
ANNA LUKEŠOVÁ 
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 Anna Lukešová se narodila 1. listopadu 1935 v obci Purkarec u Hluboké nad Vltavou. 

Byla nejmladší z pěti dětí. Vychodila pětitřídku v Purkarci a na měšťanku chodila do Hluboké 

nad Vltavou. Poté nastoupila na střední zemědělskou školu v Českých Budějovicích. Tam 

ovšem byla nešťastná. 

  V roce 1951, ve věku 15 let, nastoupila do Stavoprojektu v Českých 

Budějovicích jako kreslička. Bratr, který chodil na stavební průmyslovou školu, ji naučil vše, 

co v práci potřebovala. Večerně si pak vystudovala stavební průmyslovku i ona. V podniku 

nakonec strávila 20 let. 

 Díky Stavoprojektu se také později  poznala se svým budoucím manželem Juliem 

Lukešem. V roce 1962 se vzali a měli spolu dvě děti, syna Julia a dceru Markétu. Její muž 

musel v 50. letech sloužit u Pomocných technický praporů a později pravidelně chodil na 

výslechy Statní bezpečnosti. Také byl donucen během života třináctkrát změnit zaměstnání.  

 Po svatbě bydleli v domě v České ulici v Českých Budějovicích, kde dříve 

provozovala rodina manžela řeznictví. Během komunismu dům zabral státní podnik Masný 

průmysl, nechal je v části domu i s manželovou matkou a rodinami sester bydlet a vybíral od 

nich nájem. 

 Všechny potíže pomáhala překonat paní Lukešové křesťanská víra, ve které doma 

vyrůstala a ke které vedla i své děti. 

 V roce 1968 chtěl manžel emigrovat, ale paní Lukešová nechtěla, a tak ji poslechl a 

zůstali v Československu. 

 V roce 1970 nastoupila do provozního oddělení Pedagogické fakulty v Českých 

Budějovicích a pak měla na starost domovy důchodců. 

 Dům v České ulici byl nakonec rodině vrácen a paní Lukešová pak věnovala 

s manželem mnoho času a energie jeho opravě. 

 Nikdy neztratila vášeň pro fotografování a cestování. Navštívila různé země Evropy, 

byla ve Spojených státech, Arménii a Gruzii. Jejím nejoblíbenějším místem se stal Dubrovník.  

 Syn Julius se stal celosvětově uznávaným parazitologem. 

 Manžel paní Lukešové zemřel v roce 2017 ve věku 87 let. 


