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T
ento příběh začal již za druhé světové války. 
Otec Josefa Homoly Ludvík Homola se v roce 1943 

zapojil do protinacistického odboje ve skupině 
R3. Když posléze přiletěli z Anglie parašutisté 
a pracovali v utajení na Vysočině, ukrývali se právě 
v rodině Ludvíka Homoly a také u pana Musila v obci 
Studnice, odkud vysílali do Anglie. Výsadkáři se 
jmenovali Rudolf Pernický, Jaromír Nechanský, pan 
Hronek a pan Vyhňák. Po válce, v únoru 1948, Hronek 
a Vyhňák odjeli do Anglie. Jaromír Nechanský byl 
však zatčen a brzy nato oběšen. Rudolfa Pernického 
čekal podobný osud, byl zatčen a odsouzen na 
doživotí. 

O
tec Josefa Homoly byl zatčen až později, poprvé 
v roce 1952. Důvody zatčení jsou nejasné, ale 

bylo všeobecně známo, že Ludvík Homola schovával 
za války parašutisty. Tím se stal pro komunisty 
nebezpečným – dokázal se vzepřít režimu nehledě na 
následky, které to mohlo mít. Navíc odmítl vstoupit 
do družstva, čímž vyburcoval zbytek vesnice ke 
stejnému postoji a dal tak záminku komunistům 
zatknout ho. Byl mu udělen trest devět měsíců odnětí 
svobody a peněžní pokuta v hodnotě 5000 Kčs. Byl 
propuštěn v roce 1953, ale v roce 1955 byl zatčen 
znovu. 

Předtím mu bylo nabídnuto zapojit se do 
protikomunistického odboje. Ludvík Homola 

po předešlých událostech odmítl. Celá akce byla 
provokací ze strany StB, která usilovala o jeho 
likvidaci. Byl zatčen za to, že neohlásil existenci 
této nereálné protikomunistické skupiny, přestože 
o ní věděl. Odsouzen byl zcela absurdně a bez 
důkazů, za velezradu, protistátní činnosti a snahu 
nastolit v Československu anglický buržoazní řád na 
dobu osmi let, z nichž pět byl umístěn v pracovních 
táborech v Příbrami a v Bánské Bystrici na těžbě 
uranu.

Z
atčení Ludvíka Homoly bylo velmi dramatické, do 
obce přijelo 300 příslušníků ozbrojených složek, 

přímo v domě Homolových jich operovalo osmdesát. 
Nikdo z rodiny nevěděl, po čem pátrali, v domě nic 
nebylo. 

O
bdobí bez otce Josef Homola prožíval 
velmi těžce. Polovinu statku jim komunisté 

zkonfiskovali. Na druhé polovině hospodařil 
syn pouze s matkou. Mladý Josef Homola nesměl 
nastoupit na gymnázium a bylo mu také zabráněno 
vyučit se nějakému řemeslu – v té době bylo 
nemyslitelné, aby se syn trestance mohl 
vzdělávat. O tři roky později jejich statek spadl 
pod správu JZD, začal tedy pracovat tam. Mohl si 
udělat pouze řidičský průkaz na traktor a nákladní 
auto.  Přesto všechno se sousedé Josefa Homoly 
k rodině chovali slušně a pomáhali jim. 

Ludvík Homola poté připadl pod amnestii 
vyhlášenou pro politické vězně v roce 1960 

prezidentem Novotným. Majetek rodina získala 
zpátky až v roce 1990. Avšak pocity křivdy 
a nespravedlnosti zůstávají živé dosud. 

„Spolubojovníci ve válce proti Hitlerovi  

a po ní proti komunistům, kteří 
již nežijí, by se nad situací 
v České republice obraceli 
v hrobě.“ říká Josef Homola.
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Bylo nemyslitelné,  

aby se syn trestance mohl v dělávat. 


