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Sedlák je své půdy přítel jediný
Jan Broj – jeden český osud

J a r o sl av Ro ko ský

Selský rod Brojů hospodařil ve Volduchách na Rokycansku po generace.
V totalitních časech měl těžký osud, protože stál na straně svobody a demokracie.
Komunisté Stanislava Broje popravili, protože chtěl mít svobodné zemědělce ve
svobodné zemi. Nejstarší syn Jan šel v otcových šlépějích, sedlačil a zajímal se
o věci veřejné. Po listopadu 1989 byl poradcem Václava Havla a usiloval o rehabilitaci selského stavu. Zemřel 15. října 2015 ve věku nedožitých 84 let.
Jako poslední poctu, kterou bychom mu rádi vzdali, přinášíme tento rozhovor,
natočený v říjnu 2007.
Pane Broji, váš tatínek se zapojil
do odboje proti nacistům. Věděl
jste o jeho aktivitách?

Bylo mi pouhých deset let, když byl
spáchán atentát na Reinharda Heydricha. Po tom atentátu se hledaly
dvě věci – jízdní kolo a jarní plášť,
takový ten baloňáček. Jedna z těchto věcí byla určitou dobu schována
i u nás na statku, o čemž jsem jako
dítě nevěděl.
Jednoho dne jsme jeli s otcem na
pole, orali jsme, a když jsme se pak
dostali k mezi, tak mi otec řekl: Hele,
tady je třeba, abychom udělali hlubší
brázdu, tak posuň tamtu páčku o tři
zoubky. Tak jsem tak učinil a najednou otec zastavil koně, jdeme se podívat a u té meze ležel vyoraný balíček.
V tom balíčku byla pistole a nějaké
náboje. Tak tohle jsem v těch deseti
letech už vnímal.
Věděla o tom maminka a sourozenci?

Ne, akorát my dva.
Pomáhali jste rodinám postiženým
nacistickou perzekucí. Jak konkrétně taková pomoc vypadala?
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Otec byl velký národovec a byl si vědom jedné věci: že ať je válka, nebo
ne, národ nesmí hladovět. Čtyři kilometry od statku bylo okresní město
Rokycany, kde měl spoustu známých,
protože tam chodil na gymnázium.
Takže do Rokycan šly zemědělské
produkty prakticky denně. Na statku
se také od rána do večera na mouku
šrotovala pšenice a z té byla půlka
vesnice živa. Souviselo to s tím, že
otec nechtěl, aby lidé trpěli. A pochopitelně, že každý dobrý skutek musí
být po zásluze potrestán. Byli tam
třeba tři občané ze vsi, kteří u nás
byli živi celou válku, nezaplatili za
to jediný groš, ale zato se podepsali
pod otcovu smrt. I tohle si s sebou nesete do života, že stokrát můžete být
přesvědčeni, že děláte dobrý skutek,
a nakonec zjistíte, že jste měli jednat
trochu jinak. Ale to je škola života
a s tím se prostě setkáte, aniž byste
si to uvědomili.
Tatínek byl agrárník. Jaký byl jeho
vztah k agrární straně?

Velice kladný. Již v roce 1918 jako
sedmnáctiletý kluk zorganizoval ve
vesnici, která čítá ještě do dnešních
dnů tisíc obyvatel, průvod do okresního města. Sám se postavil do jeho

čela na koni. Byl předsedou agrárního
dorostu v Rokycanech a současně to
byl jeho vstup do politiky. Sedlačina
pro něho byla alfou a omegou. Otcův
bratr (Eduard Broj) po absolvování
gymnázia v Rokycanech odcestoval
do Říma, aby se po šesti letech studií vrátil se dvěma doktoráty, jedním
z filozofie a druhým z teologie. Za otcem jezdili profesoři a přesvědčovali
dědečka, aby dal i otce na studie. Že
má schopnosti, tak aby se neutápěl
na vesnici. Otec byl ale sedlák tělem
i duší, tudíž všechny snahy odmítl.
Věnoval se polím, byl výborný zemědělec a přitom ještě stačil dělat
politickou činnost.
Když bylo fašistické Německo poraženo, ale už se vědělo, že podle Košického programu nebude fungovat
agrární strana, velice ho to rmoutilo.
Objel všechny předsedy politických
stran, které tu v té době byly. Když se
vrátil z Prahy, tak jsme spolu chvilku
diskutovali. Řekl, že ze všech čtyř
stran, které byly v Národní frontě,
se mu jeví jako nejlepší lidová strana.
A sice z toho titulu, že nemá ve svém
programu slovo socialismus nebo socialistický, na to byl alergický. Rozjel
se nejen po Plzeňském kraji, kde působil. Setkal se s doktorem Ducháčkem a pak byli voleni do parlamentu
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Jan Broj s fotografií Antonína Švehly, předsedy agrární strany a ministerského předsedy první ČSR

(Ivo Ducháček byl volebním lídrem,
Stanislav Broj „dvojka“ na kandidátce
Československé strany lidové, kam
vstoupil v červenci 1945, oba byli
zvoleni 26. května 1946 poslanci Ústavodárného Národního shromáždění
/ÚNS/ – pozn. aut.).

Skutečně byl vynikající řečník. Ten
kratší projev než dvě hodiny nikdy
v životě neměl a v životě jsem neviděl,
že by si byl napsal jednu jedinou větu.

Otec se věnoval hodně četbě, takže
pro něho vývoj, který nastal v republice, nebyl překvapivý. Mluvil o tom
už za války. Říkal mi o kolchozech,
sovchozech, o tom, co Stalin páchal
za masové vraždy v Rusku. Jeho
krédem bylo, aby to tady nedopadlo
jako v Sovětském svazu. Bohužel bylo
málo těch, kteří vyslechli slova moudrosti, a místo toho se přiklonili ke
komunistické straně. V tu dobu bylo
víc lidí, kteří si neuměli představit, co
to znamená socialismus. Lidé pokud
chodili na schůze mého otce, tak už
o tom byli informováni.

Jaký měl tatínek po válce vztah
k Sovětskému svazu? Protože Volduchy byly osvobozeny Američany,
ale kousek od vás už bojovala Rudá
armáda. Jaká byla zkušenost, názory a pohled na Sovětský svaz?

To je podchyceno zpravodajským
oddělením ministerstva vnitra.
Tatínek patřil v kritice komunistické strany a jejích způsobů k těm
nejodvážnějším, nejen v zemědělské politice. Také pracoval v bez-

Tatínek prý platil za výborného
řečníka…

Foto: J. Rokoský

pečnost n ím v ýbor u Ú NS, kde
společně s doktorem Bohumírem
Bunžou, rovněž poslancem za lidovou stranu, a některými národními socialisty kritizoval přesuny,
které dělal ministr vnitra Václav
Nosek ve Sboru národní bezpečnosti, což byla příčina únorové
vládní krize. Jak jste vnímali komunistický převrat?

To bylo vcelku jasné, protože se blížily volby do parlamentu a komunistická strana si byla vědoma toho, že by
v žádném případě nezískala absolutní
většinu, aby mohla vládnout diktátem
celé republice. Možná, že jste slyšel
parlamentní výrok Klementa Gottwalda z prosince 1929, kdy říkal, že se
jezdí učit do Ruska, jak vám zakroutit
krky, a tam to ovládají velice dobře.
Bohužel slova Klementa Gottwalda
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většina poslanců brala jako legraci,
ale netrvalo dlouho a komunisti to
předvedli v celé své nahotě. U zemědělců to není tak jako v jiných
odvětvích. Sedlákem se musí člověk
narodit. Jestliže se s tím nenarodí,
tak dokáže něco udělat, ale něco
tomu schází, ta šťáva v tom prostě
není. O co tady šlo? Tady se přerušila kontinuita mezi jednotlivými
generacemi a to byla největší ztráta,
která se na venkově a v zemědělství
mohla uskutečnit. Komunisté měli
ze zemědělců strach, že to bude nejtvrdší oříšek. Vezměte si poslance
za lidovou stranu Ing. Rostislava Sochorce, který pocházel z Uherského
Hradiště a ještě s legitimací poslance
(po četných sporech s KSČ rezignoval
v listopadu 1947) byl ubit, skutečně
ubit při výslechu (v únoru 1948 zatčen, podle oficiální verze spáchal
sebevraždu, zřejmě však zemřel na
následky týrání ve vazební věznici
v Brně). Přivezli ho v cínové rakvi,
která nesměla být otevřena (pohřeb
17. května 1948 přerostl ve spontánní
demonstraci proti komunistickému
režimu). Tak si představte, v jakém
stavu ten člověk asi byl. Bohužel, bylo
to zemědělství, které takhle trpělo.
Vždycky se dědilo z otce na syna.
Kde je přetržený tento svazek, tam
bohužel ještě dnes lidé, kteří věnovali
zemědělství hodně práce a hodně peněz, zjistí, že tomu něco chybí.
Zmínil jste případ inženýra Rostislava Sochorce, což byl tatínkův
př ítel, k ter ý t rag ick y zem ř el
v květnu 1948. Podobně dopadli
i někteří další představitelé lidové strany, bývalí agrárníci, jako
například poslanec Jan Plesl z Vlčnova u Uherského Brodu. Někteří
poslanci lidové strany ale zvolili
emigraci. Byli to již zmínění Štěpán Benda z Litoměřic a Bohumír
Bunža z Bojkovic, ale i Jindřich
Nermuť a další. Proč se tedy tatínek, zvláště poté, co se stalo Rostislavu Sochorcovi v květnu 1948,
nerozhodl odejít ze země?

Otec byl férov ý člověk, kter ý si
vždy stál za tím, co řekl. Některým
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Jan Broj s přáteli

jmenovaným poslancům skutečně
pomohl přes hranice. Jeho rajon byl
od Rokycan až po Rozvadov, měl tam
svoje známé, takže tito poslanci se
díky otci dostali ven. Spousta lidí, a já
u těch rozhovorů byl, říkala: Stando,
odjeď, nezůstávej tady, zavřou tě. Ale
protože otec byl svůj, tak řekl: Ne.
Zdůvodňoval to následovně: Když
odejdu, tak komunisté na mě nahází
špínu a moji voliči, kteří mi věřili, tak si
můžou říct, podívejte se, to byl takový
hajzl a asi ty věci musel provozovat,
tak proto radši utekl. A tím by utrpěla
jeho prestiž. Otec měl zásadu, že proti
republice, proti českému národu se
slůvkem neprovinil. Takže neemigruje a zůstane tu do krajnosti. Tohle byl
ten tvrdý, dalo by se říct furiantský
postup, za kterým si jako morálně
čistý člověk stál.
Vraťme se ještě zpátky. Tatínek
byl zatčen 8. června 1948. Jak to
zatčení probíhalo?

Dne 5. června 1948 mu skončil po
nových „volbách“ poslanecký mandát a s ním i imunita. Přijeli pro něj
opravdu 8. června, a kdo má trošičku
něco společného se zemědělstvím,
tak ví, že podle lidové pranostiky
bylo Medarda a začínala sena. Otec

Foto: archiv autora

v tu dobu už normálně sedlačil doma
a jel obracet seno. Vyjel s koněm
s obracečkou před vrata, ale přišel
tajemník národního výboru a říká:
Stáňo, jsou tam nějací chlapi a chtěli
by s tebou mluvit. Otec odvedl koně
na dvůr a šel na obecní úřad, ale tam
už nedošel. Hned před budovou ho
naložili do automobilu, odvezli a tehdy viděl naposled svou rodnou ves.
Pro vás to mělo ten dopad, že vás
vyloučili ze střední školy. Jak vyloučení probíhalo?

Ředitel mě rozhlasem zavolal do ředitelny. Tam mi stroze oznámil, že
tímto okamžikem jsem skončil studia
na zemědělské škole v Plzni a že si
musím uvědomit, že komunistická
strana si nebude vychovávat do budoucna inteligenci, která by pocházela z takových rodin, jako je rodina
Brojova. Nařídil sekretářce, aby šla
do třídy a přinesla mi tašku a věci,
které jsem měl v lavici. Nesměl jsem
se ani rozloučit s kamarády, na příkaz
ředitele mě musela vyvést před školu
a čekat, než jsem se dostal na tramvaj.
Tatínek byl v prosinci 1948 odsouzen k pěti letům vězení právě za
pomoc lidoveckým poslancům při
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útěku do zahraničí. Podruhé byl
souzen za údajnou vzpouru vězňů
v Plzni na Borech. Ze spisů vyplývá, že obžaloba byla připravena
28. dubna 1950. Jednalo se, řekněme, o trestnou činnost ve vězení a bylo to primárně namířeno
proti bachařům, kteří se chovali
ještě slušně a snažili se vězňům
pomáhat, jako strážmistr Čeněk
Petelík. Hned druhý den, co byla
obžaloba připravena, zasedalo
bezpečnostní kolegium ÚV KSČ
v Praze, které rozhodlo, že v procesu padnou tři tresty smrti. Následně to šlo do Plzně, kde zasedala krajská bezpečnostní pětka,
ale ta už to měla jen potv rdit
a připravit podklady. Státní soud
potom už jen vynesl tresty smrti:
tatínkovi, jemuž bylo 49 let, Čeňku Petelíkovi, strážmistrovi Sboru vězeňské služby, kterému bylo
33 let, a René Černému, vojákovi,
jemuž tehdy bylo 36 let. Kdy jste
se dozvěděli, že tatínek bude
popraven?

Všechno to začalo začátkem května
1950, kdy jsme dostali korespondenční lístek, že jsou dočasně zastavena
podávání balíčků, návštěvy a výměna
dopisů. Strýc farář v tu dobu sloužil
v Praze na Žižkově u sv. Anny a měl
nějaký divný sen, a tak se sebral a jel
na Pankrác, kde si vyžádal návštěvu
bratra. Tam mu bylo řečeno: žádná
návštěva není povolená, váš bratr je
odsouzený k trestu smrti. To bylo
velké překvapení a to už byl převezený z Borů na Pankrác. Na jedné
pochůzce, takzvaném kolečku v borské věznici, odhodil generál Píka,
který tam byl s otcem vězněný, půlku
cigarety, jak se říká vajgla. Čeněk
Petelík, dozorce, který měl vězně na
starost, ten nedopalek sebral a dal ho
otci s tím, že až se vrátí z vězení, tak
aby ho předal rodině generála Píky.
Tohle, jak se říká, byl poslední hřebíček do rakve pro Čeňka Petelíka.
Když byl vyslýchán, přinesli ho na
celu a kolegové vězni ho nepoznali.
Nepoznali, že by to mohl být Čeněk
Petelík. Tak si představte, co tam lidé
asi museli zkusit. Strýček podal žá-

Trestní list Stanislava Broje, popraveného 23. května 1950 ve věznici na Pankráci
Foto: NA

dost o milost a rozběhla se mašinerie
od ústředního výboru až po místní
organizaci KSČ. Posílali dotazník,
aby se tyto organizace postupně vyjádřily k eventuálnímu propuštění po
uplynutí půlky trestu. Po celé škále
těch ouřadů přišlo, že je to krátká
doba, co je zavřený, a že za otcem stojí zemědělci v celém Západočeském
kraji a že domů jít nesmí. Že by brzdil
vznik jednotlivých zemědělských
družstev a že krajské okresní orgány potom nejsou schopny pracovat
na socializaci vesnice, když budou
mít Broje proti sobě. Takže se vy-

konstruoval monstrproces. Otec byl
čtyři týdny v samovazbě a rozsudek
zněl, že připravoval vzpouru vězňů
v Borské věznici. Za to byl odsouzen
k nejvyššímu trestu.
Mohli jste tatínka ještě navštívit?

Já se tomu chtěl vyhnout…
Promiňte.

My jsme se to skutečně dozvěděli až
22. května večer v 19 hodin, že otec
bude ráno v 5.00 popraven. Jeho po-
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slední přání bylo rozloučit se s rodinou… Tak jsme tam byli v půl třetí
ráno na Pankráci. On byl ve druhém
poschodí, v podzemí, a tam stál ve
dveřích dvoumetrový stůl, my jsme
byli na chodbě, on byl v té kobce, žádné políbení ani podání ruky, prostě
nic. Bylo to povolené na dvacet minut s tím, že nám předem oznámili,
že když se budeme bavit o politice,
návštěva okamžitě končí. Tak to je
asi všechno.
Tatínek je pochován v hromadném
hrobě v Ďáblicích?

Strejček se znal se správcem ďáblického hřbitova. Ten za ním jednoho
dne přišel a říkal mu: Pane doktore,
přišel mi seznam popravených a je tam
jméno Stanislav Broj. Není to nějaký
váš příbuzný? Tak si tam řekli, co
a jak. Hřbitov má zákoutí, které bylo
užíváno jako smetiště. A bolševik to
prostě udělal tím způsobem, že se do
toho smetiště vyhloubila jáma a do
ní se naskládalo deset rakví. Vrstva
vápna, vrstva fošen a dalších deset
rakví. Šachty byly všechny po třiceti
rakvích. Mám to taky na fotografii.
U každé šachty jenom kus klacku
píchnutý do země a bílé číslo. Otec měl
17 na šachtě a poslední číslo bylo 31.
Jak to vypadalo s hospodářstvím?
Kdysi jste mi říkal, že jste se tam
vlastně střídali s bratrem Jiřím.
Vy jste šel na vojnu, a když jste se
vrátil, tak šel na vojnu bratr?

Ono to tak nějak navazovalo na sebe,
otce zatkli a mně bylo šestnáct let.
Zůstal jsem doma a hospodařil na
těch dvaceti hektarech, které jsme
měli. S bratrem, který byl o tři roky
mladší, jsme společně ty hektary
a dobytek obdělávali. Když byl otec
odsouzen, veškerý jeho majetek propadl ve prospěch státu. To znamená, že půlka budov, půlka pozemků
a půlka dobytka propadla státu a byla
přidělena zemědělcům ve vsi. Ti se
pochopitelně bránili. Dobře, když si
nevezmeš Brojův pozemek, je to neuposlechnutí a oni už tě na Borech naučí.
Takovýmto způsobem se ten náš
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■ Jan Broj se narodil 25. května 1932 v Plzni. Otec Stanislav Broj byl sedlákem z Volduch
na Rokycansku, který se v roce 1927 oženil s Marií Bohuslavovou, s níž měl ještě dceru
Bohumilu (1928) a syna Jiřího (1935). V kritickém roce Mnichova šel Jan do obecné školy, po
níž následovala měšťanská škola v Rokycanech. Odmalička všichni sourozenci pomáhali na
hospodářství ve Volduchách. Za okupace se tatínek zapojil do domácího odboje, rodina také
pomáhala rodinám postiženým nacistickou perzekucí. V květnu 1945 Volduchy osvobodili
Američané, tatínek se stal předsedou místního národního výboru. Po zákazu agrární
strany přešel do strany lidové. Byl zvolen
poslancem do Ústavodárného Národního
shromáždění za Plzeňský kraj a v parlamentu hájil zájmy českých zemědělců,
vystupoval proti mocenským tendencím
KSČ. Nejstarší syn Jan po válce studoval
vyšší rolnickou školu v Plzni a připravoval
se na to, že jednou převezme rodinný grunt.
Po nastolení monopolu moci KSČ byl
jeho otec za své demokratické postoje
8. června 1948 zatčen. Státním soudem
v Praze byl v prosinci 1948 za údajnou
protistátní činnost odsouzen k pěti letům
těžkého žaláře. Z pankrácké věznice byl
převezen do věznice na Borech v Plzni, kde
jej rodina mohla občas navštívit. Syn Jan
byl vyloučen ze studií, nemohl dostudovat
ani střední školu. V květnu 1950 připravila
KSČ vykonstruovaný proces, jednalo se o údajnou vzpouru vězňů na Borech. V případu Čeněk
Petelík a spol. bylo souzeno celkem 14 osob, příslušníci stráže vězeňské služby a političtí
vězni. Stanislav Broj byl odsouzen k trestu smrti a 23. května 1950 v ranních hodinách na
Pankráci popraven.
Syn Jan narukoval k Pomocným technickým praporům, kde v těžkých podmínkách pracoval
na různých stavbách. Po návratu z PTP na podzim 1954 začal hospodařit, ale nakonec byl
nucen na sklonku léta 1957 vstoupit do jednotného zemědělského družstva. V lednu 1958 se
oženil. Manželka Olga pocházela ze statku v Březové ve Středočeském kraji, kam se přiženil.
Ze šťastného manželství se jim narodila dcera Olga a syn Jan. Nejprve pracoval na státním
statku, poté v 60. letech jako zootechnik v JZD Březová. Za Pražského jara podporoval politiku
Dubčekova reformního křídla, což mu posléze vyneslo opět označení politicky nespolehlivý.
Za husákovské normalizace pracoval ve skladu Ovoce a zelenina Středočeský kraj, jehož se
nakonec mohl stát vedoucím. Věnoval se rodině a zálibám, k nimž patřila opera a divadlo.
Maminka přežila tatínka o 31 let. Ještě před listopadem 1989 se stal členem Československé
strany lidové.
Po listopadu 1989 byl jeho otec plně rehabilitován. Dne 28. října 1992 mu byl in memoriam
udělen řád T. G. Masaryka. Na hospodářství ve Volduchách hospodaří bratr Jiří se svým synem
a vnukem, tedy už tři generace Brojů. Na statku je také umístěna pamětní deska. Jan Broj se stal
předsedou lidové strany v okrese, vstoupil do Konfederace politických vězňů, kde se věnoval
zemědělské politice. V září 1990 svolal a zorganizoval první setkání soukromých zemědělců
z celé Československé republiky a následně také vedl delegaci zemědělců na Pražský hrad.
Na počátku 90. let byl jedním z poradců Václava Havla, na starost měl oblast zemědělství.
Přes den „úřadoval“ na Hradě a do noci pak oral na poli. V pozdějších 90. letech vývoj už tak
příznivý nebyl, a to jak veřejný, tak soukromý. Veřejně vystoupil z lidové strany, pokusil se
vzkřísit stranu agrární a následně se pohyboval v mimoparlamentní politice. Jeho jediný syn,
který začal také hospodařit po listopadu 1989, předčasně zemřel v roce 1997. O dva roky později
přišla další krutá rána, zemřela jeho žena Olga, která mu byla vždy pevnou oporou. Záchranou
pro něj byla práce, sám voják v poli hospodařil, co mu síly stačily, až do úplného konce. Zemřel
15. října 2015. Na jeho smutečním oznámení stálo: Ještě jedenkráte vyjít do polí, ještě jednou
moci se potěšit jarem, vidět louky kvést a zlátnout obilí, ještě rozloučit se s životem jak darem…
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Jan Broj se strýcem Eduardem, s kamarády u Pomocných technických praporů a s manželkou Olgou na výletě v NDR

majetek dělil. A do toho jsem rukoval na vojnu. Odsloužil jsem si dvacet sedm měsíců. Šel jsem do civilu
27. listopadu 1954 a bratr zjara rukoval. Takže jsme se takhle vystřídali,
dalo by se říct, mezi vraty.
Sloužil jste u Pomocných technických praporů. Jaká je vaše zkušenost? Počítám, že jediné pozitivum
jsou přátelství, která jste tam
uzavřeli.

To víte, že na vojně se toho udá za
měsíc hodně, co teprve za rok, za
dva. Pomocné technické prapory byly
útvary, kde jsme měli, říkali jsme tomu
speciální zbraně, a sice dalekonosný
lopaty a rychlopalný krumpáče. My
jsme za celou dobu vojny viděli skutečné zbraně jenom jeden týden. Bylo
to v době, kdy zemřel Gottwald se Stalinem, v březnu 1953. Přestože jsme
měli na jedné straně silnice ubikace
a hned na druhé straně silnice stavbu,
nesměli jsme tu silnici přejít. Byli jsme
jako psi u boudy, i když jsme měli tyhle
„speciální zbraně“, tak abychom holt
neudělali vzpouru nebo něco takového. V Praze existovali vojáci, měli
fialový výložky, neměli lodičky, měli
brigadýrky a byla to taková ocelová
pěst komunistické armády. Tito vojáci
z Prahy s ostře nabitými flintami obšancovali celý náš lágr a čtyřiadvacet
hodin denně jsme byli pod kontrolou

zbraní. My jsme prostě byli lidi, na které si nemohli vymyslet něco, aby je zavřeli, to je jedna věc. Zadruhé, i kdyby
něco našli, neměli nás kam zavřít, na
to neměli kapacity. A na převýchovu
už to prostě nebylo. Byli jsme vojáci
od osmnácti do šedesáti let. Při přesunech pétépáků se v Plzni na nádraží
potkal táta se synem, oba jako černí
baroni. Ahoj, táto, kampak jedete, my
ještě nevíme, to se dozvíme až ve vlaku…
Na cimře jste byl s kamarádem, kterému už bylo šedesát a sloužil čtvrtý rok,
takže vyhlídky nebyly nijak růžové.
Ta nejistota, když nevíte, jestli pojedete domů zítra, nebo za pět let, byla
hrozná. Nehledě na to, že když třeba
šli mladí kluci na horníka, tak chodili
do učňáku. Tři roky se učili na horníka. Když jsme narukovali my, tak
večer jste se dostali do Ostravy a ráno
v šest hodin už jste byli v kleci a fárali
jste. Kolik kluků tam zbytečně přišlo
o život. Myslím, že jestli jsme dostali
patnáct korun příplatek k důchodu za
měsíc, je to pakatel za to, co jsme tam
prožívali za nervy.
Když jste se vrátil z PTP, jak se
k vám chovali spoluobčané ve
Volduchách a okolí? Podporovali
vás, nebo se od vás odvrátili?

Ať máte jakoukoliv společnost, ať je
to jakákoliv vesnice, jakékoliv město,
všude máte přátele a nepřátele. Byli
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lidé, kteří u nás třeba dříve pracovali,
ale nevěděli, jak se to bude vyvíjet,
a aby si to nepošramotili, tak k nám
přestali chodit. Ale zase byli na druhé
straně lidé – na vesnici si vidíte až do
talíře, jaká je polívka – kteří přišli
a řekli: Hele, kdybyste potřebovali, tak
přijď, řekni a my vám pomůžeme. Že by
se jednoznačně vesnice profilovala:
budeme je ignorovat, nebo budeme
jim pomáhat, to je utopie.
Čekala vás ještě jedna bolestná
záležitost: vzdát se zbytku polí
a vstoupit do JZD. Jak vypadal váš
vstup do družstva?

Hrozně. Odmalička jsem s tím byl
spjatý. Komunisté o pouti, která je
skutečně hodně navštěvovaná, chtěli
slavnostně vyhlásit, že celá vesnice
vstoupila do JZD. Bylo nás tam posledních pět šest mohykánů, kteří jsme
to podepsali až v pondělí, abychom
nemuseli figurovat mezi členy. Měl
jsem čtyři měsíce před svatbou (ženil
se v lednu 1958), verbovali nás tři kamarády ze zemědělství. Byli jsme na
zábavě, kde jsme si připadali jako na
pohřbu. Odtud jsme odešli a šli jsme
se rozloučit na pole. V noci! To pole,
ten dobytek je jako dítě, prostě to
všechno patří k sobě! A když s tím
žijete odmalička, když s tím žijete
pětadvacet let, tak to je něco hrozného, proto těch obětí v zemědělství
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rozhovor

Po listopadu 1989 byl Jan Broj poradcem prezidenta Václava Havla

bylo tolik! Protože nikdo si nedovede
představit, kdo v tom nežil, kdo tohle
neprožije, co to znamená takovým
drastickým způsobem připravit člověka o duševno. Tady nejde o finanční stránku nebo cokoliv jiného. Ale
prostě to duchovno, které v člověku
přežívá, to nelze vymýtit! Žádným
způsobem! A nedivím se, že tolik zemědělců zaplatilo životem, a když ne
životem, tak alespoň úrazy a podobně.
Po listopadu 1989 jste působil na
Pražském hradě, kde jste se snažil zemědělcům a sedlákům pomáhat, především těm starším. Aby
se dočkali určitého zadostiučinění a aby se křivda alespoň trochu
zmírnila. Jak se stane člověk poradcem Václava Havla?

Kdybyste viděl, jak nám chodilo pět
set dopisů denně, nebyla šance jenom
ty dopisy přečíst a pak na ně odpovídat. Byl jsem na poli a přijeli za mnou
z Konfederace politických vězňů, že
shání někoho, kdo byl politickým vězněm nebo je přímým nástupcem toho,
kdo politickým vězněm byl. Tak já že
bych splňoval podmínky, tak jestli
bych se nestal členem Konfederace
politických vězňů a že bych tam dělal
zemědělskou komisi. Tak jsem na to
přistoupil a dostal jsem za úkol 1. září
1990 uspořádat první setkání soukromých zemědělců. Největší sál,
který byl na Berounsku, praskal ve
švech. Setkání jsem měl ve své režii,
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to už byl místopředsedou vlády Baudyš, ten se toho také zúčastnil. Měl
jsem proslov a pak následovala velká
diskuse. V týdnu, než se uskutečnilo
setkání zemědělců, sem přijela nějaká anglická hudební skupina, která
rovnou z letiště jela na Hrad k panu
prezidentovi. A z pléna se ozval člověk a řekl, že všechna odvětví mají
na Hradě své zastoupení formou poradců, jen zemědělství zatím nikoho
nemá a že pan prezident Havel odmítl
přijmout delegaci zemědělců. Když
to bylo řečeno, praštil jsem do stolu
a mohutným hlasem jsem vykřikl:
Tak to bychom se na to podívali! Já vám
garantuju, že prezident zemědělce přijme! Jestliže kdejaký šmidliboys, který
sem odkudkoliv přijede a jede rovnou
z letiště na Hrad, a aby nepřijal prezident živitele národa, to bych se na
to podíval!
To nebyli jen tak nějací šmidliboys,
to byli Rolling Stones. V srpnu 1990
k nám přijeli poprvé koncertovat
a na pražském strahovském stadionu se nás sešlo sto tisíc...

To bylo 1. září a začátkem října mi
volal ministr zemědělství Kubát,
že píšou z prezidentské kanceláře,
že pan prezident přijme delegaci
zemědělců a bylo rozhodnuto, že se
máte stát jejím vedoucím. Připravit
petici, přednést požadavky a předat je panu prezidentovi. Tam byly
(19. října 1990) dva autobusy, tak ko-

lem stovky pozvaných hostů, kteří
jsme byli ve Španělském sále. Po oficialitách přišel pan prezident a tak
deset minut s námi setrval. Kolem
stolu byly babičky, dědečkové, ale
i mladší ročníky. Zazpívali jsme si
tam, popovídali jsme si a nastal čas…
Na třetím nádvoří bylo kolem pěti
tisíc lidí a na balkon se šlo v sestavě
prezident Havel, ministr Kubát, slovenský ministr zemědělství Džatko,
docent Wagner a moje maličkost. Pan
prezident hovořil k zemědělcům, já
jsem se naklonil ke Kubátovi a povídám: Počítám, že až pan prezident
skončí svůj proslov, tak také vystoupíte.
Ono se mu moc nechtělo a já povídám:
Heleďte, ať chcete, nebo nechcete, já to
panu prezidentovi nezazlívám, ale on
sedlák není a on těm lidem nemůže nic
říct. To, co tady říká, si můžeme přečíst
každý den v novinách. Tak když sem
přijeli, podle těch krojů jsem poznal, že
jsou z Domažlic, Hané a z takové dálky,
tak se chtějí dozvědět něco z tý kuchyně zemědělský. A kdo jiný by jim měl
něco říct než ministr. Tak se nezlobte
a počítejte s tím.
Když pan prezident skončil, vzal
jsem pana ministra za záda a strčil
jsem ho k mikrofonu. Když ministr
Kubát přednesl svůj příspěvek, tak pochopitelně, že pan ministr ze Slovenska nemohl zůstat pozadu. Toho jsem
tam nemusel strkat, šel sám. A když
skončil, začínali jsme se sunout, že
opustíme ten prostor, a najednou ten
pětitisícový dav, který byl dole, začal
skandovat: My chceme projev, ať mluví,
Broj. Načež se mi protočily panenky,
Kubát nemeškal a povídá: Pane Broji, mám tu čest vám to oplatit. A strčil
mě k mikrofonu. Co mi zbývalo, tak
jsem to tam přečkal a pak už jsme
se skutečně rozcházeli. A když pan
prezident odcházel chodbou s panem
docentem Wagnerem, tak mně potom
pan docent Wagner řekl, že dostal příkaz od pana prezidenta: Podívej se,
za zemědělce to bude Broj, o ničem se
tu bavit nebudeme a to ostatní zařídíš.
Co na to říkali doma?

Když jsem poprvé přijel domů, manželka říká: Prosím tě, co ti tam chtěli?
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Tak jsem jí to řekl a přísahat na to
můžu, že řekla: Chraň tě pánbůh!
Pamatuj si, jestli tam půjdeš, tak se
s tebou dám rozvést! A zdůvodňovala
to tímto způsobem: Ty toho máš ještě
málo, co jsme měli v rodině?! A ty ještě
budeš strkat hlavu do chomoutu, tak to
si rozmysli. Při té první návštěvě mi
pan docent povídá: Podívejte se, já od
vás hned nechci rozhodnutí, nebylo by
to dobře, nebylo by to uvážený, jeďte
domů, promluvte si s rodinou a za týden se potkáme. Za týden jsem přijel
a povídám, že budeme hned hotoví:
Buďto rozvod, nebo pan prezident.
Chvíli jsme spolu mluvili a on povídá:
Přijeďte za týden. Tak jsem tam jel
zase za týden. Ještě jsem si tam vzal
kamaráda z ministerstva zemědělství: Pojď tam se mnou, ať mám svědka.
Skutečně jsme tam byli, a když jsem
kapituloval, pan docent povídá: Pane
Broji, já vám to řeknu na rovinu, je to
přání pana prezidenta. Já vím, že si
rozhodujete sám o sobě, ale nebylo by
dobře neuposlechnout přání prezidenta.
To byste byl špatný člověk, kdybyste
nerespektoval pana prezidenta. Tohle
mi prezident řekl, tak já vám to řeknu
asi takhle. Já se s vámi o tom bavit
nebudu. Já jdu pro paní inženýrku Kovandovou, ta to s vámi sepíše, jakmile
to podepíšete, tak jste náš a manželka
už to nemůže změnit. Když jsem přišel
domů, tak jsem to takticky oddaloval. Říkám si ráno moudřejší večera,
nebudu na noc ještě čeřit hladinu.
Když jsme snídali, tak jsem řekl:
Já tam pojedu! A tím prakticky začala
další moje etapa (na dva roky se stal
poradcem Václava Havla pro zemědělské záležitosti).
Jak dnes hospodaříte?

Zaměřil jsem se na rostlinnou výrobu. Postavili jsme se synem moderní
kravín hned za zahradou na padesát
pět kusů dojnic a zaměřili jsme se
na výrobu mléka. V květnu jsme
zkolaudovali stáj a svedli jsme tam
dojnice. Pátého března zjistili synovi
nádor na štítné žláze a na Václava
jsme ho pochovali (1997). Bylo mu
36 let (jediný syn). Takže jsem tam
zůstal z toho mužského pokolení

Sedlák Jan Broj

sám. Mám ještě kolem třiceti kousků vepřového dobytka a osm oveček.
Ty mám jenom okolo kravína, abych
nemusel sekat trávu. Ovce mi to tam
vypasou a ušetří mi práci. Pochopitelně, že když jedu někam v šest ráno
na schůzi, tak si to večer dodělám.
Víte, já jsem strašně rád… My jsme
měli sto hektarů se synem a já jsem
osmdesát procent polí zoral v noci.
On mi to přes den připravil, já přijel
z Prahy, v osm hodin jsem si sedl na
traktor, a jak mě to bavilo. Buď jsem
přijel v půl jedenácté, nebo k půlnoci
a také jsem přijel ve tři hodiny ráno
z orby. To mi nevadilo. Ale nesmím
toho dělat hodně a napůl. Radši míň
a pořádně.
Jste jako tatínek – sedlák tělem
i duší…
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Třeba mi řeknou, že se na to nevykašleš, v tvých letech… Mně to prostě
nedá. Tvrdím jednu věc: do něčeho
jsem se pustil a z práce neutíkám.
A chci jedno, až budu opouštět tento
svět, chtěl bych tu po sobě zanechat
něco, co by mohlo další generaci posloužit.
Jak říká básník: Pište si, jak chcete,
ty své noviny: sedlák je své půdy přítel
jediný. Kažte si, co chcete, všechno je
to lež; každý od sedláka něco chce – vy
též! Vy jste cizí jemu, on je cizí vám,
všecko, co dnes jeho, on si dobyl sám!
Sedlák vaši volnost chápat neumí, on
si se svou hroudou nejlíp rozumí. Jeho
volnost práce, zdraví je a klid, nechce nic
než z vlastní půdy volně žít. Byli spolu
věky věrný druha druh a nepřál jim
nikdy nikdo nežli Bůh! A přestáli spolu
každou pohromu – věří sobě, Bohu a víc
nikomu!
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