
 

 

Otec 
Otec Tomáše Ctibora se narodil 9. května 1921 v Nové Včelnici (okres Jindřichův Hradec). 

Vyučil se pekařem a následně za války pokračoval ve studiu v Poldi Kladno. Od srpna 

1946 žil s manželkou v Hranicích u Aše. Zde pracoval v hotelu U Jelena, který získal od 

státu do národní správy. Po nastolení komunistického režimu byl velmi zklamán jeho 

projevem. Svůj odpor dával najevo svým chováním. Nebránil lidem provozující ilegální 

aktivity, přesněji přecházení státních hranic nebo převod přes hranice. Některým dokonce 

doručoval poštovní zásilky a ubytovával osoby, u kterých bylo zřejmé, že chtějí emigrovat. 

Pravděpodobně byl za tyto činy udán a následně 15. února 1949 bez uvedení důvodu 

zatčen STB. Byl zbit a v nočním prádle odvezen do Chebu. Odtud byl následně převezen 

do Prahy do Bartolomějské ulice, kde strávil 9 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Ve vazbě 

zažil kruté výslechy, které často končily jeho bezvědomím, v důsledku čehož podepsal 

vynucené přiznání, že je nepřítel komunistického režimu. Nikdy neviděl ty, kteří ho 

vyslýchali. Vykonstruovaný soud ho 5. srpna 1950 odsoudil k 20 letům vězení, k 

propadnutí celého jmění, k peněžité pokutě 20 000 Kčs a ke ztrátě čestných práv 

občanských po dobu 10 let. Rok strávil v Plzni na Borech a dva roky v Jáchymově, kde 

pracoval na šachtě 8, Prokop a  tábor L (likvidační). Zde zažil velice těžké chvíle. V 

Jáchymově musel velmi tvrdě pracovat a bezpečností podmínky byly praktické nulové. Po 

jáchymovském pekle byl přesunut do Příbrami, kde se mu dařilo o něco lépe, jelikož byl 

umístěn do kuchyně. Vzpomínky na tuto dobu nebyly tak drastické jako z předchozích 

táborů. Po zhruba čtyřech letech v Příbrami byl podmínečně propuštěn dne 27. dubna 

1957. Po osvobození mu  byl přiznán invalidní důchod, který mu ale krajský komunistický 

výbor odebral. Proto musel pracovat jako pomocný dělník v lese a v Poldi Kladno. Jeho 

zdravotní stav se stále zhoršoval, a proto mu byl přiznán alespoň částečný invalidní 

důchod. Otcovo uvěznění dopadalo na celou rodinu, a to jak z pohledu společenského, 

tak i ekonomického. Tomáš Ctibor to sám při studiu pocítil. 

 

Tomáš Ctibor 
 Tomáš Ctibor se narodil v dubnu 1959. V dětství se věnoval sportovní gymnastice, která 

mu občas pomáhala utéct od těžké doby. Vyrůstal na statku, kde musel pomáhat v 

hospodářství. Sám ale říká, že má na dětství hezké vzpomínky, že byli šťastná rodina. 

Díky své sportovní vášni studoval sportovní základní školu, měl zájem studovat kladenské 

gymnázium, ale kvůli jeho otci mu to nemělo být umožněno. Jen díky jeho řediteli ze 

základní školy, který se za něj zaručil, byl puštěn k přijímacím zkouškám, které zvládl. Po 

maturitě nastoupil na Vysokou školu báňskou v Ostravě. Kvůli svému odporu k režimu a 

komunistické armádě, podepsal takzvanou šachtu, díky čemuž nemusel na vojnu. 

Pracoval v uranových dolech na západě Čech, kam se přiženil. V dolech začínal u lopaty. 

Postupem času se vypracoval na hlavního geologa a měl přístup k přísně tajným 

dokumentům i přesto, že nebyl členem strany. Po revoluci pokračoval ve své práci. Dnes 

Tomáš Ctibor pracuje jako báňský inspektor v Sokolově. 


