
 
       

 
 
 
 
   Chtěl bych napsat příběh, který se stal naší     

rodině, konkrétně mé prababičce a pradědovi. Moje 
prababička se za svobodna jmenovala Aloisie Plichtová 
a vzala si za manžela mého pradědu Bohumila Kutnara. 
Prabábi měla ještě šest sourozenců, praděda měl jednoho 
bratra.  

 
Praděda bojoval v první světové válce, byl hrdina 

od Sborova, Bachmače, dva roky válčil na Sibiři, kde čeští 
legionáři obsadili transsibiřskou magistrálu. Po skončení 
bojů jel z Vladivostoku přes Japonsko a Čínu parníkem do 
Terstu a pak do Československa. 

 
 
 

        
 
Po válce praděda pracoval u finanční stráže, sloužil v Komárně až do začátku druhé světové války. 
Když začala druhá světová válka, praděda z finanční stráže odešel, že za Hitlera sloužit nebude. Pak 
do konce války pracoval u sedláků.  
 

  
 
Před druhou světovou válkou se oženil s mojí prabábi, Aloisií Plichtovou a bydlel v Jaroměřicich 
nad Rokytnou. Praděda byl hrdina a od ministra obrany dostal válečný kříž za zásluhy. Pochodoval 
v Praze před prezidentem Masarykem a dostal mnoho vyznamenání. 
      

 



     
 
   

Prabábi měla sourozence Marii, Anastázii, Julii, Antonína, Františka a Stanislava. Antonín 
byl velký sedlák, měl velký statek a rozsáhlé polnosti. Byl to partyzán a za druhé světové války 
ukrýval parašutisty vyslané z Anglie. Zapojil se i do partyzánské skupiny kraje Lenka-Jih a po válce 
byl vyznamenán za chrabrost.  

V roce 1948, když se dostali komunisti k moci, začali nutit sedláky ke vstupu do JZD. 
V bývalém okrese Moravské Budějovice byli sedláci tak silní, že necítili potřebu do JZD vstupovat. 
Dále zde byli silně věřící lidé, kteří se opírali o římskokatolické kněze, ti měli velký vliv na mládež 
a na místní obyvatelstvo. Komunisti a StB vymysleli v Jihlavě za schválení tehdejšího 
komunistického prezidenta Gottwalda provokativní akci Babice. Cílem této akce bylo zastrašit 
místní obyvatele a donutit je vzdát se majetku a vstoupit do JZD. K tomu použili zkrachovalého 
západního agenta Vladislava Malého, který zmanipuloval bývalé sedláky, partyzány a kněží. Mezi 
nimi byl i bratr mé prababičky Antonín Plichta ze Šebkovic. Vladislav Malý vyprovokoval 
přepadení MNV v Babicích ve škole, kde probíhalo zasedání a kde byli zastřeleni tři funkcionáři 
MNV. Z toho činu byli obviněni tři kněží a sedm sedláků a živnostníků, mezi nimi i můj praprastrýc 
Antonín Plichta. Byl zadržen a odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 14.7.1951 v Jihlavě. 
V této souvislosti byl v poli u Babic zastřelen příslušníky StB i syn mého praprastrýce, Antonín 
Plichta ml.. Bylo mu 22 let. Druhý syn Antonína Plichty, Stanislav Plichta, byl postřelen, ochrnutý 
na spodní část těla byl převezen do nemocnice a za rok byl převezen do Prahy. V Praze se částečně 
uzdravil. Když mohl sedět na invalidním vozíku, byl 23.5.1953 popraven. Bylo mu 22 let.  

 

   
 
 
 



 
V souvislosti s babickými událostmi byl vzat do vazby i můj praděda Bohumil Kutnar. Byl 

převezen do Jihlavy, kde mu však StB žádnou protistátní činnost nedokázala. V době pradědovy 
vazby provedla StB domovní prohlídku domu, ve kterém praděda s prababička žili. StB hledala 
důkazy a tak vytrhala podlahy a převracela skříně. Veškeré doklady, co měl praděda z legií, 
uniformy, medaile, knihy, vše bylo zabaveno. Prabábi byla vyslýchaná za použití násilí a za účasti 
mého dědečka, kterému bylo teprve sedm let. I on neunikl napadení StB. Praděda po výslechu u StB 
v Jihlavě dostal mrtvici a ochrnul,  šest let ležel a prababička se o něj starala až do jeho smrti. StB 
byla ve spolupráci s KSČ a po pradědově smrti donutila prababičku, aby dům, ve kterém dosud 
bydlela a který ji nechal postavit její otec Antonín Plichta jako svatební dar, pod cenou prodala.  

 

 
 
 
Babická akce se dotkla celé rodiny Plichtových, všem byl zabaven majetek a nebo byli 

všelijak postihováni. Prababiččin bratr František Plichta byl 25.3.1952 odsouzen k 25 rokům 
vězení. 

Tyto informace mám od svého dědy Václava Kutnara a dále z brožury „Obětem 
komunistické zvůle“, kterou napsal manžel prababiččiny sestry, Jindřich Nahodil, jenž byl 
v souvislosti s babickými událostmi odsouzen na 23 let vězení. 
 


