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Bohumil Geist 

 

Bohumil Geist se narodil dne 15. října 1900 ve Studené. Po návratu z I. světové války, 
kam ve svých 17 letech narukoval, nastoupil službu u četnictva. Ta poté provázela 
většinu let jeho produktivního věku až do roku 1948. Během tzv. První republiky sloužil 
Bohumil Geist na Slovensku, převážně v jeho východní části, a to až do roku 1939. 
Tehdy byl jako štábní strážmistr zařazen na četnickou stanici v Telči. 

V Telči poté Bohumil Geist strávil následující léta svého života, byť s nucenými 
přestávkami v podobě věznění v průběhu II. světové války a dále po komunistickém 
puči v roce 1948. 

V březnu 1943 byl zatčen gestapem a v procesu, který se konal v Berlíně, byl odsouzen 
v únoru 1944 v Berlíně Lidovým soudním dvorem za neoznámení velezrádného jednání 
k deseti letům káznice a deseti letům ztráty cti. Po odsouzení byl eskortován do věznice 
v Bayreuthu (v Bavorsku). Jednalo se o proces s obyvateli Telče a okolí, kteří pomáhali s úkrytem Františku 
Pospíšilovi, veliteli parašutistické skupiny Bivouac. 

Věznice v Bayreuthu byla osvobozena americkou armádou v dubnu 1945. 

Po návratu do Telče se Bohumil Geist opět přihlásil ke službě u četnictva a stal se vrchním strážmistrem Sboru 
národní bezpečnosti (nástupnická organizace policie a četnictva). V letech 1945 a 1946 byl členem MNV v Telči za 
národněsocialistickou stranu. Pracoval rovněž jako předseda odbočky Svazu osvobozených politických vězňů 
v Telči 

V průběhu poválečných let byl jmenován prozatímním a později řádným (od roku 1946) velitelem stanice SNB 
v Telči. 

Pro účast na schůzi na ústředním sekretariátu národně socialistické strany v Praze, za účasti asi osmi desítek 
důstojníků čsl. armády a 25 příslušníků SNB, konané počátkem roku 1948 pod vedením dr. Vladimíra Krajiny, 
poslance a generálního tajemníka národněsocialistické strany, byl v únoru 1948 zatčen a umístěn do policejní 
vyšetřovací vazby. Následovala domovní prohlídka a okamžité propuštění ze služby. 

Tato schůze byla zneužita komunistickými orgány jako záminka pro zatýkání zúčastněných v rámci údajného 
zločinu úkladu o republiku. 

Hlavní přelíčení se konalo u státního soudu v Praze na Pankráci v dubnu 1949. Přelíčení bylo prohlášeno za tajné, 
aby nemohlo být přístupné veřejnosti. Bohumil Geist byl odsouzen pro zločin úkladů o republiku k trestu 1 a ½ 
roku těžkého zostřeného žaláře se ztrátou občanských práv na 3 roky a eskortován do trestnice na Bory u Plzně, 
kde byl vězněn až do propuštění v srpnu 1949. 

V roce 1948 byl Bohumil Geist vyloučen v důsledku údajného „protilidového smýšlení a uvěznění“ ze Svazu 
osvobozených politických vězňů. 

Bohumil Geist, jeho manželka Růžena a starší syn Bohumil byli také v květnu 1948 zařazeni na „Soupis 
nespolehlivých osob“ z Telče a okolí, kteří měli být vyloučeni z veřejného života, a to soupisem ze dne 4. dubna 
1948. Následovalo prohlášení o státní a politické nespolehlivosti B. Geista. 

Ve stejné době - rozhodnutím MNV v Telči z prosince 1949 - bylo nařízeno nucené vyklizení rodinného bytu a 
vystěhování do bývalé Lauerovy cihelny za Telčí. 

Po svém propuštění musel Bohumil Geist nastoupit dělnická zaměstnání u různých podniků v okolí. Jeho rodina 
v padesátých letech trpěla neustálou šikanou ze strany komunistů z místního výboru KSČ a některých funkcionářů 
MNV v Telči, a to nejen rodiče, ale i děti. 

Syn Zdeněk byl v roce 1951 nucen nastoupit „vojenskou“ službu u PTP (Pomocných technických praporů). 
Narukoval do útvaru ve Svaté Dobrotivé, odkud byl ovšem po měsíci převelen do Ostravy, kde byl nucen 
v okolních uhelných dolech spolu s ostatními režimu nepohodlnými pétépáky dolovat uhlí.  
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V období tzv. Pražského jara v roce 1968 se Bohumil Geist snažil o rehabilitaci svého případu. V  únoru 1969 došlo 
k úspěšnému dosažení osvobozujícího rozsudku před zvláštním senátem Vyššího vojenského soudu, kterým se 
všichni obvinění z procesu z roku 1949 – včetně Bohumila Geista - zprošťují obžaloby v plném rozsahu. 

Bohumil Geist zemřel dne 4. srpna 1978 v Jihlavě. V jeho životě se zrcadlí pohnuté osudy 20. století jako 
v málokterém jiném – od narukování do zákopů I. světové války přes nelehkou, byť respektovanou službu u 
četnictva na východě Slovenska, po kruté věznění oběma diktaturami 20. století – nacismem a komunismem. Jeho 
osud je silným dokladem toho, jak negativně a nezvratně může do života člověka, ale i jeho nejbližších, zasahovat 
státní moc v totalitních režimech. 

 

Zdeněk Geist, 2013 

Telčské listy 08/2013 


