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Metodický návod 
aneb kam se obrátit 

 Archivy (SOA a SOkA) 

 fondy: MNV, ONV, OV KSČ, kroniky, JZD,… 

 Obecní úřady (kroniky, pamětníci) 

 Regionální muzea 

 Místní noviny 

 Pamětníci 

 

 



Kolektivizace zemědělství na příkladu obce Veltěže 

Veltěže - letecký pohled 



Obecné informace o vesnici 

 5 km od Loun 

 První zmínka o obci v 

roce 1228 

 Řepařská oblast 

 Počet obyv.: 581 (r. 

1945), rozloha: 469 ha 

 21 původních usedlostí 

s výměrou od 10 – 20 ha  

 Ve vesnici 6 velkých 

sedláků (20-30 ha) 

 

 



Katastrální mapa 

Veltěž 

-fialově označeny 

původní statky 



Vznik JZD Veltěže 

 r. 1950 – společný osev 

 1. ledna 1951 založeno JZD (III. výrobní typ) 

 v době vzniku 60 členů, v době největší slávy 98  

 Předseda: Václav Kučera (KSČ) – střední rolník (12 ha)  

 Vstup pěti velkých sedláků X po půl roce vyloučeni 

 Špatná ekonomická situace (práce neschopní 

členové, bezzemci, práce na záhumenkách) 

 - 1952 velký odliv členů → 2. pol 50. let je 39 členů 

 r. 1956 – JZD v likvidaci, převzato ČSSS 

 

 

 



Demonstrativní rozorávání mezí 



„BOJ PROTI TŘÍDNÍM NEPŘÁTELŮM“ VE VELTĚŽÍCH 

Tabule hanby na 

náměstí v Lounech 



„BOJ PROTI TŘÍDNÍM NEPŘÁTELŮM“ VE VELTĚŽÍCH 

 6 velkých sedláků 

 Staré zemědělské rodiny 

 Za 1. rep. členové agrární strany 

 Po Únoru 1948 vstup do KSČ 

 Leden 1951-vstup do JZD 

 Září/listopad 1951 vyloučeni, na majetek uvalena 

nucená správa za neplnění jednotného hosp. plánu 

 Následovaly soudní postihy za údajné neplnění 

dodávek, pokuty, měsíce či léta strávená ve vězení 

 Důležitost mezilidských vztahů 

 



Nařízení o nuceném nájmu na hospodářství Miroslava Brázdy 



Osud sedláka Zdeňka Kalouše 

 *18. 11. 1888 

 21 ha 

 agrárníci → lidovci  → KSČ 

 1949 - neplnění dodávek → pokuta 160 tisíc 

 1950 - za šíření poplašné zprávy → 5 měsíců, pokuta 

10 tisíc  

 1952 - neplnění dodávek a ohrožení jednotného 

hospodářského plánu → 4 měsíce, pokuta 40 tisíc 

 1955 - sabotáž → 2 roky, propadnutí jmění, zákaz 

pobytu v obci 

 



Děkuji za pozornost. 


