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Anotace
Cílem práce je představit život, politické působení, zatčení, proces a smrt Stanislava Broje,
rodáka z Volduch na Rokycansku, poslance a oběti komunistického režimu. Práce se zabývá
okolnostmi, které poznamenaly osudy rodiny po jeho smrti. Vychází z dostupných archivních
materiálů a svědectví pamětníků. Životní příběh rodiny Brojovy je zasazen do kontextu
československých dějin 20. století.

Annotation
In my work, I am aiming to introduce life, political life, arrest, process, and death of Stanislav
Broj, a native of Volduchy in Rokycany district, deputy, and a victim of the communist
regime. Work deals with the circumstances that marked the destiny of the family after his
death. It comes out of available archival materials and evidence of contemporary witnesses.
The story of Stanislav Broj´s family is set in the context of the Czechoslovakian history of the
20th century.
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Úvod
Ve své práci jsem si dal za cíl zaznamenat životní příběhy Stanislava Broje a zpracovat
dostupné archivní materiály o jeho životě a politické činnosti. Práce se skládá ze tří částí.
První přibližuje čtenářovi dobu po 2. světové válce až do únorového převratu a následný
vznik JZD a nucenou kolektivizaci. Druhá část se pak zaměřuje na životní příběh Stanislava
Broje, důraz jsem kladl především na jeho působení jako poslance Ústavodárného Národního
shromáždění republiky Československé v letech 1946-1948, jeho zatčení po únoru 1948,
věznění a smrt v 50. letech 20. století. V poslední části práce se pak věnuji dopadům popravy
Stanislava Broje na jeho rodinu.
Podkladem pro vypracování této práce byly materiály ze Státního oblastního archivu
v Rokycanech. Dále jsem kontaktoval Archiv bezpečnostních složek, bohužel jsem nedostal
žádnou odpověď: jak z pobočky v Praze, tak ani pobočky v Brně. Dalším významným
zdrojem informací se staly publikace Karla Kaplana a podkladem pro zpracování osudů
rodiny Stanislava Broje po jeho smrti byly rozhovory s pamětníky. Tím nejdůležitějším byl
poslední z dětí Stanislava Broje, syn Jiří, se kterým jsem se osobně setkal dne 6. června 2017.
Jsem rád, že k tomuto setkání došlo, neboť Jiří Broj nedlouho poté zemřel. Dalším zdrojem
informací byl rozhovor s neteří Stanislava Broje, Marií. Tyto informace jsem doplnil
internetovými zdroji. Osobně považuji za velmi cenné získané dobové fotografie, výstřižky
z časopisů a novin, soudní dokumenty, pozvánku na krajský sjezd lidových zemědělců, který
se konal dne 23. února 1946 v Měšťanské besedě v Plzni, a dále osobní dopisy. To, co mne
nejvíce překvapilo, byla osobní pozvánka pro Stanislava Broje od prezidenta republiky
Edvarda Beneše na recepci, která se konala ve čtvrtek, dne 13. února 1947 ve 22 hodin na
Hradě Pražském. Všechny tyto dokumenty mi poskytla rodina Stanislava Broje, a to
především vnuk Jiří.
Téma své práce jsem si zvolil z několika důvodů: především se jedná o osobnost

z

rokycanského regionu. Stanislav Broj ovlivnil hospodáře z okolí jeho bydliště, ale i za
hranicemi kraje. Dalším, pro mne důležitějším důvodem je skutečnost, že Stanislav Broj byl
mým vzdáleným příbuzným, neboť zmiňovaná neteř Marie je moje babička.
V průběhu vypracovávání této práce jsem se potýkal s mnoha potížemi při sběru
dostupných informací, a to nejen nedostupností informací z Archivu bezpečnostních složek,
tak i krizí způsobenou pandemií koronaviru. Ta značně zkomplikovala přístup do archivů a do
knihoven, ale omezila i možnost návštěvy přímých příbuzných Stanislava Broje, a to
především z důvodu obavy o jejich zdraví vzhledem k jejich věku.
4

Politická situace v Československu po ukončení 2. světové války
Konec 2. sv. války v Evropě 8. května 1945 s sebou přinesl také obnovení samostatného
Československa, které bylo znovu vyhlášeno v květnu 1945. To ale bylo rozdílné od toho
předválečného. Důvodem byla především Mnichovská dohoda, podepsaná 29. září 1938.
Prezident Edvard Beneš ji vnímal jako zradu západních mocností, a proto se rozhodl, že bude
svoji pozdější politickou orientaci směřovat na východ, na SSSR. Obdivoval tamější
hospodářskou politiku s plánováním a pětiletkami a myslel si, že nedemokratické zřízení tam
zanedlouho skončí.1 O jeho nové orientaci na východ vypovídá Československo-sovětská
smlouva o spojenectví a poválečné spolupráci, která byla podepsána v prosinci roku 1943.
S blížícím se koncem války bylo jasné, že bude třeba sestavit novou vládu. Z toho důvodu
odjela v březnu 1945 londýnská exilová vláda do Moskvy, aby zde s vedením KSČ jednala
o budoucím uspořádání Československa a ustavení poválečné vlády. Předsedou se stal
Zdeněk Fierlinger za sociální demokracii, místopředsedou vlády Klement Gottwald.
Komunisté obsadili i klíčová ministerstva: do čela ministerstva vnitra se dostal Václav Nosek,
ministrem informací se stal Václav Kopecký. Do čela ministerstva zemědělství se dostal
Július Ďuriš a křeslo ministra školství získal Zdeněk Nejedlý.
Obnovení Československa s sebou přineslo i nutnost vypořádat se s válečnými
zločinci z doby 2. světové války. Konaly se soudy, před kterými stanuli např. Karl Hermann
Frank a Jozef Tiso. Oba byli odsouzeni k trestu smrti. Frank byl oběšen 22. května 1946
v Pankrácké věznici. Šlo o veřejnou popravu, kterou sledovalo na šest tisíc lidí, dokonce se na
ni prodávaly vstupenky, které byly téměř okamžitě vykoupeny.2 Jozef Tiso byl popraven
oběšením 18. dubna 1947 na dvoře věznice v Bratislavě.3 Další soudní procesy se konaly
s představiteli protektorátní vlády a prezidentem Emilem Háchou nebo se známými umělci
Lídou Baarovou a Vlastou Burianem.
Od května 1945 probíhal odsun Němců, který byl v některých obcích doprovázen
nekontrolovaným násilím ze strany Čechoslováků. Statistika z roku 1953 mluví o 660 tisících
vystěhovaných.4 Nelidskosti páchané na Němcích vyvolaly kritiku ze zahraničí, na kterou
1
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publicista Ferdinand Peroutka reagoval takto: „Útok Čechů proti Němcům, který se odehrál
v květnových dnech, nelze posuzovat podle předpisů formálního práva. To byl boj národa
proti národu, to byla válka, a to byla i dlouho připravovaná odplata na nevýslovně krutém
a potměšilém nepříteli. Chtít toto vměstnat do paragrafů nebylo by nic jiného než právní
šosáctví...Ale všechno, všechno?“5 Karel Kaplan ve své knize Pravda o Československu
1945-1948 uvádí, že celkem bylo do konce roku 1946 vysídleno více než 2,2 milionu Němců.
Právě lidem, jako byli vystěhovaní Němci a Maďaři či váleční zločinci, byl zabaven veškerý
majetek. Kvůli tomu vznikl Národní pozemkový fond se sídlem v Praze, který měl za úkol
spravovat veškerý zabavený majetek a přerozdělovat ho. Zabavenou půdu tak dostali třeba
malí zemědělci nebo zemědělská družstva, přednostní právo měli např. vojáci, partyzáni nebo
političtí vězni z doby 2. světové války. Ministr zemědělství Julius Ďuriš za KSČ se k tomu
vyjádřil takto: „A teď voláme k zemědělskému lidu: Máte již zákon o okamžité konfiskaci
a rozdělení německé a zrádcovské půdy. Proveďte okamžitě toto velké dílo. Utvořte ihned
místní a rolnické komise z oprávněných uchazečů, zabavte půdu zrádců a nepřátel, dohodněte
se na podílech a úhradě a předložte okamžitě své návrhy přes zemské Národní výbory
ministerstvu zemědělství.“6 Z pohledu komunistů se jednalo o předem promyšlený tah,
kterým si zajistili přízeň a hlasy těchto nových vlastníků půdy.
Na jednání v Moskvě na počátku roku 1945 byla dohodnuta podoba vládního
programu, který byl vydán jako Košický vládní program 5. dubna 1945. V něm bylo
domluveno např. postoupení Podkarpatské Rusi SSSR, zrušení některých politických stran
jako byla např. agrární, nebo národní demokracie. Většina členů zrušených stran přestoupila
do jiných - povolených - politických stran. Vybírali si je podle podobnosti programů
a zaměření, např. Stanislav Broj přešel do Československé strany lidové, někteří bývalí
agrárníci pak přecházeli k národním socialistů nebo ke komunistům. Z Košického vládního
programu také pocházejí snahy o zestátnění velkého průmyslu nebo bank.
26. května 1946 se konaly volby do Ústavodárného národního shromáždění. Tyto
volby by mohly být označovány jako první a poslední svobodné volby od obnovení
Československa v květnu roku 1945 až do rozpadu SSSR. Volby v roce 1946 vyhrála KSČ se
40,7% celkových hlasů. Na druhém místě skončila Československá strana národně
socialistická s 23,66% hlasů a třetí místo obsadila Československá strana lidová s 20,24%
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hlasů. Celkem se voleb v roce 1946 zúčastnilo 7 099 411 voličů.7 Zejména lidovci doufali ve
větší úspěch, vzhledem k tomu, že Československá strana lidová byla jediná česká
nesocialistická strana. Dalo se očekávat, že z tohoto důvodu na jejich stranu přejde většina
bývalých voličů agrárníků. Tak se ale nestalo. Zato komunisté volby vyhráli, ukázalo se, že
byli nejlépe připraveni. Zde se projevilo zázemí, které si komunisté vybudovali právě předem
promyšlenými kroky, jako bylo rozdělování konfiskovaneho majetku či ovládnutí klíčových
postů ve vládě, v tomto případě zejména na ministerstvu informací, které zajistilo propagandu
KSČ. Z důvodu vítězství KSČ obsadil funkci předsedy vlády Československa Klement
Gottwald.
Období po volbách v roce 1946 se vyznačuje zejména soubojem komunistů proti
demokratickým stranám. Vidět je to např. ve střetech v hospodářství, kdy komunisté chtějí
zavést plánované hospodářství po vzoru SSSR nebo odmítnutí Marshallova plánu v roce
1947. Ten měl poskytnout finanční pomoc státům postiženým 2. světovou válkou. Zamítnutí
Marshallova plánu bylo satelitním státům (tedy i Československu) přikázáno přímo
sovětským vůdcem Stalinem. Příznačně to vystihl Jan Masaryk svým komentářem po jednání
o Marshallově plánu v Moskvě. „Jel jsem do Moskvy jako československý ministr, ale vrátil
jsem se jako Stalinův pacholek.“8 Nedůvěru v konkurenční strany komunistů měly vyvolat
inscenované aféry, jako byla např. Mostecká aféra, při které byli národní socialisté obviněni
z přípravy státního převratu.
Ten ale uskutečnili sami komunisté, a to v únoru 1948, kdy celá vládní krize
vyvrcholila poté, co Václav Nosek odvolal 8 vysoce postavených členů Sboru národní
bezpečnosti a nahradil je komunisty. Kvůli tomu zasedala 13. února vláda. Tam byl Nosek
vyzván, aby odvolání zrušil, tak se ale nestalo. 20. února podalo 12 ministrů
nekomunistických stran demisi. Doufali, že ji prezident Beneš přijme a budou se tak muset
uskutečnit předčasné volby, nebo KSČ ustoupí od protiústavních kroků. Ministři, kteří demisi
podali, doufali, že se k nim přidá i Jan Masaryk. V takovém případě by demisi podala
polovina vlády a podle ústavy by ji prezident Beneš musel přijmout. Jan Masaryk se ale
nepřidal, z toho důvodu se prezident Beneš ocitl pod velkým tlakem z obou stran. Komunisté
ale používali i radikálnější nátlak. 21. února se konala demonstrace na Staroměstském
náměstí, komunisté začali vytvářet akční výbory a své ozbrojené jednotky, Lidové milice. 23.
února proběhl pochod pražských vysokoškoláků na podporu prezidenta. 24. února ve 12
7
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hodin proběhla generální stávka, které se zúčastnilo na 2,5 milionu pracujících. Lidové milice
obsadily budovu sekretariátu sociální demokracie a Lidový dům, kvůli tomu se sociální
demokraté rozhodli nepřipojit se k demisi. Tlaku komunistů nakonec Edvard Beneš podlehl
a 25. února 1948 večer přijal demisi a jmenoval novou vládu na základě požadavků Klementa
Gottwalda. Ten pak na Václavském náměstí pronesl svůj slavný projev. „Právě se vracím
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh
o přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu
prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám
sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.“ Na to, aby
bylo vše právoplatné, musel ještě parlament vyslovit vládě důvěru. Tak se také 11. března
1948 stalo, že z 241 poslanců nebyl ani jeden hlas proti. Tak byl převrat legálně dokončen

a

v Československu byl nastolen totalitní komunistický režim.

Počátky masové nezákonnosti v Československu v letech 1948-1950
Ihned po převratu Klement Gottwald upravil složení vlády, do čel ostatních politických stran
dosadil komunisty nebo alespoň lidi komunistům loajální. 10. března 1948 zemřel za
záhadných okolností Jan Masaryk. Oficiální zpráva mluví o sebevraždě, spekuluje se ale, že
se mohlo jednat o vraždu spáchanou komunisty. Nová ústava byla vyhlášena 9. května 1948.
Prezident Beneš ji ale odmítl podepsat a z toho důvodu 2. června odstoupil. Novým
prezidentem se stal Klement Gottwald a na místo předsedy vlády nastoupil Antonín
Zápotocký. V červnu se uskutečnil všesokolský slet na podporu Beneše, mnoho lidí při tom
bylo zatčeno. Dalším projevem nesouhlasu se stal pohřeb Edvarda Beneše, který zemřel 3.
září 1948. Probíhala masová emigrace, odejít ze země mělo 150 - 200 tisíc lidí.9 Dne 30.
května 1948 se konaly další volby. Komunistům ale bylo jasné, že by tyto volby již nevyhráli,
a proto dali voličům možnost hlasovat pro Národní frontu, nebo dát “bílý lístek”. Národní
fronta se v té době skládala z komunistů a jejich sympatizantů, díky tomu měli komunisté
volby v podstatě předem vyhrané.
Po únorovém převratu začalo pronásledování nepřátel režimu. Konkrétně se jednalo
o nekomunistické politiky, na popravišti tak skončila např. Milada Horáková, členka
Československé strany národně socialistické. Případem “likvidace” konkurenční strany bylo
i začlenění sociálních demokratů přímo do KSČ v červnu 1948. Dalšími, kdo byli
9

TOMEK, Prokop. Emigrace. Totalita.cz [online]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/emigrace.php

8

komunistickým režimem pronásledováni byli příslušníci zahraničních armád, známý je případ
Heliodora Píky nebo příslušníků protinacistického odboje, jakými byli např. Karel Janoušek
(letec v RAF) či Karel Kutlvašr (velitel Pražského povstání). Pronásledováni byli také
představitelé církve jako Josef Toufar, který byl umučen při výslechu ohledně tzv.
Číhošťského zázraku10. V dubnu 1950 probíhala Akce K. Byl to proces likvidace mužských
klášterů po celém Československu. Celá akce měla dvě etapy. První proběhla v noci na 14.
dubna, kdy bylo členy SNB, StB a Lidovými milicemi zabráno 75 klášterů v Čechách, na
Slovensku 62. Při druhé etapě, která probíhala 27.-28. dubna bylo obsazeno 69 klášterů. Na
Slovensku probíhala druhá etapa v noci na 4. května 1950 a bylo při ní zabráno 13 klášterů.
Většina z těchto 219 budov byla zcela zničena, docházelo i k ničení objektů uvnitř klášterů,
jako byly knihy či obrazy.11 Komunistický režim se zaměřil i na soukromé zemědělce. Ti byli
pronásledováni, když odmítli přejít do kolchozů. Zdroje uvádějí, že se to mohlo dotknout až
čtvrt milionu soukromých zemědělců.12

Nucená kolektivizace a vznik JZD
I přes to, že těsně po únorovém převratu stále ministr zemědělství Ďuriš i prezident Gottwald
tvrdili, že kolektivizace nenastane, měli již připravený vlastní plán. Koncem února přednesl
Klement Gottwald na shromáždění rolníků tento projev: „Jednoduše chceme, aby vám už
nikdo nemohl lhát o tom, že se u nás budou dělat kolchozy. Napříště pamatujte, že každý, kdo
k vám přijde s takovým šuškáním na vesnici, patří k záškodníkům a rozvratníkům, které jsme
právě z našeho veřejného života vyhnali, a žeňte ho také svinským krokem!“13 Převádění
hospodářství do družstev bylo vyhlášeno na IX. sjezdu KSČ v roce 1949, celý proces se plně
rozběhl na konci toho roku. Jako nepřátelé procesu byli označeni kulaci. To byli sedláci

s

výměrou půdy nad 15 ha nebo ti, kdo neplnili vymezené normy. Podle vyhlášení ÚV KSČ ze
17. prosince 1949 bylo v celém Československu 2137 přípravných výborů a JZD. Zákon č.
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69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech pojednával o zrušení všech družstev
kromě řemeslnického, spotřebního, živnostenského a bytového. Ta zbylá družstva byla
sloučena do jednoho, proto název Jednotné zemědělské družstvo. Původně do něho měli
hospodáři vstupovat dobrovolně, ale většinou se připojili pod nátlakem komunistů.
Pronásledování “kulaků” se stupňovalo, u soudů s nimi padaly tresty odnětí svobody
i přiřazení do táborů nucených prací.
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Stanislav Broj

Mládí a život za války
Stanislav Broj se narodil v období existence Rakouska-Uherska 28. září 1901 ve Volduchách
na Rokycansku do rodiny sedláka Matěje Broje a jeho ženy Marie. V rodině bylo celkem šest
dětí, všichni synové (viz. obr. 3), Stanislav byl třetí. Nejstarší, Bohuslav, se stal rolníkem
v Hlohovicích u Rokycan, Václav byl členem SNB v Praze. Josef byl dělníkem
u Československých národních drah také v Praze. Bedřich se vydal na dráhu rolníka
a hospodařil v Božkově u Plzně a nejmladší Eduard se stal knězem a vypracoval se až na
děkana na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.14 Z vypravování Brojova vnuka
se dozvídáme, že všichni byli od mala vedeni k lásce k vlasti a ke křesťanské víře, což se
v rodině Brojů dědilo již po celé generace. Tato tradice v rodině přetrvává dodnes. Měli
přísné vychování, rodiče jim vštěpovali řádnou morálku a disciplínu. Proto Stanislav Broj
věřil, že co se řekne, to platí.15 Pět let chodil do Obecné školy ve Volduchách, poté studoval
na Státním reálném gymnáziu v Rokycanech. Jelikož vlastnili pole, musel být ze školy často
uvolňován, aby na nich pracoval a tím pomáhal rodičům. To bylo v té době na venkově zcela
normální, že o žních a o jiných sezónních pracích bylo pole přednější než škola. A to
z důvodu, že pole pro ně byla zdrojem obživy po celý rok, byli na nich zcela závislí. Platilo
totiž, že kdo má pole, tak nejen že to reprezentuje jeho majetek, ale v dobách bídy by
nehladověl tak jako ostatní. Tak byl Stanislav Broj veden, a to určovalo i jeho pozdější kroky.
Z gymnázia proto přestoupil na střední hospodářskou školu, kde chtěl získat nové znalosti
a dovednosti, aby se jeho hospodaření stalo efektivnějším a modernějším, a přesto méně
nákladným. Po ukončení studia absolvoval jednoletou vojenskou službu u 35. pěšího pluku
v Plzni. Následně se vrátil do Volduch, kde začal spravovat rodný statek a založil rodinu.
V roce 1927 se oženil s Marií Bohuslavovou z Oseka a později spolu měli tři děti, dceru
Bohumilu a syny Jiřího a Jana. Jan Broj působil v roce 1990 jako zástupce soukromých
zemědělců a poradce prezidenta Václava Havla. Pokoušel se obnovit agrární stranu a v roce
1996 kandidoval do Senátu, obojí ale skončilo neúspěchem.16
14
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Stanislav Broj byl již od mládí politicky a společensky velmi aktivní. Po vzniku
Československé republiky 28. října 1918 se stal předsedou agrárního dorostu ve Volduchách,
později plnil funkci předsedy místní agrární strany, rovněž byl členem jejího okresního
výboru. Zastával funkci předsedy místního sboru dobrovolných hasičů. Během 2. světové
války byl předsedou ilegálního místního národního výboru, také se aktivně účastnil odboje.
Určitou dobu u sebe schovával některé předměty, které patřily atentátníkům na Heydricha. To
dokládá i část rozhovoru se synem Janem, natočeným v říjnu 2007. „Hele, tady je třeba,
abychom udělali hlubší brázdu, tak posuň tamtu páčku o tři zoubky. Tak jsem tak učinil
a najednou otec zastavil koně, jdeme se podívat a u té meze ležel vyoraný balíček. V tom
balíčku byla pistole s nějakými náboji. Tak tohle už jsem v těch deseti letech vnímal.“17.Velmi
pomáhal i lidem postiženým nacistickým pronásledováním. „Na statku celé dny šrotoval
pšenici, která potom živila celou vesnici. Něco z toho prodal, ale většinu daroval. Věřil totiž,
že se mu to pak po válce vrátí.“18 Zásoby potravin dodával i do Rokycan, kde měl přátele
ještě ze studií.

Broj poslancem
Na konci 2. sv. války Stanislava Broje velmi ovlivnil Košický vládní program vydaný 5.
dubna 1945. Ten totiž zakázal “jeho” agrární stranu a Stanislav Broj byl nucen vstoupit do
jiné, pokud chtěl zůstat politicky aktivní. V té době se stal prvním předsedou Revolučního
národního výboru, ale ve funkci byl jenom od 5. do 27. května 1945.19 Stanislav Broj si
nakonec ze čtyř stran, které v Národní frontě zbyly, vybral Československou stranu lidovou.
„Bylo to proto, že neměla ve svém programu slovo socialismus nebo socialistická, na tato
slova byl přímo alergický.“20 Přijal kandidaturu do Ústavodárného národního shromáždění.
Lídrem byl Ivo Ducháček, Stanislav Broj byl “dvojka”. Zejména kvůli důvěře lidu, který si na
svou stranu získal právě zmíněnou pomocí za války, byl 26. května 1946 zvolen a slib
vykonal 18. června 1946. Stanislav Broj byl výborný řečník. Svými plamennými projevy
dokázal na svou stranu strhnout davy posluchačů. Zajímavé je, že na žádný z projevů si
nepsal poznámky, údajně to bylo proto, že na to, aby říkal pravdu, si nemusí nic připravovat.21
Na schůzích často informoval o Stalinových čistkách a masových vraždách, o kterých se
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podle jeho syna dozvěděl z knih22, nebo také o kolchozech a gulazích a varoval před
rostoucím vlivem komunistické strany u nás. Proto nebyl vůbec překvapen poválečným
vývojem politické situace.

Politický program
Stanislav Broj vyzýval české zemědělce k hájení vlastních zájmů, že s tím ruku v ruce hájí
zachování demokracie a svobodu národa. „Čeští sedláci, scházíte se, abyste se probudili
a probudili pravou selskou lásku k české hroudě. Vzpomeňte si na pole posvěcená šlápotami
vašich otců, prací celých pokolení. Ta pole nám budou zachována a svoje práva a zájmy si
uhájíme… Robota se opakovat nebude. I z moderní roboty si pomůžeme sami, když dáme
najevo, že nemáme strach… Hospodáři, volám k vám jako představitel českých zemědělců:
Jsme vázáni našim potomkům za udržení brázd, které oséváme. Povstaňte čeští sedláci,
napřimte hřbety! Jednotností zachováme své děti, grunty a poklad nejdražší, svobodu
v Československé republice, Masarykově a Benešově republice!“23 I kvůli tomuto výroku se
stal trnem v oku KSČ, protože právě na venkově cítili komunisté největší odpor proti jejich
plánům a politik podporující jakýkoliv odpor byl nežádoucí. Další ze svých plamenných
projevů přednesl na Svatováclavském sjezdu Československé strany lidové 28. září 1947
v Plzni. „Československý venkov jest zajisté spolehlivou záruku v udržování skutečně
spravedlivé demokracie, neboť brázdy našich polí jsou bezpečnými zákopy míru a svobody.
A protože venkov to bude, který bude určovat směr dalšího vývoje, je nutno, aby pochopil, že
musí do houfu, čímž vytvoří nejlepší předpoklady pro konečný cíl, to jest svobodnou,
demokratickou, křesťanskou láskou a solidaritu všech stavů podepřenou republikou duchovně
sjednoceného národa.“24 Svůj projev pak zakončil slovy: „Bude-li národ potřebovat nové
Koziny, dáme mu je!“25 Odtud si také sám odnesl přezdívku “Kozina”. Stanislav Broj
pocházel z velmi křesťansky založené rodiny, a proto měl velkou důvěru v křesťansko demokratickou stranu. Uvažoval o založení samostatné zemědělské strany, ale nakonec z toho
sešlo. Stanislav Broj byl členem bezpečnostního výboru Ústavodárného národního
shromáždění, kde kritizoval převážně nahrazování členů26 Sboru národní bezpečnosti členy
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a podporovateli KSČ. To bylo organizováno ministrem vnitra za KSČ Václavem Noskem.
Ten také vytvořil Státní bezpečnost, což byla čistě komunisty řízená organizace.
Stanislav Broj se osobně znal s prezidentem republiky Edvardem Benešem. Několikrát
spolu se svými rodinami povečeřeli (viz. obr. 4). Byl zván na mnohé schůze (viz. obr. 5),
přednášky a manifestace po celém Československu, za rok jich navštívil více než 20, ale
velká část pozvánek se nedochovala. Podle výpovědi členů rodiny jich klidně mohlo být
několikanásobně více. Neodmítal účast ani na lidových slavnostech jako dožínky apod.
a proto jeho oblíbenost mezi lidmi stále rostla. Roku 1947 rázně vystoupil proti Hradeckému
programu a v parlamentu upozorňoval na revoluční plány ministerstva zemědělství.27
Hradecký program spočíval ve vykoupení půdy nad 50 ha z vlastnictví jedné rodiny. Ta půda
se pak měla přerozdělit rolníkům. Měly se vykoupit i půdy pod 50 ha osobám, které na těchto
polích nepracují a nejsou na nich existenčně závislí. I tato pole se pak měla přerozdělit
rolníkům. Několikrát poukazoval na špatnou kvalitu zemědělských produktů dovážených ze
Sovětského svazu a říkal, že tento styl hospodaření neprospívá ani živnostníkům v republice,
protože tím přicházejí o velké zisky.
26. února 1948, tedy den po únorovém převratu, na něj Státní bezpečnost podala
trestní oznámení za to, že obvinil vládu z toho, že rozkrádá majetek a špatně zachází se
státním rozpočtem. Komunisté ale nebyli jediní, komu tento vlivný politik vadil. Dostal
několik anonymních dopisů, ve kterých mu byla vyčítána výše jeho majetku. „Je sice pravda,
že jsem na tom hnojníku jezdil, ale jezdil jsem na svém hnojníku. Je také pravdou, že nyní
jezdím v autě, ale zase ve svém, za svůj benzín a sám si ho řídím. Jděte se ale podívat před
ministerstvo vnitra, kolik tam stojí přepychových aut, která jezdí za státní útraty, za státní
benzín a řídí je státní šoféři.“28 Příbuzní ale komentovali jeho potřebu dávat svojí finanční
zajištěnost najevo kdykoliv to bylo možné. A to například když vykupoval pole od svých
sousedů, nebo z výpovědi Brojovy neteře se dozvídáme, že když se konala nějaká
společenská akce ve Volduchách, platil velkými bankovkami a rád přiváděl ostatní do
rozpaků, když neměli na vrácení. Trestní oznámení na něj bylo podáno i proto, že kritizoval
hospodaření státu za to, jak nakládá s financemi a rozkrádá majetek a navíc se zastával
politických vězňů, čímž na sebe upozorňoval ještě více.
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Věznění a proces
Poprvé byl zatčen 23. března 1948, ale za dva dny musel být propuštěn, neboť ho stále
chránila poslanecká imunita. Ta mu ale vypršela 5. června 1948 po nových volbách
a komunisté dlouho neváhali. Za tři dny, tedy 8. června ho StB přijela zatknout. „Otec v tu
dobu už normálně sedlačil doma a jel obracet seno. Vyjel s koněm s obracečkou před vrata,
ale přišel tajemník národního výboru a říká: ´Stáňo, jsou tam nějací chlapi chtějí s tebou
mluvit.´ Otec odvedl koně na dvůr a šel na obecní úřad, ale tam už nedošel. Hned před
budovou ho naložili do automobilu, odvezli a tehdy viděl svou rodnou ves naposledy.“29

Nabídka emigrace
Komunisté se obávali, že by mohl opustit republiku. Možnosti měl, dokonce mu to jeho
známí doporučovali, ale Stanislav Broj na jejich varování nedbal. Zdůvodňoval to takto:
„Když odejdu, tak komunisté na mě naházejí špínu a moji voliči, kteří mi věřili, si můžou říct,
podívejte se, to byl takový hajzl a asi ty věci musel provozovat, tak proto radši utekl.“30
V květnu 1948 mu dokonce zbirožský hrabě Colloredo-Mansfeld nabídl společný odchod do
emigrace, ale Stanislav Broj i tuto nabídku odmítl.31
Stanislav Broj podle slov, syna Jiřího Broje, v té době několika politikům přes hranice
pomohl. Není známo kolik lidí přes hranice dostal, zápisy si o tom pochopitelně nepsal. Podle
syna Jana víme, že jedna z jeho stezek vedla blízko Rozvadova v Plzeňském kraji. I přes to,
že o tom nikdo, až na jeho rodinu nevěděl, pro komunisty to byl jeden z hlavních důvodů
zatčení, i když z jejich strany šlo pouze o nepodloženou domněnku. Údajně měl přes hranice
pomoci dvěma politikům z Československé strany lidové, kontrétně se mělo jednat o Dr.
Bendu a Dr. Bunžu.32 Dalším důvodem pro zatčení bylo anonymní udání o protistátní
činnosti, detaily jsou bohužel neznámy. Jediné, co se ví, je to, že to měli podat jeho dva
závistiví sousedé, rodinné pátrání vedlo k pánům Řeháčkovi a Šůchovi, ale důkazy pro to
nejsou.
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Borské povstání
Soud se konal 6. prosince 1948 a Stanislav Broj byl Státním soudem v Praze nepodmíněně
odsouzen na pět let za mřížemi v Borské věznici v Plzni (viz. obr. 6). Podle slov Jiřího Broje
to byla standardní politická sazba. Mezi jeho spoluvězně patřil například generál Heliodor
Píka. Celu s Brojem sdíleli českoslovenští vojáci z Anglie René Černý a Josef Bryks a mladý
kněz Antonín Huvar 33, přezdívaný Otecko.
Právě z tohoto seznamu je patrné, jaké skupiny se komunisté snažili ze začátku pouze
zastrašit, avšak po únoru 1948 je začali pronásledovat a zatýkat. Jednalo se především
o politiky z jiných politických stran, členy bezpečnostních složek či představitele církve.
Borská věznice sloužila pro politické vězně již na konci 19. století. Byl zde vězněn např.
Alois Rašín, František Kostka Neumann či Antonín Zápotocký. Komunistický režim na Bory
také umisťoval své politické vězně. Opravdu temné období nastalo po příchodu štábního
kapitána Františka Šafarčíka do funkce velitele věznice 24. ledna 1949. V letech 1949-1953
zde došlo ke 149 úmrtím a Šafarčík dokonce vytvořil i komando, které mělo za úkol
šikanovat vězně. O Šafarčíkovi se tradovalo, že byl mistr v rozkopávání holení.34 Toto
počínání dokládá výpověď Antonína Huvara. „Na sv. Vojtěcha mě mlátili asi pět hodin.
Šafarčík, Stroin a Ladman, to byli největší persony na Borech.“35
Takové nakládání s vězni ale vadilo Čeňkovi Petelíkovi, který byl do „Kremlu“, tak se
říkalo oddělení s politickými vězni D1, přidělen na jaře roku 1949. Petelík se rozhodl, že bude
lidštější. Dle výpovědi jeho dcery velmi špatně snášel utrpení vězňů. „Přišel domů a byl tak
zničenej, když viděl, jak je s těma vězněma zacházeno, jak je tam mlátí...Tatínek vždycky
říkal, já když jsem viděl, jak je zmlácenej, tak jsem se mu snažil pomoct...Kolikrát říkal, že to
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Rtyni v Podkrkonoší. Zde prožil osm let, než byl v září roku 1958 propuštěn. Vystřídal mnoho zaměstnání, mezi
lety 1967-1969 působil jako farář ve Fulneku. Mezi lety 1982 a 2004 působil znovu jako farář. V roce 1998
obdržel Řád Tomáše Garrigue Masaryka Ⅲ. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Zemřel 22.
září 2009 ve věku 87 let. BRATINKA, Ondřej. ThDr. Antonín Huvar (* 1922 †︎ 2009): Udělej si z lapáku prdel a
přežiješ! Ináč se s těma hajzlama nedomluvíš. Pametinaroda.cz. 2007 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z:
https://www.pametnaroda.cz/cs/huvar-antonin-20071020-0
34
Násilí páchané na politických vězních na Borech v letech 1948–1952. II. Paměť národa, 2008. ISSN
1802-8241.
35
BRATINKA, Ondřej. ThDr. Antonín Huvar (* 1922 †︎ 2009): Udělej si z lapáku prdel a přežiješ! Ináč se s
těma hajzlama nedomluvíš. Pametinaroda.cz. 2007. Dostupné
z:https://www.pametnaroda.cz/cs/huvar-antonin-20071020-0

16

nevydrží.“36 Petelíka velmi zasáhl osud Heliodora Píky. Píka měl bohaté zkušenosti se
Sovětským svazem, kde společně s Ludvíkem Svobodou, generálem Fokinem a se souhlasem
Československé exilové vlády vytvořil Československou armádu a stal se jejím velitelem.
Vojáky do ní získával ze sovětských zajateckých táborů. Edvarda Beneše varoval před tím, že
Sovětský svaz chce po válce Československo zařadit do své sféry vlivu a udělat z něj jeden ze
svých satelitních států. Po konci 2. sv. války se vrátil do Československa. Necelé dva měsíce
po únorovém převratu byl 5. května 1948 zatčen za údajnou špionáž a vlastizradu a byl
umístěn do Borské věznice. Ve vykonstruovaném procesu byl 29. ledna 1949 byl odsouzen k
trestu smrti. Na doporučení Ludvíka Svobody, který v té době již zastával funkci ministra
národní obrany, byla Píkova žádost o milost zamítnuta a tak byl dne 21. června 1949 popraven
na dvoře Borské věznice před zraky dozorců i vězňů. Čeněk Petelík pak měl údajně vzít
nedopalek cigarety, kterou Píka před popravou vykouřil, a předat jej Brojovi, který prý chtěl
dostat tento nedopalek ven jako vzácnou památku na Heliodora Píku.37 Vše jsou to ale jen
domněnky. Dozorce a kamarád Petelíka, Josef Klesa, uvádí, že netuší, co se s nedopalkem
stalo.38 Poprava Heliodora Píky Petelíka zdrtila. „Když přišel po té noční službě domů,
maminka se úplně zhrozila, že byl popelavě bílej, úplně strhanej a ptala se ho, co je. A on jí
řekl, nech mě bejt, já nemůžu, já ti to potom řeknu.“39 I toto se stalo dalším střípkem ve
skládačce zvané Borské povstání. Ukázalo to totiž lidskou stranu dozorce, který měl být
nepřátelský, až krutý k politickým vězňům. Političtí vězni byli komunistickou propagandou
označování za nepřátele lidu, rozvraceče státu a vlastizrádce. A přesně dozorců jako byl
Čeněk Petelík se režim potřeboval zbavit. A byly dvě možnosti. Buď je vystraší natolik, že
sami odejdou, nebo se najde důvod, proč jsou nevyhovující. Když Petelík do oddělení D1
nastupoval, měl kladný kádrový posudek40, což znamenalo, že je „pravým komunistou“. To se
však později změnilo.

36
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Vraťme se k Borskému povstání. Dle výpovědí mnohých pamětníků bylo celé povstání
zinscenované a mělo sloužit jako varování, že nikdo není v bezpečí před komunisty. Jeden
z politických vězňů, kteří byli vězněni v Borské věznici, byl Miloslav Komínek. Ten
o Borském povstání hovoří takto: „Nebyla to žádná vzpoura, všechno bylo inscenované. Při
této, takzvané vzpouře, popravili majora Černého, plzeňského poslance Broje, a pak ještě
Petelíka, jednoho z místních bachařů. Cílem bylo tyto lidi odrovnat. Potřebovali je odrovnat,
protože šlo o chytré lidi.“41 Naopak jeden ze členů Sboru vězeňské stráže Josef Klesa odmítá
tvrzení, že se o žádnou vzpouru nejednalo. Dodnes je přesvědčen, že „když se chovali slušně,
tak si jich nikdo ani nevšiml“.42 K tomu Klesa dodává, že dozorci na oddělení D1 byli pouze
„kovaný komunisti“. Na druhou stranu se komunisté potřebovali zbavit dozorců, kteří
v Borské věznici sloužili ještě před únorem 1948 a je tedy téměř jisté, že by něco jako Borské
povstání muselo proběhnout. Z tohoto důvodu se zdá nepravděpodobné, že obětí jakékoliv
čistky se měl stát právě Čeněk Petelík, ale právě někdo z původních zaměstnanců věznice.
Čeněk Petelík si svůj osud zpečetil svým chováním. Antonín Huvar na Petelíka
vzpomíná takto: „...Byl dobrý, ale zmlsal se na tom, že mu to zprostředkovávání muklů
s rodinami něco vynášelo. A to ho asi zabilo…“43 Petelík předával dopisy, přinášel vězňům
věci z domova nebo přinášel cigarety. Osudné se Petelíkovi staly také ženy. Měl milostný
poměr s manželkou velitele strážnice Šafarčíka, který je přistihl. Petelíkova manželka,
pracující jako uklízečka právě v Borské věznici, se dostala do hádky s jejími kolegyněmi
a začala jim takto vyhrožovat: „Počkejte, až se manžel vrátí, tak on tady s vámi zatočí.“44
Podle jiného zdroje měla Petelíkova manželka uvést, že „jejich manžílci budou stejně viset na
kandelábrech“. V každém případě bylo rozhodnuto, kdo se stane obětí zastrašovací čistky.
Jediný problém byl, že Šafarčík potřeboval přímý důkaz o vzpouře. Zavolal si proto k sobě
bachaře Stroina a Landmana, se kterými vymyslel plán. Vzali klíč od zbrojnice a dali ho
Petelíkovi do skříňky. Klíč se našel při „náhodné“ kontrole a to měl být důkaz. Cílem vzpoury
měl být hromadný útěk vězňů a Petelík jim v tom měl pomáhat. Proto 19. dubna 1950 přijeli
do Borské věznice členové krajského vedení StB a zatčeno bylo devatenáct lidí. Jedenáct
z nich byli členové Sboru vězeňské stráže, konkrétně Čeněk Petelík, Václav Zach, Jaroslav
41
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https://www.mistapametinaroda.cz/?id=627&lc=cs.
43
BRATINKA, Ondřej. ThDr. Antonín Huvar (* 1922 †︎ 2009): Udělej si z lapáku prdel a přežiješ! Ináč se s
těma hajzlama nedomluvíš. Pametinaroda.cz. 2007. Dostupné
z:https://www.pametnaroda.cz/cs/huvar-antonin-20071020-0
44
VČELKA, Petr a Mikuláš KROUPA. Ještě jsme ve válce - Příběhy 20. století: Borské povstání. Argo, 2011.
ISBN 978-80-257-0524-7.

18

Bumba, Václav Bouček, Jaroslav Vránek, Antonín Vaněk, František Křišťan, Oldřich Rejlek,
Josef Tenk, Václav Malý a Bohuslav Třmínek, a dále osm vězňů, a to Stanislav Broj, René
Černý, Josef Bryks45, Antonín Pelich, Jan Prokop, Karel Pražák a Bohuslav Deči. Poměrně
překvapivé je, že zatčen nebyl Antonín Huvar, i když s Brojem, Černým a Bryksem sdílel
celu. U výslechu přitom byl, ale kvůli jeho nezlomnosti, a to i přes veškeré mučící techniky
v té době používané, se mu nepodařilo prokázat jakoukoliv vinu. Tak tomu ale nebylo u všech
ostatních, výše jmenovaných. Po krutém vyslýchání byli jako organizátoři vzpoury označeni
Broj, Černý, Petelík a Píka, i když ten byl již téměř rok po smrti.
29. dubna 1950 zasedalo bezpečnostní kolegium ÚV KSČ ve složení Václav Nosek,
Karel Šváb a Osvald Závodský.46 Ti odsouhlasili trest smrti pro Broje, Petelíka a Černého47.
45
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komunistické čistky v armádě, kdy byl 9. března 1948 poslán “na dovolenou“, což v podstatě znamenalo
propuštění z armády. V pokusu o emigraci byl napojen na Karla Janouška, stejně jako René Černý. Bohužel se
ani jednomu z nich nepodařilo republiku opustit. Za to byl Josef Bryks v únoru 1949 odsouzen na deset let na
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útěky z nacistického zajetí, celkem se mu to podařilo třikrát. Po Borském povstání byl odsouzen na dalších 20
let. Zakusil i vězení v Mladé Boleslavi, v Opavě či v Leopoldově. V Leopoldově se velmi vzpouzel, měl
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usilovné práci nepřestal. Kvůli takovému pracovnímu nasazení se mu ale zhoršoval jeho zdravotní stav, zemřel
11. srpna 1957. Oficiální zpráva o úmrtí udává, že zemřel na infarkt. Jeho spoluvězeň MUDr. Zdeněk Kessler
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deska. POKORNÝ, Václav. Vrahové! Slova, která zvolal před popravou hrdina západního odboje major René
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Soud se konal 11. a 12. května 1950 na Krajském soudu v Plzni. Bylo vyneseno také několik
rozsudků s tresty doživotního žaláře. 11. května 1950 zasedala komise pro bezpečnost ve
složení Slánský, Nosek, Čepička, Rais, Závodský, Vyškovský a Šváb, která potvrdila rozsudek
smrti pro Stanislava Broje, Čeňka Petelíka a Reného Černého.48 Ihned po vyřčení rozsudku
byli 12. května 1950 Broj, Petelík a Černý převezeni do Pankrácké věznice. Všichni
obžalovaní se ještě téhož dne podali odvolání, to ale bylo 20. května 1950 Státním soudem v
Praze zamítnuto (viz. obr. 7). I tak by ale již bylo pro Stanislava Broje pozdě.

Poslední okamžiky Brojova života

Kvůli velice omezeným stykům s rodinou se o Brojově rozsudku dozvěděla jeho manželka jen
pár hodin před popravou. Podle vzpomínek Brojova syna Jiřího k nim 22. května v sedm
hodin večer přijela StB. Ti jim vyřídili, že Stanislav Broj bude popraven. Než se dostali do
Prahy, měl Stanislav Broj návštěvu, konkrétně za ním přišel jeho bratři Josef a Václav
s manželkou. Václav pracoval jako major právě v Pankrácké věznici, ale ihned po
Stanislavově přesunu na Pankrác byl Václav propuštěn. Z této návštěvy se také dochovala
ručně psaná zpráva o návštěvě, kterou sepsal právě Václav.
Pankrác, 22. května 1950 od 9 hodin večer do 9 hodin 5 minut večer. Když nás spatřil,
pravil: „To jste hodný, že jste přišli.“ Podává nám obě ruce, ale bylo mu přes ně lehce
dozorcem (Kadlecem?) uhozeno. Pak on jen řekl. „Pánové, tohleto? To mi ani naposled
nesvolíte mojem nejmilejším ruku podati?“ Pak se uklidnil, vzpřímil, stoupl si mezi dveře, kde
před ním a námi byl zasunut tři metry dlouhý stůl. A pronesl k nám tuto poslední řeč: „Právě
před chvíli jsem přijal tělo Páně a jak víte, že za několik hodin odcházím z tohoto světa. Věřte
mě moji milí, že jsem úplně vyrovnán v první řadě s Bohem, s mojim svědomím i s lidmi a
proto budu odcházeti klidně. Celý můj život od samého mládí byl samá dřina, práce a tvrdé
mozole. Odpusťte mě, že odcházím takovýmto způsobem, ale svému rodu i národu tím ostudu
neudělám. Hájil se, bil jsem se za český, drobný lid, ale dobře vím, co jsem dělal, že to nebyl
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příkaz světské moci, byl to příkaz od Boha a s tímto příkazem jsem se narodil.“ Nyní nám
cituje několik vět z Písma svatého. „Bůh mě tuto úlohu přikázal a já jsem jí plnil. Prosím vás
naposledy - veďte svoje děti k lásce k Bohu a vlasti.“ Říkal nám, při tom si kladl ruku na
srdce, „Před vámi a Bohem, že jsem naprosto nevinnen, že jsem nic proti svojí vlasti neučinil,
ale naopak vše pro vlast a lid. Já budu za několik hodin umírati na popravišti klidně, protože
můj život jsem zasvětil Bohu a celému našemu národu, jak se také na českého sedláka patří
a sluší. Ale ty, / při tom hrozí prstem /, co mě nevinně odsoudili, budou umírati krutě, za to
vám ručím.“ Těmito slovy byla okamžitě naše návštěva přerušena, nám bylo dozorci řečeno,
abychom odešli. Já i bratr Josef jsme Stáňovi dali poslední s Bohem a Máňa hlasitě vykřikla:
„Nashledanou Stáňo!“ a při těch slovech byla dozorcem rukou odstrčena a bylo nám
poručeno, abychom rychle odcházeli a neotáčeli se. Naposled za námi Stáňa křikl: „Děkuji
vám, že jste přišli, a prosím vás všechny, neopouštějte moje děti a buďte s Bohem.“ Okolo
dvanácté hodiny v noci přijela se rozloučit z Volduch celá jeho rodina i bratr Edouš.
V deset hodin večer přišla Stanislava Broje navštívit jeho manželka Marie, děti
Bohumila, Jan a Jiří a Brojův bratr Eduard. Ve věznici je napřed nechtěli ke Stanislavu
Brojovi pustit, ale nakonec jim byla dovolena dvacetiminutová návštěva. Její průběh
zaznamenal Eduard Broj. „Pak konečně nás vedli daleko - přes tři věznice do čtvrté hluboko
pod zem. Tam v podzemní kobce byl Stáňa - vyhublý, kost a kůže, v obličeji strhané rysy,
úplně změněný - jako ze záhrobí - ale přece s úsměvem. Mezi něj a nás dali velký stůl v blízkosti odposlouchávací přístroje - ani ruku jsme mu podat nesměli. Po dlouhém prošení
a zapřísahání dovolili aspoň, že mohl dětem udělat křížek a dát jim požehnání. Bylo to
tragicky smutné, dosud co jsem v životě viděl to nejsmutnější a nejbolestnější. - Ale Stáňa se
usmíval, krásně mluvil k dětem, ženě, ke všem, opravdu vznešeně a přitom se svatým
vyrovnaným klidem. Odpouštěl všem a sám prosil o odpuštění.“49 Dochovala se i část dopisu
na rozloučenou, který byl určen jeho rodině. „Píši Vám ještě po Vašem odchodu a před
odchodem svým. Byl jsem šťasten z pohledu na Vás a jsem přesvědčen, že dobrý Pán Bůh
s jeho přesvatou Matkou bude Vaším útočištěm a největší oporou ve Vašem životě…“50
Poprava se konala v úterý 23. května 1950 na dvoře Pankrácké věznice. Již s oprátkou
na krku pronesl tato slova: „Prosím Boha, aby vám tuto vraždu odpustil! Umírám proto, že
jsem chtěl mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi. Oni jimi také budou! Moje děti,
odkazuji vás ochraně Boží a Panny Marie, ženu také! Nechť žije svobodné Československo!
49

Z dokumentu poskytnutého 20. října 2020 rodinou Stanislava Broje
KAŠTÁNEK, Jan. Noční loučení ve stínu šibenice: Proč a jak zemřel Stanislav Broj. Místo posledního
odpočinku: Šachta č. 17, hřbitov Praha-Ďáblice. Lidová demokracie. 2. 2. 1990.
50
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Po těchto slovech byl Stanislav Broj zvaný Kozina 23. května 1950 v 5:49 ráno popraven
oběšením. Jeho bratr Eduard mu v kostele svaté Anny v Praze-Žižkově odzvonil umíráček. Za
to byl ale později pronásledován Státní bezpečností. Tím také začala doba útlaku pro celou
Brojovu rodinu.
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Osudy Brojovy rodiny po smrti otce
V soudním procesu byl Stanislav Broj odsouzen kromě trestu smrti i ke konfiskaci veškerého
majetku. Podle pramenů ze Státního okresního archivu v Rokycanech mu bylo zkonfiskováno
61 017 m² polí, 15 660 m² luk, dům, hospodářská zvířata i všechny osobní věci, a to od košilí
až po kapesníky. Celkem byl Brojův majetek oceněn téměř na 500 000 Kčs (viz. obr. 8).
Komunisté ponechali manželce Stanislava Broje Marii a jejich dětem polovinu domu

a

polovinu polí. To ale pouze za podmínek, že budou platit nájem. Zbytek dostali zemědělci ve
Volduchách, kteří to ze začátku nechtěli přijmout po tom, co pro ně Stanislav Broj za 2.
světové války dělal. Komunisté je k tomu ale donutili, protože věděli, že za pár let stejně
přijde kolektivizace. „Dobře, když si nevezmeš Brojův pozemek, je to neuposlechnutí a oni
už tě na Borech naučí´. Takovým způsobem se ten náš majetek dělil.“51 Byly zabaveny

i

veškeré hospodářské stroje, které by rodině Stanislava Broje značně usnadnili hospodářství.
Rodina byla omezována i dalšími způsoby. Ještě před Brojovou popravou byl jeho syn Jan
vyloučen ze střední školy. „Ředitel mě rozhlasem zavolal do ředitelny. Tam mi stroze
oznámil, že tímto okamžikem jsem skončil studia na Zemědělské škole v Plzni a že si musím
uvědomit, že komunistická strana si nebude vychovávat do budoucna inteligenci, která by
pocházela z takových rodin, jako je rodina Brojova. Nařídil sekretářce, aby šla do třídy
a přinesla mi tašku a věci, které jsem měl v lavici. Nesměl jsem se ani rozloučit s kamarády,
na příkaz ředitele mě musela vyvést před školu a čekat, než jsem se dostal na tramvaj.“52
Dcera Stanislava Broje Bohumila byla vyloučena z gymnázia. Problémy se
vzděláváním a hledáním si práce měly ale i další generace. V roce 1952 Jan Broj nastoupil
k Pomocným technickým praporům, pracoval většinou na stavbách, chvíli také strávil
v uhelných dolech v Ostravě. Po dvaceti sedmi měsících mohl odejít. Ten samý rok bylo jeho
bratrovi Jiřímu 18 let, a tak nastoupil k Pomocným technickým praporům i on.
V září roku 1957 přišla pro rodinu Stanislava Broje další rána. Nucený vstup do JZD.
Jiří Broj o tom mluví takto: „Měl jsem čtyři měsíce před svatbou, verbovali nás tři kamarády
ze zemědělství. Byli jsme na zábavě, kde jsme si připadali jako na pohřbu. Odtud jsme odešli
a šli jsme se rozloučit na pole. V noci! To pole, ten dobytek je jako dítě, prostě to všechno
patří k sobě! A když s tím žijete odmalička, když s tím žijete pětadvacet let, tak je to něco
hrozného,...“53

Sedlák je své půdy přítel jediný: Jan Broj - jeden český osud. X. Paměť a dějiny, 2016.ISSN 1802-8241.
Sedlák je své půdy přítel jediný: Jan Broj - jeden český osud. X. Paměť a dějiny, 2016. ISSN 1802-8241.
53
Tamtéž
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O osudu bratrů Stanislava Broje, Bohuslava, Václava, Josefa ani Bedřicha se toho
bohužel moc neví. Jediný, jehož osud je podrobněji znám, je nejmladší z bratrů, Eduard.
Tomu byl po popravě jeho bratra odebrán státní souhlas a nemohl dále vykonávat kněžskou
službu v pražské diecézi. To byl důvod, proč přešel do diecéze královéhradecké, kde pracoval
v Trutnově, Chotěboři a nakonec v Bystré. Tam působil až do odchodu do důchodu v roce
1989. Zemřel 23. března 1989 a 17. března 2006 mu byla v Bystré odhalena pamětní deska.54
Poprava Stanislava Broje neměla vliv jen na jeho nejbližší, ale zasáhla i rodinu jeho
manželky. I její rodina nemusela v rámci kolektivizace pouze vstoupit do JZD, ale byly i jim
zabaveny ostatní majetky. Švagrová Stanislava Broje, Terezie, byla provdána za Martina
Šaška, jehož rodina vlastnila v Dýšině hospodu a řeznický krámek. Měli spolu tři dcery.
Švagrová Terezie měla problém získat práci. Tento problém se vyřešil až uvolněním v roce
1968, kdy začala pracovat na Hrudkovnách jako uklízečka v šatnách. Martinu Šaškovi, který
byl vášnivým myslivcem, byly nejdříve odebrány veškeré lovecké zbraně i lovecký průkaz.
Pole, která do té doby vlastnila jeho rodina, mu komunisté také vzali a stala se součástí JZD.
Nedlouho poté mu byl odebrán jak řeznický krámek, tak i hospoda, ve které už nesměli ani
pracovat. Aby měla rodina alespoň nějaký příjem, začal Martin Šašek pracovat v JZD,
protože jinam ho s jeho posudkem nechtěli přijmout. V jejich původní hospodě tou dobou
začal pracovat komunisty nasazený člověk. Martin Šašek po prodělání tuberkulózy nemohl
dále pracovat v JZD, proto přešel do papíren v Plzni, kde stloukal rámečky na balíky papírů,
prostě vykonával podřadnou práci. I když byl vyučeným řezníkem, neměl šanci toto povolání
vykonávat. Neměli to jednoduché ani s bydlením. Komunisté jejich pětičlennou rodinu chtěli
asi 3x vyhodit z domu a nabídli jim byt o 3 místnostech. Bratranec Martina Šaška se domluvil
s jeho kamarádem právníkem, a ten podával odvolání s ohledem právě na zdravotní stav
Martina Šaška a jeho prostřední dcery. Díky tomu vždy ze stěhování sešlo a rodina mohla
zůstat ve svém domě.
Co se týče škol, měla i v tomto směru širší rodina pozůstalých po Stanislavu Brojovi
problémy. Nebylo jednoduché dostat se na střední školu. Všechny dcery švagrové Terezie
nedostaly kvůli špatnému kádrovému posudku doporučení na střední školu, ale byla jim po
ukončení základní školy doporučena práce v JZD. Nakonec se na základě odvolání,
zdravotního stavu, výborného prospěchu na základní škole a dalších jednání všechny dostaly
alespoň na dvouletou ekonomickou školu.
54

10. výročí úmrtí ThDr. a PhDr. Eduarda Broje. XVIII. Bystrá: Bysterské noviny, 2013. Dostupné také z:
https://www.bystre.cz/mesto/mesto-a-okoli/bysterske-noviny/category/11-rocnik-2013?download=104:03-2013bysterske-noviny
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V zaměstnání nejstarší sestry opět pomohl bratranec otce v domácích potřebách,
prostřední sestra šla na Hrudkovny do obchodního oddělení, kde se stala pomocnou
sekretářkou ředitele oddělení, který nad ní držel ochrannou ruku. V roce 1977 se provdala za
Stanislava Charváta. Ten jí pomohl získat práci na úřadě, protože byl policista. V roce 1987
byla donucena k vstoupení do (komunistické) strany, ze které ale po roce 1989 vystoupila.

Pokusy o rehabilitaci
Kvůli špatnému zdravotnímu i duševnímu stavu Marie Brojové se o rehabilitaci Stanislava
Broje pokoušel výhradně jeho nejstarší syn Jan. První pokus ale nepocházel paradoxně přímo
od někoho z Brojovy rodiny, ale z iniciativy Karla Pražáka. Jednalo se o bývalého soudce,
který byl stejně jako Stanislav Broj politickým vězněm odsouzeným za Borské povstání.
Ne ale k trestu smrti, ale k pobytu za mřížemi na 25 let. Jeho odvolání bylo sice zamítnuto,
ale vzhledem k nárůstu žádostí o přezkoumání Borského povstání vznikla 10. ledna 1955
komise na přezkoumání celé situace v jejímž čele stanul ministr vnitra Rudolf Barák.55
Je pravděpodobné, že odvolání podala i rodina Stanislava Broje, bohužel se nepodařilo najít
žádné důkazy. V druhé polovině 60. let byli Josef Bryks (in memoriam), Jaroslav Bumba
a Jan Prokop zbaveni obžaloby. Stalo se tak z důvodu zpochybnění výpovědi Čeňka Petelíka,
na níž byla celá obžaloba postavena. Komise totiž došla k závěru, že vedení věznice použilo
nepřiměřené vyslýchací metody. To vedlo Jiřího Broje k tomu, aby také podal stížnost, ta ale
byla zamítnuta.56 Další pokusy o rehabilitaci proběhly v letech 1974 a 1976. V roce 1974 Jiří
Broj požádal o pomoc při obhajobě Dr. Syku z Advokátní kanceláře v Plzni, žádost
o rehabilitaci byla 17. října jak krajským, tak Nejvyšším soudem zamítnuta. Další soudní
líčení probíhalo 20. a 29. prosince 1976, ale Dr. Klauza, který zastupoval Jiřího Broje, taktéž
neuspěl. Teprve po pádu komunistického režimu v listopadu 1989, rozhodl Krajský soud
v Plzni dne 7. srpna 1990 o zastavení trestního stíhání Stanislava Broje, plně rehabilitován byl
až v roce 1992. 28. října toho roku mu byl in memoriam udělen řád Tomáše Garrigua
55

ZEMAN, Kryštof. „Bachaři, vězně politického nenáviděti budeš!“: Tzv. borská vzpoura jako prostředek k
utužení disciplíny uvnitř Sboru vězeňské stráže?. Praha, 2018. Diplomová práce. Universita Karlova. Vedoucí
práce PhDr. Jan Randák, Ph.D.
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ZEMAN, Kryštof. „Bachaři, vězně politického nenáviděti budeš!“: Tzv. borská vzpoura jako prostředek k
utužení disciplíny uvnitř Sboru vězeňské stráže?. Praha, 2018. Diplomová práce. Universita Karlova. Vedoucí
práce PhDr. Jan Randák, Ph.D.
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Masaryka 4. třídy. V den 40. výročí jeho smrti, tedy 23. května 1990, byla na jeho rodném
domě odhalena pamětní deska. 24. května 2010 udělilo město Rokycany Stanislavu Brojovi
čestné občanství za obranu principů svobody. V Plzni na Slovanech byla po Stanislavu
Brojovi pojmenována ulice.
I 30 let po pádu komunistického režimu si stále můžeme připomenout odkaz
Stanislava Broje. U pamětní desky na Brojově rodném domě se každoročně v den výročí jeho
smrti koná pietní akt, který organizuje KDU-ČSL. V roce 2019 se ho zúčastnili také
místostarostové města Rokycan Jan Šašek a Tomáš Rada. V roce 2020 se ovšem tato pietní
akce z důvodu pandemie koronaviru neuskutečnila. Ve Volduchách se každoročně jedná
o velkou událost, při které si lidé připomínají, že za pravdu a spravedlnost by se měl člověk
bít až do posledního dechu.
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Závěr

Na základě archivních materiálů a svědectví pamětníků jsem sestavil životní příběh jednoho
z významných poslanců Třetí Československé republiky Stanislava Broje. Pro mne osobně
bylo velmi zajímavé zpracovávat jeho život i ze stránky rodinné historie.
Myslím si, že se mi podařilo zmapovat život Stanislava Broje, avšak i tak zůstaly
některé otázky, zejména z jeho politického života, nezodpovězeny. A to především proto,
že poslanec Broj si žádný z projevů nepsal a proto se jen útržky z nich dochovaly v mysli
pamětníků. Otázkou také zůstává, kolik informací týkajících se Stanislava Broje bylo ukryto
či zničeno samotným komunistickým režimem.
Domnívám se, že byl pro komunisty hrozbou především kvůli své oblíbenosti
u zemědělců, řečnickým schopnostem a odhodlanosti. Kvůli tomu byl také uvězněn na pět let.
Nemyslím si, že komunisté již předem počítali s tím, že bude popraven. Když se však
naskytla příležitost zbavit se dlouholetého protivníka, neváhali ji využít. Touto příležitostí se
stalo povstání ve věznici, zinscenované samotnou Státní bezpečností, tzv. Borské povstání.
Získání informací k tomuto tématu pro mne bylo velice náročné. Jde totiž o tak kontroverzní
téma, že každý z dostupných zdrojů má k němu odlišný postoj. Proto je velice obtížné Borské
povstání objektivně zhodnotit. Dle mého se jednalo o významnou událost 50. let 20. století
a i přes to, že v tomto procesu byli k smrti odsouzeni tři lidé, se o něm moc neví.
Možnost dalšího výzkumu pro jiné badatele právě proto zůstává, jako např. návštěva
Archivu bezpečnostních složek. Pamětníků z té doby, kteří se Stanislavem Brojem přišli do
kontaktu již asi mnoho není, ale předpokládám, že stejně jako v naší rodině, tak i v jejich
rodinách se o předcích hovořilo a je tudíž možné, že došlo i na zmínku o Stanislavu Brojovi.
A to buď jako poslanci Ústavodárného Národního shromáždění, nebo i spoluvězni z Borské
věznice. To se mi i nedávno potvrdilo. Když jsem kontaktoval paní z Katastrálního úřadu
v Plzni, překvapilo mne, že paní věděla, kdo byl Stanislav Broj z rodinného vyprávění. Další
možností je pak pokusit se vystopovat potomky bratrů Stanislava Broje.
Na závěr bych chtěl připojit myšlenku, která mne provázela po celou dobu
vypracovávání této práce. Jak je vůbec možné, aby lidé dělali jiným lidem takové věci, jako
je zbavení života za to, že někdo nesouhlasil s něčí myšlenkou. Vím, že to samé se dělo
i dříve, např. za 2. světové války, to bylo ve většině případů národ proti národu, ale za
komunismu tyto krutosti páchali Češi na Češích.
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