studie a články

Vyhnanice a jejich role
v počátcích kolektivizace
j i ř í U rba n

V roce 1952 dokončila režisérská dvojice Karel Kachyňa a Vojtěch Jasný
celovečerní snímek Neobyčejná léta, který pojednával o vzniku a rozvoji
jednotného zemědělského družstva (JZD) v jihočeských Vyhnanicích a stal se
ukázkou využití metod propagandy na cestě ke kolektivizaci venkova. Otázkou
je, jak se tato malá jihočeská obec ocitla v hledáčku mladých filmařů, co vedlo
k tomu, že se dostala na filmová plátna. Podívejme se tedy, co o Vyhnanicích na
počátku kolektivizační éry říkají historické prameny.
Vyhnanice jsou obcí v úrodné oblas
ti jihočeské rybniční roviny v někdej
ším okresu Soběslav. Soběslavský
okres vzešel ze správní reformy pro
vedené k 1. lednu 1949 jako nový 1
a tvořilo ho 77 obcí převzatých z okre
sů Milevsko (případ Vyhnanic), Tábor
a Třeboň. Vyhnanice leží v nadmořské
výšce 475 metrů v obilnářské půdní
oblasti. Od bývalého okresního měs
ta je dělí 12 kilometrů, od krajského
centra Českých Budějovic jsou vzdá
leny 52 kilometrů. První písemná
zmínka o obci pochází z poloviny
14. století. V roce 1950 měla podle
údajů ze sčítání lidu 101 obyvatel ži
jících ve 26 domech. V roce 1961 se

Vyhnanice staly součástí střediskové
obce Hlavatce.2
V čele obce stál již od počátku tři
cátých let Emanuel Kotrba (nar. 1893).
Předválečný starosta se po válce stal
předsedou místního národního výbo
ru (MNV). Zůstal jím i po volbách
v květnu 1946, v nichž komunisté
předstihli s 27 hlas y národní socia
listy se 7 hlasy, sociální demokraty
s 15 hlasy a dokonce i lidovce s 21 hla
sy,3 i po únoru 1948. Správu obce měl
na starosti devítičlenný MNV, který
tvořili čtyři komunisté, tři lidovci
a dva bezpartijní. Rada byla tříčlenná,
avšak většina práce spočívala na
předsedovi.4 Po reorganizaci, která ve

Vyhnanicích proběhla v červnu 1950,
měl MNV jedenáct členů, z nichž osm
příslušelo ke KSČ, rada byla pětičlen
ná.5 Emanuel Kotrba vstoupil v květ
nu 1945 do KSČ. Byl hodnocen jako
velmi dobrý funkcionář a uvědomělý
komunista. Hospodařil na usedlosti
čp. 26 s 8,5 ha půdy a předepsané
dodávky plnil vzorně. Je spolehlivý, ale
mírnější povahy. Rozhoduje třídně podle
linie strany. V obci je oblíben u těch
malých, napsal o něm újezdní tajemník
František Hrubý z Klenovic, který mu
pomáhal s vedením administrativy
MNV.6 S újezdním tajemníkem zdejší
obce soudr. Hrubým jsme všichni spo
kojeni, neboť je nám opravdovým rád

1	O umístění sídla okresu zápolila Soběslav s Veselím nad Lužnicí. Blíže VIRT, Radoslav: Veselí nad Lužnicí 1945–1959. Město Veselí nad
Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, 2006, s. 29.
2	DAVÍDEK, Václav – JIRSOVÁ, Marcela – SEKERA, Václav a kol.: Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970.
Počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972 a abecední přehled obcí a část obcí v letech 1850–1970,
I. díl, sv. 1. Federální statistický úřad – SEVT, Praha 1978, s. 314–315; BALCAR, Vladimír – RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef a kol.:
Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl. Český statistický úřad, Praha 2006, s. 260–261.
3	
Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Tábor, fond (dále jen f.) MNV Vyhnanice, signatura (dále jen sign.) B1565, Pamětní kniha obce Vy
hnanice 1902–1984, s. 66 a 81.
4	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, karton (dále jen k.) 2, inventární číslo (dále jen inv. č.) 156, sign. 173, Seznam členů MNV v okrese Soběslav.
Dotazník průzkumu MNV z listopadu 1949. Tamtéž, k. 4, inv. č. 157, sign. 174, Seznam obcí správního okresu Soběslav.
5	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 3, inv. č. 156, sign. 173, Zápis o ustavující schůzi MNV, Vyhnanice 14. 6. 1950. Tamtéž, k. 67, inv. č. 361,
sign. 053.1, Předsedové MNV – přehled dle obcí okresu.
6	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 156, sign. 173, Výsledek průzkumu o předsedech MNV provedeného újezdními tajemníky,
b. d. (1950). Tamtéž, k. 4, inv. č. 157, sign. 174, Seznam členů MNV, Vyhnanice 2. 3. 1949.
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cem, soudil na oplátku Kotrba.7 Uvě
domme si, že činnost vesnických
MNV byla založena na dobrovolné
práci a až do roku 1952, kdy byli na
vesnice dosazeni místní tajemníci, se
musela obejít bez placeného úřednic
kého aparátu. Spočívala většinou na
bedrech předsedy, popř. úzkého okru
hu jeho spolupracovníků v radě, plé
num pouze dodatečně schvalovalo
jejich činnost.8 Úřadovalo se po prá
ci, tedy v pozdějších odpoledních či
večerních hodinách. Z tohoto pohle
du byla funkce předsedy MNV oprav
du nezáviděníhodná, špatně finančně
ohodnocená a společensky jen málo
prestižní. 9 Pohodlnější pozici měli
straničtí funkcionáři. Předsedou
místní organizace KSČ ve Vyhnani
cích byl sedmadvacetiletý zemědělský
dělník Jan Kotrba z čp. 26, přední
správní i stranická funkce tedy zů
stávaly pod jednou střechou. Od
srpna 1950 do července 1951 vykoná
val Jan Kotrba také funkci zeměděl
ského referenta Okresního národní
ho výboru (ONV) v Soběslavi, poté byl
povolán do sekretariátu okresního
výboru (OV) KSČ.10

Neobyčejná léta
vyhnanického JZD
Asi 200 ha zemědělské půdy v katast
ru obce bývalo součástí velkostatku
knížete Paara, majitele panství Bechy
ně, do kterého dvůr Vyhnanice náležel.
V roce 1923 byla nařízena jeho parce
lace, většina polí byla rozdělena mezi
malé hospodáře z Vyhnanic a Hlavatců,

zbylých 55 ha půdy zůstalo bývalému
správci velkostatku Jiřímu Grégrovi.11
Právě zbytkový statek Jiřího Grégra12
sehrál v počátcích kolektivizace této
obce důležitou roli, nejprve přešel do
národní správy a vznikl zde státní
statek pro chov prasat, posléze objekt
převzalo vyhnanické JZD. Podívejme
se nyní podrobněji, jak k tomu došlo.

V roce 1946 bylo v obci založeno
zemědělské strojní družstvo. Členové
byli skorem všichni hospodáři v obci,
zpravuje kronikář. V rámci pomoci
UNRRA 13 koupili traktor Ferguson,
samovaz a pluh, vše v ceně asi 60 tisíc
korun. Dělalo se všem členům podle
potřeby a celkem levně, byla to vydatná
pomoc pro všechny a opravdu spolek pro

7	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 152, sign. 169, Hodnocení práce ONV, MNV Vyhnanice 28. 7. 1949.
8	Např. na podzim 1949 byla práce MNV ve Vyhnanicích podrobena kritice, neboť komise v obci ustavené z ostatních členů MNV nevyví
jely žádnou činnost. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kniha (dále jen kn.) 10, inv. č. 10, Zápis ze schůze rady ONV 18. 11. 1949.
9	NOVÁK, Pavel: Profesionalizace místních národních výborů na přelomu 40. a 50. let 20. století. In: Prameny a studie NZM – Zemědělství
a 50. léta, 2008, č. 41, s. 76.
10	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 67, inv. č. 361, sign. 053.1, Evidenční lístek Jana Kotrby. Tabulka obsazení referátů ONV od 31. 1. 1949
do 1. 8. 1951.
11	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 59, 86–87.
12	Viz PŠENIČKOVÁ, Jana: Zbytkové statky v Čechách 1918–1948. Státní ústřední archiv, Praha 1998, s. 119.
13	UNRRA, z anglického United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu byla
mezinárodní organizace založená v roce 1943 k poskytování bezplatné hospodářské pomoci zemím poškozeným 2. světovou válkou.
Více SOMMER, Karel: UNRRA a Československo. Slezský ústav AV ČR, Opava 1993; HLADÍK, Ondřej: Justiční statky a hospodářská pomoc
UNRRA. In: Historická penologie, 2010, roč. 8, č. 1, s. 27–48.
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O dění v obcích podávali újezdní tajemníci hlášení. Výjimkou nemohla být ani
reorganizace MNV ve Vyhnanicích.
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 67
Idyla, nebo předzvěst katastrofy?
všechny potřebný.14 Vedle strojního
existovalo ve Vyhnanicích ještě vod
ní družstvo pro melioraci.15 Následo
val extrémně suchý rok 1947, který
vyhnanický kronikář shrnul násle
dovně: Nepršelo vydatně od května až
do zimy. Byla velká bída v krmení, lou
ky úplně vyhořely a dobytek se prodati
nemohl.16
Na jaře 1949, po přijetí zákona
č. 69/1949 Sb. o JZD byla na českoslo
venském venkově odstartována kolek
tivizace. Nejen zemědělský referent
ONV v Soběslavi začal na schůzích

přesvědčovat dosud nepřesvědčené či
neinformované o tom, že zakládáním
JZD lze překonat zaostávání v dodáv
kách zemědělské produkce a neustálý
úbytek pracovních sil v zemědělství.17
Také kronikář ze sousedních Hlavatců
byl stejného názoru. Plnění dodávek
zemědělských výrobků rok od roku váz
ne a zdaleka nestačí krýt spotřebu na
šeho obyvatelstva, posteskl si přede
stíraje řešení: Jediná cesta, která má
odpomoci těmto velkým nedostatkům, je
kolektivní zemědělství, hospodaření na
velkých lánech, zakládání jednotných

Foto: NZM
zemědělských družstev. 18 Zbytkový
statek Jiřího Grégra o výměře přesa
hující 50 ha mezitím přešel do národ
ní správy. Část byla rozparcelována
mezi malozemědělce, zbylých 18 až 25
ha půdy (zde se prameny rozcházejí)
mělo být obhospodařováno formou
zemědělského výrobního družstva
(ZVD). S odstartováním kolektivizace
se však tato právní forma přestala
nejen podporovat, ale i povolovat. Za
ložila se tedy státní odchovna selat,
která se později stala základem pro
společné stáje JZD.19

14	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 81. Srov. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 36,
inv. č. 251, sign. 522 – zemědělská strojní družstva.
15	MAZURKIEWICZ, Tadeusz: Počátky socializace zemědělství na Táborsku. Okresní zemědělská správa, Tábor 1979, s. 21.
16	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 82.
17	Viz SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 10, inv. č. 10, Zápisy ze schůzí rady ONV 1949.
18	
SOkA Tábor, f. MNV Hlavatce, sign. B716a, Kronika obce Hlavatce 1957–1977, s. 40.
19	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 83, 86–87. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 27,
inv. č. 240, sign. 504, přehled Živočišná výroba – státní sektor. Tamtéž, kn. 11, inv. č. 11, Zápis ze schůze rady ONV 13. 1. 1950. Národní
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Josef Čihák se narodil v květnu 1908 ve
Vyhnanicích do zemědělské rodiny Josefa a Marie
Čihákových. Po absolvování obecné a měšťanské
školy studoval na reálném gymnáziu v Táboře. Po
maturitě nastoupil jako úředník do textilní továrny
ve Šluknově, později se vrátil do Vyhnanic. Ve
školním roce 1940/41 vyučoval na Lidové škole
hospodářské v sousedních Hlavatcích, posléze
pracoval jako hostinský. Po osvobození se stal
předsedou ONV v Milevsku. Dne 30. 9. 1945 došlo
k volbě nového ONV a Josef Čihák byl ve funkci
předsedy potvrzen. Dne 28. 10. 1945 se stal
poslancem Prozatímního Národního shromáždění
(NS) za KSČ, proto plénum pověřilo řízením ONV
v jeho nepřítomnosti Františka Roubíka, kterého
na ustavující schůzi nového ONV dne 30. 6. 1946
Fotografie J. Čiháka do poslanecké legitimace
také zvolili předsedou ONV v Milevsku. V červnu
Foto: Archiv Poslanecké sněmovny
1946 byl Josef Čihák zvolen do Ústavodárného NS.
Parlamentu ČR
Podílel se na práci zemědělského a ústavního
výboru, patřil však k méně aktivním poslancům.
Členem NS zůstal i po „volbách“ v červnu 1948. V té době už působil jako instruktor u krajského
sekretariátu KSČ v Českých Budějovicích. V červnu 1952 se bez bližšího udání důvodu vzdal poslaneckého
mandátu, jeho nástupcem se stal František Kutiš.
Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, f. Archiv Federálního shromáždění – Archiv Poslanecké sněmovny,
inv. č. 373, Čihák Josef, Poslanecké dotazníky a osobní karty; tamtéž, f. Národní shromáždění I – Předsednictvo
užší 1951–54, Zápis ze schůze 25. 9. 1952; NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Josef
Čihák; SOkA Písek, f. Okresní úřad Milevsko (spisová manipulace 1941–1948), k. 361, sign. I/16a a I/17a (za informaci
vděčím Mgr. Jindřišce Mošanské, ředitelce SOkA Písek).

V dubnu 1949 byl ve Vyhnanicích
ustaven přípravný výbor JZD v čele
s předsedou Janem Kotrbou. Výbor se
skládal z pěti nebo šesti členů, pozna
menal kronikář nejistě, v měsíci říjnu
vstoupili další tři členové a v prosinci
ustavilo se družstvo III. typu. 20 Zcela
zásadní úlohu zde přitom sehrála ini
ciativa vyhnanického rodáka a poslan
ce Národního shromáždění Josefa Či
háka. Právě z jeho popudu vytvořilo
pět malorolníků přípravný výbor
k založení JZD. Jedná se o vyloženou

minoritní formu, konstatovali úředníci
Ministerstva zemědělství při vyřizo
vání agendy plánovaného osevního
postupu. O projektu vyhnanického JZD
přitom zemědělskému oddělení ústřed
ního výboru (ÚV) KSČ referovali jako
o odstrašujícím případu (důvodem byl
právě jeho menšinový charakter) a do
poručili, aby stranické orgány bez ohle
du na to, že drží tomuto družstvu palec
soudruh poslanec Čihák, vyšetřily přísně
okolnosti, za jakých družstvo vzniklo.
Závěrem konstatovali, že ve Vyhnani

Poslanecký slib Josefa Čiháka
Zdroj: Archiv Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
cích bude potřeba vykonat ještě mno
ho politické práce. 21 Je zřejmé, že
zdejší JZD nevznikalo jako cílený pro
jekt „vzorného“ JZD pro Soběslavsko,
nýbrž z iniciativy poslance Josefa Či
háka. Jeho politické úsilí muselo být
v tuto dobu opravdu mimořádné, neboť
vyhnanické JZD rychle postupovalo
z pozice outsidera k roli favorita.
Ustanovování přípravných výborů JZD
slibně pokračuje. Jejich uskutečnění v pl
ném rozsahu brzdí přílišná opatrnickost
a nedůvěřivost zemědělců. […] Lze však
předpokládati, že až JZD budou v provozu
v některých obcích, že ostatní se ustano
ví bez námitek, stojí v hlášení okresního
velitele SNB z této doby.22 Činnost pří
pravného výboru JZD se zatím soustře
ďovala jen na přebudování dosavadní
ho strojního a melioračního družstva
v JZD a na získávání členů.23 Okresní
družstevní rada v Soběslavi, která v re
gionu zastupovala Ústřední radu druž
stev, definitivně potvrdila ustavení

archiv Praha (dále jen NA), f. Ministerstvo zemědělství – Jednotná zemědělská družstva (1945) 1949–1960 (1961) (dále jen MZ – JZD),
k. 156, inv. č. 295, složka Vyhnanice, Zpráva o JZD Vyhnanice z 5. 9. 1949.
20	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 81.
21	
NA, f. MZ – JZD, k. 156, inv. č. 295, složka Vyhnanice, Přípis z 6. 9. 1949. Zpráva o JZD Vyhnanice z 5. 9. 1949.
22	
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Různé bezpečnostní spisy po r. 1945 (dále jen 304), sign. 304-191-1, Zpravodajské hlášení
OV NB Soběslav ze 3. 5. 1949.
23	Srov. JUNĚCOVÁ, Jiřina – PŠENIČKOVÁ, Jana (eds.): Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD 1948–1949. Státní
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vyhnanického JZD na konci listopadu
1949,24 podle hlášení okresního velitel
ství SNB však JZD ve Vyhnanicích za
hájilo činnost už na přelomu srpna
a září. 25 Prvním předsedou JZD byl
Václav Cícha z čp. 13, později vystřída
ný Emanuelem Kotrbou z čp. 26.26 Díky
zprávě o stavu JZD v okrese, kterou rada
ONV v Soběslavi projednávala v polo
vině listopadu 1949, víme, že vyhnanic
ké JZD mělo v tu dobu dvanáct členů,
zpracovaný pracovní i finanční plán
a své dodávkové předpisy plnilo. Dodej
me, že v měřítku soběslavského okresu
bylo tou dobou šest JZD již ustaveno,
v dalších třinácti obcích pak existova
ly přípravné výbory pro jejich založení.27
Soběslavský okresní velitel SNB
npor. Hůzl28 přitom ve svých hlášeních
stále opakoval zprávy o nepochopení
projektu JZD a jeho kritice ze strany
zemědělců v okrese.29 Počátkem květ
na do hlášení napsal: Téměř ve všech
obcích okresu vyskytují se jednotlivci,
kteří nepříznivě kritizují a nesprávně
chápou tvoření JZD.30 Přesvědčení, že

nynější poměry jsou neudržitelné a již
to brzo praskne, bylo podle dochova
ných bezpečnostních hlášení na So
běslavsku dosti silné.31 Přirozeně ani
ve Vyhnanicích nepovažovala celá
vesnice nastolený kolektivizační kurz
za správný a akceptovatelný. Po utvo
ření J.Z.D. se vesnice rozdělila na dva
tábory, zaznamenal újezdní tajemník
František Hrubý.32 Vesnice je v nesou
ladu s členy JZD a o možnosti vstupu
dalších zemědělců do JZD nedá se ve
Vyhnanicích podle dnešního stavu věcí
uvažovati, zaznělo ve zprávě o mož
nostech prosperity tohoto JZD.33
Přesto do nového roku 1950 vstupo
vali členové JZD s odhodláním společně
obhospodařovat bezmála 180 ha. Do
této výměry započítali i bývalý zbytko
vý statek, který byl doposud pod sprá
vou Československých státních statků
(ČSSS). Jeho převzetí dohodl Čihák
s kolegou z Poslanecké sněmovny Jose
fem Smrkovským, který zastával funk
ci generálního ředitele ČSSS.34 Z dosa
vadní výkrmny vepřů35 se měla stát stáj

pro sto kusů hovězího dobytka a telet
ník pro třicet telat. Vybraný, vesměs
červenostrakatý plemenný dobytek byl
očkován proti tuberkulóze, horší kusy
byly dány soukromým hospodářům
z okolí výměnou za lepší pro vyhnanic
ký chov. Podle údajů zemědělského
referátu soběslavského ONV činil stav
hospodářských zvířat v celé obci na
konci roku 1949 úhrnem 21 koní, 162
kusů skotu (z toho 76 krav), 135 prasat,
480 slepic a 36 kusů ostatní drůbeže.36
Rozsah zamýšleného hospodaření v JZD
byl na poměry obce opravdu značný,
a tak nepřekvapí, že se z příkazu Mini
sterstva zemědělství v závěru roku 1949
ve Vyhnanicích důkladně prošetřovaly
možnosti adaptací stájí, živočišné vý
roby i jarního osevu. Byl připraven plán,
podle kterého se 35 ha půdy mělo na
jaře osít ovsem a ječmenem, na 31 ha
se měly pěstovat brambory, krmná řepa,
zelí a krmivová směska. Příděl hnojiv
byl zajištěn také pro 31 ha jetele a téměř
43 ha luk.37 Díky takovému zaopatření
mohlo čerstvě ustavené vyhnanické JZD

ústřední archiv, Praha 1995, s. 53–55 (Dokument č. 10 – Návrh „očisty“ v místních strojních družstvech, schválený na schůzi organizač
ního sekretariátu ÚV KSČ 10. 12. 1948).
24	Srov. NA, f. MZ – JZD, k. 37, inv. č. 183 (Zápisy JZD do podnikového rejstříku – směrnice MZ). JUNĚCOVÁ, Jiřina – PŠENIČKOVÁ, Jana (eds.):
Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD 1948–1949, s. 59–64 (Dokument č. 13 – Akční plán zakládání JZD schválený
na schůzi kolegia ministra zemědělství 4. 2. 1949) a s. 93–96 (Dokument č. 26 – Akční plán organizačních úkolů při budování JZD stano
vený tzv. družstevní pětkou 1. 4. 1949).
25	
ABS, f. 304, sign. 304-191-1, Zpravodajské hlášení OV NB Soběslav z 2. 9. 1949.
26	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Protokol sepsaný s V. Vrkočem
v Soběslavi 3. 5. 1950.
27	Představitelé StB si později stěžovali, že na Soběslavsku hned šestnáct přípravných výborů JZD nevyvíjí žádnou činnost a že v důsledku
činnosti kulaků zakrňují. ABS, f. Krajská správa SNB České Budějovice 1935–1968 (dále jen B2), k. 1, inv. č. 1, Politická a bezpečnostní
situace v českobudějovickém kraji, zn. A-421/02-51, s. 12.
28	František Hůzl (nar. 1896) nastoupil do služby již v listopadu 1919. Do KSČ vstoupil v květnu 1945. ABS, f. 304, sign. 304-49-14, Seznam
velitelů okresů a velitelů stanic, Krajské velitelství Národní bezpečnosti v Českých Budějovicích 3. 3. 1950.
29	Tamtéž, sign. 304-191-1, Zpravodajská hlášení OV NB Soběslav ze 17. 4., 17. 5., 2. 6. a 17. 6. 1949.
30	Tamtéž, Zpravodajské hlášení OV NB Soběslav ze 3. 5. 1949. Srov. argumenty proti zakládání JZD in JUNĚCOVÁ, Jiřina – PŠENIČKOVÁ,
Jana (eds.): Zemědělské družstevnictví: kolektivizace zemědělství. Vznik JZD 1948–1949, s. 101–104 (Dokument č. 29 – Zpráva 2 instruktorů
JZD o průběhu veřejné schůze v Měcholupech 6. 4. 1949).
31	
ABS, f. 304, sign. 304-191-1, Zpravodajská hlášení OV NB Soběslav ze 17. 3., 2. 4., 2. 5. a 16. 9. 1949. Srov. TICHÝ, Martin. Říkali mu Dědek:
příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2011.
32	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 156, sign. 173, Dotazník průzkumu MNV z listopadu 1949.
33	
NA, f. MZ – JZD, k. 156, inv. č. 295, složka Vyhnanice, Zpráva o JZD Vyhnanice z 5. 9. 1949.
34	Tamtéž, Zpráva o JZD Vyhnanice z 5. 9. 1949, Přípis ve věci předání dvora a pozemků zbytkového statku, KNV České Budějovice 25. 2. 1950.
35	Popis objektu viz NA, f. Ministerstvo státních statků (1922) 1953–1956 (1958), k. 795, inv. č. 1623, složka Vyhnanice.
36	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 27, inv. č. 240, sign. 504, přehled Živočišná výroba – dle obcí.
37	
NA, f. MZ – JZD, k. 156, inv. č. 295, složka Vyhnanice, Zpráva o šetření u JZD Vyhnanice ze 14. 1. 1950. Přípis ve věci výměny dobytka,
KNV České Budějovice 12. 6. 1950.
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Hlášení, v němž soběslavský okresní velitel SNB upozorňoval na nezájem a odpor vůči zakládání JZD
v prosinci 1949 jako první v kraji38 pře
jít na III. provozní typ, což znamenalo
přistoupit k rozorání mezí a svodu do
bytka. Punc výjimečnosti a tomu odpo
vídající pozornost si tedy vyhnanické
JZD získalo teprve se vstupem do roku
1950.39
Na jaře roku 1950 byly už Vyhnani
ce v rámci okresu vnímány jako jeden
z průkopníků nových metod socialis
tické formy hospodaření, zdejší JZD
připravovalo společný osev i chov
hospodářských zvířat, zpracovával se

celoroční finanční a pracovní plán. 40
Vyhnanické JZD přitom patřilo k těm
několika málo, kde se plány nejen vy
pracovávaly, nýbrž se podle nich i po
stupovalo. 41 Ostatně přesvědčení, že
jedině správným plánováním lze za
jistit včasné provedení všech zeměděl
ských prací, bylo pro danou dobu
charakteristické. V rámci toho pak byly
zřizovány například funkce důvěrníka
pro brambory (bramborovou sadbu),
pro zeleninu či pro ovoce, nutné také
bylo vypracovat plán zajištění krmiv,

Zdroj: ABS

osevní plán, žňový plán, výmlatový
plán či plán stavu hospodářského zví
řectva. Vše koordinovaly k tomu zři
zované komise. Z podnětu krajské
komise pro provádění plánu jarních
prací se v prostorách soběslavského
ONV uskutečnila porada ke zhodno
cení počátečních zkušeností „z terénu“.
Situace a poměr rolníků k vypracování
jarních plánů je tento, konstatovali pří
tomní: Drobní zemědělci do 2 ha nemají
zájem na uskutečnění plánů polních
prací, ostatní zemědělci nepochopili ješ

38	JZD ve Vyhnanicích bylo později prezentováno jako první založené v soběslavském okrese, už výzkum provedený v 80. letech to však
vyvrací. Srov. MAZURKIEWICZ, Tadeusz: Počátky socializace zemědělství na Táborsku, s. 21; PEŠEK, Jan: Přerod jihočeské vesnice: k histo
rii združstevňování zemědělství Českobudějovického kraje v letech 1949–1959. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1985, s. 40.
39	
NA, f. MZ – JZD, k. 156, inv. č. 295, složka Vyhnanice, Záznam z 9. 6. 1950.
40	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 11, inv. č. 11, Zápisy ze schůze rady ONV 6. a 13. 1. 1950.
41	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Zpráva o jarních pracích předložená ve schůzi okresní komise pro jarní práce
12. 4. 1950.
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tě správně celou problematiku plánu.
Odhadovalo se, že podle vypracované
ho plánu jarních polních prací by se
mohlo pracovat v 15 obcích.42 Docho
vaná zpráva o činnosti JZD v okrese,
zpracovaná pravděpodobně na jaře
1950, prozrazuje, že ani investiční
plány nebyly nijak skromné – kromě
adaptace kravína43 se ve Vyhnanicích
počítalo rovněž se stavbou prádelny
a drůbežárny i s vytyčením 25 ha spo
lečných pastvin. Členové jsou spokoje
ni, jak vyplývá z jejich práce, zaznamenal
autor zprávy pro radu ONV a dodal, že
toto JZD má nejlepší předpoklady pro to,
aby bylo uznáno jako jedno ze vzorných.44
Rok 1950 se podle vyhnanického
kronikáře Václava Zelenky stal veli
kým mezníkem v obecní historii a úpl
ným převratem v hospodářském živo
tě. Na jaře přijeli inženýři a rozměřili
katastr na 5 dílů bez ohledu na členy
nebo nečleny, kteří zůstali čtyři mimo
družstvo, a začalo se síti podle pláno
vané výměry. Byl to pro většinu velký
duševní otřes a úplné zrušení všech
tradic. Přijímáno to bylo s důvěrou i ne
důvěrou. Do práce se zapojili skorem
všichni členové družstva. 15. června se
svedl veškerý dobytek členů do společ
ných stájí, to jest stát. statků č. 1, kde
se adaptovala výkrmna stát. statků na
stáje. I po zbytek roku 1950 se dělaly
adaptace – teletník, drůbežárna, bou
dy pro prasnice, kulturní jizba a so
ciální zařízení u mlékárny.45 V květnu
1950 se již o JZD ve Vyhnanicích v do
kumentech hovoří jako o „vzorném“,
v soběslavském okrese tuto roli plni
lo spolu s JZD ve Zlukově. 46
Zásadní význam mělo pro čerstvě
ustavená JZD úspěšné zvládnutí žní.
Vedení okresu za tímto účelem mobi
lizovalo funkcionáře národních výbo
rů a KSČ. Musí být prodchnuti snahou

Přípis, jímž předseda ONV v Soběslavi apeloval na nutnost stranické kontroly nad prací MNV
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 3
přebudovat vesnici na vesnici socialis
tickou, hřímal Jan Klíma, politický
tajemník OV KSČ, ze všech se musí stát
agitátoři a propagátoři, kteří rozvinou
snahu o vybudování nové vesnice a o od
stranění vesnických boháčů. 47 Pokyn
z předsednictva OV KSČ byl jasný –
výmlat musí být proveden do 18. a do
dávky splněny do 25. srpna. Důvěrní

ci okresní komise pro zemědělskou
výrobu a výkup (OKZVV) dostali za
úkol zpracovat pro jednotlivé obce
výmlatový plán, který konkrétně a jas
ně určil, kdo kdy který den kterou hodi
nu a kterou mlátičkou bude mlátit.
Okresní družstevní rada měla zorga
nizovat soutěž o nejrychlejší výmlat
a dodávku mezi JZD, zemědělský refe

42	Tamtéž, Zápis z porady o provádění plánu jarních prací 24. 2. 1950.
43	Stavba kravína byla dokončena nejpozději na jaře 1951. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 12, inv. č. 12, Zápis ze schůze rady ONV
25. 4. 1951.
44	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Činnost JZD v okrese Soběslav, b. d.
45	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 82–83.
46	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Zápis ze schůze okresní komise pro jarní polní práce 3. 5. 1950.
47	Tamtéž, k. 4, inv. č. 157, sign. 174, Zápis o aktivu předsedů MNV a důvěrníků OKZVV, Soběslav 1. 7. 1950. Jako důvěrník OKZVV byl pro
Vyhnanice určen zaměstnanec Madety Jaroslav Losos z Řípce. Tamtéž, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Seznam důvěrníků OKZVV.

paměť a dějiny 2012/01

studie_Vyhnanice_v.indd 29

29

3/26/12 8:47 AM

studie a články

rát ONV měl postupovat stejně mezi
obcemi.48 Nad výmlaty u hospodářů,
kteří dostali nálepku „vesnický boháč“,
i u těch menších zemědělců, kteří byli
přesvědčeni, že dodávkový předpis
nemohou splnit, úředně dohlíželi
funkcionáři místních národních vý
borů.49 Desátý srpnový den roku 1950
probíhal v soběslavském okrese ve
znamení prvého manifestačního svo
zu. Účastnilo se 27 vybraných obcí
a k výkupu bylo shromážděno 24 va
gonů obilí. JZD Vyhnanice splnilo při
této příležitosti jako jediné svůj do
dávkový úkol ve všech druzích obilí
na sto procent. Vyhnanice byly v tuto
dobu jednou ze sedmi obcí okresu, kde
se už rozoraly meze, zdejší JZD již zce
la přešlo na systém hodnocení práce
pracovními jednotkami a bylo bezpo
chyby vnímáno jako favorit okresu.50
Nicméně politický tajemník OV KSČ
Klíma hodnotil uskutečněná rozorání
mezí kriticky, poukazoval na nedosta
tečné politické zajištění takto důležité
akce především ze strany funkcioná
řů MNV i JZD, kteří se jen nepatrně
účastní tohoto aktu. Funkcionáře
OKZVV přitom pobízel ke zrychlení
tempa budování nových a rozšiřování
členské základny již založených JZD.51
Na podzim 1950 mělo JZD ve Vyhna
nicích 32 členů, kteří obhospodařovali
176 ha půdy (z toho 121 ha půdy orné),
stodevítihlavé stádo skotu a chov pra
sat o stu kusech. Dobrá práce při společ
ném hospodaření se odráží v dodávce
mléka, která je splněna na 168 %, konsta
tovalo okresní vedení s potěšením.52 Na
konci roku 1950 mělo vyhnanické JZD
již 36 členů (20 mužů, 16 žen), v JZD však
skutečně pracovalo jen 16 z nich. Vý
pomoc však mohli zajistit jejich rodin
ní příslušníci. Záhumenek o výměře

Posudek z pera Otakara Vávry
0,5 ha mělo 14 členů, 11 z nich si ve
svých staveních ponechalo po jedné
krávě. Tržby JZD za dobytek a mléko
dosahovaly v ročním zúčtování téměř
1,5 mil. Kčs. Průměrná dojivost na jed

Zdroj: NFA
nu krávu byla 9 litrů mléka. Tržby
v rostlinné produkci dosahovaly 400
tisíc Kčs, přičemž průměrné hektarové
výnosy byly u žita 17 q, u pšenice, 17 q,
u ovsa 16 q, u brambor 140 q.53

48	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Zápis z mimořádné schůze OKZVV 7. 8. 1950.
49	Tamtéž, Zápis ze schůze OKZVV 3. 8. 1950. Srov. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 28, inv. č. 244, sign. 509, Zhodnocení práce MNV při
organizaci zemědělských prací, 27. 11. 1950.
50	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Zápisy ze schůzí OKZVV 3. a 10. 8. 1950. Tamtéž, kn. 11, inv. č. 11, Zápisy ze
schůzí rady ONV 28. 7. a 11. 8. 1950.
51	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 2, inv. č. 150, sign. 162, Zápis ze schůze OKZVV 31. 7. 1950.
52	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 11, inv. č. 11, Zápis ze schůze rady ONV 27. 9. 1950. Srov. MAZURKIEWICZ, Tadeusz: Počátky socializa
ce zemědělství na Táborsku, s. 22.
53	
NA, f. MZ – JZD, k. 310, sign. 42, Výroční zpráva JZD Vyhnanice, 31. 12. 1950.
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ní nasazení neboli „budovatelské úsilí“
zdejších členů JZD pak spolu s politickou
podporou poslance Čiháka a z toho
plynoucím materiálním zajištěním54
dozajista přispěly k tomu, že se do jiho
české obce rozjeli mladí pražští filma
ři. Ve Vyhnanicích už to bylo ve zrodu
a mohli jsme to točit a rekonstruovat,
vzpomínal s odstupem více než pade
sáti let Vojtěch Jasný v interview s Vác
lavem Moravcem pro BBC.

Neobyčejná léta filmová

Jak je vidět, ve Vyhnanicích se ve
velkém nejen plánovalo, ale nově usta
venému JZD se také dařilo plány reali
zovat. Je však třeba vzít v úvahu, že jako

„vzornému“ se vyhnanickému JZD jistě
dostávalo nadstandardní péče ze stra
ny hospodářských i politických orgánů.
Dobré hospodářské výsledky a pracov

V obecní kronice najdeme pro rok 1951
tento zápis: V dubnu přijeli filmaři z Pra
hy, režisér Vojtěch Jasný a Karel Kachyňa
a celé léto natáčeli film o práci družstev
níků, jejich potížích atd. Celkem byl to
film propagační. Televize to vysílala po
Čechách. Pracovní štáb filmařů čítal asi
20 lidí. Film měl název „Neobyčejná léta“.
Také účinkoval jako součást děje prof.
Skupa se svým souborem. Hrál před
naším domem na zahradě večer při úplň
ku měsíce a jeho divadlo se velmi líbilo
a dlouho se naň vzpomínalo.55
Vpodvečer 25. června 1951 se v zase
dací síni na pražském Barrandově sešlo
předsednictvo Filmové rady, schůzi
řídil mladý a agilní stranický funkcio
nář Jiří Pelikán.56 Na pořadu bylo pro
jednání filmu Traktoristka57 režiséra
Jiřího Sequense, loutkových filmů
Hermíny Týrlové a Jiřího Brdečky a scé
náře filmu Neobyčejná léta režisérů
Karla Kachyni a Vojtěcha Jasného.58
Dodatečně byl program doplněn ještě
o projednání filmového ztvárnění ná
vštěvy sovětských kolchozníků, kteří
tou dobou křižovali československý
venkov.59 Jelikož se počítalo s tím, že

54	Viz např. tamtéž, k. 156, inv. č. 295, složka Vyhnanice, Mimořádný příděl umělých hnojiv pro společný osev, Ministerstvo zemědělství
23. 1. 1950. Žádost o zařazení stavebních investic do investičního plánu na rok 1950, Vyhnanice 16. 3. 1950. Žádost o přidělení krmiv,
Vyhnanice 17. 4. 1950. Žádost o mimořádný příděl jadrných krmiv z 22. 6. a znovu z 13. 11. 1950. Záznamy o návštěvách poslance Čiháka
na MZ 26. 5. a 19. 6. 1950.
55	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 83.
56	Jiří Pelikán (1923–1999) pracoval od počátku roku 1949 v oddělení kultury a propagandy sekretariátu ÚV KSČ. Zde měl na starosti
sekci kultury a veřejného vzdělání. CACCAMO, Francesco: Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. Doplněk – Masarykova dělnic
ká akademie, Brno – Praha 2008, s. 14.
57	Film byl uveden v roce 1951 pod názvem Cesta ke štěstí.
58	
Národní filmový archiv Praha (dále jen NFA), f. Filmová rada (nezprac.), Program 30. schůze předsednictva Filmové rady, 25. 6. 1951.
59	JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Vyšehrad, Praha 2008, s. 101.
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film poputuje do SSSR, soudruh Kún
radě tlumočil prosbu, aby doporučila
nejkvalitnějšího volného režiséra.60
Byl už večer, když se přítomní do
stali k projednávání scénáře filmu
Neobyčejná léta. Jeden z přítomných
přečetl posudky soudruhů Koťátka
a Vávry. Jiří Koťátko byl dlouholetým
spolupracovníkem ministra zeměděl
ství Júlia Ďuriše, akademikem a neú
navným propagátorem sovětského
zemědělství a československé kolek
tivizace.61 Ve svém elaborátu mj. do
poručil vyzdvihnout ideologickou
šablonu o škůdcovské činnosti „ves
nických boháčů“, kteří spoléhají na
sabotáž, neúrodu, hlad, rozvrat. Krom
toho navrhl vyškrtnout pasáž, v níž
se poukazovalo na osvobození záhu
menků od povinných dodávek, neboť
jako vysoký úředník Ministerstva
zemědělství věděl, že to není zcela tak
a hlavně to nebude tak.62 Otakar Vávra,
jenž byl tehdy nejvlivnějším členem
kolektivního vedení Filmového studia
Barrandov,63 vyjádřil ve svém posud
ku spokojenost s pohledem, jakým se
mladá režisérská dvojice dívá na ko
lektivizační přeměnu venkova, pova
žoval jej za politicky správný a viděl
ve filmu příležitost ukázat, proč se
musí zemědělství vyrovnat rozvoji prů
myslu. Autory však napomenul za to,
že komentář nevystihuje vedoucí úlohu

SSSR v mírové frontě, (ve filmu pak tedy
zazní, že nad mírem bdí největší z nás
– Stalin) a že ve vyprávění o SSSR chybí
v obraze i v komentáři zhodnocení so
větského člověka, který nejvíce uchvá
til každého, kdo se vrátil ze Sovětského
svazu.64 Podotkněme jen, že ve svých
nedávno vydaných pamětech vzpomí
ná Vávra na sovětské poměry docela
jinak.65
V diskusi nad scénářem zaznělo
mnoho kritických připomínek. Postup
ně se vyjádřili téměř všichni členové
rady. Marie Pujmanová byla přesvěd
čena, že venkovany nejlépe přesvědčí
vědecké zdůvodnění kolektivizace.66
I když zlepšíme komentář, nevěřím, že
bychom dokázali tímto filmem přesvěd
čit, poznamenala skepticky soudružka
Leflerová.67 Soudruh Brousil apeloval
na omezení popisné a reportážní slož
ky ve prospěch poutavosti a dramatič
nosti, tvůrci dle jeho názoru svou
dokumentární snahou potlačovali
ambice filmu bojovat za novou vesnici.68
Pujmanová jej doplnila výrokem, že
nuda je nepřítelem propagandy.69 Sou
druh Kún navrhoval potlačit úlohu
poslance Čiháka a v závěru filmu vy
zdvihnout otázku „třídního boje“.70
Také Jiří Pelikán se v diskusi nad scé
nářem pozastavil nad účinkováním
místního poslance. Jeho postřeh, že
Čihákův projev postrádá přirozené

venkovské formulace, patřil k těm
vzácně věcným. Upozornil také na
slova vkládaná do Čihákových úst, že
k založení JZD je třeba získat většinu
v obci. To není pravda, protože je možno
založit JZD, i když v něm není většina lidí
z obce, připomněl důrazně a měl prav
du, taková byla realita prvních JZD.
Film se měl podle jeho názoru zabývat
palčivými otázkami (normování práce,
pracovní skupiny atp.), na které čekají
odpověď zemědělci, kteří již v JZD jsou,
nebo ještě nejsou, ale které jsou u těchto
důležité pro odstraňování jejich zábran.71
Zaznamenáníhodná je v tomto ohledu
Pelikánova výtka vůči vykreslování
růžových vyhlídek nových JZD. Je to
líčeno až příliš idylicky, řekl a ve své
další argumentaci se neopomněl opřít
o zkušenosti sovětských kolchozníků:
Je správné ukazovat perspektivu, ale
mám obavu, aby to nevyznělo příliš ly
ricky a nepřesvědčivě. Dnes venkovští
lidé vědí, že cesta je trnitá. Když jsem
četl zápisy z diskusí se sovětskými rol
níky, všiml jsem si několika věcí, které
říkali. Např. že u nich nejsou ještě tak
pěkné stáje pro dobytek jako u nás, ale
zato v nich mají dobře ošetřovaný a kva
litní dobytek.72 Krom toho Pelikán při
pustil vážné zásobovací poruchy, jejichž
řešení souvisí s přestavbou našeho ze
mědělství, a upozornil v této souvislos
ti na absenci problematiky zásobová

60	
NFA, f. Filmová rada (nezprac.), Zápis z 30. schůze předsednictva Filmové rady, 25. 6. 1951, s. 24.
61	Viz např. KOŤÁTKO, Jiří: Zemědělství, kollektivisace rolnických usedlostí a obdělané plochy. J. Prokopová, Praha 1935; týž: Konfiskace,
rozdělování a osidlování půdy. Svoboda, Praha 1946; týž: 30 let sovětského zemědělství. Svaz přátel SSSR – Společnost pro kulturní
styky se SSSR – Orbis, Praha 1947; týž: Jak přispějí jednotná zemědělská družstva a státní statky k zvelebení našeho zemědělství. Minis
terstvo zemědělství, Praha 1949; týž: Jak pracují sovětští rolníci. Svaz československo-sovětského přátelství, Praha 1950; týž: Úpadek
zemědělství v zemích kapitalismu. Osvěta, Praha 1952; týž: J. V. Stalin a kolektivisace sovětského zemědělství. Orbis, Praha 1953; KOŤÁT
KO, Jiří a kol.: Peněžní odměna v JZD. SNPL, Praha 1961.
62	
NFA, f. Filmová rada (nezprac.), Posudek k „Neobyčejným létům“, Praha 9. 6. 1951.
63	Blíže ŽANTOVSKÝ, Petr: Století Otakara Vávry. Votobia, Praha 2001; nejnověji VÁVRA, Otakar: Paměti aneb Moje filmové 100letí. BVD,
Praha 2011, s. 162.
64	
NFA, f. Filmová rada (nezprac.), Jasný – Kachyňa: Neobyčejná léta, rukopisný posudek O. Vávry, nedatováno.
65	VÁVRA, Otakar. Paměti aneb Moje filmové 100letí, s. 150–156.
66	
NFA, f. Filmová rada (nezprac.), Zápis z 30. schůze předsednictva Filmové rady, 25. 6. 1951, s. 14.
67	Tamtéž, s. 15.
68	Tamtéž, s. 17–18.
69	Tamtéž, s. 20.
70	Tamtéž, s. 19.
71	Tamtéž, s. 15.
72	Tamtéž, s. 16.
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Delegace sovětských kolchozníků zavítala i do jihočeských Vyhnanic. V místní kronice zanechala
zápis plný budovatelských přání a optimismu.
Zdroj: SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice
ní ve filmu.73 Jeho náhledy byly místy
až vzácně realistické, nicméně může
me předeslat, že pro kritický pohled
na kolektivizaci neměl zbýt a nezbyl
ve filmu prostor.
Aby podpořil autorskou dvojici,
připomněl Jiří Pelikán, že mladí tvůr
ci jsou již autory dvou úspěšných

dokumentárních filmů74 a že je třeba
brát v úvahu osobité pojetí režisérů,
když se rozhodli v tomto scénáři spo
jit hranou složku s dokumentárním
materiálem. Na druhou stranu nešlo
přehlížet, že jde o film, který má pře
devším agitovat ve prospěch kolekti
vizace. Pelikán v závěr u v yjádřil

přesvědčení, že tvůrci sami znají
úskalí své látky, vyzdvihl řadu krás
ných míst ve scénáři a doporučil, aby
upravenou verzi komentářů znovu
předložili předsednictvu Filmové rady
ke konečnému schválení. Záleží nám
na tom, aby soudruzi nevytvořili jen
dobrý film, chceme, aby to byl výborný
film, zdůraznil.75 Oba mladí režiséři
udělali v danou chvíli to nejlepší – od
volali se na sovětské dokumentární
filmy i literaturu. Poté se ohradili
proti údajné popisnosti a osvětlili
přítomným metodu rekonstrukce.
Jasný přitom podotkl, že na filmu pra
cují od února ve dne v noci.76
Jisté je, že Jasného představa o sou
žití s vesničany, o plavání v rybníku
a pojídání kaprů bez ohledu na poli
tiku a politické manipulace vzala za
své. Pak najednou jsme tam začali,
museli dávat ty věci, vzpomínal Jasný
v rozhovoru s Václavem Moravcem
a přiznal: Já jsem cítil, že to je lež už
tehdy.77 Iniciativní poslanec Čihák se
mu přitom do paměti zapsal jako vel
mi aktivní nadšenec Gottwalda, který
do Vyhnanic pozval sovětské kolchoz
níky, kteří tou dobou jezdili po česko
slovenském venkově. Početná delega
ce, vedená náměstkem sovětského
ministerstva zemědělství Chorošilo
vem, cestovala ve čtyřech skupinách
po všech československých krajích.
Na československém venkově vizitý
rovala poměrně dlouho, ve dnech
12. 6. až 8. 7. 1951 navštívila celkem
36 JZD, 13 státních traktorových sta
nic (STS), 9 státních statků, 8 obcí bez
JZD a 5 jiných zemědělských objektů.
O názorech členů delegace dostal
zprávu Gottwald a Slánský: Zvlášť si
všude všímali, jak je v JZD veden boj
proti vesnickým boháčům, a někdy na
značovali, že není veden dost důsledně,

73	Tamtéž, s. 15.
74	Měl na mysli film Není stále zamračeno, studijní snímek o osidlování českého pohraničí po odsunu Němců, který Kachyňa s Jasným
natočili jako posluchači Filmové fakulty AMU, a druhý film Za život radostný o II. kongresu Mezinárodního svazu studentstva v Praze,
za který obdrželi státní cenu.
75	
NFA, f. Filmová rada (nezprac.), Zápis z 30. schůze předsednictva Filmové rady, 25. 6. 1951, s. 23.
76	Tamtéž, s. 16, 21–22.
77	Interview Václava Moravce s Vojtěchem Jasným, viz http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2004/09/040928_jasny.shtml (cito
váno k 12. 2. 2012).
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píše historik Karel Jech.78 Vyhnanický
kronikář Zelenka tehdy zaznamenal:
Toho roku také k nám přijela delegace
ze SSSR, a to 20. června v počtu asi
12 osob. Byli to lidé inteligentní a odbor
níci (jejich podpisy v pamětní knize).79
Filmová rada, která měla na filmovém
zachycení návštěvy sovětských kol
chozníků eminentní zájem,80 mohla
nyní tímto úkolem pověřit tvůrce
Neobyčejných let.
V Neobyčejných letech tak vznikl
film, jenž má ke skutečnému doku
mentárnímu zachycení daleko a jenž
byl později označen za potěmkiádu
patřící k nejzapomenutelnějším dílům
české kinematografie.81 Agitační sní
mek hovoří o typických problémech
JZD v počátcích kolektivizace, o roz
kladném vlivu vesnického boháče a jeho
rozvratnických pokusech, ukazuje typy
uvědomělých družstevníků, ale také
váhavce, upozorňuje na problém orga
nisace práce a jejího spravedlivého
odměňování a samozřejmě vyzvedává
význam vesnické organizace KSČ i od
povědnost jejích členů, shrnoval Filmo
vý přehled v květnu 1954. 82 I když
Neobyčejná léta nejsou typickým hra
ným filmem, vyobrazení „kulacky“
ocejchovaných hospodářů je strojené,
účelově vykonstruované zcela v inten
cích tehdejší propagandy. Umně to

popsala archivářka Hana Rottová:
Díky komentáři, kterým je film opatřen,
jsou rysy sedláků Hradila a Vitáka mno
hem ostřejší a účelově vystavěné. Od
počátku je na ně poukazováno jako na
ty, co chtějí zabránit lepším zítřkům,
přičemž k zobrazení jejich škodlivosti
a špatnosti jsou užívány velmi ostré
kontrasty, a to jak v komentáři, tak
v obraze.83 Filmový historik Petr Slin
ták popisuje ve svém zamyšlení nad
vyobrazováním kolektivizace v hra
ném filmu schematizaci tvorby socia
listického realismu. Jedinečnost člově
ka byla zapovězena, píše. Jinakost
osobnosti vybočující z masového prů
měru mohla vzbuzovat podezření z ideo
logické úchylky. Postava musela být buď
kladná, nebo záporná, rozpornost se
nepřipouštěla.84
Takhle se budují sny, zaznívá ve fil
mu. Pojďme se tedy nyní blíže podívat
na metody naplňování těchto snů
v oněch „neobyčejných letech“.

Neobyčejná léta v životě
Vladislava Vrkoče
Boj s třídním nepřítelem je neustále
ostřejší a vyžaduje pevných, straně
oddaných a politicky vyspělých lidí.
Nesmíme nepříteli nechat chvilku odde
chu, vyzývalo českobudějovické kraj

ské vedení obávané Státní bezpečnos
ti (StB).85 Role „třídního nepřítele“ při
budování „světlých zítřků“ v jihočes
kých Vyhnanicích připadla hospodá
ři Vladislavu Vrkočovi.
Vladislav Vrkoč se narodil v prosin
ci 1905 do rodiny Františka a Barbory,
roz. Hruškové. Rodiče hospodařili na
18 ha půdy v usedlosti čp. 2 ve Vyhna
n icích. Tomuto s tat k u se ř í k a lo
„u Mašků“. Kdysi zde hospodařila
rodina Maškových, po nichž statek
zdědila příbuzná, která se provdala
za Františka Vrkoče z Hlavatců. Zde
prožil Vladislav dětství i mládí. Po
vychození obecné školy navštěvoval
zimní hospodářský kurz. V roce 1933
se oženil s Marií Stejskalovou a pře
vzal od rodičů hospodářství. V té době
už byl členem Švehlovy agrární stra
ny (Republikánské strany zeměděl
ského a malorolnického lidu) a v hos
podaření se mu dařilo. Během války
podporoval osamělého ruského par
tyzána, nějaký čas jej ukrýval na půdě,
posléze mu zajišťoval stravu, když se
schovával v okolních lesích.86 Po vál
ce vstoupil do lidové strany,87 jejímž
členem zůstal do února 1948.88
Rok 1948 shrnul vyhnanický kroni
kář následovně: Přinesl v únoru změnu
vládní politiky a občané v obci to přijmu
li, někteří se sympatiemi a jiní lhostejně.

78	JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, s. 101.
79	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 83.
80	Jelikož se počítalo s tím, že film poputuje do SSSR, soudruh Kún radě tlumočil prosbu, aby doporučila nejkvalitnějšího volného režiséra.
NFA, f. Filmová rada (nezprac.), Zápis z 30. schůze předsednictva Filmové rady, 25. 6. 1951, s. 24.
81	S Vojtěchem Jasným o tom, jak se za 50 let změnili tvůrci, hrdinové a místa děje jednoho právem zapomenutého filmu. Připravili K. Hynie
a P. Taussig, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1120387211-navrat-do-neobycejnych-let/20356226223/ (citováno k 12. 2. 2012).
82	
Neobyčejná léta, viz http://www.csfd.cz/film/43163-neobycejna-leta/ (citováno k 22. 2. 2012).
83	ROTTOVÁ, Hana: Obraz kolektivizace zemědělství v českém hraném filmu 1948–1956 (1968). Diplomová práce. Ústav pomocných věd histo
rických a archivnictví FF MU, Brno 2010, s. 79–80.
84	SLINTÁK, Petr: Obraz kolektivizace venkova v českém hraném filmu 1945–1970. In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivi
zace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Česká zemědělská univerzita – Dokořán, Praha 2008, s. 258.
85	
ABS, f. B2, k. 1, inv. č. 1, Politická a bezpečnostní situace v českobudějovickém kraji, zn. A-421/02-51, s. 5.
86	Však také všichni vyhnaničtí muži byli několikrát vyhnáni do lesů pátrat po partyzánech. Nikdy se nic nenašlo a jsem přesvědčen, že
kdyby se bylo na někoho přišlo, že by se byl neviděl, zapsal kronikář Václav Zelenka. SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní
kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 78–79.
87	K problematice politického začlenění bývalých agrárníků viz ROKOSKÝ, Jaroslav: Koho volit? „Zrádní agrárníci“ a parlamentní volby
1946. In: MEDVEDECKÝ, Matej (ed.): Posledné a prvé slobodné (?) voľby – 1946, 1990. Ústav pamäti národa, Bratislava 2006, s. 69–88.
88	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Protokol sepsaný s V. Vrkočem
5. 5. 1950 na OV NB v Soběslavi; tamtéž, k. 17, inv. č. 179, sign. A42/1950, Zápis o výpovědi podezřelého V. Vrkoče, Velitelství stanice SNB
Soběslav 22. 11. 1949.
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Rok normální.89 Vladislav Vrkoč na sebe
upozornil již v květnu 1948, když při
„volbách“ veřejně odevzdal bílý lístek.
Krom toho se vědělo, že jeden z předků
početné Vrkočovy rodiny padl na Si
biři jako legionář v boji proti bolševi
kům.90 Netrvalo dlouho a na českoslo
venském venkově byla odstartována
kolektivizace dle sovětského vzoru.
O hospodářově postoji k projektu JZD
jsme zpraveni z pozdějších protokolů:
O utvoření JZD ve Vyhnanicích jsem ne
jevil zájem, protože jsem měl dostatečný
strojový park a práci na svém hospodář
ství jsem lehce zdolal. Jednalo-li se někdy
o JZD a byl-li jsem této debaty přítomen,
říkal jsem vždy, aby mě zemědělci ne
chali stranou, že si na práci stačím,
a sami si udělejte JZD, jaké chcete.91 Si
tuace se změnila, když byla na jeho
statek uvalena národní správa. Aby
mohl zůstat a pracovat na svém hos
podářství, podal Vrkoč přihlášku do
JZD. Nejprve vůbec nebyla vyřízena,
když se pak s žádostí obrátil na své
sousedy, byl přijat na zkoušku. Poté
však přišel výměr pracovního úřadu
(tehdy se nazýval Úřad ochrany práce),
aby nastoupil jako zemědělský dělník
do nedalekého státního statku. To už
ovšem předbíháme.
Koncem září 1949 prováděl MNV ve
Vyhnanicích soupis hospodářského
zvířectva. Při projednávání dodávek
mléka dala tou dobou rada ONV pokyn
zveřejnit informační plakáty o plnění
dodávek masa, mléka a vajec v jednot
livých obcích, újezdní tajemníci měli
zároveň provést kontrolu hlášení do
bytka, aby se zamezilo zatajování dobyt
ka, zvláště dojnic.92 Zápis z následující
ho týdne nás informuje, že trestní
komise soběslavského ONV projedna

Žádost Vladislava Vrkoče o poskytnutí úvěru na zaplacení vyměřené pokuty zůstala nevyslyšena
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 10
la 46 případů „liknavých dodavatelů“,
ale také že nejlepším dodavatelem
mléka byl státní statek ve Vyhnani
cích.93 V den výročí vzniku samostatné
ČSR, 28. října 1949, se v Soběslavi za
stavil zástupce Krajského národního
výboru (KNV) v Českých Budějovicích
soudruh Líbal. Svým okresním kole
gům zdůraznil, že je nutno zaměřit po
zornost na vesnici a trvat na důsledném
splnění 5LP (pětiletého plánu, pozn. aut.)
ve všech zemědělských produktech. Si
tuace v plnění zemědělských dodávek
se podle něj v Českobudějovickém
kraji zdála být horší než předešlý rok.94
Vesnice tedy opět začaly objíždět děl
nické kontroly. Kromě nich v okrese
od listopadu působilo propagandistic
ké putovní kino Ministerstva zeměděl
ství a probíhal masový nábor do Svazu

československo-sovětského přátelství.95
Okresní i krajští funkcionáři si prová
dění kontrol u větších zemědělců po
chvalovali jako politicky účinný nástroj,
zároveň konstatovali, že trest má být
uložen jen ve vyložených případech sa
botáže.96 Víme ovšem, že při instrumen
tálním pojetí práva nebyl problém
najít v hospodářské činnosti nepoho
dlného hospodáře jakýkoliv „sabotáž
ní“ úmysl. V případě V. Vrkoče se
sáhlo k „sabotování úředních nařízení“.
Údajně měl při soupisu hospodářských
zvířat zatajit tři vepře a později nepři
hlásit pět selat. Krom toho mu jako
hospodáři s cejchem „kulaka“ přitěžo
valo, že z předepsané dodávky 147 q
brambor zůstával dlužen 34 q.97
Dne 22. listopadu 1949 byl Vladislav
Vrkoč, jenž se stal předlohou pro fil

89	
SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 82.
90	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Návrh na zařazení do TNP č. j. 24/50-III
-TNP, ONV Soběslav 5. 5. 1950. SOkA Tábor, f. MNV Vyhnanice, sign. B1565, Pamětní kniha obce Vyhnanice 1902–1984, s. 78–79.
91	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Protokol sepsaný s V. Vrkočem
5. 5. 1950 na OV NB v Soběslavi.
92	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 10, inv. č. 10, Zápis ze schůze rady ONV 30. 9. 1949.
93	Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV 7. 10. 1949.
94	Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV 28. 10. 1949.
95	Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV 18. 11. 1949.
96	Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV 2. 12. 1949.
97	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 10, inv. č. 179, sign. A 42/1950, Trestní oznámení, spis. zn. T 7/50, Stanice SNB Soběslav 22. 11. 1949. Podle
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movou postavu „kulaka“ Hradila, za
tčen a převezen do věznice Okresního
soudu v Soběslavi. Vrchní strážmistr
František Ryklík,98 pověřený vedením
stanice SNB v Soběslavi, uvedl jako
zákonný důvod sabotování úředních
nařízení a dodávek zemědělských pro
duktů.99 Rada soběslavského ONV se
tou dobou usnesla, že vesničtí boháči,
kteří soustavně dodávkovým povinnos
tem nedostávají, budou příkladně potres
táni.100 Ačkoli Vladislav Vrkoč patřil
mezi vzorné dodavatele, ocitl se na
sklonku prvého kolektivizačního roku
v množině těch, které bylo třeba v zá
jmu urychlení tempa kolektivizace
exemplárně potrestat. Ještě na sklon
ku roku 1949 byl přemístěn ze soudní
vazby do vazby administrativní u ONV
a jeho případ byl předán ke správnímu
řízení. Tříčlenná trestní komise ONV,
jíž předsedal bezpečnostní referent
Josef Novák, se sešla 20. ledna 1950
a jednohlasně se usnesla na výroku
o vině. Vladislavu Vrkočovi byl uložen
trest odnětí svobody v délce dvou mě
síců, které pokrývaly již vykonanou
zajišťovací vazbu, a peněžitý trest ve
výši 50 000 Kčs, respektive náhradní
trest odnětí svobody v trvání dvou
a půl měsíce. Hospodář podal odvolá
ní ke KNV v Českých Budějovicích.
Zdůraznil v něm splnění všech svých
dodávkových povinností (dodávka
brambor byla mezitím vyrovnána)
i skutečnost, že je nejlepším dodava
telem v obci, a poskytl doklady vyvra
cející nenahlášení selat. Stanovený
trest byl by i pro domnělou vinu na mne
přílišný. Mám dvě děti, tržba z mého
hospodářství utrpěla mou několikamě
síční vazbou a od oné mylné příhody

Tři týdny po podání tohoto návrhu už Vladislav Vrkoč procházel přijímací procedurou v TNP
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85
mám tam ještě národní správu, suma
rizoval, aby doložil, že si nemůže za
placení vysoké pokuty dovolit. Odpo
vídajícího přezkoumání ani snížení
pokuty se ovšem nedočkal.101

Do roku 1950 vstupovala okresní
reprezentace s vědomím, že zeměděl
ská politika na vesnici, podpora zaklá
dání JZD, tedy prosazování kolektivi
zace, je jedním z nejdůležitějších

zápisu ze schůze rady ONV v Soběslavi z konce září 1949 přitom dodávky brambor probíhaly velmi uspokojivě a jsou plněny nad stanovený
plán (vykoupeno bylo tou dobou 162 vagonů brambor). SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 10, inv. č. 10, Zápis ze schůze rady ONV 30. 9. 1949.
98	František Ryklík (nar. 1904) nastoupil do služby v září 1929. Do KSČ vstoupil ihned po komunistickém převratu, 3. března 1948. ABS,
f. 304, sign. 304-49-14, Seznam okresních velitelů a velitelů stanic, Krajské velitelství Národní bezpečnosti v Českých Budějovicích
3. 3. 1950.
99	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 10, inv. č. 179, sign. A 42/1950, Trestní oznámení, spis. zn. T 7/50, Stanice SNB Soběslav 22. 11. 1949.
100	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 10, inv. č. 10, Zápis ze schůze rady ONV 18. 11. 1949.
101	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 10, inv. č. 179, sign. A 42/1950, Přípis Nt 11/49, Okresní soud v Soběslavi 29. 12. 1949. Zápis o jednání před
trestní nalézací komisí a Trestní nález ONV v Soběslavi č. j. Tnk 42/50 z 20. 1. 1950. Odvolání, Soběslav 21. 2. 1950. Přípis ve věci zave
dení národní správy z 13. 2. 1950. Rozhodnutí o zamítnutí odvolání, KNV České Budějovice 15. 5. 1950. Tamtéž, kn. 47, inv. č. 47, Trestní
rejstřík A 1950, běžné č. 42.
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úkolů jejího účinkování v okresní
politice. Všichni referenti si musí uvě
domit svou odpovědnost za výkon funk
ce. Všichni zástupci ONV se musí starat
o růst třídního boje, boje proti nepřátelům
socialistického řádu, zdůraznil předse
da ONV František Koblasa.102 K 1. du
bnu 1950 byla na osmnáctihektarové
hospodářství Vladislava Vrkoče ve
Vyhnanicích uvalena národní správa.
Správu převzalo místní JZD, jež pře
vzalo živý i mrtvý inventář, tedy Vrko
čův dobytek i strojní vybavení (včetně
traktoru). Psal se 15. duben, když si
z JZD přišli pro Vrkočovy krávy. Zá
stupci podniku Lada, majícího patronát
nad vyhnanickým JZD, předali při té
příležitosti čtyřiačtyřicetiletému hos
podáři, který se mezitím vrátil z věze
ní, úřední výměr, jímž byl přidělen na
nedaleký státní statek Podolí 103 jako
zemědělský dělník.104 Domnělý „třídní
nepřítel“ měl nyní opustit obec, v níž
vyrůstal, a vzdát se majetku, který
převzal po rodičích, aby jej zase o něco
zvelebenější dále předal potomkům.
Jen co utichly prvomájové oslavy,
přijel pro Vrkoče traktorista ze státní
ho statku Podolí. Bylo kolem druhé
hodiny odpoledne 2. května 1950, když
dorazil před vyhnanický statek čp. 2.
V jednom z výslechových protokolů se
nám dochovalo svědectví o hospodá
řově težkém vnitřním prožitku, který
pro něj znamenalo loučení s rodným
stavením. Měl jsem dojem, že Vrkoč pro
bděl noc a připouštím, že jsem měl i tako
vý dojem, že buďto předtím plakal anebo
požil nějaký alkohol. Celé jeho jednání bylo
mě velmi podivné a celkový dojem činil
z Vrkoče člověka duševně velmi rozruše
ného.105 Jednalo se bezesporu o mezní,

emocionálně vypjatou a nadcházejícími
událostmi značně vyhrocenou situaci.
Hospodáře v této pohnuté chvíli přije
la podpořit jeho sestra Růžena Bedná
řová z Prahy. Je pochopitelné, že moje
sestra při mém odchodu z rodného statku
naříkala, a tím se stalo, že i já byl pohnut
až k pláči, vypověděl Vladislav Vrkoč
den poté před štábním strážmistrem
Fišerem. Omlouval tak rozčílení, v němž
slovně napadl Jana Přibyla, místního
malorolníka, který v obci zastával funk
ci zemědělského referenta. Odcházejí
címu hospodáři se zdálo, že se mu jen
přišel vysmívat. Ty holomku, co tady
chceš!, zaznělo toho májového odpole
dne, i když nepochybně nezůstalo jen
u těchto slov. Při tom jsem k Přibylovi
skočil a vystrčil jsem jej ze dvířek vrat před
stavení, popsal hlavní z aktérů scénu,
které přihlíželi hospodyně, sestra Rů
žena a krmič František Jordák.106
František Jordák, třicetiletý prole
tář, zemědělský dělník a od března
1950 člen JZD, popsal běh událostí
onoho květnového odpoledne násle
dovně: Vrkoč byl toho dne doma a chys
tal se na cestu do Podolí […] Velmi
slušně se mnou jednal a prosil mě také,
abych v jeho nepřítomnosti pomohl jeho
manželce s prací, kdyby onemocněla.
Když dorazil traktor s vlečným vozem,
požádal jej o pomoc s naložením skří
ně, kterou si s sebou do Podolí nachys
tal. Když jsem mu se skříní pomáhal,
vešla na dvůr jeho sestra a spustila
veliký nářek a ptala se Přibyla, který
právě přišel, kdo je tím vinen, že musí
Vrkoč pryč. Dotěrný Přibyl odvětil, že
sám za to nemůže, načež se vyháněný
hospodář velmi rozčilil a povídá Přiby
lovi „Vrahu, jdi pryč! Co tady chceš?!“

a hnal se po něm. Jeho manželka jej
zachytila za ruce v okamžiku, kdy se
Vrkoč shýbal pro plaňku, která ležela
opodál. Nato Přibyl ihned ze dvora ode
šel. Jordák ale také zdůrazňoval, že
Vrkoče nikdy v podobném rozčílení
neviděl, a vyslýchajícímu strážmis
trovi řekl, že po odchodu Přibyla Vr
koč propukl v pláč.107
Třiatřicetiletý Jan Přibyl vylíčil
sběh událostí na dvoře Vrkočovy
usedlosti následovně: Jakmile mě Rů
žena Vrkočová spatřila, ptala se mě
„Přibyle, kdo je s tímhle vinen?“ a při
tom lomila rukama. […] Ihned jak mě
Vrkoč uviděl, rozběhl se ke mně a řekl
mi „Ty si vrah“ a při tom zdvihl ležící
plaňku a tou mě počal ohrožovat. Není
vyloučeno, že by mě byl býval uhodil,
ale v tomto mu zabránila jeho žena
a sestra Růžena. Obě k němu přiskoči
ly, zadržely mu ruce a já jsem ze dvora
odešel. Jinak na mě Vrkoč ruku nevztá
hl, jenom, jak již jsem uvedl, ohrožoval
mě plaňkou, kterou v ruce držel. Stejně
jako Jordák se Přibyl vyjádřil v tom
smyslu, že situaci vyprovokovala
Vrkočova sestra, která v pláči svolá
vala všechny svaté a vzbouzela všech
ny Vrkočovy předky. 108 P ř ibylov y
kroky mířily od vrat Vrkočovy used
losti k Josefu Čihákovi, který tou
dobou schůzoval na louce pod vsí.
Přítomen byl rovněž okresní politic
ký tajemník OV KSČ Klíma. Čiháka
jsem si nechal zavolati stranou, pokra
čoval v líčení Přibyl, celou událost
u Vrkočů jsem mu vysvětlil a řekl jsem
mu ihned na místě, že pokud bude Vrkoč
zde, nikdy tam nepůjdu. Přibyl měl
totiž jako člen vyhnanického JZD
nastoupit na Vrkočovu usedlost jako

102	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, kn. 10, inv. č. 10, Zápis ze schůze rady ONV 30. 12. 1949.
103	Jde o jeden ze státních statků, který přijímal rodiny „kulacky“ ocejchovaných hospodářů vystěhované v rámci akce „K“. Tímto způsobem
se zde ocitla rodina Josefa Vojnara z východočeských Nahořan. Blíže viz URBAN, Jiří: Rolnická manifestace: motivace, manipulace,
existenční důsledky. In: Securitas Imperii, 2009, č. 15, s. 98–136; BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce K. Vyhnání
sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Česká zemědělská univerzita – Pulchra, Praha 2010.
104	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Protokol sepsaný s V. Vrkočem
v Soběslavi 3. 5. 1950.
105	Tamtéž, Protokol sepsaný s J. Přibylem ve Vyhnanicích 3. 5. 1950.
106	Tamtéž, Protokol sepsaný s V. Vrkočem v Soběslavi 3. 5. 1950.
107	Tamtéž, Protokol sepsaný s F. Jordákem ve Vyhnanicích 3. 5. 1950.
108	Tamtéž, Protokol sepsaný s J. Přibylem ve Vyhnanicích 3. 5. 1950.
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vedoucí živočišné výroby. 109 Další již
zařídil poslanec Čihák sám prostřednic
tvím tajemníka Klímy, př iznal Jan
Přibyl a dodal, že s Vrkočem dobře
vycházel až do doby, kdy vstoupil do
JZD.110
Vyslechnutí zúčastněných a projed
nání návrhu na zařazení do tábora
nucené práce (TNP) proběhlo blesko
vě během jediného dne, pátku 5. květ
na 1950. S návrhem přišel vstržm.
Fišer z okresního velitelství SNB: Bylo
by zcela na místě, aby příslušní činitelé
uvažovali o tom, zda by nebylo záhodno
zařaditi Vrkoče na určitou dobu do TNP,
ježto se jedná o venkovského boháče,
který svojí přítomností v obci Vyhnani
cích případně i nejbližším okolí narušu
je otázku družstevnictví a jehož vlivu
podléhá větší množství členů JZD, s nimiž
jest v přátelském poměru.111 K příslušné
komisi českobudějovického KNV záhy
putoval návrh soběslavského bezpeč
nostního referenta na zařazení Vla
dislava Vrkoče do TNP na dobu dvou
let. 112 Ve čtvrtek 18. května vydal
bezpečnostní referent Stanislav Prů
ša jménem KNV v Českých Budějovi
cích výměr, kterým Vladislava Vrko
če na dva roky zařazoval do TNP.
Práce není trestem – ale ctí a povinnos
tí každého občana, stálo na předtiště
ném formuláři.113
Hospodář byl zatím držen ve vazbě
u Okresního soudu v Soběslavi, s ob
sahem výměru byl seznámen až při
eskortě do TNP ve Svatém Janu pod
Skalou na Berounsku, přečetl mu jej
stržm. Losenický.114 Ačkoliv nemáme
k dispozici původní záznamy o pra

109	V obci také zastával funkci zemědělského referenta. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 67, inv. č. 361, sign. 053.1, Kandidátní listina pro
reorganizaci MNV – 1950.
110	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Protokol sepsaný s J. Přibylem ve
Vyhnanicích 3. 5. 1950.
111	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 10, inv. č. 179, sign. A 42/1950, Vladislav Vrkoč z Vyhnanic – oznámení č. j. 258/50, Okresní velitelství
NB Soběslav 5. 5. 1950.
112	
S OkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Návrh na zařazení do TNP
č. j. 24/50-III-TNP, ONV Soběslav 5. 5. 1950.
113	Tamtéž, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Výměr č. j. 20501/50-TNP, KNV České Budějovice 18. 5. 1950.
114	Tamtéž, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Příkaz k dodání do tábora z 25. 5. 1950. Žádost o provedení eskorty z 25. 5. 1950.
Potvrzení o obeznámení z 26. 5. 1950. K využívání tohoto objektu k internačním účelům viz KAFKOVÁ, Alena: Z historie kláštera
Sv. Jan pod Skalou. In: Historická penologie, 2003, roč. 1, č. 3, s. 10–14.
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Výměrem českobudějovického KNV bylo o osudu vyhnanického hospodáře rozhodnuto
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85

covním nasazení Vladislava Vrkoče,115
můžeme z dílčích zpráv alespoň čás
tečně rekonstruovat jeho pouť po
československých TNP. Počátkem
roku 1951, kdy mu byla doba pobytu
v TNP zkrácena na 18 měsíců, byl
uváděn jako chovanec TNP Nikolaj na
Jáchymovsku.116 Z TNP ve Svatém Janu
pod Skalou 117 sem byl přemístěn zřej
mě již 24. srpna 1950, což je termín
udávaný jako datum nástupu práce
u jáchymovských dolů, nejpozději však
v říjnu 1950, kdy je Vladislav Vrkoč
uváděn v deníku stravovaných v TNP
Nikolaj. Zde se jeho jméno vyskytuje
také na účetních dokladech ze závěru
roku 1950.
V polovině února 1951 byl převezen
do TNP Vršek.118 V červenci 1951, kdy
bylo rozhodnuto o započtení předcho
zí vazby do pobytu v TNP, byl uváděn
jako chovanec TNP Vojna na Příbram
sku. 119 Po 15 měsících strávených
v TNP se Vladislav Vrkoč do zeměděl
ství již nevrátil. Pracoval jako dělník
u správy silnic v Praze.120
Důležitý boj svádíme nyní na vesnici
s nejpočetnější třídou kapitalistů – ves
nickými boháči. V průběhu uplynulého
období vyrostlo v obcích mnoho JZD
právě v tomto boji, stálo v obsáhlém
elaborátu o politické a bezpečnostní
situaci v kraji z počátku roku 1951. 121
Podle zprávy štábního strážmistra

115	Osobní vězeňský spis Vladislava Vrkoče se v Národním archivu ve f. Správy Sboru nápravné výchovy (S-SNV) nedochoval, spisy tres
tanců TNP narozených před rokem 1910 byly skartovány.
116	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Výměr zn. 20501-III-1951, KNV České
Budějovice 2. 2. 1951. Výměr č. j. 256-20501-1951-III/3, KNV České Budějovice 28. 3. 1951.
117	TNP Svatý Jan pod Skalou byl k 31. 12. 1950 zrušen kvůli trvalému poklesu počtu chovanců, díky němuž by další udržování tohoto tábora
neúnosně zatěžovalo režii tábora i státní pokladnu. ABS, f. TNP Pardubice 1948–1951 (E 5_6), inv. j. 22, Přípis MNB č. j. 733/12 taj.006-50,
Praha 6. 12. 1950. Blíže k berounskému TNP Svatý Jan pod Skalou viz BORÁK, Mečislav – JANÁK, Dušan: Tábory nucené práce v ČSR
1948–1954. Tilia, Šenov u Ostravy 1996, s. 161, 165 a 173.
118	ABS, f. TNP Jáchymov – Nikolaj 1950–1951 (E 3_3), inv. j. 2, Denní stavy osob zařazených v TNP od 25. 8. 1950 do 21. 2. 1951, Deník stra
vovaných 9.–31. 10. 1950. Seznam chovanců přemístěných dne 15. 2. 1951 odpoledne do TNP Vršek; tamtéž, inv. j. 3, Účetní doklady
o vyplacených mzdách, Seznam chovanců TNP Nikolaj, kteří mají nárok na vánoční příspěvek 1950 od Jáchymovských dolů. Úpravna
Bratrství – prosinec 1950 – chovanci TNP Nikolaj. (Za dohledání dokumentů vděčím Mgr. Světlaně Ptáčníkové.) Blíže k jáchymovským
TNP Vršek a Nikolaj viz BÁRTÍK, František: Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949–1951.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, Praha 2009, s. 112–115 a 141–144.
119	
SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85, inv. č. 447, sign. 256, Návrhy na zařazení do TNP, složka Vrkoč, Výměr č. j. 256-20501-1951-III/3, KNV
České Budějovice 5. 7. 1951. Blíže k příbramskému TNP Vojna viz BÁRTÍK, František: Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů.
Vyšehrad, Praha 2008, s. 25–39.
120	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 10, inv. č. 179, sign. A 42/1950, Záznam o vyslechnutí Marie Vrkočové, ONV Soběslav 31. 3. 1952.
121	
ABS, f. B2, k. 1, inv. č. 1, Politická a bezpečnostní situace v českobudějovickém kraji, zn. A-421/02-51, s. 3.
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Bohuslava Nevorala 122, velitele oddí
lu StB v Soběslavi, existovalo na jaře
1951 v katastru soběslavského okre
su sedmnáct JZD. Jejich členy byli
převážně drobní vlastníci půdy za
městnaní v pr ůmyslových podni
cích. 123 V „třídním boji“ vyagitovaná
JZD byla brzy podrobena nelehké
zkoušce, když z nich po provedení
drastické peněžní reformy a proje
vech prezidenta Zápotockého začali
nedobrovolní „družstevníci“ utíkat.
Ani „vzornému“ vyhnanickému JZD
se problémy nevyhnuly, jak vyplývá
z hlášení tajemníků. Provedl jsem
přesvědčovací akci u nedružstevníků
a oni říkají, že se nebudou dřít na dlu
hy, informoval vyhnanický tajemník
Jan Paták v květnu 1953 okresní nad
řízené. 124 Při dalším přesvědčování
se stal svědkem toho, jak zoufalá
žena spustila velký pláč, že se zapří
sahala tátovi, že majetek zachová dě
tem. 125 Také kronikář ze sousední
obce Hlavatce narážel na to, že prv
ní JZD v regionu svými hospodářský
mi výsledky nemotivovala k zaklá
dání dalších JZD v okolí. I v naší obci
je od r. 1952 konáno několik veřejných
schůzí o založení JZD, o výhodách spo
lečného hospodaření. Trvalo to však
téměř tři roky, než bylo ve zdejší obci
JZD založeno. Mezi první družstva pa
tří JZD Vyhnanice a Želeč. Dlouhé roz
hodování zdejších rolníků způsobilo
snad i to, že obě družstva při svém
založení musela překonávat četné po
tíže a nevykazovala takové úspěchy.126
Nicméně v závěru VI. okresní konfe
rence jednot ných zemědělských
družstev bylo vyhnanické JZD za rok

Příkaz k dodání do tábora vystavilo soběslavské Okresní velitelství SNB
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85

122	Bohuslav Nevoral (nar. 1917) pocházel z Jindřichova Hradce, původním povoláním byl typograf. Do KSČ vstoupil v únoru 1946. K SNB
nastoupil v dubnu 1949 a již v lednu 1950 byl ustanoven do funkce zástupce velitele oddílu StB v Jindřichově Hradci. Od ledna do polo
viny listopadu 1951 vedl oddíl StB v Soběslavi, poté odešel na Právnickou školu pracujících a posléze na KS MV do Českých Budějovic.
V roce 1970 byl vyloučen z KSČ, čímž se stal pro další službu ve SNB neupotřebitelný a ze služebního poměru byl propuštěn. ABS, f. Perso
nální spisy příslušníků MV, personální spis a. č. 38/17, Nevoral Bohuslav, nar. 9. 8. 1917, Záznam o průběhu služební doby. Kádrové
vyhodnocení pro vojenskou správu.
123	ABS, f. B2, k. 1, inv. č. 1, Politická situace na okrese Soběslav vzhledem k ostražitosti a bdělosti, Oddíl StB Soběslav 27. 4. 1951.
124	SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 62, inv. č. 343, sign. 042.6, Zpráva místního tajemníka ve Vyhnanicích za duben 1953.
125	Tamtéž, Zpráva místního tajemníka ve Vyhnanicích za květen 1953.
126	SOkA Tábor, f. MNV Hlavatce, sign. B716a, Kronika obce Hlavatce 1957–1977, s. 40–41. Srov. SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 203,
inv. č. 882, sign. zem/20, Přehled o nově založených JZD, 1955. Tamtéž, k. 78, inv. č. 423, sign. 175, Roční výkaz o činnosti JZD Vyhna
nice za rok 1952.
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Vyhnanice a jejich role v počátcích kolektivizace

1957 vyhlášeno jako nejlepší mezi
starými 127 JZD, získalo putovní stan
dartu, čestné uznání a peněžitou
odměnu 600 Kčs. Za vzornou práci
jej KV KSČ společně s KNV navrhl na
vyznamenání Řádem práce. 128
Kolektivizace, prezentovaná jako
přechod k pokročilejším výrobním
formám v zemědělství, 129 znamenala
radikální zrušení staletých majet
kových poměrů a pracovních způ
sobů zemědělců. Vyhnanické JZD
sehrávalo na počátku kolektivizač
ní dekády poměrně významnou roli
„vzorného“ socialistického podniku,
průkopníka kolektivizace, který měl
přesvědčit k následování ostatní,
dosud váhající obce i jednotlivce
nejen v regionu, nýbrž – skrze filmo
vá Neobyčejná léta – v celém Česko
slovensku. Přesvědčování se však
téměř nikde, ani ve „vzorných“ Vy
hnanicích, neobešlo bez lidských
tragédií a zmařených ambicí, jak je
vidět i na příběhu kdysi vzorného
hospodáře Vladislava Vrkoče. Čes
koslovenský ven kov v této době
splácel krutou daň politice a ideo
logii.

Prvním táborem, v němž se V. Vrkoč ocitl, byl sběrný TNP ve Svatém Janu pod Skalou
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 85

127	Rozlišování JZD na „nová“ a „stará“, tedy
ta, která se v letech 1953–1954 nerozpadla
a přežila, často jako menšinová, je pro
zemědělské odbory ONV ve druhé polo
vině 50. let charakteristické. Srov. UR
BA N, Jiří: Venkov pod kolektivizační
knutou: okolnosti exemplárního „kulacké
ho“ procesu. Vyšehrad, Praha 2010, s. 230.
128	S OkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 203,
inv. č. 882, sign. zem/20, Vyhodnocení
VI. okresní konference JZD, Soběslav
14. 3. 1958.
129	KOŤÁTKO, Jiří: Přechod k hospodářsky
pokročilejším výrobním formám v zeměděl
ství. Referát z ústřední konference ideových
a výchovných pracovníků v Praze 1.–3.
dubna 1949. Kulturně propagační oddě
lení sekretariátu ÚV KSČ, Praha 1949.

Takto postupovala kolektivizace v obcích okresu Soběslav
Zdroj: SOkA Tábor, f. ONV Soběslav, k. 203
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