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V druhém pololetí školního roku 2010/2011 jsme 
se dozvěděli o možnosti zapojit se do projektu Sto-
py totality. Jak název napovídá, zabývá se obdobím 
totalitního režimu v Československu.
     Informace o této nelehké době nemají k žákům 
přicházet v podobě výkladu učitele nebo čtením 
učebnic. Naopak. Cílem je, aby se žáci sami zapojili 
do vyhledávání všeho, co s dobou 50. – 70. let 
minulého století souvisí. 
     V naší škole jsme si z nabízených témat, jimž jsme 
se měli věnovat, vybrali první  s názvem Podepiš! 
Měli jsme pátrat po lidech, kteří odmítli vstoupit 
do komunistické strany nebo JZD. Brzy jsme náš 
zájem rozšířili i jinými směry. Rádi jsme si vyslechli 
jakýkoli příběh, ať už se vzpomínalo na školu, prá-
ci, či každodenní běžný život na malém městě.
     Žáci si mohli zvolit různé varianty práce, někte-
rým se líbí badatelské zkoumání  archivních prame-
nů, jiní preferují rozhovory a besedy s pamětníky. 
Kluci měli zájem zejména o práci s počítačem 
a kamerou. Zapojili jsme i výtvarné cítění, to když 
jsme přemýšleli nad grackou podobou panelu, 
jenž by měl shrnovat naše poznatky. Různorodost 
nabízených činností se žákům zalíbila a ochotně se 
– převážně ve svém volném čase – zapojili do prá-
ce.
     V dalším školním roce se z loňských „osmáků“ 
stali „deváťáci“. Ale chuť pracovat a své dílo dokon-
čit je naštěstí neopustila. A tak se i nyní schází 
a věří, že se jim společně podaří nelehkou práci 
zdárně dovést k cíli.
      Doufám, že tak lépe porozumí době, v níž 
naštěstí nemuseli vyrůstat.

Mgr. Eva Čermáková
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Příběh paní Zory Krupičkové

Zora Krupičková se narodila 22. 6. 1940. Spo-
lu se svou rodinou žila ve Velké Bíteši. Matka paní 
Krupičkové, paní Božena Sedláková, za svobodna 
Rieglerová,  se vyučila švadlenou, později pracovala 
jako úřednice. Otec paní Krupičkové, pan Jaroslav 
Sedlák, byl za druhé světové války zapojen do protifa-
šistického odboje, dokonce byl zatčen gestapem. „Ješ-
tě  si z dětství pamatuji jednu dětskou hru – na gesta-
po. To někdo začal bušit do dveří a ostatní si honem 
hledali ten nejbezpečnější úkryt, aby nás nenašlo. 
Pro nás to bylo něco jako zlý bubák,“ říká paní Krupič-
ková.

Po válce byl Jaroslav Sedlák předsedou KNV v Jihla-
vě. V roce 1952 byl znovu zatčen. Tentokrát byl ozna-
čen za zrádce komunismu, a to i přes to, že on 
i jeho žena byli zcela přesvědčeni o správnosti komu-
nistických idejí.

„V padesátých letech 20. století začaly být organi-
zovány pionýrské tábory pro děti. Každý pionýr, i já, jsme snili  o tom, že se jednou podíváme 
do země, která  nám je uváděna jako náš vzor – do  SSSR. Tehdy byl můj otec zatčen podruhé. 
Dozvěděla jsem se to  přímo od maminky, která mi musela sdělit, že mne sice škola vybrala 
do mezinárodního dětského tábora v Soči  za odměnu, ale protože je táta zavřený, nemohu tam 
jet. Na mou námitku, že přece už s námi nežije, maminka jen bezradně řekla: Nedá se nic dělat.

MOTIVAČNÍ OTÁZKY

Pro základní školy

1) Za kterých režimů byl zatčen pan Sedlák, otec paní Krupičkové?
2) Co to byl Pionýr?
3) Proč nemohla paní Krupičková jet do Sovětského svazu?

Doplňující otázky pro střední školy

1) Čím se děti a mládež ve Velké Bíteši bavily před válkou a po válce?
2) Jakou zakázanou hudbu chodila paní Krupičková tajně poslouchat?
3) Proč byla vydána samostatná brožurka o zatčení pana Sedláka?

Paní Krupičková dnes
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Otec mi z vězení několikrát psal, ale byla to 
běžná otcovská napomenutí, ať se dobře učím, 
nezlobím, hraju na klavír. 

Po jeho zatčení vyšla brožurka, já bych to 
nazvala pamflet, která zdůvodňuje jeho zatčení, 
zradu ideálů KSČ, je nepřítelem pracujícího lidu 
a mnoho dalšího. Ve vězení onemocněl a ani 
po návratu to neměl jednoduché. Chtěl nastoupit 
do  zaměstnání do bítýšské PBS, ale od vrátnice 
ho (s tajnými omluvami a lítostí, dost pro vznik 
továrny udělal) vrátili, že ho nesmějí přijmout. 
Dostal pro začátek vyměřený důchod 250 korun, 
jak z toho vyžíval, nevím. Hodně jezdil po repub-
lice. Znal  spoustu lidí z doby, kdy byl předsedou 
KNV v Jihlavě. V době pražského jara v roce 1968 
byl rehabilitován, dostal i nějaké peníze. Později 
pracoval jako cestář a lidé ho měli rádi, mno-
ha za svůj život pomohl. Pak se jeho zdravotní 
stav  začal zhoršovat a počátkem 70. let zemřel.“

Zora Krupičková vzpomíná i na život mládeže:
„Vzpomínám si, že kolem roku 1955  se 

i ve Velké Bíteši  začaly objevovat  první gra-
mofony na kliku. Tehdejší mládež se scházela 
ve zdejším  osvětovém středisku u Žaloudků. Měli 
jsme dovoleno  poslouchat lidovou a sovětskou 
hudbu.  Ale ve skutečnosti nás bavilo něco jiného. 
Sháněli jsme gramofonové desky s rokenrolem  
a tančili jsme  populární tanec boogie-boogie. 
Samozřejmě že ani jedno, ani druhé se nesmělo. 
Proto jsme vždy hlídali, a když se blížilo nebezpe-
čí, vrátili jsme se k lidovým melodiím.

Brzy se objevil i další nový druh zábavy, ve Vel-
ké Bíteši se zřídilo kino, a tak jsme ho často nav-

štěvovali. Samozřejmostí bylo, že před začátkem představení byli návštěvníci informováni 
o dalším pokroku v SSSR.“

 Paní Krupičkové jsme na závěr rozhovoru položili ještě dvě otázky. Zda si myslí, že je dobré 
hovořit v dnešní době o éře totality v naší zemi, a jaký by asi byl její život, kdyby nepřišla totalita.

„O totalitě je dobré hovořit tak jako o ostatních historických obdobích. Občas se setkáte s názo-
rem: K čemu je nám historie? Co bylo, bylo. Je pravda, že mnohý člověk projde životem netknutý 
hlubším poznáním  dějin vlastní země a vůbec mu to neublíží. Na co je mu pamatovat si,  kdo byl 
Karel IV. nebo Václav Havel? Důležitější jsou třeba výsledky souboje Sparty a Slavie. 

Malí pionýři - mezi nimi paní Krupičková 

Víra v myšlenku komunismu
Často se klade otázka, proč lidé tak dlouho věřili 

(a někteří dodnes věří) systému, který se dopustil 
takového množství krutostí a nelidského jednání. 
Myšlenka spravedlivější společnosti provází lidstvo 
již dlouho. Komunismus toto lákavé uspořádání 
nabízel – společnost, v níž každý bude pracovat 
podle svých možností a každému bude přidě-
lováno podle jeho potřeb. Společnost bez státu 
i peněz, bez hospodářských krizí, v níž budou 
všichni šťastni. Pro její uskutečnění by však musela 
proběhnout revoluce, která by se denitivně 
vypořádala s „kapitalisty“ a buržoazií. Realizo-
vat ji měl proletariát, tedy vrstva, která nevlastní 
výrobní prostředky. Prvním státem, který se vydal 
touto cestou, bylo v roce 1917 Rusko (od roku 
1922 Sovětský svaz), následované Mongolskem. 
Po 2. světové válce se „socialistický tábor“ rozrostl 
na většinu střední a východní Evropy – do zemí 
osvobozených Rudou armádou (sovětskou). Živnou 
půdu nalezly komunistické strany i v Asii, Africe či 
Latinské Americe.

Ideální komunistickou společnost se nikde nepo-
dařilo vybudovat.
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To ale není dobře. K vzdělání patří znalost historie, i když data mnohým žáčkům dělají potíže 
(patřím mezi ně). Tady jde spíš o pocit sounáležitosti s národem, v němž jsme se narodili, 
o schopnost vážit si těch, kteří ho proslavili, vědět i o temných stránkách jeho historie. Jsem ráda, 
že se promítá dost lmů o této době, které alespoň napovídají, jaké bylo v ní žít.

Druhá  otázka je opravdu těžká  a určená  spíš pro historika, politologa nebo futurologa. Jinak by 
vypadal například život v naší republice, kdyby ji osvobodila armáda USA, nebo – hrozné pomys-
let – kdyby vyhráli fašisté. Raději vám povím, v jaké společnosti bych chtěla žít: Stylem se mi líbí 
život za takzvané první republiky, v době mezi dvěma válkami. Lidem sice chyběly mnohé sou-
časné vymoženosti, ale rozvíjela se kultura, důraz se kladl na vzdělání, a abych se přiznala, líbí se 
mi i móda (pokud jste viděli něco z Četnických humoresek, dáte mi asi za pravdu).

Bez totality by lidé žili beze strachu – že je někdo pro jejich názory udá, že jejich děti nebudou 
moci studovat, že se nebudou moci podívat do zahraničí, že je vyhodí z práce – neexistovala by 
StB (Státní bezpečnost), která si nakonec přisuzovala moc rozhodovat o životech lidí. Státníci by 
žili v přátelství s jinými národy, vážili by si jich, ale o osudu svého národa by rozhodovali sami, 
bez vměšování jiného, byť mocnějšího státu. A politické strany by byly jen v pozadí, bez mocen-
ských bojů, vzájemných osočování – bylo by jich vůbec potřeba? Ve vládě by seděli moudří 
a vzdělaní lidé, kteří získali důvěru voličů tím, co vykonali, a ne tím, co slíbili, dovedli by naslou-
chat hlasu občanů a za korupci by byl ten nejvyšší trest hned po vraždě. Ale to jsem se zase dosta-
la asi do světa fantazie. Ale bylo by to krásné.“

Propaganda a diktatury
Propaganda tvoří v diktaturách velmi důležitou složku jejich působení na spo-

lečnost, díky cenzuře a zamezení svobodného přístupu k informacím může být 
navíc velmi účinná. Rozlišujeme různé druhy propagandy, pro Československo 
50. let je charakteristická agresivní propaganda s cílem vyvolat v obyvatel-
stvu strach z všudypřítomných nepřátel režimu, agentů, špionů a rozvracečů. 
Na druhé straně se vyzdvihovaly úspěchy politiky KSČ při budování nového 
Československa. Velká pozornost byla věnována i působení na mladou gene-
raci. Propaganda byla v té době všudypřítomná, nabývala nejrůznějších podob 
a forem, od otevřených ke skrytým. 

Vlevo snímek dítěte s tzv. mávátkem.
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Vzpomínky na dětství
Dětské oblečení, zima 1945. Čepice s „klapkami“ na uši, 

v létě se pak klapky zahnuly dovnitř a čepice se nosila dál. 
Kalhoty – pumpky. Po těch toužili malí kluci, kteří nosili i v zi-
mě kraťasy a pod nimi bavlněné punčocháče. Až bylo chlapci 
asi 15 let, potom se splnil jeho sen – dlouhé „dospělácké“ kal-
hoty. Před sebou drží kluk výtisk Junáka, časopisu pro mládež, 
především chlapce, který se pak později změnil na časopis 
Pionýr, který měl už politizující obsah.

Holčička má ruce zastrčené ve „štuclíku“ z králíka, jak se 
říkalo poněmčeně rukávníku. Nosily jej před válkou i dospě-
lé dámy, ten ale potom vypadal jinak. Jako módní doplněk 
zanikl po válce. Patřil ke generaci těch paní, které měly služky 
a nemusely na nákup. Dovedete si představit maminku s taš-
kami nákupu s rukávníkem? Vysoké boty – holínky, (název 
kozačky jsme ještě neznali), bývaly šité ševcem na míru. Hole-
ně měly plstěné, spodek z kůže.

Mávátko, v posledních letech totality už jen typický artefakt májových průvodů, aby to z dálky 
vypadalo, jak  že občané (dostávali je na seřadišti i dospělí) radostně mávají představitelům strany 
a vlády. Z počátečního nadšení na 1. máje po válce zbyla v 70. až 80. letech povinnost se zúčast-
nit (stejně jako oslav VŘSR nebo Vítězného února).

Příběh paní Krupičkové a jejího otce, pana Sedláka
Paní Zora Krupičkova, rozená Sedláková, se narodila v červnu roku 1940, za  druhé světové vál-

ky. Velká Bíteš v té době byla součástí protektorátu Čechy a Morava, který byl podřízen nacistické 
správě. Mnoho lidí se rozhodlo vstoupit do protinacistického odboje, čímž riskovali nejen vlastní 
život, ale i bezpečnost svých blízkých. Přesto je toto nebezpečí neodradilo. Do odboje se zapojil 
i otec paní Krupičkové, pan Jaroslav Sedlák. Za odbojovou činnost jej zatklo gestapo (německá 
tajná státní policie), válku se mu ale podařilo přežít.

 Když v roce 1949 vznikl Jihlavský kraj, stal se pan Sedlák předsedou krajského národního výbo-
ru, tedy úřadu, který spravoval celý kraj. Jako mnoho dalších lidí, i on se svou ženou věřili v myš-
lenky komunismu. Postupně se ale na vlastní kůži přesvědčili, že komunisté si „světlejší zítřky“ 
představují jako velký teror proti svému vlastnímu obyvatelstvu.

 
Pan Sedlák byl zatčen v roce 1952, a protože byl na poměrně významné pozici ve státní správě, 

vyšla dokonce k jeho osobě zvláštní brožurka. V ní byl pan Sedlák označen za zrádce komunis-
tické strany a nepřítele pracujícího lidu. Pan Sedlák se dostal do vězení, kde také onemocněl. 
Když jej propustili, chtěl nastoupit do strojírenské továrny PBS, tam už ale dostali instrukci, že 
pana Sedláka přijmout nelze.  Stát mu přiznal pro začátek důchod, který činil jen 250 Kč. V době 
tzv. pražského jara, když se atmosféra v Československu uvolnila, se dočkal rehabilitace i nějaké 
nanční náhrady. Na začátku 70. let ale onemocněl a zemřel.
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Vraťme se ale do mládí paní Krupičkové 
v 50. letech. Byla tehdy členkou mládežnické 
organizace Pionýr a škola ji dokonce nomino-
vala na pobyt v mezinárodním dětském táboře 
v sovětském letovisku Soči. Jelikož se v 50. letech 
do zahraničí téměř necestovalo, byla to velká 
událost. Paní Krupičková vyprávěla, že všechny 
děti v Pionýru snily o cestě do Sovětského svazu 
– ten se v padesátých letech uváděl v Českoslo-
vensku jako vzorový stát ve všech ohledech. Jenže 
pan Sedlák už byl v té době ve vězení, a tak paní 
Krupičková na vysněný tábor jet nesměla. 

Paní Krupičková také vzpomínala na další, už 
méně ideologické aktivity mladých lidí ve Velké 
Bíteši v 50. letech. Jelikož sem v jejich polovi-
ně dorazily první gramofony na kliku, mohli si 
začít shánět desky. Ociálně byl mládeži povo-
len jen poslech lidovek a „pokrokové“ sovětské 
hudby, avšak když zrovna nikdo nedohlížel, 
ukázalo se, že rock´n´roll je přeci jen záživnější 
muzika. Navíc tento styl pocházel z USA, což bylo 
pro komunistickou stranu nestravitelné. Paní Kru-
pičková spolu s ostatními vrstevníky na něj tančili 
„americký“ tanec boogie. Kdyby je nějaký hor-
livec přistihl, jistě by se to neobešlo bez trestu. 
Ve Velké Bíteši se též otevřelo kino. Před samot-
nou lmovou projekcí vždy běžel krátký lmový 
týdeník, který se zpravidla věnoval úspěchům 
socialistické výstavby či kampaní proti státům 
tzv. Západu v čele s USA.

Paní Krupičková prožila ve svém životě dvě 
totality – do jedné se narodila, ve druhé vyrůs-
tala. Oba totalitní režimy postihly jejího otce, 
pana Sedláka. S tím, že jej za odbojovou čin-
nost mohou zatknout nacisté, musel pan Sedlák 
počítat, protože byl v odboji a navíc komunista. 
Zatkli jej však i po roce 1948, přestože byl komu-
nista a v žádné odbojové skupině v 50. letech 
nebyl. I takto se totiž totalitní režimy projevují. 
Nikdo si nemůže být jistý zítřkem, každý musí 
žít ve strachu, že jednoho dne pro něj příjdou se 
zatykačem. Taková byla i 50. léta v Českosloven-
sku. Strach a nedůvěra jsou totiž základní emoce, 
na kterých totalitní režimy staví svou existenci.

Mzdová a cenová politika v Českosloven-
sku v 50. a 60. letech a měnová reforma

Ekonomická situace byla po 2. světové válce 
obtížná v celé Evropě. Bylo zřejmé, že jednotlivé 
země samy obnovu své ekonomiky a zásobování 
nezvládnou. Spojené národy proto vypomohly akcí 
UNRRA a v roce 1947 USA schválily tzv. Marshal-
lův plán, který však již Československo pod vlivem 
Sovětského svazu nepřijalo. Jedním z pozůstatků 
válečného hospodářství zůstal přídělový lístkový 
systém, který měl zajistit alespoň základní záso-
bování obyvatelstva. V Československu přetrval až 
do roku 1953, lidé mohli nakupovat zboží na tzv. 
vázaném (přídělovém) trhu a volném trhu zavede-
ném v roce 1949. Na volném trhu již lístky nebyly 
třeba, avšak ceny zde byly zpravidla několikaná-
sobně vyšší a nabídka spotřebního zboží velmi 
omezená. Vedle toho existoval ještě černý trh, 
který fungoval zcela mimo dohled státu. Zrušení 
přídělového lístkového systému a vázaného trhu 
bylo v roce 1953 spojeno s měnovou reformou. 
Do 300 Kčs si každý občan mohl proměnit své 
peníze v kurzu 1:5. Avšak nad tuto částku činil 
výměnný kurz 1:50 – za 50 Kčs ve staré měně lidé 
dostali 1 Kčs měny nové. Do poslední chvíle byla 
reforma utajována. Tento radikální krok, při němž 
lidé doslova přišli o své úspory, vyvolal nepokoje, 
zejména v západočeské Plzni. Režim demonstranty 
pomocí svých ozbrojených složek potlačil.

Československé hospodářství až do roku 1989 
fungovalo na bázi tzv. centrálního plánování. To 
znamenalo, že objem výroby byl předem napláno-
ván a ceny zboží stanovoval pevně stát. Tím bylo 
zajištěno, že kupříkladu kilogram chleba stál 2,60 
Kčs více než 30 let! Cenová konkurence neexisto-
vala. V oblasti mezd došlo k tzv. nivelizaci. Ta se 
projevovala tak, že kupříkladu v roce 1963 téměř 
71 % občanů pobíralo měsíční plat mezi 1001 Kčs 
a 2000 Kčs. Plat nad 3000 Kčs pobíralo jen nece-
lých 1,5 % zaměstnanců. Průměrná mzda v roce 
1960 činila v průmyslu 1442 Kčs, ve stavebnictví 
1521 Kčs, ve školství a kultuře 1293 Kčs a ve 
zdravotnictví jen 1188 Kčs. Aby si lidé přivydělali, 
objevil se časem fenomén tzv. melouchaření, kdy 
lidé pracovali načerno jak mimo ociální pracovní 
dobu, tak i v jejím rámci.
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Ikonická fronta na maso, symbol nedostatku zboží v socialistickém Československu

Zdroj obrázku: totalita.cz; zdroj dat: ČSÚ

Na nákup!
Často opakovaným  mýtem o předlistopadovém Československu je, že „bylo levněji než dnes“. 

Následující tabulka popisující výdaje na modelový nákup běžného zboží pro domácnost však 
ukazuje, že levněji rozhodně nebylo.

1989 2010

Výrobek Cena v Kčs Za průměrnou mzdu Cena v Kč Za průměrnou mzdu Poměr

Chléb (1 kg) 2,80 1132,14 19,85 1020,21 0,90

Máslo (250 g) 10,00 317,00 33,59 710,44 2,23

Šunka (200 g) 20,00 158,50 30,68 777,83 4,90

Kuře (1 kg) 30,00 105,66 58,63 407,02 3,85

Brambory (1 kg) 1,60 1981,25 15,58 1531,70 0,77

Mléko (1 l) 2,00 1585,00 16,17 1475,81 0,93

Vejce (6 ks) 7,80 406,41 12,84 1858,56 4,57

Káva pražená (100 g) 24,00 132,08 10,70 2230,28 16,88

Pivo láhev (4x 0,5 l) 10,00 317,00 40,20 593,63 1,87

Cigarety Sparta (1 kr.) 14,00 226,42 74,00 322,48 1,42

Celkem 122,2 25,94 312,24 76,42 2,94

Sloupce „Za průměrnou mzdu“ indikují počet uvedených jednotek, jež bylo možno zakoupit za 3170 Kčs, resp. 23864 Kč, průměrné hrubé mzdy let 1989, resp. 
2010. Sloupek „Poměr“ indikuje poměr těchto čísel. Je-li číslo menší než 1,00, bylo možné za průměrnou mzdu z roku 1989 koupit více daných jednotek než za prů-
měrnou mzdu z roku 2010. Je-li číslo vyšší než 1,00, indikuje, kolikrát více daných jednotek bylo možné koupit za průměrnou mzdu z roku 2010 oproti průměrné 
mzdě z roku 1989. 

Celkový poměr 2,94 ukazuje, že domácnost v roce 2010  měla v těchto vybraných položkách oproti roku 1989 téměř trojnásobnou kupní sílu!
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Jsme žáci devátého ročníku ZŠ Velká 
Bíteš. Scházíme se každý týden, ale 
nejen ve škole. Několikrát jsme navští-
vili depozitář Moravského zemského  
archivu ve Velké Bíteši, kde pracujeme 
zejména se sčítacími operáty.  Podívali  
jsme se  také do pobočky Moravského 
zemského archivu ve Velkém Meziříčí, 
v němž jsou mimo jiné uloženy tříd-
ní knihy z období, jež nás zajímá. Za 
možnost nahlédnout takto do historie 
vděčíme zejména ochotě pana archivá-
ře Mgr. Martina Štindla, Ph.D., který je 
naším pomocníkem a rádcem.
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Návštěva v Rudě

     Dne  26. září 2011 jsme za pěkného, téměř 
letního počasí vyrazili do Rudy. Jeli jsme v tomto 
složení: Katka Kolocová, Aneta Prokešová, Veronika 
Třeštíková, Veronika Burešová, Lucka Kadlecová, 
Iveta Smutná, Jirka Valach, Tomáš Hamřík a paní 
učitelka Eva Čermáková.
     Na Obecním úřadě v Rudě  nás velmi přívětivě 
přivítal pan starosta ing. Karel Dvořák. A proč jsme 
do Rudy jeli? V Rudě se totiž v září tohoto roku 
uskutečnila vzpomínková akce o těch, kteří byli 
pronásledováni minulým režimem. V nedaleké 
vesnici Lhotce byli v padesátých letech vystěho-
váni sedláci ze svých domovů. Jejich majetek byl 
zabaven, do domů se nastěhovali lidé z jiných 
vesnic, kteří byli postiženi podobným způsobem. 
Toto vystěhování bylo ve většině případů označeno 
slovy: NAVŽDY.
     V pozdější době se situace trošku zlepšila, někteří 
lidé se mohli do svých domovů vrátit. Ovšem muse-
li si svá obydlí znovu zakoupit. Půdu, pole, lesy již 
však zpět nezískali.
     A tito lidé, kteří to ve svém životě vůbec neměli 
lehké, měli zájem na uspořádání vzpomínkové 
akce. Během ní se konala mše svatá, vystavovaly 
se knihy a fotograe mapující dané období. Tyto 
materiály jsme si přijeli do Rudy prohlédnout. 
     Co nám připadalo důležité, jsme si opsali nebo 
nafotili. Získali jsme také kontakt na některé pamět-
níky. V říjnu je hodláme navštívit a natočit s nimi 
rozhovor. V Rudě jsme se nakonec vyfotografovali 
a s novými informacemi jsme se vrátili do Velké 
Bíteše.
                                                Katka Kolocová, Veronika Třeštíková, 

Aneta Prokešová

Autoři
Veronika Burešová
Tomáš Hamřík
Lucie Kadlecová
Katka Kolocová
Aneta Prokešová
Iveta Smutná
Jan Tomek
Veronika Třeštíková
Jirka Valach

Pedagogické vedení 
Mgr. Eva Čermáková

ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, Velká Bíteš
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Příklad šikany zemědělců - upomínka za nesplnění povinné dodávky, v tomto případě mléka 

MOTIVAČNÍ OTÁZKY

Pro základní školy

1) Co se stalo rodině pana Lysého v padesátých letech?
2) Jaké odvody musela plnit rodina Lysých?
3) Proč byla vězněna maminka pana Lysého?
4) Proč musel pan Lysý sloužit u PTP?

Doplňující otázky pro střední školy

1) Za jakým účelem byly kulakům předepisovány nesplnitelné výše odvodů? 
2) Co sliboval Klement Gottwald? Co se pak skutečně stalo?
3) Vrátil se někdy pan Lysý do Lhotky?

Zdroj obrázku: totalita.cz
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Stopy totality ve Lhotce - František Lysý

Ve Lhotce stálo v padesátých letech 
15 domů. Šest z nich změnilo majitele, aniž 
se jich někdo ptal. Jejich majetek byl zaba-
ven, do domů se nastěhovali lidé z jiných 
vesnic, kteří byli postiženi podobným způ-
sobem. Toto vystěhování bylo ve většině 
případů označeno slovy: NAVŽDY. Rodina 
pana Lysého patřila k postiženým.

   
František Lysý se narodil 5. ledna 1929. 

Měl jednoho bratra, byl o čtyři roky mladší. 
Otec tragicky zemřel v roce 1944, když bylo 
Františkovi 15 let. Byla válka a maminka 
s dětmi zůstala na všechno sama.

„Vše se začalo zhoršovat po únoru 1948. 
Tehdy představitel KSČ Klement Gottwald 
veřejně slíbil, že u nás, v naší zemi, nebu-
dou vznikat kolchozy jako v SSSR. Ale brzy 
bylo vše jinak. My jsme si po válce koupili 
traktor – Zetor 25 a další stroje, aby nám 
ulehčily práci. Ale ani s mechanizací nebylo 
možné splnit předepsané dávky, které při-
cházely. Např. jsme museli odevzdávat 80 q 
žita. Nikoho nezajímalo, že nezbývá nic pro 
náš vlastní dobytek. Pokud se nám podařilo 
dávky splnit, přidalo se, když jsme nesplnili, 
označili nás za sabotéry pětiletého plánu, 
za lidi, kteří brání v obživě republiky.

Byly nám odebrány stroje, postupně je 
zabíralo jednotné zemědělské družstvo. 

Dostali jsme sice vyjádření ONV, že od nás stroje vykupuje, ale peníze jsme žádné neviděli. Pole 
jsem obdělával s koňmi, které jsem si půjčoval u příbuzných. Po těžké práci přes den jsem v noci 
musel spolu s ostatními nastoupit na noční hlídky. Odpočinek jsme neznali.

Dne 1. října roku 1951 jsem nastoupil vojenskou službu. Sloužil jsem až do 25. 11. 1953, kdy 
jsem odešel do civilu. Dostal jsem měsíc vojny navíc. Jako nespolehlivý jsem nastoupil u PTP. 
Podobně to bylo i s ostatními z rodin ‚kulaků‘. Posílali nás např. do dolů. Já vojančil v Mostě, kde 
proběhl výcvik beze zbraně. Potom jsem se dostal do Žatce. Vzpomínám si na neustálá politická 
školení a také noční poplachy. 

O tom, co se děje doma, jsem nevěděl. Matka i bratr mi tajili, co se děje, abych neprovedl 
nějakou hloupost. Nevěděl jsem, že za to, že nechtěla vstoupit do družstva, byla zavřená.

Pan Lysý s manželkou Libuší
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A pak došlo k vystěhování. Tehdejší 
předseda z Tasova nám nemohl zapo-
menout, že jsme nechtěli vstoupit 
do družstva.

Obyvatelé ve Lhotce se střídali 
od roku 1953 až do roku 1970. V jed-
nom domě byly nastěhovány dvě 
rodiny a lidé museli pracovat ve státním 
statku. Na počátku sedmdesátých let 
se moje žena dozvěděla, že ve statku 
v nedalekém Křeptově chtějí zaměstnat 
opraváře zemědělských strojů. Tohle 
místo se mi podařilo získat.  A na radu 
druhých jsem si v roce 1970 koupil 
náš rodný dům zpět. Ovšem  získat 
zpátky pole nebylo možné, neexistoval 

ani žádný zákon, který by to umožňoval. Maminka se do Lhotky mohla vrátit již dříve. Bratr se 
oženil a zůstal v Mladějově. Pozemky nám vrátili až po sametové revoluci po roce 1989. Matka se 
dobrých let nedožila, protože zemřela ve svých 92 letech před skončením komunistické éry.“

Zeptali jsme se pana Lysého, zda se dá lidem, kteří mu způsobili takové utrpení, odpustit.
„Ano, odpustit se musí. Jsem věřící člověk a Bible říká, že odpuštění je nutné. Ale zapomenout 
se nemá.“

Na návsi ve Lhotce stojí od září 2011 památník připomínající osudy pana Lysého a dalších 
postižených lidí. 

Pan Lysý dnes
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„Zapomenout se nedá.“ Příběh pana Františka Lysého

Lhotka je malá vesnice na Vysočině, 
poblíž které dnes prochází dálnice D1. 
Ve Lhotce se nachází jen 19 stavení a stá-
lých obyvatel můžeme napočítat něco 
přes tři desítky. Přesto i tuto vesničku 
v 50. letech výrazně postihla kolektivizace 
zemědělství. 

Pan František Lysý byl jedním ze lhotec-
kých sedláků. Narodil se roku 1929 a měl 
mladšího bratra. Jejich otec zemřel roku 
1944, František si tedy bezstarostného mlá-
dí příliš neužil. Přesto se rodina snažila dále 
hospodařit. Po skončení 2. světové války si 
nakoupili různé stroje, včetně tehdy moder-
ního traktoru Zetor 25. Mezitím v roce 
1946 vyhrála volby komunistická strana, ale 
neměla ještě v rukou veškerou moc ve státě. 
Nově jmenovaný předseda vlády a pozdější 
prezident Klement Gottwald ujišťoval, že 
Československo půjde svou vlastní ces-
tou k socialismu, bez násilných akcí, které 
probíhaly v Sovětském svazu. Podnikání 
drobných živnostníků mělo být zachová-
no, stejně tak nemělo docházet k likvidaci 
soukromého zemědělství. Když komunisté 
v roce 1948 rozhodující moc získali, všech-
no bylo jinak. V roce 1949 začala kolektivi-
zace zemědělství.

Cíl kolektivizace byl jediný – konec sou-
kromého hospodaření. Obdobně se postu-
povalo i v dalších státech střední a východní 
Evropy, které patřily do zájmové sféry Sovět-
ského svazu (v některých z nich – kupříkla-
du v Polsku – kolektivizace nikdy nebyla 
dokončena). V Československu proběhla 
kolektivizace v několika „etapách“. Měla 
se vytvořit síť jednotných zemědělských 
družstev a státních statků. Ale hned první 
fáze narazila na velký odpor a v roce 1950 
se začalo z družstev hromadně vystupovat. 

Kolektivizace zemědělství na Českomoravské 
vrchovině

Území Českomoravské vrchoviny dodnes představuje 
oblast s  vysokou koncentrací menších sídel a velkým 
podílem zemědělské půdy. V první polovině 20. století 
byly tyto ukazatele ještě znatelnější. Jednalo se o chudší 
kraj, kde zemědělci museli počítat jak s vyšší průměrnou 
nadmořskou výškou, a tím i delšími zimami, tak s mož-
ností pěstovat jen ty plodiny, které se s takovými podmín-
kami dokáží vyrovnat.

 Podpora komunistické strany byla na Českomo-
ravské vrchovině podprůměrná, zejména na moravské 
straně vrchoviny dosahovala úspěchů Československá 
strana lidová, což vyplývalo i z faktu, že většina zdej-
ších obyvatel se hlásila ke katolické víře. V roce 1946, 
tedy v posledních volbách před únorem roku 1948, se 
lidovcům v několika okresech Českomoravské vrchoviny 
podařilo zvítězit, západně od nich prakticky již všude 
zvítězila komunistická strana. Nebylo tedy překvapením, 
že se zde politika kolektivizace zemědělství po roce 1948 
potýkala s neúspěchy. I proto mocenský aparát nového 
režimu přikročil k protiopatřením. Českomoravská vrcho-
vina se v tomto směru stala jednou z nejpostiženějších 
oblastí v celém Československu. Represe proti tzv. kula-
kům neboli vesnickým boháčům postupovala v některých 
okresech doslova od vesnice k vesnici. Tak kupříkladu 
v okrese Velké Meziříčí se jen nucené vystěhovávání 
dotklo více než čtyř desítek z celkem 82 obcí a osad. 

Právě osada Lhotka v tomto směru drží smutné prven-
ství, protože svá hospodářství muselo opustit celkem 
sedm z patnácti zde žijících rodin. V tehdejším okrese 
Moravské Budějovice se v roce 1951 odehrál tzv. babický 
případ, na jehož počátku stálo zavraždění tří funkcionářů 
Místního národního výboru v Babicích. Okolnosti celého 
případu dodnes nejsou zcela objasněny, po této vraždě 
však následovalo několik exemplárních procesů, při nichž 
bylo celkem odsouzeno přes 100 osob a padlo 11 roz-
sudků smrti. Mezi odsouzenými byli jak zemědělci, tak 
představitelé církve. Došlo také ke konskacím majetku 
a nucenému vystěhovávání rodinných příslušníků.
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Cílem byli kulaci neboli vesničtí boháči, to celé 
v rámci tzv. Akce Kulak, která začala v roce 1951. 

Rodině pana Lysého, tak jako všem „vesnickým 
boháčům“ byly nařízeny vysoké odvody z toho, co 
vyprodukovali. Účelem odvodů bylo nejen co nejvíce 
soukromým zemědělcům znepříjemnit hospodaření, 
celý proces měl i ekonomické důvody – komunis-
tickému režimu se v krátké době celý sektor země-
dělství podařilo v podstatě rozvrátit. Vinu za tento 
neutěšený stav ale komunisté svalili právě na sou-
kromé zemědělce – označili je za škůdce a sabotéry. 
Družstvo též Lysým zabavilo jejich strojní vybavení. 
Ociálně se říkalo, že se stroje vykupují, zaplaceno 
za ně ale nikdy nedostali. Rodina si dokonce muse-
la na obdělávání polí vypůjčit koně od příbuzných. 
Pan František Lysý mezitím v roce 1951 nastoupil 
na vojnu, k dvouleté povinné službě dostal ještě 
měsíc navíc. Prošel si pomocnými technickými 
prapory (PTP), kde sloužili pro režim nespolehliví 
lidé. Výcvik probíhal beze zbraní a s častým politic-
kým školením, který měl „pétépáky“, jak se v té době 
říkalo, převychovat na řádné občany socialistické 
společnosti. 

 
Ve Lhotce zatím matka pana Lysého odmítala vstoupit do JZD, dostala se i do vězení. Ve ves-

nici tehdy stálo 15 domů a šest místních sedláků se muselo vystěhovat i se svými rodinami. Jejich 
majetek byl zabaven (zabavení se týkalo dokonce sedmi lhoteckých rodin) a předán cizím lidem, 
museli zaplatit také peněžité pokuty, někteří putovali do vězení. Pan Lysý pracoval jako opravář 
zemědělských strojů a na počátku 70. let nakonec mohl odkoupit rodný dům zpět – samozřej-
mě již bez původního hospodářství. Pozemky se Lysým vrátily až v rámci restituce po roce 1989. 
Ve Lhotce dnes nalezneme pamětní desku věnovanou občanům, kteří byli bezdůvodně trestáni 
v rámci kolektivizace na počátku 50. let. Ta bude nadále připomínat nespravedlnost totalitního 
režimu vůči soukromým zemědělcům.

PTP a politicky nespolehlivé osoby
Do pomocných technických praporů byly 

zařazovány tzv. politicky nespolehlivé oso-
by. O politické nespolehlivosti rozhodovaly 
mocenské orgány na základě posudků z místa 
bydliště, zařazení do PTP také mohla posvětit 
zvláštní armádní komise. Do PTP byli posílání 
zástupci všech společenských vrstev, které 
se po únoru 1948 staly cílem represí – tedy 
soukromí zemědělci, podnikatelé a „továrníci“, 
kněží a řeholníci, studenti vyloučení z vyso-
kých škol, ale kupříkladu i živnostníci, kteří se 
odmítali vzdát svého obchodu. Věkový rozsah 
„petépáků“ činil 17 až 60 let, do útvarů mohli 
být zařazováni i synové nespolehlivých osob. 
Tzv. kategorie E – tedy politicky nespolehlivé 
osoby, které tvořily většinu členů PTP, byla zru-
šena až v roce 1954 spolu s posledními PTP. 
Nadále však existovaly tzv. technické prapory.  

Viz také text o PTP a panely k p. Gorylovi, 
p. Šestákovi a p. Kohlovi.
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