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V poslední době bylo ke kolektivizaci 
zemědělství v Československu publi
kováno několik odborných studií 
a knih, doplněných o sumu archiválií 
k danému tématu, ale opravdu syste
maticky se pořádáním archivních 
dokumentů k zemědělskému druž
stevnictví a následnému zkolektivi
zování venkova věnovala odborná 
pracovnice Národního archivu v Pra
ze Jana Pšeničková. Výsledkem její 
dlouholeté práce a současně práce 
odborného redakčního týmu je edič
ní řada dokumentů Zemědělské druž-
stevnictví, která bohužel nebyla pro 
předčasné úmrtí paní doktorky Pše
ničkové dokončena.1 Zahrnuje devět 
svazků a pokrývá období let 1945 až 
1954. Je věnována přeměně zeměděl
ství po roce 1945, od provádění pová
lečných pozemkových reforem přes  
zakládání prvních státních statků, 
stroj ních traktorových stanic a jed
notných zemědělských družstev po 
jejich následný vývoj. Největší prostor 
je v edici vyhrazen vývoji a budování 
struktury jednotných zemědělských 
družstev, které provázel nátlak na 
zemědělce a přechod JZD z nižšího 
typu na vyšší. Neucelená řada končí 
rokem 1954, kdy po projevu A. Zápo
tockého v srpnu 1953 na Klíčavské 
přehradě pokračovalo vystupování 
družstevníků z JZD a neustále se sni
žoval počet družstev před chystající 
se novou vlnou kolektivizace. Ediční 

řada je omezena na dokumenty ulo
žené v Národním archivu v Praze, 
přičemž stěžejními archivními fondy 
jsou ústřední výbor KSČ, Ministerstvo 
zemědělství, Ministerstvo vnitra a Jed
notný svaz českých zemědělců.

Druhou osobou, která zasvětila 
značnou část svého profesního života 
studiu kolektivizace venkova, je ne
dávno zesnulý historik Karel Jech, 
autor známých monografií Soumrak 
selského stavu 1945–1960 a doplněného 
vydání Kolektivizace a vyhánění sedlá-
ků z půdy. Jeho největším přínosem 
však kromě uvedených publikací 
a mnoha studií a článků nejen k tomu
to tématu je editorská práce na vydá
ní původních protokolárních knih 
obsahujících seznam „rodinných celků 
odsouzených vesnických boháčů“ ur
čených k vystěhování v akci „K“ („ku
laci“) v letech 1951–1953.2

Zpřístupněné dokumenty vážící se 
ke kolektivizaci jsou povětšinou úřed
ní provenience. Zachycují hospodářský 
a politický nátlak a perzekuci sedláků, 
případně ekonomický vývoj nově 
vzniklých jednotných zemědělských 
družstev. Poněkud opomíjena je otáz
ka konstituování obrazu nepřítele, 
tedy formy boje s „třídním nepřítelem“. 
Přitom tyto zdánlivě „virtuální“ útoky 
vytvářely mentální předpoklady pro 
řešení „kulacké otázky“ a likvidaci 
selského stavu. Jedním z nejúčinněj
ších nástrojů byla karikatura. 

Karikaturní znázornění osob či 
skupin lidí se objevuje už ve starově
ku. První stopy můžeme vysledovat 
už v egyptském a řeckém výtvarném 
umění. Prudký rozvoj prodělala kari
katura z pohledu dnešního významu 
v 18. a 19. století, kdy se postupně 
stávala běžnou součástí tisku, v němž 
měla za úkol informovat tehdejší ne
vzdělané obyvatelstvo o událostech 
a veřejných osobách. Postupně získa
la ostrý politický podtext a zařadila 
se mezi účinné publicistické zbraně 
sloužící k výměně politických názorů. 
Ve 20. století byla karikatura často 
zneužívána totalitními režimy k pro
pagandě jako výrazový prostředek 
postihující z hlediska vládnoucí ide
ologie negativní jevy.3

Karikatura, která leckdy dokáže 
v nadsázce a hutné zkratce osvětlit 
danou problematiku mnohem výstiž
něji a efektivněji než hustě popsané 
stránky odborného textu, nám může 
o minulosti, o historických osobnos
tech, událostech, problémech, nála
dách mnohé napovědět a ozřejmit tak 
stav a vývoj společnosti. Přesto his
torici využívají karikaturu jako pri
mární pramen jen výjimečně a větši
nou se spokojí s jejím využitím čistě 
pro ilustrační účely. 

Česká karikatura má v naší výtvar
né tvorbě dlouholetou tradici. Jména 
malířů jako František Kupka, František 
Bidlo, František Gellner, Josef Lada, 

Kulacká matematika
Kolektivizace zemědělství v dobových karikaturách

VÁCLAV RUML

1  Původním záměrem Národního archivu v Praze bylo vydání ediční řady dokumentů, která by pokryla a zmapovala československé 
zemědělské družstevnictví od vzniku samostatného státu až do roku 1960. PŠENIČKOVÁ, Jana (ed.): Zemědělské družstevnictví. Kolekti-
vizace zemědělství. Národní archiv (Státní ústřední archiv), Praha 1995–2008.

2  JECH, Karel (ed.): Vystěhování selských rodin v Akci K („kulaci“) 1951–1953. Seznamy a vybrané dokumenty. ÚSD ČSAV, Praha 1992. 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 v Praze, Praha 2010. 

3  STRADLING, Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století. MŠMT, Praha 2003, s. 81.
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Josef Čapek, Antonín Pelc, Adolf Hoff
meister a mnohá další se zapsala na 
listinu mistrů zkratky. Mnozí z jme
novaných umělců příležitostně publi
kovali své karikatury v časopisech 
nebo jako ilustrace v knihách. V cen
tru jejich kritiky byl měšťácký způsob 
života, ironizovali politické projevy, 
boj proti fašismu apod. Koncem třicá
tých let 20. století se kresba karikatur 
ukázala jako značně riskantní: napří
klad Antonín Pelc či Adolf Hoffmeister 
museli po příchodu nacistů emigrovat.4

Na jaře roku 1945 došlo na základě 
Košického vládního programu k zá
kazu vydávání většiny tiskovin, kte
ré vycházely v době Protektorátu 
Čechy a Morava. To se dotklo i sati
rických časopisů, čímž se otevřel 
volný prostor pro vznik nového perio
dika. Mezeru na tehdejším vydava
telském trhu humoristických periodik 
rychle zaplnilo nakladatelství Práce, 
které začalo vydávat nový satirický 
týdeník Dikobraz. Hned od prvopočát
ku se netajil svým angažmá ve pro
spěch budování nové Československé 
republiky, a ačkoliv se časopis jevil 
zpočátku jako nadstranický, Komu
nistická strana Československa ho 
cíleně využívala k prosazování svých 
názorů a k oficiální propagandě. Di-
kobraz týden co týden komentoval na 
svých stránkách vývoj v Českosloven
sku a ve světě formou povídek, básní, 
říkadel, nesčetných kreseb a karika
tur, které měly čtenářům zprostřed
kovat správný pohled na svět a dobu, 
ve které žijí. Nebylo nijak překvapivé, 
že u zrodu satirického časopisu stáli 
autoři levicového smýšlení jako Vác
lav Lacina, Ondřej Sekora, Zbyněk 
Vavřín. Hned na počátku jeho exis
tence se v něm sešli také přední vý
tvarní umělci jako např. Miloš Nesvad
ba, Vlastimil Rada, Evžen Seyček, 
Kamil Lhoták, Otakar Mrkvička, 
Zdeněk Seydl, Josef Novák a další, 

kteří ve svých příspěvcích a kresbách 
dávali svůj tvůrčí talent do služeb 
komunistické ideologie.5

Komunistická strana Českosloven
ska v čele s Klementem Gottwaldem 
začala po únoru 1948 uměle vytvářet 
nelichotivý obraz „vnitřního nepříte
le vesnice“. Vrstva sedláků i dalších 
jedinců provozujících kromě zeměděl
ské činnosti ještě nějakou živnost 
(např. hostinec, řeznictví, koloniál 
apod.) byla označena za hlavní pře
kážku budoucí „socializace“ venkova. 
Ještě než KSČ spustila propagandu 
zacílenou na „zaostávající“ venkov, 
bylo potřeba protivníka pojmenovat. 
Zvolený pojem „vesnický boháč“ do
konale vyhovoval zadaným kritériím 
a vhodně doplňoval ruský ekvivalent 
„kulak“. Pejorativní náboj slovního 
spojení „vesnický boháč“ dokázal 
v nemajetných vrstvách obyvatelstva 
vyvolat závist a nenávist vůči větším 
a zámožnějším hospodářům. Nebylo 
dne ani místa, kde by toto sousloví 
neuplatnilo svoji ideologickou roli, ať 
už „křičelo“ z propagačních nástěnek, 
úředních desek MNV, novinových 
sloupků, statí, ideologických brožur, 
politických projevů, směrnic, hlášení, 
soudních rozsudků apod. Uveřejňo
vané materiály představovaly „ven
kovské boháče“ v nejhorším možném 
světle jako vykořisťovatele středních 
a drobných rolníků.

Komunistická propaganda neustá
le zdůrazňovala, že vše, co „vesnický 
boháč“ dělá, činí se záměrem poškodit 
socialistický způsob hospodaření, ať 
už formou neplnění povinných dodá
vek, veřejných výroků na adresu 
státu a JZD či různých sabotáží uvnitř 
nebo mimo JZD. Úkolem rolníků 
a funkcionářů JZD mělo být rozpoznat 
„vesnické boháče“, kteří svým jedná
ním záměrně brzdí vznik a rozvoj 
kolektivních hospodářství především 
s ohledem na vlastní prospěch. Neú

spěchy jednotlivých JZD byly podle 
dobové rétoriky dávány za vinu do
mnělým sabotérům, přičemž jedině 
odhalení jejich „pravé tváře“ mohlo 
rolníky posunout vpřed a zajistit lep
ší budoucnost jim i jejich dětem. Pro
zřením, utvrzením v jejich úsudku 
měla být štvavá rétorika namířená 
proti jejich sousedům ocejchovaným 
jako „kulaci“, která je vinila např. 
z nedostatku masa a dalších základ
ních potravin na trhu. Rozpoutaný 
„hon na lidi“ zbavil leckteré vesniča
ny zábran a vyvolal na vsi atmosféru 
strachu a nenávisti. 

Dobové karikatury „vesnických bo
háčů“ se začaly od konce čtyřicátých 
let 20. sto letí nepravidelně objevovat 
na stránkách periodik, zejména humo
ristických časopisů, i na obálkách 
propagandistických brožur.6 Smyslem 
„protikulackých“ karikatur v dobových 
tiskovinách bylo co nejvíce očernit 
sedláky a zesměšnit je v očích ostat
ních spoluobčanů. Tyto karikatury se 
staly jednou z účinných forem, jak 
přesvědčit nejen drobné a střední rol
níky o prospěchářství a odpovědnosti 
těchto lidí za neutěšený stav v země
dělství a napomoci k jejich odhalování 
uvnitř jednotných zemědělských druž
stev i mimo ně.       

Následující soubor karikatur, který 
je převzat převážně z dobových humo
ristických časopisů (Dikobraz, Roháč, 
Sršeň), představuje „kulaka“ v různých 
variacích, ovšem s mnoha společnými 
rysy. Obecně se nejedná o nikterak 
inovativní přístup k tvorbě karikatur. 
Jejich tvůrci naopak užívali co nejsro
zumitelnější postupy, aby sdělení byla 
přístupná rolnickému obyvatelstvu, 
na které apelovali především. Ke 
správnému pochopení karikatur při
spívají hojně užívané symboly (např. 
čtyřlístek, vousy, vidle, traktor apod.), 
i proto může být podstatné zaměřit se 
na detaily jednotlivých kreseb.

4  Viz http://kultura.idnes.cz/covsechnodokazalaceskakarikaturadv5/vytvarneum.aspx?c=A060207_194016_show_tipy_off (cito
váno k 2. 2. 2012).

5  PERNES, Jiří: Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990. Barrister & Principal – studio, Brno 2003, s. 7–11.
6  Např. MEZULIÁNIK, Miloslav: Vesnický boháč. Pijavice vesnice. Brázda, Praha 1951; VOLAVKA, Antonín: Vesnický boháč. Nepřítel drobných 

a středních rolníků. Brázda, Praha 1951; KETTNER, Petr: Nepřátelé vesnice bez masky. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1953.
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1. Sršeň, 1949, roč. V., č. 17, Z. Filip 2. Obálka knihy Petra Kettnera Nepřátelé vesnice bez masky. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1953,  
L. Haas (zdroj: Státní vědecká knihovna Plzeň) 3. Zemědělské noviny okresu Ledeč nad Sázavou, 1950, č. 5, L. Haas (zdroj: NZM) 4. Roháč, 1952, 
roč. V., č. 27, J. Pop 
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5. Sršeň, 1950, roč. VI., Z. Filip 6. Sršeň, 1950, roč. VI., Z. Filip 7. Roháč, 1952, roč. V., č. 8, L. Guderna
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8. Dikobraz, 1952, roč. VIII., č. 5, J. Pop (zdroj: Moravská zemská knihovna Brno) 9. Roháč, 1951, roč. IV., č. 28, Oravec, 10. Roháč, 1952, roč. V.,  
č. 23, A. Hajdušík 11. Dikobraz, 1952, roč. VIII., č. 39, B. Štěpán (zdroj: Moravská zemská knihovna Brno)

Ostatní karikatury byly poskytnuty Vierou Hlavovou se svolením k další publikaci.
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Zpráva o formách boje „vesnických boháčů“ proti zemědělské politice KSČ z 9. prosince 1950 byla jedním z mnoha propagandistických materiálů 
komunistického ústředí, namířených proti těmto nepohodlným osobám, které se údajně snažily bránit rozvoji socialistického hospodaření. Tato 
zpráva byla vypracována na základě informací instruktorů organizačního a zemědělského oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Zdroj: NA
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