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Projekt Stopy totality mi hodně dal. Kdy-
by tento projekt nevznikl, nikdy bychom se 
nedozvěděli, jak to tehdy doopravdy bylo. 
Mám na mysli to, že každý z nás věděl, že 
dříve byl jiný režim, lidé museli do druž-
stva, byl jim zabaven majetek... 

Myslím si, že nad tímto faktem se nikdo 
moc nepozastavoval, prostě to tak bylo. 
Ovšem když nám pamětníci vypravovali 
podrobně, jak to bylo doopravdy, jen málo 
se nám tomu chtělo věřit. Po těchto rozho-
vorech jsme si s děckama říkali, že v této 
době máme štěstí. Nikdo nám bezdůvod-
ně nesebere majetek, můžeme sdělit své 
politické názory komukoli, aniž bychom 
šli do vězení. Toto vše jsem si díky Stopám 
totality uvědomil. Také jsme zkusili navázat 
kontakty s různými lidmi. Byla to příjemná 
zkušenost.

David Havelka

Jelikož se v Bobrové vytvořily hned dvě 
pracovní skupiny, zaměřila se druhá čtve-
řice žáků na životní příběh pradědečka 
jednoho z nich, pana Antonína Havelky 
z Bobrůvky.

Pan Havelka je již dlouho po smrti, 
skupině se však podařilo nalézt pamětníka, 
pana Pancnera, který jí v rozhovoru poskytl 
dostatek podkladů pro práci.
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Jsme druhá skupina, která zkoumá život muže, který už je po smrti, ale dozvídáme se o něm 
prostřednictvím jiného pamětníka. Už jsme ho navštívili třikrát, dvakrát kvůli informacím a jednou 
kvůli fotkám. Pan Pancner bohužel neví nic o jeho mládí, protože se do naší vesnice přistěhoval 
později. Zjistili jsme však spoustu zajímavých informací, abychom z toho mohli příběh zpracovat. 
Máme i noviny, ve kterých je o něm zmínka, a také jeho fotku. Postupně vše dokumentujeme  
a fotíme. Přidáváme fotku pana Pancnera, který nám jeho příběh vyprávěl.

MOTIVAČNÍ OTÁZKY

Pro základní školy

1) Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem?
2) Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho?
3) Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 
4) Vstoupil pan Havelka do JZD?

Doplňující otázky pro střední školy

1) Kvůli čemu byl pan Havelka zatčen a odsouzen?
2) Proč se během soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?
3) Jak dopadla rodina pana Havelky po jeho smrti?
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Tak vstoupíš, nebo ne? - Příběh pana Havelky

Pan Antonín Havelka se narodil 
18.2.1894 ve Věchnově u Bystřice 
nad Pernštejnem v dělnické rodině. 
Vzdělání měl pouze základní, což 
bylo v té době dostačující. Byl silně 
věřící a často navštěvoval kostel. 
Oženil se, se ženou vychovával tři 
děti, čtvrté jim zemřelo. Pracoval 
jako horník na dole Železinka 
ve Věchnově. Panu Havelkovi se 
ale víc než hornická práce zamlou-
valo být hospodářem, rolníkem. 
Rozhodl se, že koupí nějaký statek. 
V Bobrůvce bydlel pan Harvánek, 
který byl zadlužený, a jeho dům se 
tím pádem dostal do aukce, a právě 
jeho statek si za dostupnou cenu 
mohl pan Havelka koupit. Rodina 
se stěhovala do Bobrůvky a začala 
hospodařit. 

Nátlak JZD a komunistů
Když se dostali k moci komunisté, chtěli získat všechny hospodáře do družstva. V Bobrůvce 

vzniklo JZD v roce 1951, ale ještě v roce 1953 v něm moc lidí nebylo. Pan Havelka tam odmí-
tal vstoupit, protože si všeho, co měl, vážil. Jelikož se to komunistům moc nelíbilo, snažili se ho 
zmanipulovat. 

„Lidi dělali od rána do večera na poli, pak přijel tajemník a výkupčí a taková parta komunistů 
a zavolali ho z pole do kanceláře a teď ho tam přesvědčovali, aby vstoupil do družstva, a když 
do družstva nebude chtít vstoupit, tak ho zavřou. Vyhrožovali, že jeho děti nebudou moct jít 
do školy, to neexistovalo, aby šly děcka od sedláků na školy. Musely jít k vidlám a k lopatě.“

Na schůzích byl informován o tom, kolik toho bude muset odevzdat z toho, co vyprodukuje. 
Všichni sedláci věděli, že z odevzdaných produktů jim nezbude téměř nic, aby se mohli uživit. 
Přemlouvali je tak, že jim vyhrožovali, že jejich děti budou mít těžký život, budou muset tvrdě 
pracovat a nebudou moci chodit do školy. Komunisté panu Havelkovi různě ztěžovali plnění 
dodávek, ale pan Havelka i přesto dodávky plnil a do JZD vstoupit nechtěl.

Jak se dostal do vězení?
V roce 1956  poslouchal pan Havelka zahraniční rozhlasovou stanici, kde se dozvěděl o událos-

tech v Maďarsku, „že  prý v Maďarsku hází komunisty do Dunaje“. Díky tomu se domníval, že to 
bude stejně i u nás v ČSR. Když se šel podívat na své pole, uviděl na něm orat družstevníky. Řekl 
jim, ať toho nechají, protože za chvíli budou pracovat každý na svém. Jenže družstevníci ho udali 
a pan Havelka byl zatčen.

Pan Antonín Havelka na nedatovaném snímku
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Soudní řízení a vězení
Pro svou obhajobu nechtěl ani právníka a obhajoval se sám, a jak vypověděl pak Pancner, byl 

velmi chytrý, i když měl jen základní vzdělání. Při obhajobě u soudu se ho nikdo nezastal, protože 
mu ve vesnici záviděli jeho majetek, a dokonce se postavili proti němu. Dalším důvodem mohlo 
být i to, že rodina byla v Bobrůvce nová, „náplava“, jak se říká. Byl odsouzen na 3 roky vězení 
v Ilavě na Slovensku. Ve věznici musel těžce pracovat od rána do večera, a podle toho, kolik 
odpracoval, tolik dostal jídla. Dokonce byl fyzicky týrán. Po těžké práci byl nucen chodit 
na politické školení. 
„Ve vězení chlapi museli dělat. Když nesplnili normu, nedostali najíst, když bylo po práci, bylo 

politické školení. Dělali asi 12 hodin denně, potom ještě školení, a když se něco špatně řeklo 
a někomu se to nelíbilo, většinou je dozorci zřezali, a když se to někomu nelíbilo, dostal samotku 
a byl třeba měsíc v cele 2x2 metry. Postel mu ráno zavřeli a musel celý den stát.“

Komunisté ztrpčovali život i rodině pana Havelky. Pomáhali jim však vesničané, jak s prací, tak 
v psychické podpoře.

Důsledky věznění a další trápení
Když se z vězení vrátil, byl ve velmi špat-

ném zdravotním stavu. Měl žaludeční vředy 
a jiné zdravotní problémy. Přesto i nadále se 
ho komunisté snažili dostat do JZD. Nebylo 
to ani tak fyzickými nátlaky, jako spíš psychic-
kými, např. ho budili brzy ráno, pořád ho 
přesvědčovali o své pravdě.

Ani po tomto všem do komunistické strany 
ani do JZD nevstoupil, byl to čestný člověk 
a to, co si myslel, to řekl a stál si za tím. 

Co se dělo po jeho smrti?
Když v Bobrůvce 4. 6. 1979 zemřel, jeho žena kvůli nátlakům vstoupila do JZD, takže nakonec 

jeho rodina dopadla stejně jako všechny ostatní. V Bobrůvce žádný podobný případ z období 
kolektivizace neznáme.

Pan Havelka ve stáří
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Dokulačili...
Jméno pana Antonína Havelky se objevuje ve vydání deníku Jiskra, spadajícího pod Krajský 

výbor KSČ v Jihlavě, ze dne 18. června 1957.  Článek s výmluvným názvem Dokulačili..., svým 
obsahem a dikcí v kontrastu s předchozími stranami, nepotřebuje další komentář.

Národní souručenství (NS)
Národní souručenství tvořilo v období 

protektorátu Čechy a Morava zvláštní 
organizaci, jejímž cílem bylo reprezen-
tovat zájmy českého obyvatelstva, vlády 
a úřadu prezidenta Emila Háchy vůči 
okupační moci. Nejednalo se o politickou 
stranu v klasickém slova smyslu, jako spíše 
o neideologické celonárodní hnutí.  Ně-
které optimistické plány uvažovaly o NS 
jako o jakémsi „stínovém parlamentu“. 

Znakem Národního souručenství byla 
široká členská základna, kterou v prv-
ní fázi tvořila téměř veškerá mužská 
populace protektorátu Čechy a Morava 
nad 21 let (ve stanovách byla uvedena 
podmínka árijského původu). Ženy se 
členkami stát nemohly, organizace však 
měla svou mládežnickou sekci. I přes 
formální členskou sílu nedosáhlo Národní 
souručenství vážnější politické pozice, 
a k jeho funkcím tak patřilo zejména 
udržování českého národního „povědo-
mí“ – to se týkalo kupříkladu manifes-
tačních akcí jako převezení ostatků Karla 
Hynka Máchy z Litoměřic na vyšehradský 
Slavín. 

V nejvyšším vedení NS především 
zpočátku působili bývalí členové agrární 
strany, sdružovalo však zástupce všech 
důležitých politických proudů předmni-
chovského Československa s výjimkou 
komunistů. Na jeho chod měli vliv také 
blízcí spolupracovníci prezidenta Háchy, 
který byl z titulu své funkce nejvýše posta-
veným členem NS.  Některým složkám NS 
se podařilo navázat spolupráci s odbojem, 
postupně však tato organizace oslabovala 
svou pozici ve prospěch nacistické správy, 
což odpovídalo i postupnému navyšování 
vlivu pronacistického a fašizujícího prou-
du v NS. V roce 1943 ztratila zbytky zna-
ků politické organizace. Zanikla v květnu 
roku 1945.
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Širší kontext životního příběhu pana Antonína Havelky

Takzvaná kolektivizace zemědělství, tedy převedení 
soukromého hospodaření do „společné“ správy jed-
notných zemědělských družstev (JZD) po sovětském 
vzoru, tzv. kolchozů, byla spojena i s politikou teroru 
vůči tzv. vesnickým boháčům neboli kulakům. Ti se 
přirozeně zprvu bránili odevzdat svůj po generace 
obhospodařovaný majetek státní moci. Kulak se tedy 
na přelomu 50. let stal jedním ze „škůdců“ 
a nepřátel nového režimu. Komunisté kolektivizací 
sledovali i jiný cíl – rozbít sousedské vztahy na ven-
kově, k čemuž neváhali použít i přesidlování rodin 
„kulaků“ i stovky kilometrů od původního bydliště 
s tím, že do rodné obce jim bylo zakázáno vstoupit.  

Na Českomoravské vrchovině se Jednotná zeměděl-
ská družstva nedařilo vytvářet, i přes neúměrné a stále 
zvyšované povinné „odvody“ potravin státu často lidé 
bojovali o zachování svého soukromého hospodářství 
doslova do posledního dechu. Tajná policie (Státní 
bezpečnost) tak postupovala obec po obci a v každé 
nalezla „vesnického boháče“, který vytváření JZD cíle-
ně „sabotuje“. Roztáčela se tak spirála vykonstruova-
ných obvinění a procesů, v nichž padaly vysoké tresty, 
ale i pokuty, konskace majetku, ztráta občanských 
práv a již zmíněné nucené přesídlení rodin. 

Také JZD v Bobrůvce vznikalo s obtížemi. Pan 
Havelka byl mezi těmi, kteří do něj vstoupit odmítali. 
Nechtěl se podvolit pečlivě psychologicky propra-
cované strategii „cukru a biče“ v podobě vysokých 
odvodů, výhružek, agitace, přesvědčování a slibování. 
Přesto se mu dařilo odvody dlouho plnit. 
Do problémů se dostal na podzim roku 1956, v obdo-
bí tzv. maďarské revoluce. Tehdy se statisíce Maďarů 
rozhodly postavit se totalitní diktatuře a demonstro-
vat za svobodné volby, zrušení cenzury a jmenování 
nové vlády. Objevilo se též heslo „Rákosi do Dunaje 
– Nagy do vlády“ – Matyás Rákosi byl v Maďarsku 
symbolem komunistické zvůle a Imre Nagy naopak 
reformní politik, do nějž byly vkládány velké naděje. 
Povstání bylo ukončeno sovětskými tanky, avšak heslo 
o „komunistech v Dunaji“ proniklo až k panu Havel-
kovi do Bobrůvky. 

Kolchozy a kolektivizace zemědělství 
v SSSR

Kolchozy byly zemědělská družstva na úze-
mí SSSR, obdoba jednotných zemědělských 
družstev v Československu. První (dobrovolné) 
kolchozy začaly vznikat již před rokem 1920, 
od přelomu 20. a 30. let pak byly zakládány 
v rámci nucené kolektivizace zemědělců. 
Až do 70. let měli zemědělci z kolchozu 
omezenou možnost cestování po Sovětském 
svazu, neboť jim nebyly vydávány patřičné 
dokumenty (tzv. vnitřní pas).

Násilná kolektivizace zemědělství probíhala 
v SSSR od roku 1930, kdy bylo rozhodnu-
to o likvidaci tzv. kulaků – tedy středních 
a bohatších soukromých zemědělců. V praxi 
se jednalo o masový zločin, jehož výsledkem 
byly miliony pronásledovaných, vězněných 
a deportovaných zemědělců, včetně celých 
rodin. Akce znamenala katastrofu v zásobová-
ní zemědělskými produkty, jejímž výsledkem 
byl rozsáhlý hladomor. Proti kulakům se hojně 
využívala agresivní propaganda, která vyzývala 
chudší obyvatele venkova, aby pomohli pro-
vést důslednou „dekulakizaci“ vesnice jakož 
i vznikajících kolchozů.

Sovětský agitační plakát

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons
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Tehdy jej však místní družstevníci udali a to znamenalo uvěznění.  Při soudním procesu pan 
Havelka nevyužil služeb advokáta a hájil se velmi dobře sám, byť měl jen základní vzdělání. Tak 
i tak měl již před tímto řízením rezervovanou „vstupenku“ do vězení. Odsoudili jej na tři roky 
a trest nastoupil v nechvalně proslulé věznici Ilava na západním Slovensku, ve městě, kde mimo 
věznice byly ve 40. a 50. letech i pracovní tábory.

Ušetřena samozřejmě nezůstala ani rodina pana Havelky, jak už to v podobných případech 
bývalo. Tehdy se už však ostatní obyvatelé obce snažili pomoci. Pan Havelka se vrátil z vězení 
se zdravotními problémy a znovu se opakovala hra na „kočku a myš“ v podobě agitace ke vstupu 
do JZD, včetně další psychické šikany. Přesto odolal nátlaku až do své smrti v roce 1979.

Příběh pana Havelky ukazuje osobní statečnost člověka, který nepodlehl nátlaku totalitní moci. 
I když měl jen základní vzdělání, prokázal pevný morální charakter a zachoval si zdravý „selský“ 
rozum. Je zřejmé, že pouhá existence lidí s těmito vlastnostmi zavdává totalitnímu systému zámin-
ku k jejich dlouhodobé perzekuci a staví je proti jejich vůli do pozice „nepřátel“ společnosti.

Jednotné zemědělské družstvo 
Jednotná zemědělská družstva (JZD) 

tvořila základ zemědělské produkce 
v období hegemonní vlády Komunis-
tické strany Československa. Družs-
tevní hospodaření mělo v různých 
formách svou tradici již v předvá-
lečném Československu, avšak bylo 
založeno na dobrovolné spolupráci 
členů družstev. Zákon o JZD byl přijat 
roku 1949 a představoval prostředek 
k likvidaci soukromého zemědělské-
ho hospodaření na venkově. I přes 
rozsáhlou přesvědčovací kampaň 
se v mnoha oblastech JZD nedařilo 
zakládat, zemědělci do nich odmí-
tali vstoupit i přes hrozbu enormně 
vysokých odvodů z vlastní úrody. 
Kolektivizaci se fakticky podařilo 
dokončit až na přelomu 50. a 60. let. 
Později se JZD slučovala do stále větších agrokombinátů, které hospodařily na „extenzivní“ bázi. To kupříkladu 
znamenalo, že dřívější oddělená menší pole se změnila v rozsáhlé lány. Dřívější remízky se odstranily, a tak při 
každém větším dešti docházelo k erozi půdy a odtoku bahna z polí. Protože se při hospodaření hojně využívalo 
pesticidů a dalších toxických látek, zhoršovala se těmito odtoky po deštích i kvalita vody v potocích a řekách. 
Kromě nespočtu zkažených lidských osudů tak zakládání JZD znamenalo i ekologickou zátěž, jejíž důsledky jsou 
patrné dodnes. 

Viz panely k p. Lysému, Přindišovým, Nohavičkovým, pí Hradilové.

Jednotné zemědělské družstvo, jednotné roľnické družstvo (JRD)
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Na projektu Stopy totality oceňuji, že se 
děti mohou prostřednictvím svého pátrání 
dotknout historie, a to přímo té, která kráče-
la v bezprostřední blízkosti jejich domovů. 
Zajímavou zkušeností pro ně také bylo, že 
některá témata jsou dosud citlivá a živá,
i když patří z jejich pohledu do dávné 
minulosti. Mám na mysli zkušenost dvojice 
děvčat, jejichž pamětnice odmítla o událos-
tech minulých mluvit, i když to byla babička 
jedné z dívek.

Mgr. Zdena Strnadová

Účast ZŠ Bobrová na projektu na začát-
ku vypadala takřka ideálně. Již při prvním 
příjezdu lektorů, kteří seznámili skupinu 
s postupem práce, měli žáci připravenou 
pamětnici, na jejímž vyprávění chtěli svůj 
příspěvek založit. Pamětnice byla navíc 
babičkou členky skupiny, a proto se zdálo, 
že žákyně z Bobrové  jsou na té nejlepší 
cestě. Vzápětí se však ukázalo, že nic není 
nikdy jisté:

ZŠ Bobrová – Všechno je jinak
Publikováno 20/04/2011 na stopytotality.org

Všechno je jinak… Babička Lídě řekla, že 
o dědečkovi a o jeho pobytu v lágru vyprá-
vět nebude. Nepomohlo ani přemlouvání. 
Nechtěly jsme ale akci odpískat, takže jsme 
po poradě ve škole zvolily jiného pamětníka, 
pana Šoustara, bývalého obecního knihov-
níka. Od jeho příbuzné, která učí u nás 
ve škole, jsme se dozvěděly, že byl taky

Autorky
Jitka Klimešová
Ludmila Vítková
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Mgr. Zdenka Strnadová
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v Jáchymově. Dne 7. 4. jsme pana Šoustara poprvé 
u něho doma navštívily a byl z toho první rozhovor, 
asi pětasedmdesátiminutový. Pan Šoustar nám taky uka-
zoval nějaké fotky z mládí apod.

Další návštěvu plánujeme po Velikonocích, chceme 
se vyptat ještě na některé nejasné věci. Zkusíme taky 
pana Šoustara držet víc u jeho vlastního příběhu, zabí-
hal totiž hodně do obecných historických témat.

Po schůzce s paní učitelkou Strnadovou máme 
za úkol sepsat základní verzi příběhu, co už víme, 
abychom si mohly doplnit mezery ve vyprávění, a taky 
chceme navštívit okresní archiv, takže potřebujeme 
znát nějaká data pro výběr archiválií.

Žáci ZŠ Bobrová, skupina 1, vedoucí: Lída Vítková

Stopy totality ZŠ Bobrová
Publikováno 23/05/2011 na stopytotality.org

Dnes pokračujeme v projektu Stopy totality.  Budeme 
se tomu věnovat celý tento týden.  V pondělí zpracová-
váme věci, které už víme od minulé návštěvy, a daly jsme tomu lepší podobu. Zítra ráno navštíví-
me pana Šoustara a doptáme se na pár věcí, které nám nejsou jasné. Ve středu se to bude zpra-
covávat a dáme to do skoro konečné podoby, protože ve čtvrtek navštívíme  archiv, kde najdeme 
další užitečné věci, a v pátek dáme úplně všechny věci ohledně projektu do konečné podoby.

Pan Šoustar dnes

MOTIVAČNÍ OTÁZKY

Pro základní školy

1) Čím se chtěl pan Šoustar stát? Podařilo se mu to? Proč?
2) Proč nemohl složit maturitu?
3) Za co byl pan Šoustar odsouzen a kde byl uvězněn?

Doplňující otázky pro střední školy

1) Jakou práci pan Šoustar ve výkonu trestu dělal? 
2) Jaký byl život vězňů, v jakých podmínkách žili?
3) V čem spočívala „velezrada“ skupiny, v rámci které byl pan Šoustar souzen? Jak se pan
        Šoustar účastnil její činnosti?
4) Co dělal pan Šoustar po návratu z vězení?
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Chtěl být knězem, a skončil v Jáchymově – příběh pana Jiřího Šoustara

Pan Jiří Šoustar se narodil 21. dubna 1925 v Bobrové. Otec Cyril Šoustar byl pekařem, 
i matka Jindřiška Šoustarová pracovala v pekárně a prodávala vyrobené zboží.  Pekařem se vyu-
čil i Jiří a po otcově smrti v roce 1947 po něm převzal živnost. Víc než rok pracoval společně 
s maminkou. V rodině byla ještě o rok starší sestra Františka.

 
Cesta ke kněžství
Rok po otcově smrti se Jiří roz-

hodl, že půjde studovat na kněze. 
Odešel do Bruntálu, kde bylo 
učiliště, tam byl asi dva roky. Poté 
přešel do Brna na Biskupské gym-
názium, které se teď nachází v Bar-
vičově ulici. Ve studiu pokračoval 
na Velehradě, kde bylo Papežské 
gymnázium, ale to za krátkou dobu 
zavřeli. 

Přeložení do Hradiště probíhalo 
dramaticky.

„Přijely tam auta, v noci, to bylo 
z třináctého na čtrnáctého dubna 
1950, už je budili v noci, už to 
měli všechno nachystaný a už že 
jim musí něco říct. Kam pojedou, 
to se nedověděli, no a my když jsme se ráno probudili, no tak nám říkali: Buďto půjdete k rodi-
čům, nebo budete chodit do Hradiště. Někteří se vrátili k rodičům a někteří chodili do gymnázia, 
no tak jsme tam chodili čtvrtý ročník až do maturity.“

Útěky do Rakouska
Jeden Jiřího spolužák utekl do Rakouska, odkud se potom vrátil, a získával další lidi, aby utek-

li s ním. „Když se dostal zpátky, tak ho chytli, no a už jsme se dostali do problémů. No, to bylo 
v posledním ročníku gymnázia, to jsme měli mít maturitu. Když jsme se s ním setkali, on nás chtěl 
získat do Rakouska, ale potom je všechny pochytali u Znojma nebo na jižní Moravě, tak bylo 
vyšetřování a už po nás šli. A nakonec nám řekli, že nebudeme moct maturitu skládat.“ Jiří útěk 
neplánoval, ale maturitu dodnes nemá.

Zatčení a soud
Jiří se domluvil se spolužáky, že zůstanou v Hradišti a budou chodit na brigádu na salaš. 

V Hradišti došlo k jeho zatčení. „Byla noc, oči jsem měl otevřený. Najednou přijela policie a už že 
půjdu s nima. Potom jsme byli asi tejden na vyšetřování, no a potom byl soud. Bylo nás celkem 
deset.“

Jiří byl vyšetřovaný přímo v Uherském Hradišti. Po týdnu byl soud. „No a ten jeden, který to 
organizoval, dostal deset let, já jsem dostal dva a půl roku.“ Byli odsouzeni za vlastizradu. 

S přáteli v Bobrové
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Vězení 
Do 14. srpna 1952 pracoval Jiří Šoustar jako 

nádeník v Kunovicích na stavbě letiště. Poté byl 
převezen do ústředního tábora v Ostrově u Karlo-
vých Varů a pak do Jáchymova. „Tak my jsme přišli 
potom na Mariánskou, to byl dřív klášter, potom 
nás rozdělili a že budeme muset jít fárat.“

Tam pracoval v uranových dolech, na dole Adam 
a Eva. „Nejdřív se ptali, jestli chceme jako fárat. 
Nikdo neměl zájem, to my jsme nechtěli ani slyšet, 
ale nakonec nám řekli, že kdo byl nemocnej nebo 
tak, tak že bude na povrchu. Vždycky ráno jsme 
museli nastoupit do štrůdlu a tak jsme šli, to trvalo 
asi tak dvacet minut, a pak nás rozdělili, no a já 
jsem vozil vozejky tý rudy.“

I když tvrdě pracovali, dostávali velmi málo jídla 
a pití. Měli asi kilo chleba na tři dny. „To my jsme 
dostali, jen když jsme šli na šichtu, no tak jsme 
dostali černý kafe a chleba nebo tak, ale to bylo 
všechno málo.“ Po celou dobu měl Jiří velký hlad.

Život v lágru
Bylo tam hodně baráků. Spávali na patrových 

postelích, všichni, co byli v jednom domě, spávali 
v jedné místnosti.  Na každém rohu byly věže, 
z nichž je hlídali esenbáci. „Když jsme přišli ze šich-
ty, to bylo v zimě, tábor byl oplocenej a byl tam takovej chodník a ten byl drátama zadělanej 
a my jsme ho museli v zimě ušlapávat.“ 

Nebo museli chodit uklízet tam, kde bydleli esenbáci, u kláštera. „Když jsme chodili na šichtu, 
taky se stávalo, že třeba někdo utekl. Tak to potom bylo zjišťování, hledání a tak dále. Když byl 
třeba nástup, tak ti vojáci si to počítali, kolikrát se stalo, že se nemohli dopočítat, tak jsme tam 
stáli takovou dlouhou dobu, tak jsme tam stáli, až jim to vyšlo, že se jim někdo ztratil. Nebo jsme 
přišli z práce, byl nástup a třeba řekli, že bude lcunk, to bylo, jako že nás prohlíželi, museli jsme 
se svlíct a já nevím co všechno.“

Svátky se v Jáchymově neslavily. „Vánoce byly jako normální den, šli jsme na šichtu.“ Kontak-
ty s rodinou doma byly velmi řídké, občas dostal povolení napsat a odeslat dopis a jen jednou 
za celou dobu ho mohla rodina přijet navštívit.

                                                                                                                    
Návrat domů
Jiřímu byl trest zkrácen o jeden rok. „Takže jsem potom přišel v čtyřiapadesátým v lednu domů. 

To bylo tak 8. ledna, když mě pustili. Byla amnestie.“ Do tří dnů se musel hlásit na úřadech, 
dostal práci nádeníka v čistírně lnu v Bobrové. Potom pracoval jako skladník.

S policií už Jiří problémy neměl. V Bobrové dlouhá léta vykonával funkci obecního knihovníka. 
V roce 1958 se pan Jiří oženil. Má čtyři děti. Po pádu komunismu byl rehabilitován. Nyní spoko-
jeně žije na Horní Bobrové se svou manželkou.

Jménem republiky! Rozhodnutí soudu odsuzu-
jící pana Šoustara ke dvěma a půl roku vězení, 
pokutě 10 000 Kčs a ztrátě občanských práv na 
tři léta.
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Příběh perzekuce pana Jiřího Šoustara 
v souvislostech

Životní příběh pana Jiřího Šoustara z Bobrové na 
Českomoravské vrchovině ukazuje, jak snadno se 
člověk v totalitním systému může stát pronásledova-
ným. Pan Šoustar po 2. světové válce pracoval jako 
pekař, rozhodl se však, že půjde studovat na kněze. 
Přes stáž v Bruntále se dostal na prestižní jezuitské 
gymnázium na významném moravském poutním 
místě Velehradě u Uherského Hradiště. Toto gymná-
zium, které se stalo trnem v oku již nacistické moci, 
však muselo být po komunistickém převzetí moci 
uzavřeno.

Pan Šoustar měl jako student zrušeného velehrad-
ského gymnázia na výběr – buď se vrátí domů, nebo 
bude pokračovat ve studiu v blízkém Uherském 
Hradišti. Rozhodl se pro druhou možnost, tato volba 
mu však nepřímo zajistila „vstupenku“ do jáchy-
movských pracovních táborů. Jeden ze spolužáků 
pana Šoustara totiž začal působit jako převáděč 
osob do sousedního Rakouska. Byl však odhalen 
a to dostalo do problémů i pana Šoustara, který 
už měl před maturitou. I když on sám za hranice 
odejít nechtěl, vyšetřován byl i on. A také odsouzen 
– dostal třicetiměsíční trest.

V rámci výkonu trestu se pan Šoustar ocitl v pra-
covním lágru na Jáchymovsku v Krušných horách. 
V této oblasti byli soustřeďování političtí vězni, kteří 
zde pracovali na dobývání uranové rudy, jež se

Gymnazijní třída pana Šoustara v roce 1949

Zákon číslo 231/1948 na ochranu lido-
vě demokratické republiky

Přijetí tohoto zákona v říjnu roku 1948 
napomohlo soudní moci nového režimu naplno 
roztočit soukolí státního teroru. Zákon obsaho-
val v první části zločiny proti státu – velezradu, 
sdružování proti státu, pobuřování proti repub-
lice a hanobení republiky. Další část zákona 
zmiňovala trestné činy proti vnější bezpečnosti 
státu – například vyzvědačství. Poslední část se 
týkala trestných činů proti vnitřní bezpečnosti 
státu – nezákonného přechovávání zbraní, 
hanobení na cti prezidenta, útoků na ústavní 
činitele atd. Tento zákon navazoval na zákon 
na ochranu republiky z roku 1923 a jeho uplat-
ňování podle vůle a zájmu komunistické strany 
vedlo k udělování vysokých trestů „nepřátelům“ 
Československa a lidově demokratického zříze-
ní obecně (tzv. politickým vězňům). Tresty se 
udělovaly i na základě nedostatečných důkazů 
či vynucených přiznání. Zákon také umož-
ňoval udělování peněžitých trestů až do výše 
pěti milionů korun a konskaci jmění. Dalším 
uplatnitelným postihem byla ztráta tzv. čest-
ných práv občanských – tj. vyznamenání, řádů 
a čestných odznaků, veřejných úřadů a služeb, 
veřejných hodností, funkcí a titulů, akademic-
kých hodností a povolání, pro něž je taková 
hodnost podmínkou. Odsouzený také pozbyl 
volebního práva, a mohl dokonce přijít i o státní 
občanství. 

V roce 1950 pak následovalo přijetí záko-
na č. 86/1950 – tzv. trestního zákona, který 
v mnohém na zákon č. 231/1948 navazoval 
a jasně vymezoval potenciální odpůrce režimu 
jako zločince. Podle zákona č. 247/1948 bylo 
možné politického vězně poslat až na dva 
roky do tábora nucené práce bez řádného 
soudního řízení. Soudní moc se zcela podřídila 
vlivu komunistické strany – tzv. bezpečnostní 
pětky či bezpečnostní komise, složené z členů 
KSČ, se přímo podílely na vyhledávání „nepřá-
tel“ a podobě rozsudků. Tyto zákony se staly 
základem bezpráví a státního teroru v první fázi 
socialistické diktatury v Československu. Jestliže 
měla strana zájem na uvěznění konkrétního 
člověka, bylo možné jej snadno učinit těžkým 
zločincem – pomocí tvrdých výslechů, pochyb-
ných důkazů a paragrafů z výše uvedených 
zákonů. Viz také panel k pí Chalupové, p. Šes-
tákovi a text k procesu s Miladou Horákovou.
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vlaky odvážela do Sovětského svazu, kde se dále 
zpracovávala a používala mj. k výrobě jaderných 
zbraní. V táborech měli političtí vězni velmi těžké 
podmínky, často strádali na pracovní přetížení, šika-
nu od dozorců, málo stravy či nedostatečný oděv. 
Ochrana proti nebezpečnému ionizujícímu záření 
z rudy nebyla téměř žádná. 

Pan Šoustar měl docela štěstí – jeho trest byl o rok 
zkrácen a byl propuštěn na amnestii v roce 1954. 
Mnozí jiní strávili v táborech přes deset let. Pan 
Šoustar se pak navrátil do Bobrové, kde se musel 
ihned hlásit na úřadech. Pracoval pak v čistírně lnu 
a rovněž jako nádeník. Později v obci vykonával 
funkci knihovníka. Oženil se, narodily se mu čtyři 
děti a po roce 1989 se dočkal rehabilitace.

Pan Šoustar zažil ve svém životě opakovaný střet 
s bezprávím, když nemohl dostudovat, byl odsou-
zen za činnost, které se nedopustil, a poznal, co 
znamená, když je člověk zbaven důstojnosti. Střet 
první – tedy uzavření gymnázia ve Velehradě – sou-
visel s perzekucí církve, která začala bezprostředně 
po komunistickém převzetí moci. Církev patřila 
k nepřátelům komunistické ideologie, neboť nabíze-
la věřícím zcela odlišný pohled na svět než „bezbož-
né“ učení marxismu-leninismu. Komunisté v Česko-
slovensku se snažili si duchovní podmanit například 
prostřednictvím tzv. „Katolické akce“, jež měla před-
stavovat podřízení katolické církve nové moci, avšak 
tyto snahy nebyly příliš úspěšné. Proto se přistoupilo 
k tvrdé represi. V rámci tzv. Akce K došlo k rušení 
klášterů nejrůznějších řádů, řeholníci a řeholnice 
byli internováni a následně vězněni. Tito internovaní 
své povolání již dále nemohli vykonávat. I ti, kteří 
se jako pan Šoustar na kněžství teprve připravovali, 
představovali pro nový režim potenciální nebezpečí. 

Spolužák, který překračoval hranice do Rakouska, 
připravil nechtěně panu Šoustarovi druhou kon-
frontaci s bezprávím. Ilegální přechod státní hranice 
a převádění osob znamenaly pro komunistickou 
moc krajní nebezpečí, při jehož odhalení označova-
la „viníky“ jako vlastizrádce a špiony, jimž udělovala 
z dnešního pohledu výjimečné tresty. 

Tábory nucené práce (TNP), později 
tzv. nápravně pracovní tábory

Tábory nucené práce se od roku 1948 zřizo-
valy v oblastech či při podnicích s nedostatkem 
pracovních sil. V místech některých TNP byly již 
dříve vybudovány tábory pro německé zajatce, 
které však na základě mezinárodních dohod 
muselo Československo vydat. Jako „vhodná“ 
náhrada za ztracenou pracovní sílu začaly tyto 
tábory kromě kriminálních a tzv. retribučních 
vězňů (kolaboranti z období 2. světové války) 
plnit i vězni političtí.

Nejhorší TNP se nacházely při uranových 
dolech – v oblasti západních Krušných hor, 
ve Slavkovském lese a také ve středních 
Čechách na Příbramsku. Život vězňů v těchto 
táborech byl nesmírně obtížný – osmihodinové 
„šichty“ v dolech, nedostatečná strava, pobyt 
v radioaktivním prostředí bez jakékoliv ochrany, 
svévole dozorců. Některé TNP měly tzv. apel-
plac, kde museli při mimořádné události (pokus 
o útěk atd.) vězni stát celé hodiny. 

Do TNP se mohl vězeň dostat i bez řádného 
soudního procesu, na dobu maximálně dvou let 
jej tam mohla poslat zvláštní trojčlenná komise 
krajských národních výborů (KNV). Ociálně se 
TNP rušily nejpozději roku 1954, avšak ve sku-
tečnosti v nich političtí vězni pobývali nejméně 
do počátku 60. let (nazývaly se pak nápravně 
pracovní tábory). Ještě v polovině 60. let exis-
tovaly tzv. zemědělské pracovní tábory (např. 
na Podbořansku) a až do roku 1989 fungoval 
pracovní tábor v rámci vězeňského zařízení 
Minkovice u Liberce. TNP i nápravně pracovní-
mi tábory prošly desetitisíce politických vězňů, 
včetně žen. Viz také panely k p. Šestákovi 
a pí Chalupové.

Na fotograi je letecký snímek Jáchymovska z 50. let s patrnými TNP
zdroj: politictivezni.cz
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