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Kniha historika Karla Jecha se zabývá mechanismy
a prùbìhem tzv. kolektivizace v Èeskoslovenské republice v patnácti letech po II.svìtové válce.
Autor zaèíná svou studii charakteristikou selského stavu, mezi jeho pøísluníky poèítá hospodáøe s usedlostmi
o výmìøe mezi patnácti a padesáti hektary. Tento selský
stav pøedstavoval nejen významnou zemìdìlskou sílu,
ale pøedevím byl základnou politické moci agrární strany, nejsilnìjí politické strany první republiky. Charakteristická pro nìj byla pomìrnì znaèná organizovanost
a formy hospodáøské kooperace (kampelièky, drustevnictví apod.).
Autor poté pomìrnì struènì charakterizuje zásadní
promìnu zemìdìlské politiky KSÈ v roce1948. Pùvodní
snaha získat rolnictvo na svou stranu vyjádøená napø.
v tzv. Hradeckém programu ustoupila radikálnìjímu smìru politiky zamìøenému na kolektivizaci a vybudování
socialistické velkovýroby.
Pozornost je v práci dále vìnována legislativním a administrativním nástrojùm, které byly k tomuto úèelu pouívány. Autor dokumentuje pozoruhodnou souslednost
celého procesu  nejdøíve byl na podzim 1948 pøedsednictvem ÚV KSÈ urèen ji zmínìný smìr a cíl zemìdìlské
politiky, v následných diskusích v rámci vedení KSÈ byl
definován nepøítel (kulak nebo té vesnický boháè),
v dalí fázi pak nastoupil výbìr vhodných legislativních
nástrojù pro omezování vesnických boháèù, zde byly
tvùrèím zpùsobem vyuity stávající zákony, které pùvodnì slouily k øízení zemìdìlského sektoru èi jiných odvìtví hospodáøství (týkající se pachtovného, zemìdìlského plánu, stíhání èerného obchodu apod.),
v této fázi ji byla dùleitá souèinnost funkcionáøù na
vech úrovních rozhodování. V prùbìhu roku 1950 pak
postupnì zesilovala váha justièních orgánù v celém
procesu. Výsledkem státního tlaku a zastraování pak
byl nejen rychlý nárùst poètu JZD, ale také skuteènost,
e ji koncem roku 1950 byl k dispozici rozsáhlý pùdní
fond, který stávající drustva a státní statky ani nebyly
schopny pøevzít.
Autor dokumentuje dalí zostøení politiky KSÈ vùèi
selskému stavu v roce 1951, kdy ji v bøeznu kolegium
ministerstva zemìdìlství napø. doporuèovalo nahradit
nucené výkupy techniky faktickým záborem bez náhra-

dy a kdy se pøedevím prosadilo radikální stanovisko
ministra zemìdìlství Ïurie, e vesnické boháèe je tøeba nejen zbavit pùdy, ale pøímo vystìhovat z vesnic.
V souvislosti s tím bylo iniciováno i vyluèování sedlákù
z JZD. V první polovinì roku 1951 pak byla postupnì
pøipravována tzv. Akce K (kulak), komplexní plán dalího potírání selského stavu pøedevím prostøednictvím
procesù a následného nuceného vystìhovávání. Formálním zakotvením byla tzv. smìrnice tøí ministrù (spravedlnosti, vnitra a národní bezpeènosti). Na Akci K navazovaly od roku 1952 dalí administrativní kampanì (vyluèování selských dìtí ze kol, sedlákù z národních výborù apod.). Autor sleduje i technické a organizaèní
problémy zpùsobené radikálním kurzem, krátké pozastavení Akce K pøes léto 1952 a její opìtné sputìní, vyvrcholení na jaøe 1953, opìtné zastavení v polovinì roku
1953 (tentokrát diktované zmìnìnými politickými podmínkami ve východním bloku a z toho plynoucí nejistotou)
a její formální zruení v lednu 1954.
V závìru se pak autor vìnuje dokonèování kolektivizace do roku1960. Jistý mezník zde pøedstavuje rok 1956,
kdy celostátní konference KSÈ v zásadì povolila individuální pøijímání kulakù do JZD, ve studii je ovem také
doloeno opìtovné pøitvrzování zemìdìlské politiky koncem padesátých let. Dále následuje bilance následkù kolektivizace pro selský stav a nakonec se autor jetì zamýlí nad souèasnými podmínkami a monostmi obnovení selského stavu.
Publikace se opírá o bohaté archivní zdroje, velmi cenné je zejména plastické vystiení celého mechanismu kolektivizace a souèinnosti rùzných mocenských orgánù pøi
jejím uskuteèòování  postupné pøerùstání jisté improvizace v propracovanou a formálnì ukotvenou a stále
se radikalizující kampaò, v ní postupnì trestní a bezpeènostní orgány pøebírají vedení od orgánù hospodáøských. V druhé èásti studie pak autor více vyuívá dokumentù charakterizujících prùbìh kolektivizace na niích
stupních øízení a dokládajících osudy postiených. Rovnì významná je i pozornost, kterou autor vìnuje Slovensku.
Pro výzkum dìjin kolektivizace pøedstavuje Jechova
monografie významný krok, øada otázek vak stále jetì
zùstává otevøená a èeká na dalí zpracování.
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