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příběh 20. století

Historie zachycená v portrétech obětí totalitních režimů 20. století oslovila letos 

porotu tradiční soutěže Czech Press Photo a vynesla Jiřímu Doleželovi hlavní cenu 

Zlaté oko v kategorii Portrét.
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RADOSLAV FALTÝNEK (*1926), Bohuslavice, zemědělec. Za 2. světové války se jeho 
rodiče zapojili do odbojové činnosti skupiny Zelený kádr, která působila na Konicku. V roce 1944 
byla skupina prozrazena. Rodiče popravili, Radoslav přežil věznění v Buchenwaldu. V 50. letech 
byl pod nátlakem donucen vstoupit do JZD, kde pracoval jako řadový dělník.

Stopy paměti jsou projektem sdružení 
novinářů a historiků, který shro-
mažďuje vzpomínky odpůrců a obětí 
nacistické a komunistické totality na 
Olomoucku. Svědectví posledních 
žijících pamětníků nejtemnějších let 
naší nedávné minulosti jsou zachy-
cena na audiovizuální záznam, 
doplněný o aktuální fotografický 
portrét každého jednotlivce v jeho 
domovském prostředí. 

Mezi respondenty patří pamětníci 
2. světové války a perzekucí komunis-
tického režimu v 50. letech (oběti ko-
lektivizace, církevní činitelé, předsta-
vitelé protikomunistického odboje, 
oběti provokací StB a členové vykon-
struovaných protirežimních skupin). 

Jejich životní příběhy odhalují nejen 
fatální spřízněnost obou totalitních 
režimů, ale i hloubku kořenů a pevnost 
víry lidí zkoušených a postižených 
totalitou. Tito nenápadní hrdinové jsou 
posledními živými a autentickými 
nositeli mravního étosu první repub-
liky, jíž dal její první prezident 
T. G. Masaryk do vínku heslo Nebát se 
a nekrást. Heslo, které v sobě ko n- 
ge niálně spojuje jak křesťanské prin-
cipy, tak sokolské ideje duševního 
i tělesného zdraví se vztahem člověka 
k rodné zemi a tím i k půdě a národu, 
z něhož vzešel. 

Projekt Stopy paměti zaznamenává 
osudy lidí, pro něž se Masarykův 
mravní odkaz stal přirozeným životním 
postojem a kteří ho nepřestávali hájit 
navzdory děsivým tragédiím uply-
nulého 20. století. 
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JARMILA NOHAVIČKOVÁ (*1923), Náměšt na Hané, učitelka a kronikářka. Na počátku 50. let byla její rodina nuceně vystěhována ze 
statku v Brníčku u Uničova. Do konce 50. let měla zákaz výkonu učitelského povolání. Dodnes je společensky činná. V dubnu 2010 vyhrála soudní při 
s tajemníkem MNV Ladislavem Nakládalem, který byl odsouzen za vystěhování její rodiny z usedlosti na dva roky s podmíněným odkladem.
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KVĚTOSLAV VRTĚL (*1922), Polkovice, zemědělec. Za 2. světové války byl nuceně nasazen v Rakousku. V rámci kolektivizace vesnice byl 
i s otcem pro výstrahu ostatním odsouzen ke konfi skaci majetku a 12 měsícům žaláře. Trest si odpykal v Olomouci a na Mírově. Později pracoval 
v dělnických profesích a ve Výzkumném ústavu potravinářském v Kroměříži.
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JOSEF FILIP (*1914), Bouzov, stolař. Zapojil se do protinacistického odboje na Bouzovsku. V rámci rozsáhlé zatýkací akce Gestapa byl v roce 
1944 zatčen. Prošel několika věznicemi – v Brně, Vídni, Berlíně – a nakonec skončil ve sběrném táboře ve Wolinu. Koncem války prodělal pochod smrti 
v oblasti Pomořanska, u Štětína byl osvobozen americkou armádou. Po válce pracoval v JZD.
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JOSEF HROCH (*1920), Dlouhá Stráň, zemědělec. Za nacistické okupace se zapojil do protifašistického odboje na Zábřežsku – přechovával 
partyzány a uprchlé ruské zajatce. V roce 1960 byl po dlouhodobém nátlaku donucen vstoupit do JZD. Dodnes aktivně hospodaří na samotě nad 
obcí Janoušov.
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JAN KRUMPHOLC (1927–2010), Radíkov, dělník a zemědělec. Za 2. světové války rodina Krumpholcových přechovávala 
a podporovala uprchlé ruské zajatce a partyzány. Po únoru 1948 se zapojil do protikomunistického odboje. Jednalo se však o provokaci 
StB. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen k 15 letům za velezradu a špionáž. Trest si odpykal v uranových dolech na Jáchymovsku a v jednom 
z nejtěžších pracovních lágrů – v kamenolomu Mořina. Počátkem 80. let byl znovu zatčen a odsouzen na tři roky za tisk a šíření katolického 
samizdatu. Následkem dlouhodobého vystavení účinkům radioaktivity trpěl těžkými zdravotními problémy. V listopadu 2010 zemřel. 
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JAROSLAV KRÁTKÝ (*1922), Ivaň, zemědělec. Na počátku 50. let byl označen za kulaka a jako největší statkář v obci pro výstrahu ostatním 
sedlákům odsouzen ke 4 letům vězení a k zabavení poloviny majetku. Po propuštění pracoval jako řadový dělník v JZD.
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BOŽENA ŠEBÁKOVÁ (*1920), Bedihošť, krejčová. V roce 1942 se provdala za Josefa Šebáka, kováře v Bedihošti, který byl v létě 1950 
odsouzen jako vůdčí osobnost ve vykonstruovaném procesu na 20 let. Propuštěn byl na amnestii 1960. Po celou dobu manželova věznění sama 
vychovávala dva syny a čelila ústrkům ze strany StB a místních komunistů. 
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LEOPOLD FÄRBER (*1928), Konice, dělník. Pocházel ze smíšeného manželství – jeho otec byl žid, matka katolička. Právě smíšené manželství 
rodičů ho uchránilo před deportací z židovského ghetta v Boskovicích, kde rodina žila před válkou. Již jako kluk se pod přezdívkou Hurvínek účastnil 
protinacistického odboje – dělal spojku mezi odbojovými skupinami. Po válce se stal vedoucím skautského oddílu v Jeseníku. Po únoru 1948 založil 
se svými vrstevníky skupinu, která rozšiřovala protikomunistické letáky a plánovala diverzní akce proti veřejným objektům. Po prozrazení celé skupiny 
byl v květnu 1950 zatčen a odsouzen na 16 let vězení. Následně prošel věznicemi v Plzni na Borech, Pardubicích a Leopoldově. Ze svého trestu si 
nakonec odseděl 8 let. Dodnes se věnuje sbírání dokumentů o druhém a třetím odboji.

Pribeh 20. st_fotky.indd   88Pribeh 20. st_fotky.indd   88 12/13/10   10:32:05 AM12/13/10   10:32:05 AM



Stopy paměti

paměť a dějiny 2010/04  89

JOSEF VLČEK (*1920), Olomouc, předseda Matice cyrilometodějské. Za okupace tajně studoval teologii. Po válce působil jako tajemník 
Matice cyrilometodějské a v roce 1946 se stal generálním tajemníkem církevních škol v ČSR. Po únoru 1948 bojoval za udržení rozvinutého 
poválečného církevního školství, šířil církevní literaturu a vyvíjel další protirežimní aktivity. V roce 1950 byl zatčen a souzen za velezradu a špionáž 
v zinscenovaném procesu s Ústředím katolické církve v Praze. Původně měl návrh na trest smrti, který mu byl zmírněn na 21 let. Léta věznění strávil 
ve věznicích v Ruzyni a v Leopoldově a v uranových dolech na Jáchymovsku. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960. V dalších letech pracoval 
v dělnických profesích. Počátkem 80. let byl znovu odsouzen na 20 měsíců za ilegální tisk a šíření katolického samizdatu. Tentokrát si odseděl 
10 měsíců na Borech. Po roce 1990 se stal předsedou Matice cyrilometodějské. Obdržel mnohá vyznamenání a řadu cen – např. medaili Za zásluhy 
udílenou papežem Benediktem XVI., Cenu města Olomouce v oblasti publicistika a žurnalistika za rok 2004 a v říjnu 2010 Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
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MILOŠ DOBRÝ (*1923), Olomouc, chemik. Pro svůj židovský původ byl v listopadu 1941 zařazen do vůbec prvního transportu (AK-1, pracovní 
komando), který mířil z Prahy do Terezína. V prosinci 1943 ho deportovali do Osvětimi. V roce 1944 byl přidělen do pracovního tábora Schwarzheide. 
Na konci války přežil pochod smrti. Po osvobození založil ragbyový oddíl v Olomouci. Po roce 1990 se stal předsedou České ragbyové unie 
a tajemníkem Židovské obce v Olomouci.
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JAN PŘIDAL (*1921), Vřesovice, zemědělec, básník a spisovatel. Od útlého mládí byl aktivní v Sokole. Za německé okupace se spolu se svými 
třemi bratry zapojil do sokolské odbojové organizace „Jindra“. Po vyzrazení byl zatčen Gestapem, vězněn v Brně a koncentračním táboře Flossenbürg. 
Po roce 1948 byl jedním z nejdéle soukromě hospodařících zemědělců na Prostějovsku, v roce 1960 však podlehl dlouhodobému nátlaku a vstoupil 
do JZD. Po roce 1990 působil jako předseda prostějovské Masarykovy společnosti a starosta Sokolské župy Prostějovské. V roce 2007 vydal knihu 
Konec selského stavu na Prostějovsku a o rok později Konec selského stavu na Olomoucku. V současnosti pracuje na vydání publikace o sokolském 
odboji za 2. světové války na Moravě.
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JOSEF ČOČEK (* 1933), Hranice na Moravě, dělník. V roce 1949 byl zadržen při pokusu o přechod státní hranice do Německa. Po třech 
měsících věznění v Plzni ho jako mladistvého propustili. Později se zapojil do protistátní činnosti – působil jako „agent-chodec“ ve službách 
CIC, zakládal odbojové skupiny na Moravě a ve Slezsku. Při sedmém přechodu do republiky byl v květnu 1954 u Valtic zadržen Pohraniční stráží. 
Původně odsouzen k trestu smrti, po odvolání rodičů mu byl trest snížen na 25 let. Trest si odpykal ve věznicích na Mírově a v Leopoldově. 
Propuštěn byl až na amnestii v roce 1964. Dnes působí jako předseda hranické odbočky Konfederace politických vězňů.
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