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Rod Neprašů hospodaří v Drahňovicích od r. 1720. Pan Josef Nepraš se narodil v roce 
1916. V rodině bylo devět dětí, tři synové – Antonín, Jan, Josef a šest děvčat.

Josef Nepraš byl svobodný statkář. Po návratu z vojny vypomáhal svému bratrovi 
Janovi na rodném statku a připravoval se, že převezme statek svého bezdětného 

strýce. Situace se však vyvinula úplně jinak. 

V       roce 1945 zemřel Josefův bratr Jan a Josef převzal drahňovický statek. Vypomáhal 
Janově manželce a pečoval o bratrovy děti. Protože vystudoval hospodářské školy, 

byl zvolen starostou obce Drahňovice a zůstal jím až do roku 1949. V té době se v okolí 
zakládala JZD. Pan Nepraš nechtěl do družstva vstoupit, chtěl s rodinou hospodařit na 
rodném statku. 

Brzy ráno 7. června 1950 přišla do domu pana Nepraše StB, vytáhli ho z postele a 
chvilku se postrkovali. Pan Nepraš utekl oknem do stodoly a poté unikl do místní 

školy. StB okamžitě zajistila švagrovou i děti. Začali střílet, obklíčili blízké okolí statku 
a vběhli do školy, kde pana Nepraše našli. Odvezli ho na Pankrác. Soud měl ve Vlašimi 
28.-30. 9. 1950. Soudil ho JUDr. Rudý (soudil Horákovou, Slánského atd.). Výpovědi 
byly vysílány místním rozhlasem. O soud byl zájem. Při vstupu obžalovaných do soudní 
síně skandovali přihlížející občané: „Provaz, provaz!“ Společně s dalšími muži byl pan 
Nepraš odsouzen na 24 let, zabavili mu majetek a zároveň byl odsouzen k peněžitému 
trestu. Po dobu výkonu trestu pana Josefa Nepraše pečoval o drahňovický statek strýc 
Václav Nepraš, který byl truhlářem. Nevstoupili do JZD a odváděli předepsané dávky. 

Trest vykonával Josef Nepraš v několika lágrech – na Karlovarsku těžil uran. Vězni by-
dleli v tzv. teskobarácích, kde měli krušné podmínky. Společně s dalšími vězni se 

v roce 1952 pokusil o útěk. Prvním osmi vězňům se útěk zdařil. Ostatní vězni, kteří se 
dostali za bránu lágru, byli nemilosrdně postříleni a pan Nepraš s dalšími dvěma vězni, 
kteří se teprve k útěku připravovali, byli okamžitě převezeni na Bory. Následovala selekce 
vězňů a pan Nepraš byl přeložen do Kartouz u Jičína, kde drali peří.

Následovala další selekce vězňů a pan Nepraš byl přeložen do Leopoldova s dodat-
kem: návrat n e ž á d o u c í. V Leopoldově byl společně s ministerským předsedou 

Rudolfem Beranem (1887-1954). I tady drali peří. Když pan Beran zemřel, poklonili se 
na vězeňském dvoře jeho památce. Bachaři je zmlátili a vězni začali držet hladovku. O 
vypjaté situaci v Leopoldově byl informován Mezinárodní červený kříž a celý Leopoldov 
rozprášil. Pan Nepraš byl přeložen do Příbrami. Dne 9. května 1960 vyhlásil prezident 
České republiky Antonín Novotný amnestii a pan Josef Nepraš byl propuštěn.

Dne 10. května 1960 se za velké bouřky vrátil domů na statek. Bohužel nemohl najít 
zaměstnání, mohl si vybrat pouze mezi prací v lese nebo u státního statku. Vybral si 

práci v zemědělství, kde setrval až do 1. 6. 1966, kdy vyšlo nařízení, že nikdo nemůže být 
nucen pracovat na úředníkem určené pracovní pozici. Odešel do ČKD Dukla Praha. Tady 
zůstal pracovat až do důchodu. Pravidelně se potkával se svým soudcem JUDr. Rudým, 
který dál vykonával své povolání. Pan Nepraš měl problémy s uznáním důchodu, 
protože mu vězení nechtěli započítat do odpracovaných let.

I další z bratrů pana Josefa Nepraše měl potíže se StB. Antonín Nepraš pracoval do 
roku 1953 v Poříčku jako hajný u hraběte, jako hajný v Poříčku do roku 1953, pak 

musel na žádost StB od hraběte odejít. Odstěhoval se do Xaverova, kde pracoval jeden 
rok jako skladník. Jeho syn byl postižený dětskou obrnou, a tak se stěhovali do Křížan 
u Liberce, kde bylo sanatorium pro takto vážně nemocné děti. V Křížanech pracoval u 
pana ředitele Lachouta (ředitel Státních lesů), stal se správcem bažantnice.

I děti rodu Neprašů byly opakovaně znevýhodňovány: kvůli špatným posudkům měly 
problémy se studiem, chlapci byli na vojně označováni za nedůvěryhodné osoby s 

protistátní minulostí.

Je patrné, že totalitní režim zanechal stopy i v životě další generace…. 

Příběh pana  
Josefa Nepraše z Drahňovic 
Vypráví jeho synovec Josef Nepraš


