
Scénář k rozhlasové reportáži Bohumil Zhof 

 

1. Pan Bohumil Zhof se narodil v roce 1928 v obci Hovězí na Valašsku. Již od mládí 

byl činný v katolické sportovní a kulturní organizaci Orel. Tedy v organizaci, jejíž 

členové již za druhé světové války aktivně bojovali v odboji proti nacismu a více 

něž 300 jich také padlo. Stejně jako nacisté začali likvidovat svobodné a 

demokratické ideje Orla po roce 1948 i komunisté.  

Zhof byl jedním z organizátorů a účastníků orelské poutě na svatém 

Hostýně v srpnu 1948 a také lidi na tuto pouť zval a roznášel letáky. Pouť postupně 

přerostla v největší masovou protikomunistickou demonstraci za celou existenci 

československého komunistického režimu… 

Bohumil Zhof  04:04 – 04:37 

„A tehdy sa tam setkalo 120 000 lidí na Hostýně, to byla největší demonstrace 6 vlaků, 

150 autobusů přijelo. No a už jsme poznali, že to je zle, když jsme tam ti mladí byli už 

v sobotu a když jsme dojeli na Hostýn, byli tam esenbáci, kteří nás vyháňali ven a my 

jsme odešli do lesů a večer, jak se setmělo, tak to všecko vyjelo ven a nastala ta 

demonstrace.“ 

Bohumil Zhof  06:11 – 06:32 

„A tam jsme ukázali komunistům, že co jsme a kolik nás je. To si nedovedete představit, 

co to bylo, já jsem od tej doby nic takového neviděl a lidé se nebáli a ti policajti a to 

všecko utéklo.“ 

Bohumil Zhof  05:31 – 05:39 

„Volalo sa, ať žije prezident Beneš a ať žije republika, chceme svobodu.“ 

 

2. Po zatčení organizátorů poutě, kteří se společně setkávali na chatě ve Velkých 

Karlovicích a mezi kterými byl i Zhof, STB odvezla zatčené na vsetínský zámek, 

kde byli posléze vyslýcháni a mučeni… 

Bohumil Zhof  12:22 – 13:31 

„No tak normálně, když Vás zebrali, tak říkali, však ty nám všecko povíš, no tak nás 

připoutali na postel, ovázali Vám nohy a ruce a nohy k té posteli a začali Vás mlátit až 

do bězvědomí. Potom jste musel létat, cvičiť, skákať a opakovalo se to. 

 Já jsem jim nadal do gestapáků, tak si na mě vytáhli tu elektrickou mašinku co 

měli. To dali do botů takové plíšky a to bylo hrozné. Elektrické přístroje. Z toho člověk 



skončil. To si vůbec nedovedete představit, co to bylo za hrůzu. To člověk přestal 

vidět, slyšet, někteří se podělali. To bylo hrozné.“  

 

3. Na mučení pana Zhofa, které trvalo na vsetínském zámku celý týden se podíleli 

tehdejší známí komunističtí vyšetřovatelé… 

Bohumil Zhof  15:33 – 15:38 

„Tak to byli ti z teho Hradiště, ti měli tu elektriku, ti byli nejhorší.“ 

Bohumil Zhof 16:14 – 16:23 

„Hlavačka byl hlavní šéf jejich, byl tam Grebeníček, to sů takové dvě jména, dále Čáň 

a Mareček.“ 

4. Ze Vsetínského zámku ho převezli do obávané věznice v Uherském Hradišti, kde 

zůstal do roku 1951, což bylo vlastně na tehdejší poměry docela krátce…Jenže ne 

všechno vždy vyjde podle plánu a i když si Zhof odseděl svoje, tak mu komunisté 

přesto nedopřáli klid. Musel nastoupit do jáchymovských dolů k PTP, kde doloval 

i uran. V Jáchymově byl následně pětadvacet měsíců a aby ho odtud propustili, tak 

musel ještě po vojně podepsat brigádu na tři roky, takže fáral.  

Svojí pracovitostí, sílou a veselou povahou se Zhofovi přesto všechny tyto 

životní nástrahy a překážky, které mu do cesty postavili komunisté, podařilo 

postupně překonat. Za ženu si vzal o dva roky mladší Marii Štrbíkovou, která byla 

také komunistickou vězeňkyní. Mají spolu dvě dcery a dodnes spolu žijí v obci 

Hovězí. 

 

 

 


