
Jan Voženílek 
Narozen 28. 2. 1909 v Předměřicích nad Labem jako nejmladší z dětí 

p. Josefa Voženílka (zakladatele Předměřických mlýnů) a Františky, roz. Kučerové. 

Sourozenci: Marie (1897), Josef (1898), František (1905). 

Vystudoval obecnou školu (1920), reálku (1924), hospodářskou školu v Chrudimi (1928), 

Vysokou školu obchodní v St. Gallen ve Švýcarsku (1931) a mlýnskou školu v Břeclavi (1933). 

V letech 1933–1946 jako spolumajitel pracoval v rodinné firmě „Mlýny Voženílek“. 

V Předměřicích n/L. v r. 1942 se oženil se Zdenkou Holoubkovou. 

Za svého působení ve východních Čechách vytvářel a byl spoluautorem královéhradeckého 

národního kroje. Též aktivně působil v organizaci Sokolů a byl se svými sourozenci 

jedním z aktivních členů Selské jízdy. Jeho láskou byli koně, a vše, co s nimi je spojeno. 

V letech 1947-1949 pracoval jako hospodářský správce v Bohumilicích v jižních Čechách, 

na rodinném statku své tchyně, p. Růženy Holoubkové, které zemřel ve 30. letech manžel  

a v r. 1947 nejstarší syn. Tamtéž pracoval i v r. 1949–1950 jako správce, až do znárodnění  

v r. 1950. Pak byl nucen pracovat jako dělník ve Státních lesích a u Pozemních staveb 1951-1952. 

24. 7. 1952 byl zatčen a po výsleších v Hr. Králové, Pardubicích, Písku a Táboře odsouzen 

ve vykonstruovaném procesu v Č. Budějovicích jako údajný vedoucí protistátní skupiny  

(lidí, kteří se ani neznali). U soudu přiznal jen to, že pomohl bratrovi při útěku za hranice. 

Původně měl dostat „provaz“, pak doživotí, nakonec dostal 20 let za velezradu. 

Trest vykonával na Mořině (Český Mauthausen), v Jáchymově, většinu času na uranových dolech 

Bytíz-Příbram. Zažil brutální výslechy, pobytem v temnici měl poškozený zrak, vracel se  

s podlomeným zdravím. V příloze „Citace“ uvádíme část jeho žádosti o zrušení rozsudku 

v r. 1968-1969, kde p. Voženílek uvádí vlastními slovy průběh svého věznění. 

V r. 1964 byl propuštěn, ale ještě do r. 1972 pracoval u uranových dolů Příbram.  

Musel po propuštění splácet náklady na pobyt ve vězení. 

V dokumentech Státní bezpečnosti, odtajněných v r. 1990, jsme se mj. dozvěděli, že musel 

chodit ještě celá osmdesátá léta k výslechům na Bezpečnost. Dále jsme se dozvěděli, že 

jeho bývalý „spoluvězeň“, p. Cvrk ze severní Moravy, který jej na svobodě jako „přítel“ 

navštěvoval a psal přání k Vánocům, byl na něj nasazený agent. 

Po propuštění pracoval u Dopravních podniků v Praze jako elektrikář, od r. 1980 se staral 

o zahradu měnírny v Hradešínské ulici. 



Zemřel 14. prosince 1992 v Praze, a stihnul si tak ještě šťastně poplakat po listopadu 1989, 

a též mu byla přiznána v r. 1990 rehabilitace za jeho věznění, byl též členem Konfederace politických 

vězňů. 

 

 


