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Zlo nikdy nebylo 
pojmenováno  
zlem…!
Příběh pana Vladimíra Drábka

„Já se nepovažuji za 
velikého odbojáře, já jen 

dělal to, co mi svědomí 
nařizovalo.“

Pan Vladimír Drábek se narodil 23. 10. 1927 v Kudlovicích u Uherského Hradiště. Narodil 
se do rodiny obyčejných venkovských lidí. Jeho maminka byla v domácnosti a tatínek byl vyhledá-
vaným zedníkem. Jeho rodina vlastnila hospodářství a pan Drábek v něm vypomáhal. Když byl ve 
třetím ročníku gymnázia, nacisté gymnázium uzavřeli. Nakonec se vyučil u Českých drah. Jelikož byl 
vychováván v křesťanském a skautském duchu, nemohl se smířit s vítězstvím komunistů 
ve volbách v roce 1946 a s tím, že se dostali do předních míst vlády.

V roce 1948 začal pan Drábek pracovat na Úřadu práce v Uherském Hradišti, bylo mu tehdy 21 let. 
Od svého kamaráda obdržel leták s přepisem projevu již zesnulého prezidenta E. Beneše a údaje, jak 
se dostali komunisté k moci. Ve volném čase začal na úřadu množit tyto letáky a rozdávat je 
dál. Letáky nerozdával náhodně, věděl přesně, komu je dávat. Řekl: „Nedal bych to do rukou člověka, 
o kterém bych věděl, že by se nad tím pohoršoval. Já se taky nepovažuju za velkého odbojáře, já jsem 
dělal jen to, co mi mé svědomí nařizovalo. Dokonce po mně i stříleli. Jednou večer, když jsem šel od 
kamaráda domů, po mně někdo vystřelil, nevěděl jsem kdo a utíkal jsem domů. Druhý den ráno 
jsem zjistil, že mně pár centimetrů od hlavy prolétl projektil z malorážky. Takže v takové asi oblibě 
jsem já u soudruhů byl. Rodiče to však netušili, protože kdybych se o tom jen zmínil, maminka by 
mně byla s rukama sepjatýma řekla: ‚Nechoď do toho, bude zle!‘ Takže o tom nikdo nevěděl, ani bra-
tr, z rodiny nikdo.“

Zjistili to, až když ho zadržela StB a doma mu prohledala veškeré věci, aby našla důkazy. Našli, co po-
třebovali – protistátní letáky; okamžitě ho zatkli a odvedli k výslechu v uherskohradišťské vězni-
ci. Ani po deseti hodinách výslechu však z pana Drábka nedostali informace o člověku, který mu leták 
dal. Kamarád měl fyzické postižení a výslech mohl pro něj skončit i smrtí. Z vazební věznice v Uher-
ském Hradišti se pan Drábek dostal na tzv. Státní soud, kde ho odsoudili na 2,5 roku do těžkého 
žaláře. Vězněn byl v brněnské věznici Cejl, později byl převezen do věznice na Borech na Plzeňsku. 
Zde měli přísný zákaz bavit se s kriminálními vězni. Ze své mysli nemůže vytěsnit vzpomínku na zvu-
ky při stavbě šibenice pro generála Heliodora Píku. 

V březnu roku 1951 na Velikonoce se vrátil domů. O návratu říká: „Byli lidé, kteří mě pozdravili, od-
pověděli na pozdrav. Byli lidé, kteří se ani nebáli, že padnou u vrchnosti do nemilosti a pozvali mě 
domů, a tak jsme si vyprávěli, co bylo, co by mělo a nemělo být. Byla skutečně jen hrstka těch, co 
mě neměli v lásce. … Moji rodiče už zestárli a byli živi z toho, co jim pole dalo, nebyla to sice žádná 
sláva, ale živili se poctivě. Chtěl jsem jít někam do zaměstnání blízko bydliště, abych mohl být po 
práci brzo doma a rodičům pomoct.“ Podařilo se mu to a našel práci v továrně v sousední vesnici 
v Babicích. „Mistr byl se mnou spokojený, všechno bylo v pořádku. Jenomže předseda závodní or-
ganizace KSČ řekl, že on v jedné továrně s takovým člověkem pracovat nebude. Stále nosil u sebe 
pistoli, kdybych ho prý chtěl napadnout. Zkrátka přišel na úřad práce a řekl: ‚Pryč, ten tam dělat 
nebude!‘ A přestože je to nepochopitelné, jeho důvody byly hloupé, tak na pracáku uposlechli. Tak 
jsem jezdil do Ostravy, tehdy byl ještě šestidenní pracovní týden, na tu neděli jsem právě stačil při-
jet jenom domů, pozdravit se s rodiči a zase jet zpět do Ostravy. Byl jsem tam v mostárně, kde se 
z jednotlivých dílů zhotovovaly mostní konstrukce.“ 

Základní vojenskou službu absolvoval Vladimír Drábek u PTP (Pomocných technických praporů) 
v Kladně. Rozdíl mezi příslušníky PTP a normálním vojákem byl, že PTPákům nikdy ani neu-
kázali zbraň. V případě války by byly PTP vysílány do prvních řad, aby vyhledávaly miny. Když se do-
stal domů na dovolenku, dozvídal se aktuality. U nich doma se poslouchalo rádio Svobodná Evropa. 
Když se zase vrátil k oddílu, vyprávěl, co je nového. Všichni v té době věděli, že má za sebou kriminál, 
a rádi se mu svěřovali, protože věděli, že mu mohou důvěřovat. 

Mezi posluchači se však našel udavač, a tak se dostal pan Drábek zase k výslechu. Žádali, aby 
donášel na ostatní lidi. Vyhrožovali mu, že když odmítne spolupracovat, zavřou nejen jeho, ale i jeho 
otce a pak jeho nemocná maminka zůstane doma sama a bratr nebude moct studovat a rodina přijde 
o příjmy. Na pana Drábka bylo tolik tlaku, že se z toho složil. Navíc dostal tuberkulózu. Jeho zdravot-
ní stav byl opravdu špatný, nebyly dostupné léky, aspoň ne pro všechny lidi a pro pana Drábka už vů-
bec ne. Pracovní schopnost mu byla snížena o 80%. Spolupráci nepodepsal, ale díky jeho zdravot-
nímu stavu na něj přestali naléhat. 

V té době mu byla velkou oporou jeho budoucí žena, se kterou se seznámil již dlouho před 
svým zatčením a která s ním prožívala všechny strasti. Minulost se vrátila, až když chtěla jejich dcera 
studovat, chtěla být učitelkou, ale práce s dětmi jí nebyla umožněna.

Pan Vladimír Drábek byl starostou Kudlovic. Spolupracuje s Ústavem pro studium totalit-
ních režimů, je předsedou Sdružení politických vězňů v Uherském Hradišti. 

Vladimír Drábek v kroji (současnost)

Největším koníčkem Vladimíra Drábka jsou včely

Vladimír Drábek jako starosta obce Kudlovice

Vladimír Drábek jako příslušník PTP


