


Výstava je věnována všem již zesnulým účastníkům zmíněných procesů a ostatním, kterým se nedostalo morálního ani 
hmotného zadostiučinění za zločiny, které na nich byly spáchány.

Na své dospělé politické odpůrce režim pohlížel jako na živly, které jsou nebezpečnější než vrahové, a z tohoto zorného úhlu 
jim vyměřoval nejen tresty, ale i podmínky jejich věznění. Ačkoli u nezletilých, kteří skončili v polepšovnách, nelze poměřovat 
tvrdost trestu s trestnicemi dospělých, není možné jejich trest zlehčovat. A to nejen proto, že vojenský dril, otrocké práce 
na polích a šikana dozorců existovaly i v „makarenkovských ústavech“, jak se říkalo kriminálům pro nezletilé. Jako mladiství 
si odnášeli mnohem nižší tresty odnětí svobody, zato ovšem mnohem bolestnější Kainovo znamení. Někteří ztratili přátele, 
až na výjimky nikdy nevystudovali, někteří se vdávali a ženili s poníženou vděčností, že je vůbec o ně zájem, od mnohých se 
odvrátili bývalí spolužáci, učitelé i sousedé. Rodinám všech se komunisté mstili. Mnozí doslova museli uprchnout ze svého 
rodného města, kde nebyli vítáni. Většinu z nich navíc počátek režimu zastihl ještě ve školních lavicích a téměř neexistovala 
reálná možnost, že někdy dostanou šanci dokončit alespoň maturitu. 
 
Jaké mělo pozadí odhodlání neplnoletých lidí, lhostejno jestli učňů, průmyslováků či gymnazistů, postavit se režimu? Odkud 
se rekrutovala mládežnická elita, která měla ještě v čerstvé paměti raného dětství strach z nesvobody a poté euforii z porážky 
nacistů?

Z války se vrátilo mnoho hrdinů odboje, kteří svým vzorem učili vyrůstající generaci pohrdat nebezpečím i strachem. Jistě ne 
každý, spíše jen málo jedinců si dokázalo tento příklad vzít za svůj. Vědomí a potřebu svobody neopírala tato menšina vždy 
o filozofické úvahy ani se nejednalo o chtěnou revoltu mladé generace proti čemukoli, co bylo věcí dospělých. Spíše bylo toto 
vědomí ideální kombinací skautské cti a povinnosti napravovat bezpráví a nespravedlnost, pěstované úcty k Masarykovi a jeho 
svobodomyslnému idealismu, nezřídka i křesťanské víry, každodenně vysmívané „pokrokovou“ propagandou. Představovaní 
pamětníci vyrůstali ovlivňováni všemi zmíněnými aspekty. Tato výstava by kromě jiného měla být příležitostí nechat je na tyto 
otázky odpovědět osobně, skrze jejich příběhy a vlastní svědectví. 

Jádrem výstavy jsou osobní výpovědi někdejších pronásledovaných studentů, skautů a jedinců, kteří v rámci odbojových 
skupin, neorganizovaných společenství přátel nebo i na vlastní pěst hledali možnosti, jak vyjádřit svůj nesouhlas 
s komunistickou diktaturou. Až na dva již zemřelé pamětníky objel autor výstavy všechny účastníky a zaznamenal jejich 
osobní svědectví. Tam, kde byly dostupné i archivní dokumenty, pokusil se zároveň o konfrontaci s jejich vzpomínkami. V této 
souvislosti bylo mimořádně zajímavou zkušeností zejména rozebírání osobních vyšetřovacích protokolů přímo s pamětníky, 
kteří dostali možnost do své téměř šedesát let staré výpovědi nahlédnout a vyjádřit se k ní.

Z dvaceti pamětnických medailonů jsme čtyři věnovali lidem, kteří v době své činnosti těsně překročili hranici 18 let, a byli 
proto souzení jako dospělí. Fakt, že se jednalo ve všech případech o vrstevníky a přátele mladistvých odsouzených, jsme 
upřednostnili před formálním zařazením do věkové skupiny. Kromě toho se ve všech případech výraznou měrou podíleli 
na zmiňovaných událostech. 



S t ř í t e s k ý  a  s p o l . 
Osm pamětníků prvního zastavení této výstavy představuje účastníky monstrprocesu, který se odehrál ve Smetanově domě v Litomyšli 
ve dnech 9.–11. 10. 1950. Před senátem Státního soudu zde stanulo celkem 25 lidí obviněných z protistátní činnosti. Jedenáct z nich bylo 
v té době studenty nebo čerstvými absolventy místního státního reálného gymnázia, na jehož půdě tato údajná protistátní činnost měla být 
připravována a prováděna. 

Litomyšlské gymnázium vzbudilo u státních orgánů pozornost již během pohnutých únorových dnů roku 1948. Po úspěšném komunistickém 
puči nikdo nezapomněl, že zdejší studenti se odmítli podřídit generální stávce odborů, ke které byli vyzváni jejich vyučující 24. února 1948. 
Stávka měla podpořit stanovisko komunistů a jejich návrh řešení vládní krize. Když neuspěla protestní studentská delegace na vedení školy, 
zorganizovali si studenti ve všech třídách výuku sami. Před katedrou vykládal za přihlížení stávkujícího pedagoga vždy nejlepší student třídy. 
O rok později se někteří studenti vyšších ročníků gymnázia rozhodli vzepřít ještě důrazněji. 

Jako členové nebo sympatizanti již samostatně neexistující skautské organizace byli vystaveni silnému nátlaku Československého svazu 
mládeže, který všechny zájmové spolky a kroužky povinně zastřešoval. Jeho skutečným úkolem a posláním však bylo spíše vychovávat dobré 
kádry pro komunistický režim než poskytovat prostor svobodným aktivitám mládeže. Právě proti postupnému přebírání kontroly svazáků 
nad programem skautů a režírovanému obsazování školních rad ČSM kovanými komunisty se část studentů vzbouřila…

Ke skupině, jejímž jádrem byli studenti gymnázia, byli přiřazeni i lidé, kteří s aktivitami studentů neměli zhola nic společného. Zcela 
zfalšována byla i podstata údajné „protistátní činnosti“ – ačkoli stál na počátku pouze nesouhlas a plánovaný bojkot svazáckých metod, 
byli tito lidé souzeni a odsouzeni za velezrádnou činnost a přípravu násilných činů. V čele skupiny se ocitl gymnaziální profesor a rektor 
litomyšlské piaristické koleje František Ambrož Stříteský, který do té doby neměl o aktivitách svých studentů tušení. Do vyšetřovací 
mašinerie spadl kvůli tomu, že ve svém kostele uschoval a poté zlikvidoval starou pistoli z války. Přinesl mu ji jeden ze studentů, který se 
v době rozmáhajícího se vyšetřování obával, že u něj bude zbraň nalezena. Do případu byla poté Státní bezpečností na základě absurdních 
souvislostí zapletena i sedmdesátiletá kolejní kuchařka a invalidní kostelník. 

Budova gymnázia

Piaristická kolej

Rektor litomyšlské piaristické koleje 
František Ambrož Stříteský

Dobový tisk



Václav Jozefy (Portman) 
narozen 8. 4. 1934
odsouzen 11. 10. 1950 za provinění sdružování proti státu na 6 měsíců

Václav Jozefy byl nevlastním synem známého litomyšlského bibliofila, 
kulturního mecenáše a po roce 1948 městského knihovníka Josefa Portmana. 
Do primy litomyšlského gymnázia nastoupil v roce 1944 a studoval zde 
až do vyloučení v roce 1950. Patřil k nejlepším studentům gymnázia. 
Sympatizoval se skautingem, ale jeho členem nikdy nebyl. V roce 1949 
se jako šestnáctiletý zapojil do aktivit skupiny Hvězda tím, že vyhotovil 
seznam dalších potenciálních spřízněnců v ostatních třídách gymnázia. Rok 
po zatčení Miloslava Kohouta a v rámci dokončování přípravy procesu byl 
Portman vyloučen koncem roku 1950 z gymnázia (v sextě) a nastoupil přes 
prázdniny dělnické povolání v cukrovaru v Cerekvici. V září byl zatčen a v říjnu 
již stanul před soudem jako nejmladší účastník politického procesu proti 
rektoru Stříteskému. Jeho činnost ohodnotil Státní soud šesti měsíci odnětí 
svobody, které si Václav Portman odpykal v Ústavu pro mladistvé provinilce 
v Zámrsku. Josef Portman, Václavův otčím, se nedostavil k soudu kvůli 
údajným zdravotním problémům. Ve skutečnosti roli svého nevlastního syna 
chápal jako pohanu svého jména a zřekl se ho. Václav Portman po návratu 
z vězení přijal jméno svého zesnulého otce – Jozefy.  

Zamítnutí žádosti o zahlazení trestu cestou milosti, 
kterou si Václav Portman podal v roce 1952, 
rok po svém propuštění. 
Zdroj: osobní archiv Václava Jozefyho

Miloslav Kohout 
narozen 21. 12. 1930 v Litomyšli 
odsouzen 11. 10. 1950 za zločin velezrady na 20 let

„Tlak na skauting ze strany svazáků začal již v sedmačtyřicátém roce. Po Únoru bylo jasné, že KSČ bude chtít ovládnout celou mládež. Směrodatné 
bylo, že nám jako skautům začali vydávat legitimace, kde Junák už byl pod hlavičkou ČSM. To se nám nelíbilo a hrstka z nás se domluvila, že to budeme 
bojkotovat a vydáme nějaké letáky, jak to tehdy bylo v módě.“

V roce 1949 sepsal Kohout studentský leták Kolegové a kolegyně, který obsahoval kritiku svazácké „integrační“ strategie a vyzýval všechny 
spřízněné, aby si připnuli v určené datum bílý špendlík na klopu kabátu. Zároveň Kohout svolal schůzku, kde se členové skupiny radili o dalším 
postupu proti nátlaku oficiální svazácké organizace na Junáka. 

„Poslali jsme leták devíti lidem a přišlo jich šest. Mluvili jsme o tom, jak se postavit aktivitám ČSM. Vzniklou skupinu jsme pojmenovali ATA – turecky otec. 
Dalším krycím názvem byla Hvězda a to byl poukaz na paprskovitou strukturu. Každý z členů si měl vytvořit další skupinky kolem sebe. Název ATA bylo 
ale neštěstí pro Stříteského, protože StB si to vyložila jako poukaz na údajného vedoucího. ATA – otec – páter Stříteský. Bylo nám kolem osmnácti, takže 
jsme si nelámali hlavu s velkou konspirací. Původně jsem si představoval, že každý bude vědět jen něco. Jenže jak se sešli lidi s bílými špendlíky, vyměnili 
si kontakty a za chvíli o sobě všichni věděli úplně všechno. Mě zatkli ale kvůli incidentu s obrazy Stalina a Gottwalda…“

Zmíněný incident se odehrál v budově gymnázia v druhé půli června 1949. O přestávce schůze jachtařského klubu zde studenti průmyslové školy 
Jan Pech a František Snopek sejmuli ze stěny obrazy dělnického prezidenta Gottwalda a generalissima Stalina, které následně roztrhali a spláchli 
na toaletách. Zde je objevil školník a věc nahlásil na ředitelství. Během vyšetřování na gymnáziu byl v podšívce Kohoutova saka objeven leták 
Kolegové a kolegyně, v zápisníku Jiřího Mráze potom neuctivé poznámky o komunistických představitelích. Oba studenti byli následujícího dne 
zatčeni a převezeni do vyšetřovací vazby v Pardubicích, kde strávili následujícího půl roku. „Objev” letáku v Kohoutově saku zavdal potom příčinu 
k dlouhému konstruování případu, na jehož konci stanula před Státním soudem v Litomyšli pětadvacetičlenná skupina.  

Mezitím byl Kohout jako septimán vyloučen ze studia a hledal po návratu ze své první vazby dělnické zaměstnání. 16. září byl spolu s ostatními 
členy své skupiny a dalšími přáteli zatčen znovu a o měsíc později odsouzen v procesu na 20 let vězení za zločin velezrady. Kromě toho mu soud 
vyměřil pokutu 10 000 Kčs, ztrátu občanských práv na 10 let a byl mu zkonfiskován majetek. 

Ačkoli byl v době své údajné protistátní činnosti stále studentem gymnázia, byl souzen jako dospělý. Necelých pět let z dvacetiletého trestu si 
Kohout odpykal v Chrudimi, v uranovém dole Bratrství na Jáchymově, v lágrech XII a Prokop v Horním Slavkově, v Leopoldově a v lágru Bytíz 
u Příbrami. Na svobodu byl propuštěn 16. září 1954. 

Alena Posltová (rozená Holomková) 
narozena 1. 6. 1930 v Litomyšli
odsouzena 11. 10. 1950 za zločin velezrady na 10 let (později trest zmírněn na 2 roky) 

Rok 1948 zastihl Alenu Holomkovou v septimě litomyšlského gymnázia, kde byla stejně jako M. Kohout členkou studentské delegace, která žádala 
po vedení školy bojkot generální stávky. O rok později se zúčastnila jedné schůzky Kohoutovy skupiny ATA (Hvězda). 

„Míla byl duchovním otcem našich aktivit a autorem letáku Kolegové a kolegyně, na jehož výzvu jsem si připnula i bílý špendlík. Kromě jedné schůzky už 
na nic nebyl čas, měla jsem jít studovat do Prahy a po maturitě jsem odešla.“  

Alena Holomková si podala přihlášku na dvě fakulty pražské univerzity a na obě byla přijata. Začala studovat učitelství, češtinu a filozofii. Se 
skupinou litomyšlských kamarádů měla od té doby méně než sporadický kontakt, a nedozvěděla se tak ani o tom, že 28. června byli Miloslav 
Kohout a Jiří Mráz zatčeni. Zprávu jí přinesla matka až koncem roku 1949 do Prahy. 

„Až v zimě 1949 mě navštívila maminka a zeptala se mě, jestli v něčem nemám prsty, protože zavřeli Mílu. V té době jsem měla za sebou jen jeden výslech 
na Bartolomějské, ale nikomu jsem o něm neřekla. Bez jakéhokoliv dalšího vyšetřování nebo zájmu úřadů pro mě znovu přišli až 16. září 1950, kdy zatkli 
celou skupinu. Byla jsem v té době v Litomyšli po poslední zkoušce a připravovala se na další semestr.“

O měsíc později byla souzena jako dospělá v procesu s rektorem Stříteským. Rozsudek zněl na 10 let, 10 000 Kčs pokuty a ztrátu občanských práv 
na 10 let po odpykání trestu. Díky nevšední aktivitě advokáta ex offo (přiděleného státem) byl Aleně Holomkové trest později snížen na tři roky. 
Případem byl postižen i její bratr, který nebyl připuštěn k vysokoškolskému studiu a musel později nastoupit vojenskou službu u Pomocného 
technického praporu. Alena Holomková si odpykala třináct měsíců trestu ve věznici v Chrudimi, v Praze na Pankráci a v cihelně ve Stíčanech 
u Hrochova Týnce. Po návratu z vězení se nesměla vrátit do Litomyšle a musela nastoupit do těžkého průmyslu. Teprve když prodělala zdravotní 
kolaps, vrátila se do rodného města a pracovala jako platová účetní v továrně Vertex.  

Václav Jozefy jako jedenáctiletý (1945).
Zdroj: osobní archiv 
Václava Jozefyho

Václav Jozefy v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, srpen 2008. 

Miloslav Kohout před rokem 1948 
(foto ze skautské legitimace). 
Zdroj: osobní archiv Miloslava Kohouta

Miloslav Kohout v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, srpen 2008

S t ř í t e s k ý  a  s p o l . 

Alena Posltová jako studentka 
(datum neznámé). 
Zdroj: osobní archiv Aleny Posltové

Alena Posltová v současnosti
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, srpen 2008



S t ř í t e s k ý  a  s p o l . 
Jiří Kopřiva
narozen 17. 4. 1932 v Běstovicích (u Chocně)
odsouzen 11. 10. 1950 za provinění velezrady na 2 roky

„Kamarád Mirek Matějka z Morašic byl například z rodiny kulaka a pociťoval tlak na zemědělce dost silně. Tehdy jsme začali diskutovat o tom, že se 
něco děje. Začali odcházet kamarádi a bývalí spolužáci do zahraničí. Ptali jsme se, proč odcházejí a co tam hledají. Zakrátko se přidávaly i komentáře: 
,Proč neřek, že chce odejít, byl bych šel taky.‘ Nedá se to nazvat činností, ale u soudu se to později tematizovalo následovně: ,Proč bylo vaše úsilí zaměřeno 
nikoli na budovatelské úsilí, ale na to, jak se tomu vyhnout?‘“ 

Po absolvování obecné školy a měšťanky v Chocni přestoupil Jiří Kopřiva v roce 1943 na gymnázium do Litomyšle. V den generální stávky odborů 
se s ostatními podílel na jejím bojkotu. Na jaře a v létě 1949 se scházel s Miroslavem Matějkou a Jindřichem Víchem k debatám v restauraci 
Na Hrádku. Zde se diskutovalo o společenských změnách a tříbil se názor na režim. V květnu se připojil k výzvě skupiny Hvězda a vepnul si na klopu 
kabátu bílý špendlík jako výraz souhlasu s Kohoutovým prohlášením Kolegové a kolegyně. Po incidentu s obrazy soudruhů Stalina a Gottwalda 
gymnázium v Litomyšli raději opustil a nechal se zapsat na gymnázium ve Svitavách. Své aktivity tím ukončil, byl ovšem zjara 1950 průběžně zván 
na výslechy StB. V pozadí se pracovalo na přípravě procesu Stříteský a spol., jehož impulsem bylo odhalení původců letáku Kolegové a kolegyně. 
V září 1950 byl Kopřiva zatčen a jeho činnost zpětně naroubována na aktivity skupiny Hvězda. V hromadném procesu se skupinou Stříteský a spol. 
byl odsouzen na 2 roky odnětí svobody, které odpykal ve věznicích v Chrudimi a v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku. Své následky mělo i Kopřivovo 
počínání u soudu. V sále byl totiž přítomen i jeho otec, činný za války v podzemní organizaci a vězněný později v nacistickém koncentračním táboře 
Buchenwald. Když se ho prokurátor chystal zostudit otázkou na jeho názor k synově činnosti, pohrozil Jiří Kopřiva odmítnutím další výpovědi. 
Za to mu byl v prvních měsících v Zámrsku zostřen trest nuceným pobytem ve 3. nápravné skupině. V lednu 1952 mu byla zamítnuta žádost 
o podmínečné propuštění, a na svobodu se tak dostal až v září toho roku. 

Jiří Kopřiva jako student. 
Zdroj: osobní archiv Jiřího Kopřivy
 
Jiří Kopřiva v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, červenec 2008

Miroslav Matějka 
narozen 12. 2. 1932 v Morašicích
odsouzen 11. 10. 1950 za provinění velezrady na 3 roky

Miroslav Matějka se jako septimán litomyšlského gymnázia v roce 1949 zúčastnil schůzky svolané Miloslavem Kohoutem prostřednictvím letáku 
Kolegové a kolegyně, kde se projednával společný postup proti „integračním“ snahám ČSM.

„Leták mi přišel poštou, ale nejprve ho otevřel otec. Předal mi ho a řekl: ,Co tomu říkáš?‘  Shodli jsme se, že to je pravděpodobně provokace, a proto jsem 
špendlík nenosil. Když jsem přišel do školy, seděl sám Míla Kohout v lavici. O latině jsem si sedl k němu a on mi během hodiny pod lavicí ukázal dlaň, 
na které bylo napsáno ,ATA‘. Tak jsem se dozvěděl, kdo je autorem.“ 

Schůzky organizované Kohoutem se Matějka nakonec zúčastnil. Kromě toho se již dříve, zcela nezávisle na Kohoutových aktivitách, scházel 
k diskusím s kamarády Jiřím Kopřivou a Jindřichem Víchem v restauraci Na Hrádku v Litomyšli.

„… Bylo to takové romantizování, jak by se daly sehnat zbraně, co všechno by se dalo proti režimu dělat. Ale nikdy jsme z toho nic nerealizovali. 
Scházeli jsme se ještě předtím, než vyšel leták Kolegové a kolegyně, a nebýt nešťastného Jindry Vícha, nikdy by se to neprovalilo. My tři jsme si  
hrozně věřili. I Jindrovi jsme věřili. Jenže tomu stačila první přes hubu od estébáků a on vysypal všechno…“ 

Po incidentu s obrazy Stalina a Gottwalda, kdy se rozjela vyšetřovací mašinerie, při které byl náhodou odhalen původce letáku Kolegové a kolegyně, 
ocitl se Jindřich Vích, který měl o věci zdaleka nejmenší povědomí, u výslechu. Při té příležitosti se rozhovořil i o diskusních schůzkách s Matějkou 
a Kopřivou. Tím byla dána záminka aktivity obou přátel našroubovat i na skupinu Hvězda (ATA). Jindřich Vích byl za své informace „odměněn“ tím, 
že jeho účast StB přešla mlčením a dále v procesu vedeném proti jeho přátelům nefiguroval. První a poslední výslech před procesem prodělal 
Matějka již na jaře 1950. 

„Po jeho skončení přišel tatínek a já jsem mu musel v přítomnosti mladýho estébáka říkat do očí svou trestnou činnost. Ten estébák mi napovídal a vždycky 
dodal, jaká je za to sazba, celkem tak asi na sto let. Když jsem skončil, tak dodal: ,A to všechno mu dělnická třída odpouští.‘ Žili jsme v určité naději, že to 
opravdu bylo nějaké gesto a že je to doopravdy. Akorát jsem se obával, že za to budou něco chtít. Jenže počkali až do šestnáctého září, kdy nás pozatýkali 
definitivně.“ 

V procesu s rektorem Stříteským a jeho třiadvaceti „komplici“ byl osmnáctiletý Miroslav Matějka odsouzen ke třem letům odnětí svobody, ztrátě 
veškerého majetku a pokutě 10 000 Kčs. V Chrudimi a v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku si odseděl z celého trestu nakonec 20 měsíců. Po návratu 
z vězení komunisté zavřeli jeho otce za „narušování jednotného hospodářského plánu“, když nebyl více schopen odvádět těžko splnitelné dávky 
do JZD. 

Miroslav Matějka jako student. 
Zdroj: osobní archiv Miroslava Matějky

Miroslav Matějka v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, srpen 2008

Dagmar Chlebounová 
(rozená Rolečková)
narozena 8. 2. 1932 v Litomyšli 
odsouzena 11. 10. 1950 za provinění velezrady na 2 roky

Po měšťanské škole a jednoročním učebním kurzu (5. třída měšťanské 
školy) se přihlásila na sociální školu pro ženská povolání v Litomyšli, jejíž 
jedna třída byla umístěna v budově gymnázia. Sociální škola byla v roce 
1949 zrušena a Dagmar se přihlásila na Vyšší odbornou školu sociálně-
zdravotní v Pardubicích. Ještě v Litomyšli byla členem dívčího skautského 
oddílu a chodila se studentem průmyslové školy Janem Pechem. 
Zapojila se do činnosti Kohoutovy skupiny a zúčastnila se několika schůzek, 
především špendlíkové akce. V roce 1950, v době vyšetřování hlavních aktérů 
skupiny, byla jeden den vyslýchána StB a poté propuštěna. Nové, definitivní 
zatčení následovalo v září 1950. V procesu s rektorem Stříteským a ostatními 
studenty byla v říjnu odsouzena ke dvěma letům vězení, ze kterých si rok  
a tři měsíce odpykala v Chrudimi, Hradci Králové a v Ústavu pro mladistvé 
dívky ve Lnářích u Blatné. Zdravotní školu nikdy nedokončila. 

Dagmar Chlebounová jako studentka 
(datum neznámé).
Zdroj: osobní archiv Dagmar Chlebounové

Dagmar Chlebounová v součanosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, září 2008

Úryvek dopisu Dagmar Rolečkové adresovaného budoucímu 
manželovi Zdeňku Chlebounovi z Ústavu pro mladistvé dívky 
ve Lnářích. Zdroj: osobní archiv Dagmar Chlebounové



S t ř í t e s k ý  a  s p o l . 
Karel Metyš 
narozen 4. 11. 1932 v Litomyšli 
odsouzen 11. 10. 1950 za provinění velezrady na 3 roky

Byl synem litomyšlského rodáka, významného hudebníka a buditele 
Jaroslava Metyše. V roce 1949 studoval v sextě na reálném gymnáziu. 
Pod dojmem komunistického hanobení památky prezidenta Beneše 
a agresivní politiky ČSM vůči Junákovi založil s Miloslavem Bulvou a Zdeňkem 
Vašíčkem skupinu, která na konci roku 1948 a zjara 1949 vylepovala 
v Litomyšli letáky s nikdy neproslovenou řečí prezidenta Beneše a dalším, 
protikomunistickým obsahem. V létě 1949 byl zatčen a pobýval ve vazbě 
v Brně a Pardubicích. Pomocí fyzického nátlaku byl donucen k doznání 
a prozrazení dalších členů své letákové skupiny. V procesu s rektorem 
Stříteským byl odsouzen ke třem letům odnětí svobody, pokutě 5000 Kčs 
a ztrátě poloviny majetku. Trest odnětí svobody si kromě předchozí vazby 
v Brně a Pardubicích odpykal ve věznici v Chrudimi a v Ústavu pro mladistvé 
v Zámrsku. Ze studia byl vyloučen v době své vazby v Brně a na gymnázium 
se vrátit nesměl. Své vzdělání si dokončil až ve večerní průmyslové škole 
během padesátých let. V období Pražského jara vstoupil na přechodnou 
dobu do KSČ. 

Karel Metyš v mládí, 
foto z vyšetřovací vazby 1949. 
Zdroj: ABS. 

Karel Metyš v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, červenec 2008

Žádost Jaroslava Metyše o povolení vánočního pobytu pro 
syna v rodinném kruhu. Adresováno velitelství SVS v Zámrsku 
počátkem prosince 1950.  
Zdroj: Národní archiv, archivní fond Zámrsk

Karel Metyš a Jan Pech před zatčením. 
Zdroj: osobní archiv Karla Metyše

Miloslav Bulva 
narozen 30. 11. 1932 v Litomyšli
odsouzen 11. 10. 1950 za provinění velezrady na jeden rok

Těsně před únorovými událostmi roku 1948 se spolu se spolužáky 
reálného gymnázia v Litomyšli účastnil bojkotu generální stávky, 
po komunistickém převratu spolu s Karlem Metyšem a kamarádem 
Zdeňkem Vašíčkem založil skupinu k rozšiřování protikomunistických 
letáků. Samotné výroby a distribuce letáků se však Miloslav Bulva 
z důvodu zápalu plic nezúčastnil. Obsahem letáků byl apel na svolání 
nových demokratických voleb pod patronací OSN, další leták se inspiroval 
myšlenkami Edvarda Beneše. K prozrazení došlo zřejmě v létě roku 1949, 
kdy byl Karel Metyš zatčen, Miloslav Bulva ho následoval o půl roku 
později. Ještě před procesem, v létě roku 1950, strávil Miloslav Bulva měsíc 
ve vazební věznici v Pardubicích. Odtamtud putoval do Chrudimi, kde 
čekal na říjnový proces. Miloslav Bulva byl odsouzen na jeden rok odnětí 
svobody, který jako mladistvý vykonal v nápravném zařízení pro mladistvé 
v Zámrsku. Po propuštění, kdy mu již nebylo umožněno dostudovat, měl 
na výběr ze dvou pracovních odvětví: stavebnictví, nebo doly. Miloslav 
Bulva se rozhodl pro stavebnictví a nastoupil jako nádeník na pile  
v obci Řídký. Později, když s nemalými potížemi získal řidičské oprávnění, 
se stal na osmnáct let řidičem nákladních vozidel. 

Miloslav Bulva v současnosti
Zdroj foto: Dominika Horáková,  
červen 2008

Dotaz Františka Bulvy o chování jeho syna Miloslava 
adresovaný velitelství SVS v Zámrsku 16. března 1951.
Zdroj: Národní archiv, archivní fond Zámrsk

V době před odsouzením chodil s Dagmar Rolečkovou. Kresbu 
pořídila podle autentické fotografie spoluvězeňkyně Dagmar 
v Ústavu pro mladistvé dívky ve Lnářích. Zdroj: osobní archiv 
Dagmar Chlebounové.  

Jan Pech 
1932-1984
odsouzený v procesu proti rektoru Stříteskému na 7 let za provinění 
hanobení republiky a hanobení spojeneckého státu 

student střední průmyslové školy Jan Pech
Zdroj: osobní archiv Dagmar Chlebounové 

Zdeněk Vašíček 
narozen 8. 8. 1933 v Litomyšli
odsouzen 11. 10. 1950 za provinění velezrady na dva roky

Jako sextán se na gymnáziu zapojil do skupiny Karla Metyše a Miloslava Bulvy a zúčastnil se vylepování plakátů. Na předchozích 
akcích skupiny Hvězda (ATA) se nepodílel ani o její existenci nevěděl. V procesu s rektorem Stříteským byl odsouzen ke dvěma letům 
odnětí svobody, pokutě 5000 Kčs a ztrátě poloviny majetku. Osmnáct měsíců z trestu si odseděl v Chrudimi a v Ústavu pro mladistvé 
v Zámrsku. Na násilně ukončené studium rovněž již nikdy nemohl navázat. 

Autorům výstavy není k dispozici žádná 
současná ani dobová fotografie.



„Jánošíci“ z Budislavi
Pouhé tři dny před začátkem procesu s rektorem Stříteským a třiadvaceti „protistátními spiklenci“ z Litomyšle byl ve Smetanově domě vynesen jiný rozsudek: před senátem Státního soudu se zde zodpovídala tentokrát devatenáctičlenná skupina, 
propagandisticky pojmenovaná jako „Jánošíci“ z Budislavi s pracovním názvem „Lněnička a spol.“ Josefu Lněničkovi, Josefu Odehnalovi, Stanislavu Vobejdovi a několika dalším byla kladena za vinu účast při zakládání odbojových skupin na Proseči a Budislavi 
začátkem roku 1949. Spolu s několika dalšími přáteli měli poté dohodnout spojení obou skupin a zahájit teroristickou činnost, jejímiž oběťmi se měli stát komunističtí funkcionáři na okrese.

Stanislav Vobejda
narozen 5. 11. 1930 v Proseči
odsouzen 7. 10. 1950 za zločin velezrady na 19 let

Po měšťanské škole ve Slatiňanech pobýval jeden rok na salesiánském gymnáziu ve Fryštáku na Moravě. Po návratu do svého rodiště nastoupil jako 
lesnický praktikant do Posekance. Od známého si opatřil automat, se kterým měl jediný plán: „Naznačit bolševikům, že se jejich horlivost může obrátit 
proti nim. Dát najevo, že je kdosi v lesích, kdo se nemusí spokojit se stavem věcí.“ Spojil se se skupinou, ke které v Proseči patřil Josef Odehnal a dva 
truhláři z Budislavi: Miroslav Paťava a Jaroslav Tmej. 

Na přelomu roku 1948/1949 se na Proseči setkal s Josefem Lněničkou, který tam pracoval a který mu sdělil, že podobná parta existuje i v blízké 
Budislavi. V lednu Lněnička uspořádal ve svém bytě schůzku, na které byla za přítomnosti Vobejdy a jeho prosečských kamarádů dojednána 
první akce proti Matěji Čoudkovi. 

Po jejím úspěšném provedení a bleskové reakci StB, které prozatím padl za oběť Josef Odehnal, se Vobejda k Lněničkově skupině na Budislavi 
nepřipojil a rozhodl se k odchodu do zahraničí. Při nepodařeném přechodu hranice v západních Čechách byl ale zadržen a nezávisle na aktivitách 
své někdejší skupiny byl Krajským soudem v Chebu odsouzen k jednomu roku žaláře a 10 000 Kčs pokuty. Po rozbití Lněničkovy skupiny se StB 
postupně dopracovala k Vobejdovi, který svůj předchozí trest za opuštění republiky odpykával v Chebu. V dubnu roku 1949 byl dodán na StB 
do Pardubic k vyšetřování budislavské kauzy. V době přípravy procesu přibyl mezi své přátele do vazební věznice v Chrudimi (po odpykání 
předchozího trestu). Ačkoli ještě nebyl plnoletý, byl uznán plně trestně odpovědným a v říjnu odsouzen na dalších 19 let žaláře. Ve věznicích 
v Chebu, Chrudimi, Písku, v Plzni na Borech a na uranovém lágru Vojna na Příbramsku strávil celkem 7 let.

Stanislav Vobejda 
krátce po propuštění z kriminálu. 
Zdroj: osobní archiv Stanislava Vobejdy

Stanislav Vobejda v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, září 2008

Josef Odehnal
narozen 17. 5. 1930 v Proseči
odsouzen 7. 10. 1950 za zločin velezrady na 15 let   

Po vychození třetí třídy měšťanské školy v Proseči se začal v otcově dílně učit truhlářem. Josef Odehnal starší zemřel v roce 1945. Odehnalovi byli 
katolíci, lidovci, jejich děti členy Orla. Po Únoru se proto velmi rychle ocitli v latentním konfliktu s nastoupivším režimem. Josef Odehnal mladší se 
zároveň svým postojem k režimu nikdy netajil a již na Velikonoce roku 1948 se dostal do prvních problémů. Při pomlázce se nedaleko Proseče zastavil 
se třemi mladými komunisty k diskusi, ve které během několika minut pohaněl komunistickou stranu, Sovětský svaz a celé tzv. lidovědemokratické 
zřízení. Byl za to v roce 1948 Krajským soudem v Pardubicích odsouzen jako mladistvý ke 14 dnům vězení podmíněně na dva roky. 

O necelý rok později se Odehnal spolu s kamarády Jaroslavem Tmejem a Miroslavem Paťavou, Stanislavem Vobejdou a dalšími dohodl na založení 
skupiny, která měla dát komunistům v obci jasný signál, že ne všechno si lidé nechají líbit. V lednu se přátelé sešli v bytě Josefa Lněničky 
na Budislavi a dohodli první manévr: 

Na Proseči byl známý svou prorežimní agilností Matěj Čoudek, místopředseda místní stranické buňky a správce znárodněného podniku LEKO. 
Již několikrát předtím se stal pro svou angažovanost ve straně obětí fyzického útoku a tentokrát měla být hrozba účinnější. 

Byl přijat návrh vystřelit mu do oken jeho nájemního bytu a dát najevo, že si nemůže být nadále ničím jistý. Odehnal přesně ukázal, kde Čoudek 
bydlí, ale akce se nezúčastnil. Věděl, že bude první, kdo bude muset mít zajištěno alibi. 

Akci poté provedl vedoucí Miroslav Paťava, který byl spolu s Tmejem dva týdny nato donucen k útěku. Odehnalova špatná politická pověst 
v Proseči byla podle jeho trefného proroctví skutečně důvodem, proč byl v souvislosti se střelbou znovu zatčen jako první. Jeho matce potom 
prchající Tmej řekl, aby Josef v případě nutnosti všechno shodil na ně samotné – oba budou již dávno za hranicemi. 

Pět týdnů byl Odehnal zadržován ve vazbě, aniž se StB podařilo prokázat, že má v něčem prsty. Navíc byl Tmejův vzkaz zbytečný – Odehnal neměl 
v úmyslu (a skutečně se toho držel) kohokoli prozradit nebo sám sebe uvést v podezření.

Skupina útěkem Tmeje a Paťavy skončila. Pokračoval v ní Josef Lněnička na Budislavi a průběžně Odehnala informoval o provedených akcích.  
„Já jsem s tím nechtěl mít nic společného, ačkoli jsem o tom věděl. Vadilo mi, že se používají zbraně, původně jsem měl v úmyslu tisknout pouze 
protirežimní letáky.“ 

V březnu 1950, půl roku po rozbití budislavské party, byl zatčen a zařazen do vyšetřování jako jeden z členů teroristické bandy, pojmenované 
u soudu „Jánošíci“ z Budislavi. V říjnu 1950 byl Josef Odehnal odsouzen k patnácti letům odnětí svobody. Do roku 1956, kdy došlo k revizi procesu, 
si odbyl šest let z celkového trestu na uranových táborech Vojna a Bytíz na Příbramsku. 

Josef Odehnal v mládí 
(nedatovaná fotografie). 
Zdroj: osobní archiv Josefa Odehnala

Josef Odehnal v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, říjen 2008

Josef Lněnička 
narozen 11. 4. 1930 v Budislavi 

odsouzen 7. 10. 1950 za zločin velezrady, veřejného násilí, vydírání 
a krádeže na 20 let

Narodil se v živnostnické rodině řezníka. Po absolvování měšťanské školy 
v Proseči nastoupil jako učedník u svého otce. Na přelomu let 1948/1949 
na Budislavi založil s Miroslavem Hladíkem skupinu zamýšlející letákovou 
a zastrašovací kampaň proti místním stranickým funkcionářům. V lednu 
1949 se Lněnička i Hladík spojili s podobným uskupením, vzniklým v Proseči, 
a dohodli společnou akci: zastrašení místopředsedy místní stranické organizace 
Matěje Čoudka střelbou do jeho oken. Po společné schůzce v Lněničkově 
bytě potom několik členů skupiny vniklo do kanceláře MNV, který měl sídlo 
ve stejném domě. Zde potom Jaroslav Tmej a Stanislav Vobejda vyhotovili 
na stroji několik protirežimních letáků. Ty potom Lněnička svěřil i mladším 
dívkám Miladě Dočkalové a Miladě Bouškové, aby je rozhazovaly a vylepovaly 
v obci. Po provedené akci proti Matěji Čoudkovi v Proseči se skupina rozpadla 
a Josef Lněnička v činnosti pokračoval v Budislavi. Připojilo se k němu několik 
mladších členů a společně provedli ještě několik společných akcí. V létě se 
Lněnička schoval se dvěma mladšími kamarády poblíž Budislavi a střelbou 
z pistole vyděsil na kole projíždějícího újezdního tajemníka Kroulíka, vracejícího 
se ze stranické schůze. Na konci léta potom spolu s Miloslavem Dočkalem 
přepadl jiného komunistu Josefa Vaňouse v jeho bytě a požadoval po něm 
tajné informace o hospodářských a politických záležitostech v obci. V září 1949 
byl zatčen krátce po výslechu Miloslava Dočkala, kterému pomáhal s krádeží 
pistole a nábojů v budislavské poštovně. Stejně jako Dočkal byl potom 
brutálním způsobem vyšetřován. V procesu s „Jánošíky“ z Budislavi byl potom 
na podzim roku 1950 odsouzen ke 20 letům vězení, které odpykával střídavě 
v uranových dolech a pevných věznicích. V současnosti žije Josef Lněnička 
v Baltimore ve státě Maryland v USA. 

Fotografie z vyšetřovacího svazku StB dokumentující 
rekonstrukci střelby do okna stranického místopředsedy Čoudka 
(1949). 
Zdroj: ABS

 
Josef Lněnička v roce 1949 
Zdroj: osobní archiv Josefa Lněničky

Josef Lněnička v současnosti 
Zdroj foto: Adam Hradilek, listopad 2008



„Jánošíci“ z Budislavi

František Tmej
narozen 27. 6. 1932 v Budislavi
odsouzen 7. 10. 1950 za provinění velezrady na 2 roky

V Budislavi vychodil pět tříd obecné školy a dvě třídy měšťanky v Proseči. Po ukončení školní docházky se začal učit cukrářem v Litomyšli, 
kam dojížděl společně s Josefem Křivkou. 

V březnu roku 1949 se jeho bratr Jaroslav účastnil plánování a provedení výstražné střelby do okna místopředsedy Čoudka a musel krátce 
nato uprchnout do zahraničí. Jaroslav svému bratrovi uložil, aby se postaral o důkladné ukrytí automatu, který skupina vlastnila a který on sám 
zakopal ve svém pokoji pod postelí. Obával se, že by při případné prohlídce byla zbraň nalezena a uvrhla do nebezpečí celou rodinu. František 
Tmej zbraň odnesl a se souhlasem otce Miroslava Paťavy zakopal pod jednou usedlostí na Budislavi, která patřila Paťavovu příbuznému. V obavě, 
aby automat nezrezivěl, ho skupina pod Lněničkovým vedením znovu vytáhla z úkrytu a přenesla do chalupy bývalého lesního dělníka Boušky 
(otce Milady Bouškové). Tato okolnost později zatáhla Boušku do vyšetřování a vynesla mu odsouzení k pětadvacetiletému žaláři. Automat nikdo 
nikdy k žádné činnosti nepoužil (do Čoudkových oken vystřelil Paťava jedinou ránu, a to z pistole) a skupině ho zapůjčil Stanislav Vobejda, který 
se v té době na aktivitách Lněničkovy skupiny již nepodílel. Automat poté putoval znovu do rukou Františka Tmeje, který ho nejprve schoval u sebe 
v posteli a potom předal nevlastnímu bratrovi, který ho měl definitivně odvézt. Jiných akcí se Tmej se nezúčastnil kvůli tomu, že nevěřil jejich 
smysluplnosti. Tváří v tvář režimu, který disponoval ozbrojenou mocí, nedával podle svého svědectví amatérsky prováděným akcím příliš dlouhou 
životnost. Jeho očekávání se splnilo, ale on sám na svou pomoc doplatil. 15. září byl spolu s Křivkou zatčen (předtím se den oba skrývali) a odvezen 
k vyšetřování do Pardubic. Střídavě v Pardubicích a v Chrudimi strávil až do soudu 13 měsíců, z toho jako sedmnáctiletý čtyři měsíce na samotce. 
V procesu s prosečskou a budislavskou skupinou byl odsouzen ke dvěma letům vězení. Z trestu měl v době rozsudku odpykáno již oněch 13 měsíců 
a jeho zbytek strávil v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku. 

Milada Vopálková (rozená Dočkalová)
narozena 16. 6. 1932 v Budislavi
odsouzena 7. 10. 1950 za provinění velezrady na 1 a půl roku

Narodila se v českobratrské rodině v Budislavi. Její rodiče vlastnili malou usedlost se zemědělským zázemím, které bylo až do dospělosti tří 
sourozenců jediným rodinným živobytím. Po ukončení školní docházky nemohla kvůli finanční situaci rodiny dále studovat a nastoupila práci 
v továrně na umělé květiny Centroflor. S Josefem Lněničkou se znala od dětství a byla sestřenicí jednoho z pozdějších hlavních odsouzených – 
Miloslava Dočkala. V roce 1949, po útěku Miroslava Paťavy a Jaroslava Tmeje, byla Lněničkou požádána o pomoc při roznášení protirežimních 
letáků. Se svou kamarádkou Miladou Bouškovou se zúčastnila také několika schůzek Lněničkovy skupiny a pomáhala rovněž ukrýt zbraň, která 
po útěku truhlářských tovaryšů zbyla. Po zatčení většiny členů skupiny v září 1949 zůstala až do jara 1950 na svobodě. 29. 3. 1950 byla v souvislosti 
s aktivitami skupiny vyslýchána v krajské vyšetřovně StB v Pardubicích a znovu propuštěna na svobodu. Důsledkem zájmu StB bylo její okamžité 
propuštění z továrny a přeřazení na těžkou práci do cihelny ve Stíčanech u Hrochova Týnce (v cihelně byly později zaměstnány i některé mladistvé 
odsouzené). Přesně o půl roku později byla spolu s Miladou Bouškovou náhle zatčena a pobývala měsíc ve vazební věznici v Chrudimi. V říjnovém 
procesu s budislavskými „Jánošíky“ stanula na lavici obžalovaných a byla shledána vinnou z provinění velezrady podle zákona č. 231/1948 Sb. 
Jako mladistvé jí byl uložen trest ve výši 1,5 roku, který si cele odpykala v Ústavu pro mladistvé dívky ve Lnářích. Byla propuštěna v roce 1952.

Milada Vopálková v mládí 
(nedatované foto). 
Zdroj: osobní archiv Milady Vopálkové

Milada Vopálková v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, červenec 2008

Josef Křivka
narozen 8. 11. 1933 v Oldříši 
odsouzen 7. 10. 1950 za provinění velezrady, veřejného násilí, vydírání 
a krádeže na 3 roky

Se svými rodiči a dvěma mladšími sourozenci vyrůstal na Budislavi, kde 
navštěvoval obecnou školu. V roce 1948 nastoupil do učení jako strojní 
zámečník v Litomyšli. Jako chlapec se přátelil s Františkem Tmejem, jehož 
bratr po incidentu v Proseči uprchl do zahraničí. 

Od Tmeje se Křivka také dozvěděl o existenci střelné zbraně, kterou Jaroslav 
Tmej na Budislavi zakopal. Ve vyšetřovacích protokolech a posléze u soudu 
Křivka údajně vypověděl, že měl automat dokonce doma. Ve svém svědectví, 
které bylo pořízeno koncem září 2008, tuto část protokolu kategoricky odmítl 
a dosvědčil, že o automatu tehdy pouze věděl.

Při konfrontaci s šedesát let starým dokumentem, obsahujícím jeho 
výpověď (Křivka byl u výslechu několikrát bit) ze září 1949, zpochybnil 
i údaj, že Lněnička úkoloval skupinu jako vojenský velitel. Je nasnadě, že při 
konstrukci případu StB usilovala o podobný dojem – lístky, kterými Lněnička 
zval svoje kamarády na zastrašovací akce, byly údajně stylizovány jako 
vojenské rozkazy. I to považuje dnes Josef Křivka spíše za výmysl, stejně jako 
záznam, že na akcích s sebou několikrát nesl granát. 

Křivka se poté účastnil dvou zastrašovacích akcí, které inicioval Josef 
Lněnička. V prvním případě šlo o výstražnou střelbu, která měla přimět 
okresního tajemníka Kroulíka, aby zanechal svých návštěv a komunistických 
schůzí na Budislavi. V druhém případě se Křivka vypravil spolu s Josefem 
Lněničkou, Miloslavem Dočkalem, Jaroslavem Vomáčkou a Olgou Steklou 
za tajemníkem Vaňousem a hlídal před jeho chalupou, zatímco Vaňouse 
Lněnička s Dočkalem vyslýchali. 15. září 1949 byl zatčen spolu Františkem 
Tmejem (se kterým se den předtím ukrýval v lese) a byl převezen do vazby 
krajské vyšetřovny StB v Pardubicích. Tam a v Chrudimi střídavě strávil 
13 měsíců, během kterých byla vyšetřována činnost skupiny, o jejíchž 
počátcích sám zhola nic nevěděl. V procesu s budislavskými „Jánošíky“, 
jak byla skupina před Státním soudem nazývána, byl potrestán třemi lety 
odnětí svobody. Jako mladistvý si svůj trest odpykal v Pardubicích, Chrudimi 
a v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku. 

Josef Křivka v mládí 
(nedatované foto). Zdroj: osobní archiv 
Josefa Křivky

 Josef Křivka v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, červenec 2008

1 strana tzv. zprávy o pověsti, pořízené místní služebnou SNB 
v Budislavi jako zostouzející dokument. Sloužila jako podklad 
k soudnímu procesu v říjnu 1950. Zdroj: Národní archiv, fond 
Státní prokuratura

František Tmej v mládí 
(nedatované foto). 
Zdroj: osobní archiv Františka Tmeje 

František Tmej v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, říjen 2008



Odbojová skupina Jana Masaryka 

Jiří Lang (nalevo) a Emil Císař (napravo) během tábora 64. homogenního oddílu v Tvořihrázi v roce 1947. 
Zdroj: osobní archiv Jiřího Langa

Emil „Mat“ Císař 
narozen 16. 6. 1931 v Brně 
odsouzen 30. 6. 1949 za provinění velezrady na 2 a půl roku
zemřel 9. 9. 1998

„Skončil tábor, skončil i úspěšný rok 1947 a s novým rokem přišel i neslavný Únor – mezník v naší činnosti, překážka naplňující nás hnusem a odporem. 
Chtěli jsme ji ochromit, odstranit tím, že budeme burcovat lidi a říkat jim pravdu. Začali jsme se scházet i za jiným účelem, dívat se i po tom, co jsme jako 
skauti snad nemuseli vidět, a hlavně dělat to, co se nelíbilo StB…“

V témže pohnutém roce 1945 oslovil P. Vojtěch Kráčmer čtrnáctiletého Emila Císaře s myšlenkou, aby mu při minoritské farnosti sv. Jana v Brně 
pomohl založit oddíl, který by sdružoval nejen jeho kamarády z řad ministrantů, ale i spolužáky z gymnázia a blízkého okolí. Kráčmer i Císař 
se pustili do práce a již koncem roku 1945 se jim podařilo pozvat na oddílové schůzky několik desítek zájemců. 

Minoritská farnost při kostele sv. Jana skautingu přála a poskytovala mu plnou podporu, Emil se stal oddílovým vedoucím již v roce 1946. 
Je patřičné uvést, že označení „katolický“ neznamenalo v žádném případě konfesní výlučnost. Spíše morální étos a věrnost evangelnímu poselství, 
které je v očích skautů třeba naplňovat i mimo kostel, klubovnu, tábory a dobývání tří orlích per. Proto si také Jiří Lang vybral po krátkém členství 
v jiném klubu (kde si vysloužil přezdívku Orko) právě 64. oddíl. Necelý půlrok po úspěšném táboře v Tvořihrázi v létě 1947 se ukázalo, že ono 
naplňování evangelního poselství bude třeba kromě nejmladších členů připomínat nepřímo i celé společnosti. 

Vznik odbojové skupiny Jana Masaryka
11. března 1948 (kdy Junák formálně neexistoval jako samostatná organizace) přišla jako blesk z čistého nebe zpráva, že v noci na 10. března 
záhadně skončil svůj život ministr zahraničí Jan Masaryk. Činovníci 64. oddílu Jiří Lang, Emil Císař, Jiří Mikolowitsch a Stanislav Verbík na to 
reagovali založením odbojové skupiny, kterou pojmenovali ke cti zesnulého jeho jménem. Deklaraci skupiny, která byla zároveň i slibem 
věrnosti a mlčenlivosti, ukryli do dutého sloupku Lorety, poutního stánku minoritského kostela. 

Na jaře a v létě roku 1948 se skupina horlivě věnovala tisku protirežimních letáků, polemizujících s podezřelou smrtí Jana Masaryka. Další témata 
odpovídala na oficiální propagandu a aktuální otázky, které se již nesměly proslovit veřejně – vyzývala k bojkotu květnových voleb bílými lístky 
a reprodukovala i některé zprávy Hlasu Ameriky. Autory letáků byli všichni čtyři oddíloví činovníci. Emil Císař doma vyhotovil na psacím stroji blánu 
k letáku Pravda vítězí, Jiří Lang koncipoval leták Brňané. 

V létě se potom skautům podařilo skrze Mikolowitschovy kontakty spojení se stejně zaměřenou skupinou mladých národních socialistů a začalo 
se plánovat ve větším… 

Jiří „Orko“ Lang
narozen 9. 6. 1931 v Brně-Horních Heršpicích
odsouzen 30. 6. 1949 za provinění velezrady na 2 a půl roku

„Když po únoru 1948 začala diktatura proletariátu s vládou komunistické strany se svou lživou propagandou ve všech sdělovacích prostředcích, přinesla 
s sebou také totalitu a naprostou nesvobodu člověka. To naše skautská srdce a cit k naší vlasti nemohly vydržet. To byl naprostý opak našeho skautského 
slibu a zákonů, dle kterých jsme vychovávali naše bratry a sestry, a proto jsme se rozhodli – starší členové 64. homogenního oddílu u minoritů v Brně, že 
založíme skupinu a budeme všemi dostupnými prostředky bojovat proti komunistické zvůli, abychom své spoluobčany informovali o lžích komunistické 
propagandy.“

Langovi byli katolíci a lidovci, otec Jan podporoval lidovou stranu jako tiskařský mistr už ve volbách v roce 1946 produkcí propagačních letáků. 
Jiří Lang byl druhorozeným dítětem po své starší sestře Jarmile. Na předměstí v Heršpicích prožila rodina poslední dny války a všichni byli svědkem 
postupující fronty. Na zahradě Langových byly dokonce kopány zákopy a stavěna kulometná hnízda, než byla fronta na poslední chvíli odkloněna 
do blízkého Ořechova. Jiří Lang a kamarád ze sousedství Josef Oliva si v blízkém okolí potom ukořistili válečnou památku – vyhořelý tankový 
kulomet. Za pár let se to nepředvídatelně nevyplatilo… 

Vchod do zahradního septiku, kde Jiří Lang a Josef Oliva v roce 1948 a v lednu 1949  tiskli protirežimní letáky
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, září 2008

Jiří Lang po propuštění z kriminálu v roce 1952.
Zdroj: osobní archiv Jiřího Langa

Jiří Lang v současnosti
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, červenec 2008



Odbojová skupina Jana Masaryka 
„Tehdy byla společnost plná očekávání, že režim dlouho nevydrží. Chtěli jsme tedy i získat zbraně, abychom se na případné povstání dobře připravili.“

Pro větší produkci letáků si teď již obě skupiny potřebovaly opatřit cyklostyl. Ten se podařilo koncem prosince 1948 uloupit v kanceláři 
mládežnického spolku Úsvit (příslušnému ke kolaborantské Katolické akci), sídlící v budově bývalého Typosu. Jiří Mikolowitsch a národní socialista 
Oldřich Čapek s pistolí v ruce požádali dozor, aby cyklostyl laskavě vydal a volal policii až za hodinu… Tehdy běžnou koupí nedostupný „potenciální 
protistátní stroj“ putoval na zahradu Langovy rodiny, do starého a nepoužívaného septiku, kde Lang a jeho přítel z dětství Josef Oliva začali 
s objemnější produkcí letáků, než kterou umožňovala jednoduchá tiskařská kolíbka. 

5. ledna se ještě uskutečnila schůzka v kotelně v Panské ulici, které se zúčastnili někteří členové národněsocialistické skupiny, Josef Oliva i všichni 
čtyři vedoucí činovníci 64. oddílu. Akce byla naplánována na 15. 1. a také byla ten den skutečně zahájena. „V pátek na schůzce byly podrobně 
rozvrženy úkoly připadající na jednotlivé členy. Byly stanoveny tři skupiny. První – Čapek, Stavarič (Ferdinand Stavarič byl bratrem Věry Stavaričové, 
vedoucí dívčího oddílu, Císařovy dívky a budoucí manželky, pozn. autora) a Oliva měla sraz v 7.45 v Komárově, odkud měla odjet autobusem do Želešic. 
Druhá – Císař, Mikolowitsch a Uvarov měla přijet na místo autem, s falešnou značkou. Třetí – Roman, Verbík a Lang měla odjet pouliční dráhou 
na konečnou do Horních Heršpic a tam počkat, až se druhá skupina s autem vrátí se zbraněmi a oni pak tyto ukryjí u Langa v ,bunkru‘ (zahradní septik, 
pozn. autora). Mikolowitsch měl také obstarat chloroform pro uspání hlídače. V sobotu 15. 1. 1949, když už byli všichni na svých místech, tak nám 
postupně Čapek oznámil, že se akce nemůže uskutečnit, protože zjistil, že skladiště bylo zrušeno a odvezeno.“ 

Krátce poté se skauti ještě pokusili o přepadení policejní stanice v Masarykově čtvrti a získat zbraně tam. Lang se ovšem podivnou náhodou 
nemohl na nikoho dozvonit. Skupina, vyzbrojená chloroformem na omámení policisty, si při návratu domů alespoň zchladila žáhu 
na komunistických vývěskách, které pomocí kamenů rozbíjela…

O čtyři dny později (19. 1.) se uskutečnilo hromadné zatýkání a probíhalo od poledních hodin až do večera. Ve 13 hodin byli Jiří Lang i Emil Císař 
zatčeni u Císařů doma a skončili téhož dne ve vyšetřovací vazbě v brněnské Mozartově ulici. U Langů doma ještě ten den proběhla prohlídka, 
ze které si příslušníci StB odnášeli nejen „corpora delicti“, ale i známková alba, horolezecké boty i jiné cennosti. Dokumentaci k činnosti skupiny 
stačil Jan Lang, Jiřího otec, vzít z ukryté schránky v synově stole a zničit. Lang i Císař se znovu setkali až v dubnu, s ostatními členy skupiny 
až u soudu koncem června. 

Skupina byla po celé čtyři měsíce sledována velice agilním donašečem, který po celý podzim hlásil její činnost pracovníkům StB. Představoval 
se jako Václav Jelen (skauti ho znali pod jménem Janda) a dodal více než dvacet udání o připravovaných akcích. Stál tedy i za konečným rozbitím 
skupiny v lednu 1949. 

„Nic nevím, jsme skauti a vedeme bratry, jak se chovat v přírodě a znát ji v různých obdobích…“ bylo jediné, co Lang opakoval pod záplavou boxerských 
úderů a facek u tzv. šikmé stěny, u které během výslechu nebylo možné udržet rovnováhu. K tomu ještě mučivá nejistota, kdo mohl zradit 
a od koho estébáci vědí tolik. Dohoda o mlčenlivosti, ukrytá ve sloupku minoritské Lorety, přece stále ještě platila. 

Ve smrdutých kobkách, kam bachaři denně donášeli pokálené dospělé vyšetřovance po „elektrickém loži“ a s rozbitými chodidly, si tuto otázku 
kladli Lang, Mikolowitsch i Verbík po celých šest měsíců. Pro Langa i Císaře mohlo být jedinou útěchou, že se v dubnu 1949 omylem dostali 
na společnou celu. 

Emil Císař do té doby vytrpěl nejvíc. 24. 1. zatkli jeho bratra Antonína, který mu předtím půjčil starou ruskou pistoli, památku po důstojníkovi 
Rudé armády. Emil z ní nikdy nevystřelil, ale zbraň byla nalezena při domovní prohlídce. Jako vojákovi základní služby hrozil Antonínovi, který 
se skupinou neměl nic společného, výjimečný trest. Bez rozloučení s rodinou tedy v jednom týdnu zmizeli ve vazbě Státní bezpečnosti hned 
dva synové Císařovy rodiny. 

29. 1. 1949 obdržel Emilův otec ultimativní dotaz třídního učitele septimy klasického gymnázia, proč jeho syn od 19. 1. nepřišel do školy. 
Krátce poté se pod tlakem okolností Emil Císař starší psychicky zhroutil, v Zábrdovicích u Brna skočil pod vlak a zemřel. 

Ve dnech 28.–30. 6. proběhlo veřejné zasedání Státního soudu, před kterým stanulo celkem 25 lidí, včetně členů národněsocialistické skupiny 
a jejich přátel. Jiří Lang i Emil Císař byli za provinění velezrady odsouzeni na dva a půl roku do vězení a odvezeni k jeho odpykání do Ústavu 
pro mladistvé delikventy v Zámrsku. Během soudního přelíčení se v Domě umění v Brně konala výstava s názvem To jsou oni, na které byly 
ukazovány některé zabavené předměty a zbraně. 

Antonín Císař, voják základní služby a Emilův bratr, putoval pozdějším rozsudkem Vojenského soudu v Praze do vězení na osm let. Nebyl propuštěn 
na amnestii, ale v důsledku osmdesátiprocentní invalidity, kterou utrpěl při závalu. Nikdy se již plně nezotavil. 

Emil Císař a Jiří Lang byli spolu zatčeni ve stejný den a hodinu. Tak taky opustili i ústav v Zámrsku, 18. 6. 1951. Emil Císař se navzdory svému úsilí 
o dokončení maturity ke studiím nikdy nesměl vrátit. Poslední pokus podnikl tři roky před smrtí, žádostí o možnost složit maturitní zkoušku 
na gymnáziu, kde v roce 1948 studoval. Z neznámých důvodů mu to nebylo umožněno. Po odsloužení vojenské povinnosti u Pomocného 
technického praporu našel práci u pozemních staveb, kde zůstal celý život. Jiří Lang poté, co opustil trestní vojenskou posádku v Michalovcích 
na Slovensku, nastoupil u Tesly, pod jejímž krytím mohl při večerním studiu dokončit elektrotechnickou průmyslovku.  

Emil Císař se svou dívkou a budoucí ženou Věrou 
Stavaričovou (Císařovou) na skautské výpravě. 
Zdroj: pozůstalost po Emilu Císařovi v rodinném archivu

Emil Císař a Věra Stavaričová v roce 1948.
Zdroj: pozůstalost po Emilu Císařovi v rodinném archivu

Druhý československý prezident Dr. Edvard Beneš s manželkou 
Hanou na návštěvě dívčího tábora v Tvořihrázi v roce 1947.  
Zdroj: pozůstalost po Emilu Císařovi v rodinném archivu

Dopis třídního učitele Rybnikáře z klasického gymnázia Josefa 
Kudely v Brně, upomínající Emilovy rodiče na synovu nepřítomnost 
ve vyučování. Krátce po obdržení dopisu a zatčení druhého syna 
Antonína spáchal Emil Císař starší sebevraždu skokem pod vlak.
Zdroj: pozůstalost po Emilu Císařovi v rodinném archivu

Druhá strana dopisu učitele Rybnikáře.
Zdroj: pozůstalost po Emilu Císařovi v rodinném archivu



Vzpoury proti tomu, co bylo – a smutku, že jsme to ztratili.Hledání ztraceného času nám teď naplnilo prostor. Zde nad popelem iluzí sedíme a čekáme s touhou, až vyletí pták naděje...
Letáková akce Zlatá růže 

Karel Vinický
narozen 23. 12. 1931 ve Vídni 
odsouzen 18. 8. 1950 za provinění velezrady a žhářství na 15 let
zemřel 3. 2. 1998  

„z pokolení na pokolení předáváme si prapor vzpoury
a smutku z ní
Vzpoury proti tomu, co bylo – 
a smutku, že jsme to ztratili. 
Hledání ztraceného času nám teď naplnilo prostor. 
Zde nad popelem iluzí sedíme a čekáme s touhou, 
až vyletí pták naděje...“

Karel Vinický se narodil 23. 12. 1931 ve Vídni, kde sám vyrůstal jen s matkou do svých 14 let. Ve Vídni vychodil českou základní školu, po válce 
se již v Nové Bystřici učil truhlářem. Museli bychom se zeptat teoretiků proletářské revoluce, proč Vinický, který zažil bídu poválečné Vídně, učil 
se truhlářem a byl příslušníkem takzvané dělnické třídy, nekoketoval s komunismem ani jeden den. Zmatenou odpověď slepil z propagandistických 
hesel prokurátor Kruk před senátem Státního soudu v Jindřichově Hradci. Opět mluvil o „vysílání štvavého zahraničního rozhlasu, zvláště Hlasu 
Ameriky a BBC, o četbě nevhodných románů a detektivek“. Statní soud, pod předsednictvím JUDr. Vojtěcha Rudého, poslal Vinického v srpnu 
1950 jako mladistvého za mříže na 15 let.

Po propuštění z kriminálu Vinický prožil ještě třiatřicet let v komunistickém Československu. V roce 1959 se oženil s Věroslavou Roubcovou a měl 
s ní dvě děti. Pracoval v továrně Vertex, psal básně, nevyhledával mnoho přátel. Po listopadové revoluci 1989 se krátký čas stýkal s někdejšími 
přáteli, stal se členem Konfederace politických vězňů, odešel ale zklamán a do aktuálních aktivit bývalých politických vězňů se nezapojoval. 
3. 2. 1998 zemřel na rakovinu. 

Karel Vinický nebyl nikdy plně rehabilitován a zločin žhářství zůstal v jeho trestním rejstříku až do jeho smrti v roce 1998. Podobně jako 
Miloš Jindra se Karel Vinický těsně před uplynutím lhůty k rehabilitacím koncem roku 1995 odmítl dovolávat spravedlnosti s výhradou, že taková 
rehabilitace by měla proběhnout při bližším zkoumání jejich případu s naprostou samozřejmostí. Dochoval se do dnešní doby dopis, ve kterém 
svůj podíl na požáru traktorové stanice a zemědělské sýpky popírá. Pochází z roku 1990 a byl určen Krajskému soudu v Českých Budějovicích, 
který rehabilitaci projednával.

V zásadě je to vše, o čem se můžeme v různých obměnách dočíst ve vyšetřovacích aktech Státní bezpečnosti i soudním protokole, 
zapisovaném (bodově a nepřesně) v průběhu jednání 16.–18. srpna 1950, respektive o čem se můžeme dočíst a předpokládat, že to skutečně 
proběhlo. Karel Vinický a Miloš Jindra totiž nebyli souzeni jen za letáky a dopisy. Jejich nejtěžším proviněním měla být příprava několika 
vražd komunistických funkcionářů, úsilí o získání zbraní a především založení požáru traktorové stanice a zemědělské sýpky, která byla 
plná plodů „celoročního úsilí Jednotného zemědělského družstva“. Oba se měli žhářství dopustit ke konci roku 1949, kdy stanice skutečně 
vyhořela. Začátkem roku 1950 byla prozrazena letáková činnost a v jejím důsledku padli vyšetřovatelům do rukou i oba údajní žháři. Oba se 
s minimálními odchylkami od vyšetřovacího protokolu ke všem činům doznali a byli odsouzeni. Karel Vinický k 15 letům, z nichž šest si odseděl 
nejdříve v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku, po dovršení osmnácti let pak v desítce trestnic pro dospělé, včetně lágrů Vojna, Rovnost, věznice 
v Ruzyni a na Pankráci. 

Karel Vinický po návratu z kriminálu. 
Zdroj foto: pozůstalost po Karlu Vinickém 
v rodinném archivu

Karel Vinický před svou smrtí v roce 1998. 
Zdroj foto: pozůstalost po Karlu Vinickém  
v rodinném archivu

Účastníci skupiny Zlatá růže před rokem 1950, 
zprava Miloš Jindra, Ladislav Vyskočil, zcela vlevo 
Karel Vinický. Identitu dívky se nepodařilo zjistit. 
Zdroj foto: pozůstalost po Karlu Vinickém.

Mladistvý Miloš Jindra, nejlepší přítel Karla 
Vinického z mládí a spoluzakladatel skupiny Zlatá 
růže. 
Zdroj foto: pozůstalost po Karlu Vinickém 
v rodinném archivu

Účastník skupiny Zlatá růže Ladislav Vyskočil. 
V době činnosti skupiny a před zatčením studoval 
v Plzni. Jako mladistvý byl odsouzen Státním 
soudem v Jindřichově Hradci na osmnáct měsíců. 
Zdroj foto: pozůstalost po Karlu Vinickém.



Letáková akce Zlatá růže 

Vzpoury proti tomu, co bylo – a smutku, že jsme to ztratili.Hledání ztraceného času nám teď naplnilo prostor. Zde nad popelem iluzí sedíme a čekáme s touhou, až vyletí pták naděje...

 
Propagandistický článek z deníku Jihočeská pravda
 ze srpna roku 1950, přinášející zprávu o procesu se 
skupinou Zlatá růže. 
Zdroj: pozůstalost po Karlu Vinickém v rodinném
 archivu

Jiřina Pešková (rozená Tomanová)
narozena 27. 9. 1933 ve Starém Bozděchově
odsouzena 18. 8. 1950 za provinění sdružování proti státu na 2 a půl roku

Jiřina Tomanová prožila své nejranější dětství v Nové Bystřici, kam jí a její maminku vypověděl pražský magistrát v době německého záboru 
Sudet. Jiřina s maminkou se vrátila za otcem, který byl polovičním sudetským Němcem a v Nové Bystřici pracoval. Chodila tam do školy 
a naučila se dříve německy než česky. Po válce tam z příbuzných nezbyl nikdo. Celkem v N. Bystřici zůstalo pět českých rodin. Byla svědkem 
poválečného vyhnání sudetských Němců a nenáviděla komunisty již pro ukrutnosti Rudých gard, které na divoký odsun dohlížely a které se 
na něm podílely. Jiřina Tomanová byla také vášnivou sokolkou, milovala prvorepublikovou vlasteneckou tradici a ctila zesnulého prezidenta 
Masaryka. V roce 1950 to zdůraznila před soudem a ke dvěma letům jí za to přidali ještě půl roku navíc.

Případ skupiny Zlatá růže spadá časově do stejného období jako všechny předchozí. Snaha jejích členů byla také totožná s tím, co bylo 
napsáno na úvod a co víceméně naplňovalo všechny předchozí. Vymyká se ale kromě drastických trestů, které vynesl pražský senát Státního 
soudu v Jindřichově Hradci 18. 8. 1950 tím, že byla výlučně dílem mladistvých. Všechno ostatní, podíl dospělých, bylo zkonstruováno podobně 
jako v případu rektora Stříteského. Hlavním obviněným Miloši Jindrovi a Karlovi Vinickému bylo v době procesu necelých devatenáct let, jejich 
údajná činnost z let 1948/1949 byla ovšem posuzována jako provinění mladistvých. Soud seznal obvinění hlavních obžalovaných za natolik 
závažná, že v jejich případě sáhnul přes jejich doznání k potrestání, jaké příslušelo nenapravitelným mladistvým masovým vrahům. 

Před soudem se zodpovídalo šest mladistvých a pět dospělých z nejrůznějších trestných činů. Kromě Karla Vinického a Miloše Jindry, stíhaných 
za žhářství a velezradu, byli ostatní mladší osmnácti let obviněni převážně ze sdružování proti státu. Bývalého příslušníka SNB Jindřicha Klápu, 
který mladým „spiklencům“ údajně napomáhal v trestné činnosti, kromě jiného i vyzrazením tajných informací bezpečnostní povahy, stihl 
trest 25 let za zločin velezrady a zločin vojenské zrady. Původně se s Jindřichovým Hradcem předháněl MNV v Nové Bystřici, který by si býval 
považoval za čest hostit soudní proces na svém území. 

Na jaře roku 1948 skutečně Jindra s Vinickým založili skupinu s cílem rozšiřovat letáky a zastrašovat stranické funkcionáře. Rozeslali celkem 
asi 13 dopisů (jeden také předsedovi MNV v Nové Bystřici a učiteli občanské výchovy Janečkovi) a tiskli „Modlitbičku“, leták, který přinášel 
v té době populární protirežimní paroly. Reálným přáním bylo skutečně vyjádřit nesouhlas s režimem, i když zdaleka ne prostředky, jaké jim 
přisoudili vyšetřovatelé. Skutečné záměry hlavních aktérů již zjistit nemůžeme (Karel Vinický a Miloš Jindra již zemřeli).  

Psali letáky adresované Spojeným národům. Dovolávali se Masaryka, svobodných voleb a nápravy bezpráví, kterého se režim denně 
dopouštěl na jejich sousedech i těch, o kterých denně vysílala Svobodná Evropa. Nebyla to odbojová skupina s velkou konspirací, zbraněmi 
a systematickou přípravou. Byli to školáci a začínající studenti, jejich program byla obyčejná svoboda a návrat k životu, který komunisté zničili. 
Samozřejmě poslouchali zahraniční rozhlas a vyprávěli si politické vtipy. Dělali to, co každá svobodná společnost považuje za normální. 

Nikdo z nich v tu dobu nebyl starší osmnácti let a pozdější role dospělých byla i jako v jiných zde popisovaných příkladech pouze okrajová 
a nevýznamná. Stěží by někdo uvěřil, že dospívající mají dost vnímání, uvědomění a rozumu, aby vyhlásili svou soukromou válku režimu. 

Jiřina Tomanová (Pešková) byla za pomoc při psaní letáků, poslech zahraničního rozhlasu a přihlášení se k zesnulému prezidentovi Masarykovi 
odsouzena ke 2,5 letům vězení, které strávila v Ústavu pro mladistvé dívky ve Lnářích u Blatné.
Jiřina Pešková nikdy nebyla přijata na střední školu a po propuštění z kriminálu nastoupila do těžkého průmyslu, na horkou práci 
v železárnách, aby mohla uživit i staré rodiče. Nikdy už se natrvalo nevrátila do Nové Bystřice.

Jiřina Pešková v 50. letech.
Zdroj: osobní archiv Jiřiny Peškové 

 Jiřina Pešková v současnosti
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, červenec 2008



Eva Dušková (rozená Vokálová)
narozena 11. 11. 1931 v Praze 
odsouzena 11. 12. 1948 za provinění velezrady na 5 let 

Její otec, stavitel František Vokál, na Ořechovce ještě za 1. republiky postavil dvě rodinné vilky, které po jeho smrti Ludmila Vokálová, Evina matka, 
zčásti pronajímala studentům pražské techniky. František Vokál byl veteránem 1. světové války a o Rusku věděl své. Podle Evy Duškové na příchod 
Stalinovy Rudé armády na rozdíl od maminky čekal s přesvědčením, že Československu se nepovede lépe. V roce 1943 František Vokál zemřel 
na žloutenku a zanechal po sobě manželku a tři děti. Eva byla nejmladší. 

Po válce se začala připravovat na konzervatoř, hrála dobře na klavír a těšila se z budoucnosti. Chodila na plesy národněsocialistické mládeže – 
komunisty ráda neměla, ale politika ji nezajímala. Na mládežnické plesy tehdy v sedmačtyřicátém roce chodil i Miloslav Choc, který měl v té době 
již za sebou nepříliš lichotivou minulost z doby, kdy působil jako lidový komisař v pohraničí. Seznámil se s Evou, začali spolu chodit a v roce 1948 
se zasnoubili. Evě bylo šestnáct, Chocovi třiadvacet let. 

Po Únoru odešel Miloslav Choc na Západ, kde se hodlal usadit. Doufal, že i jeho snoubenka ho bude brzy následovat. Mezitím se ale v uprchlickém 
táboře zvaném Goetheschule seznámil s někdejším partyzánem Vávrou-Staříkem, který utekl z Československa poté, co se dostal do konfliktu 
s komunisty. Choc se s ním patrně dohodl na svém návratu zpět s předpokladem, že by se mohl v Československu angažovat v podzemní 
činnosti. Na jaře 1948 znovu hranice přešel s několika úkoly. Navšítvil ještě jednou Vokálovu rodinu, ukryl v domě protistátní letáky a znovu 
zmizel. 28. 5. 1948 si pro celou rodinu, včetně matky Ludmily a všech tří sourozenců, přišla StB. Důvodem byla dva dny stará vražda majora 
Bezpečnosti Augustina Schramma, která byla Chocovi (o jehož pobytu v Československu StB pravděpodobně celou dobu věděla) kladena za vinu. 
Miloslav Choc byl zatčen 2. června na Moravě. 

Vražda nebyla nikdy skutečně objasněna a z Miloslava Choce přiznání vytloukli, mimo jiné i za slib, že Vokálovi budou propuštěni. Pro celou 
rodinu si totiž přišla StB ještě před Chocovým zatčením a propuštěni byli po pár dnech jen dva starší sourozenci. Maminka Ludmila, která Chocovi 
poskytla přístřeší, a Eva, která byla jeho snoubenkou a věděla o ukrytých letácích, ve vězení zůstávaly a byly souzeny spolu s Chocem a sto 
jedenácti dalšími lidmi v kolotoči procesů, nazvaném již v té době „Chociáda“. Jak již bylo řečeno, Miloslava Choce odsoudil 25. listopadu 1948 
Státní soud v Praze k smrti. Tentýž senát poslal potom v prosinci na 15 let do vězení Ludmilu Vokálovou a na 5 let i její dceru Evu. Choce popravili 
19. února 1949, Eva si svůj trest odpykala celý v ústavech a věznicích pro mladistvé – v Hradci Králové, Kostelci nad Orlicí, ve Lnářích u Blatné 
a v Zámrsku u Vysokého Mýta. Své matky, kterou směla navštívit během svého věznění jen jednou jedinkrát, se dočkala až v roce 1960. Krátce 
na to Ludmila Vokálová zemřela na fyzické i psychické následky dvanáctiletého žaláře a otrockých prací. 

Eva Dušková v 50. letech. 
Zdroj: osobní archiv Evy Duškové

Eva Dušková v současnosti 
Zdroj foto: Vavřinec Menšl, 2007

Zdenka Hraběová, roz. Horčíková
narozena 20. 6. 1930 v Nové Dubči 
odsouzena 11. 12. 1948 za provinění velezrady na 5 let (později trest snížen na 3 a půl roku)

Choce viděla jen asi dvakrát v životě na chodbách sídla Národněsocialistické strany, do které po vzoru rodičů vstoupila ve svých šestnácti letech. 
Po dokončení obchodní školy v roce 1947 pracovala až do konce března 1948 na stranickém sekretariátu, který pod dojmem komunistické 
usurpace moci opustila. Našla si novou práci ve Slovenských sklárnách v Praze. V té době již byla v kontaktu s několika skupinkami někdejších 
národněsocialistických mládežníků, od nichž přebírala a dále distribuovala protirežimní letáky. Skrze jinou dvojici, která se chystala přejít hranici, 
zprostředkovala kontakt mezi svým bývalým nadřízeným ze sekretariátu Emilem Lešákem (který byl nucen emigrovat) a jeho rodinou. S sebou 
jim dala dopis, do něhož vepsala i zpáteční adresu do svého zaměstnání a přidala dvě členské legitimace komunistické strany, které předtím 
obstarala. Jejich přechod se však nezdařil a oba byli na hranicích zadrženi. Kromě materiálů od Zdenky u nich StB nalezla i jedno číslo ilegálního 
časopisu Za svobodu, který vydávala jiná skupina národněsocialistických studentů. (Shodou okolností ta, od které Zdenka odebírala letáky.) 
Jeden z chlapců lapených na hranici se naneštěstí v minulosti několikrát setkal i s Miloslavem Chocem a tím byla StB dána příležitost slepit všechna 
zjištěná corpora delicti (tj. letáky, ilegální časopis a dopis se zpáteční adresou) dohromady a vytvořit tak další umělou skupinu pro „Chociádu“. 
Skutečná vazba letákové skupiny na Miloslava Choce ve skutečnosti neexistovala. V tomto procesu (Kukal a spol.) byla Zdenka Horčíková odsouzena 
k pěti letům vězení, trest byl později při odvolání snížen na tři a půl roku. Trest si odpykala spolu s Evou Vokálovou v trestnici v Hradci Králové, 
v Kostelci nad Orlicí (s pracovištěm v Doudlebách) a v Ústavu pro mladistvé dívky ve Lnářích. 

Zdenka Horčíková v roce 1948. 
Zdroj: osobní archiv Zdenky Hraběové

Zdenka Hraběová v současnosti 
Zdroj foto: Ondřej Bratinka, srpen 2008

Zdenka Hraběová a Eva Dušková před kostelem Nejsvětější Trojice ve Lnářích, 
Zdroj foto: Víťa Romanov, 2007

Dva příběhy z případu Miloslava Choce 



Ústav pro mladistvé delikventy v Zámrsku 
Ústav pro mladistvé delikventy v Zámrsku byl zřízen v roce 1947, kdy se do zdejšího zámku, přebudovaného pro účely věznice pro mladistvé, 
přesunula část mladistvých trestanců ze zvláštního oddělení věznice ve Valdicích. V roce 1948 byla zdejší „výchovna a polepšovna“ dočasně zrušena 
a obnovena o rok později. První mladiství, odsouzeni Státním soudem podle zákona č. 231/1948 Sb., do Zámrsku přibyli v červenci roku 1949 
a postupně během tohoto roku narostli do počtu 68. 

V roce 1952 bylo v Zámrsku zřízeno i zvláštní oddělení pro mladistvé dívky, které předtím odpykávaly svoje tresty v ústavu ve Lnářích. Všichni vězni 
bez rozdílu se tam museli podrobovat politické převýchově, do které režim vzhledem k věku odsouzených vkládal neobyčejné úsilí. Výchovný 
rámec tvořil řád založený na učení sovětského pedagoga a teoretika výchovy mládeže Antona Semjonoviče Makarenka. V praxi se převýchova 
uplatňovala nejen ve výuce základních principů marxistické ideologie, ale i v kombinaci vojensko-pracovního drilu. Pro opětovné začlenění 
trestance do společnosti byla i možnost vykonat řemeslnickou praxi a dostat výuční list. Pokračovat ve studiu ovšem možné nebylo. Pro každého 
trestance byla povinností práce, kterou odváděli vězni přímo v prostorách zámku a přilehlých hospodářských budovách nebo na tzv. komandech 
v okolních městech (např. ve Státním podniku Karosa ve Vysokém Mýtě). Součástí zámku byly i krejčovské, truhlářské a jiné řemeslnické dílny, které 
pracovaly pro potřebu zařízení. Zámrsk zásoboval pracovní silou i jiná, vzdálenější pracoviště, tzv. odloučené chovanecké pracovní oddíly. 

V Zámrsku rovněž fungovala chovanecká samospráva, která přebírala některé organizační a technické úkoly a dodržování vězeňského řádu.

V roce 1950 v Zámrsku vznikl i velký hudební soubor, jejž vedl violoncellový virtuos František Smetana, který byl v té době ve výkonu trestu rovněž 
za politický delikt. Repertoár hudebního ansámblu byl převážně v tehdejší terminologii budovatelsko-osvětový a až František Smetana pro něj 
vymohl i některé populární jazzové nebo klasické kusy. To se ovšem setkávalo s nelibostí komunistických funkcionářů a nebývalo vždy dovoleno. 
Hudební produkce a zkoušky se samozřejmě odbývaly po pracovní době. 

Ústav pro mladistvé delikventy v Zámrsku byl zrušen až v roce 1959. Dnes je v prostorách zámku umístěn Státní oblastní archiv Zámrsk. 
Podle svědectví pamětníků neměl Ústav pro mladistvé v Zámrsku likvidační charakter soudobých trestnic pro dospělé politické vězně. 
Zůstává ovšem symbolem nesvobody a nespravedlivé perzekuce politických vězňů, kteří – vyjádřeno slovy Jiřího Kopřivy – „nebyli ničím 
a nadlouho zůstali ničím“. 

Pohled na zámek v Zámrsku, kde byl v letech 1949-59 umístěn výchovný ústav pro mladistvé
Zdroj: Národní archiv, fond Zámrsk

Z hlášení z 15. 10. 1950 o chovancích, kteří přibyli v minulých týdnech do ústavu Zámrsku. Přívlastek „studující“ je zcela lživý, protože v dané době již byli 
všichni odsouzení vyloučeni nejen z gymnázia, ale i ze všech škol III. stupně v republice. 
Zdroj: Národní archiv, fond ZámrskSpolečné vystoupení dívčího a chlapeckého souboru z Ústavu pro mladistvé v Zámrsku. Datum neznámé. 

Zdroj: osobní archiv Karla Metyše

Ústav pro mladistvé dívky ve Lnářích 
Ústav pro mladistvé dívky ve Lnářích  příliš dlouhé trvání neměl. Byl zřízen jako pobočka určená pro dívky a podléhal organizačně ústavu 
v Zámrsku. Mladistvé dívky tam byly vězněny bezprostředně po vyhnání řeholníků místního augustiánského kláštera na jaře roku 1950. Zároveň byl 
celý objekt brutálně přebudován pro účely trestnice pro mladistvé. Na vyklízení kláštera, likvidaci knihovny a některých výpomocných stavebních 
pracích se podílely již trestankyně převezené tam ze zvláštního oddělení pro mladistvé dívky věznice Okresního soudu v Hradci Králové. I ve Lnářích 
(kde bylo ovšem jen několik desítek chovanek) byl uplatňován systém jako v Zámrsku, tj. vojenský dril, akurátní vedení pořádku a osvětová školení. 
Nový vězeňský řád, vydaný v roce 1951, potom kodifikoval méněcenné postavení všech vězňů, odsouzených podle zákona na ochranu republiky. 
Ze Lnářů se mladistvé dívky v roce 1952 přestěhovaly do Zámrsku a na místě někdejšího lnářského ústavu byla zřízena léčebna pro duševně choré, 
která je v něm dodnes. 

Kresby pořízené chovankou Ústavu pro mladistvé dívky ve Lnářích, zachycující každodenní pracovní život dívek.
Zdroj: osobní archiv Dagmar Chlebounové

Mladé trestankyně (Eva Vokálová první zleva, Zdenka Horčíková druhá zleva) při přebírání jablek. 
Zdroj: osobní archiv Zdenky Hraběové

Kostel Nejsvětější Trojice, náležející ke klášteru bosých augustiánů ve Lnářích. 
Zdroj foto: Víťa Romanov, 2007
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