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Manifestační rolnický průvod na ONV v Dobrušce
Následující řádky poukazují na skutečnost, že venkovské obyvatelstvo se nespokojilo
vždy s pasivním vzdorem proti praktikám v zemědělské politice KSČ, které směřovaly
ke kolektivizaci, ale odhodlalo se k aktivnímu odporu proti komunistickému režimu,
v tomto případě veřejně a přímo manifestačně, průvodem před budovu Okresního
národního výboru v Dobrušce. Regionálním pohledem na událost, jež se odehrála
v okrese Dobruška v Královéhradeckém kraji a od níž letos v prosinci uplyne 60 let,
přiblížíme důvody, které rolníky z Dobrušska dohnaly k vyjádření nesouhlasu s praktikami zemědělské politiky manifestační formou, poodkryjeme zákulisí vyšetřování
a okolnosti konstrukce rozsáhlé protistátní skupiny.
Co se vlastně na Dobrušsku na přelomu let 1949 a 1950 odehrálo? Za měsíc říjen
a listopad 1949 nebyly v okrese Dobruška splněny dodávkové povinnosti, a tak okresní
národní výbor (dále ONV) přistoupil ke kontrolám přímo v zemědělských usedlostech. Místní zemědělci na to však zareagovali a sešli se 9. prosince 1949 před budovou
ONV v Dobrušce v počtu asi 300 osob, aby vyjádřili svůj nesouhlas.1 Státní bezpečnost
(dále StB) na to odpověděla rozsáhlým zatýkáním vytipovaných osob a následně z nich
vytvořila protistátní skupinu 18 lidí, které Státní soud Praha odsoudil pro trestné činy
velezrady, nedovoleného sdružování a pobuřování. Pětice z nich byla později zahrnuta
do celostátní, v listopadu 1951 propuknuvší Akce K („kulaci“).2
Rozpisový mechanismus povinných zemědělských dodávek byl řízen po linii vycházející z centra. ONV v Dobrušce obdržel směrná čísla od Krajského národního výboru (dále KNV) v Hradci Králové, podle směrnic rozepsal údaje na obce, kde místní
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Této události věnovala pozornost hned zkraje 90. let uplynulého století ve své diplomové práci Helena
ČERNÁ, Politická perzekuce na Opočensku v letech 1948–68, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec
Králové, Hradec Králové 1992, dostupné v Archivu Univerzity Hradec Králové (dále jen AUHK), fond
(dále jen f.) Sbírka vysokoškolských závěrečných prací. Na kauzu jedním článkem v květnu 1990 a
v devíti článcích na jaře 1998 upozornil i Orlický týdeník. Případu se pouze okrajově dotkl i KAPLAN,
Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Barrister & Principal,
Brno 2001, s. 152. Studie napsaná autorem tohoto příspěvku, založená na analýze veškerých dostupných
pramenů ústřední i regionální provenience a zohledňující rovněž existenční důsledky pro rodiny potrestaných, jakož i hospodářský rozměr jejich exemplární perzekuce, vyšla uceleně v 15. čísle periodika
Securitas Imperii (01/2009).
K Akci K („kulaci“) nejpodrobněji viz JECH, Karel: Soumrak selského stavu 1945–1960. Edice Sešity
ÚSD, sv. 35. ÚSD AV ČR, Praha 2001. Z archivního materiálu krajské provenience zpracovala problematiku násilného vystěhovávání „kulacky“ ocejchovaných rodin z východočeského regionu nejnověji SKOPALOVÁ, Marie: Vysídlování selských rodin ve východních Čechách v 50. letech 20. století.
In: Sborník prací východočeských archivů, 2007, sv. 11, s. 93–120. Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 2007. Životní příběhy a vyprávění vystěhovaných shromáždil a vydal RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci. Akce „kulak“: zločin proti lidskosti! Miloslav Růžička, Havlíčkův Brod 2008.
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Plakát, jímž rada ONV v Dobrušce reagovala na pomalý výkup zemědělské produkce.
Zdroj: SOkA Rychnov nad Kněžnou
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národní výbory (dále MNV) měly „třídně“ rozepsat dodávky na jednotlivce. Nesplnění
dodávek bylo nejprve urgováno na schůzi a pak následovaly dopisy, v nichž se každému
zemědělci vyčíslilo, kolik čeho dodal či nedodal. Nedodané množství obilí, brambor,
luštěnin, olejnin a zelí se oceňovalo trojnásobkem výkupní ceny.3 Návrh na kontroly
u rolníků s usedlostmi nad 20 ha půdy podal předsednictvu Okresního výboru (dále
OV) KSČ v Dobrušce poslanec Plhal, krajský instruktor KSČ v Hradci Králové. Následoval pokyn zásobovacího a vyživovacího referátu ONV pořídit výpis z hospodářského
družstva, jehož výsledkem byl seznam rolníků tzv. kulackého charakteru.4 „Na základě
těchto výpisů byly pak nařízeny a prováděny kontroly u všech zemědělců bez rozdílu hektarové výměry. (…) Mimo to bylo nařízeno provádění hospodářských kontrol i u osob,
které měly vcelku, až na nepatrné maličkosti, své kontingenty splněny a jednalo se v mnoha případech o zemědělce s malou hektarovou výměrou. (…) V některých případech byla
kontrola provedena i u těch zemědělců, kteří měli dodávky splněny.“5 Úřední kontroly
probíhaly ve dnech 3. až 7. prosince 1949 v hospodářstvích těch zemědělců, kteří podle
výpisu dosud nesplnili předepsané dodávky zemědělských produktů.6 Ke kontrolám se
přitom schylovalo dlouhodobě. Již 20. října 1949 referent Kyral v radě dobrušského
ONV upozornil na hromadění žádostí o slevu z dodávek. Během listopadu projednala
rada ONV zprávu o výkupu a schválila vydání plakátu reflektujícího jeho stav.7
Personální složení kontrol vypadalo následovně: jeden dělník, jeden příslušník
Sboru národní bezpečnosti (dále SNB) a jeden zaměstnanec ONV. Kontroly proběhly
v usedlostech u Josefa Dvořáka v Pohoří, u Josefa Černého v Klášteře nad Dědinou,
u Josefa Chmelaře v Pulicích i u dalších rolníků (Najman v Pohoří, Holečková v Bohuslavicích, Tomek v Hrošce). O průběhu některých kontrol se dozvídáme z operativních hlášení příslušníků nebo informátorů StB. Jsme například zpraveni o reakci
▶▶▶

3

4

5
6

7

Upomínky a trojnásobné výměry pokut za nedodané zemědělské produkty rozesílalo z příkazu dobrušského ONV hospodářské družstvo. „Již tyto pokuty nadělaly mezi zemědělci mnoho zlé krve a tito využívali těchto výměrů k výrazům nespokojenosti u ostatních drobných zemědělců.“ Archiv bezpečnostních
složek (dále jen ABS) Praha, f. Vyšetřovací spisy – Hradec Králové (dále jen HK-V), vyšetřovací spis
archivní číslo (dále jen a. č.) V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Přípis adresovaný útvaru
701-A ve věci akce proti kontrolám ONV na vesnicích v okrese Dobruška, 19. 12. 1949.
Tamtéž, Trestní oznámení adresované Okresní prokuratuře v Dobrušce, číslo jednací (dále jen č. j.)
17172/49, krajské velitelství (dále jen KV) StB Hradec Králové 22. 12. 1949, podepsán krajský velitel StB
ppor. Říha. Tamtéž, Zápis o výpovědi Ladislava Daška, Dobruška, prosinec 1949.
Tamtéž, Operativní podsvazek, Přípis adresovaný útvaru 701-A ve věci akce proti kontrolám ONV na
vesnicích v okrese Dobruška, 19. 12. 1949.
V přehledech o plnění dodávek přitom nevládl pořádek ani před kontrolami, ani po nich. Rada dobrušského ONV rozhodla „z důvodů, že hospodářské družstvo nemá přesná čísla o výkupu zemědělských
výrobků, jest třeba vyslati příští týden do každé obce zaměstnance ONV neb hospodářského družstva, aby
zjistili přesná množství dodaných zemědělských výrobků“. Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Rychnov
nad Kněžnou, f. ONV Dobruška, karton (dále jen k.) 3, inventární číslo (dále jen inv. č.) 17, kniha (dále
jen kn.) 17, Zápis ze schůze rady ONV 9. 12. 1949.
Tamtéž, Zápisy ze schůzí rady ONV, Dobruška 20. 10., 14. 11., 17. 11. a 24. 11. 1949.
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shromážděných občanů během kontroly u Najmanů. „Při tom volalo několik hlasů zároveň: ‚To je pěkné, loňského roku dostala naše obec diplom za vzorné plnění dodávek
a letos na nejlepší zemědělce, kteří se celý den dřou na poli, posíláte kontroly. Děláte to
dobře, teď u velkých a zítra u nás malých. My vám nevěříme. Ústava nám není nic platná,
stejně si děláte, co chcete, a jednou nám to všechno vezmete,‘“ zaznamenal bezpečnostní
příslušník vystupující pod kryptogramem 44/Sk. Týž den, tedy 6. prosince, při kontrole
u rolnice Holečkové v Bohuslavicích údajně někteří ze shromážděných volali: „Pryč
s režimem“, přičemž „mezi zúčastněnými bylo několik občanů s odznaky strany KSČ“.
Během této kontroly se zainteresovaný příslušník SNB Blažek (ze stanice v Novém
Městě nad Metují) zřejmě nechal vyprovokovat poznámkami přihlížejících mladíků
a zatkl Vojtěcha Kašpara, řidiče hospodářského družstva, který odmítl sdělit jméno
a bydliště. Avšak „při předvádění na MNV v Bohuslavicích byl mladík záměrně shlukem
lidí oddělen od člena SNB a zmizel mezi lidmi“. V obci Hroška, kam kontroloři zamířili
poté, o nich zemědělci již předem věděli a shlukli se u stodoly Ing. Tomka v počtu asi
padesáti osob. „Jelikož se tlačili předem, nemohla se kontrola uskutečniti a komise se
musela vrátit,“ stojí v hlášení.8 Záměnou jmen proběhla kontrola též u rodiny Jaroslava
Chmelaře, jedné ze sociálně nejslabších v obci Pulice.9 Tento přehmat úředníků přispěl
k pobouření místních obyvatel, kteří se začali obávat, že ONV přikročí ke kontrolám
i v hospodářstvích malých zemědělců, že budou z moci úřední odnímány i samozásobitelské dávky nebo že se bude rovnou znárodňovat.
V atmosféře rychle se šířících existenčních obav a vlny nesouhlasu bylo zcela pochopitelné, že se rolníci z okolních vesnic semknuli a 9. prosince 1949 vyšli v hojném
počtu10 do Dobrušky vyjádřit okresním úředníkům nesouhlas s jejich počínáním.
V čele průvodu nesl Antonín Kupka československou státní vlajku. U budovy ONV se
shromáždění zastavilo a několik zástupců z jeho středu se jalo tlumočit funkcionářům
národního výboru své pohnutky k manifestaci. „Delegace šla vyjednávat podmínky,
za kterých by bylo možné dále hospodařit,“ vzpomínal tehdy osmnáctiletý Josef Chmelař, syn posléze souzeného hospodáře.11 Když pak shromáždění zaplnili i chodby úřadu,
byl povolán krajský bezpečnostní referent Prokop, který rolníky několikrát neúspěšně
vyzval k rozchodu. Ti však uposlechli až na výzvu Ing. Tomka, sedláka z Hrošky, pro
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ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Úřední záznam č. 54
ze dne 9. 12. 1949.
Tamtéž, Záznam ve věci srocení zemědělců v Dobrušce – výsledek šetření, 11. 12. 1949.
„Řídící orgánové“ StB, vystupující v dokumentech pod kryptogramy 44/Rs a 44/Sk, odhadovali počet zúčastněných na 180 osob, pozdější odhad hovořil o 250 osobách. ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis
a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Úřední záznamy č. 55 a 61, oba z 9. 12. 1949 a
Přípis adresovaný útvaru 701-A ve věci akce proti kontrolám ONV na vesnicích v okrese Dobruška,
19. 12. 1949.
RŮŽIČKA Miloslav: Vyhnanci…, s. 130.
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Jeden ze záznamů o průběhu manifestace před ONV v Dobrušce, poukazující na všudypřítomnost spolupracovníků StB.
Zdroj: ABS
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kterého mezitím svým vozem spěšně zajel rolník Josef Šitina s Boženou Šafařovskou.12
O všudypřítomnosti špiclů StB svědčí hlášení spolupracovníka vystupujícího v dokumentech pod značkou 44/Rs. Ten hned 9. prosince předal „řídícímu orgánu“ informaci: „Velmi zajímavé bylo to, jak přítomní, kteří byli rozbouřeni, se ihned uklidnili, když
je k tomu vyzval jistý inženýr Tomek, bytem Hroška. Postup, jakým reagovali přítomní
na vyzvání Tomka ku klidu, jeví se velmi podezřelý a vzniká možnost, že jmenovaný
byl jedním z iniciátorů celého srocení.“ Na závěr 44/Rs spekuloval: „Celý případ jeví se
tak, že několik vesnických boháčů využilo důvěřivosti malých zemědělců k uvedené provokaci a za žádost propuštění zatčených osob zakrývají svoje hlubší zájmy, a to rozbít
svazek dělníků a rolníků a poštvat vesnici proti nové zemědělské politice.“13 Ve spisech tak
hned od prvého dne figurovala konstrukce rozsáhlé protistátní skupiny velkých rolníků, „vesnických boháčů“ z Dobrušska. Zda se dotyčný zemědělec angažoval v přípravě
dobrušské manifestace nebo se jí pouze účastnil, bylo nadále nepodstatné, rozhodujícím faktorem se stal „třídní profil“. I u nezúčastněných totiž vyšetřovatelé StB přijali
za svou domněnku, že zůstali doma, aby se jako iniciátoři vyhnuli podezření.
Ve večerních hodinách téhož dne se na krajském sekretariátu KSČ v Hradci Králové konala porada, jíž se účastnili nejvlivnější představitelé kraje i zástupci okresu.
Přítomen byl politický tajemník Souček, předseda krajského výboru KSČ Jiránek, bezpečnostní referent KNV Prokop, předseda KNV Baudyš, velitel královéhradecké StB
Radoň a za dobrušský okres politický tajemník Žid a bezpečnostní referent Ficenc.
V této společnosti „bylo dohodnuto, že se přikročí k zatčení osob z řad větších sedláků
a bývalých politických exponentů agrární strany“, konkrétně byl jmenován minimálně František Tomek a Josef Chmelař. Represivní složky v regionu nezahálely. „Zdejší
velitelství provedlo ještě uvedené noci zatčení osob, které přicházely v úvahu, že byly iniciátory celé akce.“14 Uvedenými osobami byli rolníci Josef Chmelař z Pulic, František
Tomek z Hrošky,15 Josef Vojnar z Nahořan a Josef Žďárek z Černčic. „V noci po druhé
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S odstupem tří měsíců „řídící orgán 44/Sk“ zaznamenal rozhovor s předsedou JSČZ v Hrošce: „Tomek
má komunisty rád jako já voštinu v zadnici, ale skutečně s tou kravinou v Dobrušce neměl nic společného.
Načež Smola [Karel Smola, rolník z Opočna, jehož aktivity „řídící orgán 44/Sk“ dlouhodobě sledoval]
pravil: ‚Já bych Šafařovské dal nejradši pár facek. Říkal jsem jí, když ke mně s Černým přišla, že shání auto
a chce jeti pro Tomka do Hrošky, nechte Tomka bejt, nejezděte tam.‘“ ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č.
V-1626 Hradce Králové, Operativní podsvazek, Úřední záznam č. 70 z 15. 3. 1950.
O čtyři dny později hlásil další poznatky. Jeho pozornosti neuniklo ani to, že sestry Bašové z Kláštera
nad Dědinou „při odchodu z budovy ONV Dobruška plily na bustu Lenina, která je na chodbě uvedené
budovy vystavena“. Tamtéž, Úřední záznamy č. 63 a 64 z 9. a 13. 12. 1949.
Tamtéž, Souhrnná zpráva z akce Dobruška adresovaná krajskému sekretariátu KSČ pod č. j.
17172/441122-49, Hradec Králové 24. 3. 1950.
„Ještě téhož večera [tzn. po návratu z dobrušského ONV] řídil zkoušku divadelního ochotnického spolku
v Hrošce, jehož byl režisérem. Pozdě v noci si však pro něho přijeli členové SNB.“ Viz JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů okresu Rychnov nad Kněžnou 1948–1989. Státní okresní archiv
– Okresní úřad – Konfederace politických vězňů, okresní pobočka, Rychnov nad Kněžnou 1995, s. 234.
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hodině k nám přišli tři estébáci,“ vzpomínal Josef Chmelař, „probudili rodiče a otce bez
vysvětlení zatkli. Čekali jsme, že přijde do večera domů, ale druhý den přišli znovu a zatkli maminku.“16
V pondělí 12. prosince se na dobrušské velitelství StB dostavil Václav Hrnčíř (jeden
ze tří zatčených mladíků, propuštěný dva dny předtím).17 Na základě jeho sdělení se
v bezpečnostních spisech začala objevovat jména Karla Oubrechta z Pulic a Josefa Kareše z Pulic. Karel Oubrecht inicioval podle Hrnčířova udání shromažďování občanů
u probíhajících kontrol a Josef Kareš byl označen za organizátora celé akce.18 Následující den po Hrnčířově udání, tedy 13. prosince, byli Josef Kareš z Pulic, Antonín Kupka
z Pohoří a Karel Oubrecht z Pulic zatčeni. Týž den se jméno Josefa Kareše objevilo
v hlášení spolupracovníka 44/Rs mezi osobami očekávajícími zatčení. Doslova uvádí,
že „jmenovaný prohlásil, že má sbaleny kufry a že čeká, že pro něho přijdou. Též v obci
Pulice je občanstvo překvapeno tím, že Chmelař Josef je zatčen a Kareš je ještě doma. (…)
Je o něm známo, že je vyhraněný západovec a jako takový je velmi zahrocen proti SSSR
a nynějšímu režimu.“19 Zatímco se zatčení hospodáři museli smiřovat s odloučením
od svých rodin na blížící se vánoční svátky, okresní příslušníci SNB sborově zpívali
a recitovali u příležitosti Džugašviliho narozenin.20
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RŮŽIČKA Miloslav: Vyhnanci…, s. 130.
Jednalo se o synky větších rolníků, kteří se měli provinit tím, že upozorňovali na kontroly v obcích.
„Při jedné takové ‚návštěvě‘ v Pohoří u Dobrušky projížděli mladí hoši vesnici na motorkách a hlasitým
troubením upozorňovali na ‚nezvané hosty‘.“ HANUŠ, František: Dílo totality – ing. Tomek odsouzen na 18 let s dovětkem: „Návrat nežádoucí“. Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou, roč. 31, č. 22
(31. 5. 1990), s. 1. Požadavkem shromážděných bylo totiž kromě upuštění od prováděných kontrol
i propuštění tří mladíků z Pohoří, jmenovitě 21letého Miroslava Mrázka, 25letého Václava Hrnčíře
a 29letého Miloše Pavlíka, kteří byli zadrženi v průběhu tří dnů předcházejících manifestaci. Miroslav
Mrázek byl příslušníky dobrušského okresního velitelství SNB zatčen dne 6. 12. jako první, následující
den přišla řada na Václava Hrnčíře a 8. 12. byl zadržen i Miroslav Pavlík. „Večer jsem jel do Opočna na taneční zábavu, a když jsem přijel v noci domů, byl jsem zatčen příslušníky SNB. Prohlašuji, že jsem si nebyl
vědom trestnosti svého počínání,“ vypověděl na královéhradecké StB Václav Hrnčíř, který na motocyklu
objížděl okolní obce. „Po demonstračním průvodu rolníků dne 9. 12. 1949 byli jmenovaní spolu s více
účastníky shluknutí odvezeni státní bezpečností do Hradce Králové, kde byli prý po výslechu propuštěni,“
psal posléze dobrušský správce okresní prokuratury, doptávaje se královéhradeckého velitelství StB, zda
bylo na mladíky rovněž podáno trestní oznámení. Všichni tři byli potom vzati do vazby ještě jednou,
na tři týdny v březnu 1950. ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Rozsudek
z 24. 8. 1950 a Protokol z 9. 12. 1949. Tamtéž, Operativní podsvazek, Přípis správce okresní prokuratury,
Dobruška z 23. 12. 1949.
„V hostinci u Chmelaře štval také Kareš rolníky, aby se vysrali na práci a na odvádění, že jim to stejně
vezmou. Byl však Chmelařem on i ostatní nabádáni ke klidu s tím, že jim nikdo nic nebere, aby pracovali
a nedělali hlouposti. Když ho [Kareše] nechtěli uposlechnouti, raději z lokálu odešel,“ svěřil mimo jiné
Hrnčíř. ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Nečíslovaný
úřední záznam z 12. 12. 1949.
Tamtéž, Úřední záznam č. 64 z 13. 12. 1949.
SOkA Rychnov nad Kněžnou, f. ONV Dobruška, k. 3, inv. č. 17, kn. 17, Zápis ze slavnostní schůze oslav
70. narozenin gen. Stalina, 21. 12. 1949.
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Argumentem, kterým královéhradecké velitelství StB v trestním oznámení odůvodňovalo vazbu, byl trestný čin velezrady, jehož se zatčení měli dopustit organizováním
průvodu rolníků před ONV v Dobrušce proto, „aby mohli sabotovat plnění dodávek
zemědělských produktů (…) a tak rozvracet lidově demokratické zřízení“. Společně měli
násilím působit na výkon pravomoci ONV v Dobrušce, čímž chtěli vynutit zrušení
„opatření k zajištění výživy národa“.21 Vyšetřovatelé „od všech uvězněných vyžadovali
přiznání, že chtěli rozvrátit republiku, že měli spojení se Západem, že měli zbraně. Protože uvěznění nechtěli dobrovolně toto doznání podepsat, začali s nimi vyšetřovatelé jednat po svém. Metody vyšetřování urážely lidskou důstojnost, a to i přesto, že již uplynul
rok od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv,“ připomínal Orlický týdeník na jaře
1998.22 „Metody vyšetřování měly jednotný postup: bytová prohlídka, nasazení pout, odvoz do vězení, samotky, temnice, bití, kopance, dřepy, svícení do obličeje silným světelným
zdrojem apod.“23 Helena Černá, která se případem zabývala hned zkraje 90. let, se též
pozastavila nad osobami vyšetřovatelů: „Paradoxem zůstává, že někteří vyšetřovatelé
pocházeli ze stejných vesnic jako vyšetřovaní, ale přesto je ani v nejmenším nešetřili.“24
Ještě před vypracováním ideologicky frázovitého oznámení ujistilo královéhradecké
velitelství StB své představené: „V souvislosti s tímto případem sledujeme illeg. agrární
skupinu v okrese Dobruška, kterou obsadíme agenturně.“25 Následující den se příslušníci
královéhradecké StB rozjeli do Dobrušky navštívit tamní stranický sekretariát.26
Dne 13. ledna 1950 provedl dobrušský ONV další razii na rolníky – tentokrát již
výlučně na vlastníky více než 15 ha půdy, kteří dosud nesplnili předepsané dodávky,
a na mlýny v okrese. Na tuto akci byla nasazena asi stovka příslušníků Lidových milicí.27
O druhé vlně kontrol se v radě ONV hovořilo ještě před vánočními svátky. Rada rozhodla, aby komise „překontrolovaly znovu procenta nedodávek u velkých rolníků a zjistily
zároveň příčiny, které vedly k tak zvané neúrodě nebo k nemožnosti dodat“. Za tento úkol
odpovídal referent Kyral.28 „Řídící orgán Bačkora“ z dobrušské školy SNB posléze hlásil,
▶▶▶
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ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Trestní oznámení č. j. 17172/49, KV StB
Hradec Králové z 22. 12. 1949.
ČERNÁ, Helena – PTÁČEK, Josef: Selské bouře v Podorlicku 1949–1950 (3.). Orlický týdeník, Rychnov
nad Kněžnou, roč. 39, č. 28 (15. 4. 1998), s. 8.
ČERNÁ, Helena – PTÁČEK, Josef: Selské bouře 1949–50 (5.) Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou,
roč. 39, č. 31 (28. 4. 1998), s. 5.
AUHK, f. Sbírka vysokoškolských závěrečných prací, ČERNÁ, Helena: Politická perzekuce na Opočensku v letech 1948–68, s. 30.
ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Dopis adresovaný
útvaru 701-A ve věci akce proti kontrolám ONV na vesnicích v okrese Dobruška, 19. 12. 1949.
Tamtéž, Úřední záznam, bez data.
Královéhradeckou StB o tom telefonicky vyrozuměl soudruh Punar z oddělení StB v Náchodě. Tamtéž,
Fonogram z 16. 1. 1950.
SOkA Rychnov nad Kněžnou, f. ONV Dobruška, k. 3, inv. č. 17, kn. 17, Zápis ze schůze rady ONV
22. 12. 1949.
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Telegram královéhradeckého velitelství StB informující o situaci po první vlně zatýkání.
Zdroj: ABS
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že kontroly opět nedokázaly rozdělit rolníky na dva tábory a vzbudit odpor k velkým sedlákům, nýbrž že „uvedenými prohlídkami se docílil opak a všichni se spojili v jeden celek“.29
Zatýkání dále pokračovalo. Dne 8. února StB zatkla Františka Mrázka z Nové Vsi,
otce v prosinci internovaného Miroslava. Dále byli ještě na přelomu února uvězněni
Josef Valtera z Pulic, Ladislav Dašek ze Slavětína a Josef Šitina z Bohuslavic, první březnový den pak následovalo zatčení Jana Bašeho z Bolehoště a Marie Rampasové z Kláštera nad Dědinou. Vyšetřovatelé se činili a datum hlavního přelíčení „s organizátory
prosincových selských hnutí v okrese Dobruška“ bylo stanoveno na 9.–12. března 1950
do velkého sálu sokolovny v Dobrušce. Přitom se počítalo s vydáním 600 vstupenek,
„které budou rozděleny do všech obcí v okrese. (…) Vstupenky vydá určeným příslušný
MNV v souhlase s okresním vedením KSČ, aby se přelíčení nemohly účastniti z větší části
reakční živly, které by přelíčení rušily.“ Nepodcenila se ani bezpečnostní opatření během
procesu. Okresní bezpečnostní velitel Dyntar vyrozuměl nadřízené královéhradecké
orgány i oddělení StB v Náchodě o tom, že po dohodě s bezpečnostním referentem
ONV a prokurátorem „zesílil přechodně stanici SNB Dobrušku na dny 9.–12. 3. 1950
o 3 členy SNB a po dobu přelíčení /ve dne/ 10 členy SNB“.30 Státní soud Praha zároveň vyrozuměl KV StB o nutnosti eskortovat dne 9. března na 10. hodinu obžalované
do dobrušské sokolovny.31 „I kdyby to dopadlo nejhůř, tvrdili právní zástupci uvězněných, nemohou podle platných zákonů dostat víc než dva roky za pobuřování.“32 Občané z Pulic na to konto zorganizovali petiční akci, jejímž výsledkem bylo dobrozdání
za Josefa Chmelaře, které vyzdvihovalo jeho nezištnou povahu i skutečnost, že vždy,
i v dobách nejtěžších, vypomáhal všem malým zemědělcům.33 Dobrozdání s podpisy
36 Pulických adresované JUDr. Blumovi z Hradce Králové pro obhajobu Josefa Chmelaře však zabavila stanice SNB v Dobrušce.
Březnové veřejné přelíčení bylo nakonec na poslední chvíli odročeno, aniž se ve spisech královéhradeckého velitelství StB objevil důvod. Všichni později zatčení figurovali již
v trestním oznámení z 22. prosince 1949, lze tedy soudit, že se s nimi při přípravě procesu
počítalo. Po odročení přelíčení kolovaly na veřejnosti různé zprávy. „Veřejnost jest zvědavá, co se bude zatčeným rolníkům klást za vinu a jak budou souzeni. Příbuzní zatčených
▶▶▶
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ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Úřední záznam
č. 4/50 z 18. 1. 1950.
Tamtéž, Operativní podsvazek, Hlášení okresního velitelství Národní bezpečnosti v Dobrušce z 4. 3. 1950.
Tamtéž, Přípis Státního soudu v Praze z 1. 3. 1950.
JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 234.
Tuto skutečnost ihned zaznamenal „řídící orgán 44/Rs“ v hlášení na Josefa Markse, malozemědělce
z Pulic, který 6. a 7. března obcházel občany se zmíněným dobrozdáním. Informaci získal od Josefa
Šimona z Pulic, který byl v tomto případě uveden jako důvěrník, nejspíše však nevědomý. V oddíle
„Prameny“ totiž příslušník vystupující pod kryptogramem 44/Rs uvedl: „Josef Šimon, zemědělec z Pulic,
se kterým jsem chtěl jíti k soudu do Dobrušky a který je přívržencem Chmelaře.“ ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek, Úřední záznam č. 108 z 11. 3. 1950.
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Přípis Státního soudu, v němž nechvalně proslulý Vojtěch Rudý vyrozumívá královéhradecké
velitelství StB o konání procesu. Zdroj: ABS
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Hlášení dobrušského velitele bezpečnosti o organizaci procesu. Zdroj: ABS

zastávají názor, že proces byl odložen proto, že se uvažuje o dosazení národní správy na jejich hospodářství,“ zaznamenala StB.34 Pravou příčinu odložení procesu lze nejspíš spatřovat v souběžném zatýkání některých členů ONV v Dobrušce, konkrétně předsedy Karla
Horáka, bezpečnostního referenta Ficence a zásobovacího referenta Poruby.35 Ve shodě
s politickou linií se takto ONV v Dobrušce „očistil“ od „reakčně zaměřených živlů“, aniž
se tato skutečnost nějak promítla do žalobního petitu rolníků čekajících na soud. „Nyní
po zatčení bývalého předsedy ONV Horáka je mínění, že celý proces byl odročen proto, že
▶▶▶
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Tamtéž, Úřední záznam č. 76/50 z 14. 3. 1950.
Karel Horák byl zatčen pro styky s bývalým ministrem Clementisem (informoval o nich „řídící orgán
44/Sk“), Karla Porubu zatčení neminulo, protože jako bývalý představitel národně socialistické strany
volil bílé lístky, bezpečnostní referent Ficenc byl (společně s předsedou ONV Horákem) nařčen ze zastávání se „kulaků“. Tamtéž, Úřední záznam č. 111 ze 17. 3. 1950 a Úřední záznam o průzkumu veřejného mínění na okrese Dobruška z 22. 3. 1950.
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došlo k odhalení hlavních viníků, t. zn. že případ Horáka je slučován s akcí zemědělců v prosinci 1949,“ zpravovala StB krajský sekretariát strany krátce po odložení procesu.36
Z okresního případu se nyní měl stát důkladně zinscenovaný případ krajský.37 Nové
veřejné hlavní líčení před Státním soudem proti ilegální skupině Kareš Josef a spol.
proběhlo ve dnech 22.–24. srpna 1950, tentokrát již v královéhradecké sokolovně. Soudu předsedal dr. Vojtěch Rudý,38 který se o rok později nechvalně proslavil v babickém
procesu. Přizvána byla organizovaná veřejnost, vstupenky dostali dělníci ze Závodů
Vítězného února v Hradci Králové a komunisté a funkcionáři z okolních vesnic. Soud
ve věci „organizování protistátní demonstrace“ rozhodl následovně:39
Josef Kareš, 37letý rolník hospodařící na 11 ha půdy v Pulicích, byl jako vedoucí skupiny40 odsouzen za velezradu k 25 letům odnětí svobody, 10 tisícům Kčs pokuty a konfiskaci celého jmění, jakož i ke ztrátě čestných práv občanských na 10 let.
Josef Chmelař, 47letý rolník a hostinský, jenž hospodařil na rodové usedlosti41 o rozloze 23 ha, byl v Hradci Králové odsouzen za velezradu k 22 rokům vězení, dvacetitisícové pokutě a konfiskaci celého majetku, definitivní ztrátě živnostenského oprávnění
a čestných práv občanských na 10 let.
Jeho manželka Anna Chmelařová, rozená Ježková, byla zatčena až těsně před procesem42 21. srpna 1950 a do skupiny ji začlenili proto, že v rodinném hostinci v Puli▶▶▶
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Tamtéž, Souhrnná zpráva z akce Dobruška č. j. 17172/441122-49, KV Stb Hradec Králové 24. 3. 1950.
„Těsně před začátkem bylo však [přelíčení] ‚z technických důvodů‘ odvoláno a vše začalo znovu, vyšetřování, bití. Jenom se změnily jejich pásky na rukávech. Místo modrých dostali bílé. Z jejich okresního případu
se stal případ krajský,“ napsala Jiskra Rychnovska 25. července 1968. JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ,
Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 234. František Hanuš, který na případ upozornil krátce před svou
smrtí na jaře 1990, napsal: „Krátce před jeho konáním [procesu v Dobrušce] však z krajského soudu přišlo
nové rozhodnutí, že se soudní jednání překládá do Hradce Králové.“ HANUŠ, František: Dílo totality, s. 3.
Benjamin Roth, bývalý okresní soudce v Podbořanech v severních Čechách, byl v roce 1949 na vlastní
žádost přidělen ke Státnímu soudu, kde byl vybrán pro mimořádné případy, v nichž byly udělovány
vysoké tresty na svobodě a tresty smrti. „Platil za poslušného vykonavatele stranických pokynů, které ve
svém soudním rozhodování plnil.“ Podle charakteristiky, kterou v listopadu 1953 vypracoval referent
III. správy 4. odboru Ministerstva vnitra podporučík Patka, byl dr. Rudý „velmi ctižádostivý, vychytralý,
úlisný, avšak odborně schopný“ a jeho jednání „zákeřné a zrádné s cílem získati prospěch pro vlastní
osobu“. NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav: Mlynáři od Babic. Nová fakta o osudovém dramatu
padesátých let. Host, Brno 2008, s. 203–204 a 304.
ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Rozsudek č. j. Or I/VII 13/50 z 24. 8. 1950.
AUHK, f. Sbírka vysokoškolských závěrečných prací, ČERNÁ, Helena: Politická perzekuce na Opočensku
v letech 1948–68, s. 47–51. JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 235–237.
„Za organizátora akce byl označen rolník Josef Kareš i přesto, že se průvodu osobně vůbec nezúčastnil,“
upozornila téměř po 50 letech již citovaná autorská dvojice v regionálním tisku. ČERNÁ, Helena
– PTÁČEK, Josef: Selské bouře v Podorlicku 1949–50 (8.). Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou,
roč. 39, č. 35 (19. 5. 1998), s. 5.
Jeho rod hospodařil na usedlosti č. p. 12 v Pulicích od roku 1744. RŮŽIČKA Miloslav: Vyhnanci…, s. 129.
Již počátkem roku 1950 však byla Anna Chmelařová vyslýchána. K tomuto období se vztahuje i vzpomínka jejího syna Josefa: „Když ji poprvé zatkli, (…) druhý den nám vyprávěla, že ji 7 hodin v jednom
kuse vyslýchali křížovým výslechem tři estébáci. Chtěli, aby se přiznala, že byli spojeni se západem, a jiné
zcela nepravdivé věci.“ RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci…, s. 132.
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cích umožňovala poslech zahraničního rozhlasu Hlas Ameriky.43 Odsouzena byla pro
sdružování proti státu ke třem rokům vězení, 10 tisícům pokuty, ztrátě čestných práv
občanských na 5 let a samozřejmě ke kýžené konfiskaci celého jmění. Po odstartování Akce K („kulaci“) bylo do evidence zaneseno i Chmelařovo jméno a 1. července
1953 byla rodina vystěhována na přikázaný Státní statek Mirošov, provozovnu Terešov
na Rokycansku.44
Ing. František Tomek, 43letý rolník obhospodařující 37 ha půdy, byl odsouzen
za velezradu k 18 letům vězení, desetileté ztrátě čestných práv občanských, 20 tisícům
Kčs pokuty a ke konfiskaci celého jmění.45 Po odsouzení ho čekal převoz k výkonu trestu v jáchymovských uranových dolech. „Ve svém vězeňském rejstříku měl poznámku
‚návrat nežádoucí.‘“ Zemřel 31. července 1955 ve věznici v Ostrově nad Ohří.46 Jeho
jméno posléze vystupuje v evidenci „rodinných celků odsouzených vesnických boháčů“ v rámci Akce K („kulaci“). Podle záznamu měli být jeho blízcí 10. dubna 1953
přesídleni k přikázanému pracovnímu pobytu na Státním statku Heřmaň pod ředitelstvím Rantířov,47 podle výpovědi Miloslavy Tomkové byla však rodina vystěhována
do Kamenice nad Lipou.48
Antonínu Kupkovi, 36letému majiteli 18 ha hospodářství ve Slavětíně nad Metují,
vyměřili trest odnětí svobody v délce pěti let, na stejnou dobu ho též zbavili čestných
práv občanských, přičemž byl vysloven rovněž vedlejší trest propadnutí celého jmění.
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Tím podle StB „hleděla přítomné popuditi k nenávisti proti našemu společenskému uspořádání“. ABS,
f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Zápis o výpovědi z 19. 12. 1949.
JECH, Karel (ed.): Vystěhování selských rodin v Akci K („kulaci“) 1951–1953. Seznamy a vybrané dokumenty. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 3. ÚSD AV ČR, Praha 1992. Protokolární seznam „rodinných celků odsouzených vesnických boháčů“ určených k vystěhování v Akci K („kulaci“), pořadové
č. 1308. „Maminku pustili po dvou letech z vězení. Byla nemocná. Po tom, co si prožila, nebylo divu. Po
14 dnech zaměstnání v továrně pro ni přijelo nákladní auto, naložili to nejnutnější a odváželi ji, aniž by
věděla kam. Šofér měl zakázáno s ní mluvit! (…) Mně přišel od tety telegram. ‚Maminku odvezli, nevíme
kam,‘“ vzpomínal syn Josef, který tou dobou dlel u pověstných pomocných technických praporů. RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci…, s. 132.
Jeho pozdější vystoupení jako mluvčího celého shromáždění vyšetřovatelům dostatečně odůvodňovalo
domněnku, že jako iniciátor akce zůstal doma, aby podezření proti němu nebylo zřejmé. Tomkův přítel
František Hanuš napsal krátce po listopadu 1989: „Tomek samozřejmě o manifestaci věděl, ale nesouhlasil
s ní, protože tušil, že se může jednat o komunistickou provokaci, tedy o příležitost k zatýkání nepohodlných
lidí. Mezi ně patřil i on. Proto se dlouho zdráhal odjet s paní Šafařovskou do Dobrušky. Když mu však řekla, že se v zástupu lidí ozvaly hlasy obviňující ho ze strachu o svou kůži, rozhodl se přece odjet. Na ONV mu
ihned nařídili, aby se manifestanti rozešli, že je za to osobně zodpovědný. Ing. Tomek okamžitě uposlechl,
vyšel na balkón a vyzval občany, aby se rozešli. Ujistil je, že obdržel slib k propuštění obou chlapců, hned
po skončení vyšetřování.“ HANUŠ, František: Dílo totality, s. 3.
JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 233 a 238.
JECH, Karel (ed.): Vystěhování selských rodin v Akci K…, Protokolární seznam, pořadové č. 878. AUHK,
f. Sbírka vysokoškolských závěrečných prací, ČERNÁ, Helena: Politická perzekuce na Opočensku…, příloha č. 6 a 7, s. 72, 73.
JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 238.
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Dobrozdání pulických občanů ve prospěch Josefa Chmelaře. Zdroj: ABS
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Jakožto v obci „nežádoucí živel“49 byl zařazen na seznam osob určených k přikázanému
vystěhování.50
Dalším z odsouzených byl 40letý Josef Valtera, zemědělec obhospodařující 21 ha
půdy, jemuž soud vyměřil trest 14 let odnětí svobody za velezradu, 20 tisíc Kčs peněžité
pokuty a vyslovil vedlejší trest ztráty čestných práv občanských na 10 let i konfiskaci celého jmění. Josef Valtera si rovněž odpykával svůj trest v uranových dolech na
Jáchymovsku.
Ladislav Dašek, 51letý hospodář ze Slavětína nad Metují, který obhospodařoval 26
ha půdy, byl Státním soudem odsouzen za velezradu k 20 letům odnětí svobody, 20 tisícům Kčs pokuty, konfiskaci celého jmění a ztrátě čestných práv občanských na 10 let.
Jeho ženu Marii odsoudili za kritický postoj k politickým poměrům v zemi a za urážlivé výroky na adresu ONV k osmiměsíčnímu vězení a k pětitisícové pokutě.51
Marie Rampasová, rozená Šámalová, 46letá spolumajitelka hospodářství o 44 ha
půdy, byla pro napomáhání při organizaci dobrušské manifestace odsouzena za velezradu na 20 let vězení, 20 tisíc Kčs pokuty, byla jí vyslovena ztráta čestných práv občanských na 10 let a konfiskován celý majetek. Její blízké vystěhovali jako nežádoucí „rodinný celek“ společně s rodinou Ing. Tomka. Pracovní umístění bylo určeno na Státní
statek Vanůrek, v obvodu ředitelství Rantířov.52
Další z účastníků dobrušské manifestace, 40letý Karel Oubrecht, jenž vlastnil
7 ha půdy, byl odsouzen k šesti letům vězení, 10 tisícům pokuty a ztrátě čestných práv
občanských na dobu pěti let. Během vyšetřování musel být Karel Oubrecht převezen
na psychiatrickou léčebnu královéhradecké nemocnice, neboť jej „zvlášť pro jeho nepoddajnost mučili“. I jako pacienta jej nadále přísně střežili a izolovali.53 Konfiskace
majetku mu (kromě tří souzených mladíků jako jedinému) nebyla vyslovena.
Františka Mrázka, 50letého zemědělce obhospodařujícího 15 ha půdy, soud
pro sdružování proti státu odsoudil k devíti letům vězení, k desetitisícové pokutě
▶▶▶
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Předseda MO KSČ v Pohoří Oldřich Kryštof sdělil StB, že v roce 1947, když Antonín Kupka zastával
funkci místopředsedy MNV, pracoval v bloku proti KSČ. „Tento postoj Kupky vyvěrá z náboženského
přesvědčení, neb jest to zarytý lidovec a do místního kostela chodí každou neděli,“ zaznamenal dále „řídící
orgán 2-44-KA“. ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Operativní podsvazek,
Úřední záznam č. 76/50 z 14. 3. 1950.
Od pořadového čísla 1698 v seznamu „rodinných celků odsouzených vesnických boháčů“ určených
k vystěhování v Akci K („kulaci“) scházejí údaje o uskutečnění přesídlení, stejně jako o místu pracovního určení. JECH, Karel (ed.): Vystěhování selských rodin v Akci K…, Protokolární seznam, pořadové
č. 1792. V jeho případě bylo od vystěhování upuštěno, žádné záznamy o přípravě či odložení přesídlení
však zatím nebyly nalezeny. SKOPALOVÁ, Marie: Vysídlování selských rodin…, s. 100, pozn. č. 92.
„Po otcově zatčení 28. února byla rodina přesvědčena, že dojde k osvobození, dvacetiletý trest pro otce
a osmiměsíční pro matku byl šokem,“ vzpomínal syn Václav Dašek. VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne)svobody: političtí vězni okresu Náchod v letech 1948–1989. Konfederace politických vězňů, okresní pobočka
Náchod a Okresní úřad Náchod, Náchod 2000, s. 104.
JECH, Karel (ed.): Vystěhování selských rodin v Akci K…, Protokolární seznam, pořadové č. 879.
JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 234.
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Vyjádření MNV v Hrošce k žádosti o milost pro Františka Tomka, reflektující osud rodiny
po odsouzení úspěšného hospodáře. Zdroj: SOkA Rychnov nad Kněžnou
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a ztrátě čestných práv občanských na 10 let. Rovněž byla vyslovena konfiskace celého jmění.54
Jeho syn Miroslav odešel od Státního soudu s dvouletým trestem odnětí svobody,
uloženou pokutou ve výši 10 tisíc Kčs a vedlejším trestem ztráty čestných práv občanských na pět let. Identický trest soud uložil i Miloši Pavlíkovi, někdejšímu místopředsedovi MNV v Pohoří.55 Poslední ze tří selských synů, Václav Hrnčíř, dostal trest ve výši
jeden rok a pokuta i vedlejší trest ztráty čestných práv občanských mu byly vyměřeny
ve stejné výši. Všichni tři byli odsouzeni pro sdružování proti státu.
Josef Vojnar, 36letý hospodář, který se během druhé světové války aktivně zapojil
do odboje (byl členem skupiny „Velký Josef “), byl jako majitel 32 ha půdy rovněž exemplárně potrestán. K trestu čtyř let vězení, pokutě 20 tisíc Kčs a ztrátě čestných práv občanských se přidala i konfiskace majetku a zákaz pobytu v obci. Zatímco si odpykával
trest v jáchymovských uranových dolech, jeho ženu Janu s dětmi a tchánem vystěhovali
v rámci Akce K („kulaci“) dne 16. května 1953 z Nahořan do obce Skrýchov k pracovnímu zařazení na Státní statek Podolí na Písecku.56
Josef Žďárek, 37letý rolník obhospodařující 20 ha půdy, se měl podle soudu k účasti
na manifestaci rozhodnout „ze zaujatosti proti dnešnímu lidově demokratickému zřízení, neb jako starý člen Sokola jest silně zaměřen proti programu strany“.57 Státní soud jej
odsoudil ke čtyřem rokům vězení, 10 tisícům pokuty, vyslovil rovněž ztrátu čestných
▶▶▶
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Pro své někdejší členství v lidové straně byl automaticky nahlížen jako „zapřisáhlý nepřítel lidově demokratické republiky“. Nadto „jeho syn byl pro maření úředního výkonu při prováděných kontrolách zajištěn,
což svědčí o tom, že celá rodina je zaměřena nepřátelsky vůči lidově demokratickému zřízení v našem
státě“. ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Trestní oznámení č. j. 17172/49, KV
StB Hradec Králové z 22. 12. 1949.
V první polovině 90. let uplynulého století vzpomínala na tyto události manželka Marie Pavlíková:
„V době vyšetřovací vazby a během manželova věznění byly u nás doma vykonány asi dvě nebo tři domovní prohlídky. Hledali zbraně. Otec mého muže hrával ochotnické divadlo a doma byla pouze pistole
k divadelním účelům. I přes prohlášení, že se jedná o majetek Čtenářské besedy, si ji odvezli. (…) Tu dobu
bych už nechtěla prožít. I mně vyhrožovali vystěhováním. Musela jsem vstoupit do Svazu žen. (…) Naším
štěstím bylo, že jsme neměli majetek, vše bylo psáno na manželovy rodiče. Nemohli nám proto vzít tolik
jako druhým. Manžel o tom všem odmítá mluvit,“ uzavírala paní Marie Pavlíková. JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 231–232.
JECH, Karel (ed.): Vystěhování selských rodin v Akci K…, Protokolární seznam, pořadové č. 1035. Po
propuštění zde jako traktorista nastoupil rovněž Josef Vojnar. Když se na podzim 1959 byro dobrušského OV KSČ zabývalo „opatřeními proti kulakům“, konstatovalo k jeho osobě: „Pracuje na Státním
statku v Jistebnicích u Tábora. Pozemky i budovy užívá JZD, dluží 11.371 Kčs na daních. Návrh: zlikvidovat veškerý majetek v Nahořanech ve prospěch státu.“ Na to, jak byly dle stranického návrhu majetkové
záležitosti rodiny „likvidovány“, vzpomínal Josef Vojnar s odstupem mnoha let: „V letech 1960–61 byla
manželka pod politickým nátlakem donucena svůj podíl nemovitosti v Nahořanech darovat státu.“ VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne)svobody…, s. 108.
ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Trestní oznámení č. j. 17172/49, KV StB
Hradec Králové z 22. 12. 1949. „Řídící orgán 43/Pl“ nám však zprostředkoval i opačný pohled: „Mínění
o zatčeném je takové, že je nevinně zavřen a že byl na lidi dobrý, a žádný neví, z jakého důvodu je držen
ve vězení.“ Tamtéž, Operativní podsvazek, Úřední záznam č. 10 z 12. 3. 1950.
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práv občanských po dobu pěti let a konfiskaci celého jmění.58
Josef Šitina, 42letý rolník vlastnící 15 ha půdy, byl jako někdejší příslušník lidové strany a majetný hospodář označen jako „zavilý nepřítel lidově demokratického zřízení“59 a jako takový odsouzen k pěti letům vězení, ztrátě čestných práv občanských
po stejnou dobu a konfiskaci celého majetku.
Poslední z exemplárně odsouzené skupiny Kareš Josef a spol., 41letý Jan Baše, hospodařící na 18 ha půdy, byl Státním soudem poslán do vězení na čtyři roky. Společně
s uložením 10 tisíc Kčs pokuty mu byla vyslovena ztráta čestných práv občanských
na pět let a konfiskace celého majetku.
Šesti označeným organizátorům manifestace tedy soud vyměřil tresty odnětí svobody ve výši 13 až 25 let, zbývajících dvanáct účastníků dostalo tresty v rozsahu od
1 do 9 let odnětí svobody. Čtrnácti souzeným osobám byla vyslovena konfiskace celého
majetku. „Že šlo o příkladné zemědělce, o tom jsou dobrozdání v soudních spisech. Ta se
však [při procesu, pozn. aut.] nečetla,“ připomněl regionální tisk v létě 1968.60 Fakt, že
podorličtí hospodáři byli nevinní, dokresluje i jejich plná rehabilitace v roce 1990.61
Závěrem ještě jednou podotkněme, že manifestace se konala na protest proti nesplnitelným zemědělským dodávkám.

▶▶▶
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V srpnu 1959 se Josef Žďárek ocitl znovu před soudem, tentokrát byl na 4 roky zbaven svobody za
ohrožení zásobování a rozkrádání a poškozování národního majetku. Vysloven byl i vedlejší trest zákazu pobytu v okrese Dobruška. Když pak na podzim 1959 byro dobrušského OV KSČ projednávalo
„opatření proti kulakům“, navrhlo v jeho případě „dokončit úplnou likvidaci. Vystěhovat z obce v rámci
Státního statku Smiřice, děti nechat v zemědělství.“ VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne)svobody…, s. 110.
ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1626 Hradec Králové, Trestní oznámení č. j. 17172/49, KV StB
Hradec Králové z 22. 12. 1949.
JUZA, Josef – VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických vězňů…, s. 235.
ČERNÁ, Helena – PTÁČEK, Josef: Selské bouře 1949–50 (5.) Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou,
roč. 39, č. 31 (28. 4. 1998), s. 5.
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