
 

  

Syn tohoto nejstaršího Josefa Smetany I., můj děd Josef Smetana II. v roce 1914 
odešel na frontu I. Světové války a zůstal nezvěstný. Viděl naposledy mého otce Josefa 
Smetanu III. jako tříletého. 

Můj otec pak později převzal přímo po svém dědovi statek a byl po něm zvolen také 
starostou.  V době II. Světové války otec patřil mezi dlouhou řadu sedláků, kteří tajně 
pomáhali rodinám s vězněnými živiteli. Potraviny byly distribuovány s vědomím a 
s podporou českých policistů.  Za takovou činnost hrozily vážné tresty. Nebyla prozrazena 
mimo jiné proto, že všichni zúčastnění byli důvěryhodní a spolehliví. 

Podobných riskantních akcí bylo víc, vím o nich málo, staly se před mým narozením. 
Pamatuji si ještě plochou baterku, s kterou jsem si hrál. Byla zvláštní, posunem více 
barevných slíd vydávala světlo několika barev. Zůstala u nás po dvou Polácích, kteří 
z německého zajetí prchali domů. Nějakou dobu se na našem statku ukrývali a zlepšovali si 
ztracenou kondici na další cestu.  

A pak přišla další hrůzovláda. Po válce, která otevřela stavidlo všeobecnému 
běsnění, přinesl jiný totalitní režim z východu široký prostor pro bezcharakterní válečné 
kolaboranty zachraňující si život další kolaborací s novým komunistickým režimem, pro 
seberealizaci choutek sadistů, pro neschopné toužící po majetku jiných a současně chtivé 
si vylít vztek ze zášti nad úspěšnými.  

Jeden z příkladů jejich aktivit schovávajících se za „budování socialismu“ byla i  
akce „Kulak“. Patřili jsme, bohužel,  k těm nešťastníkům, kteří byli považováni za úspěšné 
a přínosné (třeba dle výpisu z kroniky výše) a nový „nejpokrokovější“ režim proto za 
pomoci několika místních  zlodějíčků poklonkujících novým komunistickým vládcům nás 
z obce deportoval do vyhnanství. Pro mne a moji babičku se jednalo už o druhou deportaci, 
tentokrát s celou širokou rodinou v akci „Kulak“ do jiného kraje. 

Lenin v roce 1918 napsal : „Pověsit (bezpodmínečně pověsit, aby lidé viděli) 
nejméně 1000 zavilých kulaků a zazobanců… sebrat jim všechno obilí, určit rukojmí… 
Provést to tak, aby to na stovky verst kolem lidé viděli a třásli se strachem…“     

Hrůzu, kterou tím chtěl vyvolat, zmnohonásobil jeho nástupce, bankovní 
loupežník a paranoidní masový vrah Stalin. V telegramu z 2. července 1937 nadepsaném 
„O protisovětských živlech“ udělil ve spolupráci s politbyrem příslušným úřadům obecné 
pokyny k masovým represím v rozkazu 00447. Ten pak upřesnil 31. července 1937 včetně 
doporučených kvót zastřelených a deportovaných do gulagů. O exekucích rozhodovaly  
v místě „trojky“ složené z oblastního náčelníka NKVD, příslušného předsedy stranického 
výboru a příslušného prokurátora. V protikulacké operaci bylo zastřeleno 378 326 lidí a  
deportovaných do gulagu bylo 389 070. Čísla uvádí Timothy Snyder v knize „Krvavé 
země“, pomáhaly mu desítky spolupracovníků a vycházeli z bezpočtu archivních 
dokumentů.   U nás byly v rámci akce „Kulak“ v letech 1951 – 1953 vystěhovány 3 až 4 
tisíce rodin, čtyřnásobek Leninovy „kvóty“ pro Rusko. Naštěstí nikoli do gulagů. Mé 
pronásledování a vypuzení z majetku v devadesátých letech podléhalo akci „Čisté ruce“ a 
předpokládám, že její autor v rámci pokynu „dostat do tepláků“ nestanovil žádné kvóty.                                                                 

 Po mnoha letech po naší deportaci mi bratr řekl, že po našem vystěhování k Plzni 
v padesátých letech otce nechala státní bezpečnost sledovat. Lidé otci řekli, kdo a kdy se 
vyptával. Režim potvrzoval svoji ubohost, slabost i paranoidní strach z prozrazení vědomé 
nelegitimity, když nechal sledovat zemědělského dělníka, také dříve sedláka, jestli 
nechystá převrat.  

Nespravedlnosti pokračovaly i s námi dětmi. Bylo nám bráněno ve studiu přesto, že 
jsme měli výborný prospěch. 

V souvislosti s komunistickou hrůzovládou přelomu padesátých let máme v povědomí 
justiční vraždy, fyzický teror, ale naprosto není doceněn strašlivý dopad všeobecného 
odnětí majetku statisícům živnostníků, sedláků, nepochybně i majitelům zestátněných 
firem všech velikostí. Tento akt byl svou masovostí naprosto bezprecedentním útokem 
na velkou část obyvatel, když plnohodnotné soukromé vlastnictví obsahuje hluboký, 
pevný vztah, silnou vazbu, často téměř nedílnou jednotu majitele a majetku, na 
kterém závisí obživa jeho rodiny. Byl to nejklíčovější rozkladný prvek demokracie, 



 

  

rozmetal její podstatu.  Po celou komunistickou éru byl dopad socializace majetku tabu, 
stejně jako pravda o smrti Jana Masaryka a všechna zvěrstva padesátých let.  

To také byl jeden z hlavních důvodů hlubokého nepochopení významu soukromého 
majetku muži transformace po roce 1989 jako nezbytného předpokladu, základu, kostry, 
rámce pro tradiční demokracii a jejich fatálního selhání při organizování 
(pseudo)privatizace. 

Hlouběji se významu vlastnictví věnuji v kapitole XII. 
Mnohde na světě připravuje otec denně dřevo pro topení. Indiáni a eskymáci ho 

připravují do zásoby na celou zimu. To můj otec i tchán v padesátých letech dolovali 
médium, kterým nyní po sedmdesáti letech budeme možná mnozí topit. Mezitím to leželo 
v meziskladu za Uralem. Mezitím to zabilo desetitisíce lidí - i mého tchána - kteří za 
strašlivého utrpení zemřeli na rakovinu.  

Otec s tchánem v padesátých letech pracovali v komunistických koncentrácích v 
uranových dolech. Rusové velmi rychle pochopili obrovskou hodnotu uranu a ze strachu 
před ztrátou v následující očekávané válce ho raději z blízkosti západních hranic postupně 
přemísťovali (odklonili, jak se vyjádřil nedávno ministr Kocourek o manévru s penězi, které 
neměla dostat jeho rozvádějící se žena) a vytvořili z něj velkou horu až za Uralem. V roce 
2007 vyhráli tendr na dodávky jaderného paliva pro náš Temelín. Palivo je mimořádně 
kvalitní a lacinější, než dosud dodával americký Westinghouse. Je to ten kvalitní uran 
ukradený z Jáchymova. 

Podobný manévr ve studené válce udělali také Němci (tehdy „západní“), když ještě 
víc na západ uklidili svoje zlaté zásoby. Jejich dnešní hodnota je asi 700 miliard českých 
korun. 

Bolševik je nepochybně velmi špatný šachista (o špatných šachistech podrobně 
v kapitole XV). Pokud se však jedná o loupeže a jiné nepravosti, dokáže zabíjet i několik 
much jednou ranou. Že je uran zabiják, se vědělo od počátku. Do uranových dolů se 
muselo dodávat hodně lidí. Vždyť za Uralem je z uranu velká hora. Ti lidé museli být 
označeni za nepřítele a uvězněni. I když žádné trestné činy nespáchali. A v padesátých 
letech takových bylo obrovské množství. Uran byl sám katalyzátorem bolševického teroru 
padesátých let. Vyvolával potřebu dodávat do dolů další nevinné, kteří museli být křivě 
obviněni a odsouzeni. Jáchymovský uran už v padesátých letech u nás působil ohromnou 
energií, i když do palivových článků se vkládá až nyní. 

Otec se vrátil z komunistického koncentračního tábora a uranových dolů předčasně. 
Vděčil za to smrti Klementa Gottwalda a po ní obvyklé amnestii nového prezidenta 
Antonína Zápotockého. Byl jsem tehdy s dalšími dětmi na malém náměstíčku, se kterým 
sousedil i náš statek. Byli jsme zaujati hrou a v takové situaci děti nevnímají okolí. Pokud 
je ovšem něco nezaujme.  Kolem nás prošel můj otec.  Neměl tam být, měl být v base. 
Druhou zvláštností bylo, že si mě mezi dětmi nevšiml. Nebo mě zahlédl, ale po prožitých 
hrůzách, kdy myslel hlavně na návrat a na svou ženu, spěchal za ní. Možná měl v očích 
náhle slzy dojetí a potřeboval je zakrýt. Zaujalo mne, že měl jinou postavu. Začal jsem ho 
vnímat až zezadu a ta zřetelná změna se projevovala na kalhotách. Plandaly na něm, 
jakoby neměl hýždě. Vážil méně než padesát kilo. Ztratil oproti stavu, kdy ho odvlekli, pár 
desítek kilogramů. 
 Začal si hledat práci, ale poměrně brzy nám přinesli rozhodnutí úřadů o vyhnanství. 
Bylo bleskové. Přinesli ho v pátek a už v pondělí ráno jsme měli být připraveni k naložení. 
Na jedno nákladní auto pak dali věci a lidi ze tří domů. V jednom žila otcova sestra a s ní 
většinu času trávila její jmenovkyně a současně moje sestra Libuše. Z druhého nás už 
předtím s babičkou vyhnali do statku k bratrovi a rodičům. O pole, množství dobytka, 
zbytek dosud neukradených strojů a nespálených budov statku už se pak starali jiní. 

  


