
Životopis Bohumila Zhofa 

 

Bohumil Zhof se narodil 1. ledna v roce 1928 v obci Hovězí na Valašsku. Od roku, 
1948, kdy se v Československu dostala k moci komunistická strana, už začal i 
pracovat. Jako absolvent obchodní školy si našel místo v zemědělském výkupu.  

Bohumil Zhof byl již od mládí činný v katolické sportovní a kulturní organizaci 
Orel. Spolu se svými kamarády z orelské organizace se setkávali na Oravcově chatě 
ve Velkých Karlovicích, kde se vzdělávali, debatovali, tancovali, zpívali a sdíleli své 
společné demokratické a vlastenecké ideály. Právě všechny tyto aktivity se ale 
neslučovaly s nově nastolenou komunistickou doktrínou, a tak se komunisté tuto 
skupinu mladých a demokraticky smýšlejících lidí rozhodli zlikvidovat. Na Oravcovu 
chatu nastražili celý arzenál zbraní a vytvořili si tak důvod k zatčení jednotlivých členů 
této skupiny.  

Bohumil Zhof byl mezi prvními zatčenými, které dovezli na vsetínský zámek. 
Postupně začalo docházet ke krutým výslechům a k mučení zatčených. Když Zhofa 
dovedli do budovy, musel se vyzout. Byla tam postel, kde ho posadili a nohy mu 
přivázali na obruč. Mlátili ho do bezvědomí. Nakonec řekli, že na zatčené mají takové 
nástroje, že řeknou úplně všechno i bez mučení. 
  Nejhorším nástrojem byly prý tzv. elektrické boty, což byly v podstatě železné 
vložky, které byly vloženy do bot a do nich byl pouštěn elektrický proud. Nejkrutější 
mučení tehdy prováděla osádka STB z Uherského Hradiště, z jejichž členů je jistě 
dobré připomenout např. Aloise Grebeníčka a Ludvíka Hlavačku, kteří byli svou 
krutostí a mučením proslulí.  
 Z Uherského Hradiště byl Zhof propuštěn v roce 1951, čímž se ale smutná 
kapitola věznění bohužel neuzavřela, protože Bohumil Zhof musel nastoupit službu u 
PTP (pomocné technické prapory) v Jáchymově, kde těžil v dolech 25 měsíců kámen 
a i uranovou rudu. Aby Zhofa z Jáchymova propustili, musel poté ještě podepsat 
brigádu na těžbu uhlí, která trvala tři roky. 
  Po propuštění pracoval ještě nějakou dobu v dolech v Ostravě a když se vrátil 
zpět na Valašsko, začal znovu pracovat jako prodavač pro tehdejší jednotné 
zemědělské družstvo. Za ženu si vzal Marii Štrbíkovou, která byla také komunistickou 
vězeňkyní a s ní má dvě dcery. V obci Hovězí spolu žijí dodnes.  
 


