
 

NATÁLIE: Jasoň Hampl se narodil roku 1931 v Praze. Otec mu zemřel za války v roce 

1943 a maminka byla invalidní. Nebyla schopná se o něj postarat, proto začal 

docházet do salesiánského internátu.  

JH1 - 0:07 

7:49 - (1 nahrávka) “tam jsem byl v době dospívání, to samozřejmě na člověka mělo vliv” 7s 

 

NATÁLIE: V roce 1950 církevní internát zabrali komunisté… 

JH2 - 0:25 

9:01- 9:32 (1 nahrávka)  “uprostřed noci vpadli do toho internátu, vpadli policisti, civilové - 

což byli zřejmě Stbáci. Těm seleziánům, kteří s náma tam byli, tak ty přikázali….museli si 

sbalit pár švestek svejch a odvezli je neznámo kam.” 29s 

 

BÁRA: Jasoň Hampl pak pomáhal s výrobou a roznáškou letáků pro studenty 

teologie, kteří se nemohli vzdělávat. Režim ho proto začal sledovat a on se rozhodl 

opustit svou rodnou vlast. 

JH3 - 0:27 

11:45-11:52 (1 nahrávka) “pokoušel jsem se přeplavat Dunaj do Rakouska a tam mě teda, 

chytli” 7s 

42:17-42:39 (1 nahrávka) “z ňákejch důvodů jsem s sebou vzal bratra mladšího, kterej 

nechtěl nic.”  

42:25-42:39 (1 nahrávka) “Oni ho rafli taky a odsoudili, přesto že byl mladistvej, na půl roku 

do kriminálu” 12s 

11:23-11:29 (1 nahrávka) “byli lidi, který za totéž dostali 10 let, i více.” 6s  

 

BÁRA: Jasoň Hampl si za svůj pokus o přechod hranic odseděl i díky amnestii rok a 

půl. Trest si odpykával v Ilavě a pak v Horním Slavkově. Tam vězni pracovali ve 3 

směnném provozu v uranových dolech, a to za stísněných podmínek, které jim 

znemožňovaly vykonat zadanou práci. 

JH4 - 0:06 

20:27-20:33 (1 nahrávka) “samozřejmě jsme neplnili plán, tudíž jsme byli trestáni, že 

neplníme plán” 6s  

 

KLÁRA: I po propuštění z vězení mu jeho trestní rejstřík značně ovlivňoval život. 

Našel si ho i na vojně, kde jeden z důstojníků chtěl, aby donášel. To Jasoň Hampl 

odmítl.  

JH5 - 0:11 

47:39 (1 nahrávka) “To tydlety lidi, který měli nějakej škraloup, ať už jakýhokoliv typu, tak byli 

výbornym zdrojem informací. Respektive vědělo se jak na ně” 10s - pokud se časově 

nevejdeme, vyhodit 

 

KLÁRA: Po vojně se seznámil se svou manželkou Zdenkou Vítkovou a spolu zvládali 

režim bok po boku. 

JH6 - 0:04 

58:13-58:21 (1 nahrávka) “bylo to složitý, protože jsme začali abych tak řekl, jak se říká s 

holými zadky” 8s 

 

ANNA: Oba se zasloužili v boji proti komunismu. 

 



 

JH7 - 0:13 

40:20-40:41 (1 nahrávka) “jsme měli chalupu v Jizerskejch horách. A ta chalupa je, je 

perfektně utajená, můžu říct. A toho bylo využíváno, že se tam konaly prostě akce, které 

byly pro Stbáky jako nepřijatelný.” 21s 

 

ANNA: Kvůli této nelegální činnosti Jasoň Hampl nepodepsal Chartu 77. 

JH8 - 0:07 

41:05-41:15 (1 nahrávka) “nemůžu, protože tim pádem se na mě zaměřeji a tim pádem 

přijdou na to, co je v tý chalupě. 10s  

 

VAŠEK: Problémy s režimem měly i jejich děti, které manželé Hamplovi vychovávali 

ve víře a v salesiánských kruzích. Jasoň Hampl se celý život snažil splatit dluh 

Salesiánům, kteří se o něj v mládí postarali. Ani přes životní překážky by neudělal nic 

jinak. A jak říká jeho žena Zdenka Hamplová, která mu byla v životě velkou oporou, 

nám a dalším generacím by vzkázali... 

 

JH9 - 0:17 

4:41-4:44 (3 nahrávka) “No aby si zachovali za každou cenu jako nějak tvář.” 

 

4:48-4:51 (3 nahrávka) “nestojí za to, aby se člověk zkorumpoval…. udělal všechno a 

neslevoval.” 6s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


