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Ohleduplnost ke komunistům nemá význam

ONDŘEJ ŠULÍK

Olomouc – V totalitních lá-
grech ztratil kamarády, na
trestanecké šachtě přišel o pár
prstů na nohou při závalu, ně-
kolik let neviděl svou rodinu
a teď, když zapne televizi, vidí
komunisty dávat lekce o de-
mokracii. Třiaosmdesátiletý
Olomoučan Milan Sehnal by
takto mohl shrnout jen pár ži-
votních okamžiků. Kdyby se
měl pořádně rozvykládat, lidé
by poslouchali několik hodin.
A nejspíš s otevřenou pusou
a mrazením v zádech.

Poprvé se s totalitou setkal
v roce 1939 v Olomouci. „Je-
den snaživý gestapák mě
a mého bratra odvedl na jejich
sídlo, protože jsme nosili
skautské pásky. To se tenkrát
samozřejmě nesmělo. Musela
si pro nás přijít matka,“ začí-
ná své vyprávění Milan Se-
hnal. Gestapák jeho mamince
hodil pásky k botám s tím, že
jestli se to bude opakovat, tak
půjde rodina do koncentráku.
Táboru smrti se jeho nejbližší
rodina nakonec vyhnula.

Ale po válce zažil Milan Se-
hnal lágry jiné totality. Té ko-
munistické.

Ve službách západní
výzvědné služby
Režimu se navždy zprotivil
útěkem a prací pro americkou
výzvědnou službu. Měl toho
už dost. „Když mně bylo
v osmačtyřicátém roce osm-

náct let, strana zakázala
skaut. Tehdy jsem měl víc od-
vahy než rozumu a plnou hla-
vu odporu k těm, co vedli stát.
Rozhodl jsem se odejít za hra-
nice. Do americké zóny v Ně-
mecku,“ vzpomíná a s hlubo-
kým nádechem se dostává
k temnější části svého života.

V Mnichově dobrovolně
vstoupil do americké výzvěd-
né služby, pro kterou později
doma sháněl informace o vo-
jenském prostoru Libavá
u Olomouce. Jenže při jedné
cestě vlakem jej chytili.

Byla to obyčejná kontrola
dokladů ve vlaku. Na jeho pa-
pírech se jim něco nezdálo
a z vlaku ho vyvedli v pou-
tech. „Byla to náhoda, že mě
chytli,“ krčí rameny a zamyš-
leně se dívá ven. „Jenom ná-
hoda,“ opakuje.

Těžké časy
za mřížemi
Věci pak dostaly rychlý spád.
Tajný soud. Posledních pět
minut s rodinou. Převoz do pl-
zeňské trestnice Bory. Píše se
rok 1950 a devatenáctiletý Mi-
lan Sehnal je na základě záko-
na 231 o ochraně republiky
odsouzen na dvanáct let. Za-
čínají jeho těžké časy ve věze-
ních.

Kromě Plzně mu mříže brá-
nily ke svobodě v Jáchymově,
Horním Slavkově, v táboře
Vojna u Příbrami, Ruzyni
a pak v Leopoldově. V každém
z nich si zažil svoje, ale nikdy

se nevzdal svých názorů na
rudou totalitu. Pevně si stál za
svým a často se mu jeho činy
vymstily.

Den nezávislosti
a žert jako vzpoura
V jáchymovském táboře Ma-
riánská se pokusil se svými
spoluvězni o útěk a sabotáž.
Neúspěšně. Ozbrojení sou-
druzi je chytli a Milan Sehnal
dostal tři měsíce korekce. „To
neznáte?“ ptá se a hned odpo-
vídá. „Korekce byla taková
bezva věc, kdy mě nechali vi-
set za ruce a jídlo jsem dostal
jednou za tři dny,“ přibližuje
otřesné metody jakoby nic.
Člověk si ale těžko něco tako-
vého představí.

V táboře Vojna u Příbrami
se zúčastnil dalšího odporu.
„Fárali jsme tam na šachtě,
kde jsme měli rudou tabuli cti
a černou tabuli hanby. Třetí-
ho července večer jsme na ta-
buli cti připnuli americkou
vlajku a na tu černou hanbu
jsme dali obrázek z dohody
Ribbentropa s Molotovem
o rozdělení Polska,“ vzpomí-
ná s nepatrným úsměvem.

Stráž vylepšené tabule na-
šla druhý den ráno, na ame-
rický svátek Dne nezávislosti.
Do toho vězni drželi hromad-
ně hladovku, a to na soudruhy
bylo už moc. Obvinili vězně ze
vzpoury a do tábora najelo ně-
kolik ozbrojených rot s kulo-
mety. „Kdyby někdo z nás ješ-
tě něco provedl, všechny nás

postřílejí jako dobytek,“ říká
už bez úsměvu Milan Sehnal.
Za oba incidenty mu navýšili
trest a měl si tak odsedět až
třicet let. Víc let, než zatím
vůbec prožil.

Občan druhé třídy
Nakonec ale v celách strávil
roků jedenáct. V roce 1960 se
dostal ven díky prezidentské
amnestii. Stal se z něj takzva-
ný občan druhé třídy. „Lidi
tenkrát byli naočkovaní
a na politické vězně se dívali
skrz prsty. Málokdy poznali,
že jsme úplně normální lidi.
Jako oni,“ rozhazuje rukama
a kroutí hlavou nad „správ-
nými lidmi“. Osvobození věz-
ni, co se dopustili zločinu pro-
ti republice, nebyli nikdy jako
ostatní. Jak se dostali z lágrů
ven, byli neustále v hledáčku
Státní bezpečnosti.

StB se o bývalého vězně za-
jímala zejména po osmašede-
sátém. „V tom roce byl v dub-
nu v Praze založen Klub 231,
kde se sdružovali političtí
vězni. Potom se zakládaly po-
bočky v dalších městech,“
klidně vypráví dál Milan Se-
hnal o volnější době pražské-
ho jara.

S klubem v Olomouci byly
problémy, neměli povolení
pořádat schůze. „Až do léta
jsme se snažili udržet olo-
mouckou pobočku. Pak ale
přišel jednadvacátý srpen a...
šlus. Konec. Žádný Klub 231 už
neexistoval,“ náhle uťal vy-

právění Milan Sehnal. Přestal
stejně nenadále, jako když
sem vpadla vojska Varšavské
smlouvy. Olomoučtí členové
tehdy rychle spálili všechny
dokumenty. To aby StB ne-
zjistila, kdo do klubu patřil.
I přesto si některé podezřelé
přiváděli k výslechu. Milan
Sehnal jejich vyšetřování
podstoupil dokonce čtyřikrát.

Pak žil Milan Sehnal spořá-
daně s manželkou a třemi dět-
mi a pracoval jako pomocný
montér ocelových konstrukcí.
Až do revoluce.

Revoluční euforie
a rozčarování
Po ní v listopadu a prosinci
1989 nastala euforie. V nově
nabyté svobodě založili bývalí
členové K 231 Konfederaci po-
litických vězňů a Milan Se-
hnal stanul v čele její olo-
moucké pobočky, kde je doteď.

Podle stanov Konfederace
jsou političtí vězňové dokla-
dem toho, co se tady dělo od
roku 1948 až do konce osmde-
sátých let. „Požadujeme, aby
se lidé, co jsou odpovědní za
zvěrstva v padesátých letech,
nedostávali do centrálních
úřadů. Také se snažíme, aby
bylo postaráno o ty, kteří byli
ve vězení poznamenaní na
duši nebo i na těle,“ rázně vy-
světluje olomoucký předseda.

Milan Sehnal má kromě
jasných cílů v Konfederaci
i své vlastní pevné názory.
„Nejvíc mi vadí, že po revolu-

ci místo zrušení komunistic-
ké strany ji chtěli reformovat.
Důsledek toho je, že nám teď
komunisti dávají lekce o de-
mokracii. Tak kde to jsme?“
ptá se rázně Milan Sehnal.
A jedním dechem pokračuje.
Aby dodal slovům důraz, ná-
znakem bije do stolu.

„Neříkám, že demokracie
tady a teď je něco extra. Ale
tehdy komunisti někomu ně-
co ukradli a dali to druhému.
To přece taky nejde! Za těch
asi padesát let, co byli u moci,
se dopustili lži, podvodu a zra-
dy na národu, když nás pro-
dali do područí sovětům,“
zdánlivě domluvil odpůrce
komunistů. Chce toho ale říct
ještě víc. „Jakákoli ohledupl-
nost vůči nim neměla a nemá
význam. Měli po revoluci za-
čít na zelené louce jako ostatní
strany, odevzdat nakradený
majetek a bylo by. To, že si
k názvu své strany přidali jed-
no písmenko, je podle mě
opravdu málo,“ hořce se ke
konci směje.

Celý svůj příběh vypráví
klidně, občas ledabyle. Jen
v některých částech se trochu
rozohnil. Stále existující ko-
munistickou stranu nebere
Milan Sehnal s klidem, ale ji-
nak si nenechává zkazit svůj
zasloužený odpočinek. I když
říká, že při tom všem neštěstí
to pro něj dopadlo dobře, od-
počinek si zaslouží pořádný.
Bez lágru, bez korekce, bez
výslechů, bez mučení, beze
strachu.

Autor je studentem
Masarykovyuniverzity v Brně

Kdo je Milan Sehnal
Narodil se 22. května 1930
vOlomouci jako nejmladší
ze čtyř dětí Roberta
aAnežkySehnalových.
Během světové války se jeho
rodina potýkala s vyšetřo-
váním gestapa kvůli jeho
strýci Floriánovi Jahodovi,
který utekl doAnglie, aby
tambojoval proti Německu.

Po válce se vrátil ke
skautingu, kam chodil už ja-
komalý.Po sporech se
svazemmládeže a zrušení
skautu v roce 1948 se
rozhodlMilan Sehnal
z Československa utéct.
Dostal se do americké zóny
v Německu, kde nastoupil do
zpravodajské služby Copun-
ter Intelligence Corps. Pro
ně získával informace z vojenského prostoru na Libavé.V listopadu 1949
jej ale náhodou chytli a zatkli a šel do vězení, kde v různých lágrech
strávil jedenáct let.

V roce 1968 byl členemolomoucké pobočky K 231, klubu politických
vězňů, ale po vpádu vojsk Varšavské smlouvy byl klub zakázán.Milana Se-
hnala pak často vyslýchali příslušníci Státní bezpečnosti. A oddychnout si
mohl až při sametové revoluci.

Hned po zvonění klíčů se založila Konfederace politických vězňů,
která pokračuje v aktivitáchK231.Milan Sehnal je v čele jejich olo-
moucké pobočky až doteď.

Se svou druhou ženou žije v Olomouci amá tři dospělé děti. (šul)
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ZAČALO TO SKAUTEM. S prvky totalitního systému se Milan Sehnal poprvé setkal ještě coby kluk v roce 1939, příslušníkovi gestapa se ne-
líbila jeho skautská páska. To nejhorší ale zažil nynější šéf pobočky Konfederace politických vězňů v Olomouci v průběhu vlády Komunistické
stranyČeskoslovenska, prošel si několika žaláři, korekcemi i statutemobčana druhé třídy. Foto: Ondřej Šulík

Slovníček pojmů
Politický vězeň
Je osoba, kterou odsoudily československé soudy v období od 25. února
1948 do konce roku 1989 za politický odboj nebo politický odpor proti
komunistickému režimu.
Konfederace politických vězňů
Je nezisková organizace, která sdružuje bývalé politické vězně komunis-
tického režimu v Československu, osoby, které byly nuceny opustit vlast
z prokazatelně politických důvodů a dostaly azyl v jiné zemi, osoby, které
se v cizině zapojily do protikomunistického odboje, a také ty, které kvůli
jejich protikomunistickým činům a smýšlení odsoudil Lidový soud trestní.
Navazuje na práci „Klubu bývalých politických vězňů – K 231.
K 231
Klub bývalých politických vězňů založen na jaře 1968 a ukončen vpádem
vojsk pěti armád v srpnu téhož roku. Je předchůdcem Konfederace poli-
tických vězňů. Číslo 231 v názvu připomíná číslo zákona, na jehož základě
byli političtí vězni odsouzeni za zločiny proti republice.
Státní bezpečnost
Byla tajná politická policie. Patřila k hlavním pilířům komunistického re-
žimu u nás. Po celou dobu existence totalitního režimu zasahovala svou
činností do osudů statisíců občanů a do života celé československé spo-
lečnosti. Zdroj: Konfederace politických vězňů, totalita.cz

RODINA SEHNALOVA.Milan Sehnal se narodil v Olomouci, jeho dětství významně ovlivnila rodinná vý-
chova i prvorepublikové školství. Foto: Ondřej Šulík

Důležitá data
Milana Sehnala
0 listopad 1949 zatčen
0 březen 1950 odsouzen
0 říjen 1950 odjel do tábora
Mariánská v Jáchymově
0 březen 1951 korekce
0 květen 1951 věznice Bory
v Plzni
0 září 1951 tábor 12 na Slav-
kovsku
0 1953 až 4. červenec 1955 tá-
bor Vojna
0 červenec 1955 až prosinec
1955 vězení v Ruzyni
0 od prosince 1955 až do pro-
puštění na svobodu 12. května
1960 Leopoldov, Nové Samoty

V neděli 17. listopadu si Česká republika připomene výročí
sametové revoluce. Od převratu, který odstavil odmoci

komunistickou stranu, uplyne už čtyřiadvacet let. K této příle-

žitosti vámDeník přináší příběhmuže, který před totalitou ni-
kdy nechtěl ustoupit. Na čtyřicet let vlády jedné strany vzpo-
míná politický vězeňMilan Sehnal.
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