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Úvod 

 

Tématem mé práce se stala problematika dvojnásobné vraždy spáchané 

roku 1950 nosislavským rodákem Bohumilem Sixtou a kauza protistátní 

organizace Svobodná garda, která s vraždami souvisí. Počátečním impulsem pro 

tuto volbu bylo doporučení mých příbuzných. Postupem času, když jsem 

objevoval dosud neznámé informace, se práce pro mě stala velmi poutavou.  

K pochopení problematiky počátku komunistické vlády mi výrazně 

přispěla díla K. Kaplana Československo v letech 1945–1948 a Československo 

v letech 1948–1953. Potvrzením a doplněním informací v těchto knihách je titul 

Dějiny českých zemí II. od R. Fišera a J. Harny. Kniha je ale rozsáhlá, spadá až 

do 18. století a komunismu v ČSR je tak věnována jen část.  

Pravděpodobně nejdůležitějšími a nejpřesnějšími zdroji mé práce byly 

spisy Archivu Ministerstva vnitra a Národního archivu. Ty obsahovaly fakta, 

která běžnému pozorovateli nebyla zřejmá. Dozvěděl jsem se více o povaze 

obou případů a především ve věci údajné ilegální organizace byly spisy velmi 

užitečné, jelikož se jedná o jediné prameny, ve kterých jsou obsaženy 

informace k dané problematice. K archiváliím jsem ale musel přistupovat 

skepticky, protože byly do značné míry zatíženy komunistickou ideologií. 

K třídění informací obsažených ve spisech mi částečně pomáhal článek od        

J. Kalouse ve Sborníku k problematice bezpečnostních služeb, jenž se případu 

Bohumila Sixty věnuje. Ten je ale zaměřen pouze na vraždu samotnou a čerpá 

jen ze spisů Archivu Ministerstva vnitra. Velkou část informací jsem získal také 

od pamětníků. Vlastimil Dobrovolný na historii dost lpí a sám nezávisle na mé 

práci mluvil s několika dalšími lidmi a dokáže tak vyprávět o mnohých úsecích 

nosislavských dějin. Byl ale v té době na vojně a nemá přesné informace. Také 

mě směroval na další pamětníky. Jedním z nich byla Aloisie Šumberová, sestra 

popraveného Bohumila Sixty. Jako od nejbližší žijící příbuzné jsem se dozvěděl 
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důležitá fakta týkající se života rodiny. Na druhou stranu si pamatovala jen málo 

detailů. Jaroslava Samsonová naproti tomu dokázala podat velké množství 

informací, ze kterých bylo ale často obtížné oddělit fakta od domněnek. Všichni 

tři pamětníci však dohromady dávají poměrně ucelenou a důvěryhodnou 

mozaiku tvořící události týkající se Bohumila Sixty. Přečetl jsem si rovněž knihu 

Mrtví nemluví od F. Vrbeckého. Pomohla mně poskládat základní obraz o celé 

minulosti dvojnásobného vraha a díky ní jsem si vytvořil představu o tom, jak 

by měla být má práce strukturovaná. Nicméně jsem k údajům obsaženým 

v knize musel přistupovat velmi kriticky. Kniha byla vydána roku 1985 a byla 

silně ovlivněna komunistickou ideologií. Ne zásadní, přesto velmi užitečné byly 

poznatky získané z nosislavské a židlochovické kroniky. Většinou jsem si tam 

pouze ověřoval některé údaje, občas jsem v nich ale vyčetl důležité informace. I 

na tyto kroniky jsem se musel dívat s odstupem. Avšak vzhledem k tomu, že 

spíše shrnují fakta, nenechávají příliš místo pro nějakou propagaci či citové 

zaujetí, se dají považovat za důvěryhodné. Knížečka 500 let městečka Nosislav 

informace podává dle mého názoru objektivně. Jak již název vypovídá, knížka 

chronologicky shrnuje dějiny městečka Nosislav. Pro mou práci jsem zde 

vyhledal několik údajů o nosislavských rodinách, domech a organizacích zde 

působících.  

Drobným dílem pak k mé práci přispěla i kniha O. Lišky Tresty smrti 

vykonané v Československu v letech 1918–1989, Slovník cizích slov L. Klimeše, 

Velký lékařský slovník od M. Vokurky, J. Huga a kolektivu a internetová stránka 

http://www.nosislav.cz/nosislav/default.htm. Několik upřesňujících dotazů mi 

také zodpověděl dr. Jiří Málek, místopředseda Konfederace politických vězňů. 

Ve své práci jsem nejdřív sledoval a snažil se charakterizovat režim jako 

takový. Poté popisuji mládí Bohumila Sixty, jeho charakter a to, jak komunismus 

ovlivňoval jeho i celou obec. Dále počátky jeho protikomunistického konání, 
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spolupráci s StB, vraždu, útěk a hledání vraha a proces s obviněným. Na závěr 

se věnuji případu Svobodné gardy a restitucím. 

 Je mi jasné, že historie tohoto případu s sebou nese spoustu nejasností  

a některé z nich zůstanou neodhaleny. Snažil jsem se ale dát dohromady co 

nejvíce faktů a poskládat je do uceleného textu zaměřeného výhradně na tuto 

část nosislavských dějin. 
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1. Principy vlády KSČ v letech 1948–1953 

 

1.1 Cesta k převratu roku 1948 

 

Po pádu německé okupace se českoslovenští politici dohodli na nové 

podobě státu. Vznikl lidovědemokratický režim; po válce lidé potřebovali 

rozsáhlou sociální pomoc od státu, a to tento systém zaručoval. Zástupci KSČ 

však mysleli dál do budoucnosti a začali chystat převrat.  

Důležitý krok k tomu učinili v parlamentních volbách 26. května 1946, při 

nichž získali pomocí demagogické propagace převahu. Ve vládě tak zaujali 

celkem devět ministerstev a předsedou vlády se stal Klement Gottwald. 

Nekomunistické strany si zcela neuvědomovaly závažnost situace. Nadále věřily 

v demokratičnost Národní fronty a snažily se s KSČ dohodnout. Komunisté ale 

dohody nepodporovali a práci NF brzdili. K naprostému neporozumění mezi 

oběma stranami přispěla také KSČ různými provokacemi, které počátkem roku 

1948 vyústily v politickou krizi. Politici v NF i ve vládě se již nedokázali shodnout 

vůbec na ničem, ať se to týkalo hospodářství nebo schvalování zákonů.1) Došlo 

ke střetu nekomunistických stran, které aktivně přistupovaly k řešení krize,       

a KSČ, jež práci NF brzdila. Obě strany viděly krizi v něčem jiném, a to bylo 

rozhodující. Opozice považovala za hlavní problém neschopnost dohodnout se. 

KSČ však toužila po převratu a NF se jim již v jejich plánech nehodila. „Měnila 

se v jejich očích z nástroje prosazování jejich mocenských záměrů v jejich 

překážku.“ 2) 

Krizi se opoziční ministři rozhodli řešit demisí. Posledním podnětem 

k tomuto rozhodnutí byly přesuny v SNB, které provedl komunistický ministr 

vnitra Václav Nosek. Doufali, že prezident Eduard Beneš demisi přijme a sestaví 

úřednickou vládu. Ta měla zajistit předčasné volby. Opozice však neměla 

dostatečnou podporu všech stran a demise je připravila o poslední možnosti 
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zvrátit situaci ve svůj prospěch. Iniciativy se chopili komunisté, kteří se rozhodli 

pro konečný úder. Provedli mobilizaci mas podporujících KSČ. Na prezidenta 

začali naléhat, aby demisi přijal a vládu pouze doplnil. Ten byl bezbranný – 

opozice ho již nemohla kvůli demisi nijak podpořit.3) 25. února 1948 prezident 

skutečně vyhověl přáním KSČ a později sám odstoupil. 

Tím začala vláda jedné strany – KSČ. Komunisté provedli první čistky ve 

společnosti a postupem času již přestaly platit téměř všechny zásady lidských 

práv a svobod. 

 

 

1.2 První roky komunistické vlády 

 

Československá republika od převratu podléhala Sovětskému svazu, který 

se snažil udržet kontrolu nad všemi zeměmi, jež spojoval.4) Jugoslávská roztržka 

roku 1948 a opatření SSSR vyvolala v československých funkcionářích strach    

a začali přesně plnit přání Moskvy. To vedlo k utlumení jakékoli vlastní 

iniciativy.5)  

Komunisté po únorovém vítězství začali s čistkami ve společnosti. 

Nejdříve se to týkalo příslušníků opozičních politických stran, následně vlna 

perzekuce postupovala dál. Postihla „nepřátele režimu“ – občany, kteří byli pro 

KSČ nepohodlnými. Nastalo velké propouštění ze závodů a státních orgánů. Lidé 

tak propadávali strachu, nejistotám a pasivitě. Komunisté si nakonec vynutili 

tichý, předstíraný souhlas s režimem, jenž ale vedl k nezájmu lidí o politiku a 

veřejné záležitosti státu, což vedlo k první krizi režimu roku 1948.6) Nespokojeni 

nebyli jen lidé vystrašení, ale i dělníci a funkcionáři KSČ.7) Komunisté cítili 

ohrožení své moci a začali proti dané situaci podnikat první kroky. Zavedli tzv. 

ostrý kurz, který vyvolal další propouštění, zákroky proti živnostníkům, kulakům 

apod.  



 10 

Komunisté také začali občany dělit na spolehlivé a nespolehlivé. 

Základem tohoto dělení byla teorie o zostřování třídního boje a KSČ je 

prováděla podle svých metrů a na skutečnost nebrala ohled. Nespolehlivých 

postupně přibývalo, protože se mezi ně dostávali i ti, kteří režimu překáželi – 

inteligence, buržoazie a rolníci. Nakonec tato skupina zahrnovala většinu 

obyvatelstva.8) Tito lidé pak byli KSČ omezováni a pronásledováni. Také je  

z různých důvodů stíhala StB a v následujících procesech obvinění neměli 

žádnou možnost hájit se, komunisté totiž zlikvidovali demokratický charakter 

orgánů, jako byly soudy, obhájci apod.  

Na základě tohoto rozdělení komunisté namířili ostrý kurz právě na 

velkou skupinu nespolehlivých a obavy rostly v celé společnosti. Dotklo se to      

i samotných funkcionářů KSČ, kteří zvyšovali počet perzekucí, protože se báli, 

aby je jejich nadřízení nemohli obviňovat z protikomunistického myšlení.9) 

Vedle ostrého kurzu komunisté zavedli i jiné metody, aby svoji vládu 

upevnili. KSČ proto musela použít stejné postupy, jež nestabilitu způsobily. Ty 

byly často v rozporu s Ústavou i se zákony, které přijala samotná KSČ. 

Třídní nepřátelé se v očích KSČ stali příčinou neúspěchů. Lid, jenž 

komunisty podporoval, se nesměl dozvědět o skutečných původcích neúspěšné 

politiky. Tyto nepřátele pak komunisté pronásledovali a své podřízené vybízeli 

k odhalování zrádců, jenž měli být všude – v závodních radách, na úřadech 

apod. Vedení KSČ dokonce kritizovalo své podřízené za nedostatečný počet 

odhalených. 10) 

Omezením všech svobod občanů KSČ docílila tiché podpory režimu, která 

byla pro jeho pevnost důležitou. Lidé byli hodně vyděšeni a proti vládě tak nic 

nedělali. Tento stav umožňoval komunistům nadále obyvatele perzekvovat, což 

nejvíc zasáhlo střední vrstvy, inteligenci a církve. Některé církve byly zakázány 

úplně, ostatní byly znevýhodňovány a pečlivě sledovány. Obecně se omezovala 

svoboda projevu. Cenzuroval se tisk a rozhlasové a televizní vysílání, bylo 
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zakázáno rozšiřování letáků. Komunisté vydávali seznamy zakázané literatury. 

Někteří z autorů měli pro svůj politický postoj zastavenou činnost – pořádání 

výstav, vydávání publikací apod.11) 

Perzekuce se uplatnily i při zakládání jednotných zemědělských družstev. 

Komunisté potřebovali půdu, a tu měli svobodní rolníci. Proto na ně uvalili 

neúměrně velké dodávky, vykázali je z vázaného trhu, a tím je donutili 

nakupovat za vysoké ceny na trhu volném. Tímto způsobem byli soukromí 

zemědělci ekonomicky zničeni a nakonec jim nezbylo nic jiného, než do JZD 

vstoupit i s půdou, kterou měli. 

  

 

1.3 Politické procesy 

 

Nejostřejším projevem perzekucí byly politické procesy. Do velké míry 

ovlivňovaly dění ve státě i myšlení jednotlivých lidí, protože se staly součástí 

každodenního života všech občanů.  

  Stejně jako ostatní formy útlaku i ony sloužily k nastolení zdánlivé 

stability. Měly umlčet nespokojené hlasy, které se ozývaly ze stran těch, jenž 

trpěli tak náhlými změnami nejvíc. Procesy se staly dvousečnou zbraní, 

zastrašovaly totiž i ty, kteří jimi nebyli postiženi.  

S politickými procesy se postupem času začalo nejčastěji spojovat jejich 

„vyrábění“ a konstrukce. Stalo se to běžnou praktikou a brzy nahradilo „pouhé“ 

vyhledávání podezřelých osob. Toto „vyrábění“ mělo tři složky. Politické orgány 

k nim dávaly podněty a u některých významnějších určovaly i výši trestů. Zde 

měl důležitou úlohu Klement Gottwald a jeho poradci.12) Nejdůležitější roli měla 

ale StB, která kontrolovala případ od jeho zrodu po konečný rozsudek. Vybrané 

lidi provokovala a sledovala, vyslýchala a pak nutila vypovídat podle předem 

připravených scénářů. To vše za použití velkého fyzického a psychického 
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nátlaku. Díky tomu získala Státní bezpečnost velké pravomoci a nesnažila se tak 

proces „výroby“ zastavit, protože ten se stal podmínkou její existence. 

Politických procesů tak neustále přibývalo. Poslední složkou mechanismu byla 

justice, která politické procesy zaštítila zákony.13) 

Pokud se u ostatních procesů zajišťovala propaganda a přítomnost 

veřejnosti, aby lidé viděli „zrádce“ a „ty zlé“, u tzv. monstrprocesů to platilo 

dvojnásob. Velké politické divadlo a jeho příprava zaměstnávala jak politické 

orgány, tak StB i justici. Probíhaly se širokou základnou protistátního spiknutí    

a počet trestů dosahoval vysokých čísel. Na monstrprocesy často navazovaly     

i některé další, s menším rozsahem.14)  

Existovaly i procesy hospodářské. KSČ se jimi snažila zakrýt svou 

neúspěšnou hospodářskou politiku a ekonomickou krizi. Proto hledala příčiny    

v „nepřátelích režimu“ a obyvatelstvu je předhazovala jako původce špatných 

jevů ve společnosti. Vedle toho stála potřeba prosadit své zájmy – zakládání 

JZD se neobešlo bez procesů s kulaky.  

Nakonec se politické procesy staly hrozbou i pro jejich tvůrce. 

Funkcionáři KSČ se báli výrobu procesů zastavit a začali hledat původy 

neúspěchů i ve vlastních řadách. Hledali zrádce v KSČ, a ti pak byli souzeni 

stejně jako jejich nevinné oběti.  

 

 

1.4 Sociální vztahy v Československu v letech 1948–1953 

 

Cílem sociální politiky KSČ bylo důsledné rozdělení společnosti na dvě 

skupiny obyvatel – na dělníky (pilíře moci), kteří byli zvýhodňováni, a nepřátele 

režimu (inteligence, buržoazie, rolníci), kteří byli pronásledováni. Byli totiž 

nositeli demokracie, a to se komunistům nelíbilo.  
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Na zničení těchto tradičních společenských tříd se podílelo několik 

faktorů. Nivelizací mezd, vyjadřující vztah KSČ ke vzdělání, se znehodnotila 

kvalifikace inteligence a ona tím trpěla.15)  Nakonec jí nezbylo nic jiného než 

režim podpořit. Na buržoazii a soukromé zemědělce pak působil tlak 

ekonomický, který neúměrně zatěžoval jejich zisky. Tím byli opět přinuceni 

k podpoře KSČ. Rolníci vstupovali do JZD, z buržoazie se stali dělníci.   

A právě dělníci byli hlavní oporou vlády. Ta je záměrně zvýhodňovala, 

aby jejich přízeň neztratila – pobírali například různé sociální dávky. Z těch 

nejvěrnějších vznikala tzv. nová inteligence, která nahrazovala tu dosavadní. 

Těšila se sice největší přízni KSČ, ale úroveň její kvalifikace neodpovídala 

potřebám státu a stav hospodářství se zhoršoval. Tento pokles byl také 

způsoben veškerými přesuny pracovních sil.   

Díky této sociální politice si režim připoutal velké množství obyvatel – byli 

na něm závislí. KSČ pak s nimi nakládala podle libosti. Vláda si ale nepřipouštěla 

další problémy, které z jejího sociálního systému pramenily, a obviňovala z nich 

nepřátele režimu. Perzekucemi se snažila tyto problémy vyřešit. Výsledkem byla 

vzrůstající nedůvěra občanů a vláda nad nimi zpětně ztrácela kontrolu.16) 
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2. Bohumil Sixta 

 

2.1 Městečko Nosislav 

 

Městečko Nosislav leží na řece Svratce, 24 kilometrů jižně od Brna. 

Písemné zprávy o existenci obce spadají do roku 1278. Status „městečko“ pro 

Nosislav 4. října 1486 vyžádal od krále Matyáše Korvína Vilém z Pernštejna.17) 

Křesťanství má v obci kořeny již v období raného středověku, jak dokládá 

katolický kostel sv. Jakuba, který byl postaven v době renesance na místě 

původní románské stavby.18) Již od husitských dob zde také byla velká 

protestantská komunita, která zůstává dodnes. Zdejší evangelický sbor byl 

jedním z prvních, které vznikly po vydání tolerančního patentu; založen byl 

poslední den roku 1781.19)  

  

 

2.2 Život Bohumila Sixty do roku 1948 

 

 Když se v lednu roku 1761 přiženil do Nosislavi k Marianě Večeřové mistr 

Matěj Sixta pocházející z Týna nad Labem, nemohl tušit, že se o necelých dvě 

stě let později jeden z jeho potomků „proslaví“ a jeho jméno na čas vejde do 

povědomí celé tehdejší republiky. 

Bohumil Sixta se narodil 18. října 1932 v Brně. Se svými rodiči pak bydlel 

v Nosislavi v domě č. p. 39 (ulice Kroužek). Aloisie Sixtová, jeho matka, 

pocházela z Čech a narodila se 24. ledna 1899. Otec Bohumil Sixta byl místním 

rodákem a narodil se 15. října 1892. Obec patřila pod soudní okres Židlochovice 

a politický okres Hustopeče. Bohumil Sixta navštěvoval nosislavskou základní 

školu, později nastoupil na Odbornou školu rolnickou Židlochovice. Ta sídlila 

v budově dnešního gymnázia v Tyršově ulici č. p. 400. 
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Sixtovi patřili mezi drobné rolníky s výměrou hospodářských pozemků asi 

osmi hektarů. Podle všeho to byli výborní zemědělci a chovatelé. Na polích 

pěstovali hlavně brambory, řepu, kukuřici a obilí, doma pak chovali různé druhy 

drůbeže, včetně slepic a kačen, králíky a především spoustu prasat. Někdo by si 

mohl myslet, že s takovým statkem musely být velké problémy co se týče 

čistoty. Opak je pravdou. Zvířata byla rozdělena do ohrad a prasata dokonce po 

jednom. A především se téměř neustále zametalo. Potvrzuje to i svědectví 

Vlastimila Dobrovolného: „Já si vzpomínám, že Sixtovi častokrát chodili k nám 

do krámu a kupovali spoustu košťat. Ze země se tam u nich dalo i jíst, jaké tam 

bylo čisto.“ 20)  Na poli i v domácnosti pracovala rodina sama, neměla žádnou 

námezdní sílu, jen v některých obdobích, jako např. o žních, se dostávalo 

pomoci od některých spoluobčanů – rolníků. Celé hospodářství obhospodařovali 

bez použití jakékoli mechanizace, jak vypověděla Bohumilova sestra Aloisie 

Šumberová. „Neměli jsme žádné stroje. Na orání jsme třeba měli dva páry krav, 

otec oral vždy s jedním ráno a s druhým odpoledne, aby se ty krávy neunavily.“ 

21)  Zemědělství je tedy hodně zaměstnávalo, nicméně se též jednalo o jejich 

jediný a nezanedbatelný zdroj obživy.22) Bylo proto přirozené, že se tomu 

věnovala od rána do večera celá rodina a mladý Bohumil musel pracovat již od 

svého raného dětství. Otec Sixta v něm viděl jako v jediném synovi svého 

nástupce a snažil se jej vychovávat v soužití s polem a se statkem. Byl prostého 

založení, o politiku se příliš nezajímal, vlastně na ni ani neměl čas. 

Nosislav platila za obec dvou církví, katolíků a evangelíků. Tuto 

rozpolcenost podtrhovala od roku 1876 přítomnost dvou kostelů a do roku 1922 

i dvou církevních škol. Rodiče Bohumila i jeho sestru vedli k pevné katolické 

víře. Každou neděli chodili na mši a on pak  i na schůzky katolické mládeže, kde 

se mu a několika dalším dostávalo dalšího biblického vzdělání. Aloisie 

Šumberová s bratrem do kostela chodila ráda. „To se celá rodina vždy svátečně 

oblékla a vypravila se, považovali jsme to za událost. Do kostela jsme se spíš 
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těšili, protože jsme se tak mohli potkat s ostatními dětmi, se kterými jsme se 

znali. Pokud jsme tam ale zlobili, tak nám doma rodiče nějaký ten pohlavek 

dali.“ 23) V té době sice ještě obě církve tolik vzájemně nespolupracovaly, 

nicméně mezi nimi nepanovala rivalita a obyvatelé odlišného vyznání spolu 

vycházeli stejně dobře jako s těmi, kteří měli vyznání stejné. To se týkalo všech 

věkových kategorií, jak prozrazuje Vlastimil Dobrovolný i Aloisie Šumberová. Při 

dětských hrách nějaké rozdíly ve vyznání vůbec nehrály roli.  

Aloisie Šumberová chodila na mše ráda, pro Bohumila to v očích 

Jaroslavy Samsonové platilo dvojnásob. „Pravda je, že to byl náboženský 

fanatik.“ 24) Vedle náboženského přesvědčení Bohumila Sixty je celá jeho 

povaha jednou z důležitých věcí, které by měly být pochopeny. Všichni 

pamětníci i písemné prameny se vzácně shodují v jedné věci. Nebyl to chlapec, 

jenž by se uplatnil v zemědělské výrobě. „On vždy zůstával doma, když ostatní 

jeli na pole. Sice za nimi zavřel vrata, ale nikdy nejel s nimi. Jeho rodiče věděli, 

že je k ničemu, že se k práci moc nemá,“ vzpomíná Jaroslava Samsonová.25) Její 

rodina bydlela naproti Sixtovu domu č. p. 46 (zde bydlí dodnes) a Bohumila 

znala od mládí. Pamatuje si ho jako tichého a uzavřeného chlapce. Podle ní 

neměl mnoho kamarádů a s nikým se nestýkal, s nikým moc nemluvil. Pokud 

vyšel z domu, tak to bylo do kostela nebo na schůzky katolické mládeže, 

málokdy někam jinam.26) Jevil se jí jako podivín. Sestra Aloisie Šumberová však 

tvrdí něco jiného. Stýkal se s naprosto normálními lidmi, pracoval a choval se 

jako každý jiný. Rodiče jej vychovávali dobře a snažili se v něm probudit starost       

o půdu a úctu k ní a vedli jej ke katolické konfesi. Nepadla žádná zmínka          

o náboženském fanatismu. Oba zdroje nejsou zcela objektivní. Bohumilova 

sestra se na věc dívá prostýma očima vesnické ženy, kdežto Jaroslava 

Samsonová vše sleduje pohledem poněkud prahnoucím po senzaci. V celé 

rekonstrukci událostí se však dají považovat za důvěryhodné, protože se do 

velké míry shodují s informacemi podanými ostatními pamětníky. Větší jistotu 
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do obrazu charakteru Bohumila Sixty vnáší slova Vlastimila Dobrovolného. “Já si 

ho pamatuji jako takového tichého kluka. Chodil pořád zadumaný. Rozhodně to 

nebyl nějaký násilník nebo gauner. K práci se moc neměl, snazší bylo představit 

si jej na kazatelně než za pluhem někde na poli.“ 27) Nejpravděpodobnější je 

tedy ona zlatá střední cesta. Otci s prací pomáhal, avšak nebavilo ho to, nešlo 

mu to, neprojevoval se jako zapálený zemědělec. S lidmi se ovšem nakonec 

nějak výrazně nestýkal a málo s nimi hovořil. Podle výpovědi ani neměl sklony 

k násilí či vandalismu, což jistě pramení i z toho, že jej doma moc nebili. 

   

 

2.3 Přeměny v Nosislavi po roce 1948 

 

Po 25. únoru 1948 komunisté sice okamžitě začali s celkovým 

přebudováním politického, sociálního a ekonomického systému, ale na 

vesnicích, jakou byla Nosislav, se to tak rychle neprojevovalo. Na postu 

předsedy místního národního výboru nahradil Františka Vránu Ludvík Polický. 

Ten v úřadu setrval do roku 1950. Na jeho místo pak usedl František Kšica, 

původním zaměstnáním zámečník. Tajemníkem MNV se stal Josef Moučka, který 

pracoval u dráhy. Jednalo se samozřejmě především o příslušníky dělnické třídy, 

svobodní rolníci neměli mnoho času se politicky angažovat a navíc postrádali 

důvěru v nový režim. Tak se postupně začala měnit sociální struktura 

obyvatelstva, protože dělníci zastávali důležité funkce ve straně a přirozeně tak 

byli zvýhodňováni. Bohatí rolníci a statkáři byli naopak pro KSČ nepohodlní       

a nutně museli být zlikvidováni. 

Postiženi novým režimem nebyli jen rolníci. Římskokatolická církev se 

těšila značnému vlivu a autoritě u obyvatelstva a měla bohatství. Vlastnila 

spoustu církevních pozemků, budov, škol apod. a komunisté věděli, že to je 

snadná cesta k majetku. V Nosislavi to nebylo tak znát ani v době počátku 
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režimu, ani později. Do kostela chodil přibližně stejný počet lidí po převratu       

i před ním. Zdejší katolíci však cítili, že pro celou církev přijdou těžké časy. 

„Příslušníci StB je sledovali, zaznamenávali si, kdo do kostela chodí a kdo ne,     

a podle toho je pak také znevýhodňovali. Mladí adepti na faráře nesměli 

studovat a starým odebírali licence. Proti evangelíkům ani tolik nezasahovali,“ 

vypovídá Jaroslava Samsonová.28) Tímto způsobem chtěli katolickou církev 

oslabit a zastrašováním ji zbavit věřících. Pak už bylo snadné zabrat jí majetek. 

Protestantská církev takové bohatství neměla, tudíž KSČ o ni neměla příliš velký 

zájem.  

Říkalo se, že existoval nějaký tajný spolek katolické mládeže, který se 

scházel a ve kterém měl mladý Bohumil Sixta údajně působit. Tento spolek měl 

podnikat akce proti režimu a brzdit činnost MNV. Jsou to však jen nepodložené 

informace a obvinění šířené pracovníky StB, jejichž nejbližší stanice se 

nacházela v Židlochovicích. Podle všeho žádná taková organizace neexistovala, 

katolická mládež se scházela pouze na hodinách katechismu, kde se jim od 

faráře Velíska, kněze z Velkých Němčic, dostávalo podrobnější výuky biblického 

slova. Z uznaných organizací katolické církve tu působil Orel. Orlovnu, která se 

nacházela v č. p. 68, dnes sídle Lidového domu, však komunisté záhy po 

převratu zrušili.29) 

23. února 1949 Komunistická strana vyhlásila zákon o JZD a v Nosislavi 

téhož roku vznikl přípravný výbor. V roce 1950 v obci vzniklo JZD a činnost 

zahájilo ustavující schůzí 22. dubna. Bylo mezi prvními v židlochovickém okrese 

a v počátcích seskupovalo 15 rodin. Většinou se jednalo o dělníky, kteří ani 

neměli nějaké významnější vlastnictví půdy. Byli to však zapálení komunisté     

a jako takoví obsadili ta nejdůležitější místa ve vedení JZD. Do předsednického 

křesla usedl Josef Moučka. Pro kancelářské prostory se využil dům Adolfa 

Michálka č. p. 57 (v ulici Městečko), a než se nad obcí zbudovala farma JZD, 

bylo zabráno několik stodol, kam se umístil dobytek.30) Následně členové 
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družstva vzali pod svá křídla obecní vlastnictví půdy. Od té doby začali členové 

KSČ v obci přesvědčovat rolníky a hospodáře o správnosti myšlenky kolektivního 

zemědělství. Jakmile pochopili, že je nenalákají, protože velcí hospodáři tomu 

nevěřili a byli spokojeni se svou prací, změnili postup a rolníky ke vstupu do JZD 

začali nutit. Již v té době na zemědělce těžce dopadalo zavedení povinných 

dodávek, jež byly neúnosně vysoké a ekonomicky je ničily. Tyto dodávky se 

shromažďovaly v domě Františka Bartušky č. p. 124 a lišily se podle velikosti 

hospodářství jednotlivých statkářů. „Otci ty dodávky dělaly velké starosti. Když 

jsme většinu odevzdali družstvu, byli jsme rádi, že nám něco zbylo pro vlastní 

potřebu. A nakonec jsme do družstva museli vstoupit, nebylo jiného 

východiska,“ popisuje hospodářské poměry v rodině Aloisie Šumberová.31) 

Komunisté se při nucení občanů ke vstupu do JZD před ničím nezastavili. 

Jaroslava Samsonová popisuje události, jež předcházely jejich vstupu: „Jednoho 

dne přišli nějací lidé, cizinci, a nabádali tatínka ke vstupu. Když jim řekl, že to 

nemá zapotřebí, protože je spokojen s tím, jak hospodaří, naložili ho do auta    

a odvezli. Pak jej dva dny drželi v Židlochovicích na stanici StB a přemlouvali. 

Nikdy o tom nechtěl mluvit, ale prý ho tam nebili a chovali se slušně. Možná je 

chránil. Když někteří další rolníci viděli, co s tatínkem udělali, zalekli se             

a okamžitě podepsali.“ 32) Tak komunisté v Nosislavi dosáhli toho, že v roce 

1960 se mimo JZD nacházeli již pouze dva zemědělci. Nátlakem zrušili tradiční 

obživu v obci a donutili rolníky pracovat na družstevních pozemcích. Zastrašili 

každého, bez rozdílu věku, náboženského vyznání a dokonce politické orientace. 

Kromě JZD zde ještě působila řada dalších místních organizací 

sdružených v Národní frontě: Československý červený kříž, Československý svaz 

mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, Československá 

myslivecká jednota, Československý svaz požární ochrany, Osvětová beseda, 

Rada žen, Sokol, Svazarm a Jednota.33) Z toho je patrné, do jaké míry byl život 



 20 

nosislavských občanů řízen komunistickou stranou. Církev v tomto směru 

ztratila význam. 

 

 

2.4 Činy Bohumila Sixty po roce 1948 

   

Proti totalitní vládě začal Bohumil Sixta vystupovat již roku 1948. Před 

starou radnicí č. p. 23, kde v té době měl sídlo místní národní výbor, bylo 

několik vývěsních skříní.34) Ty byly během let 1948–1949 několikrát zničeny      

a roku 1948 také někdo odstranil znak SSSR z památníku Rudé armády.35) 

V souvislosti s těmito činy byl v podezření právě Bohumil Sixta. Ten utekl        

8. dubna 1949 z domu. Již 12. dubna byl ale zadržen ve Zruči nad Sázavou      

a předán Okresnímu soudu v Židlochovicích.36) Tam mu byla prokázána 

odpovědnost za zničené skříně, spojitost s odstraněným znakem SSSR nalezena 

nebyla. 3. května 1949 byl Bohumil Sixta propuštěn z vazby okresního soudu    

a další vyšetřování probíhalo na svobodě.37) 

Nechuť Bohumila Sixty k režimu se pak znovu projevila v červnu 1949, 

kdy se rozhodl k útěku přes hranice. Potvrzuje to svědectví Vlastimila 

Dobrovolného, který do září 1949 (poté nastoupil základní vojenskou službu) 

pomáhal otci v obchodu v Nosislavi. „Bohumil přišel k nám do krámu a chtěl 

koupit nějaké stříbrné věci. Pak mi říkal, že plánuje utéct přes hranice, ale že 

tam neplatí naše koruny a potřeboval něco, z čeho by žil. Byl naivní, za to 

stříbro by si v zahraničí nic nekoupil.“ 38) 12. června utekl z domu a k překročení 

hranic si vybral oblast Slavonic v jižních Čechách. Měl namířeno do Rakouska. 

Na sovětském území Rakouska u města Weidhofen byl dopaden a převezen do 

Českých Budějovic, odkud byl převezen na Okresní soud v Židlochovicích. Zde 

byl zhruba tři měsíce zadržován.39)  
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29. září 1949 proběhlo hlavní líčení s Bohumilem Sixtou. Na základě jeho 

výpovědi, kde mimo jiné tvrdil, že ho k předešlým činům vedl i hlas Panny 

Marie, se poprvé začalo pochybovat o duševním zdraví obžalovaného. Soudní 

experti MUDr. Josef Kohout a MUDr. Alois Krátký vypracovali odborný posudek 

se všemi náležitostmi a na základě toho u Bohumila Sixty diagnostikovali 

duševní nemoc schizofrenii. Proto doporučili předat obžalovaného do Ústavu pro 

duševně choré v Brně-Černovicích. Na léčení nastoupil 7. listopadu 1949. Podle 

jeho pozdější výpovědi z roku 1951 léčba probíhala i pomocí elektrošoků. 

Propuštěn byl 29. prosince 1949 na revers, který podepsala jeho matka, a byl 

zbaven svéprávnosti.40)    

Nikdo ale přesně neví, co se dělo za zdmi této budovy či v době vazby. 

Všichni pamětníci se však shodují na jedné teorii. Tu pak potvrzují i spisy 

Národního archivu a Archivu Ministerstva vnitra týkající se celého případu. 

Příslušníci StB v Bohumilu Sixtovi viděli naivního a psychicky nevyrovnaného 

člověka a snažili se jej přimět ke spolupráci. StB potřebovala některé občany 

obvinit z trestného činu a za tímto účelem chtěli navést Bohumila Sixtu na 

vymyšlené protistátně jednající organizace. On buď naoko, nebo díky 

prohlubující se psychické nemoci nakonec souhlasil. Ve výpovědi Františka 

Ovesného, který byl později v tomto případu odsouzen, padla dokonce zmínka  

o tom, že příslušníci StB k nátlaku na Bohumila Sixtu použili fyzické násilí.41) 

„Možná StB měla přímo v cele svého člověka a ten se jej snažil přemluvit ke 

spolupráci s nimi. Pak jej asi i sledovali,“ uvádí také Vlastimil Dobrovolný.42)  

Po návratu domů se nic nezměnilo. „Choval se stejně tajnůstkářsky jako 

předtím.“ popisuje svého bývalého souseda Jaroslava Samsonová.43) Jeho 

sestra si však vzpomíná na zajímavé souvislosti. „Můj tatínek jeden den někdy 

po propuštění bratra z vězení zapřahoval krávy, že pojede na pole, a bratr mu 

pomáhal, když přišel takový divný chlap a Bohumila vylákal ven.44) Jednalo se 

zřejmě o strážmistra Josefa Jiráka, který převzal řízení důvěrníka Bohumila Sixty 
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(krycí jméno „Bohuš“) od strážmistra Rudolfa Bugnera v říjnu roku 1950. 

Navázanou spolupráci s StB potvrzuje také fakt, že Bohumil Sixta často podnikal 

cesty z domova. Dělo se tak i za účelem schůzek „Bohuše“ s příslušníky StB. 

Nejdřív vypovídal na okresním velitelství SNB v Židlochovicích. Schůzky pak 

probíhaly na silnici mezi Nosislaví a Židlochovicemi.45) Toto místo bylo podle 

Vlastimila Dobrovolného u StB oblíbené. „Později si tam častokrát odchytli 

faráře Českobratrské církve evangelické v Nosislavi Zdeňka Navrátila a vyvíjeli 

na něj nátlak,“ uvádí.46) Na těchto schůzkách Bohumil Sixta příslušníkům StB 

předával informace o protistátně jednajících organizacích a o nezákonném 

držení zbraní.47) Podle Vlastimila Dobrovolného však mělo v té době zbraně 

hodně lidí a nebylo to tedy nic neobvyklého.48)  

StB i československá justice však tyto časté cesty Bohumila Sixty 

z domova v pozdějším vykonstruovaném procesu vnímala jinak. V něm byl 

mimo jiné obviněn ze založení ilegální organizace s názvem Svobodná garda. 

Jejími členy podle StB byli i Jan Křípač, s kterým se Sixta seznámil ve vězení, 

Jan Mátl a František Ovesný, jenž z dřívější doby znali Jana Křípače, a ten je 

Bohumilu Sixtovi představil. Dalším obviněným v procesu byl Jan Šumbera, 

manžel Aloisie Šumberové. Podle obžaloby o organizaci přinejmenším věděl. 

Proti tomuto výroku ovšem svědčí samotné spisy StB. Ze záznamů informací, 

které příslušníkům StB „Bohuš“ poskytoval, totiž vyplývá, že Jan Mátl a Jan 

Křípač připravovali neoprávněný odchod do zahraničí.49) 

Bohumil Sixta byl stále svědkem systematického nátlaku na rodinu 

v souvislosti se zakládáním JZD a kvůli jejímu náboženskému přesvědčení.50) 

Perzekuce ze strany KSČ byly namířeny nejen na církev, ale i na ty, kteří jen 

navštěvovali bohoslužby. Bohumil Sixta, přesvědčený křesťan a syn sedláků, 

zřejmě trpěl dvojnásob. Také nátlak StB ohledně tajné spolupráce mohl být 

neúnosný. V době, kdy ostatní občané propadali strachu, nejistotě a pasivitě, 
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začal přemýšlet o pomstě. Paradoxně se tak stalo u člověka tichého, 

zadumaného a nenásilného, i když nemocného.  

 

 

2.5 Osudný den, útěk, vyšetřování, proces, poprava    

 

V listopadu 1950 pravděpodobně dozrála Sixtova nenávist a touha po 

pomstě. Využil proto důvěry příslušníků StB, s nimiž měl domluvenou schůzku 

na úterý 21. listopadu v 13.30 na obvyklém místě „V Háku“ na silnici mezi 

Židlochovicemi a Nosislaví.51) „Bohumil Sixta před touto schůzkou navštívil 

hodinářství Františka Doležala v Židlochovicích, kde měl známé. Podle všeho se 

vracel z Hrušovan, kde si byl koupit lístek na vlak. Pak jim řekl, že už musí jet, 

sedl na kolo a zmizel,“ říká o době těsně před osudným momentem Vlastimil 

Dobrovolný.52) To samozřejmě vyvrací komunisty uváděná fakta záměrně 

zaměřená proti církvi. Podle nich na sjednané místo mladíka dopravil katolický 

farář, jež ho pak z místa také odvezl. Bohumil Sixta tam však dorazil sám na 

kole a čekal.  

Na smluvené místo se vypravili tři příslušníci StB. Josef Jirák měl 

Bohumila Sixtu předat k další spolupráci Ladislavu Lebduškovi. Ten přisedl 

v Židlochovicích a auto pak zamířilo směrem na Nosislav. Josef Jirák seděl 

vzadu vedle Ladislava Lebdušky, který byl vlevo za řidičem Vlastimilem Sojkou. 

Zastavili těsně u Bohumila Sixty a chtěli okamžitě vystoupit. On ale vytáhl pistoli 

a začal do auta střílet.53) Ladislav Lebduška dostal několik zásahů do zad          

a jeden do tváře. Na místě byl mrtvý. Vlastimil Sojka zemřel chvíli nato na 

vnitřní vykrvácení.54) Josef Jirák se stačil přikrčit a vyvázl tak jen s drobnými 

zraněními ruky a ramene. Když Bohumilu Sixtovi došly náboje, několikrát uhodil 

Josefa Jiráka pistolí, než mu ji strážmistr vytrhl.55)  



 24 

Bohumil Sixta musel k pistoli, ze které vypálil tolik ran, nějak přijít. Podle 

vlastní výpovědi dostal od jistého Václavíka bubínkový revolver, který vyměnil 

za zvonek od kola. Do něj ale nezískal náboje, a tak si opatřil jinou, podle 

vlastních slov policejní, pistoli i s náboji. Je možné, že tuto zbraň mu dali 

samotní příslušníci StB.56) 

Po činu Bohumil Sixta seběhl ze silnice a zamířil skrz akátový les směrem 

k řece Svratce, kde po cestě spěchal do Židlochovic, odkud se dostal přes pole 

do Hrušovan u Brna. Zde nasedl na vlak a odjel. Svůj útěk měl naplánovaný 

dopředu a vše dobře načasoval. (Jak bylo uvedeno, měl též již koupenou 

jízdenku.) Vlakem se dostal na československé hranice, pak pokračoval podél 

nich a nakonec 7. prosince 1950 překročil hranice do Polska.57) Zraněnému 

Josefu Jirákovi se podařilo zastavit nákladní auto jedoucí z Židlochovic na 

Nosislav. Řidič auta Zdislav Holeček ho ale odmítl s tím, že se na úzké silnici 

nemůže otočit. Další vůz z místa ujel, nakonec však Josef Jirák zastavil osobní 

auto, které ho dopravilo do Židlochovic.58)  

Tam nastal poplach zhruba po hodině. Do Nosislavi okamžitě přijely 

jednotky SNB a dům Sixtů obklíčily, kdyby se pachatel náhodou vrátil. Začaly 

pak s policejními psy prohledávat okolí, všechny stodoly, domy a lesy. 

Uniformovaní muži také střežili poštu. Pro rodinu nastaly těžké časy. Vůbec 

nevěděla, co se děje a jestli je Bohumil v pořádku. „Když jsem například šla 

odevzdat mléko do sběrny, tak za mnou vždy šel někdo ze SNB,“ mluví o té 

době Aloisie Šumberová.59) Takhle to trvalo několik dní, ale i pak byl ještě další 

měsíce dům č. p. 39 sledován. Lidé v okolí se pak přirozeně báli, protože 

nevěděli, co SNB v tomto případu ještě podnikne. K pátrání byla postupně 

vyzvána celá jižní Morava: jak každá stanice SNB, tak běžní občané, kteří se     

o prchajícím vrahovi dozvídali z rádií. Vlastimil Dobrovolný upozorňuje na 

zážitky, které mu vyprávěl nosislavský rodák Václav Drobný. „On byl v tom roce 

1950 na vojně teprve asi čtrnáct dní, když je nechali nastoupit. Rozdali jim 
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pušky, v rychlosti jim řekli, jak se používají. Každému pak dali ostré náboje. 

Nakonec jim ukázali Bohumilovu fotku a pak šli pročesávat lesy na hranicích 

s Rakouskem. Modlil se, aby ho nepotkal.“ 60) Václav Drobný tehdy sloužil na 

vojenské základně ve Znojmě.  

Nikdo netušil, že vrah utíká na sever do Polska, a ozbrojené složky se 

zaměřovaly spíše na jižní hranice země. Proto Bohumil Sixta hladce přejel celé 

Polsko a přes Varšavu se asi po dvou měsících od svého činu dostal až 

k Baltskému moři do přístavu Štětín. Ještě ve Varšavě poslal pohlednici svému 

švagrovi Janu Šumberovi, ve které oznamoval, že je živý a v pořádku. Toto se 

mu stalo osudným. Loď, na kterou měl koupený lístek, musela zůstat zakotvena 

kvůli nepříhodným podmínkám na moři a její odplutí se opozdilo. Navíc, jakmile 

Jan Šumbera ukázal Sixtům ono psaní, Bohumil Sixta starší se zalekl a myslel, 

že se jedná o provokaci ze strany Bezpečnosti. Proto lístek raději odevzdal do 

rukou příslušníků SNB. Ti pak poslali zprávu svým polským kolegům, kteří 

mladíka na útěku zatkli na hranicích s Německem. Stalo se tak 13. prosince 

1950. Bohumil Sixta byl 27. prosince převezen do vojenského vězení v Glivici, 

28. prosince dopraven zpět do Československa a držen ve věznici na Cejlu 

v Brně.61) 

Zde jej vyslýchali a pak soudili krajským soudem. Trestní řízení se konalo 

23. a 24. srpna 1951. Předsedou senátu byl Štěpán Flajzar, soudci Antonín Piak 

a Stanislav Kožoušek, soudci z lidu Rudolf Papáček a Jaroslav Svoboda, 

prokurátorem byl JUDr. Jan Mládek, zapisovatelem Josef Kroupa. Obžalovaného 

zastupoval obhájce JUDr. Otto Šulc. Líčení probíhalo tajně, bez přítomnosti 

veřejnosti.62) „To bylo v době žní, když přišla soudní obsílka, že bude probíhat 

soud. Já jsem tam s otcem jela, ale oni nás nechtěli pustit dovnitř,“ dokládá 

svými slovy průběh trestního řízení Bohumilova sestra Aloisie.63) Zvláštní na 

průběhu líčení byl i fakt, že soud nevyslechl jediného žijícího svědka vraždy, 

strážmistra Josefa Jiráka.  
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Vyšetřovací spis uvádí, že se Bohumil Sixta během řízení hájil tím, že 

nevěděl přesně, co dělá, a následky svého činu si uvědomil až po střelbě. Proti 

tomuto tvrzení stojí znalecký posudek o zdravotním stavu Bohumila Sixty 

vypracovaný právě pro tuto příležitost MUDr. Zdeňkem Šňupárkem. Pod 

zprávou je připojen i podpis MUDr. Zbyňka Chmely. Podle posudku obžalovaný 

sice opravdu prošel duševní nemocí schizofrenie, jak tvrdila zpráva z roku 1949, 

ale je již téměř vyléčen a zodpovědný za svoje činy.64) V roce 1998 MUDr. 

Zbyněk Chmela o případu vypovídal a zpochybnil platnost soudního posudku. 

Přiznal se, že on sám obviněného nikdy neviděl a krom toho měla zpráva i další 

nedostatky. Chybělo například razítko soudního znalce, posudek byl velice 

krátký. Je také zvláštní, že se takto výrazně lišily dvě lékařské zprávy 

vypracované v rozmezí dvou let, navíc v otázce nemoci, která je prakticky 

neléčitelná a jejíž vliv na pacienta se s postupem času prohlubuje.65) Na 

Krajském soudu v Brně navíc neexistují údaje o tom, že by byli MUDr. Zbyněk 

Chmela a MUDr. Zdeněk Šňupárek v daném období oficiálními soudními 

znalci.66)  

Konečný verdikt soudců zněl: trest smrti. Ten byl vykonán 5. února 1952 

v 6.30 zastřelením v Krajské soudní věznici Brno.67) 

Pokud jde o další vyšetřování související s celým případem, bylo uznáno, 

že rodiče ani sestra o počínání a úmyslech Bohumila Sixty mladšího nic 

nevěděli. Bohumil Sixta starší jednání svého syna odsoudil a ani si nechtěl vzít 

urnu s jeho popelem. Ten byl rozprášen na rozptylové loučce. Otec Sixta          

v Bohumilovi jako v jediném synovi viděl svého nástupce, který se měl věnovat 

hospodářství, nedokázal proto jeho chování pochopit.68) 
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3. Vyšetřování ve věci ilegální organizace Svobodná garda 

 

 

3.1 Další udělené tresty 

 

Ve stejném řízení, tedy 23. a 24. srpna 1951, byli společně s Bohumilem 

Sixtou odsouzeni další čtyři obvinění. Jan Křípač byl obviněn z velezrady za 

účast v protistátní činnosti a odsouzen k 15 letům vězení. Dále mu propadl 

veškerý majetek a na 10 let byla odebrána čestná a občanská práva. Výkon 

trestu podstoupil v nápravně pracovním táboru v Příbrami. František Ovesný byl 

obviněn z velezrady a odsouzen na 15 let vězení a propadlo mu veškeré jmění. 

Na 10 let ztratil čestná a občanská práva. Výkon trestu podstoupil v NPT ve 

Valdicích u Jičína. Jan Mátl byl obviněn z velezrady a v konečném výsledku byl 

odsouzen na 12 let za velezradu,  ztratil všechno své jmění a o čestná             

a občanská práva přišel na 10 let. Výkon trestu podstoupil v NPT ve Valdicích   

u Jičína. Jan Šumbera, švagr popraveného Bohumila Sixty, byl odsouzen na      

3 roky vězení a 10 000 Kčs pokuty za zamlčování informací. Na 3 roky také 

přišel o čestná a občanská práva. Výkon trestu podstoupil v dolech havíře 

Václava Noska. Za dobré chování byl roku 1953 propuštěn.69)  

Velezradou u obžalovaných byla podle československé justice práce 

v tajné protistátní organizaci, kterou údajně založil Bohumil Sixta. Nikdo 

z pamětníků však o této nelegální organizaci neví. U Jana Mátla a Jana Křípače 

se velezradou rozuměl i plánovaný ilegální přechod státních hranic.70)  
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3.2 Jan Křípač 

 

Jan Křípač se narodil 21. září 1922 v Komíně u Brna.71) Byl potomkem 

rolnické rodiny římskokatolického vyznání, která vlastnila pozemky o výměře 

osmnácti hektarů. Pět let navštěvoval obecnou školu v Komíně, další dva roky 

strávil v měšťanské škole taktéž v Komíně. Poté nastoupil na zimní 

hospodářskou školu ve Šlapanicích, kde studoval dva roky. Po válce získal 

zabavenou půdu o výměře 12 ha ve Vlasaticích, kde žil a hospodařil se svou 

rodinou až do svého zatčení.72)  

Podle vyšetřovacích spisů se s Bohumilem Sixtou poprvé setkal ve věznici 

Okresního soudu v Židlochovicích v listopadu 1949, kde si Jan Křípač odpykával 

trest za neplnění dodávek. Jeho trest byl po třech měsících přerušen a na 

zbývajících sedm měl nastoupit 1. listopadu 1950. Když mu nebyl povolen 

odklad nástupu trestu, o který si zažádal kvůli zdravotním potížím, začal se 

skrývat. Odjel do Nosislavi za bratrancem Jaroslavem Burianem, po cestě ale 

potkal Bohumila Sixtu, který mu nabídl úkryt u svého švagra Jana Šumbery.  

Na požádání Jana Křípače byl k Šumberům pozván 11. listopadu 1950 

František Ovesný a později toho dne i Jan Mátl. (Oba dva Jan Křípač znal.) Po 

Františku Ovesném Jan Křípač poslal peníze pro svou manželku. Podle jeho 

výpovědi Bohumil Sixta v jejich přítomnosti mluvil o tajné organizaci, kterou 

založil ve Velkých Němčicích, a zmiňoval se i o zamýšlené vraždě příslušníků 

StB. Dále vypověděl, že si Bohumil Sixta něco domlouval s Františkem 

Ovesným, ale nedokázal říct, o co se jednalo.73) 

15. listopadu 1950 Jan Křípač z obavy před tím, co by mohl Bohumil 

Sixta udělat, odešel. Zamířil do Rajhradic k Janu Mátlovi, se kterým měl 

domluven úkryt. Tam strávil několik dní, než byl 22. listopadu 1950 zatčen.74)  

Přes toto svědectví podle StB souhlasil s prací v údajné organizaci 

Bohumila Sixty Svobodná garda. Dále měl přijít do styku s Antonínem Pšurným 
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a Karlem Pazderou, kteří chtěli rozšiřovat protistátní letáky. Těm proto Jan 

Křípač podle StB půjčil svůj psací stroj. Na základě informací poskytnutých 

Bohumilem Sixtou se také společně s Janem Mátlem a Antonínem Pšurným 

chystal na ilegální odchod do zahraničí. Antonín Pšurný se s Janem Křípačem 

znal již z dřívější doby. Krom údajné účasti v plánovaném ilegálním překročení 

hranic se měl podle StB angažovat i v dalších protistátních činnostech, za které 

byl pak odsouzen.75) Ty však s případem Bohumila Sixty a ilegální organizace 

nesouvisejí.  

 

 

3.3 František Ovesný 

 

František Ovesný se narodil 19. července 1901 v Němčičkách do rodiny 

římskokatolického vyznání.76) Obecnou školu navštěvoval šest let a po První 

světové válce se vyučil kolářem a karosářem. Během následujících třiceti let pak 

vystřídal mnoho povolání. Od roku 1948 až do svého zatčení 22. listopadu 1950 

pracoval jako řidič u porodní asistentky Emilie Veselé v Pohořelicích, u které 

také bydlel a se kterou byl zasnoubený.77) 

František Ovesný podle své výpovědi Jana Křípače znal od listopadu roku 

1949, kdy mu na žádost jeho manželky přinesl do vězení nějaké jídlo. 

V následujících měsících se pak spolu několikrát setkali a František Ovesný jej 

při těchto příležitostech vozil do Brna, kde si Jan Křípač chtěl zařídit povolení 

odkladu nástupu trestu.  Na těchto cestách se Františku Ovesnému mimo jiné 

zmiňoval i o zamýšleném útěku přes hranice a žádal ho, aby mu pomohl. On to 

Janu Křípačovi slíbil, ale svůj slib nehodlal dodržet a různými výmluvami se 

od celé akce pokoušel distancovat. František Ovesný rovněž uvedl, že od něj 

později žádal pomoc při útěku ještě jednou společně s Antonínem Pšurným. Jan 
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Křípač se přitom ve své výpovědi o plánovaném útěku ani o Antonínu Pšurném 

nezmiňoval.78) 

Ve věci Svobodné gardy František Ovesný ve své výpovědi uvedl, že ho 

při setkání u Jana Šumbery Bohumil Sixta žádal, aby se zapojil do činnosti 

protistátní skupiny (tu později nazval Svobodná garda) a společně s ním aby 

objel zemědělce v okolí, které chtěl získat pro plánované revoluční povstání. 

Také ho žádal, aby v okolí Pohořelic zorganizoval podobnou skupinu a připravil 

ji na blížící se revoluční povstání. V tom jej Jan Křípač měl podporovat. 

František Ovesný mu slíbil, že se do organizace zapojí a že se s ním ještě sejde, 

ale stejně jako v případě plánovaného přechodu hranic úkoly nehodlal splnit     

a snažil se co nejdříve dostat z podezření z jakékoli protistátní činnosti. Jeho 

výpověď také uvádí, že se Bohumil Sixta zmiňoval o spolupráci s příslušníky StB 

a o plánované vraždě. Po svém odjezdu z Nosislavi už nikoho z nich neviděl. 79) 

Přes toto svědectví byl ale František Ovesný obviněn z ochotného 

podílení se na protistátní činnosti. Jak v případě plánovaného útěku Jana 

Křípače, Jana Mátla a Antonína Pšurného, tak v záležitosti ilegální organizace 

Bohumila Sixty měl František Ovesný podle StB nejen účast a pomoc přislíbit, 

ale své sliby skutečně dodržet.80) 

 

 

3.4 Jan Mátl 

 

Jan Mátl se narodil 1. října 1921 v Rajhradicích do rolnické rodiny 

římskokatolického vyznání.81) Pět let navštěvoval obecnou školu v Rajhradicích, 

v Židlochovicích chodil dva roky do měšťanské školy a poté přestoupil na jeden 

rok měšťanské školy do Brna. Hospodářskou školu ve Strážnici na Moravě 

navštěvoval rovněž jeden rok. Roku 1940 se oženil a roku 1945 nastoupil na 

vojenskou službu v Jihlavě. Do svého zatčení 22. listopadu 1950 hospodařil na 
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pozemku po zesnulém otci o rozloze osmnácti hektarů a vykonával funkci 

obecního agronoma.82) 

 V lednu roku 1950 byl Jan Mátl zadržen ve věznici Okresního soudu 

v Židlochovicích, když předtím nabádal zemědělce v Rajhradicích, aby 

nedodržovali dodávky. V únoru roku 1950 byl odsouzen na šest měsíců 

podmíněně v trvání tři roky za pobuřování proti republice. Na základě tohoto 

trestu byl vyloučen z KSČ, ve které byl členem od roku 1948. Na svobodě byl, 

podle jeho slov, sledován. Při svém pobytu ve vězení se seznámil s Janem 

Křípačem. Jan Mátl uvedl i jméno Bohumila Sixty, i když ten už v té době ve 

vězení v Židlochovicích podle spisů Archivu Ministerstva vnitra i Národního 

archivu nebyl.83) 

 Podle záznamů StB jej v dalších měsících, stejně jako Františka 

Ovesného, několikrát navštívil Jan Křípač s Antonínem Pšurným a projednávali 

možnost ilegálního odchodu do zahraničí. V tomto se výpověď Jana Mátla 

v porovnání s ostatními spisy Archivu Ministerstva vnitra liší. Uvedl, že Jan 

Křípač mluvil tak, aby je Antonín Pšurný nezaslechl, navíc se Jan Mátl především 

kvůli rodině zdráhal z Československa odejít. Antonín Pšurný pak Jana Mátla 

navštívil sám a žádal ho, zda by mu nemohl zařídit opravu baterií do vysílací 

stanice, kterou používal pro spojení se zahraničím. S tím Jan Mátl souhlasil. 

 Co se týče schůzek u Jana Šumbery, svědectví Jana Mátla se víceméně 

shoduje s výpověďmi ostatních. Bohumil Sixta mluvil o ilegální skupině ve 

Velkých Němčicích i o plánu povstání. Nabádal je, aby se do této organizace 

zapojili a Janu Mátlovi řekl, aby založil podobnou skupinu i v okolí Rajhradic. On 

ale odmítl s tím, že je sledován, a navrhoval, aby se povstání uskutečnilo         

o několik měsíců později. Bohumil Sixta s tím nesouhlasil, tvrdil, že by bylo 

dobré uskutečnit převrat co nejdřív, než je všechny pozatýkají. Dodal, že StB 

má seznamy ideologicky nespolehlivých lidí, na kterých figuruje i jméno Jana 

Mátla.84) 
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 Po této schůzce se Jan Mátl setkal už jen s Janem Křípačem, který         

u něho hledal úkryt. Ten u něj zůstával od 15. do 22. listopadu 1950, kdy byli 

oba zatčeni a uvězněni.85) 

V následujícím procesu byl obviněn z účasti na práci protistátně jednající 

skupiny a z účasti na plánovaném překročení hranic Československa.86) 

 

 

3.5 Jan Šumbera 

  

Jan Šumbera, manžel Aloisie Šumberové a švagr popraveného Bohumila 

Sixty, se narodil 7. června 1927 v Brně do rolnické rodiny římskokatolického 

vyznání žijící v Nosislavi.87) Obecnou školu navštěvoval do roku 1941, v letech 

1945–1947 studoval na Odborné škole rolnické v Židlochovicích. V roce 1949 

nastoupil na vojenskou službu v Českých Budějovicích, ve které setrval do 28. 

února 1950. S Aloisií Sixtovou se oženil na jaře roku 1950 a ve stejném roce 

také zdědil po zesnulé matce polovinu rodinného hospodářství, tedy čtyři 

hektary, a pokračoval tak v tradici rodiny sedláků.  

S Bohumilem Sixtou se znal od dětství. Lépe jej pak poznal poté, co se 

blíže seznámil s jeho sestrou Aloisií. Jan Šumbera jej tehdy podle svých slov 

vnímal jako člověka klidné povahy štítícího se práce v zemědělství, jinak mu 

připadal jako normální spořádaný člověk.88) 

Ve spisech Archivu Ministerstva vnitra se nacházejí dvě různá svědectví 

Jana Šumbery. Jedno z nich, podstatně delší a detailnější, se výrazně shoduje 

s již zmíněnou výpovědí Františka Ovesného a je tedy podobné i oficiální verzi 

StB. Bohumil Sixta přišel někdy na začátku listopadu 1950 za svým švagrem     

a požádal ho, zda by u sebe nemohl na pár dní schovat Jana Křípače. Na to Jan 

Šumbera přistoupil. 11. listopadu 1950 za jeho hostem přijel František Ovesný. 

Při této návštěvě se poprvé Sixta zmínil o spolupráci s příslušníky StB               
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a o ilegální organizaci, kterou založil ve Velkých Němčicích a do které chtěl 

svého švagra a ostatní zapojit. Svědectví Jana Šumbery uvádí i fakt, že jim 

Bohumil Sixta vyhrožoval smrtí, pokud nebudou dělat to, co jim nařídí. Téhož 

dne přijel ještě Jan Mátl. Na tomto místě se výpověď ve značné míře věnuje 

protistátní skupině, ve které měl Jan Mátl působit. Ta podle všeho měla 

návaznost na organizaci, kterou StB odhalila v Modřicích u Brna.89)  

Jan Mátl a František Ovesný poté odjeli a Jan Křípač 15. listopadu 1950 

opustil bez varování dům Jana Šumbery. Ten ani jednoho od té doby neviděl. 

Zmiňuje se ovšem ještě o Františku Pitkovi, kterého viděl s Bohumilem Sixtou. 

O něm se údajně Jan Šumbera od svého švagra dozvěděl, že se s ním poznal ve 

vězení a že dělá vše pro to, aby co nejvíce tehdejšímu režimu uškodil. Bohumil 

Sixta s ním měl být ve styku kvůli dobrým známostem Františka Pitky s lidmi 

vystupujícími proti vládě.90) Jeho jméno však dále v kauze Svobodná garda 

nefiguruje. 

Druhá výpověď je hodně stručná a věnuje se spíše charakteru Bohumila 

Sixty a jeho společenskému životu. Jan Šumbera popisoval situaci těsně po 

vraždě, kdy se informace o ní s různými obměnami postupně šířily Nosislaví,      

a napjatou atmosféru v rodině, když do domu Sixtů č. p. 39 přišli příslušníci StB. 

Pobytu Jana Křípače u Jana Šumbery a následné návštěvě Františka Ovesného 

a Jana Mátla se věnuje pouze krátký úsek textu na konci celé výpovědi. Podle 

tohoto svědectví se Jan Křípač u svého hostitele zdržel pouze dva dny a pak 

hned odešel. Jan Šumbera nebyl přítomen u žádného z rozhovorů mezi 

Bohumilem Sixtou, Janem Křípačem, Františkem Ovesným a Janem Mátlem, 

pouze zaslechl, jak mluvili o záležitostech zemědělství. Nikde se nezmínil o tom, 

že by jemu někdy jeho švagr říkal o ilegální organizaci či o připravované vraždě 

příslušníků StB.91) 

 Jan Šumbera byl po svém zadržení 22. listopadu 1950 a po následujících 

výsleších uznán vinným pouze za zamlčování informací.92) 
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3.6 Revize případu v roce 1954 

 

Výpovědi Jana Křípače, Františka Ovesného, Jana Mátla a Jana Šumbery 

se v mnohém lišily a protiřečily si. Možným vysvětlením by mohla být jejich 

nepravdivost a fakt, že byly připraveny příslušníky StB. 

V roce 1954 totiž proběhlo šetření Krajské správy MV Brno ve věci 

stížností odsouzených Františka Ovesného, Jana Mátla a Jana Křípače. Tvrdili, 

že při výsleších v případu Bohumila Sixty na nich bylo použito násilí a byli 

ponižováni.93) Státní prokurátor O. Lottwald zjistil následující: František Ovesný 

byl nucen k doznání, že se podílel na protistátní činnosti. On naopak 

prohlašoval, že byl sice přítomen na schůzce, na které se práce v ilegální 

organizaci probírala, ale odmítl do ní vstoupit. Tvrdil, že mu režim KSČ nic zlého 

neudělal a neměl tedy důvod proti současné vládě jednat. Bohumila Sixtu navíc 

považoval za podivína, nikdy ho nebral vážně a snažil se jej různými výmluvami 

zbavit. Příslušníci StB pak Františka Ovesného bili a nakonec jej přinutili 

podepsat jimi připravenou výpověď. Jan Křípač se provinil jen tím, že odmítl 

podstoupit výkon trestu za neplnění dodávek a že se skrýval v domě Jana 

Šumbery. Příslušníci StB na něm ale chtěli vynutit doznání, že měl na 

činnosti organizace Svobodná garda plný podíl a že plánoval s Janem Mátlem 

útěk přes hranice. Několikrát mu roztrhali papíry s jeho vlastním svědectvím     

a pak jej donutili podepsat výpověď připravenou příslušníky StB. Jan Mátl dodal, 

že výslechu byli přítomni vždy dva vyslýchající a střídali se. Jeden byl celkem 

slušný, ten druhý ho ale surově bil a ponižoval. Výpovědi opravdu obsahovaly    

i informace, které v dostatečné míře vyslýchané v té době z trestných činů 

usvědčovaly. Na závěru každé z výpovědi je pak uvedeno, že dotyčný si je 

vědom svého trestného jednání a lituje, že protistátní činnost nehlásil na stanici 

SNB.94) 
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Dnes už asi nezjistíme, jestli ilegální skupina ve Velkých Němčicích         

a Svobodná garda skutečně existovaly. Aloisie Šumberová potvrdila, že 

s ostatními odsouzenými Bohumil Sixta do styku skutečně přišel a nešlo tedy 

jen o souvislost vykonstruovanou příslušníky StB. O organizacích se Bohumil 

Sixta svým společníkům opravdu zmiňoval, je ale možné, že si je vlivem své 

prohlubující se psychické nemoci vymyslel. To by podporovalo tvrzení Františka 

Ovesného, že Sixtu nikdy nebral vážně a považoval ho za podivína.  

  

   

3.7 Rehabilitační procesy 

 

Státní prokurátor O. Lottwald došel k závěru, že odsouzení nesouhlasili 

s ilegální organizací Bohumila Sixty a nechtěli se zapojit do její činnosti            

a o připravované vraždě příslušníků StB nevěděli. Opravdu se nezdá 

pravděpodobné, aby Bohumil Sixta uváděl jména Jana Mátla a Jana Křípače 

příslušníkům StB v souvislosti s údajným plánovaným ilegálním přechodem 

státních hranic, kdyby se podíleli na jeho protistátní činnosti. Proto O. Lottwald 

vyslovil názor, že František Ovesný, Jan Mátl a Jan Křípač dostali neúměrně 

vysoké tresty a měli být odsouzeni podobně jako Jan Šumbera za zamlčování 

informací. Doporučil, aby přímo generální prokurátor předložil ministerstvu 

spravedlnosti návrh na prominutí zbytku trestu pro odsouzené cestou milosti.95) 

 9. května 1960 v rámci rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii byl 

Františku Ovesnému prominut zbytek trestu. Janu Mátlovi prezident 7. června 

1961 udělil milost. 9. května 1962 byl amnestován i Jan Křípač.96) 

V rehabilitačních procesech po roce 1989 byl Bohumilu Sixtovi Krajským 

soudem v Brně 19. března 1991 zpětně zrušen trest za velezradu, za vraždu byl 

udělen tzv. zbytkový trest v trvání 15 let. 17. prosince 1997 pak byl po stížnosti 

ministryně spravedlnosti Nejvyšším soudem České republiky zrušen i tento 
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trest.97) Janu Šumberovi bylo v roce 1993 uznáno finanční odškodnění. Jeho 

ženě Aloisii, jediné žijící zástupkyni nejbližší rodiny Bohumila Sixty, odškodnění 

v procesu přiznáno nebylo.98) 
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Závěr 

 

Komunistický převrat v roce 1948 a to, co po něm následovalo         

v 50. letech, bylo pro mnoho lidí v Československu obrovskou tragédií. Mezi 

postižené patřil i Bohumil Sixta.  

Projevy komunismu v Nosislavi, především nátlak na církev a rolníky, do 

značné míry ovlivnily myšlení Bohumila Sixty. Ten pak režimu škodil a také se 

pokoušel utéct za hranice. Podle československé justice měl též založit ilegální 

organizaci Svobodná garda. Nakonec byl dohnán k zoufalému činu.               

21. listopadu 1950 zastřelil dva příslušníky StB. Vraždu pečlivě připravil                  

a naplánoval. O rok později byl za ni popraven. 

Změny, které KSČ po převratu začala okamžitě zavádět, byly v Nosislavi 

přijímány jen s obtížemi. Vesnická mentalita na tak rychlé přeměny nebyla 

zvyklá. Přesto i ta byla nakonec přinucena změny přijmout. Nátlakem               

a perzekucemi bylo oslabeno postavení a bohatství římskokatolické církve, 

násilím se muselo přistupovat i k rolníkům a jejich vstupu do JZD. Když 

nepomohly perzekuce, byly na řadě procesy. Na vesnicích se jednalo především 

o procesy hospodářské, protože zde byla řešena hlavně otázka JZD. Potvrdila se 

zde moc StB, když procesy sledovala a vyráběla do samotného konce, jak tomu 

bylo i u Bohumila Sixty. 

 Bohumil Sixta měl mírnou a tichou povahu, byl zamyšlený a kvůli 

schizofrenii, kterou trpěl, i trochu labilní. Nebyl násilníkem ani náboženským 

fanatikem, i když jeho katolická víra byla silná. Režim negativně působil na 

římskokatolickou církev a sedláky, tedy i na rodinu Sixtů. Bohumil Sixta to nesl 

obzvláště těžce. Navíc musel čelit tlaku StB, která ho nutila k práci informátora. 

Vražda 21. listopadu 1950 je z pohledu dnešního člověka tragickou událostí, 

protože zoufalý čin byl ovlivněn nátlakem KSČ a také psychickou nemocí 
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Bohumila Sixty. Rodiny a přátelé zavražděných se však na věc v té době 

pravděpodobně dívali jinak. 

 StB v procesu potřebovala Bohumila Sixtu vykreslit v tom nejhorším 

světle, proto ho obvinila i ze založení ilegální organizace Svobodná garda. 

K tomu využila i „přestupků“ lidí, kteří byli ve vzájemném kontaktu, a tím se 

snažila zastrašit ty, kteří by například odmítali vstupovat do JZD. „Přestupky“ 

Jana Mátla a Jana Křípače totiž souvisely s povinnými dodávkami a navíc 

společně s Janem Křípačem vlastnili pozemky, na kterých chtěli samostatně 

hospodařit. Dnes už nezjistíme, jestli organizace opravdu existovala, je ale jisté, 

že se Jan Šumbera, Jan Mátl, Jan Křípač a František Ovesný na její činnosti 

nepodíleli a proti tehdejšímu režimu se provinili jen drobnějšími zločiny            

a přestupky. Není ani jisté, že Jan Mátl, Jan Křípač a František Pšurný útěk za 

hranice skutečně plánovali.  

Svou prací jsem chtěl poodhalit pravdu o nosislavském rodáku Bohumilu 

Sixtovi, poznat jeho osobnost a motivy jeho tragického činu. Práce by měla 

přispět k rozšíření povědomí nosislavských lidí o jeho osobnosti. Snažil jsem se 

také alespoň částečně proniknout do případu ilegální organizace Svobodná 

garda, nad jejíž existencí viselo mnoho otázek. Byla by škoda, kdyby tyto dějiny 

upadly v zapomnění. Generace občanů, jež počátky komunistické totality zažila, 

se již řadí spíše mezi seniory a řada z nich ani neví, co se přesně stalo. Mladší 

generace pak mnohdy o této události neví vůbec. Té je má práce také určena, 

protože o fungování komunistické vlády 50. let minulého století na 

Židlochovicku se tak může dozvědět něco nového, co v učebnici nenajde. 

Práce může být podnětem k dalšímu hledání pramenů a přesnějšímu 

objasňování událostí.   
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28) Vzpomínky pamětníků: Jaroslava Samsonová, roz. Hlaváčková, nar. 27. 2. 1925, zazn. 

22. 2. 2007. 

29) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 

2006. 

30) Například stodoly pana hospodáře Jaroslava Sedla č. p. 52 a pana Jaroslava Drobného 

č. p. 32. Vzpomínky pamětníků: Jaroslava Samsonová, roz. Hlaváčková, nar. 27. 2. 1925, 

zazn. 22. 2. 2007. 

31) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. 

32) Vzpomínky pamětníků: Jaroslava Samsonová, roz. Hlaváčková, nar. 27. 2. 1925, zazn. 

22. 2. 2007. 
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33) Kolektiv autorů, 500 let městečka Nosislav, Nosislav: MNV Nosislav, 1986, str. 27. 

34) Sokol, MNV, KSČ a Osvětová beseda. Vrbecký, F., Mrtví nemluví, 1. vydání, Praha: Naše 

vojsko, 1985, str. 182. Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB 

v Brně, č. j. A-98/603-51. 

35) Památník Rudé armády byl odhalen dne 31. srpna 1947 a MNV za něj zaplatilo celkem 

24 465 Kčs. Jeho umístění tehdy bylo mezi Mateřskou školou č. p. 103 a domem č. p. 1, na 

rozhraní ulic Komenského a Pod Baštou. Dnes stojí na obecním hřbitově, ulice U Hřbitova. 

SOkA Rajhrad, neinv., Nosislavská Pamětní kniha obecní, str. 116. Vzpomínky pamětníků: 

Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

36) Tehdy byl v budově dnešní polikliniky č. p. 149, náměstí Míru, Židlochovice i okresní 

soud s malou věznicí. Vzpomínky pamětníků: Jaroslava Samsonová, roz. Hlaváčková, nar. 

27. 2. 1925, zazn. 22. 2. 2007. 

37) Podle výpovědi strážmistra Rudolfa Bugnera ze 14. ledna 1951 se v rozhovoru s ním 

Bohumil Sixta přiznal i k odstraněnému znaku SSSR a následně jej strážmistrovi vrátil. 

Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-98/603-

51. 

38) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

39) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-98/603-

51. 

40) Revers = písemný doklad, v němž osoba, která jej podepsala, prohlašuje, že byla 

poučena o možných následcích svého jednání (např. odchází-li přes radu lékaře předčasně 

z nemocnice). Klimeš, L., Slovník cizích slov, 7. vydání, Praha: SPN, 2005. Archiv 

ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 

38/51-56. Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,        

č. j. A-98/603-51. 

41) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Státní prokuratura v Brně, spis. značka     

4 SPt II 38/51-26. Národní archiv, neinv., Generální prokuratura v Praze, spis. značka        

T 1914/50-76. Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,  

č. j. A-649070-50. Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn.    

23. 12. 2006. 

42) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

43) Vzpomínky pamětníků: Jaroslava Samsonová, roz. Hlaváčková, nar. 27. 2. 1925, zazn. 

22. 2. 2007. 



 42 

44) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. 

45) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-98/603-51. Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, 

zazn. 11. 2. 2007. 

46) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

47) Z organizací to byla podle Bohumila Sixty například skupina „Jánošík“ (členové Josef 

Flodr, Miroslav Kloupar, Josef Peterka.) nebo ilegální organizace ve Velkých Němčicích 

(členem Jan Procházka), u zbraní uvedl jména Ladislava Dostála, Václava Procházky, 

Jaroslava Loskota, Jana Procházky, Otty Střídeckého, Karla Blahy, Václava Polického, 

Františka Novotného, Františka Dvořáka, Ladislava Hejtmánka. Při své výpovědi z 24. ledna 

1951 Bohumil Sixta uvedl, že neví, zda tyto informace byly pravdivé, a uváděl je jen kvůli 

získání důvěry příslušníků StB. Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské 

velitelství StB v Brně, úřední záznam č. 69/50, č. 17/50, č. j. A-648167-50; úřední záznam  

č. 68/50, č. 4/50, č. 5/50, č. 6/50, č. 7/50, č. 8/50, č. 10/50, č. j. A-648157-50. Národní 

archiv, neinv., Generální prokuratura v Praze, spis. značka To III 131/51. 

48) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

49) V již uvedené výpovědi z 24. ledna 1951 Bohumil Sixta zpochybnil i tuto informaci. 

Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně, úřední záznam 

č. 67/50, č. 70, č. 7/50, č. j. A-648156-50. Národní archiv, neinv., Generální prokuratura 

v Praze, spis. značka T 1914/50-76.  

50) Sixtovi byli nakonec donuceni do JZD vstoupit v roce 1953. Vzpomínky pamětníků: 

Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn. 11. 2. 2007. 

51) V tomto místě silnice prudce zahýbá. Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 

15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

52) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

53) Národní archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-76. 

54) Oba jmenovaní byli pochováni dne 24. 11. 1950. Ladislav Lebduška v Medlově             

a Vlastimil Sojka v Hlubokém, pošta Domášov. SOkA Rajhrad, C-162 Archiv města 

Židlochovice, pamětní kniha města E, str. 216. 

55) Národní archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-76. SOkA 

Rajhrad, C-162 Archiv města Židlochovice, pamětní kniha města E, str. 216. 
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56) Křestní jméno Václavíka neuvedeno. Archiv ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, 

Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-26. Vzpomínky pamětníků: Vlastimil 

Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006.  

57) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-98/603-

51. 

58) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-98/603-51. 

59) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. 

60)  Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

61) Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006. 

Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn. 11. 2. 2007. 

Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-98/603-

51. 

62) Národní archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-76. Archiv 

Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Státní prokuratura v Brně, spis. značka 3-Ts II 45/51. 

Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn. 11. 2. 2007. 

63) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. 

64) Národní archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-76. 

65) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, vyšetřovací spis ÚDV, spis. značka 1 Tzn 

16/97. Vokurka, M., Hugo, J. a kolektiv: Velký lékařský slovník, 6. aktualizované vydání, 

Praha: MAXDORF, 2006, str. 837–838.  

66) Uvedena jsou jména MUDr. Aloise Krátkého, MUDr. Josefa Kohouta a MUDr. Emila 

Žalmana. Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, vyšetřovací spis ÚDV, spis. značka   

1 Tzn 16/97. 

67) Provinění: trestný čin velezrady podle § 78, odst. 1, písm. c/, odst. 2 písm. a/, odst.     

3 písm. f/ trestního zákona č. 86/1950 sb., dokonaná a nedokonaná vražda § 5, 216, odst. 

1, odst. 2 písm. a, b, c trestního zákona č. 86/1950 Sb. (trestního zákona). Bohumil Sixta 

také přišel navždy o čestná a občanská práva a propadlo mu veškeré jmění. Liška,            

O. a kolektiv, Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989, 2. opravené     

a rozšířené vydání, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 

2006, str. 134. Národní archiv, neinv., Generální prokuratura v Praze, spis. značka             
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T 1914/50-76. Národní archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 

38/51-26. 

68) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. 

69) Provinění Jana Křípače, Jana Mátla a Františka Ovesného: trestný čin velezrady podle   

§ 78, odst. 1, písm. c/, odst. 2 písm. a/ trestního zákona č. 86/1950 sb., Provinění Jana 

Šumbery: trestný čin neoznámení trestného činu podle § 165 trestního zákona č. 86/1950 

sb. Národní archiv, neinv., Generální prokuratura v Praze, spis. značka R 27/57. Národní 

archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-26. 

70) Národní archiv, neinv., Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-33784/649070-50. 

Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn. 11. 2. 2007. 

Vzpomínky pamětníků: Vlastimil Dobrovolný, nar. 15. 7. 1927, zazn. 23. 12. 2006.  

71) Datum úmrtí nezjištěno. 

72) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-649070-50. 

73) Bohumil Sixta jim i ukazoval pistoli, s kterou hodlal příslušníky StB zavraždit. 

V rozhovoru s Janem Šumberou pak Jan Křípač prvně jmenovanému doporučoval, aby se 

svému švagru tu pistoli pokusil vzít. Tuto výpověď potvrdil i Jan Šumbera. Tamtéž.  

74) Tamtéž. 

75) Tato informace byla Bohumilem Sixtou později zpochybněna. Archiv Ministerstva vnitra, 

a. č.  V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-98/603-51. Národní archiv, neinv., 

Krajské velitelství StB v Brně, č. j. A-33784/649070-50. Národní archiv, neinv., Státní 

prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-26. 

76) Datum úmrtí nezjištěno. 

77) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-649070-50. 

78) Tamtéž. 

79) Organizace Bohumila Sixty měla, na základě výpovědi Františka Ovesného, provést 

pokus o převrat co nejdřív, dokud je StB všechny nepozatýká. Se zbraněmi, které byly, 

podle něj, ukryty po budovou školy č. p. 127, měli obsadit stanici SNB v Židlochovicích, kde 

by získali další pistole a pušky. Dále by pronikli do budovy MNV a do budovy rozhlasu, 

kterým by pak vyzvali občany na jihu Moravy, aby se do povstání zapojili. Tamtéž. 

80) Národní archiv, neinv., Krajské velitelství StB v Brně, č. j.  A-33784/649070-50. Národní 

archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-26.  



 45 

81) Datum úmrtí nezjištěno. 

82) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-649070-50. 

83) Tamtéž. 

84) To pravděpodobně odkazuje na informaci o ilegálním přechodu hranic (Jan Mátl, Jan 

Křípač a Antonín Pšurný), kterou Bohumil Sixta předal příslušníkům StB. Tamtéž. 

85) Tamtéž. 

86) Národní archiv, neinv., Krajské velitelství StB v Brně, č. j.  A-33784/649070-50. Národní 

archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-26. 

87) Jan Šumbera zemřel v lednu roku 2007. 

88) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-649070-50. 

89) Členové této organizace byli pozatýkáni za držení nelegální rozhlasové stanice, díky 

které měli být v kontaktu se zahraničím, a tak plánovat státní převrat. Tamtéž. 

90) Tamtéž. 

91) To také dokládá uvedený fakt, že byl Jan Šumbera překvapen, když uslyšel zprávy       

o vraždě příslušníků StB Bohumilem Sixtou. Zprvu tomu nemohl uvěřit a nemyslel si, že by 

něčeho takového byl jeho švagr schopen. Tamtéž. 

92) Národní archiv, neinv., Krajské velitelství StB v Brně, č. j.  A-33784/649070-50. Národní 

archiv, neinv., Státní prokuratura v Brně, spis. značka 4 SPt II 38/51-26. 

93) Například je tloukli po hlavě, kopali do nich a obuškem bili přes chodidla. Také jim  

například poručili dřepnout si a na jejich napřažené ruce naložili svazek knih a vyvíjeli          

i psychický nátlak – vyhrožovali oběšením a jako důkaz svých slov do vyslýchací místnosti 

přinesli provaz a hřebík. Generální prokuratura v Praze, spis. značka R 27/57.  

94) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-649070-50. Národní archiv, neinv., Generální prokuratura v Praze, spis. značka        

R 27/57. 

95) Tamtéž. 

96) Národní archiv, neinv., Krajský soud v Brně, spis. značka 3-Ts II 45/51. 

97) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, spis. 

značka 1 Tzn 16/97. 

98) Vzpomínky pamětníků: Aloisie Šumberová, roz. Sixtová, nar. 8. 8. 1929, zazn.           

11. 2. 2007. 
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99) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-98/603-51. 

100) Nosislav: Historie a dnes [online], Nosislav: Obec Nosislav, 2008, [cit. 23. 3. 2008]. 

Dostupný na WWW: ‹http://www.nosislav.cz/nosislav/default.htm›. 

101) Kolektiv autorů, Nosislav – mapa, Nosislav: Obec Nosislav, 2003. 

102) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-98/603-51. 

103) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-98/603-51. 

104) Archiv Ministerstva vnitra, a. č. V-1061-Brno, Krajské velitelství StB v Brně,                 

č. j. A-98/603-51. 

105) Tamtéž. 

106) Tamtéž. 

107) Soukromý archiv A. Šumberové, roz. Sixtové, nar. 8. 8. 1929. 
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Seznam zkratek 

 

JZD = jednotné zemědělské družstvo 

KSČ = Komunistická strana Československa 

MNV = místní národní výbor 

MV = Ministerstvo vnitra 

NF = Národní fronta 

NPT = nápravně pracovní tábor 

RVHP = Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SNB = Sbor národní bezpečnosti 

SSSR = Svaz sovětských socialistických republik 

StB = Státní bezpečnost 
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Soukromý archiv A. Šumberové, roz. Sixtové, nar. 8.8. 1929 
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