citlivě 
vnímali opadávání politického nadše
ní členů KSČ a jejích sympatizantů. 
Proto si čas od času dělali naděje, 
že by snad v Československu mohlo 
dojít ke změně politických poměrů 

a pádu komunistického režimu. Ne
uvědomovali si však, že je osobně – na 
rozdíl od většiny dělníků, případně 
členů komunistické strany – navíc 
ještě trápí pocit nesvobody a vědomí 
ztráty demokracie a také frustrace 
ze značného společenského propadu 
a osobních ekonomických ztrát. Vět
šina těch, kdo si tehdy vydělávali na 
živobytí prací v továrnách či se živili 
manuálně někde jinde, podobný pocit 
nesdílela. Právě naopak: rozhodující 
část československých dělníků za
znamenala po únoru 1948 výrazný 
ekonomický a společenský vzestup.44 
Tito lidé, jejichž životní úroveň se díky 

komunistické straně nesporně zvýši
la, jí nyní dávali najevo svoji podporu 
a momentální ztráta peněz, způsobe
ná měnovou reformou, pro ně nebyla 
rozhodující.45 Díky postojům právě 
této většiny dokázala KSČ krizi roku 
1953 překonat a najít cestu k novému 
upevnění svého režimu. 

VliV MOSkVy

Vedení KSČ se netajilo odhodláním 
exemplárně potrestat účastníky pro
testních akcí. Otevřeně to vyhlásil  
A. Zápotocký na celostátní poradě ve
doucích tajemníků krajských výborů 
KSČ, tajemníků ÚV KSS a vedoucích 
funkcionářů společenských organiza
cí na pražském Hradě 11. června 1953. 
Peněžní reformu charakterizoval jako 
tvrdou zkoušku, kterou strana prošla, 
a konstatoval, že ji složila úspěšně. 
Kritizoval organizační chyby, které ji 
provázely. Odsoudil opožděné výplaty 
mezd a uznal, že kvůli četným nedo
statkům, které reformu poznamenaly, 
se dělníci mohli na mnoha místech cítit 
poškozeni. Současně však dodal, že 
vymáhání správného požadavku se může 
stát protistátním činem, jestliže […] se 
dělníci snaží dosíci tohoto požadavku 
stávkami a demonstracemi, v nichž se 
sdružují s reakcí. V této souvislosti vy
zval přítomné, aby proti dělníkům, 
kteří vystoupili proti politice KSČ, po
stupovali tvrdě a nelítostně. Nesmíme 
se domnívat, že dělníku je všechno dovo-
leno, vytvářet kult dělníka, zdůraznil. 
Jakmile dělník vystoupí na straně třídní-
ho nepřítele, už ho nepřesvědčuji. Pak jeho 
činnost znemožňuji.46 Odmítl všechny 
kompromisy a ústupky: Je třeba se vší 
rozhodností vystoupit a ukázat sílu. 
A hned také dodal, jak si to představu
je: …provést prověrky, vyvozovat závěry, 
nezastavit se ani před kádrovými změna-
mi […] nedávat všeobecnou amnestii, 
neplatit nikde prozahálené směny a pro-
zahálené hodiny.47 Nešlo o plané výhrůž

44  KAPLAN, Karel: Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953–1957 a 1968–1975. ÚSD AV ČR, Praha 1993, s. 9–14.
45  FIŠER, Tomáš: Průběh měnové reformy v roce 1953 na Ostravsku, s. 27.
46  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 018, a. j. 110.
47  Tamtéž.

Pracující si prohlížejí výkladní skříň s novými cenovkami. Nápis „Strana a vláda plní slib, snižujeme 
ceny“ dokládá snahu zmírnit napětí ve společnosti. Ostrava, 8. října 1953. Foto: ČTK
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ky. V KSČ skutečně proběhlo v násle
dujících měsících hodnocení postojů 
každého jejího člena k peněžní reformě 
a jeho vyjádření bylo zaznamenáno 
v osobním spise.

Nezávisle na tom postupovala Státní 
bezpečnost, která zatýkala osoby, jež se 
na stávkách a demonstracích podílely. 
Nejvíce jich bylo v Plzni, kde se jednalo 
o 650 lidí,48 na Ostravsku, kde v rukou 
StB skončilo 84 lidí, v Praze, kde policie 
zadržela 61 nespokojenců, zatýkání však 
probíhala i v menších městech, napří
klad ve Strakonicích, kde bylo zatčeno 
18 mužů, ve Vimperku devět osob atd. 
Pak přišla vlna soudních procesů, jichž 
se nejvíce konalo opět v Plzni. V době 
od 13. do 22. července 1953 proběhlo 
u Krajského soudu v Plzni 14 procesů, 
v nichž bylo odsouzeno 331 osob.49 Režim 
občany podezřelé z odmítání peněžní 
reformy netrestal jen soudní cestou, 
zemí proběhla také vlna mimosoudní 
perzekuce, lidé byli propouštěni ze za
městnání, násilím vystěhováváni z bytů 
a dokonce i z míst bydliště. 

Sovětské vedení vývoj v Českoslo
vensku sledovalo a aktivně ovlivňovalo. 
Rada sovětského velvyslanectví Kre
koteň hovořil s Novotným o průběhu 
peněžní reformy hned 1. června. Ještě 
téhož dne poslal do Moskvy zneklidňu
jící zprávu o bouřích v Plzni a na jiných 
místech.50 Z Kremlu obratem přišel 
šifrovaný telegram, v němž sovětští 
představitelé vyjádřili své znepokoje-
ní nad situací v zemi a žádali, aby byli 
o tom, co se událo, a rovněž o opatřeních, 
přijímaných československými přáteli, 

podrobně a neprodleně informováni 51 
a současně nabízeli vedení KSČ pomoc. 
Dne 6. června předal Novotný jménem 
vedení KSČ sovětskému velvyslanectví 
podrobné hodnocení peněžní reformy, 
jejího průběhu a výsledků. V materiá
lu stojí, že široké vrstvy pracujících sice 
byly peněžní reformou zasaženy, ale 
drtivá většina komunistů a nestraníků 
chápe její třídní charakter a přijala pe-
něžní reformu pozitivně. Odpovědnost 
za stávky a demonstrace svaloval 
hlavně na reakční živly z řad bývalých 
obchodníků, podnikatelů a kulaků...52 
Tento závěr však Kreml nepřesvědčil. 
Z Moskvy přišel 20. června 1953 další 
telegram, v němž ministr zahraničních 
věcí Molotov sovětským diplomatům 
ukládal, aby československému vedení 
sdělili, že sovětští představitelé dospěli 
k závěru, že situace v Československu, 
vzniklá při provedení reformy, je nepříz-
nivá, a aby byla napravena, vyžaduje dů-
ležitá opatření, která provede jak strana, 
tak státní orgány. Sověti rovněž dospěli 
k názoru, že českoslovenští přátelé oči-
vidně podceňují obtíže vnitropolitické 
situace v zemi a z uplynulých událostí 
si pro sebe nevyvodili patřičné závěry, 
což hrozí ještě horšími těžkostmi v bu-
doucnu.53 

Kdy a na jakém fóru byly tyto so
větské pokyny projednávány, pro
zatím nevíme; v materiálech před
sednictva ÚV KSČ ani politického 
sekretariátu ÚV KSČ o nich není 
zmínka. Je však nesporné, že vedení 
KSČ si je nedovolilo ignorovat. Proto 
se můžeme některých skutečnos

tí domýšlet z analogického vývoje 
v Německé demokratické republice. 
Také tam se po potlačení stávky 
stavebních dělníků, která vypukla  
17. června 1953, a následných maso
vých nepokojů chystalo vedení Jed
notné socialistické strany Německa 
(SED) tvrdě zúčtovat se „zrádci“. Avšak 
nové vedení v Moskvě si uvědomovalo 
kontraproduktivnost takového postu
pu, usilovalo spíše o obnovení klidu 
v zemi, a proto se snažilo komunistic
ký režim v NDR přimět k umírněnosti 
ve vynášených trestech.54 Nemáme pro 
to zatím k dispozici žádné doklady, ale 
lze se domnívat, že „československým 
soudruhům“ doporučil Kreml podob
ný postup. Naznačovat by to mohla 
rovněž skutečnost, že plánované 
čistky v Československu nedosáhly 
takové šíře a intenzity, jak Zápotocký 
vyhrožoval. 

kRach kOlektiVizace 
zeMědělStVÍ

Jednou z hlavních příčin nedostatků 
v zásobování byl neúspěch kolektivi
zace zemědělství, která v ČSR probí
hala od roku 1949. Komunistickému 
režimu se sice dařilo násilnými meto
dami zakládat jednotná zemědělská 
družstva, avšak většina rolníků se 
tomuto způsobu hospodaření stavěla 
na odpor. Důsledkem byl faktický roz
vrat zemědělství se všemi z toho ply
noucími důsledky. Komunisté viděli 
cestu k prosazení svého cíle v likvida
ci úspěšně hospodařících soukromých 

48  MARTINOVSKÝ, Ivan: Plzeňské události roku 1953. Plzeňské noviny, 1. 6. 1990 a 8. 6. 1990.
49  JIRÁSEK, Zdeněk – ŠŮLA, Jaroslav: Velká peněžní loupež v Československu 1953, aneb 50:1, s. 134–140.
50  AVP RF, f, 138, op. 35, p. 226, d. 15, l. 141–144, datováno 1. 6. 1953. Dokument je rovněž publikován in: VOLOKITINA, T. V. – MURAŠKO,  

G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor… Tom 2, s. 758–761.
51  Archiv Prezidenta Rossijskoj Federaciji (dále jen AP RF), f. 3, op. 66, d. 806, l. 109–110, Šifrovaný telegram ministra zahraničních věcí SSSR 

V. M. Molotova sovětskému velvyslanci v Praze A. J. Bogomolovovi, datováno 2. 6. 1953. Dokument je rovněž publikován in: VOLOKITINA, 
T. V. – MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor… Tom 2, s. 761–762.

52  Viz komentář ruských historiků k šifrovanému telegramu ministra zahraničních věcí SSSR V. M. Molotova sovětskému velvyslanci 
v Praze A. J. Bogomolovovi s hodnocením informace československé strany o situaci v zemi, datováno 20. 6. 1953, in: VOLOKITINA,  
T. V. – MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor… Tom 2, s. 768–769.

53  Tamtéž.
54  WILKE, Manfred – VOIGT, Tobias: „Neuer Kurs“ und 17. Juni – Die zweite Staatsgründung der DDR 1953. In: HEGEDÜS, András B. –  

WILKE, Manfred (eds.): Sateliten nach Stalins Tod. Der „Neue Kurs“. 17. Juni 1953 in der DDR. Ungarische Revolution 1956. Akademie Verlag, 
Berlin 2000, s. 105–106.
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rolníků, pro které začali užívat ozna
čení „kulak“.55 Stali se obětí nejrůzněj
ších politických provokací a insceno
vaných soudních procesů. Od roku 1951 
navíc úřady začaly vybrané selské 

rodiny násilně stěhovat z místa jejich 
bydliště. Tento zlovolný postup, který 
neměl oporu v platném právním řádu,56 
dostal označení akce „K“. Vedení KSČ 
nemělo původně v úmyslu na této  

praxi cokoli měnit. Ještě 19. května 1953 
vydala Generální prokuratura ČSR nové 
instrukce k pořádání soudních proce
sů za přítomnosti organizované veřej
nosti, se zvláštním zdůrazněním vý
znamu procesů proti zemědělcům.57 
Pokračovala i akce „K“ – v prvním 
čtvrtletí roku 1953 bylo vystěhováno 
dalších 358 rodin58 a v dubnu a květnu 
téhož roku stěhování vrcholilo – jeho 
obětí se stalo 618 rodin.59

Vzdor všemu násilí se kolektivizace 
zemědělství dostala v roce 1953 do krize 
a rolníci začali z JZD spontánně vystu
povat. Nejprve na nejzazším východě 
republiky, v Prešovském kraji. Odmí
tání „urychlené kolektivizace“ , která 
zde byla uplatňována, dokonce nabylo 
charakteru masových nepokojů.60 Nezá
konné metody provázely kolektivizaci 
zemědělství na celém území republiky, 
ale konkrétně v případě Prešovska byl 
Zápotocký na zasedání ÚV KSČ 4. září 
1953 nucen přiznat, že postup mnohých 
veřejných činitelů i funkcionářů strany 
znamená nejen nedodržování socialistické 
zákonitosti (sic), ale nese v sobě známky 
i těžkých přečinů. Nebudu uvádět všech-
ny případy, které se dály, ale když člověk 
pročítá tyto věci, tak nevěří, že jsou u nás 
takové věci možné.61 

Proti sedlákům vystupujícím z JZD 
nasadily komunistické orgány bezpeč
nostní složky, venkov obsadilo vojsko.62 
Lidé se zde stavěli aktivně na odpor, 
opouštěli svá hospodářství a utíkali 
do hor, dokonce došlo k násilným 
střetům a podle sovětských hlášení 
při nich měli být dokonce usmrceni 
režimní aktivisté.63 Z protestů proti 

55  O násilné kolektivizaci zemědělství viz blíže JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945–1960.
56  BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Akce „Kulak“. Přijetí, uplatňování a zrušení směrnice tří ministrů, s. 128.
57  JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945–1960, s. 139.
58  Tamtéž, s. 120.
59  Tamtéž.
60  BARNOVSKÝ, Michal: Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Osudy zemědělského 

družstevnictví ve 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, konané ve dnech 15.–16. května 2002, věnovaný Lubomíru Slezá-
kovi k 70. narozeninám. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2002, s. 237.

61  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 01, sv. 21, a. j. 34, Zasedání ústředního výboru KSČ, konané dne 4. září 1953 v Míčovně na pražském Hradě 
(těsnopisný záznam), s. 21–22.

62  Tamtéž, sv. 67, a. j. 182, bod 19, Zpráva o projednání usnesení politického sekretariátu ÚV KSČ o situaci v Prešovském kraji, datováno 
26. 10. 1953.

63  AP RF, f. 3, op. 66, d. 807, l. 100–106, Dopis korespondenta časopisu „Pravda“ v Československu V. A. Tarasova hlavnímu redaktorovi 

Antonín Zápotocký na výstavce v rámci I. celostátního sjezdu jednotných zemědělských družstev. 
Praha, Průmyslový palác, 15. února 1953. Foto: NA
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násilné kolektivizaci se rychle stala 
věc nevyšší politické důležitosti, neboť 
tento kraj hraničil se Sovětským sva
zem.64 Neschopnost československých 
orgánů uklidnit situaci budila pozor
nost v Kremlu. Náměstek sovětského 
ministra zahraničních věcí Valerian 
Zorin 6. října 1953 uložil sovětskému 
velvyslanci v Praze, aby vývoj v Pre
šovském kraji důkladně prozkoumal 
a podal zprávu do Moskvy.65 Ihned poté 
se událostem na Prešovsku začal vě
novat politický sekretariát ÚV KSČ.66 
Sovětský velvyslanec Bogomolov se 
totiž netajil nespokojeností s přístupem 
vedení KSČ a vyslovil podiv nad tím, 
proč právě tento kraj se zvolil za objekt 
urychlené kolektivizace,67 když situace 
v něm byla v oblasti ekonomické, ná
rodnostní i náboženské složitější než 
v jiných částech republiky. V rozhovoru 
s A. Novotným pak požádal, aby prv
ní tajemník KSČ této otázce věnoval 
odpovídající pozornost, protože někteří 
slovenští soudruzi (například Ďuriš, Ču-
len a jiní) nechápou nebezpečnost situace 
v Prešově a jsou nakloněni víc se spolé-
hat na nátlak na rolníky než na jejich 
přesvědčování a na přijetí důležitých 
ekonomických a politických opatření na 
zlepšení situace rolníků a zemědělských 
družstev.68 

Výstupů z JZD začalo přibývat a ší
řily se i do českých zemí. Přestože 
většina stranických funkcionářů 
trvala na pokračování kolektivizace 
za každou cenu, formovala se ve stra
nických strukturách skupina, která se 
– zejména pod vlivem vývoje v SSSR, 

Maďarsku a NDR – dokázala na situa
ci v zemědělství dívat kriticky. Jejím 
mluvčím se stal Antonín Zápotocký, 
který v projevu proneseném 1. srpna 
1953 na přehradě Klíčava přiznal, že 
při budování naší nové socialistické  
společnosti musíme přemáhat mnohé 
překážky a […] dopouštíme [se] při tom 
budování i mnohých chyb.69 Nemohl 
samozřejmě opomenout katastrofální 
zásobování základními potravinami. 
Vinu na tom správně přičítal špatnému 
hospodaření JZD a při té příležitosti 
uvedl, že mnohá vznikla administra-
tivní, nařizovací cestou a snad násilnou 

cestou, a konstatoval, že tato družstva 
nemohou být úspěšná. 

Klíčavský projev bývá označován 
za spouštěcí moment hromadného 
rozpadu jednotných zemědělských 
družstev v ČSR. Realita však byla 
poněkud jiná. Prezident ve své řeči 
skutečně připustil možnost, že z ně
kterých JZD budou členové vystupo
vat. Nelze ji však chápat jako nabádání 
k takovému kroku ani jako souhlas 
s ním. Zcela zřejmě šlo o reakci na 
skutečnost, že vedení KSČ již řadu 
týdnů dostávalo zprávy o odchodech 
z JZD v nejrůznějších částech republi

Antonín Zápotocký při slavnostním uvedení Klíčavské přehrady do provozu
Repro:  Antonín Zápotocký 1884–1954. Orbis, Praha 1954

časopisu D. T. Šepilovovi o situaci v zemi, datováno 28. 8. 1953 v Praze. Dokument byl rovněž publikován in: VOLOKITINA, T. V. –  
MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor… Tom 2, s. 811.

64  Této významné události československého roku 1953 zatím nebyla věnována větší pozornost. Nejvýznamnější dokumenty, vztahující 
se k dramatickým událostem na Prešovsku, nedávno publikovala Martina Fiamová. Viz FIAMOVÁ, Martina: „Vydejte nám krávy, my 
družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. Securitas Imperii, 2012, č. 21, s. 150–181. 

65  BARNOVSKÝ, Michal: Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie, s. 237. 
66  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 66. a. j. 179, bod 15, Zpráva o situaci v Prešovském kraji (schůze 12. 10. 1953), dále sv. 67, a. j. 182, bod 19, 

Zpráva o projednání usnesení politického sekretariátu ÚV KSČ o situaci v Prešovském kraji (schůze 26. 10. 1953), dále sv. 68, a. j. 185, 
bod 21, Zpráva o bezpečnostní situaci v Prešovském kraji (schůze 19. 11. 1953) atd.

67  BARNOVSKÝ, Michal: Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie, s. 237.
68  Tamtéž.
69  Výňatky z projevu československého prezidenta Antonína Zápotockého na Klíčavské přehradě, odsuzující nátlak na rolníky při zaklá

dání jednotných zemědělských družstev. In: PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD – 1953. 
Státní ústřední archiv, Praha 2002, s. 154.
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ky. Když Hlavní správa JZD podávala  
22. srpna 1953 ministerstvu země
dělství hlášení o vystupování z JZD, 
hovořila prioritně o jiných příčinách, 
než byl Zápotockého projev. Události 
v NDR a v Maďarsku, které nebyly dosta-
tečně objasněny jak funkcionáři strany, 
tak funkcionáři lidové správy, a nespo-
kojenost rolníků […] měly za důsledek 
podávání odhlášek z JZD. Také projev  
s. Zápotockého, který mnozí družstev-
níci neznají a nebyl jim také řádně 
vysvětlen (zvýrazněno autorem), měl 
značný vliv na podávání odhlášek z JZD. 
Družstevníci se dovolávají tohoto projevu 
a říkají, že s. Zápotocký dal souhlas k vy-
stupování členů z družstva. Funkcionáři 
krajských a okresních výborů KSČ i KNV 
nedovedou dost dobře této náladě čelit, 
neboť sami jsou rozkolísáni a čekají na 
další opatření, která mají přijít.70 

Zápotockého projev na Klíčavě 
vzbudil rozruch nejen mezi rolníky, 
nýbrž i mezi funkcionáři a pracovní
ky stranického aparátu.71 Ti jej ovšem 
nepřijímali se sympatiemi, neboť se 
v předchozím období na násilném za
kládání JZD většinou osobně podíleli. 
Rovněž sovětští činitelé jej hodnotili 
jako ne příliš vhodný.72 Zdálo se však, 
že prezident se rozhodl na svém sta
novisku trvat. Na zasedání ÚV KSČ 
4. září 1953 prohlásil, že zakládat jed-
notná zemědělská družstva je správná 
věc. My je budeme dále zakládat. Je však 
nutno zakládat je s tužkou v ruce. Stále 
počítat, zda jsou pro založení družstva 
splněny základní předpoklady.73 Zno
vu zopakoval, že základem kolekti

vizace má být dobrovolné členství 
v JZD. Výslovně prohlásil, že vedení 
KSČ odsuzuje nepřipravené a zvláště 
násilnické ustavování družstev a ty, 
kdo těchto metod budou používat, 
strana povolá k zodpovědnosti. Sou
časně však varoval před porušováním 
stanov JZD a záměrným rozbíjením 
družstev.74 Hovořil také o přístupu 
státu ke „kulakům“ a vyjádřil se kri
ticky o dosavadní praxi, směřující ne 
k zatlačování a omezování jejich vlivu 
a moci na vesnici, nýbrž k jejich násil-
né likvidaci.75 Je velmi pravděpodobné, 
že právě toto Zápotockého stanovisko 
bylo impulzem k zastavení akce „K“. 
Na podzim 1953 vydaly úřady doku
menty měnící přístup k soukromě hos
podařícím rolníkům, k možnosti jejich 
vystěhování a konfiskace majetku,76 
v prosinci téhož roku byly zrušeny tzv. 
kulacké seznamy. 

Neutěšenému stavu, do nějž dospěl 
vývoj na československém venkově, 
se věnovalo zasedání ÚV KSČ 16. a 17. 
pro  since 1953. Hlavní referát o pro
blémech zemědělské výroby přednesl 
ministr zemědělství Jindřich Uher. Vy
plývá z něj, že vedení komunistické 
strany přijalo v podzimních měsících 
roku 1953 opatření, kterými reagova
lo na aktuální vývoj na venkově a na 
masový odchod zemědělců z JZD. Tato 
opatření měla přispět k tomu, aby ži
vot a hospodaření rolníků vybředly 
z hlubokého marasmu, do nějž je uvrhl 
bezohledný kolektivizační tlak vyví
jený v předchozích letech. Komunisté 
si uvědomili, že nejen družstevní, ale 

také soukromě hospodařící zeměděl
ci musí mít zájem na výsledcích své 
práce. Režim především snížil normy 
povinných dodávek a zlepšil způsob 
kontraktace technických plodin, což 
mělo zemědělce povzbudit k dosahová-
ní vysokých sklizní a vysoké užitkovosti 
hospodářského zvířectva. To jim násled
ně mělo umožnit dosáhnout vyšších tr-
žeb cestou rozvinutí volné směny přebyt-
ků.77 Režim současně zvýšil výkupní 
ceny některých hlavních produktů 
ze sklizně 1953. Z Uhrova projevu je 
zřejmé, že si komunisté uvědomili 
nutnost změnit přístup k soukromě 
hospodařícím zemědělcům. 

Právě tento fakt nepochybně vedl 
i ke změně postoje k tzv. kulakům. 
Zatímco politická rétorika komunistic
kých funkcionářů zůstala nezměněná 
a zaklínala se nutností omezovat a za-
tlačovat jejich vliv na vesnici, v oblasti 
ekonomické převládlo vědomí, že je 
nezbytné dbát, aby kulaci mohli na své 
půdě vyrábět. Měli být trestáni a posti
hováni pouze tehdy, když se dopouště
li trestné činnosti a sabotáží.78 

Je nesporné, že některým komunis
tickým funkcionářům, např. A. Zápo
tockému, sovětská iniciativa ke změně 
zemědělské politiky vyhovovala a doká
zali se s ní ztotožnit. Řadu činovníků, 
mnohdy osobně spjatých s dosavadními 
brutálními postupy, však naopak na
plňovala nespokojeností. Nejednalo se 
pouze o příslušníky StB a pracovníky 
stranického aparátu na okresní či 
krajské úrovni, ale i o vrcholné před
stavitele strany, jako byli V. Kopecký či 

70  Informace Hlavní správy jednotných zemědělských družstev ministerstva zemědělství, adresovaná ministru zemědělství a týkající se 
vystupování členů z JZD, datováno 22. 8. 1953. Tamtéž, s. 157.

71  BARNOVSKÝ, Michal: Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie, s. 238.
72  AP RF, f. 3, op. 66, d. 807, l. 100–106, Dopis korespondenta časopisu „Pravda“ v Československu V. A. Tarasova hlavnímu redaktorovi 

časopisu D. T. Šepilovovi o situaci v zemi, dat. 28. 8. 1953 v Praze. Dokument byl rovněž publikován in: VOLOKITINA, T. V. – MURAŠKO, 
G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor… Tom 2, s. 811.

73  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 01, sv. 21, a. j. 34, Zasedání Ústředního výboru KSČ konané 4. září 1953 v Míčovně na Pražském hradě (těsnopisný 
záznam).

74  Tamtéž.
75  Tamtéž.
76  JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945–1960, s. 151.
77  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 01, sv. 24, a. j. 36, Zasedání Ústředního výboru KSČ, konané ve dnech 16. a 17. prosince 1953 na Pražském hradě. 

Těsnopisný záznam, s. 4.
78  Tamtéž, s. 34.
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A. Novotný. Obě dvě tendence se v ka
ždodenní praxi střetávaly, a proto byl 
vývoj zemědělství v Československu 
v této době tak rozporuplný. Na jedné 
straně skončil dosavadní bezohledný 
tlak na zakládání JZD, rolníci mohli za 
určitých podmínek z družstva odejít 
a znovu hospodařit samostatně, režim 
verbálně zdůrazňoval nutnost dodržo
vání socialistické zákonnosti a upustil 
od nejhorších excesů. Na druhé stra
ně zemědělci, kteří z JZD odešli, vět
šinou nedostali zpět inventář, stroje 
a mnohdy ani dobytek, které s sebou 
do družstva přinesli. Násilím vystěho
vaní sedláci se nesměli vrátit do svého 
bydliště a režim učinil opatření, aby se 
mohl k této praxi kdykoli v budoucnosti 
vrátit, budeli to třeba, ovšem při zacho
vání zdání o socialistické zákonnosti.79 

Sovětské vedení však zřejmě všech
na tato polovičatá opatření zcela ne
uspokojovala. Můžeme tak usuzovat 
z kritiky, jíž podrobilo vedení KSČ při 
návštěvě Moskvy v dubnu 1954. Sověti 
poukazovali na neúměrnou výstavbu 
těžkého průmyslu, nedostatečnou 
péči o zemědělství, velký dovoz rudy 
a obilí a opět administrativní přístup 
k zakládání JZD. Současně vedení KSČ 
vytýkali samolibost – utěšování se, že 
všechno je v pořádku, a přitom dělníci 
stávkují.80 Jednoznačně lze souhlasit 
se závěrem Michala Barnovského, že 
X. sjezd KSČ, konaný 11.–15. června 
1954, akceptoval sovětské doporuče
ní mocenské špičce v ČSR, aby věnova-
la větší pozornost uspokojování potřeb 
obyvatelstva, a [sovětské vedení] bylo 
ochotné tolerovat i přestávku v kolekti-
vizaci.81 K nové vlně združstevňování 

československého zemědělství došlo až 
v roce 1957; tato kampaň byla úspěš
ně završena82 v roce 1960. 

zMěna POlitické linie kSč

Nové sovětské vedení vsadilo na zmír
ňování mezinárodního napětí, z čehož 
vyplývala možnost snížení nákladů 
na zbrojení a zvyšování životní úrov
ně obyvatelstva. Nový kurz hospodář
ské politiky83 se pozvolna začal pro
sazovat jako požadavek na změnu 
politické praxe stranických a státních 
orgánů, která měla zemi vyvést z hos
podářské a politické krize, do níž se 
dostala v závěru Stalinova života.84 
Sovětští předáci pochopili, že uplat
ňování stejných metod jako v před

chozím období je kontraproduktivní 
i v satelitních státech, a proto si do 
Moskvy zvalo jejich vedení, aby je 
metodami stejně nevybíravými, jako 
byly ty, jichž užíval Stalin, přimělo ke 
změně politiky. Nejprve ve dnech  
13. až 16. června 1953 do Moskvy od
jela delegace Maďarské lidové repub
liky. Sověti ji kritizovali a požadovali 
zásadní změny její vnitřní politiky. 
Následovaly obdobné zásahy do vnitř
ního vývoje v Německé demokratické 
republice a v Polské lidové republice. 

Rovněž politické vedení ČSR učinilo 
pod vlivem vývoje v sousedních ko
munistických státech první nesmělé 
ústupky od linie „tvrdé ruky“ – neu
skutečnila se další etapa vystěhovává
ní „nepřátelských živlů“ z měst85 a byly 

79  JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945–1960, s. 154.
80  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Antonín Zápotocký, sv. 60, a. j. 1237, Poznámky A. Zápotockého z rokování v Moskvě, datováno 6.–8. 4. 1954,  

citováno dle BARNOVSKÝ, Michal: Prestávka medzi prvou a druhou etapou kolektivizácie, s. 237.
81  Tamtéž.
82  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. Stylus, Brno 2009, s. 9–52.
83  LEONHARD, Wolfgang: Kreml ohne Stalin. Verlag für Politik und Wirtschaft, Köln 1959, s. 122n.
84  PICHOJA, R. G.: O vnutropolitičeskoj borbe v sovetskom rukovodstve 1945–1958 gg. Novaja i novejšaja istorija, 1995, č. 6, s. 7–8.
85  Politický sekretariát ÚV KSČ ještě na svém zasedání 12. 5. 1953 přijal usnesení, že se schvaluje vystěhování osob z Prahy podle předlože-

ného seznamu, viz NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 57, a. j. 155, bod 0, Zápis ze 130. schůze politického sekretariátu ÚV KSČ, konané dne 
12. května 1953. Avšak již 28. 7. 1953 přijal usnesení, aby provádění akce B bylo zastaveno. Tamtéž, sv. 61, a. j. 165, bod 0, Zápis ze  
139. schůze politického sekretariátu ÚV KSČ, konané dne 28. července 1953.

Zatímco A. Zápotocký a další straničtí funkcionáři 
hovořili o nutnosti zachovávat „socialistickou zá-
konitost“, stále se popravovalo z politických důvodů. 
Obětí režimu se stal i Josef VáVra-stařík, po-
pravený 27. srpna 1953. Patřil k nejkontroverznějším 
osobnostem protikomunistické rezistence v ČSR. Za 
německé okupace působil v organizaci Národopisná 
Morava, požadující připojení Moravského Slovácka 
ke Slovenskému štátu, pak přešel do ilegality. Po 
válce se stal předsedou Revolučního národního 
výboru ve Zlíně, kde rovněž založil Partyzánský 
svépomocný kolektiv, tzv. Partkol. Postupně se však 
dostával s vedením KSČ do konfliktu a 26. 3. 1948 
odešel do exilu. Komunistické úřady jej obvinily ze 
spoluúčasti na vraždě mjr. Augustina Schramma; 
v listopadu 1948 byl v nepřítomnosti odsouzen 
k trestu smrti. Státní bezpečnost jej v říjnu 1949 
unesla do Československa, popraven byl po čtyřletém 
věznění. Foto: ABS
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zastaveny již připravené zásahy proti 
katolickým církevním řádům.86 Mno
hé tyto „změkčující“ kroky však byly 
podniknuty pod přímým tlakem So
větského svazu, ne proto, že by si snad 
českoslovenští komunističtí vůdcové 
uvědomovali kontraproduktivnost 
těchto zásahů. Například právě zamýš
lenému zákroku proti řádům zabrá
nil apel sovětské tajné služby.87 Také 
zrušení vyhlášky o stíhání absentérů 
a fluktuantů,88 k němuž naprosto ne
čekaně došlo 6. července 1953 (přijato 
totiž bylo o pouhý týden dříve!), lze 
s největší pravděpodobností chápat 
jako důsledek sovětské intervence.

Tak jako maďarská delegace a vede
ní SED museli rovněž českoslovenští 
představitelé navštívit Moskvu. Cesta 
se uskutečnila v první polovině čer
vence 1953 a sovětské vedení během 
ní podrobilo československou stranu 
kritice. Je pozoruhodné, že Zápotoc
kého návštěva – i když šlo o  jeho 
první cestu do Sovětského svazu ve 
funkci prezidenta ČSR – byla přísně 
utajená a v denním tisku o ní nepadla 
zmínka!89 Přestože o průběhu mos
kevských jednání nemáme informace, 
lze ze souvislostí vyvozovat, že sovět
ské vedení vyzvalo československé 
partnery ke změně linie a k větší 
pružnosti v otázce zvyšování životní 
úrovně obyvatelstva a kolektivizace 
zemědělství.90

Dne 30. července 1953 se politický 
sekretariát ÚV KSČ zabýval materiá
lem, který zpracovaly odborné komise 
ustavené podle sovětského pokynu. 
Referát o něm přenesl Jaromír Dolan
ský. Ze záznamu diskuse vyplývá, že 
její účastníci při hodnocení zprávy 
pronášeli názory nebývale kritické 
a sebekritické. Zpráva se jim nelíbila 
a přijali usnesení, že se musí přepraco
vat – Novotný měl zajistit oblast stra
nickopolitickou, Široký problematiku 
hospodářského rázu – a pak odeslat 
k posouzení do Moskvy. Potom ji měl 
Zápotocký přednést na nejbližším za
sedání ÚV KSČ jako zásadní referát.91

Politický sekretariát ÚV KSČ se 
k přepracované zprávě vrátil 2. srpna 
1953. Bývá označována jako Srpnové 
teze a pro další vývoj země měla značný 
význam. Byla vlastně prvním pokusem 
o kritické hodnocení československého 
hospodářství počátkem 50. let, její au
toři snad poprvé hovořili nejen o úspě
ších při budování socialis mu, ale také 
o nezdarech a vážných chybách. Teze 
nebyly schváleny jako celek a nebyly 
také publikovány. Problémy, které ve
dení KSČ pokládalo za nejaktuálnější, 
byly rozpracovány do návrhů dílčích 
usnesení, o nichž Politický sekreta
riát ÚV KSČ jednal 24. srpna 1953, 
kdy schválil text dopisu, jímž žádal 
Sovětský svaz o poskytnutí pomoci při 
zlepšení plánování a řízení národního 

hospodářství, a také návrhy opatření 
k upevnění a rozvoji JZD, návrh na 
zvýšení výkupních cen zemědělských 
výrobků, návrh na okamžitá opatření 
ke zlepšení zásobování venkovského 
obyvatelstva potravinářským zbožím 
a rovněž usnesení o některých opatře
ních souvisejících s reorganizací vlády.92

Osud Srpnových tezí ukazuje ne
schopnost vedení KSČ řešit situaci kom
plexně. Provedená analýza i navrhovaná 
opatření ke zlepšení situace odhalovaly 
slabiny komunistického režimu v ČSR, 
které sahaly až k jeho kořenům. Pokud 
by je vedení KSČ mělo řešit důsledně, 
muselo by zpochybnit celou dosavadní 
generální linii strany a vlastně všech
no, co dělala ve státě od převzetí moci 
v únoru 1948. A to bylo nemyslitelné – 
řešení se naopak našlo v prohlášení, že 
generální linie je správná, chyby že se 
dělaly pouze při jejím naplňování a že 
je třeba tyto dílčí nedostatky postupně 
odstraňovat a napravovat.93 

Sovětský velvyslanec Bogomolov 
dostal text Srpnových tezí od minis
terského předsedy Širokého94 a 4. srp  
na 1953 jej zaslal k posouzení pracov
níkům aparátu ÚV KSSS. Pro jejich 
stanovisko odjela do Moskvy delegace, 
kterou tvořili A. Zápotocký, A. Novotný 
a V. Široký. Ani o této cestě nemáme 
dostatek informací, delegace podávala 
zprávu o výsledcích svého jednání jen 
ústně.95 

86  KAPLAN, Karel: Akce K – likvidace klášterů v roce 1950.  
87  AP RF, f. 3, op. 66, d. 806, l. 130–131, Hlášení pracovníka speciálních služeb D. K. Kaverzněva L. P. Berijovi, dat. 23. 6. 1953. Dokument je 

rovněž publikován in: VOLOKITINA, T. V. – MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij 
faktor… Tom 2, s. 771–772.

88  STÁTNÍK, Dalibor: Sankční pracovní právo v padesátých letech. Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Studie, s. 149n.
89  Termín cesty ani složení československé delegace se zatím nepodařilo zjistit, stejně jako konkrétní obsah jednání a informace o jeho 

průběhu. Antonín Zápotocký o něm podal 16. 7. 1953 pouze ústní zprávu předsednictvu ÚV KSČ, na jejímž základě bylo přijato násle
dující usnesení: Bere se se souhlasem na vědomí přednesená zpráva o poradách v Moskvě spolu s kritikou a doporučeními sovětských 
soudruhů (zvýrazněno autorem) a schvaluje se ..., viz NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/1, sv. 36, a. j. 335, Zápis ze schůze PÚV KSČ 16. 7. 1953. 

90  Soudí tak i Karel Kaplan ve své knize Mocní a bezmocní (SixtyEight Publishers, Toronto 1989), s. 52–53.
91  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 61, a. j. 166, bod 1, Projednání návrhů pro zasedání ÚV KSČ (schůze PS ÚV KSČ 30. 7. 1953). 
92  Tamtéž, sv. 63, a. j. 170.
93  O Srpnových tezích podrobně pojednává KAPLAN, Karel: Československo v letech 1953–1966, 3. část. Společenská krize a kořeny reformy. 

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992, s. 11–12. Jejich text, na nějž se Kaplan odvolává, se při zpracovávání tohoto příspěvku 
v Národním archivu nepodařilo nalézt.

94  Viz poznámky k dokumentu, publikovanému na s. 761–762 v edici VOLOKITINA, T. V. – MURAŠKO, G. P. – NAUMOV, O. V. – NOSKOVA, 
A. F. – CAREVSKAJA, T. V. (eds.): Sovetskij faktor… Tom 2.

95  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 63, a. j. 172, bod 1, Zpráva delegace a opatření vyplývající ze zprávy (schůze PS ÚV KSČ 29. 8. 1953).
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Sovětské vedení na Srpnové teze 
reagovalo dopisem, v němž kritizovalo 
skutečnost, že v Československu došlo 
oproti roku 1950 k výraznému pokle
su hmotného zajištění dělníků: Zcela 
nenormální a nepřípustné je, že v Česko-
slovensku životní úroveň dělnické třídy – 
vedoucí síly lidově demokratického státu 
– v posledních letech nejen neroste, ale 
klesá. Od roku 1950 do 1. června 1953 
(tj. do peněžní reformy – pozn. aut.) 
klesla reálná mzda dělníků v průměru 
o 13 procent. Sovětští soudruzi kate
goricky doporučovali vedení KSČ, aby 
tento nedostatek během dvou let od
stranilo. V tezích jsou naznačena určitá 
opatření ke zlepšení materiální situace 
pracujících. Považujeme je za nedosta-
tečná. Musí se důsledněji směřovat ke 
zvýšení hmotného blahobytu dělnické 
třídy. Sověti kritizovali i skutečnost, 
že materiální podmínky družstevních 
rolníků jsou horší než podmínky rol
níků hospodařících soukromě. Nespo
kojenost projevilo vedení KSSS také 
s některými pasážemi politickými, 
především s tím, že v ČSR ještě ne
proběhly volby do národních výborů. 
Z dopisu vysvítá jistá nedůvěra ke 
KSČ. Politbyro KSSS ji totiž nepoklá
dalo za „zocelenou“, neboť v ní našlo 
své místo více než 120 000 bývalých 
sociálních demokratů, kteří pro ni 
mohli představovat jisté vnitřní ne
bezpečí. Současně ale sovětský dopis 
odmítal sebekritiku československého 
vedení, již Srpnové teze obsahovaly, 
označil ji za přemrštěnou, a dokonce 
obsahující některé nesprávné a škodlivé 
formulace.96 

Sovětský dopis, plný vnitřních 
rozporů a protimluvů, posílil ty čle
ny vedení KSČ, kteří žádné změny 
dosavadní politické praxe nechtěli. 
Pochopili, že v zemi je nutno udržet 
klid, a proto je třeba učinit kroky ke 
zvýšení životní úrovně obyvatelstva, 
že však zásadní revize dosavadní pra
xe nebude nutná. Tento přístup se pro

jevil také v přípravě a výsledcích záři
jového zasedání ÚV KSČ a v budoucnu 
rozhodujícím způsobem ovlivnil osud 
nového kurzu v Československu. 

Jakkoli všechna jednání o možných 
změnách politiky KSČ probíhala utaje
ně, dílčí informace o nich pronikaly na 
veřejnost. O růstu napětí a nejistoty 
v československé společnosti nachá
zíme svědectví ve zprávě rakouského 
vyslance Mein rada Falsera do Vídně, 
která nese datum 7. září 1953. Již týdny 
stojí v Československu ve středu veřej-
ného zájmu otázka, jaké konsekvence 

chce československá vláda a strana 
vyvodit z nové úpravy věcí v Rusku, 
stejně jako ze zkušeností v Maďarsku, 
východním Německu a Polsku, nebo 
k jakým bude donucena. […] Již týdny 
se zde očekává programové prohlášení 
rozhodujících vládních a stranických 
funkcionářů, z nějž by bylo zřejmé, 
jakým směrem se bude vyvíjet vnitro-
politický a hospodářský život země.97 
V politickém sekretariátu ÚV KSČ 
skutečně v této době probíhala in
tenzivní jednání o podobě zásadní
ho referátu, který měl na základě  

96  Srov. KAPLAN, Karel: Československo v letech 1953–1966, 3. část. Společenská krize a kořeny reformy, s. 12. Ani text tohoto dopisu, na nějž 
se Kaplan odvolává, se při zpracovávání tohoto příspěvku nepodařilo v Národním archivu nalézt.

97  Österreichisches Staatsarchiv Wien, f. BMfaA, IIpol. 1953, k. 250 Ts, Zahl. 322.713Pol./53, Fasc. Tsch. 1–3, Zpráva zaslaná spolkovému 
ministru zahraničních věcí dr. Gruberovi, datováno 7. 8. 1953, označená „Zur innenpolitischen Lage in der Tschechoslowakei“. 

Maketa televizoru na prvomájovém průvodu v roce 1953 v Praze. Jeden z prvních televizorů 
dostal Klement Gottwald, který však zemřel dříve, než bylo vysílání v květnu spuštěno. 

Foto: ČTK
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Srpnových tezí přednést A. Zápo
tocký.

Po opakovaných odkladech bylo 
jako datum zasedání ústředního 
výboru definitivně stanoveno 4. září 
1953.98 Zápotockého referát byl při
pravován velmi pečlivě. Vyjadřoval 
se k němu nejen politický sekretariát, 
ale 17. srpna 1953 také předsednictvo 
ÚV KSČ. Diskuse byla bouřlivá, pro 
většinu vystoupení je charakteristic
ké, že se snažila co nejvíce zmírnit 
sebekritický tón materiálu. Přesto 
Zápotockého referát představoval 
nejostřejší kritickou analýzu dosa
vadního vývoje, k níž komunistické 
vedení přistoupilo. 

Usnesení plenárního zasedání ÚV 
KSČ ze 4. září 1953 bylo dokladem 
nástupu nového kurzu i v českoslo
venských podmínkách. Projednávané 
otázky určily na několik měsíců linii, 
po které se KSČ ubírala a která se sta
la předmětem diskuse ve stranické 
špičce. V závěru roku 1953 se ještě 
předpokládalo, že na ni naváže připra
vovaný X. sjezd KSČ. Široká veřejnost 
se s hlavními myšlenkami zářijového 
zasedání ÚV KSČ seznámila až v pro
gramovém prohlášení rekonstruované 
vlády, jemuž se dostalo široké publici
ty. Jednalo se však jen o velmi opatrné 
vykročení směrem k novému kurzu, 
zaměřené navíc takřka výlučně smě
rem ekonomickým; politické otázky 
byly zmíněny jen okrajově. 

Sovětský nový kurz přiměl vedoucí 
představitele KSČ, aby přestali igno
rovat nedostatek základních potravin 
a průmyslového zboží na domácím 
trhu. V prohlášeních stranických or
gánů se nyní pořád častěji objevovalo 
tvrzení, že základem politiky KSČ je 

zvyšování životní a kulturní úrovně 
pracujících, a praktická opatření 
v tomto směru musela následovat. 
Konkrétní podoby doznala změna 
v Návrhu vládního usnesení o hlavních 
úkolech vlády v oboru hospodářské po-
litiky v nejbližším období, který politic
ký sekretariát ÚV KSČ projednával  
24. srpna 1953.99 Od tohoto okamžiku 
lze skutečně sledovat sice pomalé, 
nicméně trvalé zlepšování existenč
ní situace obyvatel Československa. 
Tento obrat by ovšem nebyl možný 
bez hlubších proměn priorit vedení 
KSČ. Doposud skoro na každé schůzi 
věnovali členové politického sekreta
riátu prvořadou pozornost výstavbě 
armády a přípravě na válku, tedy po
stupu při vyhlášení mobilizace atd., 
a do výstavby ozbrojených sil a rozvoje 
strategického průmyslu přednostně 
směřovaly značné částky ze státního 
rozpočtu. Avšak v srpnu 1953 politický 
sekretariát poprvé upřednostnil zvy
šování životní úrovně a spokojenost 
široké veřejnosti před militarizací. 
Nedošlo k tomu ovšem z iniciativy 
československých komunistů, t i 
i v tomto ohledu vytrvale sledovali 
dosavadní stalinistickou politiku, 
kterou nastoupili v předchozích letech 
a od níž ustupovali jen neochotně10o 
a pod sovětským tlakem. 

Dne 12. října rozhodl politický se
kretariát využít uvolnění napětí ke 
konsolidaci a dosažení nejvyšší hospo-
dárnosti ve zbrojní výrobě. Současně 
přijal usnesení, že s ohledem na jiné 
vážné hospodářsko politické úkoly není 
možno podstatně zvyšovat celkový ob-
jem zbrojní výroby v roce 1954.101 Díky 
tomu mohla vláda rozhodnout o úpra
vách státního hospodářského plánu na 

rok 1954 tak, aby bylo možno podstat-
ně zvýšit životní úroveň pracujících. Mi
mořádný důraz kladlo vládní usnesení 
na zásobování vnitřního trhu. Ještě 
v roce 1953 měly být do obchodů do
dány všechny druhy spotřebního zboží, 
u něhož poptávka spotřebitelů nebyla 
v poslední době kryta. Zcela nevídaným 
krokem bylo rozhodnutí zásobovat 
trh dodávkami jižního ovoce, jakostní 
kávy a rýže, jakostních vín atd.102 To 
byl nečekaný úkol pro ministerstvo 
zahraničního obchodu, které do té 
doby muselo v cizině obstarávat pro 
československé národní hospodářství 
zcela jiné komodity. 

Většina opatření, o nichž padlo roz
hodnutí na jednání politického sekre
tariátu, se promítla do programového 
prohlášení nové československé vlády, 
kterou prezident Zápotocký jmenoval 
14. září. Rovněž to se přednostně věno
valo otázce zvyšování životní a kulturní 
úrovně československých pracujících103. 
Z informačních bulletinů ÚV KSČ je 
zřejmé, že veřejnost přijala nový pro
gram pozitivně. Bulletin ze 17. září 
1953 uvádí: Kladný ohlas mělo, že vláda 
chce řešit problémy kulturní a životní 
úrovně. Vyskytují se velké obavy, zda-li 
to tak bude, jak se v usnesení říká […] 
Všeobecně se očekávalo snížení cen. 
Velmi často se objevuje kritika cenové 
politiky.104 

Naděje na snížení cen nebyly zkla
mány: 29. září 1953 Rudé právo při  
neslo Usnesení vlády republiky Čes-
koslovenské a Ústředního výboru KSČ 
o snížení státních maloobchodních 
cen potravinářského a průmyslového 
zboží, podle kterého bylo k 1. říjnu 
téhož roku zlevněno 23 000 druhů 
spotřebního zboží o 5 až 40 %. A toto 

98  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 63, a. j. 172, bod 1, Zpráva delegace a opatření vyplývající ze zprávy (schůze PS ÚV KSČ 29. 8. 1953).
99  Tamtéž, a. j. 170, bod 1, Schválení textu Návrhu…  (Schůze PS ÚV KSČ 24. 8. 1953).
100  Ještě 5. 8. 1953, když politický sekretariát ÚV KSČ projednával Zprávu o splnění plánu materielního zabezpečení ozbrojených sil ČSR 

v I. pololetí r. 1953, přijal usnesení, že je třeba připomenout všem příslušným ministrům, že omezení zbrojní výroby neznamená její 
zastavení (zvýrazněno autorem) a zanedbání výzkumu a vývoje zbrojní výroby. Tamtéž, sv. 62, a. j. 167, bod 0, Zápis ze 141. schůze politic
kého sekretariátu ÚV KSČ, konané dne 5. srpna 1953.

101  Tamtéž, sv. 66, a. j. 179, bod 0, Zápis ze 154. schůze politického sekretariátu ÚV KSČ, konané dne 12. října 1953.
102  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 02/5, sv. 63, a. j. 170, bod 1, Schválení textu Návrhu…  (Schůze PS ÚV KSČ 24. 8. 1953).
103  Tamtéž.
104  NA, f. Archiv ÚV KSČ, 014/12, Bulletin ze 17. 9. 1953.
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gesto nemělo být výjimkou. V návrhu 
vládního usnesení o hlavních úkolech 
vlády v oboru hospodářské politiky 
v nejbližším období, který politický 
sekretariát ÚV KSČ schválil na své 
145. schůzi 24. srpna 1953,105 bylo 
ustanovení, že v roce 1954 má dojít 
k novému snížení maloobchodních 
cen o 6 až 8 %.

Naplňování nového kurzu v česko
slovenských podmínkách naráželo 
na neochotu nejvyššího stranického 
vedení překročit rámec hospodář
ských změn a na naprostou nechuť 
byť i jen uvažovat o změně přístupu 
k politickým procesům. Mocenský boj 
uvnitř vedení KSSS navíc vedl k osla
bení pozice Georgije Maximilianoviče 
Malenkova, na kterého se orientoval 
Zápotocký, jenž byl hlavním zastán
cem nového kurzu v československé 
politice. Naopak mocenský vzestup 
Nikity Sergejeviče Chruščova posílil 
postavení Novotného, který sledoval 
politickou koncepci založenou na 
dominantním postavení stranického 
aparátu a na dokončení kolektivizace 
zemědělství za každou cenu. Navíc 
myšlenky nového kurzu nedokázaly 
oslovit stranický aparát do té míry, 
aby je vzal za vlastní. A když zmizela 
podpora, kterou mu dosud poskytoval 
Zápotocký, začal nový kurz v Česko
slovensku scházet na úbytě. Ostatně 
politika nového kurzu ustupovala do 
pozadí a ztrácela pozice i v okolních 
komunistických státech. Nejprve 
v NDR, kde straničtí funkcio náři 
ochotní přistoupit k reformám sys
tému byli odstraněni ze svých pozic 
a pak perzekvováni,106 později i v Ma
ďarsku, jehož premiér Imre Nagy byl 
nucen odejít do ústraní. 

V oblasti ekonomické a sociální si 
však KSČ dokázala vzít poučení ze 
snah sovětského vedení o zvyšování 
životní úrovně. Politické i společen
ské klima v zemi se tak pro vládnoucí 
režim stávalo příznivějším. Ukázalo se, 
že škody, které způsobila ve vědomí lidí 
peněžní reforma i předchozí sociá lní 

problémy, jsou napravitelné a že do
sažení nezbytného konsensu mezi 
vládnoucími a ovládanými je možné. 
To byl také jeden z důvodů, proč vedení 
KSČ dokázalo přečkat i hlubokou krizi 
sovětského bloku v roce 1956 a proč z ní 
komunis tický režim v Československu 
vyšel naopak posílen.107

105  Tamtéž, 02/5, sv. 63, a. j. 170, bod 1. Dále tamtéž, sv. 64B, a. j. 175, bod 21, Návrh na snížení státních maloobchodních cen. 
106  AMOS, Heike: SED – Herrschaft nach 1953, 1956 und 1961. Die Durchsetzung des SED Führungsanspruchs in Staat und Gesellschaft. 

In: DIEDRICH, Torsten – KOWALCZUK, IlkoSascha (eds.): Staatsgründung auf Raten? Zu den Auswirkungen des Volksaufstandes 1953 und 
des Mauerbaus 1961 auf Staat, Militär und Gesellschaft in der DDR. Ch. Links Verlag, Berlin 2005, s. 65–86. Srov. MALYCHA, Andrea:  
Die SED unter Ulbricht: Durchsetzung und Grenzen des Machtanspruchs der Führungskader um Ulbricht in den Jahren von 1945 bis 
1971. In: tamtéž, s. 87–118.

107  RGANI, f. 5, op. 28, d. 483, rolik 5196, Dopis A. Gromyka M. A. Suslovovi s přílohou „O vnutropolitičeskom i ekonomičeskom položenii 
Čechoslovackoj respubliki“, datováno 23. 1. 1957.

Dobový popisek k fotografii z 21. dubna 1953 jako doklad tehdejší ideologické masáže:
V téže době, kdy američtí imperialisté hrozí novou světovou válkou a provádějí svou krvavou 
práci v Koreji, přistoupil československý lid po vzoru svých velkých sovětských přátel ke stavbě 
jednoho z největších vodních děl Gottwaldovy pětiletky – Lipenské hydroelektrárny. Na kopci 
nad vodním dílem v Lipně vyrostlo mnoho krásných domů. Bydlí tam již na 50 rodin. Na loukách 
kolem hrají si šťastné děti lipenských budovatelů.  Foto: ČTK
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