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Pracovní list je určen pro ilustraci průběhu kolektivizace 

v komunistickém Československu v 50. letech 



 
 

  

A přišla kolektivizace…  

Skutečný příběh obyvatel jedné malé vesnice. 

 

 Psal se duben 1952 a obyvatelé zemědělské osady Símře na Hranicku měli za sebou už 

čtyři roky každodenní šikany od zdejších komunistů, kteří je nenazývali jinak než kulaky či 

nepřáteli lidu. A to kvůli tomu, že zdejší statkáři opakovaně odmítali vstoupit do JZD. 

Nebylo divu. Všichni byli potomci takzvaných dvořáků, tedy privilegovaných zemědělců. 

Jejich předkové dokonce vlastnili glejt knížete Leopolda z Dittrichštejna a svými plodinami 

zásobovali kuchyň vídeňského dvora.  

 A právě to bylo trnem v oku komunistickým funkcionářům, kteří považovali likvidaci 

hospodaření v Símři za stranický úkol. Začali tím, že zdejší rolníky několik let zatěžovali 

neúměrnými povinnými dávkami a jejich neplnění trestali. V březnu 1952 se pak rozhodli 

ještě „přitvrdit“. Násilně odvezli a uvěznili místní hospodáře, které následně soud v Hranicích 

odsoudil k trestům vězení v táboře nucených prací v Jáchymově a Hlubočkách a 

k propadnutí majetku.  

 Poté, co se tak komunisté zbavili statkářů, vtrhli i na jejich rodiny. Podle vzpomínek 

pamětníků jednoho dubnového rána obstoupili usedlosti v Símři ozbrojení příslušníci 

Lidových milicí a pod takzvanou ochranou Sboru národní bezpečnosti všechny občany 

osady, včetně dětí a starců, odvezli nákladními auty k Havlíčkovu Brodu. V zanedbaných 

budovách je pak ubytovali a přidělili na práci ve státním statku.  

 Ani to však komunistům nestačilo. Okresní národní výbor v Hranicích vydal 27.května 

1952 výměr, podle kterého měli všichni obyvatelé Símře přísný zákaz vrátit se někdy zpátky 

do hranického okresu. Osadu se tak komunistům podařilo během kolektivizace zcela vymazat 

z mapy.  

 Odvolání občanů proti takovému postupu bylo nepřípustné, navíc lidem vyháněným 

z domovů bylo řečeno, že je s nimi zacházeno ohleduplně, neboť v Rusku prý byli kulaci 

stříleni hned u vrat. Vedení Okresního národního výboru uvedlo, že tato opatření byla 

nezbytná k řádnému chodu hospodářství v Símři.  

Zkráceno z textu:  HELCL, Roman. Osada musela zaniknout, Žili v ní jen kulaci. Dnes. 18.duben 2009. 

  



 
 

I. Na základě přečteného textu odpověz  

 

1. Co bránilo sedlákům ze Símře vstoupit do JZD? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Jakými prostředky byl na zmíněné sedláky prováděn nátlak? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Jakým způsobem tlak na vstup do JZD pocítily ženy a děti sedláků? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Jaký byl další osud jejich rodné obce Símře? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Znáš ze svého okolí jiný případ dopadu kolektivizace na rodinné hospodářství?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. Doplň vysvětlení pojmů, které jsou v textu tučně vyznačeny 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


