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Resumé 

 

Diplomová práce se zabývá politickými procesy, v nichž byly v letech 1953 a 

1954 Krajským soudem v Liberci odsouzeny ženy. Obecná část práce se věnuje 

proměnám justice po roku 1948 a pokouší se popsat cestu politické vězeňkyně od 

zatčení, přes vyšetřování a soudní přelíčení po propuštění a následnou rehabilitaci. 

Druhá část práce analyzuje na základě tematického zařazení jednotlivé politické procesy 

se ženami, projednávané v daných letech u Krajského soudu v Liberci. Na konci každé 

kapitoly se práce zároveň pokouší o komparaci jednotlivých kauz, vřazených do stejné 

kategorie. 

 

Klíčová slova: politické procesy, političtí vězni, komunistický režim v 

Československu, ženy ve vězení, politická persekuce, Krajský soud v Liberci, justice 

v Československu po roce 1948, soudní rehabilitace. 

 

 

Summary 

 

The diploma thesis deals with political trials with women, heard before the 

Regional Court in Liberec in 1953 and 1954. The general part of the diploma thesis 

deals with the changes of judiciary after the year 1948 and tries to describe the journey 

of political woman prisoner from the arrest, the trial and the imprisonment till the 

release and rehabilitation. The second part of the text analyses on the basis of thematic 

inclusion individual political trials with women that were brought to the Regional Court 

in Liberec in mentioned years. The attempt to compare individual causes is given in the 

end of every chapter. 

  

Key words: political trials, political prisoners, communist regime in 

Czechoslovakia, women in prison, political persecution, The Regional Court in Liberec, 

judiciary in Czechoslovakia after year 1948, rehabilitation. 
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1. Úvod  
 

 Politické procesy, inscenované komunistickým režimem v Československu od 

konce čtyřicátých let dvacátého století, se již od začátku nevyhnuly ani ženám. 

Následující diplomová práce se věnuje ženám, odsouzeným Krajským soudem v Liberci 

v letech 1953-1954. Ve své podstatě navazuje na diplomovou práci Barbory Mládkové, 

obhájenou na KHI TUL v roce 2005, jejímž tématem byla činnost KS v Liberci 

v uvedených letech a v níž jsou popsány jednotlivé kauzy.1 Vzhledem k obrovskému 

objemu dat a informací se Barbora Mládková nemohla věnovat jednotlivým kauzám 

detailněji a proto nyní vznikají na katedře historie absolventské práce, jejichž úkolem je 

hlouběji se zabývat jednotlivými případy.2 Diplomová práce o ženách, odsouzených 

v daných letech u KS v Liberci, je jednou z této řady. Přesto doufám, že svým obsahem 

poukáže na určitá specifika ženského vězeňství a na základě analýzy jednotlivých kauz 

ukáže, že role vězněné ženy nebyla vždy spojena pouze s předchozím uvězněním 

manžela nebo jiného příbuzného.  

 Původním záměrem následující diplomové práce bylo analyzovat pouze jednu z 

kauz, v níž byla odsouzena žena. V průběhu zpracování textu se ovšem nosnějším, a 

v mnoha případech i přínosnějším tématem ukázalo být zpracování osudů všech žen, 

souzených v daném období a následná komparace jednotlivých kauz.      

 S použitím archivních materiálů, odborné literatury a v jednom případě metody 

orální historie jsem se pokusila popsat jednotlivé případy všech dvaačtyřiceti žen, jež 

byly v uvedené době souzeny KS v Liberci. Jejich případy jsou v práci zařazeny a 

tematizovány podle jednotlivých druhů „trestné činnosti“, jichž se podle soudu 

dopustily.  

 První část práce se věnuje obecné tematice justice, se zaměřením na její změny 

po únorovém převzetí moci komunisty v roce 1948. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány 

složkám soudního senátu, soudcům, obhájcům, soudcům z lidu a prokurátorům. Dále se 

první část věnuje ženskému vězeňství, v rámci něhož jsem se pokusila, na základě 

vydaných i nevydaných pramenů a literatury, popsat cestu politické vězeňkyně od 

samotného zatčení až po život po propuštění a rehabilitaci.  

                                                
1 Mládková, Barbora, Politické procesy 50 let. Krajský soud v Liberci v letech 1953 - 1954, diplomová 
práce, Liberec, 2006, 194 s. 
2 například Hanzlová, Gabriela. Politické procesy 50. let. Kauzy J. Kulhánek a spol. a J. Musil a  spol., 
diplomová práce, Liberec 2008, 142 s.  
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 Druhá část práce se, jak jsem již zmínila, věnuje konkrétním kauzám se ženami, 

jež byly projednávány u KS v Liberci v letech 1953 a 1954. Přesto, že není možné  

„zaškatulkovat“ jednotlivé případy striktně pod jednotlivé okruhy trestných činů, 

pokusila jsem se je vždy zařadit tak, aby se v jednotlivých podkapitolách kauzy co 

nejvíce podobaly a bylo tak možná jejich komparace.   

 Závěr diplomové práce se věnuje nejen konečnému shrnutí, ale i některým 

problémům, které mě při zpracovávání provázely.  

 

 Přes poměrně obsáhlé množství archivních materiálů zdaleka nelze následující 

práci považovat za vyčerpávající, neboť mnoho kauz by mohlo být ještě detailněji 

analyzováno, v čemž mi zbránila především předchozí skartace vyšetřovacích spisů, 

jejichž seznam je uveden v jedné z příloh. Hlavním záměrem mé práce bylo, i díky 

archivnímu zákonu č. 499/2004 Sb., vnést do analyzovaných kauz trochu jiné světlo a 

dopřát jim důkladnější analýzu. 
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2. Kritika pramenů a literatury 
 

2.1. Kritika pramenů 

 

 Stěžejními pramennými materiály pro diplomovou práci bylo několik druhů 

archivních dokumentů. Prvním z nich byly soudní spisy Krajského soudu v Liberci, 

uložené v Státním oblastním archivu v Litoměřicích.3 Jejich hlavním přínosem je, že 

podávají obraz o samotném soudním procesu a v mnoha případech umožňují 

rekonstruovat i osud vězně po odsouzení. Tyto spisy standardně obsahují uvedení 

základních údajů o žalovaném, vypracovanou žalobu, případně její koncept, zápis o 

hlavním líčení a rozsudek. Dalšími cennými materiály jsou zprávy o pověsti, žádosti o 

milost, posudky z věznic, případně zprávy o přesunu vězňů. Veškeré spisy také 

obsahovaly rozhodnutí o soudní rehabilitaci z devadesátých let minulého století.  

 Pohled do doby před soudním procesem umožňují další archivní materiály, a to 

osobní spisy státněbezpečnostního vyšetřování, vedené proti jednotlivým zadrženým 

osobám. Tyto archiválie jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek v Praze.4 Spisy 

obsahují kromě návrhu na zatčení a případné zprávy o jeho realizaci především 

vyšetřovací protokoly, pomocí nichž lze částečně rekonstruovat průběh vyšetřování, 

případně vyšetřovací metody. Vzhledem k tomu, že není možné zjistit, do jaké míry 

spontánní a do jaké míry vynucená jsou přiznání k „trestným činům“ v rámci 

jednotlivých vyšetřování, stává se tak tento druh pramene velmi jednostranným. 

Druhým problémem je předchozí skartace některých vyšetřovacích spisů a tím následná 

nemožnost zrekonstruovat průběh vyšetřování5. 

 Třetím archivním pramenem byly osobní spisy vězeňkyň z fondu Správy sboru 

nápravné výchovy.6 Tyto spisy obsahují především záznamy o návštěvách, pracovním 

umístění vězně nebo posudky z jednotlivých věznic, vyjadřující se k případnému 

omilostnění. Bohužel, vzhledem k neuspořádanosti fondu, se ke konkrétním osobám 

podařilo pracovníkům Národního archivu v Praze dohledat pouze čtyři spisy.  

 

                                                
3 rozdělené do fondů Krajský soud Liberec II. a Krajský soud Ústí nad Labem podle toho, zda kauzy byly 
či nebyly v šedesátých a sedmdesátých letech revidovány.  
4 v tomto případě ABS, fond V-Liberec. 
5 seznam těchto spisů je uveden v příloze č. 6. 
6 NA, fond SSNV 
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 Pro obecnou část práce se stěžejní pramennou základnou staly vydané 

vzpomínky politických vězeňkyň, především Dagmar Šimkové7 a Albíny Palkoskové-

Wiesenbergerové.8 Dále jsem pracovala s nevydanými svědectvími, jež na základě 

mých otázek sepsaly Hana Truncová a Jindřiška Havrlantová.9 Tato svědectví jsem 

doplnila a komparovala s online vzpomínkami některých dalších politických vězeňkyň 

na webových stránkách  Politictivezni.cz a Pametnaroda.cz.    

 V rámci kauzy Otakar Vrbenský a spol. jsem pomocí metody oral history vedla 

rozhovor s jednou z dvou žen, odsouzených v tomto procesu, Hanou Krskovou-

Dvořákovou.10 Vzhledem k tomu, že právě k jejímu případu byl skartován, nebo se 

nedochoval, vyšetřovací spis a měla jsem tedy k dispozici pouze soudní spis ze SOA 

Litoměřice,11 pomohlo mi její svědectví zaplnit bílá místa v kauze a porozumět 

jednotlivým skutečnostem. Metoda oral history nabízí především subjektivní pohled na 

celý případ, což může být pozitivem, ale zároveň obrovským negativem. Také je nutné 

si uvědomit, že od vzpomínaných událostí uběhlo již více než půl století.  

 

2.2. Kritika literatury   

 

Vzhledem k tomu, že se práce z větší části věnuje konkrétním kauzám, kde 

využívá pramenné materiály, byla faktografická literatura používána především 

v obecné části práce, kdy jsem se pokusila popsat mechanismus politických procesů. 

V tom mi byly nápomocny především kniha Karla Kaplana a Pavla Palečka 

Komunistický režim a politické procesy v Československu,12 dále kniha Viléma Hejla 

Zpráva o organizovaném násilí13 a  další Kaplanova kniha Nebezpečná bezpečnost,14 

popisující praktiky a mocenský vzestup Státní bezpečnosti.  

K objasnění otázky ženy a jejího postavení ve vězení mi velmi pomohla 

sociologická studie Kateřiny Nedbálkové Spoutaná rozkoš, jenž se věnuje některým 

specifikům ženského vězeňství, byť se studie samotná vztahuje k současnosti.15 

                                                
7 Šimková, Dagmar, Byly jsme tam taky, Praha 1991, 166 s. 
8 Palkosková-Wiesenbergerová, Albína, Nebyl to jen sen, Praha 1991, 85 s. 
9 Plné znění vzpomínek Hany Truncové je uvedeno na CD, vloženém do dipl. práce jako volná příloha. 
10 viz kapitola 8.1. diplomové práce.  
11 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 158, T4/60. 
12 Kaplan Karel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001, 253 s. 
13 Hejl Vilém, Zpráva o organizovaném násilí, Praha 199, 350 s. 
14 Kaplan Karel, Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948-1956, Praha 1999, 289 s. 
15 Nedbálková Kateřina, Spoutaná rozkoš. (Re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici, Praha 
2006, 198 s. 
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Významným zdrojem informací pro mě byla také kniha Tomáše Bursíka Ztratily jsem 

mnoho času…ale ne sebe!, jež se detailně zabývá tematikou ženského vězeňství 

v padesátých a šedesátých letech dvacátého století.16 

  Z vydaných sborníků jsem využila především řadu Fontes Nissae,17 vydávanou 

katedrou historie Technické univerzity v Liberci. Z periodik byla pro mou práci 

přínosná především řada Historická penologie,18 vydávaná Generálním ředitelstvím 

Vězeňské služby ČR.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Bursík, Tomáš, Ztratily jsme mnoho času...ale ne sebe!. Životy politických vězeňkyň v 
československých věznicích v padesátých a šedesátých letech 20. století, Praha 2006, 197 s. 
17 Fontes Nissae. Prameny Nisy 5, 2004 a Fontes Nissae. Prameny Nisy 6, 2005  
18 Historická penologie, č. 1/2003, č. 1/2006. 
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3. Československá justice po únoru 1948 
 

 Po únorovém převzetí moci v Československu bylo jedním z prvních kroků 

komunistického režimu řešení otázky postavení a organizace justice. Bylo třeba 

vypořádat se s politickou opozicí a zároveň vhodně upevnit a demonstrovat svou vůdčí 

pozici ve státě. K tomu měly sloužit politické procesy s představiteli nekomunistických 

stran a později také se širokou skupinou obyvatel, označenou za „nepřátele režimu“. 

Perzekuci neunikli několik let po převratu ani samotní komunisté, hledání nepřátel ve 

vlastních řadách vyvrcholilo roku 1952 procesem s Rudolfem Slánským a spol.19  

 Za generální zkoušku na budoucí politické procesy 50. let by mohly být 

považovány kauzy spojené s poválečnou retribucí. Přesto, jak uvádí Benjamin 

Frommer, není možné považovat československé retribuční soudnictví za vynález 

komunistické strany nebo důsledek tlaku z Moskvy, neboť tzv. velký retribuční dekret 

(č. 16/1945 Sb.) vznikl v Londýně.20 Zneužití dekretu komunisty, tedy prokazatelné, lze 

jasně prokázat pouze u některých případů tzv. druhé retribuce.  

Na základě výše zmíněného dekretu vzniklo celkem dvacet čtyři mimořádných 

lidových soudů, jež se měly zabývat řešením kauz spojených se zločiny proti státu, 

osobám a majetku a udavačstvím.21 Senát MLS byl tvořen kromě soudce z povolání 

dalšími čtyřmi tzv. soudci z lidu, tedy laiky, dosazovanými národními výbory, jež byly 

již v té době hojně ovládány komunisty. Přestože nelze považovat retribuční soudnictví 

za doslovnou přípravu komunistů na politické procesy, nelze jim upřít snahu ovlivnit 

soudy alespoň v personální otázce. Mnozí soudci a advokáti, aktivní za dob retribuce se 

také poté později objevují jako členové senátu u politických kauz konce čtyřicátých a 

dále padesátých let. 

 Problémem bylo, že retribuce podle malého retribučního dekretu byly plně 

v řízení národních výborů,  tedy ministerstva vnitra a komunisty Václav Noska, zatímco 

soudy podle tzv. velkého retribučního dekretu spadaly pod ministerstvo spravedlnosti, 

                                                
19 Podrobněji k této kauze viz Proces s vedením protistátního centra včele s Rudolfem Slánským, Praha 
1953 
Kaplan Karel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001, s. 124-13 
Kaplan Karel, Nekrvavá revoluce, Praha 1993, s. 345-365 
Kaplan Karel, Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Praha 1992, 303 s. 
20 Frommer Benjamin, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010, s. 137. 
21 Tamtéž, s. 118. Na tzv. velký retribuční dekret dále navazoval dekret podle z. č. 17/1945 Sb., který 
ustanovoval Národní soud, u něhož byly řešeny kauzy prominentních českých kolaborantů a tzv. malý 
retribuční dekret podle z.č. 138/1945, na jehož základě byla místním správním orgánům v rámci tzv. 
trestních a nalézacích komisí dána možnost trestat za provinění proti “národní cti”. Tamtéž, s. 22. 
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ovládané národním socialistou Prokopem Drtinou.22 Právě Drtina se po oficiálním konci 

retribucí (v roce 1947) stal osobou obviňovanou komunisty z úmyslného zdržování kauz 

u MLS. Důvod obvinění je nasnadě – komunisté chtěli pod svůj vliv získat i Drtinovo 

ministerstvo. V rámci tzv. druhé retribuce se tak měli hledat kolaboranti, jež, podle 

komunistů, Drtina schválně neodhalil nebo jejich kauzy ministerstvo úmyslně 

zdržovalo. Zde je již možné u mnoha případů pozorovat přímé zneužívání soudů 

komunistickým režimem a vyřizování i účtů s politickou opozicí a nekomunistickými 

odbojáři.23 

 

3.1. Státní soud a generální  prokurátor 

 

 Po únoru 1948 bylo třeba připravit justiční orgány na výrobu politických procesů 

a likvidaci opozice. Na základě toho vznikly podle zákona č. 232/1948 Sb. z 6. října 

1948 Státní soud a Státní prokuratura, jež se zabývaly trestnými činy podle nově 

definovaného zákona na ochranu republiky č. 231/1948 Sb.24 Tyto dvě instituce byly 

pyramidově provázány se Státní bezpečností, jež sháněla a dodávala „materiál“ 

k politickým procesům. StB stála u každého případu již od počátku, od sledování a 

zatčení vytypované osoby. Na jejích služebnách a v jejích vazebních věznicích se 

vyslýchaly zadržené osoby, zde bylo na zadržených vynucováno přiznání ke spáchání 

trestné činnosti. Na základě podkladů ze Státní bezpečnosti vytvořil státní prokurátor 

žalobu, jíž později předložil u soudu. Zároveň se vznikem Státní  prokuratury a Státního 

soudu byla omezována a k 1. září 1949 zcela zrušena funkce vyšetřujícího soudce.25 Ve 

výnosu ministra spravedlnosti z 26. července 1949 se k otázce vyšetřujících soudů 

uvádí: „Instituce vyšetřujících soudců se stala přežitkem. Jejich práce vede k 

neodůvodněným průtahům a často spíše překáží než napomáhá k účinnému stíhání 
                                                
22 Prokop Drtina se po únorovém převratu pokusil 27.2. 1948 skokem z okna o sebevraždu a s těžkými 
zraněními byl převezen do nemocnice. Po vyšetřování a internaci ve vězeňské nemocnici pod stálým 
dohledem StB byl roku 1954 odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 15 letům vězení. Propuštěn byl v 
rámci amnestie v roce 1960. Rozhodnutí o soudní rehabilitaci jeho případu z roku 1969 bylo však po 
dvou letech zrušeno. Tři roky před smrtí podpořil svým podpisem Chartu 77. Kaplan Karel, 
Komunistický režim…, s. 70-71, Tomeš, Josef a kol., Český biografický slovník XX. století, díl I. (A-J.), 
Praha 1999, 634 s. 
23 více viz Kočová Kateřina, Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce 1948, in: 
Soudobé dějiny 12, 2005, č. 3-4, s. 586-625.  
24 Tento zákon nahradil zákon již zmiňovaný zákon č. 50/1923, který, s výjimkou vojenské zrady, 
nedovoloval použití absolutního trestu. Vorel, Jaroslav - Šimánková, Alena a kol., Československá justice 
v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I., ÚDV Praha 2003, s. 13. 
25 Tomek Prokop, Dvě studie o československém vězeňství, Praha 2000, s. 59. Funkcí vyšetřujícího 
soudce bylo vést vyšetřování nezávisle na hlavním vyš. orgánu – tedy Státní bezpečnosti. Právě jeho 
práce měla zamezit zneužívání moci vyšetřovatelů. Tamtéž.  
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trestných činů. Nový tr. řád s přípravným řízením nepočítá. Již nyní je proto třeba se 

obejít bez účasti vyšetřujícího soudce v trestním řízení.”26 

 Na základě soudcovského zákona č. 67/1950 Sb. byl ustavováním prokurátorů 

pověřen ministr spravedlnosti v případě krajských a okresních prokurátorů a prezident 

republiky v případě generálního prokurátora.27 

 V době první revize politických procesů v letech 1955 až 1957 byla hlavním 

argumentem strany právě neprůhlednost vyšetřování a nekontrolovatelnost Státní 

bezpečnosti, díky nimž prý mohly politické procesy probíhat. Stejně jako váleční 

zločinci druhé světové války, i pracovníci komunistické justice tvrdili v padesátých 

letech a později i v polistopadovém období, že dělali jen svou práci a věřili ve vinu 

osob, jež odsuzovali.28 Jejich argument o tom, že měli žalovaní u soudu mluvit o svém 

vynuceném přiznání a vše popřít bohužel svědčí o jejich hluboké neznalosti poměrů 

v základním kamenu justice – StB. Otázkou zůstává kolik osob opravdu ve vinu 

odsouzených věřilo a pro kolik z nich to byla pouze práce, vykazování výsledků. To 

neplatí pouze pro soudce, ale především pro vyšetřovatele.  

 

3.2. Soudci a prokurátoři z lidu 

 

 Státní bezpečnost již komunistickou stranou kontrolována byla. Po roce 1948 

prošla „očistou“ od předúnorových členů a byla doplněna především mladými, kádrově 

způsobilými muži a ženami a také členy Lidových milic. Nyní bylo potřeba podmanit si 

justici. To bylo realizováno zákonem č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví, který 

ukládal v soudním senátu účast tzv. soudců z lidu.29 Jejich úkolem mělo být na základě 

jejich „třídní uvědomělosti“ ovlivňovat při rozhodování soudce z povolání. Jejich 

včlenění do systému justice tak mělo být jakýmsi mezistupněm, který bude dohlížet na 

dodržování „socialistické zákonnosti“ do té doby, než si strana vychová nové soudce. 

                                                
26 Vorel, Jaroslav - Šimánková, Alena a kol., Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
díl I., ÚDV Praha 2003, s. 64. Přežitkem se stala snaha zajistit spravedlnost ve vyšetřování.    
27 Vlček Eduard, Vývoj prokuratury v letech 1945-1990, in: Vývoj práva v Československu v letech 1945 
– 1989, Praha 2004, s. 388. 
28 Viz mediálně známá kauza s Ludmilou Brožovou-Polednovou, která v rozhovoru pro idnes.cz uvedla: 
„Poslechněte, když vám někdo předloží spis, ve kterém se píše o zbraních a já nevím o čem ještě... Já byla 
novicka a hrůzou byla celá vyplašená z toho, co to je za trestnou činnost.“ iDNES, [online]. 2010. [cit. 
30.4.2011]. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/propustena-brozova-polednova-byt-horakovou-
nepriznala-bych-se-psn-/domaci.asp?c=A101223_1503935_domaci_bar>. 
29 Podle znění zákona č. 232/1948 se mohl soudcem z lid stát občan mezi pětatřiceti a šedesáti lety, 
kterého navrhl KNV. Vorel, Jaroslav, Šimánková, Alena, Československá justice v letech 1948-1953, díl 
II., ÚDV Praha 2004,  s. 276.   
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Pozice soudce z povolání měla být právě soudci z lidu a prokurátorem co nejvíce 

omezována a ovlivňována. 

 K výchově nových justičních pracovníků byla 1. prosince 1948 zřízena 

Právnická škola pracujících (PŠP), jež měla za úkol za necelý kalendářní rok vyškolit 

tzv. dělnické prokurátory. Zároveň s otevřením školy se prováděly čistky na 

právnických fakultách. Brněnská fakulta na Masarykově univerzitě byla roku 1950 

zcela zrušena, na Karlově univerzitě „přežili“ jen čtyři profesoři.30 Od 1. prosince 1949 

fungovalo při PŠP také dvouleté studium pro budoucí soudce. Ze zprávy Učebního 

oddělení  Ministerstva spravedlnosti z roku 1949: „Školení posluchačů PŠP je také 

zaměřeno prakticky, posluchači chodí k soudům, sledují živé případy a jsou vedeni 

k sebevědomému a samostatnému kritickému stanovisku vůči úzkému prakticismu, 

s kterým Ministerstvo spravedlnosti bojuje u starých justičních kádrů.“31 Posluchači sice 

chodili k soudům, nicméně o praktickém vzdělání zde nemůže být řeč, divadlo 

politického procesu se tak hrálo nejen pro publikum, ale i pro tyto tzv. studenty. A 

kritický či samostatný soudce být opravdu nemusel. 

  

3.3. Obhájci 

 

Zvláštní pozornosti nového systému justice neunikli také advokáti. K 22. 

prosinci 1948 byly zrušeny právnické komory a dohled nad výkony advokátů převzal 

ministr spravedlnosti.32 Obhájcům, kteří unikli čistkám v březnu 195033 se důrazně 

připomínalo, že jejich pozice u soudu se změnila. Jejich práce byla znemožňována 

několika způsoby: s klientem se před samotným soudním líčením mnohdy vůbec 

nedostali do kontaktu, vzhledem k pozdnímu doručení žaloby neměli šanci vypracovat 

relevantní obhajobu apod. Všemožně se tak bojovalo proti tzv. buržoaznímu pojetí 

obhajoby,34 jež socialistická justice spatřovala právě v činnosti, vedoucí k obhajobě 

klienta. O tom, že vykonávat povolání obhájce nebylo v poúnorové době lehké svědčí 

také jejich pozice v soudním senátu. Mnoho ostatních členů soudu je považovalo 

doslova za nepřátele, kteří stále nepochopili, že jejich úlohou již nadále není žalovaného 
                                                
30 Hejl Vilém, Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990, s. 184. 
31 Vorel, Jaroslav, Šimánková, Alena, Československá justice v letech 1948-1953, díl II., ÚDV Praha 
2004, s. 102.  
32 Alexej Čepička (funkční období 1948-1950). 
33 Akce „Sedmdesát sedm tisíc do výroby“, kdy bylo na dělnické profese přeřazeno přibližně 25% 
pracovníků justice. Hejl, c.d., s. 184. 
34 Vorel, Jaroslav, Šimánková, Alena, Československá justice v letech 1948-1953, díl II., ÚDV Praha 
2004, s. 148. 
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obhajovat. Soudkyně z lidu, S. Bednářová z Brna, vyjádřila například na konferenci 

soudců z lidu, konané v 15. ledna 1950 Brně, nespokojenost s prací advokátů, kteří prý 

chtějí za každou cenu soudní při vyhrát.35 Z výkazu o činnosti Státního soudu za rok 

1951 mimo jiné vyplývá: „Řada obhájců pracuje způsobem celkem vyhovujícím, někteří 

obhájci však dosud neodložili způsoby buržoazního pojetí obhajoby.“36  

 

3.4. Zřízení krajských a okresních soudů 

  

 Na základě ústavního zákona č. 64/1952 Sb. a 65/1952 Sb. byla k 1. lednu 

ukončena činnost Státního soudu a Státní prokuratury a výkon justice byl rozdělen mezi 

tzv. obecné a zvláštní soudy. Mezi soudy obecné patřil lidový (dříve okresní), krajský a 

nejvyšší soud, zvláštní soudy byly vojenské a rozhodčí.37 Uvedené zákony znovu 

definovaly funkci soudců z lidu, kteří si nově byli při rozhodování rovni se soudci 

z povolání. Namísto Státní prokuratury zřídil zákon Generální prokuraturu, jenž pod 

sebou sdružovala prokurátory všech instancí, tedy okresní, krajské a vojenské.38 Při 

nástupu do funkce musel prokurátor vyslovit tuto přísahu: „Přísahám, že budu věren 

Československé republice, jejímu společenskému řádu a státnímu zřízení, jejímu 

presidentu a její vládě, že budu zachovávat zákony a jiné právní předpisy a pečovat, aby 

jich bylo užíváno podle zásad socialistické zákonnosti v zájmu pracujícího lidu, a přísně 

zachovávat mlčenlivost o úředních věcech.“39 Tímto prokurátor v podstatě souhlasil, že 

se bude podílet na všech nezákonnostech československého komunistického státního 

zřízení.  

 

 Přestože Státní soud, zabývající se trestnými činy proti republice, již neexistoval, 

pokračovala mašinérie politických procesů i po roce 1953. Za politicky orientované 

                                                
35 Tamtéž, s. 178. 
36 Vorel, Jaroslav - Šimánková, Alena a kol., Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
díl I., ÚDV Praha 2003, s. 148. Tzv. buržoazní pojetí obhajoby znamená výše uvedené, tedy že obhájci se 
opravdu snaží obhajovat souzeného. I takoví obhájci po roce 1948 existovali, byli ale dříve nebo později 
nuceni buď zaměstnání opustit nebo se smířit se svou novou rolí – být pomocníkem žaloby, případně být 
v průběhu přelíčení víceméně pasivní a u soudu být jen „do počtu“.   
37 Vorel, Jaroslav, Šimánková, Alena, Československá justice v letech 1948-1953, díl II., s. 23. 
38 Znění zák. č. 64/1952 Sb. viz Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 30.4.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.totalita.cz/texty/zakon_1952-064.pdf>.  Znění zákona č. 65/1952 Sb. tamtéž, dostupné 
online na WWW:  <http://www.totalita.cz/texty/zakon_1952-065.pdf>. 
39 podle § 10, odst. 1 zák. č. 65/1952 Sb. 
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trestné činy se i nadále popravovalo, byť v menší míře než v předchozích letech.40 

Stejně tak vynášely krajské soudy nadále vysoké tresty odnětí svobody i doživotní 

tresty. Perzekuce se tedy nezměnila, jen se reorganizovala. 

  

3.4.1. Krajský soud v Liberci 

 

U Krajského soudu v Liberci působili v letech 1953 až 1954 soudci František 

Hruša a  Zdeněk Číhal, který v roce 1949 jako osmadvacetiletý absolvoval PŠP.41 Číhal 

byl pravděpodobně velmi ambiciózním pracujícím justice, neboť se propracoval až na 

pozici náměstka ministra spravedlnosti, kterou zastával až do doby rehabilitačních 

procesů v šedesátých letech. „Uvědomte si, že na penězích, které dostáváte lpí krev a 

pot dělnické třídy!“ hřímal na osoby, jimž bylo v šedesátých letech vypláceno 

odškodnění.42 Roku 1968 byl ze svého místa odvolán a nahrazen Dr. Kratochvílem.43  

Senát dále tvořili soudci z lidu a krajský prokurátor. U analyzovaných kauz tuto 

pozici zastával téměř výlučně krajský prokurátor Otto Kovařík.44 Poslední skupinou, i 

hierarchicky, byli obhájci obžalovaných. Tuto funkci vykonávalo v letech 1953 – 1954 

u KS v Liberci celkem pět mužů, členů Advokátní poradny v Liberci: Václav Axamit, 

Miroslav Bukáček, František Mls, Karel Votruba a Rostislav Zástěra.45 Jejich funkce a 

očekávané výstupy u soudu byly popsány již výše, důležité je ještě zmínit jejich 

přiřazování ex offo, tedy z úřední moci. Tím se zaručilo, že se advokát bude při 

soudním přelíčení držet vytyčené linie. I u analyzovaných případů je však možné 

vysledovat občasnou snahu advokáta svému mandantovi pomoci, např. v kauze Marie 

Kendíkové, kdy Václav Axamit žádal o psychiatrické vyšetření obžalované a případné 

zohlednění jejího stavu při udělování verdiktu.46 To však bývalo spíše výjimkou, snaha 

většiny advokátů končila u žádosti soudu o mírný trest. Někteří chápali, že nemohou nic 
                                                
40 Z celkem 242 osob bylo po roce 1953 popraveno 52. Posledním československým občanem 
odsouzeným k absolutnímu trestu v politickém procesu byl Vladivoj Tomek, popravený 17. listopadu 
1960. Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 30.4.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://totalita.cz/seznamy/popravy.php >.  
41 Vorel, Jaroslav, Šimánková, Alena, Československá justice v letech 1948-1953, díl II., s. 129. 
42 Hejl, c.d., s. 323. 
43 Mládková, c.d.,,  s. 35. 
44 Otto Kovařík působil v roce 1950 jako soudce Státního soudu v Praze a od roku 1952 zastával funkci 
prokurátora v Týnu nad Vltavou. Vorel, Jaroslav, Šimánková, Alena, Československá justice v letech 
1948-1953, díl II, s. 43 a 55. 
45 Krajské AP nahradily po čistkách v justici advokátní komoru. Všichni uvedení muži byli aktivní již za 
doby druhé retribuce. K tomu více Lozoviuková Kateřina, Spravedlnost podle dekretu prezidenta 
republiky. Činnost mimořádných lidových soudů  v severních a severozápadních Čechách, disertační 
práce, Hradec Králové 2006.  
46 viz kapitola 13. této práce. 
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jiného dělat, jiní se více či méně ochotně přizpůsobili novému systému justice. Záblesk 

lidského chování k vězni je možno vysledovat například i u osoby lékaře Elfrýdy 

Geigerové, který se několika dopisy snažil domoci možnosti nechat jí přemístit do 

civilní nemocnice v době, kdy byl již stav pacientky beznadějný.47 

  

V letech 1953 a 1954 odsoudil KS v Liberci celkem 293 osob k trestům v úhrnné 

výši 2185 let.48 Z celkového počtu bylo čtyřicet dva osob ženského pohlaví odsouzeno 

k celkem 195 letům a pěti měsícům vězení. Pokud bychom tedy procentuelně porovnali, 

kolik let si musel v daných letech po odsouzení KS v Liberci průměrně odpykat ve 

vězení muž a kolik žena, vyjde nám přibližně 7,9 roků na muže a 4,6 let na ženu. Což 

kupodivu není tak velký rozdíl, pokud vezmeme v potaz, že ženy dostávaly v mnoha 

případech nižší tresty. Konečné číslo nicméně mohou v těchto konkrétních případech 

navyšovat vysoké tresty odnětí svobody za velezradu a vyzvědačství u analyzovaných 

ženských případů, tedy tresty pro „kulačky“, členky tzv. protistátních organizací apod. 

Nejvyšším trestem, uděleným v sledovaných letech ženě, bylo doživotí pro 

Elfrýdu Geigerovou, později změněné na trest odnětí svobody ve výši 16 let a dvou 

měsíců (tedy s předchozím trestem celkem 18 let.).49 Na tomto místě je nutno 

poznamenat, že Geigerová byla jedinou ženou ze všech kauz, která ve věznici zemřela. 

Naopak nejnižší trest, ve výši tří měsíců,  byl vysloven Marii Noskové.50  

Nejstarší odsouzenou ženou byla Josefa Nečadová, jíž bylo v době soudního 

procesu padesát osm let. Nicméně dostala jako tzv. kulačka jeden z nejvyšších trestů – 

šestnáct let odnětí svobody.51 Nejmladší ženou byla Marie Kendíková, jíž bylo při 

odsouzení devatenáct let.52  

  Hlavním záměrem politických procesů bylo ukázat na „škůdce“ společnosti a 

jako takové je vykořenit z běžného života, věznit a likvidovat. Ideálně samozřejmě 

těmito lidmi měly být osoby, vzešlé z „nepřátelských“ tříd, tedy tzv. kulaci, buržoazie, 

vykořisťovatelé apod. Proti tomu ovšem hovoří tzv. třídní původ žen z analyzovaných 

kauz, kdy z třídy, označované jako „dělnická“, pocházela plná polovina odsouzených 

žen.53 Ještě větší ranou pro komunistickou propagandu pak mohl být fakt, že právě ženy 

                                                
47 NA, fond SSNV, osobní spis Elfrýdy Geigerové, korespondence. 
48 Mládková, c.d., s. 47. 
49 viz kapitola 6.1. této práce. 
50 viz kapitola 8.2. 
51 viz kapitola 7.2. 
52 viz kapitola 13. 
53 viz tabulka se seznamem odsouzených žen, příloha č. 5. 
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z nejvíce „vykořisťované“ třídy se stávaly členkami tzv. protistátních organizací  a 

špionážních služeb a odcházely od soudu s vysokými tresty odnětí svobody.54 

 

 

4. Žena ve vězení 
 

4.1. Historie ženského vězeňství 

 

 Přestože termín „politický vězeň/vězeňkyně“ se stal známým a používaným až 

v průběhu dvacátého století, vězeňství samo sahá mnoho set let do minulosti. Ve 

společnosti vždy existovali lidé, které bylo nutno potrestat, izolovat, případně 

převychovat. Vězení se také často stávalo místem, kam byly „uklizeny“ osoby, jež se 

staly nepohodlné, nebo se do internace dostaly na něčí popud. Osobní msta, závist a 

nenávist stály za mnoha případy věznění již odnepaměti. Brzy se ovšem objevil problém 

- kam ve vězeňském, typicky mužském prostředí, zařadit trestané ženy a jak s nimi 

nakládat? 

 

 Ženy-vězeňkyně byly, jak ve své sociologické studii uvádí Kateřina Nedbálková, 

společností v minulosti vnímány daleko negativněji než muži. Ženská kriminalita byla 

velmi často spojována se sexuální vyzývavostí žen a prostitucí, neboť normální žena 

nemohla být podle všeobecného názoru kriminálních činů vůbec schopna.55 Otázkou ale 

bylo, kam vězněné ženy umístit. Až do osmnáctého století se ženám vymezovaly 

prostory ve věznicích mužských, poté byly pro vězeňkyně zřizovány instituce, které se 

měly převýchovou tzv. padlých žen zabývat. Ženská věznice nebyla vnímána primárně 

jako peniterciální zařízení. Odsouzené zde měly vykonávat činnosti, podle všeobecného 

názoru přirozené jejich povaze, tedy uklízení, vaření a praní, a tím se měly naučit se 

znovu zapojit  do společnosti. Úkolem ženské věznice v té době nebylo trestat, ale 

ukázat „správnou cestu“ a především poskytnout vězeňkyním ochranu.56  

 Jednou z prvních žen, která se začala zabývat otázkou ženského vězeňství, byla 

Angličanka Elizabeth Fry. Ta se na počátku 19. století jako první zasazovala o striktní 

                                                
54 například Elfrýda Geigerová – trest doživotí, Hana Krsková – 15 let, Elvíra Tandlerová – 16 let.  
55 Nedbálková Kateřina, c.d., str. 9.  
56 Tamtéž, s. 17. 
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oddělení ženských a mužských věznic, zavedení náboženské výchovy a zaměstnání 

ženských dozorkyň v ústavech pro ženy.57 

 

4.2. Ženské věznice na území Československa 

 

 V následující kapitole jsou popsány některé ženské věznice, jimiž prošly ženy, 

jejichž kauzy jsou popsány v této diplomové práci. Kromě liberecké vazební věznice se 

jedná o věznici v Pardubicích a pražskou pankráckou věznici, nápravně pracovní tábor 

v Minkovicích, útvar nápravných zařízení ve Svatém Janu pod Skalou a ústav 

nápravných zařízení ve slovenských Želiezovcích.  

 

4.2.1. Pardubická věznice 

  

 Historie pardubické věznice sahá až do konce 19. století, kdy zde byla 

vybudována Zemská donucovací pracovna. V letech 1945 až 1947 sloužily prostory 

věznice pro internaci vězňů, odsouzených v rámci retribučních soudů.58 Ženy byly 

v pardubické věznici umístěny od 1. května 1949, kdy správa věznice přešla pod 

ministerstvo spravedlnosti, po němž roku 1952 převzalo správu všech věznic 

ministerstvo národní bezpečnosti. Od 1. ledna 1953 se název věznice změnil na 

Uzavřený útvar nápravných zařízení Pardubice59 a byly sem umísťovány vězeňkyně 

s tresty nad deset let odnětí svobody, politické i kriminální, a také odsouzení mladiství. 

Uvnitř věznice se ještě politické vězeňkyně dělily podle délky trestu a zdravotní 

klasifikace.60 Vzhledem k rychle stoupajícímu počtu politických vězeňkyň byly brzy 

bloky A a B (tedy původní zděné budovy věznice) nedostačující. Vybavení těchto bloků 

popisuje ve svých vzpomínkách Hana Truncová následovně: „Cely na třípatrových 

zděných blocích a A a B v Pardubicích byly hodně vysoké, takže se do cely vešly 

nejvyšší železné dvojáky, rozměry cel 8x5 metrů pro 26 žen, velice úzké uličky mezi 

některými dvojáky, asi dvě stoličky, nesměly jsme sedět či ležet přes den na slamníku – 

tak tedy na podlaze…“61 Záhy po výbuchu v Semtíně, části Pardubic kde se vyráběly 

                                                
57 Elisabeth Fry. [online] 2011 [cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://womenshistory.about.com/od/reformmore/p/elizabeth_fry.htm>. 
58 Politictivezni.cz. [online] 2011. [cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW: <http://politictivezni.cz/veznice-
pardubice-html.html>  
59 do roku 1952 to byl Trestní ústav Pardubice a poté Státní vězeňský ústav Pardubice. Bursík, c.d., s. 30  
60 Tamtéž, s. 31 
61 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011 
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chemické produkty pro výrobu výbušnin, byla u stávajících budov narušena statika a 

vězeňkyně tak byly dočasně odstěhovány do budov, které původně sloužily pro koně.62 

„Velmi rychle museli postavit C,D,E, dřevěné baráky tak pro léto, ale léta jsme tam 

prožily i v zimě.“63, vzpomíná na tuto dobu Jindříška Havrlantová.  

Stejně jako v ostatních věznicích i v Pardubicích mělo své výrobny několik 

podniků, vězeňkyně zde pracovaly například ve švadlárně (pro OP Prostějov) nebo ve 

výrobně bižuterie.64 Práce vězňů byla levná, protože byla podřadně placená a proto byly 

právě věznice frekventovaným místem poboček továren a firem.  

V rámci pardubické věznice vznikla v roce 1953 tři oddělení pro specifické 

skupiny vězeňkyň. Jednalo se o tzv. Hrad, Vatikán a Podsvětí.65 O oddělení „Hrad“ se 

ve své knize zmiňovala Albína Palkosková-Wiesenbergerová: „Sloužilo jako oddělení 

pro některé politické ženy. Nikdy jsme nepřišly na to, podle jakého klíče tam byly ženy 

zavírány…Byly tam ženy značné inteligence a nesmlouvavého postoje k režimu, takže 

snad podle dohadu velitelství by mohly mít nepříznivý vliv na ostatní ženy v táboře…Po 

celý den byly ženy uzavřeny, jen ráno je vypouštěli do umývárny a na záchod…V zimě 

tam bylo stále chladno, v létě naopak nesnesitelné dusno, protože do oken pražilo 

odpolední slunce.“66 Ve „Vatikánu“ byly, jak je zřejmé, umístěny řádové sestry a v 

„Podsvětí“ ženy duševně choré, nemocné pohlavními chorobami nebo prostitutky. Toto 

oddělení bylo také občasně využíváno bachaři pro potrestání „neposlušných“ vězeňkyň. 

O tom psala ve své knize Dagmar Šimková: „Žily léta v tmavém, mokrém sklepě, plném 

pavučin, krys a všelijakého hmyzu,…při snížených dávkách jídla, podrobené zákonům 

silnějších…Ale nebylo to jen středověké inferno pro šílence, byla to stálá hrozba, visící 

nad každou z nás, neboť tam byly i ženy zdravé, „výrobní“ tam dal za trest politickou 

Libuši A., a je tam již druhý rok.“67 Dagmar Šimková také vzpomínala na znásilnění a 

vraždy, které se na uzavřeném oddělení děly, a to s vědomím bachařů.68 

                                                
62 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011 
63 Tamtéž. 
64 viz NA, fond SSNV, osobní spisy Elfrýdy Geigerové (pracovala na švadlárně) a Vlasty Bryxové 
(zaměstnána jako kontrolorka ve výrobně bižuterie). 
65 Bursík, c.d., s. 36. 
66 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d.,s. 56-57. Ve dvou celách bylo umístěno asi 65 žen, mezi nimi 
například Fráňa Zemínová, odsouzená v procesu s dr. Miladou Horákovou k dvaceti letům odnětí 
svobody  nebo Růžena Košková, odsouzená k 22 letům vězení v procesu s Kolínem a spol. K této kauze 
více viz Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. 
Prameny Nisy 5, 2004, s. 285 a Kratochvíl, Antonín, Žaluji 2. Vrátit slovo umlčeným, s. 121-128. – 
vzpomínky Niny Svobodové na proces. 
67 Šimková, c.d., s. 79. 
68 Tamtéž, s. 80. 



 26 

V roce 1958 praskl následkem tuhých mrazů plynový kotel a vězeňkyně byly 

nuceny být v zimě. Jindřiška Havrlantová vzpomínala, že jim mrzlo u úst prostěradlo.69 

K tomu se váže i jedna ze vzpomínek Albíny Palkoskové-Wiesenbergerové, mnoho žen 

prý trpělo omrzlinami obličeje a rukou.70 

 

4.2.2. Věznice č.14 Praha – Pankrác 

  

 Provoz pankrácké věznice byl zahájen roku 1889, v době druhé světové války 

zde byla policejní věznice gestapa a roku 1943 zde byla zřízena tzv. sekyrárna. Po válce 

byli na Pankráci internováni vězni odsouzení podle retribučních dekretů.71 Od roku 

1949 zde fungovalo oddělení pro vyšetřovací vazbu StB a od října 1952 se z pankrácké 

věznice stal Útvar nápravných zařízený Praha 14 pod správou Ministerstva národní 

bezpečnosti.72 V pankrácké věznici bylo také po roce 1948 opětovně zřízeno popraviště, 

od roku 1954 jediné v Československu, a bylo zde popraveno celkem 150 osob, mezi 

nimi i Milada Horáková.73 Popravy na dvorku pankrácké věznice provázela přísná 

bezpečnostní opatření: „Okna musela být uzavřena, řetězy na dveřích řinčely, když 

zkoumali, zda dobře drží, neustále jsme byly kontrolovány kukátkem na dveřích.“74 Tak 

vzpomínala na den, kdy byla popravena Milada Horáková, Albína Palkosková-

Wiesenbergerová. Popravovalo se většinou v pondělí a vězeňkyně byly buzeny již od 

čtvrté hodiny ranní štěkotem psů, kteří doprovázeli eskortu odsouzených, jdoucích 

k šibenicím. Kruté divadlo začínalo v pět hodin ráno.75  

 V pankrácké věznici fungovalo také nemocniční oddělení, do nějž byly 

přemisťovány vězni a vězenkyně ze všech vězeňských ústavů v Československu. 7. 

prosince 1957 zde zemřela Elfrýda Geigerová, souzená u Krajského soudu v Liberci 

v procesu s dr. Josefem Veverkou.76  

 

 

 

 
                                                
69 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011. 
70 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d., s. 44. 
71 Historická penologie, č. 1/2003, s. 4. 
72 Tamtéž. 
73Historická penologie, č.1/2006, s. 9. 
74 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d., s. 22. 
75 Tamtéž, s. 19. 
76 viz kapitola 6.1.1. této práce. 
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4.2.3. NPT Minkovice 

 

 V Minkovicích u Liberce byl až do roku 1958 pracovní útvar liberecké 

věznice.77 Ženy, které byly v Minkovicích internovány, byly ubytovány ve vile a 

pracovaly v podniku jablonecké Preciosy.78 Květoslava Moravečková, vězněná 

v Minkovicích v roce 1953, vzpomínala, že broušení kamínků byla poměrně lehká práce 

a režim na útvaru byl takřka volný.79 To potvrdila i další vězeňkyně z Minkovic, Vlasta 

Jakubcová: „V Minkovicích bylo volno, hrály jsme tam i volejbal. Mohly jsme tam mít 

návštěvy každý měsíc a mohly jsme sedět společně u stolu.“80  

Roku 1958 byl minkovický pracovní útvar přeměněn na mužský nápravně 

pracovní tábor. Vězni zde dále pracovali v podniku Preciosy, za velmi těžkých 

pracovních a životních podmínek (vězni byly Minkovice přezdívány „koncentrák 

Minkau“) se zde vyráběly především ověsy na lustry. O katastrofálních pracovních 

podmínkách, fyzickém násilí a šikaně bachařů, spoluvězňů i lékařů sepsal roku 1980 

svědectví politický vězeň Jiří Wolf.81 

 

4.2.4. ÚNZ Svatý Jan pod Skalou 

 

V obci Svatý Jan pod Skalou, vzdálené zhruba 30 kilometrů od Prahy, byl 

komunisty roku 1949 zřízen v prostorách bývalého kláštera tábor nucených prací, od 1. 

října 1952 zde pak byl útvar nápravných zařízení s kapacitou 235 osob.82 Roku 1955 byl 

ÚNZ ve Svatém Janu pod Skalou zrušen a v prostorách bývalé věznice vznikla policejní 

škola MV pro příslušníky Státní bezpečnosti.83 

 

 

                                                
77 Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW:  
<http://www.totalita.cz/vez/vez_vez_01.php>. 
78 viz rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011.  
79 Rozhovor s Květoslavou Moravečkovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW: < http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-kvetoslavou-
moraveckovou.html.>. 
80 Rozhovor s Vlastou Jakubcovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-2011. 
[cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW:  <http://www.politictivezni.cz/vlasta-jakubova.html>. 
81 Wolf, Jiří, Mám se stále dobře, in: O československém vězeňství. Sborník Charty 77, Praha 1990, s. 51-
60 a Litomiský, Jan – Wolf, Jiří, Jablonecká bižuterie-produkt otrocké práce vězňů, tamtéž, s. 118-148. 
82 Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW< 
http://www.totalita.cz/vez/vez_vez_01.php>. 
83 Svatý Jan pod Skalou [online] [cit. 20.4.2011]. Dostupné na WWW:  
<http://www.svatyjan.cz/index_cz.htm>. 
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4.2.5. NPT Želiezovce 

 

 Nápravně pracovní tábor v Želiezovcích, určený výhradně pro ženy, byl založen 

18. prosince 1952.84 Vesnice na východ od Bratislavy, nedaleko maďarských hranic, 

trpěla nedostatkem pracovních sil v zemědělství, ženy internované do místního NPT 

byly tedy nuceny pracovat na polích. Jak popsala vězeňkyně Květoslava Moravečková, 

byly na ubikacích v dřevěných barácích štěnice a v každé místnosti pro 40 osob jedna 

kamna, která se ovšem mohla používat pouze pokud to dozorci dovolili.85 V noci 

sloužily pro vykonání tělesné potřeby tzv. čajzáky, prádelní hrnce. Dagmar Šimková se 

pokusila z Želiezovec utéci, útěk se jí sice zdařil, usnula ovšem ve stohu slámy, kde jí 

druhý den objevili pracovníci místního Státního statku.86  

 V roce 1958 vypukla v Želiezovcích epidemie žloutenky, kterou se podle 

výpovědi Drahomíry Stuchlíkové nakazily všechny vězeňkyně, tedy asi 300 žen.87 

Květoslava Moravečková vzpomínala, že jedna ampulka a jedna jehla na injekci 

očkovací látky byla určena pro dvě až tři ženy a mnoho se jich tak bálo nákazy, 

především od prostitutek.88  

 Poněkud absurdně může znít článek o historii ústavu na současných webových 

stránkách slovenského Sboru vězeňské a justiční stráže SR, kde se píše: „Zaradenie 

príslušníkov na uvedené pracoviská trvalo nepretržite jeden až dva mesiace, dni 

pracovného pokoja nevyjímajúc. Napriek takýmto ťažkým podmienkam výkonu služby si 

príslušníci plnili svoje povinnosti svedomito.“89 Podle Dagmar Šimkové neuměla 

většina dozorců česky ani slovensky a vztek z toho, že jsou zařazeni právě do 

Želiezovec a ne na „pevnou“ věznici si často vylívali právě na vězeňkyních.90 Mnoho 

                                                
84 Zvjsk.sk [online]. 2008. [cit. 25.4.2011]. Dostupné na WWW <http://www.zvjs.sk/?ustav-vykon-trestu-
zeliezovce>. 
85 Rozhovor s Květoslavou Moravečkovou, který vedla Klára Pinerová. Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 27.4.2011]. Dostupné na WWW: < http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-kvetoslavou-
moraveckovou.html.>. 
86 Šimková, c.d., s. 36-38. 
87 Rozhovor s Drahomírou Stuchlíkovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 27.4.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-drahomirou-
stuchlikovou.html>. 
88 Rozhovor s Květoslavou Moravečkovou, který vedla Klára Pinerová. Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 27.4.2011]. Dostupné na WWW: < http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-kvetoslavou-
moraveckovou.html.>. 
89 Zvjsk.sk [online]. 2008. [cit. 25.4.2011]. Dostupné na WWW <http://www.zvjs.sk/?ustav-vykon-trestu-
zeliezovce> 
90 Šimková, c.d., s. 30 
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žen odneslo pobyt v Želiezovcích trvalými následky, způsobenými těžkou prací, 

případně zmíněnou žloutenkou.91  

  

4.3. Absolutní tresty vykonané na ženách 

 

Ze „svedených, směšných a politováníhodných stvoření se statusem závislých 

dětí“,92 jak společnost ženské vězeňkyně dosud vnímala, se ženy-vězeňkyně staly ve 

dvacátém století nebezpečnými osobami, které bylo záhodno nejen věznit, ale i 

popravovat. Totalitní režimy totiž zašly ve své zrůdnosti tak daleko, že se 

nerozpakovaly popravovat i ženy. Obě totality využívaly absolutního trestu naprosto 

běžně, jen za nacistické okupace bylo na tzv. sekyrárně v pražské pankrácké věznici od 

dubna 1943 do dubna 1945 popraveno celkem 1075 osob, z toho 155 žen.93 Toto číslo 

ovšem postihuje jen zlomek osob popravených za trestné činy proti Říši, ve stejné 

místnosti, kde byla na Pankráci umístěna gilotina, bylo oběšením (přesněji udušením 

z oběšení) popraveno několik desítek dalších osob, především židovské národnosti 

(podle Norimberských zákonů), mezi nimiž byly i ženy. Dále je třeba vzít v potaz 

nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory, kde byli rovněž umísťováni političtí vězni 

a vězeňkyně a také tisíce dalších osob, které byly postiženy nacistickou perzekuci. 

Další stovky lidí byly popraveny v rámci procesů u mimořádných lidových 

soudů, v nichž bylo v Československu vyneseno více než 730 trestů smrti.94 

Trest smrti za politicky orientované trestné činy byl definován v již zmiňovaném 

trestním zákoně č. 231/1948 Sb. a později také v zákoně č. 86/1950 Sb. Na základě 

těchto dvou sbírek zákonů bylo v rámci „ochrany republiky“ popraveno celkem 241 

mužů a jedna žena, Milada Horáková. Právě její jméno se stalo symbolem zrůdností 

režimu, který na lidech páchali příslušníci vlastního státu.  

Milada Horáková sice byla jediná, oficiálně popravená žena, z politických 

důvodů byl ovšem absolutní trest vykonán na mnohem více ženách. Jen pro příklad: 

z celkového počtu 174 osob, zastřelených mezi lety 1948 až 1989 při pokusu o přechod 

                                                
91 Například Drahomíra Stuchlíková si z útvaru „odnesla“ pohmožděnou páteř.  
92 Nedbálková, c.d., s. 17 
93 Koura, Petr, „Je to vůbec nemyslitelné,že něco takového se může ve 20. století stát“. Pankrácká 
„sekyrárna“ neboli oddělení II A., in: Paměť a dějiny, 2008, č. 1., s. 155 
94 Otakar Liška a kol, Vykonané tresty smrti, Československo 1918-1989, Praha 2001, s. 17. K tomu také 
Lozoviuková Kateřina, Tresty smrti udělené u Mimořádného soudu v Liberci v letech 1945-1948, Fontes 
Nissae. Prameny Nisy 9, 2008, s. 73-108. 
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státních hranic, bylo deset žen.95 Je to trest smrti vykonaný na základě trestného činu 

proti republice? Samozřejmě. Bylo přece notoricky známé, že osoby přecházející 

hranice tak činí proto, aby mohly škodit republice.  

Kromě politicky orientovaných justičních vražd byly osoby popravovány i za 

kriminální činy, nejčastěji za vraždy. To se týkalo i žen, byť mnohé byly i za velmi 

brutální vraždy potrestány „pouze“ trestem odnětí svobody.96 V období 1948 – 1989 

bylo za kriminální trestné činy popraveno pět žen. Za vraždu byly k trestu smrti 

odsouzeny Zdenka Mizerovská (popravena 1953) a Irena Liptáková (popravena 1958).97 

K jejich případům bohužel nebyly nalezeny detailnější informace. Mediálně mnohem 

známější jsou případy dalších tří žen. První z nich byla zdravotní sestra Marie 

Fikáčková, která na novorozeneckém oddělení v nemocnici v Sušici prokazatelně 

zavraždila dva novorozence a o vraždu dalších deseti se měla podle žaloby pokusit. 

Popravena byla v roce  1960. Druhou ženou byla Irena Čubírková, matka sedmi dětí, jež 

byla za dvojnásobnou vraždu manžela a druha popravena roku 1966. Poslední ženou, na 

níž byl vykonán absolutní trest byla Olga Hepnarová, která 10. července 1973 najela na 

tramvajové zastávce v Praze nákladním autem do skupiny lidí a osm z nich usmrtila. 

Popravena byla roku 1975.98  

 

 Je trest smrti vykonaný na ženě odsouzeníhodnější než absolutní trest pro muže? 

V obou případech je přeci usmrcena lidská bytost, proč je tedy smrt Milady Horákové 

zmiňována jako symbol zrůdnosti komunistického režimu? Vždyť popravováni byli i 
                                                
95 Pulec, Martin, Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na 
státních hranicích 1945–1989, Praha 2006, tabulky č. 1-4, s. 172-256.  Jednalo se o Katu Ehrenfeldovou, 
Marii Gachovou, Dorotu Kovačikovou, Hedvigu Kramnou, Jarmilu Pospíšilovou, Marii Rozmaňovou, 
Annu Schierzovou, Dagmar Tomcovou,  Hermínu Winklerovou a Milenu Zajíčkovou. Čtrnáctiletá Kata 
Ehrenfeldová byla zastřelena spolu se svými rodiči při pokusu o přechod do Rakouska. Zastřelit dítě, na 
to už člověk musí mít opravdu žaludek. 
96 Např. Dagmar Šimková ve své knize vzpomínala na několik spoluvězeňkyň, které byly vězněny za 
vraždy svých manželů, otců nebo dětí. Viz např. Šimková, c.d., s.. 29, 30, 43. Pro srovnání trestů: žena, 
která ubila sekyrou své dvě děti byla odsouzena na dvacet let odnětí svobody. O dva roky vyšší (!) trest 
dostala Růžena Košková-Krásná za údajnou činnost v “záškodnické organizaci”, napojenou na 
“protistátní” skupinu Milady Horákové. K případu Koškové-Krásné více Kočová, Liberec v prvních 
letech komunistické totality, in: Československá ročenka, 2005, s. 195-205 a Kočová, Kateřina, Pamět 
Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 5, 2004, s. 272-193. 
97 Otakar Liška a kol., c.d., s. 200-201. 
98 Muzeum zločinu. [online]. 2011. [cit. 6.5.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.kriminalistika.eu/muzeumzla/fikackova/fikackova.html> 
Muzeum zločinu. [online]. 2011. [cit. 6.5.2011]. Dostupné na WWW 
<http://www.kriminalistika.eu/muzeumzla/cubirkova/cubirkova.html> 
Muzeum zločinu. [online]. 2011. [cit. 6.5.2011]. Dostupné na WWW 
http://www.kriminalistika.eu/muzeumzla/hepnar/hepnaro.html> 
K možným důvodům činu Olgy Hepnarové více Cílek, Roman, Oprátka za osm mrtvých, Praha 2003, 305 
s. 
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mladí, sotva dospělí lidé, s celým životem před sebou. Nechci tím nijak snižovat její 

oběť, přesto si myslím, že lidský život je stejně cenný, ať již se jedná o ženu nebo o 

muže.  

 

 

5. Cesta politické vězeňkyně komunistickou justicí 

 
 Přestože se následující kapitoly zabývají převážně pouze osudy politických 

vězeňkyň v komunistických věznicích, není rozhodně mým záměrem jakkoliv 

bagatelizovat utrpení jejich mužských protějšků, ani utrpení vězněných žen vyvyšovat 

nad utrpení mužů, vězněných ve stejné době. Úkolem následujících kapitol má být 

pouze poukázání na jistá specifika v ženském vězeňství, rozdílné přístupy vyšetřovatelů 

k výslechům a životu žen ve věznicích. 

 

Dagmar Šimková ve své knize definovala rozdíl mezi vězněným mužem a 

ženou. Zatímco muž se podle ní ve vězení stává „poníženým lvem“, žena má „silnější 

instinkt přežití“.99 Nechci zde slova paní Šimkové potvrzovat ani úplně vyvracet, tisíce 

mužů svůj osud nesli stejně statečně jako ženy, nebo statečněji, a stovky žen se naopak 

ve vězení uzavřelo ve své vlastní tragické ulitě.  

Ráda bych ovšem zmínila, že ženy jsou v mnoha ohledech na těžké životní 

situace připraveny lépe než muži, navíc mají širší emoční spektrum (což je ovšem 

výhodou minimálně spornou). V mnoha případech tedy přicházely do vězení vybaveny 

větší odolností a v mnoha směrech také bojovností. Ne každá žena toho využila, ale 

troufám si říct, že ty, které ano, „šustily hedvábím“ ze všech sil. Bojovaly právě svojí 

ženskostí, tedy tou malou výhodou, kterou muži-vězni neměli. Bachaři jednoduše nebyli 

schopní se vcítit do pocitů a myšlenkových pochodů žen, stejně jako by bachařky 

nebyly schopny vcítit se do pocitů mužů. A vězeňkyně,  ty „zatracené megery“,100 jak o 

nich mluví Dagmar Šimková, toho dokázaly využít. Silnější? Snad. Spíše zvýhodněné 

kouzlem nečekaného.  

 

                                                
99 Šimková, c.d.,, s. 16. 
100 Tamtéž, s. 17. 
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 V následujících kapitolách jsem se pokusila chronologicky popsat cestu 

vězeňkyně od zatčení až po rehabilitaci. K analýze jednotlivých bodů mi posloužily 

především výše zmíněné vydané paměti politických vězeňkyň a dále vzpomínky Hany 

Truncové a Jindřišky Havrlantové, kterým bych na tomto místě chtěla ještě jednou 

velmi poděkovat. 

 

5.1. Fáze první – zatčení 

 

  Zatčení vytypovaných osob prováděli příslušníci Státní bezpečnosti na základě 

návrhu krajské správy StB.101 Návrh na zatčení mohl být vydán například na základě 

výslechu jiné osoby nebo činnosti agenta – provokatéra, což byla poměrně běžná praxe, 

jak je mimo jiné vidět i v analyzovaných kauzách.102 

 Poté, co bylo zatčení schváleno velitelem Krajské správy StB (v naprosté 

většině případů pouze formalita), byla zároveň se zatčením provedena i domovní 

prohlídka v bytě zadrženého či zadržené. Zatýkání se také často provádělo v místě 

zaměstnání. Pokud byla osoba zadržena doma, dělo se tak mnohdy brzy ráno nebo 

navečer, například Blažena Petrová103 byla odvezena do vazby po pětihodinové 

domovní prohlídce, která začala v půl páté ráno. Zatýkání byla přítomna i jedenáctiletá 

dcera Petrové, kterou matka ještě před odchodem stačila vypravit do školy.104 V mnoha 

zprávách o zatčení se uvádí, že zadržená osoba byla při příchodu pracovníků StB klidná 

a nekladla odpor, což bylo často způsobeno ujišťováním zadržených Bezpečností o 

brzkém návratu domů. To se stalo i Dagmar Šimkové, kterou pracovníci StB  ujišťovali, 

že jí odvezou jen k sepsání protokolu a vzápětí se vrátí zpátky domů. Až cestou k autu jí 

jeden z mužů řekl, ať se dobře rozhlédne, domů už se prý nikdy nevrátí.105 Matce 

Radima Kuthnara, zatčeného 9. června 1948, dokonce příslušník StB poradil, aby 

synovi dala oběd do trouby, zanedlouho prý bude zpátky.106 Domů se Kuthnar vrátil za 

osm let. Haně Truncové, zatčené v roce 1951, zakázali pracovníci StB při domovní 

                                                
101 U případů popsaných v diplomové práci se vždy jednalo o KS StB v Liberci. 
102 např. akce Kluky nebo proces s Gabrielem Janouškem a spol., viz kapitoly 7.2. a 9.1. této práce. 
103 odsouzená v procesu s Josefem Kulhánkem a spol., viz kapitola 6.2.3. této práce  
104 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Blaženy Petrové, sign. V-557/L, s. 226 
105 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d.,, s. 11 
106 Bubeníčková-Kuthanová, Milena, Vybledlá fotografie, Praha 1991, s. 13 
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prohlídce rozloučit se s rodiči.107 Vlasta Charvátová byla dokonce při zatýkání členy 

StB zfackována a bylo ji hrubě nadáváno.108 

 Domovní prohlídka dovolovala pracovníkům StB obrátit byt doslova vzhůru 

nohama. Při prohlídkách se mnohdy ztratily cennosti, pracovníci Bezpečnosti také 

v době prohlídky mohli do věcí zadrženého nastrčit falešný důkaz a v příhodnou chvíli 

ho „najít“. Mimo to byla domovní prohlídka první z řady ponížení zadrženého, 

fotografie, soukromá korespondence, deníky ale i například spodní prádlo, vše bylo 

podrobeno pátravému oku StB. Kolik členů StB se aktivně přihlásilo k hledání důkazů 

v kalhotkách a podprsenkách zatýkaných žen? 

 

5.2. Fáze druhá – vyšetřovací vazba  

  

 Vyšetřovací vazba měla za úkol jediné – vynutit z vězně přiznání. Stejně jako při 

novověkých honech na čarodějnice mělo i v komunistickém Československu nejvyšší 

váhu doznání, které bylo zároveň bráno jako nejpádnější (a v řadě případů jediný) důkaz 

o trestné činnosti člověka. A stejně jako za dob inkvizice se přiznání na lidech i ve 

dvacátém století vynucovalo dlouhodobým psychickým a fyzickým terorem. Násilí 

nebyly, především v prvních letech výroby politických procesů, ušetřeny ani ženy. 

 Roku 1949 byla zrušena funkce vyšetřujícího soudce, který, jak již bylo zmíněno 

výše, měl nezávisle na vyšetřovateli přezkoumávat případ. Dále, na základě zákona č. 

86/1950 Sb. byl stanoven výkon vazby u vyšetřovatele, čímž se činnost Státní 

bezpečnosti stala nekontrolovatelnou a nepostihnutelnou. Prokurátorovi, který měl 

oficiálně výkon vazby odsouhlasit, byla mnohdy zpráva o vzetí do vazby předána až 

zpětně nebo vůbec, nicméně jeho povinností bylo se Státní bezpečností 

spolupracovat.109 

 Vazba se oficiálně stanovovala na dobu tří měsíců. Pokud se za tu dobu 

nepodařilo zadrženému prokázat trestnou činnost, měl být teoreticky propuštěn. Stačilo 

ale, aby vyšetřovatel napsal, že je třeba dalšího šetření v případu a vazba byla 

prodloužena. Například Božena Janoušková, odsouzená v procesu s Gabrielem 

Janouškem a spol., byla zatčena 27. června 1953. Vazba byla se souhlasem prokurátora 

stanovena do 27. září 1953. Dále byla na žádost náčelníka Krajské správy StB v Liberci 

                                                
107 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011. 
108 Bursík, c.d., s. 15. O násilí páchaném konkrétně na Vlastě Charvátové bude řeč ještě dále v textu. 
109 Tomek, Prokop, Dvě studie o československém vězeňství, Praha 2001, s. 59. 
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prodloužena ještě o jeden měsíc. Soud s Janouškovou se ale konal až po dalších třech 

měsících, v lednu 1954, po které byla vyšetřovaná ve vazbě bez povolení prokurátora a 

tedy nezákonně.110 

 Po zatčení bylo nutné posoudit, zda je vhodné vyšetřovance umístit na společnou 

celu nebo na samotku. Například Jindřiška Havrlantová, zatčená v roce 1954, byla po 

mnoho měsíců vyšetřovací vazby na samotce o velikosti 3x2 metry.111 Pokud byl 

vyšetřovaný umístěn na společnou celu, byli k němu často nasazeni spolupracovníci 

StB, kteří měli buď vězně nabádat aby se přiznal či ho psychicky deptat, případně 

poslouchat rozhovory mezi vyšetřovanci a informovat o nich vyšetřující orgány. Za 

spolupráci s StB byly vězňům slibovány určité výhody, balíček z domova, návštěva 

nebo dokonce zkrácení trestu.  

 K doznání byli vyšetřovaní donucováni několika způsoby. Kromě fyzického 

násilí byly jako páky k doznání používáni i členové rodiny. Vyšetřovatelé hrozili jejich 

zatčením, manželky a manželé zadržených byli nuceni podávat žádosti o rozvod, 

případně falešné žádosti vyráběli sami vyšetřovatelé.112 Vše vedlo k tomu, aby byl 

vyšetřovaný člověk psychicky naprosto zlomen a ochoten podepsat a odsouhlasit 

všechno. Konkrétně na ženy se dalo podle mého názoru velmi účinně působit přes jejich 

děti, účinněji než na muže. Vidět děti, moci jim poslat dopis, zařídit jejich přesun 

z dětského domova k příbuzným, možnost studovat - kolik lidí na tyto, většinou plané 

sliby reagovalo usvědčující výpovědí nebo spoluprácí? A lze jim to vyčítat? 

 

U vyšetřované ženy bylo nezřídka používáno i sexualizovaného násilí. Je nutné 

rozlišovat násilí sexualizované a sexuální, byť ve vyšetřovacích vazbách a věznicích 

docházelo k obojímu. U sexualizovaného násilí není důležitý sex (často o něj ani vůbec 

nejde), ale vyjádření nadřazenosti jednoho pohlaví nad druhým, což je ve vězení 

vyjádřeno především absencí intimní sféry a omezováním intimity.113 Pokud hovoříme 

o sexualizovaném násilí, lze uvést následující příklad: Dagmar Šimková při vyšetřování 

několikrát žádala, aby si mohla dojít na záchod. Referent její propuštění na toaletu tak 

                                                
110 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Boženy Janouškové, sign. V-547/L, s. 216 a 218 – žádost o 
povolení a prodloužení vazby. 
111 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011. 
112 Stávalo se ovšem, že manželé a manželky byli nuceni žádosti brát zpět, neboť vyšetřovanec se po 
oznámení žádosti o rozvod partnera ještě více zatvrdil. 
113 Amesbergerer, Helga – Auer, Katrin – Halbmayr, Brigitte, Sexualizované násilí. Ženské zkušenosti z 
nacistických koncentračních táborů, Praha 2005, s. 30. 
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dlouho oddaloval, až se pomočila.114 Akt ponížení? Jistě. Nicméně zintensivněný ještě 

skutečností, že se žena byla nucena nejen pomočit, tedy provést něco, co je již od 

dětství člověkem vnímáno jako jedna z nejvíce ponižujících věcí, ale takto ponížena 

byla před člověkem opačného pohlaví.  

Do sexualizovaného násilí je možno zařadit i celkové pojetí ženských vězeňkyň 

bachaři a vyšetřovateli. Žena ve vězení měla vypadat co nejméně jako žena a také se tak 

měla co nejméně cítit, což mělo přispět k celkovému rozkladu osobnosti. S tím 

souviselo několik faktorů. V první řadě nedostatečná hygiena, i vizuálně krásná žena 

bude pro opačné pohlaví nepřitažlivá pokud bude páchnout. A ženy v komunistických 

věznicích opravdu páchly, čemuž se při úrovni hygieny (kterou Hana Truncová 

označuje ve svých vzpomínkách za „středověkou“) nelze divit. Například v pardubické 

věznici bylo koryto, kde se najednou muselo umývat deset žen z jednoho patra, voda 

byla samozřejmě pouze studená. Teplá tekla jen jednou týdně, kdy se ženy musely pod 

dozorem bachařky rychle osprchovat a na mokré tělo natáhnout vězeňské oblečení.115 

Na denní mytí měly ženy pouze půl litru vody, samozřejmě taktéž studené. Vyšší 

objektivní potřeba mytí u ženy (nejen vzhledem k menstruaci ale i k fyziologii 

pohlavních orgánů, které jsou náchylnější k infekci a zánětům) nebyla brána v potaz. 

Hana Truncová vzpomíná: „…já jsem neměla celé týdny hřeben ani zubní kartáček, pak 

mi dali korálově červený kartáček po propuštěné obžalované…to se nedá 

zapomenout…a  špinavý hřeben mi hodil na celu sám starší bachař.“116 Kdo by se 

nestyděl byť i jen mluvit na vyšetřovatele po několika týdnech bez kartáčku? 

Kromě nemožnosti se umýt se ženy ve věznicích potýkaly také s neochotou 

převážně kriminálních vězeňkyň dbát o svou vlastní hygienu, čímž neustále hrozila 

nákaza některou přenosnou chorobou. „Často jsme samy musely přispět při zbavování je 

různých příživníků, a to i takových, o kterých jsme se domnívaly, že se vyskytují pouze 

na jediném místě na těle a zde jsme je nacházeli i v obočí…“ popisuje své zkušenosti 

Albína Palkosková.117 

 

                                                
114 Šimková, c.d., s. 22. 
115 Palkosková -Wiesenbergerová, c.d., s. 42. 
116 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011. 
117Palkosková -Wiesenbergerová, c.d., s. 49. Jednalo se pravděpodobně o veš muňku (lidově nazývanou 
filcka),  která se podobně jako běžná veš rozmnožuje pomocí hnidů přichycených na ochlupení. Nákaza je 
přenášena nejen sexuálním stykem ale i například i používáním stejného ložního prádla. Ve stísněných 
prostorách cely byla tedy nákaza snadná. 
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Dalším způsobem, jak ponížit vězně, byla naprostá absence soukromí. Pokud 

byla žena umístěna na společné cele s dalšími vězeňkyněmi, musela s nimi sdílet 

doslova každou minutu svého pobytu za mřížemi. Nikdo nebyl nikdy sám, jen ve svých 

myšlenkách. Pokud byly na cele záchody, vykonávala se před ostatními vězeňkyněmi i 

potřeba. Když byla žena umístěna na samotce, byla pod neustálým dohledem bachařů, 

kteří jí rovněž pozorovali naprosto při všem. Kromě toho neměl vyšetřovanec dlouhé 

dny a někdy i týdny šanci mluvit s někým jiným než s vyšetřovatelem. To byl 

samozřejmě záměr, psychologický tlak, jenž měl vyšetřovance donutit k větší ochotě 

mluvit s vyšetřovatelem. Po týdnech bez jediného sociálního kontaktu byl jakýkoliv 

kontakt vítaný, především když za stolem usedl muž stylizovaný do role „hodného 

vyšetřovatele“. 

 

Vězni ve vyšetřovací vazbě byli nuceni spát v cele s rozsvícenou žárovkou a to 

zásadně na zádech, s rukama na dece podél těla.118 Pokud se někdo ve spánku otočil 

nebo položil ruce jinak, než bylo povoleno, kopali dozorci do dveří, čímž vzbudili celé 

osazenstvo cely. Někteří z vězňů, které bylo potřeba „zlomit“ co nejdříve, byli každou 

chvíli buzeni. Přes den byli někteří vyšetřovanci nuceni celý den nebo/a noc chodit na 

cele. Psychicky a fyzicky vyčerpaní, špinaví a hladoví tak přicházeli k výslechům, 

z nichž mnohé trvaly nepřetržitě několik desítek hodin. 

 

5.3. Fáze třetí – výslechy 

 

Jak jsem již zmínila, především v prvních letech po únoru 1948 bylo během 

výslechů hojně používáno fyzického násilí, a to i na ženách. Mnoho vyšetřovatelů se 

pravděpodobně řídilo názorem vyšetřovatele Václava Peška: „Některý lidi jsou svině a 

ženská obzvlášť.“119 Tak reagoval Pešek na obvinění Vlasty Charvátové a dalších 

vězeňkyň, že je ve vazbě fyzicky týral. Používání fyzického násilí na ženách i mužích 

během výslechu postupem let ustupovalo, přestože nikdy úplně nezmizelo. Tuto 

tendenci je možno pozorovat srovnáním průběhů výslechů již zmíněné Vlasty 

Charvátové, která vypověděla že byla během vyšetřování fackována a vyšetřovatel po ní 

                                                
118 Proč? Vězněné prostitutky prý Růženě Koškové-Krásné řekly, že si bachaři myslí, že vězni pod dekou 
onanují. Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. 
Prameny Nisy 5, 2004, s. 288 
119 Bursík, c.d., s. 17 
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dupal botou a topil jí v kbelíku s vodou120 a Růženy Koškové – Krásné, kterou 

vyšetřovatel při výslechu uhodil pěstí tak silně, že jí zlomil sanici a vyrazil několik 

zubů121 se vzpomínkami například Jindřišky Havrlantové nebo Hany Mazánkové. 

Jindřiška Havrlantová vzpomíná, že bita při výsleších nebyla, což jí prý překvapilo 

„protože v roce 1952 mlátili naše chlapy z Hor Hostýnských pořádně.“122 Hana 

Mazánková, odsouzená Krajským soudem v Liberci v procesu s Gabrielem Janouškem 

a spol. k třem letům odnětí svobody, při rehabilitačním řízení uvedla, že sice nebyla 

fyzicky týrána, byl na ní prý ale činěn psychický nátlak.123 Jedním z důvodů, proč se od 

fyzického násilí u výslechů ustupovalo bylo mimo jiné také množství sebevražd a 

náhlých úmrtí ve vazebních věznicích. Po brutálním vyšetřování zemřela E. Kolářová-

Faitová, partyzánka a nositelka československého Válečného kříže124, údajně 

sebevraždou ukončily svůj život Ž. Veselíková  (matka operní zpěvačky Soni Červené), 

V. Veselá, M. Marková a S. Pilařová.125 

Svou roli při výsleších hrálo i sexuální násilí, žena vězněná v letech 1949 až 

1953 vzpomínala, že se jí vyšetřovatel pokusil znásilnit.126 Tento akt nicméně není 

možno chápat jako projev agresivní sexuality, ale sexuální projev agrese.127 

 V letech 1948 až 1953 bylo dokonce ministerstvem národní bezpečnosti vydáno 

několik směrnic, které používání fyzického násilí při vyšetřování zakazovaly.128 

Nařízení byla ovšem obcházena a vyšetřovanci byli týráni ještě v 80. letech.129 
                                                
120 Tamtéž, s. 16. Vlasta Charvátová byla zatčena 17. května 1949 
121 Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 
5, 2004, s. 284. Růžena Košková-Krásná byla zatčena 19. prosince 1949 a v procesu s Kolínem a spol. 
byla 21. července 19850 odsouzena k dvaadvaceti letům vězení.   
122 Rozhovor s Jindřiškou Havrlantovou který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 30.3.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-jindriskou-
havrlantovou.html> 
123 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Hany Mazánkové, sign. V-547 Liberec, s. 245. Podrobnější 
informace o rehabilitačním řízení jsou uvedeny v kapitole č. 9.1.,věnující se procesům s emigranty, 
konkrétně případu Gabriel Janoušek a spol.  
124 Hejl, c.d., s. 152. K používání nezákonných vyšetřovacích metod při výslechu Emílie Kovářové-
Faitové bylo vedeno rozsáhlé vyšetřování, podle jehož závěru se na brutálním mučení podíleli 
vyšetřovatelé Pich-Tůma, Richtr, Mrzena a Kovář. Podle výpovědí jednotlivých aktérů byla Emílie 
Kovářová-Faitová po celou dobu své internace zavřena ve skříni a při výslechu byla bita přes holá 
chodidla a záda kovovými pruty, nahřívanými v kamnech. ABS, fond A8, i.j. 254. Hlavním iniciátorem 
byl údajně Miroslav Pich-Tůma, jeden z nejbrutálnějších vyšetřovatelů komunistického režimu. V roce 
1951 byl zatčen a dva roky poté odsouzen za vraždu a sabotáž k 15 letům odnětí svobody. Po čtyřech 
letech byl ovšem na základě milosti prezidenta republiky propuštěn a do vazební věznice se vrátil až v 
období let 1968-1969. Po roce 1989, když hrozilo obnovení jeho případu, spáchal sebevraždu. 
Dvořáková, Jiřina, Státní bezpečnost v letech 1945-1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně 
bezpečnostních složek, Praha 2007. 
125 Kýr, Aleš, Některé sociologické aspekty zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955, in: Vězeňské 
systémy v Československu a ve střední Evropě  1945-1955, Opava 2001, s. 26. 
126 Gaďourek, Ivan – Nehněvajsa Jiří, Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. Svědectví ještě žijících 
obětí stalinismu v českých zemích, Brno 1997, s. 22. 
127 Amesbergerer, Helga – Auer, Katrin – Halbmayr, Brigitte, c.d., s. 30. 
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 Při vyšetřování měla být naprosto zničena duševní integrita jedince. Toho bylo 

kromě otřesných podmínek vazby dosahováno také psychickým nátlakem. S tím se 

setkávali všichni vyšetřovaní i pokud nebyli fyzicky týráni. Způsoby psychického 

nátlaku byly různé, jednalo se například o hru na „hodného a zlého policistu“ (přičemž 

ten zlý přešel plynule k fyzickému násilí), vyhrožování fyzickou likvidací buď 

vyšetřovaného nebo jeho/jejích rodinných příslušníků, a brainwashing. Ten byl 

považován za úspěšný ve chvíli, kdy sám vyšetřovaný byl na pochybách nebo dokonce 

věřil tomu, že trestný čin, ze kterého byl viněn, opravdu spáchal. O této situaci vypráví 

například vězeň Bedřich Fučík, který popisuje situaci, kdy se v něm doslova hádala dvě 

„já“, jedno již zlomené výslechem, jenž přijalo obvinění vyšetřovatelů a druhé, původní 

a racionální, které ho zkoušelo přesvědčit, že TO přece není pravda.130 Státní 

bezpečnost také v několika případech aplikovala vyšetřovaným drogu, například 

skopolamin nebo mescalin.131 Bývalým komunistům bylo zase kladeno na srdce, že se 

musí přiznat, aby pomohli straně.132 Při výsleších se samozřejmě spolustraníci nijak 

nešetřili. Na výslech Marie Švermové takto vzpomínal vyšetřovatel Bohumil Doubek: 

„Plán náporu na Švermovou byl v zásadě jednoduchý. Přivést Švermovou, která již tak 

byla ve značně zbědovaném stavu,  do takového duševního i nervového rozpoložení, že 

by přiznala obvinění nanášená Šlingem…Výslech byl v podstatě deptáním Švermové, 

která byla námi ponižována a urážena…Zde jsme oba opět střídavě používali 

argumentů, že se staví do nepřátelské pozice i zde při vyšetřování, protože bojuje proti 

rozhodnutí strany…Košťál říkal Švermové, že svým postojem slouží západním 

imperialistům…a že i když se tváří ztrápeně, že v duchu má radost, že alespoň takto 

ještě může stranu poškodit a posloužit nepřátelskému západu.“133  

                                                                                                                                          
128 Kaplan, Nebezpečná…, s. 141. Jednalo se například o tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 32, 
vydaný roku 1951, který v článku 43 zakazoval používání násilí v průběhu výslechu (Tomek, c.d., s. 26). 
129 K tomu Hejl, c.d., s. 160-161. 
130 Bartošek, Karel, Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a 
sedmdesátých, Praha 2001, s. 95 
131 Hejl, c.d., s. 157-158. Alkaloid scopolamin se získává například z blínu nebo rulíku zlomocného. 
Používán byl především z důvodu, že navozuje poruchy paměti a sníženou schopnost úsudku. Mescalin, 
látka získávaná z druhu mexického kaktusu, navozuje halucinogenní a schizofrenické stavy. 
Encyklopedie Universum 4 [CD-ROM], c2001-2004.  
132 viz rozhovor s Marií Švermovou, Bartošek, c.d., s. 61  
133 Kaplan, Karel, StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, Praha 2002, s. 97-98. Marie 
Švermová, manželka Jana Švermy a zástupkyně generálního tajemníka KSČ, byla roku 1951 zatčena a 
vyloučena ze strany a roku 1954 odsouzena ve vykonstruovaném procesu (tzv. proces s krajskými 
tajemníky), navazujícím na proces s Rudolfem Slánským a spol. k doživotnímu vězení. Perzekuovány 
byly po zatčení a následné popravě manželů i Josefa Slánská a Heda Margoliová. K tomu viz Slánská, 
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 Kdo vlastně byli vyšetřovatelé? Z jakých rodin pocházeli, co je vedlo 

k rozhodnutí zvolit si právě toto povolání? Jak moc vnitřně degenerovaný musí člověk 

být, aby bil a týral muže, ženy a dokonce i děti? Mnoho z nich bude v době revize 

politických procesů svůj podíl na jejich výrobě omlouvat naprostou vírou ve stranu a 

vinu vyšetřovanců, případně „pouhým“ plněním rozkazů. Přestože byli „třídně 

uvědomělí“, s jejich vzděláním to mnohdy bylo horší, což je vidět i na gramatice a 

stylistice vyšetřovacích protokolů. Naprostá většina z nich si tak podle mého názoru 

násilím vybíjela své komplexy nebo frustraci. Další byli sadisté, které násilí 

uspokojovalo. Jen zlomek z nich vězně netýral, nicméně o násilí věděli všichni.  

 

5.4. Fáze čtvrtá – proces 

 

 Mnozí vězni paradoxně vyhlíželi soudní přelíčení s nedočkavostí. Skončil jím 

totiž neustálý kolotoč výslechů a následných dnů kdy se doslova „nic nedělo“: „Dny 

naplněné chvějivým pocitem nadcházejícího rozuzlení a vydechnutí – i když odsouzeny, 

alespoň se zbavíme té ubíjející nečinnosti.“134 Nečekalo se, že by soudní přelíčení 

přineslo nějaké pozitivní překvapení, například zproštění trestu. Ten, kdo strávil několik 

měsíců ve vyšetřovací vazbě, prostě propuštěn být nemohl.  

 Mnozí političtí vězni a vězenkyně vypovídají o jejich lhostejném přístupu 

k rozsudku  a počtu let odnětí svobody, řada z nich totiž čekala, že „to praskne“ a režim 

nevydrží. Nikdo, nebo téměř nikdo tedy nevěřil tomu, že si bude muset dlouholeté tresty 

odsedět: „Tenkrát, po odsouzení bylo naším heslem: ‘Jeden nebo dva roky, nebo 

patnáct, stejně se to záhy zhroutí…‘.“135  

  

 Odnětí svobody nebylo jediným trestem, který politické vězně postihl. Jejich 

povinností bylo zaplatit výlohy za pobyt ve vazební věznici a soudní výlohy, tedy 

obhájce, výlohy soudců z lidu a, především v pohraničních oblastech, také překladatele. 

Takzvaně vedlejšími tresty byl například zákaz pobytu v určitých okresech, v trestním 

řádu zákona č. 85/1950 Sb. definovaný paragrafem 53. Z případů, analyzovaných 

v diplomové práci, vyplývá, že zákaz pobytu byl vysloven osobám odsouzeným 
                                                                                                                                          
Josefa, Zpráva o mém muži, Praha 1990, 212 s. a Margoliová-Kovályová, Heda, Na vlastní kůži, Praha 
2003, 221. s. 
134 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d., s. 23. Albína Palkosková, stejně jako většina ostatních vězňů ve 
vyšetřovací vazbě nepracovala.  
135 Tamtéž, s. 25. K tomu také výše citovaný rozhovor s Drahomírou Stuchlíkovou a Vlastou Jakubcovou, 
vedený Klárou Pinerovou. 
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v procesu proti tzv. kulakům, ženám které se zabývaly převaděčstvím a jedné Svědkyni 

Jehovově. U převaděčů byl záměr vedlejšího trestu jasný, po propuštění z věznice mělo 

být těmto osobám zabráněno v pokračování „trestné činnosti“ na daném území. Pokud 

jde o tzv. kulaky, těm bylo na základě  vágní formulace uvedeného paragrafu „vyžaduje-

li to bezpečnost lidí nebo majetku anebo jiný obecný zájem“136 nejen zakázáno 

doživotně pobývat v místech, kde měly jejich rody po generace zemědělské usedlosti, 

zákazem pobytu byly postiženy i jejich rodiny. Například Anna Reslerová, odsouzená 

v procesu Josefa Nečadová a spol., byla v červenci 1953 po zatčení a odsouzení svého 

muže odsunuta se svými třemi dětmi a švagrovou do vesnice Lnáře v okrese Blatná 

jihovýchodně od Plzně.137 Cílem této formy mimosoudní perzekuce bylo jednak zničit 

vliv, který by rodina „kulaka“ prostřednictvím zbylých členů mohla na vesnici mít a 

také donutit vesnice na tyto osoby zapomenout. Vzpomínky na vystěhované sousedy 

brzy vybledly a další generace už si na bývalé majitele hospodářství a usedlostí buď 

nepamatovala, nebo byla zpracována komunistickou propagandou. Vystěhování 

„kulaků“ z vesnice mohlo být svým způsobem výhodné i pro svědomí obyvatel vesnice. 

Nemuseli se nikomu dívat do očí a omlouvat se jim i sami sobě, že nechtěli, nemohli 

nebo se báli rodině tzv. vesnického boháče pomoci.  

Dalším vedlejším trestem se v mnoha případech stalo vyslovení ztráty čestných 

občanských práv podle § 43 a 44 tr.z.138 Tento trest měl být udělován buď při trestu 

odnětí svobody nad dva roky nebo při projevení „nepřátelství k lidově demokratickému 

zřízení“, což ve skutečnosti znamenalo, že i tento paragraf mohl být používán justicí 

libovolně. Z celkového počtu čtyřiceti dvou žen, jejichž případy jsou v diplomové práci 

popsány, byl tento trest udělen čtyřiatřicetkrát a to v rozmezí tří až deseti let, Elfrýdě 

Geigerové byla vyslovena ztráta občanských práv na doživotí.139 Kromě řídících a 

členských funkcí byly postiženému na určenou dobu odňaty také akademické tituly, 

vojenské hodnosti a vyznamenání. Pokud se jednalo o ztrátu občanských práv navždy, 

ztrácel odsouzený volební právo, akademické tituly, právo vykonávat veřejné projevy a 

zastávat funkce ve veřejných organizacích. Doba, po kterou bylo stanoveno odnětí práv, 

začínala až s ukončením trestu odnětí svobody. 

                                                
136§ 53,  zákona č. 85/1950 Sb. 
137 Jech Karel, Soumrak selského stavu 1945-1960, Praha 2001, s. 237. Nutno poznamenat, že 
vystěhování Reslerových nebylo bezproblémové a KS StB Liberec si stěžovala, že průběh celé akce byl 
špatně připraven, neboť obyvatelé a dokonce i předseda JZD při stěhování pomáhali a „dali najevo že jim 
odchod Reslerových z obce není lhostejný, což bylo vidět i ze srdečného loučení v obci.“ Tamtéž. 
138 zákon č. 86/1950 Sb., platí pro veškeré paragrafy trestního zákona, uvedené v diplomové práci. 
139 viz již odkazovaný proces se sociálními demokraty – kauza Antonín Urban a spol., kapitola 6.1.1.  
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Vedlejším trestem, který byl také u analyzovaných případů několikrát aplikován, 

bylo propadnutí jmění podle § 47. Trest mohl být použit opět pokud pachatel projevil 

„nepřátelství vůči lidové demokracii“, mohl být tedy aplikován na všechny osoby, 

obviněné z politicky orientovaných trestných činů. Vlastníkem veškerého majetku se po 

zabavení stal stát, který tak například v procesech s kulaky140 získal stovky hektarů 

zemědělské půdy. U případů popsaných v diplomové práci se propadnutí majetku týkalo 

celkem devatenácti žen.  

U trestných činů, při nichž se pachatel podle rozsudku prokazatelně obohatil 

nebo je dělal pro peníze, bývala také vyslovována peněžní pokuta, která podle zákona 

nesměla být méně než tisíc korun.141 Pokud by nebylo možné částku vymáhat, byl 

většinou určen dodatečný trest odnětí svobody (podle § 49). Krajský soud v Liberci 

vyměřil v letech 1953 a 1954 pokutu celkem třem ženám a to vždy ve výši 2 000 korun.  

 

5.5. Fáze pátá – pobyt ve vězení 

 

Jak jsem již zmínila, mohlo být pro mnoho vězňů a vězeňkyň přemístění do 

věznice úlevou. Skončily výslechy, člověk již věděl „na čem je“ a zbývalo si tedy 

odpykat vyměřený trest, u nějž mnoho odsouzených nepředpokládalo, že si ho odsedí 

celý. Přesto bylo důležité, do které věznice se vězeň po odsouzení dostal. Bývala 

vězeňkyně Hana Truncová vzpomíná, že v pracovních útvarech bylo více volnosti než 

na pevných věznicích,142 odsouzené měly někdy také možnost, byť minimálně, dostat se 

do kontaktu s civilním obyvatelstvem.143  

 

Hygienické a stravovací podmínky se v mnoha věznicích příliš nelišily od 

podmínek ve vyšetřovacích vazbách. Strava ve vyšetřovací vazbě se většinou skládala 

ze snídaně v podobě náhražkové černé kávy (Albína Palkosková vzpomínala, že byla 

cítit po bromu144) a kusu chleba, který měla vězeňkyně na celý den. K obědu byly 

například v Pardubicích po jistou dobu pouze brambory s mrkví,145 Dagmar Šimková 

                                                
140 kapitola 7. 
141 § 48, odst. 2 z.č. 86/1950 Sb. 
142 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011. 
143 k tomu také viz rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
144 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d., s. 10. 
145 Rozhovor s Květoslavou Moravečkovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 6.5.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-kvetoslavou-
moraveckovou.html.>  
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zase vzpomínala na čočku s brouky146 a Albína Palkosková na kroupy s krví a koňský 

salám, podávané v pardubické věznici k večeři.147  

Hygienické podmínky, jak již bylo řečeno, byly ve většině věznic otřesné. Byla 

zde sice možnost zakoupit si hygienické potřeby v kantýně, vězeňkyně tak ovšem stály 

před těžkým rozhodnutím, zda utratit peníze za mýdlo nebo jídlo. Jedno jádrové mýdlo 

dostala vězeňkyně v rámci přídělu, sloužilo nejen k mytí ale i na praní. 

 Ve vazební věznici byly vyšetřované ženy převážně v civilním oblečení, tedy 

v tom, v němž byly zatčeny. Růžena Košková-Krásná například vzpomínala, že celých 

sedm měsíců vazby strávila v jedněch šatech a stejném spodním prádle.148 Rozdílné 

podmínky ve vyšetřovacích vazbách ukazuje vzpomínka Albíny Palkoskové, která ve 

své knize napsala, že na Pankráci mohl vyšetřovaný jednou za čtrnáct dní obdržet 

balíček s čistým prádlem. Příjem balíčku se ovšem v naprosté většině případů vztahoval 

na „dobré chování“ vězně při výslechu, tedy na jeho spolupráci. Po příchodu do pevné 

věznice nebo pracovního tábora dostaly často ženy erární oblečení, například 

v Želiezovcích to byla sukně a pánská košile bez límečku,149 Dagmar Šimková zase 

vzpomínala na kalhoty, které neměly knoflíky ani tkaničky a proto bylo třeba si je 

neustále přidržovat.150 Oblečení, které podle vzpomínek vězeňkyň velmi škrábalo, se 

měnilo jednou za čtrnáct dní.151 

  

Mnoho vězňů nebylo schopno psychicky snést nekonečné výslechy, odloučení 

od rodiny a deprimující prostředí vězení. Z celkem 1157 vězňů, kteří v letech 1948 až 

1956 zemřeli ve věznění, spáchalo čtyřicet osm z nich sebevraždu.152 Zajímavý je fakt, 

                                                
146 Šimková, c.d. , s. 25. 
147 Palkosková-Wiesenbergerová, c.d., s. 37. 
148 Kočová, Kateřina, Paměť Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny 
Nisy 5, 2004, s. 284.  
149 Rozhovor s Květoslavou Moravečkovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 6.5.2011]. Dostupné na WWW: < http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-kvetoslavou-
moraveckovou.html.>. 
150 Šimková, c.d., s. 22, ze vzpomínek Hany Truncové, sepsaných 4.5.2011: „K SEBEVRAŽDÁM  
v ženských věznicích  mohu dosvědčit, že ve věznici  spáchala sebevraždu jistá Slovenka, která měla těsně 
před  propuštěním – pocházela z vesnice, kde jí starosta obce  vzkazoval, že bude „na pranýři“ – raději 
ukončila svůj život sama. Ženu našli  bachaři na konci vězeňského areálu, rakev se nesla po 
„Václaváku“, tudíž prostředkem lágru  ‚dopředu‘ k silnici veřejné – pamatuji bachaře, který měl službu, 
že smeknul…..myslím, že to byl ‚Permoník‘…..“.  
151 Rozhovor s Jindřiškou Havrlantovou který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 7.5.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-jindriskou-
havrlantovou.html> 
Vězeňské oblečení bylo mnohdy vyrobeno ze cvilinku, tedy lněné nebo konopné látky. 
152 Paleček, Pavel, Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa. 
Neevidované kremace 1941-1945. Zemřelí ve věznících 1948-1956, Brno 2002, seznam zemřelých s. 
113-157. 
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že mezi nimi není uvedena ani jedna žena. Toto číslo nicméně neodráží realitu, neboť 

v něm nejsou započítány osoby, které zemřely, ať již skutečnou nebo fingovanou 

sebevraždou, v době vyšetřovací vazby. Kromě toho na případy dokonaných sebevražd 

ve vězení vzpomínaly Dagmar Šimková i Hana Truncová.153 

Smrt vyšetřovance, označená za sebevraždu, byla dokonalým krytím pro případy 

příliš brutálních výslechů, neposkytnutí lékařské pomoci nebo likvidace osob, které 

„příliš věděly“ a byly proto režimu nepohodlné.154 Ve vyšetřovací vazbě ukončily svůj 

život i čtyři ženy, zda to bylo vlastní rukou ovšem dodnes zůstává nejasné. Jednalo se o 

Vlastu Veselou a Žofii Veselíkovou, jimž po požití většího množství léků (které jim 

„náhodně“ nebyly při vzetí do vazby zabaveny) nebyla poskytnuta lékařská pomoc, dále 

o Věru Pilařovou, jež údajně spáchala ve svém bytě sebevraždu oběšením a Milenu 

Markovou, spolupracovnicí StB při akci Kameny, jež se měla za nejasných okolností 

oběsit na cele.155 Kromě případů dokonaných sebevražd ještě existuje nespočet pokusů 

o sebevraždu a také nikde neevidovaný počet politických vězňů, kteří odešli ze světa 

vlastní rukou po návratu z vězení.156  

Dagmar Šimková ve své knize popsala různé způsoby sebepoškozování, z nichž 

některé, například polykání hřebíků, byly jistě vážně míněné pokusy o sebevraždu, další 

ovšem byly podle mého názoru spíše příklady záměrného způsobování fyzického 

utrpení, které by alespoň na chvíli nahradilo nezměrné utrpení psychické (například 

bodání jehlic do končetin, oslepování se apod.).157 Přeložení do nemocnice, byť 

dočasné, také pro mnohé vězeňkyně mohlo být vyhlídkou na lepší zacházení, stravu a 

životní podmínky. 

 

5.5.1. Protestní akce 

 

Následující podkapitola se zabývá dvěma velkými akcemi, které vznikly 

v pardubické věznici jako výraz protestu proti nelidskému zacházení s vězeňkyněmi. 

Jedná se o protestní hladovku, konanou v roce 1955 a tzv. akci Hammarskjöld z roku 

1956.  

                                                
153 Šimková, c.d, s. 90 a vzpomínky Hany Truncové, sepsané 15.3.2011. 
154 tématikou nevysvětlených úmrtí, vražd a sebevražd se zabývá třetí kapitola Kaplanovy knihy 
Nebezpečná bezpečnost, konkrétně strany 156-167 a desátá kapitola citované knihy Viléma Hejla, str. 
135-146. 
155 Kaplan, Nebezpečná…, str. 164-165. 
156 jako například Marta Patočková z kapitoly 9.1. 
157 Šimková, c.d, s. 50. 
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Protestní hladovku jako nenásilný prostředek dosažení svého cíle používaly již 

anglické sufražetky, když bojovaly za volební práva. Ženy a muži v komunistických 

věznicích se k hladovkám uchylovali jako k poslední možnosti, jak protestovat proti 

nelidským podmínkám a šikaně, jimž byli vystavováni. Největší „mužskou“ hladovkou 

byla v červnu roku 1955 tzv. nudlová stávka na táboře Vojna. K protestu došlo 

pravděpodobně souhrou několika okolností, z nichž jednou bylo i nedostatečné jídlo (již 

poněkolikáté nudle) pro těžce pracující vězně. Průběh stávky provázela zvýšená šikana 

z řad dozorců a rabování ubikací, spojené s ničením veškerého, již tak skromného 

majetku vězňů. Některým protestujícím byly zvýšeny tresty a byli odvezeni do korekcí 

a poté do pevných věznic, čtyřiceti pěti mužům, kteří vydrželi hladovět až do července, 

byly následně zvýšeny tresty o deset až jedenáct let.158 

V pardubické věznici proběhly dvě vlny hladovek. Na protest proti špatným 

životním podmínkám na pardubickém oddělení zvaném „Hrad“ dobrovolně hladovělo 

od 4. do 7. června 1954 celkem šedesát žen.159 „Požadovaly jsme mýdlo, noviny, vložky, 

lepší stravu…Životní podmínky byly děsivé. Nedostatek jídla, minimální možnost 

hygieny, přísunu informací. Bylo s námi jednáno jako bychom nebyli lidé a už vůbec ne 

inteligentní osobnosti.“160, tak na dobu svého věznění na „Hradě“ vzpomíná Růžena 

Košková-Krásná. Proč byly ženy z tohoto oddělení nejvíce perzekuovány a ponižovány 

je nasnadě, právě zde byla totiž vězněna ženská politická elita a inteligence. Vzhledem 

k tomu, že mnoho bachařů nebylo inteligenčně právě na výši, musela pro ně být velkým 

zadostiučiněním možnost týrat a ponižovat inteligentní a vzdělané ženy, jichž se podle 

mého názoru spíše báli a v jejichž přítomnosti se cítili nesví. A tím více je samozřejmě 

ponižovali.  

Rok po první hladovce se v pardubické věznici rozhořela další vlna protestů. 

Hladovka začala údajně především kvůli bachařce, které ženy přezdívaly Elsa Koch, 

podle dozorkyně z nacistického koncentračního tábora. Příchod této ženy tak byl zřejmě 

tou poslední kapkou, která vedla k protestu, jehož se účastnilo 105 žen.161 Nejdéle 

hladověly Julie Hrušková a Vendula Švecová, vydržely celkem čtrnáct dní. Poté ale 

Švecová zkolabovala a Hušková tak ukončila hladovku také. Následky na sebe 
                                                
158Politictivezni.cz [online]. c2008-2011. [cit. 4.5.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.politictivezni.cz/hladovky-a-protesty-ve-veznicich.html>. 
159 Tamtéž. 
160 Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 
5, 2004, s. 286. 
161 Bursík, c.d., s. 40. Odhady se pohybují mezi zmíněnými 105 a 520 účastnicemi. 
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nenechaly dlouho čekat: ženy označené za vůdčí osoby stávky byly odsouzeny k deseti 

dnům korekce a všem hladovkářkám byly na tři měsíce zakázány návštěvy a psaní a 

přijímání dopisů.162 Stávka měla ovšem i pozitivní dopad, takzvaná Elsa Koch byla 

přemístěna jinam a ženy dostaly povoleno přepírat a sušit si prádlo za blokem D. 

Nicméně celý lágr měl k dispozici pouze dvě šňůry a žádné kolíčky.163 

 

 Druhou velkou protestní akcí byl dopis dvanácti vězeňkyň z oddělení „Hrad“ 

generálnímu tajemníkovi OSN Dagu Hammaskjöldovi.164 Tato akce byla víceméně 

přirozenou reakcí na politické události poloviny padesátých let v Československu. 

V letech následujících po Stalinově smrti roku 1953 se mohlo zdát, že tuhý režim 

komunismu začíná pozvolna povolovat. Roku 1955 začala fungovat tzv. Barákova 

komise, která měla prošetřit nezákonnosti v rámci politických procesů předešlých let. 

Činnost komise vedla k zatčení a soudním procesům s několika vyšetřovateli, např. 

s Bohumilem Doubkem a Vladimírem Kohoutkem, z vězení bylo propuštěno několik 

desítek „nepřátel z vlastních řad“, a bylo přiznáno několik provokací StB (např. akce 

Kluky). Skuteční političtí vězni režimu nicméně byli i nadále ve výkonu trestu. V únoru 

1956 přednesl na XX. sjezdu KSSS N.S. Chruščov svůj projev o kultu osobnost J.V. 

Stalina, celou společností prostupovala iluze o „lepších zítřcích“ komunistické 

společnosti.  

Tento čerstvý vítr změn pronikl i za zdi pardubické věznice a dvanáct 

politických vězeňkyň se tak rozhodlo, v rámci plánované návštěvy Hammaskjöldda 

v Československu, osvětlit generálnímu tajemníkovi postavení politických vězňů 

v komunistických věznicích. „S politickými vězni bylo zacházeno hůř, než 

s profesionálními zloději  a podvodníky, ba i vrahy, naopak tito měli vždy výhody oproti 

nám. Neměli jsme nejzákladnější potřebné věci denního života, jako toiletní potřeby, 

teplé prádlo atd. Vycházky bývaly také i jednou za 14 dnů na půl hodiny.“165, uvedla ve 

                                                
162 Rozhovor s Julií Hruškovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-2011. [cit. 
6.5.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-julii-hruskovou.html>. 
163 Rozhovor s Hanou Truncovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-2011. [cit. 
6.5.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-hanou-truncovou.html>. 
164 švédský politik a ekonom, funkci generálního tajemníka zastával od 7.4.1953 do 18.9. 1961, kdy 
zahynul při pádu letadla v rámci cesty na mírovou misi. V letech 1954-1955 osobně vyjednával 
propuštění amerických vojáků, zajatých ve válce v Koreji, angažoval se při řešení krize v Suezském 
průplavu (1957) a počínající války v Kongu (1960-1966). V roce 1961 mu byla in memoriam udělena 
Nobelova cena za mír. Dag Hammarskjold – Biography. [online]. 2011. cit. 6.5.2011]. Dostupné na 
WWW:  
<http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1961/hammarskjold-bio.html>. 
165 Bursík, c.d., s. 178. 
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svém dopise Božena Tomášková. „Poměry se potom zlepšily (po protestní hladovce 

z r.1954 -pozn. V.D.), ovšem práva politických vězňů nám nejsou přiznána dodnes.“,166 

psala ve svém  dopise Dagmar Skálová. Dopisů v podobném duchu, upínajících se na 

naději na možnost nápravy, bylo napsáno celkem dvanáct, každý v českém a cizím 

jazyce (i to je znakem intelektuální úrovně vězeňkyň) a vhozeno do  poštovní schránky. 

Co se mělo dít dál?  Ženy doufaly, že dopis se přes ministerstvo zahraničí dostane 

k rukám generálního tajemníka OSN.  

Snad právě izolovanost žen od reality života způsobila vložení tolika nadějí do 

mírné politické změny režimu. Dopisy samozřejmě adresáta nikdy nenašly. Po jejich 

přečtení cenzory byly uloženy do osobních spisů vězeňkyň a všech dvanáct žen bylo 

odvezeno k novým výslechům. Slovo politických vězeňkyň zde ovšem stálo proti slovu 

vyšetřovatelů. Dvanáct statečných žen dosáhlo svým protestem pouze odebrání výhod a 

dvouletého zostření trestu.167  

Věřily opravdu tyto ženy v reálnost odeslání dopisů a schopnost gen. tajemníka 

změnit jejich osud? Podle mého názoru v sobě nesly zrníčko naděje všechny, každá 

z nich doufala. Pro mnoho z nich ovšem sepsání dopisu znamenalo také další protest, 

další upozornění ve stylu „Pořád jsem tady a ještě stále nezlomená“, připomínka 

bachařům a režimu, že mohou mučit tělo i ducha, ale nezničili osobnost.  

 

Na rozdíl od protestní hladovky neměla akce Hammaskjöld žádný pozitivní 

výsledek co do změny ve vězeňství. Krizi ustál i režim, jež začal na konci padesátých 

let své postavení opět upevňovat a roku 1960 ho potvrdil v nové ústavě. Přesto měly 

obě protestní akce svůj význam, neboť ukázaly schopnost politických vězeňkyň bojovat 

za svá práva a tím dodávat novou naději nejen sobě, ale i svému okolí. 

  

5.5.2. Specifika ženského vězeňství 

  

Jak uvádí ve svých vzpomínkách Jindřiška Havrlantová, téměř všechny ženy 

měly ve vězení problém s poruchami menstruace. Pokud opravdu došlo 

k dlouhodobému vynechání cyklu, mohla to být pro ženy poměrně úleva. Mnoho z nich 

přestalo menstruovat již ve vyšetřovací vazbě, kdy se amenorhea dostavila jako 

následek stresu a podvýživy. Podobnou zkušenost měly i ženy, přeživší nacistické 

                                                
166 Tamtéž, s. 161. 
167 Tamtéž, s. 49-50. 
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koncentrační tábory.168 Existovaly ovšem i vězeňkyně, jejichž organismus na změnu 

životních podmínek a psychického stavu nereagoval. Perioda ženu neopravňovala 

k častějšímu mytí, musela si vystačit jen se studenou vodou a sprchou jednou za 

týden.169 Co se týče menstruačních vložek, dostala vězeňkyně přídělem jeden balíček, 

se nímž si musela vystačit po celou periodu. Vložky sice bylo možné poslat v balíku 

z domova, balíček byl ale natolik objemný, že by se to vzhledem k povolené váze (2 

kilogramy) nevyplatilo. Do roku 1953 se dokonce vložky ve věznicích vůbec 

nevyskytovaly a vězeňkyně tak používaly roztrhaná prostěradla.170 Po vlně protestů tak 

začaly být podle výpovědi Růženy Koškové-Krásné vložky dávány na příděl, nicméně 

ve směšně malém množství – tři na celý cyklus.171    

Nedostatek hygienických potřeb se objevoval ve všech věznicích. Aby se 

zabránilo případným protestům, namluvili prý dozorci vězeňkyním, že vyhořela tehdy 

jediná továrna na vložky ve Velké Býteši a vložky prý nejsou k dostání ani běžně 

v obchodech.172 

Téma menstruace bylo také jedním ze způsobů jak byly ženy ponižovány, 

referenty i bachaři. Znovu se tak ke slovu hlásilo sexualizované násilí.173  

 

V prvních letech nebylo také vězeňkyním povoleno nosit podprsenky, což 

způsobovalo v kombinaci s hrubou látkou odřeniny, ženám s většími ňadry zase bolesti 

zad a opruzeniny. Pokud byla při filcunku, prohlídce osobních věcí, podprsenka 

nalezena, byla žena většinou potrestána korekcí.174    

 

Stávalo se, že žena byla zatčena v průběhu těhotenství. Dnes již nelze zjistit, 

kolik žen na následky bití, stresu a podmínek vyšetřovací vazby potratilo jako například  

Vlasta Charvátová, zatčena ve druhém měsíci těhotenství. Byla surově zbita, následkem 

                                                
168 Tam ovšem nebyly k dispozici žádné hygienické pomůcky a menstruační krev tak běžně ženám tekla 
po stehnech. Jako hygienické pomůcky se používaly kusy látky nebo noviny. Když jedna z vězeňkyň 
dostala v koncentračním táboře poprvé menstruaci, velitelka bloku jí poradila: „Podrž si tam ruku.“ 
Amesbergerer, Helga – Auer, Katrin – Halbmayr, Brigitte, c.d., s. 95. 
169 Nicméně se sprchou tak krátkou, že nebylo možné hovořit o důkladnější očistě. 
170 což bylo samozřejmě posuzováno jako poškozování majetku věznice a jako takové trestné. Bursík, 
c.d., s. 38. 
171 Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 
5, 2004, s. 286. 
172 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011. 
173 Viz vzpomínka Dagmar Šimkové na otázku referenta “A jakpak, periodu máte v pořádku?“, Šimková, 
c.d., s. 21. 
174 Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 
5, 2004, s. 287. 
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výslechu nebyla sama schopna stát a proto jí na pokyn již zmíněného vyšetřovatele 

Peška odvlekli do temnice, kde jí nahou nechali ležet deset dní bez deky nebo matrace 

na holé podlaze. Když zjistila, že krvácí a žádala, aby jí bylo poskytnuto lékařské 

ošetření, prohlásil prý Pešek, že je lepší „…když taková bestie chcípne sama než aby se 

jí muselo věšet.“175 Stejné zážitky z vyšetřovací vazby má i Julie Hrušková, která 

potratila po té, co s ní vyšetřovatel smýkal po místnosti a tloukl o skříň. Po umístění do 

korekce začala krvácet: „Byla jsem už ve třetím měsíci a potratila jsem. Nechali mě tři 

dni krvácet do úplného vysílení.“ Život jí nakonec zachránil jeden z brněnských 

bachařů, který jí nechal převézt do nemocnice. Dítě se již ovšem zachránit 

nepodařilo.176 Totéž se stalo i Haně Truncové, které při zdravotních komplikacích 

v pravděpodobně ranném stadiu těhotenství lékařka na nemocničním oddělení odsekla, 

že snad nechce rodit ve vězení.177 

Otřesný je případ ženy, která se po té, co byla ve třetím měsíci těhotenství 

zatčena, rozhodla (po velkém dilematu!) pro potrat. Vězeňský lékař se s ní ovšem po 

celou dobu těhotenství odmítl o jejím stavu bavit. Když byla žena v sedmém nebo 

osmém měsíci, po ukončení vyšetřovaní, lékař jí po píchnutí injekce do dělohy nechal 

porodit na cele. Po celou dobu porodu u ní nikdo nebyl. Dítě krátce po porodu zemřelo. 

Když se svým vyšetřovatelem později o svém zážitku hovořila, zapíral, že by o jejím 

těhotenství věděl. To co se stalo prý bylo učiněno na její přání a pohrozil jí odvezením 

na psychiatrickou kliniku: „A připomenul, že při léčení na psychiatrii se také dává 

svěrací kazajka.“178 

Zaznamenán je i případ, kdy byly ženy nuceny ke sterilizaci pod pohrůžkou 

neposkytnutí lékařské pomoci v případě potřeby. O rekonvalescenci po takovém 

zákroku nemohla být samozřejmě řeč.179 

Inspekce ministerstva vnitra vydala roku 1957 k řešení otázky těhotných 

vězeňkyň tyto návrhy: kriminálním vězeňkyním měl být trest zásadně odkládán až do 

doby po porodu a to bez ohledu na výši trestu. U politických vězeňkyň mohl být trest 

odložen pokud nehrozilo riziko útěku za hranice. Tím bylo prakticky znemožněno 

odsunutí trestů u žen souzených za velezradu nebo vyzvědačství. Pokud byl trest 

v rozmezí jednoho až třech měsíců odnětí svobody, a byla-li odsouzená v počáteční fázi 
                                                
175 Bursík, c.d., s. 16. 
176 Rozhovor s Julií Hruškovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-2011. [cit. 
12.3.2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-julii-hruskovou.html>. 
177 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011. 
178 Bartošek, c.d., s. 205. 
179 Hejl, c.d., 285. 
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těhotenství, neměl být trest odkládán.180 První trimestr těhotenství je nejrizikovější, byl 

to záměr? 

 

I vězněná žena byla ovšem občas schopná svoje dítě donosit. K porodu se ženy 

odvážely do pankrácké nemocnice, kde byly se svými dětmi až do doby, kdy přestaly 

kojit.181 K pankrácké porodnici se váže vzpomínka několika vězeňkyň, jak matky 

chodily s dětmi na procházku k šibenicím.182 Pokud matka přestala nebo nemohla kojit, 

bylo jí dítě odebráno a dáno na výchovu buď k příbuzným nebo umístěno do dětského 

domova. K tomu se váže případ, na který vzpomínala Jindřiška Havrlantová. Jedna ze 

spoluvězeňkyň dala po porodu své dítě švagrové a aby na ní syn nezapomněl, vymýšlela 

a psala mu z vězení pohádky. Když byla roku 1960 i se svým manželem propuštěna na 

amnestii, přijal je syn chladně, protože pro něj byli cizími lidmi. Vztahy se nikdy 

nesrovnaly, syn v dospělosti vstoupil do komunistické strany a zakázal dětem se 

s babičkou stýkat.183 Známy jsou ale i případy, kdy byly děti politických vězňů 

umísťovány na převýchovu do komunistických rodin. Nikdo již dnes nespočítá děti, 

které se důsledkem stresu matky během těhotenství narodily postižené. 

S tématem těhotenství a porodů úzce souvisí téma vztahů mezi dětmi a rodiči-

vězni. Tisíce dětí vyrůstaly bez otců či matek, své rodiče znaly jen z nedlouhých 

návštěv ve věznicích nebo je ani nepoznaly. Těžko říci, zda bylo pro děti horší vidět 

rodiče za mřížemi nebo je několik let nevidět vůbec. Na to, jak již tak psychicky velmi 

náročnou návštěvu ve vězení ještě stěžovali dozorci, vzpomíná Emílie Veverková: „V 

pankrácké věznici hned při první návštěvě nabádal dozorce čtyřletého Zdeňka aby 

tátovi vynadal za to, co provedl…Děti byly při návštěvách zamlklé, ustrašeně 

pošilhávaly po uniformovaných dozorcích a bály se mluvit.“184 Ještě otřesnější je 

výpověď muže, vězněného v letech 1949-1953: „Při zabavování majetku byla má 

pětiletá dcera zbita do bezvědomí. Ve škole, na příkaz učitelky, na ní spolužáci museli 

plivat, co dceru zrádců. Ačkoliv se výborně učila, nesměla do školy, s protekcí se 

dostala na učení na kadeřnici.“185 Některé děti nebyly schopné unést břemeno 

„vyvrhele společnosti“ a dobrovolně odešly ze světa, jako například syn ženy, vězněné 
                                                
180 ABS, fond A8, i.j.538. Podle inspekce MV se v roce 1956 narodilo v pankrácké věznici čtyřicet dětí. 
181 K tomu se váže vzpomínka Dagmar Šimkové, která ve své knize popisuje Romky, které kojily své děti 
několik let protože „trest lépe ubíhal s děťátkem než na lágru s prací.“ Dagmar Šimková, c.d., s. 44.  
182 viz například vzpomínka Jindřišky Havrlantové a Hany Truncové. Bylo by zajímavé zjistit, zda 
některé děti politických vězňů mají v mysli pankráckou šibenici jako jednu z nejranějších vzpomínek. 
183 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011 
184 Veverková, Emílie, Znovu bych mu ruku podala!, Středokluky 2004, s. 100 
185 Gaďourek Ivan - Nehněvajsa, Jiří, c.d., s. 41 
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v letech 1949 až 1953: „Syn nemohl studovat. Od nejútlejšího dětství při sebemenším 

prohřešku (např. nečištěné boty) na něho bylo dospělými i dětmi pokřikováno, že má 

matku kriminálnici a že skončí jako otec na šibenici. Roku 1967 skončil sebevraždou, 

svítiplynem.“186 Sebevraždu spáchal i devatenáctiletý syn výše zmíněné Vlasty 

Charvátové. Oba rodiče zatkli když byl v batolecím věku, otec byl popraven a matku 

znal pouze z návštěv ve vězení.187  

Velmi těžkým a palčivým tématem jsou také například vztahy sourozenců 

odsouzených, v jejichž rodině dítě politického vězně žilo, a propuštěné osoby. Je 

logické, že vzdát se dítěte, které někdy i více než deset let vychovávali, muselo být 

neskutečně těžké. Je to tak další rovina vztahů, které komunistická perzekuce narušila, a 

jenž se v mnoha případech nikdy nenarovnaly.  

 

Zvláštním specifikem vězeňského života jsou homosexuální vztahy. Zvláštní 

jsou především ve dvou rovinách. Zaprvé se téměř bezvýhradně jedná o svazky dvou 

osob heterosexuálních.188 Prostředí vězení donucuje navazovat vězně vztahy se stejným 

pohlavím jako vyrovnání se s nepřirozeným sociálním prostředím věznice, s čímž úzce 

souvisí i druhá rovina specifika homosexuálních vězeňských vztahů, a to rozlišné 

přístupy jednotlivých pohlaví k těmto svazkům. 

Ženská homosexualita ve věznicích vznikala a vzniká především na základě 

deprivace z odloučení od rodiny a absence „normálních“ sociálních styků. Ve snaze 

zachovat si morální integritu a znovu nalézt své „já“ v prostředí věznice, se tak mnoho 

žen uchylovalo k vytváření partnerských svazků, které měly alespoň částečně suplovat 

klasické sociální vztahy, především partnerský svazek.189 V lesbickém vztahu dvou 

vězněných žen ale v naprosté většině případů nejde o sex, nebo alespoň ne 

v signifikantní míře. Hlavním důvodem, proč ženy navazují ve vězení homosexuální 

styky je především emoční potřeba. Vztah dvou žen tak může, ale také nemusí, 

naplňovat sexuální rovinu. O co neopravdovější je však vězeňský lesbický vztah, o to 

jasnější a zdůrazňovanější jsou jeho projevy a prezentace před okolím. V tomto případě 

tak dochází ke striktnímu rozdělení rolí mezi oběma ženami, kdy jedna hraje „mamču“ 

                                                
186 Tamtéž, s. 41 
187 Kuklová-Jíšová, Božena, Krásná němá paní, Praha 2002, s. 62. 
188 Tzv. opravdoví gayové a lesby, tedy ti kteří za sebou mají coming out, byli a jsou ve věznicích 
spoluvězni velmi ceněni, neboť jsou považováni za odborníky v homosexuálním sexu.  
189 Nedbálková, c.d., s. 40 
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(femme) a druhá „taťču“ (butch)190. Obě role jsou často až úpěnlivě dodržovány. Ta, 

která ve vztahu hraje ženu, je tedy ženou v tradičním slova smyslu se vším všudy, stará 

se o „domácnost“, vaří, pere a jinak slouží svému muži a je v podřízeném postavení. 

Žena hrající „taťču“ se chová ve všech směrech jako muž, včetně nadměrného 

používání vulgarit, fyzického násilí vůči své partnerce a také ve vůdčím postavení 

v sexu. K tomu se váže i popis lesbických vztahů v knize Dagmar Šimkové: „Silnější 

partner převzal odpovědnost za rodinu a dělal všechna důležitá rozhodnutí, bil se za 

svojí mamču s ostatními tatči, nosil mužský účes, klátil se lágrem s rukama v kapsách, 

když smrkal, znělo to jak trouba z Jericha, uplivoval kolem sebe a po mužsku nadával. 

Zarytě odmítal všechno co jen z dálky připomínalo ženství…Mamči byly plaché, tiché 

ženušky. Žily v ponížené odevzdanosti a vědomí, že ženská patří ke škopku a do 

postele.“191 Důvod, proč se ženy, mnohdy vdané, uchylovaly k tomuto chování byl již 

zmíněn výše, šlo o suplování normálního vztahu ve vězení, instituci která svou funkcí 

narušuje běžné sociální vztahy. „Homosexualita jako únik i jako neřest.“, napsala 

v jednom ze svých dopisů profesorka Růžena Vacková.192 

Vedení věznice mělo k toleranci leseb své důvody – tyto ženy, toužící po 

společném ubytování na cele, byly snadnými objekty k získání ke spolupráci. Fakt, že 

se dvě ženy stěhují vždy společně na stejný pokoj ovšem nikdy neunikl ostatním ženám 

a jejich kontakty s nimi byly proto omezené, ne pro jejich vztah, ale pro obavu, že by 

mohly být informátorkami.193 

 

Pouze krátce k mužským homosexuálním vztahům. Zde je vztah mezi dvěma 

vězni založen, naprosto odlišně od nepravých lesbických vztahů, především na sexu. 

Ten ovšem není projevem lásky k dané osobě, ale způsobem, kterým se vybíjí 

agresivita, případně vyjadřuje nadřazená pozice ve vězeňské společnosti.194 V mnoha 

případech se projevuje případy znásilnění. Distancování se od jakéhokoliv projevu 

emocí k osobě stejného pohlaví se u mužských homosexuálních styků projevuje 

například zákazem, aby se „mamča“ dotýkal „taťči“ při sexu, aby na dotyčného „muže“ 

                                                
190 Tato označení se používají jak pro lesbické tak pro gay vztahy, kde totožné rozdělení funguje také. V 
„nepravém“ mužském homosexuálním vztahu je ale toto rozdělení určující především pro sexuální styk, 
tedy kdo penetruje a kdo je penetrován. Nedbálková, c.d., s. 42 
191 Šimková, c.d., s. 86 
192 Vacková, Růžena, Ticho s ozvěnami. Dopisy z vězení z let 1952-1967, Praha 1994, s. 73 
193 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 15.3.2011 
194 Nedbálková, c.d., s. 176.   



 52 

nepadlo podezření že je pravý gay.195 Přesto i v mužských věznicích existuje model 

homosexuálního vztahu, kde muž hraje ženskou roli a druhý vyhraněně mužskou, se 

vším co k tomu patří, tedy i s náležitým oblečením a zženštilým chováním. Nutno 

ovšem poznamenat, že tento model rozhodně nebyl povolován ani tolerován 

v komunistických věznicích Československa.196 

Je nutné ještě zmínit, že homosexuální vztahy vznikaly podle mého předpokladu 

téměř výhradně mezi kriminálními vězni. To, že si političtí udržovali jistou úroveň, 

potvrzoval i bývalý vězeň Karel Pecka, který vypověděl, že na táboře Svornost a Vojna, 

s převahou politických vězňů, by společnost homosexuální svazky ani netolerovala: 

„…mezi nevítané a opovrženíhodné momenty našeho chování patřila homosexualita, to 

se prostě nehodilo.“197 Pokud se homosexualita u mužů vyskytovala, jednalo se prý 

výhradně o tzv. pravé gaye. To samé platí i pro ženské věznice, politické vězeňkyně se 

nepravými lesbami stávaly jen zřídka. 

 

5.6. Fáze šestá – milosti, podmínečná propuštění a amnestie 

 

 V předešlé kapitole jsem zmínila, že naprostá většina politických vězňů při 

odchodu ze soudní síně nevěřila v plné odpykání trestu. Když ale ani po několika letech 

vězení vyhlížený pád režimu stále nepřicházel, stávaly se nadějí vězně na propuštění 

žádosti o milost nebo amnestie.  

 Žádosti o milost byly v naprosté většině případů psány příbuznými odsouzeného 

a jejich posuzování a schvalování bylo zdlouhavé, trvalo i několik měsíců. Z analýzy 

konkrétních případů, popsaných v diplomové práci, vyplývá, že téměř nulovou naději 

na úspěch měly žádosti o milost sepsané krátce po odsouzení. Hlavním argumentem 

zamítavého stanoviska převážně bylo tvrzení, že vězeňkyně si ještě neodpykala 

dostatečný trest, který by zajistil její převýchovu. Ani stáří ani výchova nezletilých dětí 

nebyly důvodem pro propuštění z vězení. K žádosti o milost byly vyžadovány posudky 

                                                
195 Tamtéž, s. 138 
196Na některých místech se ovšem homosexualita minimálně tolerovala. V NÚV Minkovice bylo členy 
samosprávy nuceno k homosexuálnímu pohl. styku nuceno až 90% obyvatel bloku B a v kulturním centru 
se pořádaly hromadné homosexuální párty. Členové samosprávy měli vlastní ložnice a mohli si tedy 
k sobě zvát vytipované osoby a nutit je k sexu. Roku 1980 byl z bloku B přeložen poručík Burda po té, co 
vyšlo najevo že jeden z vězňů spáchal v depresi z neustálého pohlavního zneužívání sebevraždu. 
Litomiský, Jan – Wolf, Jiří, c.d., s. 135 
197 Bartošek, c.d., s. 34. Přesto nechci tvrdit že tyto vztahy neexistovaly, jen nebyly veřejně prezentovány 
v takové míře jako vztahy nepravých leseb v ženských věznicích.  
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z místa bydliště, místa výkonu trestu apod., v případě žádosti o milost psanou 

příbuzným vězněné byl vyžadován posudek i na něj. 

Větší naději na úspěch mívaly žádosti o podmínečné propuštění po odpykání 

poloviny uloženého trestu. Přesto se ovšem naděje většiny vězňů upíraly k amnestiím, 

kdy byla naděje, že bude propuštěno větší množství vězněných. První dvě amnestie, 

z roku 1953 a 1955 se nicméně dotkly jen poměrně malého počtu politických vězňů. 

 

Amnestie ze 4. května 1953, tzv. Berijova,198 se týkala pouze nepolitických 

vězňů,199 přesto byly na jejím základě propuštěny i některé ženy z procesů 

analyzovaných v diplomové práci. Amnestie se totiž na základě čl. 2, odst. 2 týkala také 

těhotných žen a matek pečující o děti do deseti let věku. Prominut jim na základě 

amnestie mohl být trest do výše dvou let odnětí svobody nebo zbytkový trest, pokud 

tuto dobu nepřevyšoval. Zbytkový trest byl odpuštěn také ženám nad 55 let věku200 a 

rovněž byly anulovány peněžité tresty do 20 000 Kčs.201 

 Celkem bylo na Berijovu amnestii propuštěno z vězení 15 379 a z trestaneckých 

uranových pracovních táborů dalších 4035 osob.202 

 

U příležitosti desetiletého výročí ukončení druhé světové války byla 9. května 

1955 vyhlášena druhá amnestie prezidenta republiky. Některé její body byly totožné 

nebo podobné bodům amnestie předchozí, například propuštění matek pečujících o děti 

(tentokrát do čtrnácti let věku) a žen nad 55 let. Nově byly amnestovány i osoby, jenž 

                                                
198 Gruzínec Lavrentij Pavlovič Berija (29.3.1899- 23.12.1953), od r. 1921 náměstek gruzínské odnože 
Čeky a od r. 1931 vedoucí Zakavkazského GPU se postupně propracoval až na post oblíbence Stalina a 
zvolení do ÚV KSSS. Na základě svých styků, které budoval ještě za působení v Čece, a klientelismu se 
mu podařilo odstranit nebo politicky zlikvidovat většinu svých nepřátel nebo odpůrců. Po zapojení OGPU 
do NKVD se mu v listopadu 1938 podařilo dostat do čela gruzínské pobočky NKVD, v níž provedl 
rozsáhlé čistky. V období 1938 -1946 působil jako lidový komisař, podílel se například na masakru v 
katyňském lese v r. 1940.  V letech 1945 – 1953 stál v čele komise pro atomový výzkum. Po smrti J.V. 
Stalina v roce 1953 inicioval některé změny v sovětské politice a hospodářské oblasti, např. propouštění 
vězňů a rehabilitace. V důsledku mocenského boje byl roku 1953 na popud N.S. Chruščova zatčen a 
téhož roku po neveřejném procesu popraven. Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 7.5.2011]. Dostupné na 
WWW: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_berijal.php> a Knight, Amy, Berija - Stalinův první 
pobočník, Dialog 1995, 268 s. 
199 jmenovitě se netýkala vězňů, odsouzených podle § 78 (velezrada), 84 a 85 (sabotáž)  a 86 
(vyzvědačství) tr. z. č. 86/1950, dále totožných tr. činů definovaných v předešlých tr. zákonech a tr. činu 
podle zákona na ochranu míru č. 165/1950 Sb. Amnestie se neměly týkat ani retribučních vězňů, nicméně 
v textu amnestie je uvedeno, že ministr spravedlnosti může v odůvodněných případech podat žádost na 
přezkoumání výše trestu. 
200 čl. IV. textu amnestie. 
201 Tamtéž, čl. V. 
202 Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 7.5.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.totalita.cz/vez/vez_amnestie.php>.  
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byly v nepřítomnosti odsouzeny za nedovolené opuštění republiky. Tito lidé se ovšem 

museli vrátit zpět do Československa do 9. listopadu 1955. Článku sedm textu amnestie 

využilo celkem 1169 osob.203  

Prominutí trestu se opět netýkalo osob odsouzených za politicky orientované 

trestné činy zmíněné výše a dále také například vrahů a osob obviněných z rozkrádání a 

poškozování národního majetku a majetku lidových družstev, pokud byl uložený trest 

delší než pět let.204 U všech výše zmíněných trestů ale měl být amnestií zmírněn 

doživotní trest odnětí svobody na pětadvacet let.  

Na druhou amnestii bylo propuštěno celkem 7227 osob. Dalším 1160, vzhledem 

k výše uvedeným skutečnostem především politickým vězňům, byl trest snížen.  

 

Nejvíce osob bylo na „svobodu“ propuštěno v roce 1960, kdy komunistická 

strana oficiálně oslavovala patnáctileté výročí konce války a ve skutečnosti slavila 

upevnění své moci v Československu. Nová ústava z 11. července 1960 zaručovala 

KSČ vedoucí roli ve státě a zároveň do názvu státu implantovala přídavné jméno 

„socialistická“, aby již nemohlo být pochyb, že je Československo pevně připoutáno 

k ideologii Sovětského svazu. V rámci takového úspěchu si mohla dovolit být 

komunistická strana velkorysá a proto byla 9. května 1960 prezidentem republiky 

vyhlášena rozsáhlá amnestie, která poprvé oficiálně zahrnovala i propuštění osob 

odsouzených za politicky orientované trestné činy. Amnestie se, podle části I., čl. II, 

nevztahovala na: 

a) přímé agenty imperialistických rozvědek, 

b) teroristy, sabotéry, záškodníky a organizátory nebezpečných protistátních 

skupin, 

c) osoby odsouzené pro trestné činy vojenské zrady nebo jiné protistátní činy, 

jestliže jejich čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 

d) osoby odsouzené podle retribučních předpisů, pokud jejich čin měl za 

následek  smrt.205 

 

Jak je ovšem vidět, i zde je formulace výjimek, na něž se amnestie nevztahovala,  

velmi nekonkrétní a rozhodně se automaticky nejednalo o amnestii pro všechny 
                                                
203 Kaplan, Komunistický režim…, s. 218. 
204 podle § 216 tr.z. (vražda) a § 245. 
205 Trestnirizeni.com [online]. c2006-2011. [cit. 8.5.2011]. Dostupné na WWW : <http://www.trestni-
rizeni.com/dokumenty/amnestie-z-9-kvetna-1960>. 
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politické vězně. Ve vězení zůstalo z celkového počtu 8708 „politických“ ještě 3389 

osob, na něž se amnestie nevztahovala.206 Někteří z nich byli propuštěni při amnestiích 

z let 1962 a 1965, další byli propuštěni po odpykání celého trestu nebo na základě 

podmínečného propuštění po odpykání poloviny trestu.  

Přestože každý z vězňů doufal, že bude při vyhlašování amnestie zmíněno i jeho 

jméno, návrat domů byl pro naprostou většinu z nich velmi těžký. Přestože jim byl 

amnestií, podmínečným propuštěním nebo formou milosti trest ukončen, každý z nich 

odcházel na „svobodu“ s různě dlouhým podmínečným trestem, tedy se stanovenou 

dobou, po kterou nesměl spáchat trestný čin. Je nasnadě, že pokud bylo potřeba, nebyl 

pro policii problém nějaký trestný čin na dotyčného „vyrobit“ a tím ho znovu poslat do 

vězení.  

Po amnestii z roku 1960 znatelně ubylo politických vězeňkyň a naopak přibylo 

kriminálnic, čímž se opět zvulgarizovalo prostředí ženských věznic. Mnoho žen, které 

nebyly na amnestii propuštěny, již bylo vězněno i více než deset let a kromě deziluze ze 

změny režimu a vyhlídky na propuštění se ještě musely potýkat s osazenstvem cel, které 

nyní tvořily kriminálnice nejhrubšího zrna. Albína Palkosková i Dagmar Šimková 

vzpomínaly na několik otřesných případů vražd, které jejich spoluvězeňkyně spáchaly. 

Bestiální vraždy vlastních dětí, manželů, rodičů, činy spáchané v naprostém pomatení 

smyslů, případy s nimiž se dnes kriminalisté setkávají spíše zřídka. Přispěla k takovému 

šílenství doba, potažmo režim? Podle mého názoru ano, lidé jako stádo, z nichž si režim 

vybíral kusy na porážku, se začali likvidovat mezi sebou se stejnou zavilostí a šíleností, 

s jakou je likvidoval režim samotný. Jak v takovémto prostředí přežít a nezbláznit se? 

V dopise sestře napsala roku 1966 Růžena Vacková: „Myslíš že si člověk může ve vězení 

zvyknout? Je to čím dál horší, dokud člověk neotupí jako zvíře. Je to vývěva nervů a 

všech životních sil. Člověk musí zápasit se strašnou nechutí k lidem.“207 Téměř po 

patnácti letech vězení není divu….Stejně tak vnímala pobyt v pardubické věznici po 

roce 1960 Dagmar Šimková. Dozorci prý rozmístili zbývající politické vězeňkyně mezi 

kriminálnice, aby svým vlivem dodržovaly pořádek a alespoň nějakou úroveň.208 

Všechny bachaře bych ovšem nepřeceňovala, někteří to jistě dělali jen proto aby 

politickým vězeňkyním pobyt ve vězení ještě více znepříjemnili.  

 
                                                
206 Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 7.5.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.totalita.cz/vez/vez_amnestie.php>. 
207 Vacková, c.d., s. 89. 
208 Šimková, c.d., s. 94. 
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5.7. Fáze sedmá – život po propuštění 

 

Jak jsem již zmínila, propuštěním rozhodně útrapy politického vězně nekončily. 

Člověk se den ze dne ocitl ve světě, který se po několik let vyvíjel a měnil bez něj. 

Některé ženy se neměly kam vrátit, majetek jim byl zabaven, manželé některých 

zemřeli ve věznicích či na táborech, nebo byli popraveni.209 Mnoho párů se rozvedlo, 

děti vyrůstající u příbuzných si jen těžko zvykaly na staronové rodiče.210 Všichni si na 

sebe museli znova zvykat, nehledě na to, že mnohým vězňům, jak vzpomínala Hana 

Truncová, se paradoxně po životě ve vězení „stýskalo“,211 najednou se ocitli před 

situacemi a problémy, které ve vězení řešit nemuseli. Po propuštění ani nebyla možnost 

se v novém prostředí pořádně aklimatizovat, bylo potřeba okamžitě nastoupit do práce. 

Zde by bylo záhodno poznamenat, že vězni dostali při propuštění částku, kterou si za 

dobu svého věznění vydělali. Například Drahomíra Stuchlíková dostala za dvanáct let 

práce ve vězení 375 korun…212 Co dodat. Propuštěného vězně také na „svobodu“ 

provázely dluhy, kromě nákladů za trestní řízení také například poplatky za pobyt dětí 

v dětských domovech.213 

 Propuštění muklové se dále v naprosté většině případů setkávali s různými 

formami mimosoudní perzekuce. Kdo a jak zaměstná propuštěného politického vězně? 

Původní práci samozřejmě vykonávat nemohli. Na základě amnestijního výnosu bylo 

například Růženě Koškové-Krásné určeno, že může prvních pět let po propuštění 

pracovat pouze manuálně a to pouze v zemědělství nebo továrně.214 Práce se tak sháněla 

přes známé a příbuzné, roky nekvalifikované a špatně placené práce se později odrazily 

i na výši důchodů. Zde je nutno v návaznosti na předchozí text zmínit také postavení 

rodinných příslušníků vězněných žen, jejich rodičů, manželů a hlavně dětí. Ti všichni 

byli perzekuováni také a je třeba na ně nezapomínat. Okamžité přeřazení na podřadné 

pracovní místo a nemožnost studovat nic víc než učební obor (a to ještě mnohdy 

s protekcí, jak bylo zmíněno výše) se v pozdějších letech odrazily na tristní výši jejich 

                                                
209 jako například Josefa Nečadová, jíž ve vězení zemřel manžel, rodinný majetek byl zabaven a ona 
musela v pětašedesáti letech začít po propuštění nový život. Viz kapitola 7.2.  
210 Albíně Palkoskové v průběhu veznění zemřeli manžel i otec. Po propuštění byla jedinou její žijící 
příbuznou otcova sestra.  
211 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 4.5.2011. 
212 Rozhovor s Drahomírou Stuchlíkovou, který vedla Klára Pinerová, Politictivezni.cz [online]. c2008-
2011. [cit. 3.4..2011]. Dostupné na WWW: <http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-drahomirou-
stuchlikovou.html>. 
213 viz dopis Boženy Svaté, kapitola 9.4.5. diplomové práce. 
214 Kočová, Kateřina, Pamět Liberecka. Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 
5, 2004, s. 288.  
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důchodů. Příplatek k penzi pro děti politických vězňů byl českou vládou přiznán až 

v roce 2005.215   

Pro mnohé vězně byl nicméně daleko těžší a komplikovanější návrat do reality 

rodinného života. Kromě narušených či v podstatě neexistujících vztahů s vlastními 

dětmi se propuštění vězni museli potýkat i s obtížným návratem do partnerského vztahu. 

Člověk, jenž se po letech vrátil z vězení, se stal cizincem ve vlastní rodině. Neprožil 

důležité mezníky v životech svých blízkých, zůstával tedy ochuzen byť i o témata 

konverzace uvnitř rodiny. Z dítěte se stal dospělý člověk, nebo hůř, bylo právě 

v pubertě, kdy se obtížně hledá vztah i bez let rodičovy nepřítomnosti.  

Po mnohdy desítkách měsíců bez sexu216 se s problémy opětovně navazoval 

vztah i v milostné rovině partnerského vztahu, nehledě na fakt, že především vězni 

internovaní v uranových dolech často trpěli poruchami erektivních a reprodukčních 

schopností. Obrovský důsledek na partnerský život měl i psychický blok: jak se po 

letech kontaktu se samými muži chovat k ženě? Spoluvězeň z dvojáku se tak mnohdy 

zdál bližší než vlastní manželka, protože on věděl, on tam byl, on to spoluprožíval.  

 Díky aktivitě některých dětí politických vězňů se dnes máme možnost dozvědět i 

vzpomínky z „druhé strany“, tedy jak vnímaly odchod rodiče právě jeho či její potomci. 

Existuje sdružení Dcery politických vězňů 50. let,217 proč nicméně nejsou podobně 

aktivní také synové? Možná by v mnoha případech poskytli jiný pohled na věc. Snad by 

jejich pohled byl méně emotivní, snad více, možná právě toho se bojí…    

 

5.8. Fáze osmá – rehabilitace a odškodnění 

 

Propuštěním se politický vězeň nezbavil břímě trestu, za nějž byl odsouzen. Ten 

byl stále uveden v jeho trestním rejstříku a vězeň se ho tak mohl zbavit pouze tzv. 

zahlazením odsouzení, rehabilitací.      

První návrhy přezkumných řízení v otázce politických procesů se začaly 

objevovat v šedesátých letech.218 Jejich vznik iniciovalo především Pražské jaro, krátké 

                                                
215 na základě nařízení č. 405/2006 Sb. z 21.9.2005, jenž za každý měsíc věznění rodiče stanovilo k 
důchodu příplatek 20 Kč. 
216 a myšlenek na sex, protože, jak prohlásil Bedřich Fučík, vězeň onanuje jen v dobách nehladových, 
Bartošek, c.d., s. 34. 
217 webové stránky sdružení: www.dcery.cz. Neméně zajímavé jsou i vzpomínky a zážitky dětí „těch 
druhých”.  
218 Revizi procesů s bývalými členy komunistické strany prováděla v r. 1955 tzv. Barákova komise. 
Komunistická strana tak doufala, že sejí podaří oddálit revizi procesů s nekomunisty. Kaplan, 
Komunistický režim…, s. 218 
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období, v němž lidé začali věřit ve změnu poměrů a jež ukončila srpnová okupace. 

První z rehabilitačních zákonů, č. 86/1968 Sb. stanovil mimo jiné i možnost odvolat ze 

služby nebo funkce osobu, která byla prokazatelně usvědčena z nezákonnosti.219 

Celkem byly na základě zmíněného zákona přešetřeny případy 2900 osob, z nichž byli 

kromě 182 žadatelů všichni plně rehabilitováni.220 Žadatelé o prošetření případů byli po 

srpnu 1968 a v průběhu normalizace od žádostí odrazováni, přesto k přezkumným 

řízením a vymazání trestů docházelo.221 Pokud byl návrh uznán za opodstatněný, byla 

za viníka vždy označena StB a její nezákonné praktiky při výsleších, nikdy ne režim.222 

Některá rehabilitační rozhodnutí byla nicméně následně v sedmdesátých letech zrušena, 

například proces se sociálními demokraty.223 

Soudní spisy analyzovaných případů ovšem záznamy o rehabilitačním řízení ze 

šedesátých a sedmdesátých let minulého století obsahují jen výjimečně, u všech případů 

je ale přiloženo rozhodnutí o soudní rehabilitaci podle z.č. 119/1190 Sb. Tento zákon 

byl prvním z řady porevolučních zákonů, jimiž se nově nastupující demokratická vláda 

chtěla vyrovnat se zločiny komunismu. K tomuto tématu byl zároveň schválen návrh 

zákona o zločinech komunismu, který sliboval odškodnění pro politické vězně.224 Kolik 

vězňů a jejich dětí se však tohoto rozhodnutí nedožilo? 

 

Jak vzpomínala Hana Truncová, po listopadu 1989 dostali političtí vězni zálohu 

10 000 Kčs a poté jim byla za každý měsíc věznění ( a později i soudní vazby) určena 

částka 1 800 Kčs.225 Pokud by bylo pro bývalého vězně nevýhodné sčítat měsíce, dostal 

částku 60 000 Kčs. Může se to zdát jako vysoká částka, žádná hodnota však nemohla 

odčinit ztrátu bližních, promarněné roky v kriminále nebo neuskutečněnou kariéru. 

Také je nutno dodat, že mnoho vězňů přišlo při zabavování majetku o předměty 

v hodnotě daleko vyšší, z nichž hodnota mnoha z nich se nedala vyjádřit penězi. A jak 

nakládali političtí vězni z odškodným? „Vztah k penězům vězňové ztratili všeobecně – 

                                                
219 V této době byl například znovu za vraždu odsouzen mjr. Miroslav Pich-Tůma. Podle vyšetřování 
zavraždil Pich-Tůma ing. Konečného a podílet se měl na vraždě Jana Masaryka.  
220 Kaplan, Komunistický režim…, s. 220 
221 v průběhu šedesátých a sedmdesátých let byly vydány celkem čtyři rehabilitační zákony, jmenovitě 
z.č. 82/1968 Sb., z.č. 58/1969 Sb. a  z.č. 70/1970 Sb., který doplnil první z rehab. zákonů.  
222 Kaplan, Komunistický režim…, s. 217  
223 viz kapitola 6.1.1. 
224 zákon č. 622/2004 Sb. a jeho výše zmíněná novela, z.č. 405/2005 Sb. Původní zákon stanovoval 
odškodnění pouze pro politické vězně, jež bylo stanoveno ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc vězení 
(i vazby). Dále stanovoval příplatek k vdovskému důchodu, ve výši 25 Kč za každý měsíc, případně 
příplatek 3 000 Kč, pokud její manžel ve vězení zemřel, nebo byl popraven.      
225 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 4.5.2011. 
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peníze za odškodnění se zdaleka nevyrovnaly našemu strádání…přesto TO  byly pro  

nás velké peníze – kdo měl rodinu, rozdával  příbuzným, hlavně dětem. Kdo děti neměl, 

našel jiné důvody k rozdávání – také někteří využívali pozvání přátel – Muklů – za 

Oceánem, zakoupili si drahou letenku, cestovali, konečně se podívali do světa.“,226 

uvedla ve svých vzpomínkách Hana Truncová. Většina bývalých vězňů prý žila naplno, 

neukládali peníze na spoření, mnoho z nich odmítlo ponechat si peníze jen pro svou 

potřebu a jinou formou je vrátili státu zpět: „Alois Hlavatý, který si odseděl 11 let 

kriminálu zakoupil tři kostelní zvony pro svoji rodnou obec Miletín u Hořic, část peněz 

daroval městu Hořice, část městečku Miletín, založil nadaci na opravu pískovcových 

soch v okolí, část peněz daroval nemocnici v Hořicích. Žil ze svého důchodu – byl to 

člověk skromný a prohlásil, že TENTO  stát mu neublížil, takže tomuto státu peníze za 

odškodnění vrací jinou formou. Byly případy, že Muklové evangelického vyznání 

darovali peníze na účely a pomoc katolické církvi – zvelebení kostelů atd.…“227 

Zdálo by se, že odškodněním skončil muklovský příběh. Ale skončil opravdu? 

Byli vězni schopní a ochotní odpustit svým věznitelům, představitelům státu, režimu 

který je připravil o nejlepší léta života, manžele, děti? Ještě jednou použiji slova paní 

Truncové, že i když se má odpouštět, nemá se zapomínat. 

 

 

Následující kapitoly se zabývají jednotlivými soudními kauzami, při nichž byly 

v letech 1953 a 1954 odsouzeny u Krajského soudu v Liberci ženy. Pro lepší orientaci 

byly kauzy zařazeny podle jednotlivých „trestných činů“. 

 

6. Procesy se členy nekomunistických politických stran 
 

Komunistická strana Československa se brzy po uchopení moci v zemi začala 

zaměřovat na likvidaci politických stran, které by se teoreticky mohly stát opozičním 

blokem. Kromě procesů se stranou národních socialistů (včetně monstrprocesu s  

Miladou Horákovou a spol.),228 a lidovců se obětí nového režimu stala také sociální 

                                                
226 Hana Truncová, vzpomínky sepsané 4.5.2011. 
227 Tamtéž. 
228 K tomu např. Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáková a společníci . Praha 
1950. 275 s.  
Ivanov Miroslav, Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové, Praha 1991, 299 s. 
Kaplan Karel, Největší politický proces, Praha 1995. 
Proces H, Martin Vadas (ČR 2007-2009). Česká televize 31.5.-9.6.2009. 
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demokracie. Na Liberecku proběhlo několik procesů s členy nekomunistických stran, 

z nichž nejvýznamnější byla kauza Kolín a spol. s národními sociality, v níž byla 

odsouzená také již výše zmíněná Růžena Košková-Krásná, a níže analyzovaná kauza 

Antonín Urban a spol. se sociálními demokraty.229 

 

Československá strana sociálně demokratická byla oficiálně sloučena 

s komunistickou stranou dne 27. června 1948. První vlna procesů s členy sociální 

demokracie probíhala v letech 1949 až 1950. Zatímco jedna část bývalé strany se 

podřídila politice komunistické strany, stále existovalo druhé křídlo, jenž s politikou 

nastolenou po únoru 1948 nesouhlasilo a třebaže někteří jeho členové proti režimu 

aktivně nebojovali, nebyla jim jejich politická příslušnost zapomenuta. Hlavním 

argumentem žaloby byla ve většině případů příprava státního převratu, tedy trestný čin 

velezrady, na nějž se vztahovala trestní sazba pětadvaceti let až doživotí. Udělen mohl 

být i absolutní trest.230 

 

6.1. Proces se sociálními demokraty – Antonín Urban a spol. 
 

Také v libereckém kraji probíhalo zatýkání členů sociální demokracie a následné 

politické procesy. V poválečném Liberci  měli sociální demokraté poměrně silnou 

pozici, což byla zásluha mimo jiné i Josefa Veverky, poslance v národním shromáždění, 

předsedy krajského výboru strany v Liberci a hlavně šéfredaktora regionálního 

periodika Stráž Severu. Veverka se tak díky své činnosti stal vhodným kandidátem pro 

politický proces s libereckou větví sociální demokracie. Poprvé byl odsouzen 5. srpna 

1950, a to na dvanáct let vězení, podruhé v procesu s Antonínem Urbanem a spol., 

v němž mu byl vysloven doživotní trest.231  

 

Největším procesem se sociálními demokraty na Liberecku byla kauza Antonína 

Urbana a spol., v němž byly dvě osoby odsouzeny na za trestný čin velezrady na 

doživotí a dalších devět k trestům odnětí svobody od sedmi do dvaceti čtyř let. Podle 
                                                
229 K procesu Kolín a spol. a Antonín Urban a spol. více Kočová, Kateřina. Liberec v prvních letech 
komunistické totality - politická perzekuce a politické procesy. Česko-slovenská historická ročenka  
2005, s. 195-205.  
230 K tomu Kaplan, Karel. Sociální demokracie po únoru 1948, Brno 2011, 426 s. 
Tomeš Josef, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878 - 2003, 
Praha 2004, 197 s. 
231Tomeš, c.d., s. 139, Veverková, c.d., s. 99. 
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žaloby měl v libereckém kraji na základě instrukcí Antonína Urbana, bývalého 

poslance, vzniknout ilegální desetičlenný krajský výbor sociální demokracie, jehož 

předsedkyní se měla stát Elfrýda Geigerová z Tanvaldu. Další žena v tomto případu, 

Alžběta Šebová, měla údajně být členkou výboru.  

Vzhledem k absenci soudních spisů ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích 

byl případ rekonstruován na základě archivních materiálů Archivu bezpečnostních 

složek v Praze. K osobě Elfrýdy Geigerové a její ilegální činnosti byl StB veden 

rozsáhlý svazek, rozpracovaný pod označením „Akce Frída“.232 Celým procesem 

s Antonínem Urbanem a spol. se podrobně zabývá diplomová práce Barbory 

Mládkové.233  

 

6.1.1. Případ Elfrýdy Geigerové a Alžběty Šebové 

 

Elfrýda Geigerová se narodila 6. března 1900 v rodině továrenské dělnice a 

krejčího. Její rodiče měli dalších pět dětí a v péči měli ještě jednoho sirotka. V letech 

1914 až 1925 pracovala Elfrýda Geigerová jako tovární dělnice u fy Majer v Tanvaldě. 

Zde se údajně účastnila dělnické stávky, na základě čehož byla ze zaměstnání 

propuštěna. Poté si v Tanvaldě otevřela s otcem textilní a galanterní obchod, který vedla 

až do začátku druhé světové války, kdy se odstěhovala do Prahy a vedla zde obchod 

s cukrovinkami. Do Tanvaldu se opět vrátila po roce 1945 a  otevřela si obchod, rovněž 

s cukrovinkami, který vedla až do roku 1949. V roce 1952 se Elfrýda Geigerová stala 

vedoucí obchodu s textilem, kde pracovala až do svého zatčení. Podle šetření z 6. 

prosince 1950 byla Geigerová charakterizována takto: „Charakterově se jeví velmi 

poctivá jak ve své práci doma i v obchodě, slušného měšťáckého vystupování, kterým si 

získává jako obchodnice u lidu oblibu.“234 

V roce 1919 vstoupila Elfrýda Geigerová do sociálně demokratické strany, kde 

podle svých slov zastávala nejprve funkci náčelnice Dělnické tělovýchovné jednoty 

v Tanvaldě-Šumburku, poté náčelnice libereckého okresu a od roku 1924 náčelnice  

mladoboleslavského kraje.235 Na základě svých úspěchů se Elfrýda Geigerová účastnila 

                                                
232 a.č. H-611. 
233 Mládková, c.d., s. 50-61. 
234 ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, I. část, s. 8. 
235 Tamtéž, III. část, s. 23. Dělnické tělovýchovné jednoty vznikaly jako spolky již na konci 19. století. 
Roku 1903 se celkem 31 spolků sloučilo do svazu DTJ, jenž se stal členem mezinárodní Socialistické 
tělovýchovné internacionály. Za první republiky pořádaly DTJ tzv. pražské dělnické olympiády.  Roku 
1921 se levicově orientované jednoty staly členy mezinárodní rudé sportovní internacionály, v rámci níž 
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několika mezinárodních dělnických olympiád. Roku 1929 rezignovala na své dosavadní 

funkce a začala se angažovat v politice strany jako členka stranické Organizace žen, 

Obvodním výboru žen a Okresním výkonném výboru. Od roku 1937 byla také členkou 

městské rady v Šumburku nad Desnou. Tuto funkci zastávala i po roce 1945. Na 

základě své činnosti před druhou světovou válkou byla Elfrýda Geigerová zvolena 

členkou Zemského národního výboru236 a zastávala funkce místopředsedkyně 

Krajského výkonného výboru, předsedkyně Krajského výboru žen a členky Ústředního 

výboru žen. Na základě své funkce v ZNV se zúčastnila sjezdu sociální demokracie 

v Brně roku 1947. „Samotný sjezd byl předmětným jednáním k vytyčení další linie 

strany a volbou nového Ústředního výboru. Avšak v průběhu konání sjezdu, vyvrcholila 

otázka vzniknuvších dvou směrů uvnitř strany, čímž byla hodnocena stabilisace strany 

soc.dem. jako takové v našem státu. Vlivem dalších politických událostí ve straně 

soc.dem. kde bylo zřejmé rozdílné stanovisko dvou směrů, tzv. levicového a pravicového 

křídla, rozhodla jsem se v mé politické činnosti hájiti linii pravého křídla.“237 

vypověděla Geigerová při výslechu. Po únorovém převratu byla 5. března ze strany 

sociální demokracie vyloučena právě proto, že podpořila pravé křídlo. 

O údajném negativním postoji Elfrýdy Geigerové ke komunistické straně hovoří 

také zpráva z veřejné schůze žen strany soc. dem. v Desné z 27. října 1947.238 

Geigerová při svém projevu podle autora239 „…členy národních výborů nabádala 

k tomu, aby nehlasovali pro resoluce komunistů, pokud se týkají jejich začlenění do 

Ústavy a resoluce podávané k zavedení šmelinářských a milionářských dávek. Dále se 

vyslovovala proti zřízení krajských výborů a rovněž nabádala členy MNV aby pro tyto 

nehlasovali. V dalším projevu Geigerová prohlásila že strana soc.dem. má historické 

poslání společně s anglickou Labour-Party a jedině tyto dvě strany jsou směrodatné pro 

ideologie socialismu. Celkový projev byl zásadně zaměřen proti straně 

komunistické….“240  

                                                                                                                                          
pořádaly tzv. spartakiády. Svaz DTJ byl obnoven po konci druhé světové války a roku 1948 byl začleněn 
do jednotné tělovýchovné organizace. Encyklopedie Universum 4 [CD-ROM], c2001-2004.  
236 Správní orgán země, fungující v letech 1945 -1948. Od roku 1949 nahrazeny Krajskými národními 
výbory, které se dále členily do nižších složek – okresních, městských a místních národních výborů. 
Encyklopedie Universum 4 [CD-ROM], c2001-2004.  
237 ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, III. část, s. 69. 
238 fond MNV Desná existuje, není ovšem badatelům zpřístupněn. 
239 Podepsán jako A-XII-H/6, teoreticky se mohlo jednat o agenta nebo spolupracovníka StB, který měl za 
úkol infiltrovat soc. demokracii. 
240 ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, I. část, s. 4. 
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Elfrýda Geigerové byla, stejně jako Josef Veverka, odsouzena v jednom 

z menších procesů již před procesem s Antonínem Urbanem. 26. února 1954 jí byl 

uložen trest dvaadvaceti měsíců odnětí svobody za trestný čin sdružování proti 

republice.241 Podle žaloby měla Geigerová prostřednictvím svého bývalého 

spolupracovníka Čestmíra Špačka udržovat styk s bývalými členy soc. demokracie.242 

Podle své výpovědi při vyšetřování se Geigerová po vyloučení ze strany setkala v Praze 

s Josefem Jeřábkem, který byl jejím dřívějším spolustraníkem. Geigerová ho údajně 

prosila o radu, jak se má v nastalé situaci zachovat. Jeřábek se jí údajně ptal, jak by se 

zachovala, pokud by byla znovu povolena činnost soc. demokracie a ona prý 

odpověděla, že by byla proti veškeré spolupráci s komunistickou stranou a trvala by na 

důsledné autonomii strany. Zmíněnou reakci na Jeřábkovou otázku nicméně Geigerová 

ve výslechovém protokolu popřela.243 V této době Geigerová údajně uvažovala, že by 

emigrovala, nikdo z jejích známých ale neměl spojení do zahraničí a proto na útěk 

rezignovala.  

 

Na Elfrýdu Geigerovou byl nasazen agent s krycím jménem Šimon (značka 16224). 

Jeho úkolem bylo na Geigerové v rámci naoko běžných rozhovorů vyzvídat „protistátní 

činnost“ její nebo jejích bývalých spolupracovníků nebo zaznamenat „protistátní řeči“ 

Geigerové. Tohoto muže Geigerová údajně znala již z dřívějška. V jednom 

z operativních plánů se uvádí, že je třeba návštěvy Šimona u Geigerů vykonávat 

maximálně jednou za čtrnáct dnů, aby sledovaná nepojala podezření.244 Nicméně 

zvýšená frekvence „náhodných“ návštěv agenta Šimona vedla k tomu, že Geigerová 

stále více tvrdila „že o nikom nic neví a je ráda že má trochu klidu.“245  

Agentem s krycím jménem Šimon byl již výše zmíněný Čestmír Špaček. StB si však 

na donášení a provokace vybrala špatnou osobu, Špaček totiž po několika návštěvách 

Geigerové řekl o svém naverbování Bezpečností. Geigerová mu údajně radila, aby 
                                                
241 podle § 79 tr.z. 
242 Čestmír Špaček byl tajným spolupracovníkem StB od srpna 1952. (zpráva o verbování a převerbování 
Špačka viz ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, II. část, s. 53). Vzhledem ke svému nervovému 
onemocnění a následnému léčení byla spolupráce přerušena a Špaček byl, pravděpodobně jako již 
nepotřebný, v říjnu 1953 zatčen. Zaverbován byl rovněž Alois Janata a to v listopadu 1953. Poté co se 
ukázalo, že se záměrně vyhýbá kontaktům se svými bývalými spolupracovníky a podává fiktivní zprávy 
byl v dubnu 1954 zatčen. Agenturním spolupracovníkem KS MV Karlovy Vary měl být podle zprávy KS 
MV Liberec i Antonín Urban. (ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, II. část, s. 55). 
243 ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, III. část. 
244 Tamtéž, II. část, s. 3. Podle poslední agenturní zprávy z 11. října 1952 byl vysloven předpoklad, že 
Geigerová pravděpodobně Šimona podezírá ze spolupráce s StB, neboť během jednoho a půl měsíce za ní 
byl celkem pětkrát, zatímco v předešlých čtyřech letech jí navštívil rovněž pětkrát. 
245 Tamtéž, s. 10 
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s poukázáním na svůj zdravotní stav (nervové onemocnění) spolupráci nadále odmítal. 

Špaček ovšem hrál na obě strany, neboť StB dále prozrazoval skutečnosti, sdělené mu 

Geigerovou a té zase instrukce, jež mu byly Bezpečností podány.246  

Jak již bylo několikrát zmíněno, agenti a informátoři se rekrutovali ze zadržených 

osob a bylo jim slibováno zkrácení, případně přerušení trestu, lepší podmínky apod. 

Častými informátorkami v ženských věznicích byly tzv. nepravé lesby. Záznamy o 

spolupráci se ovšem daly lehce zničit a nepohodlného či nepotřebného informátora 

nebylo těžké se, dočasně či trvale, zbavit. Čestmíru Špačkovi nicméně spolupráce přeci 

jen pravděpodobně přinesla jisté výhody, v procesu Antonín Urban a spol. již souzen 

nebyl. 

 

S Čestmírem Špačkem se Elfrýda Geigerová seznámila v okresním výkonném 

výboru soc. dem. v Jablonci nad Nisou a po vyloučení ze strany se podle její výpovědi 

scházeli u Geigerové v bytě a kritizovali politické poměry v zemi.247 Na jedné ze 

schůzek se jí prý Špaček tázal, zda další vyloučení členové soc. demokracie nějak 

pracují proti republice, Geigerová prý však o ničem takovém nevěděla. Poté jí údajně 

Špaček přinesl protistátní letáky, na nichž byl odznak soc. demokracie a heslo „Stokrát 

pohřbeni vstaneme zas.“248 Další schůzky se Špačkem pokračovaly podle vyšetřovacích 

protokolů i v roce 1949, kdy se oba měli scházet v Tanvaldě u Geigerové a sdělovat si 

„..který z našich funkcionářů byl zatčen, a že bude nutné abychom stále udržovali styk 

s bývalými členy naší strany přičemž jsem Špačkovi říkala, aby byl ve stálém styku se 

sociálními demokraty v Jablonci nad Nisou.“249 Se Špačkem se prý rovněž Geigerová 

domluvila, že pro exilové členy soc. demokracie obstarají bižuterii, kterou prodají a 

vydělané peníze zašlou do ciziny. Špaček podle své výpovědi Geigerové bižuterii 

opatřil, ale ona prý nevěděla, jak by jí mohli odeslat do zahraničí nebo kde jí prodat a 

tak jí Špačkovi vrátila.  
                                                
246 Tamtéž, s. 13. Čestmír Špaček byl tajným spolupracovníkem StB od srpna 1952. (zpráva o verbování a 
převerbování Špačka viz ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, II. část, s. 53). Vzhledem ke svému 
nervovému onemocnění a následnému léčení na psychiatrické klinice byla spolupráce přerušena a Špaček 
byl, pravděpodobně jako již nepotřebný, v říjnu 1953 zatčen a později odsouzen.  
Zaverbován byl rovněž Alois Janata a to v listopadu 1953. Poté co se ukázalo že se záměrně vyhýbá 
kontaktům se svými bývalými spolupracovníky a podává fiktivní zprávy byl v dubnu 1954 zatčen. 
Agenturním spolupracovníkem KS MV Karlovy Vary měl být podle zprávy KS MV Liberec i Antonín 
Urban. (ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, II. část, s. 55) Jak je vidět, fungoval Čestmír Špaček 
jistou chvíli jako tzv. double agent. StB ho k dvojí spolupráci sama instruovala, chtěla aby Geigerová 
uvěřila, že Špaček již nadále informátorem není. 
247 ABS, fond MV, a.č. H 611, os. svazek 6884, III. část, s. 28 
248Tamtéž, s. 73 
249 Tamtéž. 
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Při hlavním líčení zastupoval Elfrýdu Geigerovou Rostislav Zástěra. Předsedou 

soudu byl Zdeněk Číhal a prokurátorem Otto Kovařík, který se při procesu dotazoval 

Geigerové, z jakého důvodu měla doma jehovistickou a spiritistickou literaturu, která jí 

byla zabavena při domovní prohlídce. Podle výpovědi Geigerové byla jehovistkou její 

matka, ona sama se prý o náboženství ani spiritismus nezajímala.250 Pokud by se 

podařilo vyšetřovatelům prokázat opak, byla by to jistě ze jedna přitěžujících okolností. 

Po poradě senátu byl vyhlášen rozsudek, Geigerová byla odsouzena k již výše 

zmíněným dvaadvaceti měsícům a Špaček k osmnácti měsícům odnětí svobody. 

Zároveň byla oběma vyslovena ztráta občanských práv na pět let. Na základě amnestie 

z 4. května 1953 byl Geigerové z celkového trestu odpuštěn jeden rok. Vzhledem 

k tomu, že do výkonu trestu byla započítána i vazba, ve které byla odsouzená od  27. 

října 1953, měl trest končit v srpnu 1954. Již v dubnu téhož roku byl ale StB v Ústí nad 

Labem zřízen skupinový svazek „Frída“, do nějž měly být shromažďovány poznatky o 

jednotlivých bývalých členech sociální demokracie na Liberecku, jejichž cílem údajně 

bylo „…připravit zvrat lidově demokratického zřízení po roce 1948 (po sloučení levého 

křídla soc.dem. a KSČ), obnovení sociální demokratické strany v podobě 

předmnichovské.“251 a Elfrýda Geigerová začala být k případu soc. demokratů na 

Liberecku znovu vyslýchána.  

Proč byla Elfrýda Geigerová zatčena a potrestána nejprve tímto poměrně nízkým 

trestem? Jak již bylo řečeno výše, byl na ní nasazen její bývalý spolupracovník Špaček, 

který se ale ukázal jako nespolehlivý informátor. Ideálně měla Geigerová 

pravděpodobně jmenovat další členy soc. demokracie, s nimiž bylo plánováno zahájení 

trestního řízení. Celá akce ale nebyla informačně tolik výnosná, jak vyšetřovatelé 

očekávali a Geigerová se do léčky nechytila. Vzhledem k tomu, že věděla o spolupráci 

Špačka s StB, mohly se zde vyskytnout ze strany vyšetřovatelů obavy o jeho možném 

prozrazení ostatním členům soc. demokracie a proto následovalo nejen jeho ale i její 

zatčení a odsouzení. Po vynesení rozsudku mohli vyšetřovatelé (ačkoliv to není nikde 

v archiváliích zmíněno) také nabízet Geigerové spolupráci výměnou za zkrácení trestu 

nebo jiné výhody. Každopádně v roce 1953 byli ve vězení již tři představitelé liberecké 

sociální demokracie a ve výsleších se pokračovalo… 

 

                                                
250 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 9, T4/54. 
251 ABS, fond MV, a.č. H 611, I. část, s. 4. 
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Ve zprávě o „pravicových“ sociálních demokratech v Liberci z 28. dubna 1954 

je uvedeno, že strana soc. demokracie měla na Liberecku poměrně silnou členskou 

základnu, zhruba 32 000 členů.252 Nejsilnější pozice, jak dále zpráva uvádí, měli 

sociální demokraté v družstevnictví a zemědělské politice. Hlavní údajnou protistátní 

činností liberecké odnože strany, vedené Josefem Veverkou, byla podle zprávy cílená 

sabotáž výroby v podnicích, vyvolávání stávek253 a infiltrace KSČ. Podle zprávy StB 

byla dále budována důvěrnická síť z bývalých členů soc. demokracie. S několika 

významnými členy strany se podle výpovědí zadržených měla setkat i Geigerová, která 

prý rovněž instruovala Čestmíra Špačka aby vstoupil do KSČ.254 Tam měl Špaček 

společně s dalšími bývalými sociálními demokraty zavádět „…smířliveckou politiku a 

tak na svou stranu získávat méně politicky vyspělé členy KSČ. Nesouhlasem s usnesením 

strany by strhovali všechny ty, kteří  by byli proti usnesením strany, překrucováním 

marxismu by vytvářeli nejednotnost ve straně a tím pak podmínky pro obnovení strany 

sociálně demokratické.“255 Podle zprávy k tomu instruovali bývalé sociální demokraty 

členové strany v emigraci. Pro zisk usvědčujících důkazů byla k Elfrýdě Geigerová 

nasazena na celu spoluvězeňkyně-informátorka, jíž  Geigerová údajně sdělila, že 

instrukce k infiltraci KSČ a zakládání důvěrnických sítí dostali od jistého doktora 

z Prahy, jehož jméno prý nezná.256    

 

Po zatčení Antonína Urbana bylo na základě jeho výslechu zjištěno, že ho 

sestavením ilegálního krajského výboru sociální demokracie údajně pověřil Zdeněk 

Kreidl .257 Na základě jeho nařízení byl prý v bytě Aloise Janaty vyhlášen desetičlenný 

krajský výbor pro Liberec, jehož předsedkyní se měla stát právě Elfrýda Geigerová.258 

Na každém ze čtrnácti okresů měl být zároveň vybudován pětičlenný výbor. Osoby, 

                                                
252 ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část, s. 30. 
253 Za stávky - „projevy sociáldemokratismu“ byly označeny například protesty v dílnách ČSD v České 
Lípě (1953) a v n.p. LIAZ V Rýnovicích a v n.p. TOS ve Varnsdorfu. Liberecká  soc. demokracie byla 
obviňována i ze sabotáže výroby v podniku Autorenova v Hrádku nad Nisou. ABS, fond MV, a.č. H 611, 
II. část, s. 31.    
254 To Geigerová doznala po „hloubkovém výslechu“. ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část, s. 22. 
255 ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část,  s. 32. 
256 Tamtéž. 
257 Zdeněk Kreidl byl místopředsedou krajského výboru pražské sociální demokracie. V procesu s 
„ilegálním ústředním vedením pravicových sociálních demokratů byl 28. října 1954 odsouzen 
k doživotnímu trestu.    
258 Dalšími členy byli Jaroslav Janata (místopředseda, člen předsednictva KV soc. dem.), Josef Bittnar 
(člen KV soc.dem.), Jan Sekyra (člen OV soc.dem.), Jan Lukavec (člen OV soc.dem.), Josef Vízdal (člen 
OV soc.dem.), Alois Janata (člen KV soc.dem.), Marie Šebová (členka soc.dem), Richard Bednář (člen 
KV soc.dem) a Vlastimil Kaluha (člen KV soc.dem.). V seznamu je špatně uvedeno jméno Alžběty 
Šebové. ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část, s. 48. 
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pověřené vytvořením KV, měli údajně podrobněji instruovat Jaroslav a Alois Janatovi a 

Elfrýda Geigerová. Dále prý byly stanoveny následující body programu soc. 

demokracie: 

 

 Tvořit desetičlenné illegální organizace krajské a 5tičlenné okresní výbory soc. 

dem., v obcích trojky neb buňky, pro kteroužto činnost budou vybíráni pouze jen 

nejspolehlivější pravicoví soc.dem. 

 Provést nejširší infiltraci do KSČ a získávat informace, aby tak jejich členové 

mohli ovlivňovat politiku KSČ a stranu rozkládat. 

 Neopouštět pozice v odborech a získávat funkce. zde má strana soc.dem.staré 

posice a půjde o to pro budoucnost je udržet. 

 Držet posice v družstvech, které jsou další základnou pro činnost soc. dem. Dále 

proto, aby tím ovlivnili hospodářský a výrobní sektor. 

 Provádět líbivou a kompromisnickou politiku KSČ a na dalších úsecích jejich 

legální činnosti  

  Pomáhat osobám postiženým lidově demokratickým zřízením a nepřátelům a 

tím si je zavazovat 

 Připravit předpoklady pro vytvoření strany soc.dem. po vzoru Labour Party259 

 

Po neúspěchu plánu s agentem Špačkem bylo v září 1952 zavedeno šetření, zda by 

bylo možné namontovat do bytu Geigerové odposlouchávací zařízení.260 Bylo ovšem 

zjištěno, že do žádného ze sousedních bytů není možno zavést „vývod“ a „…v celé ulici 

není jednoho soudruha a ani spolehlivé osoby, na kterou by se bylo možno obrátit. Bydlí 

zde většinou vyloženě reakční osoby a jsou ovlivňovány Geigerovou ve které vidějí stále 

ještě bývalou poslankyni ZNV“.261 

Odposlechy byly a jsou jednou z nejběžněji používaných metod tajných služeb. Od 

roku 1952 schvaloval umístění odposlouchávacího zařízení velitel krajské StB (tedy 

v tomto případě KS StB Liberec). Sledování pomocí operativní techniky mohlo být 

realizováno několika způsoby, nejčastěji odposlechem telefonu nebo tzv. štěnicí.262 

                                                
259 ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část, s. 49.  
260 plán s vyznačeným domem Geigerové a popsanou „spolehlivostí“ sousedů viz příloha č. 1. 
261 ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část, s. 5. 
262 K tomu více Povolný, Daniel, Operativní technika v rukou StB, Praha 2001, 111 s. Tematice 
odposlechů v osmdesátých letech v NDR se věnoval film „Das leben der Anderen“ (česky Životy těch 
druhých) z roku 2006 a český film Pouta z roku 2010, jenž se zabýval podobnou tematikou a obdobím. 
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Poté, co StB přišla o svého informátora tedy zbývala pouze cenzura dopisů. 

V archivních materiálech se dochovaly kopie zadržených dopisů pro Geigerovou, jenž 

se nicméně zabývaly rodinnými záležitostmi a nikoliv politikou.263 Ani tudy tedy cesta 

k přímému usvědčení Geigerové nevedla. 

  Podle výpovědi již zmíněné agentky na cele Geigerová tvrdila, že nemá být kým 

usvědčena a nechce při výslechu uvádět osoby, které se s ní podílely na přípravě obnovy 

soc. demokracie a bude tvrdit, že si na nic nepamatuje, protože “…chce vyjít z kriminálu 

s čistým s vědomím, že nikomu neublížila.“264 Po jedné ze spolupracovnic StB poslala 

Geigerová v červnu 1954 moták, instruující manžela ke zničení jistých písemností a 

varující před kontaktem s některými osobami. Geigerová chápala nevyhnutelnost trestu, 

věřila ovšem jen v několik let vězení: „Nepamatuji se co bylo před 6 lety a nevěří mi. 

Strká se mnoho na mne. Dostanu pár let. Ale netrapte se. Jednou i to skončí…Nehněvej 

se jsem dost nešťastna… Piš mi hodně, je to jediné co mám. Proboha prosím odpusť. 

Nikdo nám už nevrátí ztracený život.“265  

 

 V době svého výkonu trestu, přibližně od března 1954, byla Geigerová 

vyslýchána k další své „protistátní činnosti“. Podle protokolu se prý s Veverkou a 

Urbanem stýkala, jednalo se ovšem vždy jen o přátelské schůzky, s manželi 

Veverkovými se stýkala již od roku 1937 a Emílii Veverkovou prý finančně podpořila 

když byl její manžel ve vězení.266 

Na základě dochovaných výslechových protokolů Elfrýdy Geigerové je možno 

zrekonstruovat její výpovědi o směrnicích, které měla údajně obdržet od bývalých členů 

sociální demokracie a na jejichž základě měla být prováděna infiltrace členů soc. 

demokracie do KSČ. Geigerová při prvním výslechu na toto téma ze dne 24. dubna 

1954 popřela, že by jakékoliv instrukce dostala. 2. května, při dalším výslechu, ovšem 

doznala převzetí instrukcí na základě rozhovoru s  Veverkou a  Jeřábkem. Tuto 

výpověď ovšem za týden odvolala a 13. května opět vzala za svou. Na tomto příkladu je 

dobře vidět, jak výslechová praxe fungovala. Po několikahodinovém výslechu 

                                                
263 Kopie dopisů viz ABS, fond MV, a.č. H 611, osobní svazek, č.j.6884, III.část, s. 17. 
264 Tamtéž, I. část, s. 90. 
265 Tamtéž, II., část, s. 34. Celý text motáku je uveden v příloze č. 2. 
266 Tamtéž, III. část, s. 45. Emílie Veverková se ve své knize Znovu bych mu ruku podala! o finanční 
pomoci zmiňuje, byť nikoho nejmenuje. Emílie Veverková, c.d., s. 105. 
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vyšetřovanec často přiznal požadované a po několika dnech odvolal, protože se bál, aby 

dalším osobám ještě více neublížil a kolotoč výslechů na toto téma tak začal nanovo.267 

Geigerová rovněž doznala, že uspořádala sbírku pro bývalého spolustraníka ing. 

Bittnara, který, stejně jako jeho manželka, po únoru 1948 přišel o práci. Geigerová tedy 

údajně na Tanvaldsku a Liberecku zorganizovala mezi bývalými členy soc. demokracie 

sbírku a podle její výpovědi se podařilo po deseti dnech vybrat celkem přes 9 000 Kčs 

ve staré měně.268 

 

Dlouhým výslechům byl podroben i manžel Elfrýdy Geigerové, Vojtěch, jemuž se 

vyšetřovatelé snažili dokázat, že o trestné činnosti své manželky věděl nebo do ní byl 

zapojen. Jeden z takových výslechů trval tři hodiny a za celou dobu se vyšetřovatel 

snažil z Geigera dostat odpověď na jedinou otázku - aby vypovídal o činnosti sociálních 

demokratů.    

V září 1954 byla Elfrýda Geigerová dovedena k sedmihodinovému výslechu, který 

byl bezpochyby zformulován již předem (tzv. otázkový protokol) a úkolem vyšetřované 

bylo tedy pouze vyplněný protokol podepsat. Viz odpovědi Geigerové na kladené 

otázky: “Soustavným poslechem zahraničního štvavého rozhlasu…jsem se jednak 

posilovala v nepřátelství k lidově-demokratickému zřízení a utvrzovala v přesvědčení, že 

toto se dlouho u nás neudrží  a dojde k jinému režimu za vedení strany soc. demokracie 

v čele s pravicí…“269  

V osobním spise Elfrýdy Geigerové je uvedeno, že od října 1954 bylo vyšetřované 

č. 1023 povoleno vzhledem k zdravotnímu stavu přes den sedět a na noc měla povoleno 

mít dvě přikrývky. Od června 1954 byla Elfrýda Geigerová pod zvýšenou ostrahou, 

neboť se údajně chtěla pokusit o sebevraždu. 

 

 Druhou obžalovanou v procesu Urban a spol. byla Alžběta Šebová. Jak již bylo 

zmíněno výše, Šebová měla být jednou z členek desetičlenného krajského vedení 

sociální demokracie na Liberecku.  

Alžběta Šebová se narodila 5. října 1902 a společně s rodiči a devíti sourozenci 

bydlela v Poděbradech, kde její rodina vlastnila malé hospodářství. Rodina Harapesova 

si prošla několika těžkými zkouškami, dva sourozenci Šebové zemřeli v dětském věku,  
                                                
267 Pro srovnání viz H ABS, fond MV, a.č. H 611, osobní svazek, č.j.6884, I. část, s. 61 a 74 (potvrzení 
přijetí instrukcí) a s. 72 a 78 (popření přijetí instrukcí). 
268 ABS, fond MV, a.č. H 611, osobní svazek, č.j.6884, I. část, s. 84. 
269 Tamtéž, s. 153.  
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další sestra se z nešťastné lásky oběsila a bratr zemřel v psychiatrickém ústavu 

v Kosmonosech. V tomto ústavu se podle výpovědi Šebové nacházela pro duševní 

chorobu i další ze sester. V roce 1923 se provdala, její manžel pracoval po roce 1945 

jako příslušník SNB, po roce 1948 byl ovšem propuštěn.270 Roku 1949 nastoupila 

Šebová jako dělnice do libereckého n.p. Kolora, kde pracovala až do svého zatčení.  

Po válce vstoupila Alžběta Šebová do sociální demokracie a po sloučení strany 

s KSČ se stala členkou komunistické strany. V roce 1953 byla ale ze strany vyškrtnuta, 

údajně pro neplnění stranických povinností. 

  

Alžběta Šebová byla na základě výpovědi zadrženého Antonína Urbana 

žalována, že se od něj dozvěděla o existenci tajného ilegálního ústředního výboru 

sociální demokracie v Praze a byla seznámena s hlavními body činnosti soc. demokracie 

v ilegalitě. Zapojení Šebové do údajné činnosti soc. demokracie na Liberecku potvrdil i 

zadržený Alois Janata. 

 Alžběta Šebová při vyšetřování potvrdila styky s Antonínem Urbanem, vždy se 

ale prý jednalo o přátelské schůzky, na kterých se neřešilo nic politického. Alžběta 

Šebová, stejně jako manžel Elfrýdy Geigerové, absolvovala osmihodinový výslech, při 

němž byla zodpovězena pouze jedna otázka a to ještě negativně. Otázka se týkala 

ilegální schůzky u Janaty.271 Šebová se přiznala ke spolupráci s Urbanem až po téměř 

měsíci vyšetřování, na konci dalšího sedmihodinového výslechu: „V průběhu rozhovoru 

když Urban nám vyložil celou záškodnickou činnost prav. soc.dem. proto republice a 

dotazoval se mě zda jsem ochotná tuto plnit, pamatuji se doslova že řekl ‚Šebová, 

pomůžeš nám?‘, že jsem mu odpověděla že ano. Tím jsem se vlastně stala od této chvíle 

členkou protistátní organisace prav. soc. demokratů v ČSR, která usilovala o zvrat 

politických a hospodářských poměrů u nás“.272 Dikce výpovědi opět svědčí o použití 

otázkového protokolu. Šebová dále doznala, že od Urbana převzala protistátní směrnice, 

které prý předala Janatovi. Ve směrnicích mělo být podle výpovědi Šebové obsaženo 

memorandum zahraniční větvi soc. demokracie, které popisovalo jednotlivé 

„záškodnické“ body strany.273 

 

                                                
270 Pravděpodobně proto, že byl členem četnictva již před druhou světovou válkou. 
271 ABS, fond MV, a.č. H 611, osobní svazek, č.j. 6414, s. 9. 
272 Tamtéž, s. 17. Výslech Šebové trval od 8.30 do 17.45. 
273 Podrobnější informace o uvedeném memorandu výslechový protokol neobsahuje. Viz ABS, fond MV, 
a.č. H 611, osobní svazek, č.j. 6414, s. 20-21. 
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 Archivních materiálů k případu Alžběty Šebové se mnoho nedochovalo, průběh 

zatčení se dá částečně rekonstruovat na základě zadrženého dopisu jejího manžela 

Františka Šeby jeho známému: „12. srpna t.r.přišli tři členové státní bezpečnosti k nám 

a provedli domovní prohlídku, která trvala od pěti hodin ráno až do 10. hod. a potom 

maminku odvedli sebou. Při prohlídce nenalezli nic závadného. Když jsem se ptal po 

příčině, tak mě bylo řečeno ‚Vaše paní ví proč.‘.“274 Dále si manžel Šebové stěžoval, že 

nebyli připuštěni k soudnímu líčení. Za celou dobu svou manželku neviděl, dostal šanci 

s ní mluvit až týden po vynesení rozsudku. „Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme 

maminku spatřili, nedovedete si p. Tomáši představit. Udělali z ní trosku. Jest úplně 

nervově vyčerpána, tak že byste jí nepoznal… Manželka měla obhájce z moci úřední a 

to Dr. Alfréda Jüttera z Hradce Králové, který se vyjádřil že kdyby to bylo v Hradci Kr., 

jinak by to dopadlo než tady neboť u nás byl taky takový případ a rozsudek byl o mnoho 

menší.“275 

 

 Text žaloby ani protokolu o hlavním líčení se v archivních materiálech 

nedochoval nebo byl skartován. Je tedy možné vycházet pouze ze zprávy o procesu, 

napsané dva dny po průběhu soudního líčení. Proces s Antonínem Urbanem a spol. 

probíhal u Krajského soudu v Liberci ve dnech 22. až 24. listopadu 1954. Celkem 

dvanáct osob soustředěných kolem Antonína Urbana bylo žalováno, že za pomoci 

Zdenka Kreidla, na pokyn ústředního vedení soc. demokracie v Praze, vytvořili ilegální 

krajskou organizaci, jejíž činnost spočívala v „..šíření oportunismu, masarykismu, 

pomluv lidově demokratického zřízení ČSR a v rozšiřování štvavých zpráv ze Západního 

rozhlasu a konečně tajných, peněžních sbírkách na podporu pravicových 

soc.demokratů.“276 Podle zprávy se všichni obžalovaní kromě Josefa Veverky v 

podstatě doznali k žalovaným skutečnostem, autor si dokonce pochvaloval rychlý spád 

celého líčení, při němž nebylo obžalovaným „…dovoleno žádných polemik a obžalovaní 

byli předsedou senátu i prokurátorem vedeni konkretně k jejich protistátní a 

záškodnické činnosti.“277 Za přítomnosti rodinných příslušníků278 byl následně vynesen 

rozsudek, Josef Veverka a Elfrýda Geigerová byli odsouzeni za trestný čin velezrady 

k trestu odnětí svobody na doživotí, ostatní za stejný trestný čin k trestům odnětí 
                                                
274 Tamtéž, s. 12. Dopis byl zadržen StB. 
275 Tamtéž. 
276 ABS, fond MV, a.č. H 611, II. část, s. 33. 
277 Tamtéž, s. 34. 
278 Manžel a syn Alžběty Šebové nicméně z blíže neurčeného důvodu nebyli k soudnímu líčení připuštěni, 
viz dopis Františka Šeby z předchozí strany. 
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svobody od čtyřiadvaceti do sedmi let. Nejnižší trest dostala Alžběta Šebová. U všech 

obžalovaných byla také vyslovena ztráta čestných občanských práv, u Geigerové 

navždy.279 

 

Všichni obvinění se po vynesení rozsudku odvolali proti výši trestů. Odvolací 

soud probíhal 25. a 26. ledna 1955 u Nejvyššího soudu. Alžběta Šebová se odvolávala 

proti odsouzení za stejný trestný čin jako ostatní, přestože prý údajně nikdy nebyla 

politicky činná a nemohla tedy plně pochopit obsah směrnic, které jí měl podle žaloby 

Antonín Urban předat. Dále se také odvolávala na výpověď, ve které Urban uvedl, že jí 

nikdy nežádal, aby se stala členkou krajského výboru soc. demokracie. Na základě 

těchto tvrzení Alžběta Šebová navrhovala, aby byla její trestná činnost překvalifikována 

na trestný čin sdružování proti republice.280 

 Odvolací soud ovšem poukázal na vyšetřovací protokol sepsaný s Šebovou, 

v němž přiznala, že byla Urbanem přesvědčena ke členství v krajském výboru a  tím se 

účastnila protistátní činnosti, o jejíž protiprávnosti prý musela vědět. KS v Liberci tedy 

podle Nejvyššího soudu ve svém rozhodnutí nepochybil a sedmiletý trest za velezradu 

pro Alžbětu Šebovou byl uznán jako právoplatný.  

 U Elfrýdy Geigerové sice odvolací soud potvrdil správnost použitého paragrafu, 

nicméně prokázaná činnost obviněné podle něj rozhodně nebyla větší nebo významnější 

než činnost Antonína Urbana a proto uložil nový, nižší trest.281 Elfrýdě Geigerové byl 

vyměřen dodatkový trest odnětí svobody na šestnáct let a dva měsíce.282 

 

 Procesem s libereckými sociálními demokraty se v rámci propagandy zabýval 

také regionální tisk. V článku „Proces s velezrádnými agenty buržoazie v Liberci“ autor 

sociální demokraty obvinil: „Cílem této organizace bylo zničit za pomoci západních 

imperialistů lidově demokratické zřízení, odbourat vymoženosti našeho pracujícího lidu 

a znovu nastolit v naší zemi kapitalismus.“283  Text článku dále jednotlivé členy 

organizace viní ze spolupráce se zahraničními agenty a rozvracení pracovní morálky a 

                                                
279 Tamtéž. 
280 podle § 79 nebo 80 tr.z. 
281 Na základě toho byly sníženy i tresty pro Jaroslava Janatu, Jaroslava Sekyru, Richarda Bednáře a 
Aloise Durčáka. U Josefa Veverky byl také zrušen vedlejší trest propadnutí majetku. NA, fond SSNV, 
osobní spis Elfrýdy Geigerové. 
282 Tamtéž, s. 16 rozsudku odvolacího soudu z 26.1.1955.  
283 Autor neuveden, Proces s velezrádnými agenty buržoasie v Liberci. Cesta míru, roč. III., č. 59, 1954 , 
s. 4 
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je plně poplatný době, včetně používání dobové terminologie typu „staří zaprodanci 

buržoazie“ a „banda zločinců“, oblíbeného termínu prokurátorů.  

 

Elfrýda Geigerová byla jedinou z žen, jejichž případy jsou v diplomové práci 

popsány, která se nedožila svého propuštění z vězení. Již při vyplňování přijímacího 

protokolu uvedla Geigerová, v té době čtyřiapadesátiletá, tyto nemoci a zdravotní 

potíže: „levé oko skoro slepé, záněty oční rohovky, 3x operace, bronchitida, 1 operace 

slepé střevo, 2x operace na vnitřní nádory, 2x nervové zhroucení, chronický zánět 

žlučníku a žluč. kameny, tromboza pravé nohy, oboustranný zánět střed. ucha, 

nedoslýchavost, 3x zápal plic.“ 284 Jako současné obtíže uvedla Geigerová nechutenství, 

nespavost, závratě, strach před nervovým zhroucením, bolesti žlučníku a zhoršení 

nedoslýchavosti a katar průdušek.285 Přesto byla odsouzená shledána schopnou výkonu 

trestu a od června roku 1955 byla umístěna v pardubické věznici. Zde, pokud nebyla 

nemocná, pracovala Elfrýda Geigerová na pletárně a také se v září roku 1955 zúčastnila 

hromadné hladovky vězeňkyň. Za to byla potrestána odnětím výhod (tedy balíčků, 

dopisů a návštěv) na tři měsíce a deseti dny  korekce.286  

 Podle záznamů v osobním spise odsouzené navštívil Vojtěch Geiger svou 

manželku ve vězení celkem sedmkrát, z toho jednu návštěvu (1. října 1955)287 

absolvovala Elfrýda Geigerová na vlastní žádost na nosítkách. Poslední setkání manželů 

proběhlo 7. prosince 1956, tedy v den smrti Geigerové.288 

 

 „Podáváme Vám zprávu že zdravotní stav manželky je vážný.“289 Toto oznámení 

bylo doručeno manželovi Elfrýdy Geigerové 1. prosince 1956, šest dní před její smrtí. 

Od 4. srpna téhož roku byla Geigerová hospitalizována v pankrácké vězeňské 

nemocnici s onemocněním žlučníku. Převezena do nemocnice byla až po onemocnění 

žloutenkou, opakujících se průjmech, horečkách a rapidním úbytku na váze. V Praze 

byla Geigerová na konci měsíce srpna operována a lékaři jí vyňali žlučník. Na základě 

histologie poté zjistili metastazující rakovinu žlučníku, která zasáhla i ostatní orgány. 

Lékař MV z pankrácké věznice proto vzhledem k vážnosti onemocnění navrhoval podat 

                                                
284 NA, fond SSNV, osobní spis Elfrýdy Geigerové, přijímací protokol. Přesto bylo v žádosti o 
eskortování vězně uvedeno, že je „nebezpečná“.  
285 Tamtéž. 
286 Tamtéž, záznamy o kázeňských trestech. 
287 Tamtéž, záznamy o návštěvách. 
288 Tamtéž. 
289 Tamtéž. 
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návrh na podmínečné propuštění. To ovšem bylo „…vzhledem k délce trestu a spol. 

nebezpečnosti“290 zamítnuto. V další zprávě, z října 1956, se uvádí, že typ nádoru který 

Geigerová má není možné léčit ozařováním a podle prognózy tedy bude žít maximálně 

půl roku. Ani to ovšem nestačilo, aby byla Elfrýda Geigerová propuštěna. V poslední 

lékařské zprávě z listopadu se uvádí, že smrt pacientky může nastat doslova v každém 

okamžiku a proto lékař znovu doporučoval navrhnout přerušení trestu a dopravit 

pacientku do některé z veřejných nemocnic. I tentokrát byl nicméně návrh zamítnut. 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu by Elfrýdě Geigerové nepomohl ani pobyt v kterékoliv 

jiné nemocnici, její manžel by ale měl alespoň možnost jí pravidelně navštěvovat. Takto 

mu byla povolena návštěva až v den smrti manželky, což byla sice náhoda, nicméně oba 

pravděpodobně chápali, že je to setkání poslední a měli tedy možnost se spolu rozloučit.   

Elfrýda Geigerová zemřela v deset hodin večer. V úmrtním a ohledacím listě se 

uvádí jako bezprostřední příčina smrti carcinoma vesicae felleae, tedy rakovina žlučníku 

a cachexia greavis, celkové vyčerpání organismu.291 

  

Stejně jako ostatní zemřelí političtí vězni a vězeňkyně, byla i Elfrýda Geigerová 

svým způsobem perzekuována i po své smrti. Manželovi bylo sice vydáno tělo zemřelé, 

pohřeb ale musel být skromný a pouze v úzkém rodinném kruhu. Nutno poznamenat, že 

již vydání těla zemřelého vězně je možno považovat za úspěch, pozůstalí se mnohdy ani 

nedozvěděli, co se s ostatky jejich bližních stalo.292 O úmrtí Elfrýdy Geigerové nesměl 

informovat tisk ani nesmělo být vydáno parte, manželovi bylo ale nakonec povoleno 

uložit urnu v místě rodiště zemřelé, tedy v Šumburku nad Desnou. Pokud by požadoval 

pohřeb bez kremace, byl by nucen nechat pohřbít manželku na území Prahy. 

 

 Alžběta Šebová byla propuštěna po pěti letech s čtyřletou podmínkou dne 19. 

června 1959.293 V rehabilitačním řízení v roce 1968 uvedla Šebové své zážitky z vězení: 

„Byla jsem konfrontována vyšetřovatelem s Janatou, který mi do očí řekl, abych se 

přiznala ohledně návštěvy u něho v bytě. Všimla jsem si, že má vytřeštěné oči a že to 

nebyla vůbec jeho podoba, měl totiž strašný výraz v obličeji…Že by mi dal Urban 
                                                
290 Tamtéž, lék. zpráva z 14. září 1956. 
291 Tamtéž, léčebný a ohledací list. Ve výše citované knize P. Palečka se ovšem na str. 118 uvádí jako 
příčina smrti edem plic. Všechny lékařské zprávy nicméně hovoří o onemocnění žlučníku, onemocnění 
plic se v žádné ze zpráv nevyskytuje.   
292 Například těla popravených vězňů se rodinám zásadně nevydávala, po kremaci byl popel vysypán do 
hromadného hrobu v pražských Ďáblicích. K tomu více dokument Těla nevydávat, Vadas Martin, (ČR 
2011), Česká televize 27.6.2011. 
293 Mládková, c.d., s. 58. 
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nějaké směrnice nebyla pravda, ale přiznala jsem se z vyčerpání ve vazbě… Vzpomínám 

si, že mě vyšetřovatel tloukl tužkou do čela, abych si vzpomněla, s kým jsem byla na 

ilegální schůzce…S obhájcem jsem dohromady ani neměla příležitost mluvit, jen mi 

říkal při rozmluvě, že mám velezradu… Bylo to několikaměsíční ponižování lidské 

důstojnosti, totiž zavazování očí při cestě k výslechu a od výslechu, časté výslechy o 

stejných otázkách, neustálé zdůrazňování, že jsem vinna a že jsem vřed na lidském těle. 

Jídlo se dávalo do misek na zem před celu a když se pak cela otevřela, tak jsme se 

museli sehnout na zem pro jídlo. Po několika týdnech člověk viděl, že je úplně 

bezmocný.“294 

  

 Všichni účastnící procesu Antonín Urban a spol. byli po listopadu 1989 

opětovně rehabilitováni, rehabilitace z roku 1968 byla tedy zrušena. Text rozhodnutí 

rehabilitaci se bohužel nedochoval. V archivních materiálech je k dispozici pouze 

rehabilitační rozhodnutí týkající se prvního rozsudku Elfrýdy Geigerové.295 

 

Na kauze libereckých sociálních demokratů je možno demonstrovat několik 

specifik komunistické perzekuce politických vězňů. Zaprvé automatický přístup ke 

členům předúnorových nekomunistických stran jako k vlastizrádcům, případně 

vyzvědačům. Podobnou tendenci je možno vysledovat i u členů národně socialistické 

strany a osob, označovaných za tzv. kulaky. Důvod je jasný, vyšší trestní sazba, 

možnost udělení absolutního trestu a také výjimka z amnestie, která se na tyto 

„protistátní“ činy vztahovala.  

Druhým aspektem je celkový přístup justice k člověku jako takovému. Na 

analyzovaném případu je patrná tendence komunistů perzekuovat svou oběť do úplného 

konce, Elfrýdě Geigerové a stovkám jiných nebylo dopřáno ani zemřít mimo zdi vězení. 

Pohrdání základní úctou k člověku je nicméně možno vysledovat například i ve způsobu 

popravování, kdy vězeň, kráčející k šibenici, musel sledovat předchozího popraveného, 

jenž musel podle předpisu zůstat na šibenici půl hodiny. Fakt, že například Milada 

Horáková šla k šibenicím úplně poslední, svědčí o snaze tupit a týrat odsouzené 

opravdu až do poslední chvíle jejich života.  

 
 

                                                
294 Tamtéž, s. 56. 
295 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 9, T4/54. 
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6.2. Proces s Josefem Kulhánkem a spol. a navazující procesy 
 

Soudní kauzou, při níž bylo v letech 1953 a 1954 u Krajského soudu v Liberci 

odsouzeno nejvíce žen, se stal proces se skupinou Josef Kulhánek a spol. V samotném 

procesu a na něj navazujících pěti soudních kauzách stanulo před soudem celkem 

třiatřicet lidí, z toho sedm žen. Podrobně se Kulhánkovým procesem zabývá diplomová 

práce Gabriely Hanzlové, obhájená roku 2008 na Technické univerzitě v Liberci.296 

Další navazujícími procesy analyzuje výše zmíněná diplomová práce Barbory 

Mládkové.297 

   Josef Kulhánek, ústřední postava kauzy, byl podle žaloby získán v roce 1945 

americkou špionážní službou CIC (Counterintelligence Corps)298 a jako její agent se po 

skončení druhé světové války vrátil do Československa. Po roce 1948 začal údajně 

poskytovat CIC špionážní zprávy, k jejichž vytváření prý přesvědčoval další osoby. 

Podle žaloby pracoval Kulhánek pod krycím jménem „Over town“.299 V procesu, 

konaném 7. až 8. září 1953, bylo s Kulhánkem odsouzeno dalších devět osob, k trestům 

odnětí svobody od pětadvaceti do pěti let. Josef Kulhánek byl odsouzen na doživotí.  

 

Všech osm žen bylo v kauze Josefa Kulhánka obviněno buď z přímé spolupráce 

s ním, nebo z napomáhání ke Kulhánkově „protistátní“ činnosti. Pravděpodobně 

nejbližší spolupracovnicí Josefa Kulhánka byla údajně Milada Hlaváčková, která pro 

Kulhánka podle žaloby přepisovala špionážní zprávy. Ty jí prý Kulhánek posílal po 

Blaženě Petrové, jež sama podle žaloby pět až šest zpráv přepsala. Některé špionážní 

zprávy získal údajně Kulhánek také od Zdeňky Čudové. Zbylými pěti ženami v celé 

kauze byly Albína Drábková, která podle žaloby věděla o Kulhánkově trestné činnosti, 

ale neohlásila jí, Anastázie Wawreczková, odsouzená za převaděčství a pašeráctví, po 

které prý Zdenka Čudová požadovala špionážní zprávy a Jiřina Pomikálková a Anežka 

Kučerová, jejichž údajná trestná činnost souvisela s trestnou činností jejich manželů, 

                                                
296 Hanzlová, Gabriela, Politické procesy u KS v Liberci v roce 1953. Kauzy J.Kulhánek a spol. a J.Musil 
a spol. Diplomová práce, Liberec 2008, 142 s. 
297 Mládková, c.d., s. 61-71. 
298 CIC vznikla za druhé světové války, úkolem jejích členů bylo hledaní špióny ve spojeneckých 
armádách a získávání spolupracovníků v německé armádě a správě. Po konci druhé světové války se CIC 
zaměřila na získávání spolupracovníků v zemích sovětského bloku. 
299 Krycí jméno bylo s největší pravděpodobností v tomto znění. Ve výslechových protokolech, soudních 
spisech a dalších dokumentech se jméno objevuje v několika mutacích, svědčících o neznalosti 
anglického jazyka vyšetřovateli a zapisovateli. Pro příklad jsou zde uvedeny některé špatně napsané 
názvy: Owertown, Overtaun, Overthaun, Ower Thaun apod. 
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Viléma Pomikálka a Jaroslava Kučery. Proces s Anastázií Wawreczkovou je popsán 

v kapitole o převaděčích.300 

 

6.2.1. Případ Milady Hlaváčkové 

 

Milada Hlaváčková, narozená 29. ledna 1922, byla v procesu s Kulhánkem 

obviněna ze spolupráce s ním, která podle žaloby spočívala v přepsání pěti dopisů 

obsahujících blíže nespecifikované „větší množství“ špionážních zpráv.301 Dopisy a 

špionážní zprávy pro Kulhánka dostávala údajně také prostřednictvím Blaženy Petrové, 

které je předával Josef Musil.302 V létě 1951 měl Kulhánek vyzvat Hlaváčkovou, svoji 

údajnou milenku, ke společnému útěku za hranice. Výše zmíněnými skutečnostmi se 

podle žaloby Hlaváčková stala členkou Kulhánkovy protistátní organizace.  

 

Milada Hlaváčková pracovala od roku 1945 v podniku Kurt Worm v Jablonném 

v Podještědí, který Josef Kulhánek vedl jako národního správce. Z tohoto místa přešla 

roku 1948 na pozici úřednice do OÚNZ Liberec. Od roku 1946 do roku 1948 byla 

Hlaváčková organizována ve straně národních socialistů.303 Během výslechu Milada 

Hlaváčková přiznala, že od roku 1942 do ledna roku 1952 udržovala s Josefem 

Kulhánkem milostný vztah.304 O tom Kulhánek v protokolu vypověděl, že Miladu 

Hlaváčkovou „…poznal jako osobu reakčně zaměřenou a začal jsem uvažovati o tom, 

že tuto jako takovou bych mohl využíti ve prospěch své protistátní činnosti.“305 Jeden 

z výslechových protokolů Hlaváčkové definuje její vztah ke Kulhánkovi takto: „Josef 

Kulhánek mně prostě využíval po stránce tělesné, třebaže s mým souhlasem, a této mé 

slabé stránky použil k tomu, že mě zatáhl do své špionážní a protistátní činnosti. K jeho 

charakteru dodávám že měl perversní sklony, k čemuž mě při souložích nutil“.306 Že 

Kulhánkův sexuální život nijak neovlivňoval jeho údajnou protistátní činnost je jasné, 

v tomto případě se jednalo o to, navršit na Kulhánka co nejvíce odsouzeníhodných 

                                                
300 viz kapitola 11. 
301 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 163, T 11/60, s. 9 žaloby. 
302 V soudní kauze Josef Musil a spol. stanulo ve dnech 22.-24. září 1953 před KS v Liberci celkem 
patnáct osob, jež byly odsouzeny k trestům odnětí svobody od pěti do dvou a půl let. Trest pět let odnětí 
svobody pro Josefa Musila byl dodatkový, roku 1952 byl Státním soudem odsouzen k sedmi letům vězení 
za vyzvědačství. 
303 Ke vstupu do nár. socialistické strany Hlaváčkovou prý přesvědčil Kulhánek, viz ABS, fond V-
Liberec, vyšetřovací spis Milady Hlaváčkové, sign. V-557/L,  s. 1750. 
304 Tamtéž, s. 1748. 
305 Tamtéž, s. 1740. 
306 Tamtéž, s. 1758. 
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charakterových vlastností, které by pomohly „dotvořit“ jeho obraz zrádce státu. Z 

pravděpodobně stejného důvodu byla Hlaváčková donucena při jednom z dalších 

výslechů přiznat, že udržovala milostné vztahy s dalšími muži.307  

Při výslechu o své činnosti pro Kulhánka doznala Hlaváčková přepsání pěti 

dopisů, které prý pojednávaly především o Jednotném zemědělském družstvu, SKD 

v Liberci a funkcionářích KSČ v Liberci. Kulhánek také prý Hlaváčkovou požádal, aby 

mu sama opatřila nějaké špionážní zprávy, to ale odmítla s tím, že neví, kde by je 

sehnala.308 Zprávy prý Hlaváčková dostávala buď od Kulhánka osobně nebo od Blaženy 

Petrové a přepisovala je v práci na psacím stroji. 

 

Milada Hlaváčková byla vzata do vazby 16. prosince 1952 a strávila v ní téměř 

rok, do 17. listopadu 1953. V soudním procesu byla, s použitím zmírňujícího 

ustanovení,309 odsouzena za vyzvědačství310 k  trestu odnětí svobody na pět let a 

vedlejším trestům ztráty občanských práv na pět let a propadnutí jmění. Dále byla 

Hlaváčková povinna uhradit náklady trestního řízení ve výši 3842, 30 Kčs. 

Podle soudních spisů prošla Milada Hlaváčková za dobu svého věznění třemi 

věznicemi, kromě vazební věznice v Liberci ještě Ústavem nápravných zařízení Česká 

Lípa (zde byla od 4. listopadu 1953) a nápravně pracovním táborem v Minkovicích (od 

28. června 1954).  

Její rodiče podali 25. dubna 1954 žádost o milost, kterou zdůvodnili svým stářím 

a neschopností pracovat na rodinném hospodářství o velikosti tři a půl hektaru. Na 

základě kladného doporučení milosti Místním národním výborem Skřeneř, Krajské 

správy MV v Liberci a věznice v Minkovicích311 byla milost komisí schválena a Milada 

Hlaváčková byla 30. dubna 1955 propuštěna na svobodu. Kladné vyřízení milosti může 

být v tomto případě považováno za paradoxní, režim tak vlastně, v době kolektivizací, 

umožnil politické vězeňkyni podílet se pracovně na hospodářství v soukromém 

vlastnictví. 

 

                                                
307 Tamtéž, s. 1760. Zde Hlaváčková jmenuje tři ženaté muže. Pokud byly s těmito muži sepsány 
výslechové protokoly, v osobním spise se nezachovaly. V jednom za dalších protokolů jmenuje 
Hlaváčková další dva muže, se kterými údajně udržovala poměr.  
308 Tamtéž, s. 291. 
309 podle § 30 tr.z. 
310 podle § 86 odst. 1 tr.z. 
311 viz ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Milady Hlaváčkové, sign. V-557/L, s. 2, 3 a 4 zpráv k 
žádosti o milost pro Miladu Hlaváčkovou. 



 79 

 V roce 1968 podala Milada Hlaváčková, stejně jako mnoho dalších politických 

vězňů, návrh na soudní rehabilitaci. Spolu s dalšími osobami, souzenými v procesu 

Kulhánek a spol., odůvodňovala návrh na zrušení trestů tím, že přiznání na nich bylo 

v průběhu výslechů vynucováno pomocí fyzického násilí a psychického nátlaku a jejich 

žalovaná trestná činnost byla buď zveličena nebo zcela vykonstruována.312 V protokolu 

z rehabilitačního řízení ze dne 13. září 1969 je dále je uvedeno že navrhovatelé: „…byli 

ve vazbě kde trpěli zimou, někdy hladem. Spát mohli jen v předepsané poloze při plném 

osvětlení. Každé provinění se trestalo, obviněný musel místo odpočinku stát, dělat dřepy 

apod. Vyšetřovatel je nutil k tomu aby se doznali k tomu co nespáchali, že je nechají ve 

vazbě dokud se nedoznají. Každý navrhovatel líčil různé způsoby zlého navrhování 

s ním, např. tlučení hlavou o zeď, kopání, bití několika osobami současně a pak pod 

studené sprchy atd. Protokoly si vyšetřovatelé psali sami podle svého a oni je jen museli 

podepsat. U hlavního líčení před soudem se báli vypovídat odchylně od protokolů, 

neboť měli obavu, aby se násilí na nich neopakovalo.“313 Zároveň byla rehabilitačnímu 

soudu předložena nepravděpodobnost formulací, které vyslýchaní volili k popisu své 

osoby, např. výpověď Antonína Čudy, manžela Zdenky Čudové:„Do KSČ jsem se vetřel 

jako její nepřítel  v roce 1949 a členství v této straně jsem až do svého zatčení využíval 

jako pláštíku k zastírání své velezrádné činnosti.“314 Milada Hlaváčková vypověděla, že 

dopisy sice Kulhánkovi přepisovala, ale jednalo se o korespondenci čistě soukromé 

povahy a několik zpráv o založení JZD v Liberci, žádný z těchto textů ale prý nebylo 

možno považovat za špionážní nebo obsahující tajné informace. Podle rozhodnutí 

rehabilitačního soudu neměl Krajský soud v Liberci v roce 1953 k dispozici zmíněné 

zprávy a není možné dokázat, že by Hlaváčková o případné protistátní činnosti 

Kulhánka věděla. Z tohoto důvodu byla  Milada Hlaváčková zproštěna obžaloby.315 

 

6.2.2. Případ Zdenky Čudové 

 

Zdenka Čudová (narozena 12. května 1915) byla Krajským soudem v Liberci 

obviněna ze získávání špionážních zpráv, které pak údajně od roku 1951 předávala 

Josefu Kulhánkovi a Jaroslavu Kučerovi. Dále byla také obžalována z nákupu 

                                                
312 Tamtéž, s. 367 A. 
313 Tamtéž. 
314 Tamtéž. 
315 podle §  226 písm. b tr.ř. ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Milady Hlaváčkové, sign.V-557/L, s. 
364-373, rozsudek Krajského soudu v Ústí n.L. z 13.6.1969. 
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pašovaného zboží, jenž jí prý prodávala Anastázie Wawreczková a jíž také údajně 

Čudová požádala, aby jejím známým pomohla ilegálně přejít hranice. 

Zdenka Čudová, rozená Fridrichová, se roku 1933 provdala za svého manžela 

Antonína Čudu, řeznického mistra v Čelákovicích. V roce 1936 se Zdence Čudové 

narodil syn Josef, první dítě – dcera manželům zemřela krátce po narození. Před 

okupací vlastnili manželé Čudovi řeznickou živnost, kterou provozovali až do roku 

1938. Po konci druhé světové války se rozhodli odejít do pohraničí a odstěhovali se do 

Jablonného v Podještědí, kde manžel pracoval jako řezník a přibližně roku 1946 si vzal 

do národní správy řeznictví v Heřmanicích, jenž vlastnil až do roku 1949. Zdenka 

Čudová vstoupila roku 1946 do KSČ, ale roku 1950 byla z blíže neuvedených důvodů 

ze strany vyloučena.  

 

Podle žaloby předala Čudová Josefu Kulhánkovi a Jaroslavu Kučerovi celkem 

tři špionážní zprávy, konkrétně o přestavbě šroubárny v Horních Počernicích na zbrojní 

výrobu, o výrobě obráběcích strojů v Čelákovicích a o Mstěticích, kde mělo být údajně 

vybudováno podzemní skladiště, „…kam zajíždí celé vlaky s cisternami benzinu.“316 

Dále také žaloba vinila Čudovou, že roku 1952 sjednala svému známému schůzku 

s Anastázií Wawreczkovou, na které se jednalo o ilegálním přechodu hranic.  

O obsahu špionážních zpráv se ve svém výslechovém protokolu zmiňuje i 

Jaroslav Kučera, jeden z dalších obžalovaných: „Především nám Čuda tak i Čudová 

zjišťovali pohyb hlídky SNB kolem Heřmanic…Dále jsem se dozvěděl od Čudových, že 

v SKD v Liberci jest dáváno do uzenin a salámů rybí maso…Jinak mě podali další 

zprávu a sice, že do Liberce neb do Hrádku n.N došla zásilka ze Sovětského svazu 

s masem a že včasným nevyložením tohoto masa se uvedené zkazilo. Další zprávou bylo, 

že v prostoru kolem Proseče u Liberce jest vězněn bývalý arcibiskup Beran“.317 Josef 

Kulhánek při výslechu potvrdil převzetí výše uvedený zpráv. Manželé Čudovi ho prý 

také informovali o zavraždění člena SNB v Čelakovicích a o Haně Benešové, manželce 

bývalého prezidenta, která by potřebovala oční operaci v cizině, ale je na ní nasazen 

člen StB a proto by bylo potřeba ho zavraždit. To prý Kulhánek odmítl.318  

Anastázie Wawreczková při svém výslechu doznala, že po ní Zdenka Čudová 

v září nebo v říjnu 1951  požadovala informace o NPT v Jestřebí, kde byl tou dobou ve 
                                                
316 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Zdenky Čudové, sign. V-299/L, s. 42 - protokol o výpovědi 
Josefa Kulhánka. 
317 Tamtéž, s. 34. 
318 Tamtéž, s. 43. 
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výkonu trestu manžel Wawreczkové, konkrétně „…co dělá, jakou práci dělá a jak se 

má a veškeré podrobnosti k pracovnímu táboru v Jestřebí.“319  

Výpovědi Kučery a Kulhánka ohledně své žalované výzvědné činnosti Zdenka 

Čudová při výslechu doznala. Ovšem, jak uvádí v protokolu, získávala informace pro 

zprávy z rozhovorů s běžnými lidmi a je tedy logické, že tyto skutečnosti jen těžko 

mohly být státním tajemstvím. O tom svědčí i povaha jednotlivých informací, skladiště 

pro vlaky plné benzinu by pravděpodobně šlo mezi obyvatelstvem jen těžko utajit.320 

Stejně tak by s největší pravděpodobností cizí špionážní služby nezajímalo, že se někde 

zkazilo maso, byť by bylo ze Sovětského svazu. Vyloženě fantastická je výpověď 

Kulhánka o plánu Čudové na zavraždění člena StB. A výpověď Anastázie 

Wawreczkové je typickým příkladem obyčejného rozhovoru mezi přítelkyněmi, jak se 

asi může mít vězeň v komunistickém pracovním táboře? Nehledě na to, že by manžel 

Wawreczkové těžko mohl poslat manželce zprávu o reálných poměrech v táboře. 

Bohužel není možné zjistit, za jakých okolností výslechy Čudové a Wawreczkové 

probíhaly, co jim vyšetřovatelé slíbili (například propuštění manžela Wawreczkové) a 

čím vyhrožovali, záměr je ovšem jasný - dokázat hlavním osobám v procesu, tedy 

Kulhánkovi a Kučerovi, co možná největší množství „protistátní“ činnosti.  

  

Co se týče spolupráce s Wawreczkovou, vypověděla Zdenka Čudová při 

výslechu dne 27. ledna 1954, že se s Wawreczkovou seznámila u nich v masně. Při 

návštěvě u Wawreczkové si prý Čudová všimla na stole igelitového ubrusu a ptala se, 

zda by jí mohla také takový sehnat, s čímž Wawreczková souhlasila. Celkem od ní 

podle své výpovědi Čudová nakoupila asi 15 ks igelitových zástěr, 10 ks ubrusů, 20 ks 

plášťů do deště a 3 dámské kabelky. Zboží prý Wawreczková dostávala od své matky 

z Moravy.321 Zdenka Čudová podle své výpovědi zboží dále rozprodávala, čímž si podle 

svého odhadu vydělala asi 5000 Kčs. Poté, co byl manžel Wawreczkové zatčen, údajně 

Čudové přiznala, že zboží je pašované a Čudová už si od ní nic nekoupila. 

Na jaře roku 1952 prý Zdenku Čudovou navštívil jistý muž z Heřmanic a 

dotazoval se jí, zda nemá spojení do zahraničí, protože potřebuje zajistit přechod hranic 

dvěma mužům. Zdenka Čudová mu tedy údajně sjednala schůzku s Wawreczkovou, o 

které věděla, že se s manželem zabývala převaděčstvím. Wawreczková prý souhlasila 
                                                
319 Tamtéž, s. 31. 
320 V obci sklad pravděpodobně byl a v dnešní době stále je, v rovinaté krajině Středočeského kraje je 
uměle vytvořený val se skladem o velikosti 18 ha nepřehlédnutelný. 
321 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Zdenky Čudové, a.č. V-299/L, s. 25. 
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s převedením a žádala po mužích fotografie na výrobu falešných dokladů. Podle 

výpovědi Čudové požadovala Wawreczková za převod částku 15 000 Kčs a Čudové 

slíbili muži jako odměnu 5 000 Kčs.322 K převodu ale nakonec nedošlo. 

 

Zdenka Čudová byla vzata do vazby 7. srpna 1952. Zajímavé je, že první 

úsekový protokol s ní byl sepsán až 23. října téhož roku. Na základě svého doznání a 

svědectví ostatních vyslýchaných osob byla žalobou obviněna ze dvou trestných činů a 

to z trestného činu vyzvědačství323 a  pomoci k opuštění republiky.324 

Hlavní líčení se Zdenkou Čudovou se konalo dne 24. února 1954. V rámci 

výpovědi před soudem Čudová doznala nakupování pašovaného zboží od 

Wawreczkové. S Kulhánkem a Kučerou se prý bavila o tom, co je v Čelakovicích 

nového, ale považovala to jen za „drby“325 a nevěděla, že tím pracuje proti republice. 

Na základě prokurátorovy otázky k hospitalizaci v psychiatrické léčebně Čudová 

potvrdila onemocnění duševní chorobou, kterou údajně trpěla od roku 1936.326 Po 

poradě soudu byl Zdence Čudové přečten rozsudek ve výši tří let odnětí svobody a 

vedlejší tresty propadnutí jmění a ztrátě občanských práv na tři roky.327 Zároveň byla 

obviněná povinna zaplatit náklady trestního řízení v celkové výši 4413,60 Kčs. 

Motivace soudu k udělení vedlejších trestů je nasnadě, po odsouzení obou manželů 

přešla do plné kontroly státu nejen živnost Čudových, ale i jejich dům a majetek. 

 

Vzhledem k tomu, že se na Čudovou nevztahovala amnestie prezidenta 

republiky z roku 1953 ani z roku 1955, byla propuštěna až po odpykání celého trestu, 

tedy 7. srpna 1955. Po svém propuštění a příjezdu do místa bydliště Zdenka Čudová 

zjistila, že veškerý jejich majetek a zařízení bytu bylo ještě před rozhodnutím soudu o 

propadnutí majetku prodáno nebo využíváno jistým Kopeckým. Ve svém dopise 

prezidentu republiky z 2. září 1955 si Čudová stěžuje na Kopeckého, který měl klíče od 

                                                
322 Tamtéž, s. 56. 
323 podle § 86 odst. 1. 
324 podle § 7, 95 odst. 1 tr.z.   
325 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 9, T5/54, s. 3 protokolu o hlavním líčení. 
326 Z důvodu hospitalizace na psychiatrickém oddělení v ÚNZ Praha v lednu 1953 byla Zdenka Čudová 
v březnu téhož roku propuštěna z vazby a do konce roku 1953 byla hospitalizována na psychiatrické 
klinice v Kosmonosech. Na základě propouštěcí lékařské zprávy z prosince 1953 byla na ní na počátku 
roku 1954 opět uvalena vazba a bylo pokračováno ve vyšetřování.  Bližší informace o povaze 
onemocnění nejsou v archiváliích uvedeny. 
327 Při stanovení výše trestu bylo použito zmírňujícího ustanovení podle § 30 tr.z. s odůvodněním 
přihlédnutí k duševní chorobě , částečnému doznání, dělnickému původu a podléhání vlivu manžela 
obviněné. 
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jejich bytu, přestože byt měl být zapečetěn. Sousedé jí prý dosvědčili, že Kopecký byt 

běžně užíval a jeho děti si dokonce hrály s nádobím Čudových na ulici. Když se nad tím 

sousedé pozastavovali a ptali se Kopeckého: „Co když se Čudovi vrátí?“ odvětil jim 

prý: „Ti už se nikdy nevrátí a kdyžtak půjdou zase zpátky.“328 Stejně tak Kopecký podle 

Čudové užíval přibližně jeden a půl metráku dřeva a metrák uhlí, které Čudovi 

zakoupili před svým zatčením.  

 Na konci svého dopisu Zdenka Čudová píše: „Mám v úmyslu jíti na prokuraturu 

do Liberce a sednout si raději zas do cely, tam dostanu alespoň šálek, lžíci , oblečení, o 

topení se nemusím starat a čekat na vyřízení, vezmu i syna sebou aby nepřekážel p. 

Kopeckému aby mohl v klidu žít a prodávat dál co ještě po synu a nás zůstane. Nebo 

snažně prosím odpovězte mě co nejdříve (peníze nemám a žít musím ) co mám vlastně 

dělat.“329 Největším problémem se ukázala ztráta dvou spořitelních knížek, které patřily 

synu Čudových Josefovi, a na něž se rozsudek o propadnutí jmění nevztahoval a 

snubních prstenů, jež nebyly v soupisu majetku, ale podle Zdenky Čudové byly uloženy 

v kredenci v kuchyni. 

Ve zprávě Finančního odboru rady ONV Liberec je patrné, že úřadu není známo, 

jak bylo se zabavenými věcmi Čudových v době jejich výkonu vazby naloženo, ani zda 

byly někde uloženy, kdo byt zapečetil a kdo měl v úschově klíče. Na to bylo Krajskou 

prokuraturou v Liberci odpovězeno, že Kopecký dostal po zatčení Čudových klíče od 

řeznické provozovny, chladírny a bytu v domě Čudových, kde mu bylo, jako vedoucímu 

prodejny, povoleno přebývat. Přestože byt, přidělený Kopeckému, s největší  

pravděpodobností nebyl totožný s bytem Čudových,330 dostal se podle Čudové Kopecký 

prostřednictvím jisté Černé z FO ONV k vybavení bytu, který mu tato žena výhodně 

odprodávala. Podle svědectví sousedů se například Kopecký chlubil zakoupením pračky 

za 50 Kčs,331 která patřila do zabaveného majetku Čudových a jejíž cenu Zdenka 

Čudová odhadovala na 4 000 Kčs.332  

Všechna šetření nakonec došla k výsledku, že postup Černé i Kopeckého byl 

naprosto v pořádku. Spořitelní knížka se  samozřejmě nenašla, stejně jako snubní 

prsteny.  
                                                
328 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 9, T5/54, s. 112. 
329 Tamtéž, s. 113. Zmiňovaným Kopeckým byl vedoucí řeznické prodejny v domě Čudových, Jaroslav 
Kopecký.  
330 Alespoň se to tak ve zprávě FO rady ONV v Liberci neuvádí. 
331 V nové měně. 
332 Ve staré měně. SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 9, T5/54, s. 118. Klíče od 
zapečetěného bytu byly podle Krajské správy MV Liberec předány FO ONV kde pracovala uvedená 
Černá, zřejmě přes ní se tedy Kopecký ke klíčům od bytu Čudových dostal.  
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Zdenka Čudová byla, stejně jako výše zmíněná Milada Hlaváčková, účastna 

soudní rehabilitace z roku 1969. Při své výpovědi uvedla, že většina informací, které 

Kulhánkovi a Kučerovi sdělila, mohla být považována za klepy a soud uznal, že se 

v žádném případě nejednalo o státní tajemství a proto tedy její trestný čin nelze 

kvalifikovat jako vyzvědačství, za nějž byla Čudová odsouzena. Stejně jako ostatní 

účastnící rehabilitace byla Zdenka Čudová zbavena všech obvinění.  

Rehabilitační řízení bylo, pravděpodobně ještě v 70. letech, opět zrušeno, neboť 

v osobním spise Milady Hlaváčkové i Zdenky Čudové je rozhodnutí o nové rehabilitaci, 

z roku 1991. Rozhodnutí o zrušení první rehabilitace se ovšem v archivních materiálech 

nedochovaly. 

Stejně jakou dalších analyzovaných případů, je i zde patrný rozklad nukleární 

rodiny. Josefu Čudovi bylo v době zatčení matky šestnáct let, otec byl odsouzen 

v procesu s Kulhánkem a spol. na sedmnáct let a propuštěn po sedmi letech v rámci 

velké amnestie z roku 1960. Nabízí se tak otázka jak své rodiče přijal, zda jim dával za 

vinu možnou perzekuci své osoby po jejich odsouzení (např. vyloučení ze studia, 

problém sehnat práci apod.).  

 

6.2.3. Případ Blaženy Petrové a Anežky Kučerové 

 

Blažena Petrová a Anežka Kučerová byly odsouzeny v procesu Josef Musil a 

spol., navazujícím na kauzu Kulhánek a spol. Soudní přelíčení se konalo čtrnáct dní po 

odsouzení účastníků Kulhánkova procesu.  

Blažena Petrová byla žalována, že se na jaře roku 1951 stala členkou 

Kulhánkovy protistátní organizace a fungovala jako spojka mezi Josefem Musilem a 

Josefem Kulhánkem. Od Musila údajně dostávala špionážní zprávy, které přepisovala a 

předávala Miladě Hlaváčkové, případně osobně Josefu Kulhánkovi. V návrhu na zatčení 

Petrové je také na základě Kulhánkovy výpovědi uvedeno, že Petrová pro Kulhánka 

obstarávala různé věci k pašování.333  

 

Blažena Petrová se narodila 23. března 1900 v Lipníku, pocházela z dělnické 

rodiny a vyučila se švadlenou. Po vyučení pracovala jako vychovatelka dětí v různých 

                                                
333 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Blaženy Petrové, sign. V-557/L, s. 134. 
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rodinách, které ve svém životopise popisuje jazykem 50. let  jako „buržoazní“.334 V 

roce 1941 se jí narodila nemanželská dcera Václavka, kterou v půl roce věku dala na 

vychování jistým manželům Koškovým ze Šumavy335 a až do roku 1945 vedla 

domácnost majiteli továrny Karborundum v Horních Počernicích. Po konci války se 

přestěhovala do Jablonného v Podještědí, kde se seznámila s Kulhánkem, jenž se prý 

později stal opatrovníkem její dcery.    

Není jistě náhodou, že i Blažena Petrová byla v letech 1946 až 1948 členkou 

národně socialistické strany, stejně jako Josef Kulhánek a Milada Hlaváčková. 

Kulhánek ve své výpovědi doznal, že Petrovou zasvětil do činnosti organizace, protože 

byl opatrovníkem jejího nemanželského dítěte a tak věděl, že neodmítne když jí požádá 

o pomoc. To potvrdila ve svém protokolu (jednalo se o první protokol, sepsaný více než 

měsíc po jejím zatčení) i Petrová, která mimo jiné doznala, že protistátní činnost 

vykonávala z důvodu „nepřátelství vůči lid. demokratickému zřízení“, které podle jejích 

slov „…vyplynulo z toho, že jsem byla vychovávána v duchu nepřátelské ideologie 

národně-socialistické strany.“336 Opět zde můžeme vidět příklad předem 

vypracovaného protokolu, stejně jako tomu bylo u výše popsaného případu Antonína 

Čudy. Vyučená švadlena by pravděpodobně jen těžkou použila podobnou formulaci.  

Ve své výpovědi Petrová dále uvedla, že jí Kulhánek instruoval, aby Hlaváčkové 

předávala k přepisování špionážní zprávy. Ty byly celkem čtyři a týkaly se informací, 

které jsou uvedeny výše u případu Milady Hlaváčkové. Zprávy byly podle Petrové 

adresovány na „Radio Paris“ a podepsány krycím jménem „Over town“.337 Zároveň u 

výslechu doznala, že předala Kulhánkovi 10 000 Kčs a dva balíky s kabáty a dušemi na 

kola, které přišly na její adresu. Za svou činnost údajně obdržela od Kulhánka kakao a 

čokoládu, u soudu ještě uvedla také částku 14 - 15 000 Kčs.  

 

Blažena Petrová byla zatčena ve svém bytě 12. prosince 1952. Podle zápisu 

začala domovní prohlídka v půl páté ráno a skončila v půl desáté dopoledne. Příchodu 

policistů byla přítomna i dcera Petrové, kterou matka po probuzení vypravila do školy a 

poté se v prohlídce pokračovalo. Petrové byla zabavena členská knížka nár. socialistické 

strany, několik kusů šperků, dvě desetidolarové bankovky,338 dvě vkladní knížky a 

                                                
334 Tamtéž, s. 156. 
335 Zde byla podle výpovědi Petrové dcera až do svých šesti let. 
336ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Blaženy Petrové, sign. V-557/L, s. 152. 
337 Tamtéž, s. 153. 
338 Ty si u Petrové podle její výpovědi  nechal Josef Kulhánek. 
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několik dalších věcí. Podle zprávy o zatčení Petrová navrhla, aby dcera po dobu její 

nepřítomnosti bydlela u Kulhánkových (o kterých nevěděla že jsou již oba zadrženi) a 

vyšetřovatelé, přestože o jejich zatčení věděli, nechali Petrovou sbalit pro dceru kufr, 

který následně zanechali v prázdném bytě Kulhánkových.339 Zde se opět projevil 

doslova hyenismus policistů, kteří nebrali ohledy ani na děti. Z dochovaných archiválií 

bohužel není možno zrekonstruovat, u koho žila dcera Petrové po více než dva roky 

matčina pobytu ve vězení.  

 

Ve vazbě strávila Blažena Petrová více než rok, od uvedeného 12. prosince 1952 

do 25. března 1954. Soudní proces probíhal od 22. do 24. září 1953 a Blažena Petrová 

byla žalobou viněna ze spáchání trestného činu pomoci k vyzvědačství.340 Na základě 

tohoto paragrafu byla také třetí den soudního jednání odsouzena k třem rokům odnětí 

svobody. Podle znění rozsudku vzal soud v potaz její celkem malou angažovanost 

v případu, politickou neuvědomělost, závislost na Kulhánkovi a plné doznání a proto 

použil zmírňujícího ustanovení.341 Zároveň byly Petrové, stejně jako ostatním 

odsouzeným, vysloveny vedlejší tresty ztráty občanských práv, v tomto případě na dobu 

tří let, a propadnutí celého jmění. 

Na základě udělení milosti prezidentem republiky byla Blažena Petrová 2. 

března 1955 propuštěna z vězení. Bližší informace, kdo a kdy žádost podával, nejsou 

v archivních spisech dochovány.  

 

Ve stejném soudním přelíčení byla odsouzena také Anežka Kučerová 

z Rumburku, žalovaná za neoznámení trestného činu. Podle žaloby věděla o trestné 

činnosti svého manžela Jaroslava Kučery, konkrétně o tom, že pro Josefa Kulhánka 

shromažďuje zbraně a špionážní zprávy. Dále prý také znala protistátní činnost Josefa 

Kulhánka a neoznámila ji. 

Anežka Kučerová pocházela ze zemědělské rodiny. Po vychození obecné a 

měšťanské školy pracovala jako pomocná kuchařka a v letech 1944 až 1945 byla totálně 

nasazená v Německu. V roce 1947 se provdala za svého současného manžela, který 

                                                
339 Podle ustanovky (ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Blaženy Petrové, sign. V-557/L, s. 232) žila 
Blažena Petrová ve společné domácnosti se svojí matkou, není tedy jasné, proč dceru nenechali v péči její 
babičky. 
340 podle § 86 odst.1 a § 7 odst. 2. 
341 podle  § 30 tr.z. 
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pracoval jako hajný v Heřmanicích a později v Rumburku. S ním měla Anežka 

Kučerová dvě děti, jimž bylo v roce 1952 tři a čtyři roky. 

 

Při výslechu Anežka Kučerová doznala, že její manžel shromažďoval zbraně a 

střelivo. Konkrétně se mělo jednat o nelegálně drženou kulovnici, tři pistole, samopal a 

také dvě pušky, které měl mít Kučera ukryty v domě svých rodičů.342 O zbraních se prý 

Kučerová dozvěděla poté, co jí navštívili bývalí příslušníci SNB, kteří jí přivezli pro 

manžela balíček v němž byl samopal. Tito muži pak údajně přijeli ještě několikrát, vždy 

s balíčky, v nichž bylo střelivo. „Jest jisté že je ukrýval pro protistátní činnost a pro 

případ zvratu politických poměrů u nás, aby jimi mohl vyzbrojit nepřátele našeho 

zřízení.“343 vypověděla Kučerová při soudním přelíčení. 

Anežka Kučerová také popsala údajnou protistátní činnost Josefa Kulhánka, 

který jí prý několikrát požádal o papír a obálku když pracoval jako brigádník v lese 

poblíž hranic. Z toho údajně vyvodila, že někde v lese nechává zprávy. Kulhánek si u 

nich prý také občas nechával balíčky, které pašoval přes hranice. 

Vyšetřovací spis Anežky Kučerové obsahuje pouze jediný osmistránkový 

vyšetřovací protokol, pokud tedy část spisu nebyla skartována, je možné, že to byl první 

a zároveň poslední zápis o vyšetřování. Tomu by odpovídala i poměrně „krátká“ doba 

pobytu ve vazbě (sedm měsíců). Text protokolu byl očividně jazykově upraven 

vyšetřovateli, např. formulace „vedoucí činitelé dnešního zřízení“344 nebo „státoprávní 

zřízení“345 by Kučerová pravděpodobně těžko použila. Je možné a pravděpodobné, že 

na vyšetřovanou byl referentem činěn nátlak, byť se můžeme pouze dohadovat jaký. 

Nepředpokládám, že byla fyzicky týrána, její svědectví přeci jen nebylo pro kauzu 

stěžejní, vyšetřovatelé jí nicméně mohli například slíbit, že jí propustí domů k dětem, že 

přiznáním pomůže manželovi, nebo naopak vyhrožovat, že už děti nikdy neuvidí a 

manžela popraví, vynalézavost vyšetřovatelů byla značná.    

 

Ve vazbě byla Anežka Kučerová od 19. srpna 1953 do 27. března následujícího 

roku. Při soudním přelíčení se skupinou Josefa Musila a spol. byla obžalovaná 

odsouzena za trestný čin neoznámení trestného činu346 k odnětí svobody na dva a půl 

                                                
342 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anežky Kučerové, sign. V-557/L, s. 408. 
343 Tamtéž, s. 409.  
344 Tamtéž, s. 929. 
345 Tamtéž, s. 932. 
346 podle § 165 odst. 1 tr.z. 
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roku a ztrátě občanských práv na tři roky. Soud sice shledával jako přitěžující okolnost 

že „…svým mlčením kryje závažný útok proti základům republiky, že jím umožňuje 

bezpečné páchání této činnosti“347, jako polehčující skutečnosti však prý vzal v potaz 

její původ, závislost na manželovi a politickou neuvědomělost. Její manžel byl v kauze 

Kulhánek a spol. odsouzen k pětadvaceti rokům odnětí svobody. 

Na základě amnestie prezidenta republiky z května 1953 byl Kučerové, jako 

matce pečující o dítě mladší deseti let, zkrácen trest o jeden rok a 19. února 1955 byla 

propuštěna na svobodu. U koho žily v průběhu věznění Kučerové její děti není 

v archiváliích uvedeno. Pokud nemohly dcery bydlet u příbuzných (Kučerová měla tři 

sestry a tři nevlastní bratry), byly pravděpodobně umístěny do dětského domova.  

 

6.2.4. Případ Jiřiny Pomikálkové 

 

Za neoznámení trestného činu v souvislosti s trestnou činností svého manžela a 

Josefa Kulhánka byla odsouzena také Jiřina Pomikálková. Podle své výpovědi se 

manželce Vilém Pomikálek svěřil, že má za úkol pro Josefa Kulhánka sehnat 

zdravotnický plán a že Kulhánek organizuje protistátní činnost. Kulhánkovi již prý 

předtím několik zpráv předal, za což mu manželka „…velice vyčinila a žádala mě, 

abych již nikdy žádné špionážní zprávy Kulhánkovi nepředával, jelikož bychom mohli 

býti kvůli němu jednou nešťastní.“348 

Manželé Pomikálkovi se brali roku 1934 a roku 1936 se Jiřině Pomikálkové 

narodila dcera Vilemína. Rok po porodu onemocněla Jiřina Pomikálková tuberkulózou 

a v roce 1945 se rodina přestěhovala do Jablonného v Podještědí, kde manžel obdržel do 

národní správy rodinný domek a kde se také údajně seznámil s Josefem Kulhánkem. 

Pomikálková byla od roku 1945 členkou sociální demokracie.349  

 

Její manžel prý Kulhánkovi přislíbil, že mu bude opatřovat špionážní zprávy, ale 

poté co mu manželka zakázala se s ním stýkat se s ní dohodl, že sice Kulhánkovi přislíbí 

sehnat kopii zdravotnického plánu, ale ve skutečnosti nic shánět nebude. Jakékoliv 

předání špionážních zpráv Kulhánkovi Pomikálková při výsleších popírala. Když prý 

manželovi vytýkala, že je přivede do neštěstí, pokud bude spolupracovat s Kulhánkem, 

                                                
347 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 166, T 13/60, s. 21 rozsudku. 
348 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Jiřiny Pomikálkové, sign. V-272/L, s. 85. 
349 Tamtéž, s. 88. 
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manžel spálil papír, na který předtím něco psal. Pomikálková se, podle výslechového 

protokolu, domnívala, že to mohla být špionážní zpráva, ale jistá si prý nebyla.350 

Přestože Jiřina Pomikálková popřela, že by ona nebo její manžel vykonávali 

jakoukoliv trestnou činnost, byla obžalována z neoznámení trestného činu 

vyzvědačství.351 Jejího manžela KS v Liberci v procesu s Kulhánkem odsoudil k sedmi 

rokům odnětí svobody za vyzvědačství.   

 

Hlavní líčení s Pomikálkovou bylo stanoveno na 31. května 1954. Soud probíhal 

bez účasti obžalované, protože se podle zprávy Krajské správy MV v této době 

nacházela ve stavu nemocných a byla upoutána na lůžko. Soud jí v nepřítomnosti 

odsoudil k deseti měsícům odnětí svobody. Vzhledem ke spáchání údajného trestného 

činu před květnem 1953 a povaze provinění byla obviněná účastna amnestie prezidenta 

republiky, díky které jí amnestován celý trest odnětí svobody. Je ovšem pravděpodobné, 

že vzhledem k vážné nemoci352 by pravděpodobně nebyla schopná výkon trestu 

nastoupit. 

Amnestie ovšem neznamenala zrušení rozsudku. Zproštění trestného činu se 

Jiřina Pomikálková dočkala až při soudní rehabilitaci ze dne 4. února 1991.   

 

6.2.5 Případ Albíny Drábkové 

 

 Poslední ženou, odsouzenou v rámci Kulhánkova případu, byla Albína 

Drábková, obviněná stejně jako Anežka Kučerová a Jiřina Pomikálková za neohlášení 

trestného činu.  

  Podle obžaloby se Drábková roku 1951 dozvěděla, že Kulhánek tajně posílá do 

zahraničí dopisy. Josef Kulhánek k tomu vypověděl, že ve zmíněném roce mu manžel 

Drábkové předal dopis, adresovaný jistému Ottovi Losovi do Kanady.353 Albína 

Drábková prý rovněž byla přítomna jeho rozhovoru s matkou Otty Losa, které Kulhánek 

slíbil odeslání dopisu za hranice. Drábková mu prý také v roce 1952 předala pistoli, 

kterou měl podle jejích slov manžel nelegálně a chtěla se jí zbavit. 

 

                                                
350 Tamtéž, s. 89 
351 podle § 165 odst,. 1 tr. z. 
352 Již zmíněné tuberkulóze, kterou trpěla od roku 1937. 
353 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Albíny Drábkové, sign. V-554/L, s. 97. 
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 Albína Drábková se narodila roku 1907 v rodině velkostatkáře. Po vystudování 

přírodovědecké fakulty pracovala jako magistra v lékárně a v  roce 1935 se provdala za 

Ottu Drábka, který vlastnil velkostatek o výměře 123 ha. Roku 1948, po parcelaci 

pozemku a jeho předání Československému státnímu statku se oba přestěhovali do 

Mařenic. Tam za nimi podle výpovědi Drábkové přijel v létě roku 1951 na návštěvu 

Josef Kulhánek a setkal se zde se švagrovou Drábkové, Annou Losovou. Ta se 

Kulhánkovi zmínila, že nemá žádné zprávy o svém synovi, který uprchl do zahraničí. 

„Více jsem jejich rozmluvy nebyla přítomna a pamatuji se, že to bylo za krátkou dobu 

později, kdy se mě Kulhánek svěřil s tím, že obdržel od Losové dopis, pro jejího syna do 

Kanady, který odešle Judr. Drábkovi do USA ilegální cestou přes svého přítele, kterého 

však nejmenoval.“354, vypověděla obžalovaná. Podle Drábkové byl obsah dopisu 

vyloženě osobního rázu. Jak Kulhánek dopis do zahraničí dopraví prý Drábkové 

nesdělil. Kulhánkovo spojení do zahraničí Drábková neoznámila úřadům, neboť mu 

údajně nechtěla ublížit a nepovažovala jeho činnost za trestnou. 

 Albína Drábková také měla údajně předat Kulhánkovi pistoli, kterou její manžel 

získal na konci druhé světové války. Podle výslechového protokolu po něm chtěla, aby 

se zbraně zbavil, on ale místo toho Drábkovi přinesl jinou zbraň, o které se jeho 

manželka  dozvěděla až po manželově smrti v roce 1952.355 

 

Soudní proces s Albínou Drábkovou se konal 12. ledna 1954 v rámci procesu 

František Budař a spol. Budař, Drábková a další obviněný Emil Zeman se vzájemně 

vůbec neznali, spojovala je pouze osoba Josefa Kulhánka. Při soudním přelíčení bylo 

obhájcem Drábkové, Rostislavem Zástěrou, předloženo nejen lékařské vyšetření, které 

potvrzovalo její srdeční onemocnění (anginu pectoris), ale také dopis obyvatel Mařenic, 

v němž stojí: „Na žádost paní Alby Drábkové z Mařenic potvrzujeme svými podpisy, že 

paní Alba Drábková chová se vzorně a není nám známo že by vedla nějaké řeči proti 

dnešnímu lidově demokratickému řízení.“356 Pod tímto potvrzením bylo podepsáno 

dvacet dva obyvatel obce.  

Obhájce Albíny Drábkové navrhoval vzhledem ke zdravotnímu stavu 

obžalované zproštění žaloby, soud mu ale nevyhověl a Drábková byla odsouzena 

k jednomu roku odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že obžalovaná se ze zdravotních 

                                                
354 Tamtéž, s. 100. 
355 Tamtéž, s. 102.  
356 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 6, T 38/53, s. 125. 
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důvodů musela vzdálit z jednací síně, byla prozatím ponechána na svobodě. I v tomto 

případě se tak (jako například u kauzy Marie Kendíkové) objevila snaha obhájce svému 

mandantovi pomoci k nižšímu trestu, což v dané době nebylo příliš běžné. 

Proti rozsudku se Albína Drábková dne 8. února 1954 prostřednictvím svého 

advokáta odvolala, bez bližší specifikace ale své odvolání vzala za dva dny zpět a trest 

přijala. Na základě amnestie prezidenta republiky ze 4. května 1953 jí byl prominut celý 

rozsah trestu. Rehabilitována byla Albína Drábková 4. února 1991. 

 

Kauzu Josefa Kulhánka a na ní navazující procesy je možno vnímat dvěma 

způsoby. Jednak jako soudní případy, v nichž se řešila činnost údajné skupiny kolem 

tzv. vyzvědače a špióna CIC, ale také jako kauzu, vytvořenou uměle z důvodu zatčení a 

uvěznění členů strany národních socialistů, potažmo sociálních demokratů. Ze sedmi 

odsouzených žen byly čtyři, stejně jako Kulhánek a jiní obžalovaní, členkami 

Československé strany národně socialistické, jedna členkou sociální demokracie a dvě 

bez politické příslušnosti. Že to nebyla náhoda není jistě nutné připomínat.  

 

7. Procesy s tzv. vesnickými boháči  
 

Vznik procesů s tzv. kulaky iniciovala především chybná hospodářská politika 

státu, jehož celková produkce byla podřízena domněnce, že prozatímně nevojenský střet 

mezi SSSR a USA se rozvine ve válečný konflikt a případnou třetí světovou válku.. 

Hospodářská produkce státu se tedy soustředila především kolem těžkého průmyslu a 

nedostatek pracovních sil se řešil odebíráním zaměstnanců ze zemědělského sektoru. 

Pro ten byl odliv pracovníků dalším problémem, který společně s násilnou kolektivizací 

vedl k situaci, kdy domácí zemědělství bylo ztrátové a neschopné uživit obyvatelstvo. 

S neproduktivitou zemědělství souvisel i fakt, že vedoucí funkce zastávali pracovníci 

s tím správným „třídním původem“, nicméně s minimálními nebo žádnými zkušenostmi 

v oboru. Reálné pozadí problémů v hospodářství země ovšem nešlo přiznat, bylo 

potřeba najít obětního beránka, jenž by mohl být označen za viníka všech 

hospodářských neúspěchů a jako takový následně potrestán. Na tuto roli se nejlépe 

hodili sedláci, označování pejorativně jako „kulaci“.357  

                                                
357 slovo pocházející z ruštiny, původně označovalo majetného rolníka. Po nástupu Stalina se kulak 
v očích veřejnosti změnil na „vykořisťovatele“ a nepřítele tzv. dělnické třídy. Pokud ruští kulaci 
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Najít na vesnici tzv. kulaka ovšem nebylo nicméně tak jednoduché, jak by se 

mohlo zdát. Původním kritériem pro určení měla být velikost půdy, kulakem se měl stát 

majitel pozemků nad 15 ha. Podle dalších návrhů měla být ale v potaz brána i bonita 

půdy a plnění dodávek. Václav Kopecký tehdy shrnul celý problém s určením kulaka do 

jedné věty: „Kulaci jsou ti kteří vykořisťují.“358  Vzhledem k tomu, že na 

mnohahektarových pozemcích nebylo fyzicky možné, aby práci zastával pouze sedlák a 

jeho rodina, najímali si sedláci často pracovní síly. Tím se opět rozšířil okruh kulaků. 

Ještě více lidí do této kategorie přibylo po prohlášení, že mechanizační prostředky pro 

práci v poli drží opět jen vesničtí boháči.359  

Sedláci byli nepřáteli státu na všech frontách. Odmítali na svých pozemcích, 

předávaných z generace na generaci, pracovat pouze jako zaměstnanci JZD, mnoho 

z nich (především na Moravě) bylo silně nábožensky zaměřeno a mělo ve svém okolí 

vliv na ostatní obyvatele a v neposlední řadě byla půda jejich polí ještě vysoce bonitní, 

což se o půdě socialistických polí už říci nedalo. Procesy s „vesnickými boháči“ tedy 

nejenom zbavily společnost třídních nepřátel, ale zajistily také státu stovky hektarů 

nejkvalitnější orné půdy. Podle historika Karla Kaplana mohlo být v letech 1948 až 

1955 v procesech se zemědělci odsouzeno 62 – 64 000 osob.360 

 

 Největším politickým procesem proti kulakům se stal tzv. Babický případ z roku 

1951. Podle žaloby zastřelili ve stejnojmenné obci na Jihlavsku příslušníci ilegální 

skupiny tři komunistické funkcionáře. Pokyny k jejich vraždě údajně dali „vesničtí 

boháči“, kteří podle žaloby chtěli obyvatele vesnice zastrašit a odradit od kolektivizace. 

V následném procesu bylo vyneseno sedm trestů smrti a vysoké tresty odnětí 

svobody.361 U případu Babice dodnes není jasné, jak velkou úlohu při něm hrála 

provokace StB.  

                                                                                                                                          
nesouhlasili s kolektivizací, byli ekonomicky a fyzicky likvidováni. V našem prostředí bylo pro boj s 
„vesnickými boháči“ vybráno pro jejich označení právě slovo „kulak“, protože mělo lidem svou podobou 
připomínat cosi cizorodého. Jech, c.d., s. 18. 
358 Tamtéž, s. 19. 
359 Tamtéž. 
360 Kaplan, Komunistický režim…, s.152. 
361 Tamtéž, s.154. K případu dále Navara, Luděk-Kasáček, Miroslav, Mlynáři od Babic, Brno 2008, 333 
s., Zejda, Radovan, Babice, Třebíč 2001, 189 s. Babický případ se stal také námětem desátého a 
dvacátého pátého dílu seriálu Třicet případů majora Zemana (1975). Díl ‚Vrah se skrývá v poli‘, je 
rekonstrukcí babických vražd, situovanou do imaginární obce Plánice. Druhý díl, ‚Štvanice‘ se zabývá 
rehabilitačním řízením případu v roce 1968. Celý případ je v duchu propagandy prezentován jako 
organizovaná akce tří mužů - amerického agenta, živnostníka a hajného. 
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 Zatčením a odsouzením sedláků ovšem perzekuce zdaleka nekončila. Rodiny 

odsouzených osob se často musely vystěhovat ze své domovské vesnice. Perzekucí byly 

postiženy také děti tzv. kulaků, jenž nemohly studovat, nebo pokračovat ve studiu, na 

zemědělských a veterinárních školách. Totéž se týkalo i studia na vysokých školách. 

Vysidlování tzv. kulackých rodin v rámci Akce K (Kulak) se často setkávalo nejen 

s nesouhlasem obce, ale několikrát i s nesouhlasem samotných členů komunistické 

strany. Mnoho vysídlení se také provedlo chybně (například v době sklizně), případně 

byli vysídleni lidé, kteří vůbec být vysídleni neměli.362   

 Procesů s tzv. kulaky probíhalo na regionální úrovni mnoho, Babice a Kluky 

překročily hranici svého regionu. V akci Kluky bylo celkem odsouzeno 36 osob 

k odnětí svobody celkem 321 let a stala se i mediálně „vděčným“ tématem, je tedy 

možné jí považovat za monstrproces.363 Konfiskací majetku obviněných získal stát 

nejen bonitní půdu, ale i hospodářská zvířata, zemědělské stroje a nemovitosti.  

 

  V letech 1953 a 1954 řešil Krajský soud v Liberci celkem dvě kauzy s tzv. 

vesnickými boháči. V procesu s Františkem Jírovcem a spol. byly z celkem osmnácti 

obžalovaných odsouzeny tři ženy. 

Vlasta Bryxová byla „kulackou“ dcerou i manželkou, stejně jako její sestřenice 

Miloslava Bryxová, jejíž manžel taktéž vlastnil hospodářskou usedlost. Třetí žena 

v případu, Libuše Hoštová, sice nepocházela z „kulackých“ poměrů, její manžel byl 

ovšem předválečným důstojníkem čs. armády, což komunistický režim neodpouštěl, což 

se později odrazilo i na výši jeho trestu. Přestože nestál v čele procesu, dostal nejvyšší 

trest ze všech obžalovaných. 

Kauza František Jírovec a spol. byla z velké části motivována právě tzv. 

kulackým původem sedmi z celkem osmnácti obžalovaných.364 U těchto osob se stalo 

hlavním záměrem vyšetřovatelů „prokázat“ jejich snahu škodit lidově demokratickému 

zřízení, aby jim po odsouzení mohla být jako vedlejší trest vyslovena ztráta majetku. 

Důležité tedy bylo do celé kauzy zapojit i co nejvíce příbuzných, především manželek, 

                                                
362 K tomu  Jech, c.d., s. 144 -146. 
363 Mládková, c.d., s. 87. 
364 Jmenovitě se jednalo o Františka Jírovce, Jindřicha Brixího, Josefa Bobka, Josefa Havlíka, Josefa 
Macouna, Václava Šareše, a Josefa Tyrychtra. SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, 
T21/60, s. 1a 2 žaloby. 
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manželů, potažmo dětí tzv. vesnických boháčů, aby zabrání usedlostí a polností nestálo 

nic v cestě. Podobnou tendenci je možno vysledovat i u druhého případu, akce Kluky.365 

 

7.1  Případ Vlasty a Miloslavy Bryxových a Libuše Hoštové 
 

 V procesu s Františkem Jírovcem a spol. bylo původně žalováno celkem pět žen, 

Vlasta a Miloslava Bryxovy, Libuše Hoštová, Marie Tyrychtrová a Marie Honsejková. 

Při hlavním líčení, konaném ve dnech 27. a 28. května 1954, byly nicméně Marie 

Honsejková a Marie Tyrychtrová zproštěny obvinění.  

 Žalované osoby s Františkem Jírovcem v čele měly údajně vytvořit ilegální 

skupinu, popsanou žalobou takto: „Protistátní skupina složená vesnických boháčů a 

nepřátel lidově demokratického zřízení, z nenávisti k našemu státu od r. 1951 prováděla 

v naší republice rozvratnou činnost, směřující k tomu, aby byl přiveden a urychlen 

státní převrat a obnoveno kapitalistické zřízení v československé republice.“366 

 

Vlasta Bryxová. se narodila 13. ledna 1918 v Oseku, kde její rodiče vlastnili 

usedlost s pozemky o velikosti 17 ha, koně a dvanáct kusů dobytka. Tu následně předali 

sestře Vlasty Bryxové, Miroslavě, a nechali si pouze pozemky o velikosti necelých dva  

a půl hektaru  a jednu krávu. Tyto pozemky obhospodařovala Vlasta Bryxová s matkou 

i po smrti otce v roce 1949. V letech 1945 až 1948 byla Vlasta Bryxová organizována 

ve straně národních socialistů. Ve své výpovědi uvedla, že se samozřejmě s Františkem 

Jírovcem stýkala, protože se znali již od dětství a zároveň pracoval stejně jako ona 

v zemědělství.367 Vlasta Bryxová měla ještě jednu sestru, Marii, provdanou 

Tyrychtrovou, jež s manželem rovněž vlastnila menší hospodářskou usedlost. 

 

 Miloslava Bryxová byla žalována, že se přes Jírovce v roce 1951 seznámila 

s jistým Zdeňkem Degnerem, který se jí údajně svěřil se svou špionážní činností na 

území Československa. S Degnerem se prý, podle své výpovědi, setkala v bytě své 

sestřenice Miloslavy Bryxové. Při konfrontačním výslechu s Vlastou Bryxovou Degner 

uvedl, že ho jmenovaná doprovázela na nádraží, přičemž jí žádal, aby mu opatřovala 

                                                
365 V kauze Jírovec a spol. byli takto odsouzeny nejen již zmíněné manželky „kulaků“ a Libuše Hoštová, 
ale i syn Josefa Bobka Josef Bobek ml. a syn Františka Machačného Vlastimil. K případu více Mládková, 
c.d., s. 111-115. 
366 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, T21/60, s. 3 žaloby. 
367 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Vlasty Bryxové, sign. V-573/L, s. 398. 
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špionážní zprávy od důstojníka ČSA, se kterým se prý měla Vlasta Bryxová stýkat. To 

ovšem Bryxová popřela.368 Podle žaloby však opatřila špionážní zprávu o SNB v Oseku 

a předala jí Jírovcovi.  

Poté se prý Bryxová přes svou sestru a jejího muže (manžele Tyrychtrovy) 

seznámila s manželi Hoštovými. Podle žaloby měla Bryxová Hoštovi slíbit, že mu 

zajistí ilegální přechod hranic, za což jí Hošt údajně předal některé informace, které pak 

měla Bryxová ve formě špionážních zpráv předat Jírovcovi. Právě na základě špionážní 

zprávy údajně vojenského charakteru, která byla při domovní prohlídce nalezena u 

Jírovce, byla Vlasta Bryxová 5. února 1953 zatčena. V případě špionážní zprávy se 

mohlo jednat o „důkaz“, podstrčený Jírovcovi při domovní prohlídce.  

 

 První výslech Bryxové se konal hned v den zatčení. Vlasta Bryxová, poté co 

byla konfrontována „s přímými a usvědčujícími důkazy“369 doznala, že se v březnu 1953 

setkala s Janem Hoštem, který se jí tázal, zda nezná někoho kdo by ho převedl přes 

hranice státu a Bryxová údajně slíbila, že mu přechod zajistí. Podle vyšetřovacího 

protokolu měla poté Bryxová kontaktovat Libuši Hoštovou, po které Janu Hoštovi 

vzkázala, že je vše zařízeno. V květnu 1953 se údajně Bryxová s Hoštem znovu sešla, 

protože Jírovec prý sehnal osoby, které jsou ochotné ho převést. Hošt jí tedy údajně 

napsal svou pražskou adresu, kterou žalovaná předala Jírovcovi. Dále jí také podle 

žaloby v červnu 1953 dal pro Jírovce dopis, v němž prý byla uvedena jména členů nebo 

důstojníků čsl. armády, kteří proti Hoštovi pracovali.370 Další dopis pro Jírovce Bryxové 

údajně předala Libuše Hoštová v červenci 1953.  

 Vyšetřovatel se Vlasty Bryxové ptal také na činnost Jaroslava Tyrychtra, jejího 

švagra. Bryxová popřela, že by o jakékoliv trestné činnosti švagra věděla a proto byla 

den před Štědrým dnem roku 1953 předvedena ke konfrontačnímu výslechu. Ve 

výslechovém protokolu stojí: „Jelikož jste nenapravitelná lhářka, jest nutné vás v zájmu 

vašeho usvědčení konfrontovati s jistou osobou.“371 Tou osobou byl Jan Hošt, který, již 

jistě zlomený předchozím vyšetřováním, doznal, že se v únoru 1953 setkal u 

Tyrychtrových s Bryxovou, jíž prý požádal o zprostředkování přechodu, což mu údajně 
                                                
368 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Vlasty Bryxové, sign. V-573/L, s. 395. 
369 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Vlasty Bryxové, sign. V-573/L, s. 399. Tyto „přímé a 
usvědčující důkazy“ byly mnohdy synonymem pro fyzické a psychické týrání vyšetřovaného, které trvalo 
tak dlouho, dokud vyšetřovanec nedoznal to, co měl vyšetřující v protokolu předem připraveno. 
370 Jan Hošt byl do roku 1952 plukovníkem ČSA, podle žaloby se ovšem „postavil proti novým 
předpisům, týkajícím se naší brané moci“ a byl odsouzen vojenským soudem a zbaven hodnosti. (SOA 
Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, T21/60, s. 11 žaloby). 
371 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Vlasty Bryxové, sign. V-573/L, s. 403. 
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Bryxová před Jaroslavem Tyrychtrem slíbila. „Co říkáte vy lhářko výpovědi Hošta?“,372 

reagoval na výpověď vyšetřovatel. Bryxová, zřejmě aby nepoškodila svého švagra, 

přiznala schůzku s Hoštem u Tyrychtrových. Hošt dále vypověděl, že její švagr byl 

přítomen i u další jejich schůzky a předal prý před ním Bryxové špionážní zprávy. Na to 

Bryxová zareagovala vyhýbavě: „Na tuto okolnost, týkající se předání špionážní zprávy 

v bytě Tyrychtra před Jaroslavem Tyrychtrem se již nepamatuji, avšak připouštím tuto 

možnost.“373 Přestože se očividně snažila svého švagra chránit, bylo jasné, že výpověď 

Hošta bude považována za věrohodnější. 

Při dalším výslechu (který se konal, pokud žádný z výslechových protokolů 

nechybí, až téměř po měsíci od konfrontačního výslechu s Janem Hoštou) Bryxová 

doznala předání protistátního letáku Libuši Hoštové. V otázce angažovanosti Miloslavy 

Bryxové v celém případě Vlasta Bryxová uvedla, že její sestřenice pravděpodobně 

nevěděla, za jakým účelem se u ní doma Bryxová s Degnerem a Jírovcem schází. 

Za výše doznanou nebo „prokázanou“ trestnou činnost byla Vlasta Bryxová 

obžalována z trestného činu vyzvědačství. 

 

Další žalovanou byla již výše zmíněná manželka Jana Hošta, Libuše, narozená 

14. dubna 1916. Otec Hoštové byl kapitánem prvorepublikového četnictva, na základě 

čehož byla, podle žaloby, „…vychovávána k oddanosti kapitalismu a nenávisti vůči 

dělnické třídě a lidově demokratickému zřízení.“374 V roce 1937 se vdala za důstojníka 

Jana Hoštu,375 s nímž měla dvě děti, v době výslechu osmi a šestnáctileté. Ve výpovědi 

potvrdila Hoštová, že se stýkala s manželi Honsejkovými z Turnova, protože Marie 

Honsejková byla její spolužačkou a také s manželi Tyrychtrovými, s nimiž se údajně 

znala přes svého otce a kteří jí za okupace podporovali. K otázce svého vztahu k lid. 

dem. zřízení uvedla Hoštová: „Na můj nepřátelský poměr k republice měla značný vliv 

moje měšťácká výchova, můj sňatek s manželem a častý odposlech štvavých relací, 

zaměřených proti republice, vysílaných z nepřátelského vysílače, tzv. ‚Svobodná 

Evropa‘.“376 Podle své další výpovědi se prý v roce 1951 s manželem rozhodli 

                                                
372 Tamtéž, s. 404. 
373 Tamtéž, s. 405. 
374 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, T21/60, s. 12 žaloby. 
375 účastník II. odboje „Obrana národa“, roku 1940 zatčen a odsouzen k 15 letům vězení.Vyznamenán 
mimo jiné Čs. válečným křížem a medailí „Za zásluhy“ II. stupně a „Za chrabrost“. Solovjev, Sergej, 
Temno, Turnov 2011, s. 79 
376 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Libuše Hoštové, sign. V-573/L, s. 1690. Taková znalost 
terminologie komunistické justice by byla u absolventky školy pro ženská povolání minimálně 
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emigrovat.V cizině, podle výpovědi Hoštové, měl manžel úmysl vstoupit do armády, 

kde by se prý podílel na přípravě nové války a svržení komunistického režimu 

v Československu: „Do ČSR bychom se později vrátili zpět a uplatňovali veškeré 

výhody, které by manžel získal svojí službou v nepřátelské armádě, v nynější 

republice.“377 Po odsouzení manžela vojenským soudem v červnu 1952 prý přípravy na 

odchod odložili a znovu se k tématu odchodu za hranice vrátili až na konci téhož 

roku.378 V únoru 1953 se prý se svým záměrem emigrovat svěřili svým známým, 

manželům Tyrychtrovým. Další události již byly popsány výše v případu Vlasty 

Bryxové. Hoštová u výslechu doznala, že se s Bryxovou setkala asi třikrát nebo 

čtyřikrát, vždy u Tyrychtrových a jednaly údajně o ilegálním přechodu nejen pro ně, ale 

i pro další osoby. Podle Hoštové se jednalo o manžele Tyrychtrovy, generála Koláře, 

majora Slintáka a další dva bývalé členy československé armády a otce Hoštové, Josefa 

Jarolímka.  

Hošt prý měl na oplátku na základě instrukcí Vlasty Bryxové shánět špionážní 

zprávy. Bryxové prý manžel předal asi tři a Hoštové asi čtyři zprávy politického, 

hospodářského a vojenského charakteru.379 Zprávy vojenského charakteru prý Hoštová 

přepisovala, aby v případě odhalení nebyl její manžel obviněn z jejich autorství. Zprávy 

podle jejích slov získávali od jistého profesora Honsejka, předal jim údajně například 

tuto informaci: „Dále nám Honsejk poskytl zprávu týkající se JZD na okrese Turnov, 

která byla zaměřena na zesměšnění družstevního podnikání. V souvislosti s touto 

zprávou si vzpomínám, že se v ní hovořilo o hnízdové sadbě brambor, které byly 

pohnojeny umělým hnojivem v prášku , načež po dešti družstevníci zjistili, že brambory 

pohnojili cementem.“380 V rámci výslechu ještě Hoštová doznala, že se svým úmyslem 

emigrovat se svěřila Marii Honsejkové. Třináctistránkový výslech ze 4. ledna 1954 

začal v jedenáct hodin v noci a skočil následujícího dne ve čtyři hodiny ráno. Jednalo se 

o první výslech po zatčení dne 3. ledna. Podle následných výslechů je jasné, že 

vyšetřovatelé chtěli zjistit co nejvíc „závadných“ informací o bývalých armádních 

spolupracovnících jejího manžela, především o generálu Kovářovi a Hoštová tak o nich 

musela při (výhradně!) nočních výsleších dopodrobna vypovídat. Obsah dalších 
                                                                                                                                          
nepravděpodobná. Viz například  další pokračování protokolu: „Posléze se můj reakční poměr k republice 
projevil tím, že…“ Tamtéž. 
377 Tamtéž.  
378 Jan Hošt byl odsouzen k odnětí svobody v délce šesti měsíců, propuštěn byl v prosinci 1952. 
379 Vlasta Bryxová hovořila při výslechu o celkem dvou zprávách od Hošta a jedné od Hoštové. 
380 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Libuše Hoštové, sign. V-573/L, s. 1914. Což jistě zesměšnilo 
družstevní podnikání, nicméně rozhodně se nejednalo o špionážní informaci. Už jen proto, že taková 
skutečnost se prostě neutají. 
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vyšetřovacích protokolů svědčí také o tom, že bylo potřeba Hoštovou „naučit“ její roli a 

proto se v nich vyšetřovatelé ptají na stále stejné věci.381 Celonoční výslechy zase hrály 

důležitou funkci v „lámání“ psychiky vězně.  

Podobným, na poměry ostatních analyzovaných kauz poměrně tvrdým 

způsobem byly vedeny i výslechy Vlasty Bryxové, viz například opakované označení 

„vy lhářko“ při konfrontaci s Janem Hoštou nebo konfrontační výslech s Hoštovou 

v jednu hodinu ráno 10. února 1954.382  

Libuše Hoštová byla stejně jako Vlasta Bryxová obviněna z trestného činu 

vyzvědačství.  

 

Poslední osobou, jenž byla obviněna z účasti v Jírovcově údajné protistátní 

organizaci, byla již zmíněná sestřenice Vlasty Bryxové, Miloslava Bryxová. Narodila se 

30. července 1920 a stejně jako její příbuzná pracovala v zemědělství. S manželem, 

soukromým zemědělcem,  vlastnili hospodářství o velikosti téměř 15 ha. V posudku 

k její osobě se píše: „Její poměr k lidově dem. zřízení jest špatný, neboť nemá naprosto 

žádného zájmu v budování socialismu na vesnici. Za první republiky byla přívržencem 

agrárního dorostu. Pověst v obci má dosti špatnou, neboť se stýkala pouze se 

sedláky“.383 

Jak již bylo zmíněno výše, Bryxová měla podle žaloby své sestřenici a Jírovcovi 

poskytovat byt pro konání schůzek s Degnerem. Miloslava Bryxová u výslechu doznala, 

že v letech 1950 až 1951 mezi ní a Jírovcem vznikl bližší vztah, protože jí podle její 

výpovědi pomáhal, když byl její manžel ve výkonu trestu v pracovním táboře.384 V 

červnu 1951 se u ní údajně sešli její sestřenice, Jírovec a Degner, o kterém prý Bryxové 

Jírovec řekl, že převádí ilegálně do zahraničí lidi.  

                                                
381 Např. výslechový protokol z 5. ledna první otázka: „Vypovězte stručně, v čem spočívá vaše protistátní 
činnost.“, protokol z 11. ledna (začátek výslechu ve tři hodiny ráno), první otázka: „Vypovězte, z jakých 
příčin jste byla protistátně činná.“ Sepsání tohoto protokolu o délce dvaceti stran bylo skončeno 13. ledna 
ve dvě hodiny padesát minut ráno. Další příklady: „V které době a jak probíhal počátek vaší trestné 
činnosti?“ (první otázka výslech. protokolu z 9. února). 
382 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Vlasty Bryxové, sign. V-573/L, s. 817. 
383 Což je přeci naprosto logické.SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, T21/60, s. 2 
zprávy o pověsti Mil. Bryxové.  
384 František Bryxi byl v uvedené době v NPT pro údajné rozvracení pracovní morálky v JZD Horní 
Nouzov, jehož členy s manželkou byli. SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, 
T21/60.  



 99 

Při jednom z rozhovorů prý také Miloslava Bryxová zaslechla, jak se její 

sestřenice táže Jírovce, zda by bylo možné převést přes hranice její známé.385 Jírovec se 

prý podle ní ve vesnici se svou údajnou protistátní činností nijak netajil.  

Miloslava Bryxová byla vyšetřována na svobodě a žalována pro trestný čin 

neoznámení trestného činu. Ještě před samotným soudním líčením jí zasáhla osobní 

tragédie – její manžel na jaře roku 1954 spáchal sebevraždu. Mohla k tomu přispět i 

vlna zatýkání jeho známých a příbuzných, jenž začala v říjnu 1953 zadržením Františka 

Jírovce a Jindřicha Bryxiho.386 

 

Dalšími dvěma ženami v kauze, žalovanými pro totožný trestný čin jako 

Miloslava Bryxová, byly Marie Honsejková a Marie Tyrychtrová. Jejich údajná trestná 

činnost byla popsána již výše, obě si byly podle žaloby vědomy toho, že jejich známí, 

manželé Hoštovi, hodlají ilegálně opustit republiku a jejich záměr neoznámily. Marie 

Tyrychtrová u výslechu potvrdila, že jim Hoštovi nabízeli možnost emigrace, oni to ale 

prý odmítli a Tyrychtrová se podle své výpovědi domnívala, že emigraci nemyslí 

Hoštovi vážně. 

 

K soudnímu přelíčení, které začalo 27. května 1954 o deváté hodině ranní se 

dostavilo celkem 18 obžalovaných. Kromě Marie Honsejkové, Marie Tyrychtrové a 

Josefa Randáka byli všichni obžalovaní předvedeni z vazby. Přelíčení se neúčastnila 

pouze Miloslava Bryxová, která byla v době stání hospitalizována.  

Při soudním přelíčení všechny čtyři obžalované ženy potvrdily své výpovědi 

z vyšetřování. Na základě spáchání trestných činů velezrady a vyzvědačství387 byly 

Vlasta Bryxová a Libuše Hoštová odsouzeny na šest a osm let odnětí svobody a k 

vedlejším trestům propadnutí jmění a ztrátě občanských práv, u Bryxové na pět a u 

Hoštové na deset let. Miloslava Bryxová byla v nepřítomnosti odsouzena za trestný čin 

neoznámení trestného činu388 k odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a ztrátě 

občanských práv na tři roky. Marie Honsejková a Marie Tyrychtrová byly zproštěny 

žaloby, neboť se podle soudu nepodařilo hodnověrně dokázat, že věděly o protistátní 

činnosti manželů Hoštových a Vlasty Bryxové. Zproštění obžaloby bylo u politických 

                                                
385 Myšleni byli manželé Hoštovi. 
386 Je možné a pravděpodobně, že Jindřich Bryxi byl příbuzný Vlasty a Miroslavy Bryxových, nicméně 
jejich příbuzenský vztah není v archiváliích uveden. 
387 podle § 78, odst. 1,2 a) a § 86, odst. 1,2 a). 
388 podle § 165, odst.1. 



 100 

kauz spíše výjimkou, z analyzovaných případů se tak stalo pouze v této kauze a procesu 

se spiritisty.389 Rozhodnutí o zproštění nicméně pravděpodobně ovlivnil také dělnický 

původ obou žen, pokud by jako Bryxová a Hoštová pocházely z „nepřátelské třídy“, byl 

by jim podle mého názoru trest udělen. 

Všechny tři obviněné ženy byly rovněž povinny zaplatit náklady trestního řízení, 

které u Vlasty Bryxové dosahovaly 3574, 50 Kčs, u Libuše Hoštové 3218, 80 Kčs a u 

Miloslavy Bryxové 11,60 Kčs. 

 

Miloslavě Bryxové byla na základě amnestie prezidenta republiky ze 4. května 

1953, jako matce pečující o dítě do deseti let, prominuta celá délka trestu. Výkon trestu 

Libuše Hoštové měl po započítání vazby skončit 3. ledna 1962 a Vlasta Bryxová měla 

být propuštěna 5. prosince 1959. 

 

Stejně jako většina politických vězňů, i obě odsouzené ve výkonu trestu prošly 

několika věznicemi. Na základě dochovaných archivních materiálů je možno určit, že 

Vlasta Bryxová byla v září 1954 přemístěna z vazební věznice v Liberci do ÚNZ Praha 

14 a odtud v únoru 1955 do věznice č. 1 v Praze, dále do věznice v Minkovicích, a 

v květnu téhož roku do slovenského NPT Želiezovce. V lednu 1956  byla opětovně 

přemístěna, do věznice č. 2 v Praze a podle zprávy o dodání vězně 15. listopadu 1956 

dodána do pardubické věznice, kde pravděpodobně strávila zbytek trestu odnětí 

svobody až do podmínečného propuštění dne 28. srpna 1958. 390 

Vlasta Bryxová trpěla již v době odsouzení oboustrannou tuberkulózou plic a 

její matka Marie Bryxová a setra Marie Tyrychtrová s odvoláním na její špatný 

zdravotní stav žádaly o udělení milosti. Jejich žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že 

zdravotní stav Bryxové zohlednilo již použití mimořádného zmírňujícího ustanovení při 

stanovování výše trestu. Podmínečně propuštěna byla podle rozhodnutí Krajského 

soudu v Pardubicích na základě odpykání tří čtvrtin trestu, dobrého chování a pracovní 

morálky při výkonu trestu. 

 

Libuši Hoštovou drželi kvůli povaze vyšetřovaných skutečností ve vazbě pro 

vojenskou kontrarozvědku v Útvaru SNB Dub v Praze.391 Po vynesení rozsudku byla 

                                                
389 viz kapitola 12.2 této práce. 
390 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, T21/60, zprávy o přemístění vězně. 
391 Krycí název pro ruzyňskou věznici. 
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v červenci 1954 přemístěna do ÚNZ v Praze, poté do Trenčína a v květnu 1955 do NPT 

Želiezovce. Na základě udělené milosti z 11. srpna 1956 byla propuštěna.392 

O milost pro svou matku žádala 3. srpna 1955 sedmnáctiletá dcera Hoštových 

Jana, která svou prosbu zdůvodnila nemocí devítiletého bratra. O obě děti se po zatčení 

rodičů staral jejich dědeček, již výše zmíněný Josef Jarolímek. Jana Hoštová v žádosti o 

milost uvedla o svém bratrovi: „Nepřítomností maminky trpí ještě dalece více než-li já , 

neboť maminku, tu kterou on tak nejvíce potřebuje mu nikdo nemůže nahradit. Bratr je 

velmi citlivý a již od malička nervosní, takže nepřítomnost maminky se ještě více odráží 

na jeho zdraví.“393 Žádost Jany Hoštové byla 21. října 1955 zamítnuta, jejich matku 

propustili až téměř rok poté.  

V tomto konkrétním případě soud poslal do vězení oba rodiče dětí, jejich otce 

dokonce na patnáct let.394 Vzhledem k věznění matky na Slovensku a otce v Čechách 

nebylo pravděpodobně ani možné rodiče ve vězení pravidelně navštěvovat, nejen 

z časových, ale hlavně z finančních důvodů.  

Libuše Hoštová zemřela 8. července 2002, její manžel 14. června 1985. 395 

 

Jak již bylo zmíněno v obecné části práce, právě děti odsouzených bývaly někdy 

dalšími, neregistrovanými oběťmi režimu a některé z nich spáchaly dokonce 

sebevraždu, jako důsledek prožité šikany ze strany učitelů, sousedů a úřadů.396 Stovky a 

tisíce dalších dětí politických vězňů potom trpěly odloučením od matek a otců a byly 

psychicky poznamenány na celý život. Kolika rodičům a dětem se již nepodařilo najít si 

k sobě cestu po propuštění z vězení? Kolik dětí doslova nenávidělo své rodiče za prožité 

útrapy? A lze jim to vyčítat?  

 

7.2.  Akce Kluky – proces Josefa Nečadová  a spol. 
 

Akce Kluky byla pojmenována podle stejnojmenné vesnice na 

Mladoboleslavsku, vybrané pro provokační akci StB. Tato provokace spočívala ve 
                                                
392 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 173, T21/60, zprávy o přemístění a propuštění 
vězně. 
393 Tamtéž, žádost o udělení amnestie. Otec dětí, Jan Hošt, byl ve stejném procesu jako manželka 
odsouzen k odnětí svobody v délce 15 let. 
394 Bývalý důstojník Hošt si prošel jako MUKL (tj. „muž určený k likvidaci“) těmi nejtěžšími žaláři – 
například Jáchymovem, Leopoldovem či Ostrovem u Karlových Varů.  
395 Solovjev, c.d., s. 79 a 80. 
396 viz například vzpomínka Dagmar Šimkové na dcery její spoluvězeňkyně Milady, které ve věku třinácti 
a patnácti let spáchaly sebevraždu. Šimková, c.d., s. 69.   
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vyslání dvou mužů, jenž se vydávali za zástupce agentury CIC, vyhledávající ve vesnici 

obyvatele, ochotné pracovat proti režimu a podílet se na přípravě ozbrojeného převratu. 

Výsledkem akce byl proces s třemi skupinami – Resler a spol., Nečadová a spol. a 

Vlasta a spol. V rámci procesu s celkem osmatřiceti osobami byly odsouzeny také tři 

ženy - Josefa Nečadová, Kornélie Šťastná a Anna Reslerová.  Odsouzeni byli i manželé 

všech tří žen, Josef Resler na doživotí, Václav Šťastný na sedmnáct a Václav Nečada na 

deset let.397  

  

Josefa  Nečadová se narodila 28. června 1895. Její otec vlastnil 8 ha zemědělské 

půdy a obuvnickou živnost. Roku 1920 se Nečadová vdala za Václava Nečadu, který po 

rodičích zdědil 5 ha půdy. Nečadová s manželem tedy měli pouze 13 ha, zaměstnávali 

ale služku a občasně i kočího, na základě čehož byli definováni jako kulaci. Roku 1931 

se manželům narodil syn, předtím se Nečadovým narodily ještě dvě dcery – dvojčata, 

které v dětském věku zemřely. Roku 1945 se Nečadová stala členkou národně 

socialistické strany, jíž byla až do roku 1948. Negativní postoj Josefy Nečadové 

k režimu podle žaloby vznikl po vykoupení jejich traktoru a mlátičky. Ve skutečnosti 

byly tyto stroje samozřejmě vyvlastněny a  Nečadovým nezbylo nic jiného než roku 

1952 vstoupit do místního JZD, protože nebyli schopni plnit předepsané dodávky. 

Soukromý zemědělec odevzdával zhruba desetinásobek toho co JZD, dlouhodobější 

plnění dodávek bylo tedy prakticky nesplnitelné. Pokud zemědělec předepsané dodávky 

neodevzdal, byl obviněn ze sabotáže. „Chamtivá kulačka“, která kradla služce peří 

z peřin a sousedům jablka a drůbež, tak byla Josefa Nečadová vylíčena u soudu.398 

 

    Podle dochovaných archivních materiálů by se dalo říci, že celý případ Akce 

Kluky začal právě u Josefy Nečadové. Byla to totiž právě ona, koho agent StB pod 

krycím jménem „Major“ kontaktoval s nabídkou spolupráce, když předtím na konci 

roku 1951 neuspěl u Marie Pecháčkové. Pecháčková by podle všeho byla ideální 

kandidátkou na „protistátní“činnost, vlastnila 20 ha půdy a splňovala tudíž limit pro 

označení „kulačka“. Spolupráci s agentem ovšem odmítla.  

 

                                                
397 Případ akce Kluky je detailně popsán v citované diplomové práci Barbory Mládkové, s. 95-108 a v 
rozhovoru se Zdeňkem Vlastou, jediným žijícím odsouzeným v procesu. Mládková, Barbora, Paměť 
Liberecka-Příběh Zdeňka Vlasty (Akce Kluky), Fontes Nissae . Prameny Nisy 6, 2005, s. 223-243.  
398 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 164, T 12/60, žaloba 
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 Zde je nutno zmínit, kdo byl ve skutečnosti major Karel, vydávající se za člena 

CIC. V reakci na stížnost Boženy Vepříkové, manželky jednoho z odsouzených 

„kulaků“, byla náčelníkovi inspekce ministerstva vnitra podána roku 1964 informace o 

vyprovokování celé akce agenty KS StB v Liberci. Vedením provokační akce byl 

pověřen náčelník 2. odboru, poručík Skoba, který zároveň hrál jednoho z agentů, 

„seržanta Karla“. Dalšími dvěma muži, vydávajícími se za západní agenty, byli 

spolupracovník liberecké StB pod krycím jménem Šťastný, který zastával v trojici vůdčí 

roli a představoval se jako „major Karel“ a další spolupracovník, krycí jméno Ada, 

představující „kapitána Pavla“.399  

 

Podle soudního spisu kontaktoval agent Major Josefu Nečadovou na jaře 1952 a 

ta k další spolupráci doporučila Josefa Reslera (svého bratrance, dalšího „kulaka“ 

s pozemky o výměře 24 ha, manžela Anny Reslerové). „Major Karel“ prý Nečadové 

slíbil, že pokud s ním bude spolupracovat, podaří se mu získat zpět zabavenou mlátičku 

Nečadových. Právě to uvedla později Nečadová jako hlavní motivaci ke spolupráci 

s údajným agentem a popírala jakékoliv nepřátelství ke státnímu zřízení.  

Společně s Reslerem prý potom Nečadová odpřísáhla slib mlčenlivosti na 

agentovu pistoli a Resler byl pověřen shromaždováním zbraní. Zde je nutno 

poznamenat, že pušku nebo pistoli měl téměř každý ve vesnici, mnoho lidí mělo ukryté 

zbraně z druhé světové války a někteří plánovali nechat předělat vojenské zbraně na 

lovecké. Jak vypověděl Zdeněk Vlasta, agenti žádali, aby na každou zbraň bylo napsáno 

jméno majitele, což mu tenkrát přišlo velmi zvláštní.400 Důvod byl nasnadě – rozšířit 

žalovanou činnost konkrétních osob o další odstavec paragrafu o velezradě.401 Zdeňku 

Vlastovi prý v okamžiku, kdy mu agenti za pušku nabízeli sto tisíc korun došlo, že se 

jedná o léčku a varoval Nečadovy před další spoluprácí. Ti prý ale byli „úplně 

zaslepení.“402 

Nečadová podle žaloby poskytovala agentům potravu a ubytování, sjednávala 

schůzky s dalšími členy skupiny a také sehnala pro jednoho z agentů 10 000 Kčs, které 

prý agent potřeboval na boj proti stávajícímu režimu. O osudu těchto peněz není nic 
                                                
399 ABS, fond A8, i.j. 1226. 
400 Mládková, Barbora, Paměť Liberecka část 2. Příběh Zdeňka Vlasty. (Akce Kluky), Fontes Nissae. 
Prameny Nisy 6, 2005, s. 241. 
401 konkrétně § 78, odst. 3 d) tr.z.: „…jsou-li k takovému činu sbírány nebo organisovány branné, 
ozbrojené nebo pomocné síly nebo hromaděny zbraně, střelivo, výbušniny nebo jiné nebezpečné látky“, na 
nějž se vztahoval absolutní trest. 
402 Mládková, Barbora, Paměť Liberecka část 2. Příběh Zdeňka Vlasty. (Akce Kluky), Fontes Nissae. 
Prameny Nisy 6, 2005, s. 241. 
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známo, agent po procesu zmizel a peníze s ním. Částku si od rodiny Rašovcových půjčil 

manžel Nečadové, který v organizaci údajně fungoval jako spojka mezi jednotlivými 

členy. Za výše popsanou činnost byla Josefa Nečadová žalována za trestný čin 

velezrady.   

 

 S Josefem Reslerem souvisela obžaloba také jeho ženy. Anna Reslerová se 

narodila 28. prosince 1914 v rodině majitele koloniálu. V roce 1938 se vdala za Josefa 

Reslera, za dobu manželství se jim narodily tři děti.403 Stejně jako Josefa Nečadová byla 

i Anna Reslerová v letech 1945 až 1948 členkou národně socialistické strany, což bylo 

samozřejmě přitěžující okolností a možná i jedním z důvodů jejího obvinění a 

následného odsouzení. 

 Manželovi údajně Reslerová v létě 1952 vyčítala, že tráví málo času doma a ten 

jí prozradil, že je členem protistátní skupiny, která usiluje o zvrat státního zřízení. Podle 

protokolu převzala Reslerová od souseda Šťastného pušku a pomohla manželovi ukrýt 

v domě pistoli. Podle žaloby prokurátora měla Reslerová údajnou protistátní činnost 

Šťastného oznámit bezpečnostním orgánům a byla tedy obžalována z neoznámení 

trestného činu. 

    

U údajného předání zbraně Reslerové byla přítomna i Kornélie Šťastná. Poslední 

z odsouzených žen se narodila 21. prosince 1915. Její rodiče byli drobní rolníci a 

Šťastná pracovala až do roku 1941 jako ošetřovatelka, poté se vdala a začala pomáhat 

manželovi v hospodářství. V roce 1946 se manželům Šťastným narodila dcera. 

Podle žaloby se Šťastný v září 1952, při cestě do Kluků pro cibuli, svěřil 

manželce se svým údajným členstvím v protistátní organizaci Reslera a řekl jí, že 

potřebuje k Reslerům odvézt pušku. O té Šťastná věděla, podle jejího názoru na ní 

manžel neměl povolení a proto jí plánoval schovat u Reslera a později ji nechat předělat 

na loveckou. Reslerová , údajně na pokyn svého manžela, vzala zabalenou pušku 

k Reslerovým, ale Josef Resler nebyl doma. Doma byla pouze jeho manželka Anna. 

Šťastná se tedy vrátila k manželovi do auta, který prý pušku vzal a předal Reslerové. 

Podle své výpovědi u soudu Kornélie Šťastná pušku na vlastní oči neviděla. Stejně jako 

Anna Reslerová byla i Kornélie Šťastná žalována za neoznámení „protistátní činnosti“ 

Josefa Reslera a ostatních členů protistátní skupiny.  

                                                
403 Těm bylo v době soudu s jejich matkou a otcem třináct, jedenáct a devět let. 
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První proces Akce Kluky s Josefem Reslerem a spol. proběhl v květnu 1953. 

V rámci přelíčení byl k 15 letům odsouzen také dvaadvacetiletý syn Nečadových 

Vladimír. Obvinění v procesu Nečadová a spol. byli vzati do vazby v říjnu téhož roku, 

Kornélie Šťastná a Anna Reslerová jako poslední.  

Vzhledem k absenci vyšetřovacích protokolů není možno rekonstruovat průběh 

vyšetřování, k dispozici jsou pouze záznamy z osobního spisu odsouzené Josefy 

Nečadové. V průběhu vazby byla Josefa Nečadová několikrát umístěna na dvacet čtyři 

hodin do temnice, protože podle vyšetřovatele „po několikerém upozornění že nemluví 

pravdu, stále lže.“404 Také byla pro své „drzé, neukázněné a lživé jednání při 

výslechu“405 několikrát potrestána celou s tvrdým ložem, nejdéle po dobu tří dní. Stejně 

jako ostatní vězni ve vyšetřovací vazbě byla Josefa Nečadová nucena spát v předepsané 

poloze, tj. na zádech s rukama podél těla na dece. Pravděpodobně vzhledem k věku a 

zdravotnímu stavu bylo Nečadové od dubna 1953 povoleno spát v libovolné poloze.406 

Vyšetřovatelům by se nehodilo, kdyby jim jedna z hlavních aktérek kauzy zemřela. 

 

Soudní přelíčení se skupinou Josefa Nečadová a spol. probíhalo u Krajského 

soudu v Liberci ve dnech 27. až 29. října 1953. Předsedou senátu byl František Hruša, 

prokurátorem Otto Kovařík. Všech jedenadvacet obžalovaných bylo viněno z trestných 

činů velezrady nebo nehlášení trestného činu.  

Josefa Nečadová doznala, že se u nich zhruba dvakrát do měsíce konaly schůzky 

agentů, Václav Skramuský407 se jich ovšem odmítal účastnit, protože se prý obával 

prozrazení a zatčení. V reakci na to mu prý jeden z agentů vyhrožoval, že ho zabije 

když s nimi nebude spolupracovat.408 Kornélie Šťastná podle své výpovědi pušku v ruce 

vůbec neměla, manžel jí prý pouze poslal zeptat se Anny Reslerové, zda je její manžel 

doma. O balíčku, který podle žaloby pomáhala manželovi doma ukrývat vypověděla, že 

jeho obsah neznala. Anna Reslerová při výpovědi nevyloučila převzetí pušky od 

                                                
404 NA, fond SSNV, osobní spis Josefa Nečadová, nestr. V temnici byla Josefa Nečadová 23. ledna a 3. 
února 1953. Temnicí na osm hodin a pouze jedním jídlem denně měla být Nečadová potrestána i 4. dubna 
téhož roku, místnost ovšem, podle poznámky, nebyla volná.   
405 Tamtéž. 
406 Tamtéž. 
407 partner výše zmíněné Marie Pecháčkové. 
408 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 164, T 12/60, s. 3 protokolu o hlavním líčení. 
Agenti prý v průběhu akce vyhrožovali i Zdeňku Vlastovi. Viz Mládková, Barbora, Paměť Liberecka část 
2. Příběh Zdeňka Vlasty. (Akce Kluky), Fontes Nissae. Prameny Nisy 6, 2005, s. 241. 
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Šťastného, ale potvrdila výpověď jeho manželky, která se prý pouze přišla zeptat zda je 

manžel doma. Při závěrečných řečech žádala Kornélie Šťastná o zproštění obžaloby.  

 

Po poradě soudního senátu byl vynesen rozsudek. Stojí v něm: „Rok 1951 a 

1952, do jejichž údobí činnost obviněných spadá, se v mezinárodním poli vyznačuje 

vzrůstajícím mezinárodním konfliktem, jehož základem byla válka v Koreji. Toto napětí 

se odráželo též ve spojování zahraničních imperialistů a poslední nejpočetnější třídně 

nepřátelskou vrstvou naší republiky, kulaky….Je však nutno připomenout, že žádný 

z kulaků, kteří dnes před soudem stojí, není souzen, protože je kulak,409 ale jako škůdce 

dnešního zřízení za činnost, která naplňuje skutkovou podstatu činu v trestním zákoně 

uvedených a která také jim byla plně prokázána.“410 Válka v Koreji a další 

„imperialistické“ války zde hrály svojí roli, vyšetřovaní měli být při výslechu nuceni 

k doznání, že plánovali pomoci tzv. kapitalistickým zemím při realizaci třetí světové 

války a hráli funkci tzv. páté kolony. Důvod byl jednoduchý – trestný čin zadržených 

nesměl být v žalobě kvalifikován „pouze“ jako spolčení proti republice. Na tento trestný 

čin se totiž nevztahoval vedlejší trest konfiskace majetku, která byla jednou z hlavních 

motivací k realizaci případu. 

   

Josefa Nečadová byla odsouzena k šestnácti letům vězení,411 propadnutí 

veškerého majetku a ztrátě občanských práv na deset let. Zároveň jí (stejně jako 

ostatním účastníkům procesu) soud vyslovil jako vedlejší trest zákaz navždy pobývat 

v okrese Doksy a Mladá Boleslav.412 Výši trestu zdůvodnil senát údajnou vysokou 

společenskou nebezpečností obviněné a také její vůdčí rolí v celém procesu. Její manžel 

Václav Nečada byl odsouzen k deseti rokům vězení a stejným vedlejším trestům, 

přestože jeho role v celé kauze byla minimální. Doplatil zřejmě na to, že hlavní 

obviněnou byla právě jeho žena.  

                                                
409 Proti tomu nicméně hovoří fakt, že 13 z 22 obžalovaných bylo žalobou označeno jako kulaci, nebo 
příbuzní vesnických boháčů. To je opravdu veliká náhoda. 
410 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 164, T 12/60, s. 1 rozsudku. Vzpomínky Jana 
Vepříka, dalšího z účastníků Akce Kluky, na to, jak jim byla trestná činnost „prokazována“: „Začlo to 
dřepy až do zhroucení a pak bití, předpažení, na ruce pravítko. Když spadlo z bezvládných rukou opět 
bití. Od facek dlaní přešlo se k fackám pěstí. Stal jsem se požíračem vlastního masa a krve. Abych se 
nemohl bránit byl jsem spoután. Většinou jsem byl odnesen, nastalo moje zhroucení. Byl napsán protokol 
dle přání referenta, vražena tužka do ruky, ruka vedena, při odporu lámána….Byl jsem škrcen, věšen, ústí 
pistole dáváno ke spánkům a srdci. Spáti jsem směl asi tak hodinu ze 24 hodin po celý týden.“ Rázek, 
Adolf, Akce Kluky, ÚDV Praha 2010, s. 6-7. 
411 podle § 78, odst 1 a 2a) tr.z. 
412 podle § 53 tr.z. 
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   Anna Reslerová a Kornélie Šťastná byly odsouzeny za neohlášení trestného 

činu a to Reslerová na dva a půl roku a Šťastná na osmnáct měsíců.413 V jejich prospěch 

podle soudu hovořila dobrá pověst i „třídní původ“, Šťastné navíc polehčil fakt, že 

v celé kauze byla jen minimálně zainteresována. Reslerová ihned po rozsudku podala 

odvolání proti výši trestu, soud prý nevzal v potaz jejich tři nezletilé děti, které, 

vzhledem k předchozímu odsouzení manžela, zůstanou nezaopatřené. Kornelie Šťastná 

byla, jako matka pečující o dítě do deseti let věku, účastna amnestie prezidenta 

republiky. Trest byl amnestován v celém rozsahu a 30. října 1953 byla Kornelie Šťastná 

propuštěna z vazby.414 Její manžel byl v procesu s Reslerem a spol. odsouzen na 

sedmnáct let. 

 Protože byl proces v rámci „protikulacké“ propagandy veřejný, bylo potřeba 

vyhnout se jakékoliv zmínce o agentech a jejich roli v tzv. protistátní organizaci. 

K tomuto účelu byl k trestním spisům vložen přísně tajný přípis, který členům senátu 

zakazoval se o agentech zmiňovat nebo se na ně obžalovaných ptát.415  

    

Odsouzení měli také povinnost zaplatit výlohy soudu a náklady vazby. Josefě 

Nečadové bylo nařízeno k uhrazení celkem 5184,20 Kčs v nové měně (ve staré byla 

částka 13680 Kčs). Do této sumy byly započítány náklady vazby (každý den á 60 

korun), odměna obhájci a naprosto absurdně i 2,40 korun za poštovné. Kornélii Šťastné 

byl vůči liberecké krajské prokuratuře vypočítán dluh 86,40 korun a Anně Reslerové 

230,40 korun. Zatímco za Reslerovou a Šťastnou byl dluh uhrazen v dubnu a červnu 

roku 1954, dluh Nečadové prokuratura marně vymáhala. Nechala dokonce vést proti 

Nečadové exekuční řízení, lidový soud v Doksech ovšem ve svém dopise prokuraturu 

upozornil, že není co zabavit, když Nečadová žádný majetek nevlastní. Byl tedy zaslán 

dopis do věznice v Pardubicích, aby byly peníze strženy z konta vězenkyně. Odpověď 

věznice byla následující: „…odměňována je jen kapesným cca 30,- Kčs měsíčně, takže i 

zde jsou prováděny srážky jen v malých částkách. Dosud bylo sraženo 100,- Kčs, které 

vám budou v nejbližších dnech poukázány. Vzhledem k úpravě o novém odměňování 

vězňů a k vylíčeným skutečnostem není zde předpoklad že bude možná úhrada dle 

                                                
413 podle § 156, odst. 1 tr.z. 
414 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 164, T 12/60. 
415 ABS, fond A8, i.j. 1226, s. 4 informace pro náčelníka inspekce MV. 
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předpisu v částce 5 184, 20,- Kčs. O tom vás uvědomuji.“416 V listopadu bylo vymáhání 

částky pro platební neschopnost zastaveno. 

Tato situace se opakuje téměř u všech analyzovaných případů s vyšší trestní 

sazbou. Prováděny byly exekuce na již dávno zabrané peníze a majetek. Mnoho exekucí 

dopadlo jejich zastavením, protože od odsouzeného nebylo možné peníze ani po 

několika letech vymoci. Pokud se podařilo uplatnit exekuci na plat, byla to další z řady 

šikan vůči propuštěným politickým vězňům, jejichž plat byl již tak velmi nízký. 

 

   Příbuzní obviněných žen se brzy po rozsudku snažili domoci milosti od 

prezidenta republiky. V listopadu 1953 zaslala Antonínu Zápotockému dopis Libuše 

Reslerová, nejstarší dcera odsouzených, s prosbou o propuštění její matky. Libuše 

Reslerová se musela starat o svoje mladší sourozence, jediným příjmem byl důchod 

jejich babičky. V dopise žádá prezidenta: „Prosíme Vás snažně, smilujte se nad námi, 

vraťte nám naši dobrou mámu a promiňte jí zbytek trestu. Byli bychom Vám za to 

z celého srdce vděčni.“417 Dívčina žádost byla prošetřena a bylo vyžádáno několik 

posudkových zpráv, které se lišily co v doporučení udělení či zamítnutí milosti. 

Například Krajská správa SNB v Liberci navrhovala žádost zamítnout. Reslerovou 

označila jako manželku jednoho z hlavních viníků případu a její propuštění by prý 

mohlo být nebezpečné pro společnost.418 MNV Řesanice, kam byly děti Reslerových s 

babičkou a tetou vystěhovány, milost doporučil, rodina prý měla v místě bydliště 

dobrou pověst a bylo by žádoucí vrátit matku k dětem. Stejně tak doporučil omilostnění 

i MNV Kluky a zdůvodnil ho dobrou pověstí Reslerové, která prý byla silně 

ovlivňována svým mužem. Po zvážení všech posudků Krajská správa SNB v červenci 

1954 omilostnění doporučila a Reslerová byla 7. srpna téhož roku podmínečně, se 

zkušební dobou dva roky, propuštěna z NPT Minkovice. 

 

  Osud Josefy Nečadové a žádostí o její propuštění byl složitější. Dne 22. června 

1955 podal žádost o milost její syn Vladimír, toho času ve věznici v Ostrově u 

Karlových Varů, kde si odpykával patnáctiletý trest odnětí svobody. 

Svou žádost zdůvodnil tím, že matka je stará a nemocná a odpykáním 

dosavadního trestu si již uvědomila své provinění. Nebýt útlaku ze strany funkcionářů 
                                                
416 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 208, T 12/60. Dopis byl z dubna 1956, vzhledem 
k takto nízkým srážkám by tak vysoký dluh nebyla Nečadová schopna do konce života zaplatit.  
417 Tamtéž, žádost o milost ze dne 11.11.1953. 
418 Tamtéž, zpráva KS SNB v Liberci ze dne 14.1.1954. 
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KSČ ve vsi, nikdy by se matka k jednání se západním agentem neodhodlala, uvedl dále 

Nečada. Ve svém dopise popsal šikanu veřejných činitelů vůči své rodině: „Tito veřejní 

straničtí činitelé, dopouštěli se vůči nám poctivě pracujícím a hospodařící zemědělské 

rodině nejhlubšího bezpráví, útisku a svévole. A to tím, že nám soustavně odebírali bez 

jakýchkoliv náhrad nezbytně potřebný hosp. inventář, předepisovali nesmyslně vysoké, 

pro hospodářství neúnosné dodávky plodin.“419 Těžko říci, zda Vladimír Nečada tímto 

dopisem spíše nepíchl do vosího hnízda než pomohl matce. 

  Krajský soud v Liberci ve svém vyjádření milost zamítl, uplynulá doba trestu 

údajně nebyla pro odsouzenou zdaleka dostatečná, její čin byl výjimečně nebezpečný 

pro celou společnost a tvrzení o dobré pověsti Josefy Nečadové se nezakládají na 

pravdě, stejně tak jako tvrzení o nepřátelském postupu místních funkcionářů proti 

Nečadovic rodině.  

 

 Celý svůj výkon trestu strávila Josefa Nečadová v NPT Pardubice, kam byla 

převezena 19. listopadu 1953. V průběhu trestu byla podle dochovaných záznamů 

zaměstnána především ve vězeňské zahradě. Přibližně jednou za půl roku za ní přijeli na 

návštěvu její příbuzní, bratr s manželkou a jejich dcera. Veškeré návštěvy trvaly podle 

záznamů maximálně jednu hodinu, první návštěva z 28. srpna 1955 trvala dokonce jen 

půl hodiny.420 O návštěvu žádal v listopadu 1959 také syn odsouzené, Vladimír. Jeho 

požadavek byl ale zamítnut vzhledem k tomu, že jeho matka údajně při vykládání 

vagonu odcizila tři a půl kila pomerančů, které rozdala svým spoluvězeňkyním. Za to jí 

byl vysloven trest desetidenní korekce a odnětí výhod (tedy návštěv a dopisů) na tři 

měsíce.421 

Amnestie z let 1953 ani 1955 se na Josefu Nečadovou nevztahovaly. Nečadová 

tak byla, stejně jako její syn, propuštěna s desetiletou podmínkou až při amnestii 

prezidenta republiky z roku 1960. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu – chronické 

roztroušené tuberkulóze, kloubnímu revmatismu a onemocnění srdeční chlopně by 

pravděpodobně byla propuštěna na podmínku po odpykání poloviny trestu, ke které by 

došlo v říjnu 1960. Při propuštění uvedla Nečadová v protokolu: „Jsem úplně bezradná 

                                                
419 Tamtéž, s. 536 
420 NA, fond SSNV, osobní spis Josefa Nečadová, nestr., záznamy o návštěvách. 
421 Tamtéž, záznamy o kázeňských trestech. 
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kde budu bydlet.“422 Vzhledem k zákazu pobytu ve své rodné obci nakonec uvedla jako 

bydliště Lipník, kde bydlela její sestra.   

 Její muž se propuštění nedočkal, zemřel 14. prosince 1958 ve slovenském NPT 

Leopoldov, jako příčina smrti bylo uvedeno srdeční astma.423 Případ Nečadových 

ilustruje naprostý rozklad rodiny, přesně tak, jak to komunistická justice chtěla: členové 

rodiny se po osmi a sedmi letech neměli kam vrátit, dlouhodobé věznění narušilo 

rodinné vztahy na všech úrovních, Josefa Nečadová přišla o manžela, s nímž se od 

odsouzení neviděla. Propuštění nevěděli, jak je přijmou jejich příbuzní, kde a jak budou 

žít, z věznice odcházeli pouze s tím co měli při zatčení sebou a na „svobodu“ si odnášeli 

dluhy a nejistotu.   

 

   Přestože byl případ akce Kluky v následujících letech prošetřován a roku 1956 

byla přiznána provokace, neproběhla rehabilitace odsouzených. Pokud by se tak stalo, 

stát by musel postiženým navrátit veškerý zabavený majetek. Inspekce MV tak 

doporučovala pouze případná propuštění formou individuálních milostí, v žádném 

případě obnovení procesu. Ten by totiž mohl vést k tomu, že by 480 ha nejkvalitnější 

půdy v kraji a další majetek musely být navráceno původním majitelům, což, jak 

uváděla zpráva inspekce MV, nelze připustit.424 

 Rehabilitováni byli aktéři akce Kluky až 23. března 1968. Před Krajským 

soudem v Ústí nad Labem vypovídali jednotliví účastníci procesu o fyzickém a 

psychickém násilí, kterému byli při výsleších vystaveni a o strachu vypovídat při 

přelíčení jinak než je vyšetřovatelé naučili.425 Po srpnu 1968 bylo ovšem, stejně jako u 

mnohých dalších podobných případů, jednání o rehabilitaci zrušeno. K akci Kluky se 

rehabilitační soud vrátil opět až 2. března 1991, kdy bylo stíhání všech aktérů případu 

zastaveno. Bohužel, očištění svého jména se dožil pouze Zdeněk Vlasta. Konfiskovaný 

majetek mu byl navrácen až v roce 2004.426   

 

   Případ Kluků se stal pro komunistický režim důležitým z několika hledisek. 

Hlavním a nejdůležitějším byl samozřejmě zisk bonitní zemědělské půdy. Důležitým 
                                                
422 Tamtéž, propouštěcí protokol. 
423 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 208, T 12/60. Životní podmínky v leopoldovské 
věznici byly otřesné, je tedy možné, že za smrtí Václava Nečady stála i špatná lékařská péče. K věznici 
více Hejl, c.d., s. 238-240 a 272.  
424 ABS, fond A8, i.j. 283. 
425 Týc, A., Kdo udělá tečku za akcí Kluky? Zemědělské noviny, roč. 24, 1968, č. 80, s. 2 
426 Mládková, Barbora, Paměť Liberecka část 2. Příběh Zdeňka Vlasty. (Akce Kluky), Fontes Nissae. 
Prameny Nisy 6, 2005, s. 243. 
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faktorem byla i likvidace vlivu tzv. kulaků na vesnici. Mnoho z nich se naprosto logicky 

vzpíralo kolektivizaci, protože pochopili neudržitelnost družstev pod vedením 

„třídních“ odborníků. Tzv. kulaci byli také často členy bývalé agrární strany (zakázána 

Košickým vládním programem) nebo, jako například Josefa Nečadová, členy strany 

národních socialistů. Procesy s „vesnickými boháči“ často probíhaly ne v soudních 

síních, ale v sálech hospod nebo kulturních domů ve vesnici.427 Zde hrála opět hlavní 

roli propaganda, všichni měli uvěřit v protistátní jednání „kulaků“. Čím více lidí proces 

vidělo, tím více uvěřilo. A čím více uvěřilo, tím méně problémů a protestů bylo při 

odsouvání kulackých rodin. Rodiny „vesnických boháčů“ byly v rámci vystěhování 

rozprášeny po Československu, často tedy došlo k naprostému rozkladu rodiny, jak je 

možné vidět u případu Nečadových. 

 Procesy v rámci Akce Kluky se v rámci propagandy aktivně zabýval i dobový 

tisk. Dne 30. května 1953, po procesu s Josefem Reslerem a spol., vyšel v regionálním 

periodiku Cesta míru článek s názvem „Proces s kulaky dokského okresu“, který kromě 

informací o přelíčení podává čtenářům i obraz o „nelidském chování“ tzv. kulaků vůči 

svým zaměstnancům a upozorňuje na nutnost považovat „vesnické boháče“ za nejtěžší 

nepřítele společnosti: „Za první republiky byli v agrární straně, vládli v obcích, vládli 

v okrese. Všichni byli za okupace v Národním souručenství, spolupracovali s hitlerovci, 

zrazovali národ. A odtud byl po pětačtyřicátém roce jen krok do národně-socialistické 

strany.“428 Tzv. kulaci prý také záměrně dávali své mnohahektarové statky do správy 

Československých státních statků, protože byli líní na nich pracovat a pokud náhodou, 

jako jistý František Dvořák, byli posléze úspěšnými národními správci v zemědělství, 

dělali tak údajně proto, aby „se kryli“ a tajně prováděli sabotáže.429  

 

 Ve výše analyzovaných kauzách je možno vidět několik shodných i rozdílných 

skutečností. Například akce Kluky byla pro justici daleko důležitější než proces 

s Františkem Jírovcem a spol., je možné ji označit jako klasický monstrproces, který 

navíc překročil hranice regionu. Proces s Jírovcem se prvotně prezentoval jako 

protikulacký, nicméně nejvyšší trest nedostal kulak, ale bývalý důstojník čs. armády.  

Na tomto příkladu je dobře vidět, jak byly do jednoho procesu spojovány různé osoby, 

které se často znaly buď povrchně a nebo vůbec. Záměrem justice bylo na těchto 
                                                
427 Procesy Resler a spol. a Vlasta a spol. probíhaly v sálu budovy libereckých Lidových sadů. 
428 Autor neuveden, Proces s kulaky dokského okresu, Cesta míru, roč. II., č. 22, 1953 , s. 3. 
429 Tamtéž. Podobně se podle článku zachoval i manžel Anny Reslerové, Václav, když svůj 27 ha statek 
předal ČSSS.  
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druzích procesů ukázat provázanost „kapitalistických“ vrstev a jejich spolupráci proti 

stávajícímu režimu. Například Zdeněk Vlasta vypověděl, že z celkem 35 osob 

souzených v kauze znal osobně pouze Reslera a manžele Nečadovi.430 

 Opět, jako v mnoha jiných analyzovaných případech, se i zde objevují ženy, 

které „věděly, ale nepověděly“ a jejichž tresty byly v porovnání s ostatními účastníky 

kauz poměrně malé. Je ale nutné vzít v potaz, že mnohé byly nejen manželkami ale také 

matkami a děti desítek a stovek vězňů tak zůstaly najednou bez obou rodičů. Pokud 

měly štěstí, dostaly se do péče rodinných příslušníků, mnohdy byly ale umísťovány do 

dětských domovů, kde byly terčem šikany ze strany ostatních dětí a co hůř, i učitelek. 

Jak potom mohlo dítě přijmout zpět své rodiče, kvůli kterým si podle svého názoru 

muselo tolik vytrpět? Nevinil Vladimír Nečada matku za osm let svého věznění? Jak 

dítěti vysvětlit, že pravda byla lží a naopak? Právě nenávratnost let a zničené vztahy 

jsou pro bývalé politické vězně často horší než léta strávená ve vězení.  

 

8. Procesy s členy „protistátních organizací“ 
 

Protistátní skupinou se v době komunistické totality chápalo každé sdružení, 

spolek, nebo náhodná skupina lidí, která se stýkala bez oficiálního povolení režimu. 

Skauti, členové náboženských skupin, účastnící druhého odboje v „kapitalistickém“ 

zahraničí, tzv. kulaci a další „protistátní živly“ vytvářeli podle komunistické justice 

takovéto skupiny naprosto běžně. A ještě jedno specifikum: v politických procesech 

nikdy nešlo o protistátní jednání jednotlivce, vždy šlo o organizovanou skupinu. 

Jednotlivec nebyl pro justici důležitý, ten by se v propagandistickém zaměření 

politických procesů ztratil. Podstatné bylo spojit do kauzy co nejvíce lidí, často i osob 

které se vůbec neznaly a zastřešit jejich údajnou činnost protistátním záměrem. Běžní 

obyvatelé se tak měli polekat rozsáhlosti „spiknutí“ proti vládnoucímu režimu a žasnout 

nad jeho propracovaností.  

Vyšetřováním prokázané (tedy v naprosté případě vynucené přiznání) členství 

v tzv. protistátní organizaci bylo soudem ve většině případů posuzováno jako trestný čin 

velezrady. Stejně jako například v případě emigrantů – „třídních nepřátel“  se soud 

opíral o § 78, odst. 1c tr.z., který definoval členství v jakékoliv, stranou neschválené 

                                                
430 Mládková, Barbora, Paměť Liberecka část 2. Příběh Zdeňka Vlasty. (Akce Kluky), Fontes Nissae. 
Prameny Nisy 6, 2005, s. 242. 
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organizaci jako pokus „zničit nebo rozvrátit lidově demokratické státní zřízení nebo 

společenský řád republiky, které jsou zaručeny ústavou.“431 Zde opět často záleželo na 

„třídním“ původu obžalovaného a jeho roli v celém procesu. Pokud se jednalo o tzv. 

nepřátelskou osobu, byl, jak je zřejmé z níže analyzovaných případů, vždy posuzována 

podle paragrafu za velezradu, zatímco příslušníci „dělnické třídy“ byli mnohdy souzeni 

za spolčení proti republice, s trestní sazbou do pěti let. 

 

U Krajského soudu v Liberci bylo v letech 1953 a 1954 v procesech, 

zabývajících se „protistátními organizacemi“ odsouzeno celkem sedm žen. Jejich 

údajná provinění v rámci  tzv. protistátních organizacích by se dala rozdělit do dvou 

podkategorií. První z nich byly ženy, které se podle obžaloby aktivně dopouštěly trestné 

činnosti jako členky dané organizace. Do druhé skupiny spadaly ty, jež „věděly ale 

nepověděly“ a byly odsouzené za neoznámení trestného činu. Žaloba jejich osoby byla 

často úzce spjata s údajnou trestnou činností jejich rodinných příslušníků, nejčastěji 

manželů.  

 

Pro údajně aktivní členství v „protistátní organizaci“ Otakara Vrbenského a spol. 

byly odsouzeny za velezradu Jiřina Hartigová a Hana Krsková, členkami tzv. protistátní 

skupiny Ladislava Kozíka z Liberce. se údajně měly stát Věra Fisherová, Marie 

Nosková a Alena Špinková. 

Ženami, které neohlásily údajný trestný čin svých bližních byly Ludmila 

Šlamoborová a Anna Tondrová.  

 

8.1. Případ Jiřiny Hartigové a Hany Krskové 

 

V rámci procesu s Otakarem Vrbenským a spol. byly za trestný čin velezrady 

odsouzeny Jiřina Hartigová a Hana Krsková. Žalobou byly obě obviněny, že se v rámci 

Vrbenského organizace podílely na letákové akci v Semilech. Krsková byla dále 

obviněna z vyhledání lékaře, který jí provedl umělé přerušení těhotenství. Tím se podle 

trestního zákona dopustila trestného činu usmrcení lidského plodu.  

Trestní zákon č. 86, zakazující interrupci, byl v Československu vydán roku 

1950 na základě zákona vydaného v SSSR roku 1936. Trestní sazba byla pro ženu, 

                                                
431 § 78, odst. 1c). 
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žádající potrat, jeden rok vězení a pro lékaře, který zákrok vykonal až 10 let vězení. 

V následujících letech povoloval interupci proveditelnou i z jiných než lékařských 

důvodů zákon č. 68/1957 Sb. Souhlas k  umělému přerušení těhotenství byl ale vydáván 

na základě rozhodnutí tzv. interupční komise. Před tou musela žena vysvětlit, z jakých 

důvodů tento zákrok požaduje, což bylo pro naprostou většinu žen samozřejmě velmi 

ponižující, nehledě na fakt, že dlouhá jednání komisí znemožňovala lékařsky šetrnější 

zákrok zvaný miniinterupce.432 Jednání interupčních komisí bylo samozřejmě spojeno 

s úplatky, a to nejen členům komise ale i mužům, kteří se měli vydávat za milence ženy 

a potvrdit početí dítěte mimo manželský svazek, což bylo považováno za oprávněný, 

„zvláštního zřetele hodný“, důvod k provedení potratu.433 

Část osazenstva v ženských věznicích tvořily právě tzv. andělíčkářky a ženy, jež 

se rozhodly pro potrat. K potratářkám pak často přiváděly vyšetřující orgány právě 

ženy, jež zákrok podstoupily a kvůli zdravotním komplikacím musely později vyhledat 

lékařskou pomoc. Pokud ponecháme stranou kopírování Sovětského svazu v rámci 

zákonných nařízení, co komunistický režim k zákazu interupcí vedlo? S úctou 

k lidskému životu to nemělo nic společného, jednalo se především o zvýšení porodnosti 

po druhé světové válce. Svou roli zde ovšem sehrála i celková snaha komunistického 

režimu kontrolovat po všech stránkách životy a činnosti obyvatel. 

 

K případu semilské tzv. protistátní skupiny Otakara Vrbenského se mi podařilo 

získat pomocí metody orální historie svědectví jedné ze dvou žen, odsouzených 

v procesu, Hany Krskové, provdané Dvořákové. V následujícím textu, popisujícím 

průběh procesu, jsem se pokusila komparovat informace, podané archivními materiály 

s jejími vzpomínkami.  

  

V procesu s Otakarem Vrbenským a spol. bylo žalováno celkem dvacet osm 

osob z organizace semilské „protistátní skupiny“ jménem ILPKORG 1,434 jež měla 

podle žaloby od roku 1950 do konce roku 1952 působit na území Semil, provádět 

letákové akce a také plánovat zavraždění jistého dr. Pluhaře a vyhození sekretariátu 
                                                
432 Barták, Alexandr, Interupce. [online]. 2001. [cit. 6.5.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://alexandr.bartak.cz/clanky1/upt.html>. 
433 Sokačová, Linda, Česká republika. Něco málo z historie interrupcí. [online]. 2006. [cit. 10.5.2011]. 
Dostupné na WWW: <http://blisty.cz/art/26365.html>. Tímto tématem se také částečně zabývá studie 
Barbary Havelkové o postavení ženy v komunistickém Československu. Havelková, Barbara, Genderová 
rovnost v období socialismu, in: Bobek, Michal – Molek, Pavel – Šimíček, Vojtěch (eds.), Komunistické 
právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Brno 2009, s. 198.    
434 zkratka pro název „Ilegální protikomunistická organizace 1“. 
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KSČ v Semilech do vzduchu. V následném procesu soud obžalovaným vyslovit tresty 

ve výši od třiadvaceti  roků do šesti měsíců odnětí svobody. Zde je ovšem nutno 

poznamenat, že pouze deset osob z celkových osmadvaceti odešlo od soudu s trestem 

nižším než deset let. Nejvyšší trest nedostal Otakar Vrbenský, postavený do čela 

procesu, nýbrž Jaroslav Mochan, o němž se ve svých vzpomínkách často zmiňuje i 

Hana Krsková-Dvořáková. 

K otázce pojmenování jejich skupiny Hana Krsková-Dvořáková uvedla: „No já 

jsem se to dozvěděla až u soudu, já jsem to fakt nevěděla. Jestli ten Vrbenskej s někým 

to tak pojmenovali…Já jsem se to dozvěděla asi při výslechu poprvé. A když mi to ten 

vyšetřovatel říkal tak já jsem na něj koukala, mě to vůbec nic neříkalo. Možná jsme se 

tak jmenovali. A nebo to vymysleli.“435 

 

Jiřina Hartigová z Radčic (nar. 22. října 1922) byla žalována za neoznámení 

trestného činu jejího známého Jaroslava Mochana, který údajně v Semilech rozšiřoval 

protistátní letáky. Hartigová se údajně odmítla zúčastnit letákové akce, svolila prý ale, 

aby se u nich v bytě konaly schůzky organizace. Dále údajně Mochanovi předala 

v prosinci 1951 pistoli a 100 kusů nábojů, přičemž se jí Mochan svěřil, že vlastní větší 

množství zbraní. Na pokyn Mochana měla také Hartigová vyhledat profesora Jindřicha 

Hýblara, který jim prý podle Mochana měl zajistit spojení s jinou „protistátní 

skupinou“. Hartigová tedy podle žaloby Hýblara kontaktovala a výsledek schůzky 

sdělila Mochanovi. Na to Hana Krsková-Dvořáková vzpomíná takto: „To byl profesor 

hudby, to byl hudební skladatel a on pocházel ze Semil a jeho neteř se mnou chodila do 

taneční školy, do taneční skupiny a my jsme se jako znali. A my jsme se dozvěděli, že on 

je napojenej na nějakou západní organizaci v tý Praze. A on do těch Semil jezdil. No a 

teď kluci furt vymejšleli, co bysme, s kým bysme napojit a já nevím co a já jsem říkala 

‚No, já nevím, ale já jsem tak něco zaslechla bokem přes známý, že ten profesor 

Hýblar‘, on to byl starej pán a tak jsem říkala ‚No, zeptat se ho můžem‘ a šla tam 

Hartigová se mnou taky. A on jako moc nemluvil, že jako asi něco existuje, nepopřel 

nám to, ale jako že bysme museli do tý Prahy se napojit a že to ověří. Pak už myslím, že 

já jsem tam jednou nešla, kvůli něčemu a šla tam Jiřina no a nic z toho jako nebylo a 

tím pádem byl teda on jenom za to krátce zavřenej a nějak se to nerozšiřovalo.“436 

                                                
435 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
436 Tamtéž. 
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Pro atentát na sekretariát KSČ měla také údajně Hartigová převzít od jistého V. 

svazek rozbušek se zápalnými šňůrami.   

 

Otec Jiřiny Hartigové byl řídícím učitelem na vesnici a matka byla zaměstnána 

v domácnosti. Jiřina se narodila jako jejich čtvrté dítě. Po vystudování školy pro ženská 

povolání pracovala jako dělnice a to až do roku 1940, kdy se vdala za Arnošta Hartiga. 

V roce 1946 se jim narodil syn. Od roku 1948 pracovala Hartigová jako úřednice 

Čedoku, její plat byl podle výslechového protokolu 2750 Kčs měsíčně. Od roku 1946 

byla členkou národně socialistické strany.437  

Do vazby byla Jiřina Hartigová vzata dne 10. října 1952 v 7.55 na základě 

výpovědi svého manžela a Jaroslava Mochana. 

 

Hana Krsková z Prahy (nar. 26. listopadu 1930) byla žalována, že se v létě a 

zimě účastnila letákové akce na území Semil, Železného Brodu a Nové Paky. 

Několikrát se také údajně měla účastnit schůzky u Hartigových a Mochanovi podle 

žaloby předala pistoli a sedm krabiček nábojů.438 Když v létě 1951 zjistila, že je ve 

třetím měsíci těhotenství, domluvila se s Jaroslavem Mochanem a kontaktovala jeho 

známého, který jí doporučil lékaře, jenž později provedl umělé přerušení těhotenství.  

Krsková pocházela z dělnické rodiny. Po ukončení jednoletého učebního kurzu 

se u železnobrodské firmy Hilgr vyučila fotografkou a později se stala vedoucí 

fotoateliéru v Semilech. Krsková byla zasnoubená s jistým Jiřím Vokněrem, lékárníkem 

z Nymburku.  

Když v létě 1951 zjistila, že je těhotná, navštívila prý na radu svého přítele  

Mochana jeho známého, dr. Špurka, který jí sice odmítl zákrok provést, ale doporučil jí 

svého známého dr. Poledníka z Varnsdorfu. K tomu vzpomínka Hany Krskové-

Dvořákové: „…v Bozkově byl nějakej doktor Špurk a tak mě Jarda nasadil na motorku, 

on se znal s tím Špurkem a odvezl mě tam. No a on jako když viděl Jardu tak začal 

trošku jinak jednat a řekl mě:‘Já bych Vám to udělal sám, ale já prostě tady nemám 

polstrovaný dveře, vydáte zvuky, to nebude jednoduchý, narkózu Vám dát nemůžu. Ale 

                                                
437 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 158, T4/60, posudek věz. ústavu v Pardubicích. 
Znovu zde můžeme vidět případ národních socialistů, u nichž výši trestu a použitý paragraf trestního 
zákona ovlivňovala právě jejich politická příslušnost. 
438 Nefunkční rezavou pistoli, uloženou osm let na půdě. Viz rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, 
vedený 24.6.2011. 
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vím spojení na pana primáře Poledníka do Varnsdorfu, já vám to tam vyjednám, ale 

budete tam muset tři dny zůstat.‘ No tak mě to vyjednal.“439 

Doktor Poledník Krskové napsal doporučení, aby jí byla interrupce provedena za 

zdravotních důvodů a zákrok také následujícího dne sám provedl. Hana Krsková-

Dvořáková vypověděla, že aby unikl případnému podezření, nechal jí dr. Poledník 

v nemocnici hospitalizovat s údajným rizikovým těhotenstvím. Při jedné z kontrol pak 

poslal sestru pro nástroje a Krskovou pravděpodobně nastřihl a plod napíchl. 

Pozoruhodná je i žalobou udávaná cena interrupce, 8 000 Kčs, tedy částka ve výši více 

než dvou měsíčních platů Krskové.440 Hana Krsková-Dvořáková k tomu nicméně 

dodala: „Ale v tý přijímací kanceláři byl sám (doktor Poledník – pozn. V.D) a já jsem 

mu platila těch 5 000, to vím stoprocentně. Protože Jarda mě dal dva a tři já jsem 

měla.“441 Poměrně kuriózní se může zdát fakt, že po svém zatčení byla Hana Krsková-

Dvořáková vyšetřována ve stejné budově StB jako dr. Špurk, dokonce ve vedlejší 

místnosti. Špurka prý chytili, když chtěl emigrovat a z blíže neurčených zdrojů se 

dozvěděli, že na svém pracovišti nelegálně prováděl potraty. Na svým způsobem 

komickou situaci vzpomíná Hana Krsková-Dvořáková takto: „…on (vyšetřovatel – 

pozn. V.D.) tam něco hrabal a já odvedle slyším řev, dva chlapi,jeden řval víc, jeden 

míň. A já jsem si říkala: ‚Hergot, toho bych mohla využít.‘ Tak jsem se začala klepat a 

on říká: ‚Co vám je?‘ a já že nemůžu vypovídat, že tam vedle strašně řvou a co se to 

tam děje. A on mě tenkrát řekl, a to jsem měla co dělat abych se nezasmála, a on říká: 

‚No, tam se vyšetřuje. A víte kdo tam, nejvíc řve? Ten tišší je vyšetřovatel, a tamto je 

primář Poledník z Varnsdorfu. On dělal potraty a my mu to nemůžem dokázat.‘“442 

 

Po návratu z nemocnice jí měl navštívit J. Mochan, který jí prý přesvědčil, aby 

se stala členkou protistátní organizace jeho známého. Krsková se mu podle žaloby cítila 

zavázána a proto se vstupem souhlasila. K tomu opět vzpomínka Hany Krskové-

Dvořákové: „Oni tomu Jardovi (Vokněrovi – pozn. V.D.) – to mě potom řekl po 

propuštění – oni se ho ptali, jakej byl důvod, že jsem se dala dohromady s tou skupinou 

a s tím Mochanem. Jestli mě k tomu měli nějakej důvod nutit. A Jarda mě chtěl 

                                                
439 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
440 měsíční plat, udaný Krskovou pří výslechu, byl údajně 3 200 Kčs. To později potvrdila i ve svých 
vzpomínkách. 
441 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. Podrobný popis průběhu a realizace 
potratu je uveden v příloze č. 3. 
442 Tamtéž. 



 118 

zachránit, tak řekl, že jsem měla těhotenství a Mochan že zařídil potrat. A že proto jsem 

byla nucená tohle dělat.“443 

 

Na svého snoubence, který byl v roce 1951 na vojně, se údajně měla Krsková 

obrátit s žádostí o opatření granátů, což prý ale Vokněr odmítl. Hana Krsková-

Dvořáková na situaci vzpomíná takto: „…jelikož Jarda dělal ve skladu na vojně, ať mu 

řeknu ať tam ukradne nějaký granáty. A já jsem mu teda o to řekla a on mi vždycky 

nadával když jednou za 14 dní přijel: ‚Nelez do ničeho, já ti říkám, s tím Mochanem 

nikam do ničeho nelez. Budeš toho litovat.‘ A jednou tak bylo v náladě a já mu říkám: 

‚Ty Jardo, ty seš tam v tom skladě, co nějaký granáty takhle?‘ ‚To mě ani neříkej, já 

tam nic takovýho krást nebudu.‘ Ale přitom on byl reakcionář hroznej! Ale prostě měl 

strach.“444 

Poté jí měl Jan Krištofor, označovaný žalobou jako její milenec,445 přinést asi 50 

kusů protistátních letáků, které Krsková na jeho pokyn rozhodila v noci po Semilech.446 

Na jednu ze schůzek u Hartigových přinesla Krsková údajně plán Železného Brodu, ve 

kterém byly vyznačeny jednotlivé oblasti, kde se mají protistátní letáky rozhazovat. To 

potvrzuje ve svých vzpomínkách i Hana Krsková-Dvořáková: „Ano, my jsme to 

rozhazovali v Železným brodě, v Pace a Košťálov možná, to jo. A chodil ke mně nějakej 

Mirek Hakenů, ještě žije, byla jsem za ním asi před měsícem. A byl u SNB a tak nějak 

občas se stavil u mě v ateliéru na kafe. A jednou přišel a povídá: ‚Já jsem celou noc 

nespal, nějaký blbci tady rozhazujou letáky a my jsme je sbírali. A já povídám: ‚Jó? No 

prosím tě, a po celým městě? Neříkej…A kolik jste jich sebrali?‘, a on říká: ‚Osmdesát 

tři.‘ a já povídám: ‚No to je dost.‘ a my jsme jich přitom rozházeli dvě stě padesát!“447 

Sama také podle žaloby jeden leták přepsala na cyklostylovou blánu a domluvila 

setkání Hartigové s profesorem Hýblarem. Na Vánoce 1951 prý odjela Krsková 

s bratrem Jaroslava Mochana, Miroslavem, do Nové Paky kde opět rozhazovali 

protistátní letáky.  

Na základě výpovědí ostatních obviněných, především Jaroslava Mochana byla 

Krsková vzata 4. července 1952 do vazby. Na průběh zatčení vzpomíná Hana Krsková-

Dvořáková takto: „Zatkli mě v mokrejch plavkách a v letních šatech, já jsem se byla 

                                                
443 Tamtéž. 
444 Tamtéž. 
445 Milenecký vztah s ním nicméně Krsková-Dvořáková při rozhovoru popřela. 
446 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 158, T4/60, s. 9 žaloby 
447 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011 
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koupat v Jizeře. Přijeli pro mě do práce, pak jeli domů dělat prohlídku, no a pak mě tak 

odvezli, já jsem tam jiný oblečení neměla. A pak pros mě přišla velitelka a říká. ‚To je 

vaše oblečení? A vy nemáte nic jiného na sebe?‘ No a já, že nemám. Tak se otočila a 

volala. A já na co to potřebuju a ona, že jedu ke konfrontaci. Tak mě půjčili ten jejich 

kožich zelenej příslušnickej.“448 

 

Soudní přelíčení s osmadvaceti obžalovanými procesu Otakar Vrbenský a spol. 

se konalo ve dnech   27. a 28. března 1953.  

Jiřina Hartigová vypověděla, že se členkou organizace stala, protože měla být 

zařazena do nápravně pracovního tábora449 a také proto svůj údajný milenecký vztah 

s Jaroslavem Mochanem.450 S profesorem Hýblerem se prý setkala v restauraci Obecní 

dům v Semilech. Schůzku podle její výpovědi dojednala Krsková, ale žádost o kontakt 

na pražskou protistátní organizaci jí Hýbler nepředal, neboť jak uvedla Hartigová: 

„..řekl, že je to nesmysl, že v žádném spojení není a že si máme raději všímat lidí, 

takového smýšlení jako jsem já sama. Dále mě říkal, že mám poslouchat západní 

rozhlas, že bude nebo, že se čeká převrat v červnu 1952, dále o nemoci presidenta 

republiky a o nemoci Stalina.“451 

V prosinci 1951 se podle výpovědi Hartigové měla v jejich bytě konat schůzka, 

na níž se jednalo o odstranění dr. Pluhaře a atentátu na sekretariát KSČ v Semilech. 

Manžel Hartigové prý navrhoval místo zastřelení ubít pluhaře klackem, „...že by to 

nebylo tak hlučné a nebezpečné“452 a sekretariát měl být vyhozen do vzduchu pomocí 

granátu vhozeného z auta do okna budovy. Jak vzpomíná Hana Krsková-Dvořáková, 

Pluhaře prý opravdu zavraždit plánovali a to pomocí bomby, umístěné na podvozek 

jeho auta. Nicméně Pluhař se s autem rozjel a bomba nevybuchla. Do sekretariátu KSČ 

se jim nepodařilo proniknout, přestože k tomu Jaroslav Mochan vymyslel plán jako ze 

špionážního filmu. Za mladým, svobodným tajemníkem KSČ poslali Hanu Krskovou, 

aby s ním navázala milostný vztah. Počítali prý, že v rámci jedné z milostných schůzek 

jí tajemník vezme k sobě do kanceláře, kde to měla Krsková „obhlédnout“ a později 

ostatním členům skupiny říci, kam by se dala bomba umístit. Na to Hana Krsková-

Dvořáková vzpomíná takto: „…šli jsme do toho parku, co tam je socha Antala Staška a 
                                                
448 Tamtéž. 
449 O tomto faktu se nezmiňuje ani žaloba, ani výslechový protokol. 
450 Ten ve svých vzpomínkách potvrdila i Hana Krsková-Dvořáková. 
451 Za to, že nic nevěděl, byl profesor Hýbler odsouzen k jednomu roku odnětí svobody 
452 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 158, T4/60, s. 13 protokolu o hlavním líčení. 
K tomu viz rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
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Ivana Olbrachta a šli jsme a tak jsem se bavili a on furt jako do tý spořitelny (v budově, 

kde sídlil sekretariát KSČ byla dříve spořitelna – pozn. V.D.) se neměl aby mě tam 

pozval. Asi nesměli, to já nevím. A teď jsme se vraceli a tam, byly takový starý stromy a 

on se ke mně natočil a začal mě líbat a opřel mě o ten jeden strom a furt říkal: ‚Musíš 

mě to dovili, musíš mě to dovolit, já pro politiku nemám čas na ženský‘ (smích) a mě 

v tu chvíli, věřte mi to, se to tak eklovalo, já jsem říkal ‚Nech toho, já s nikým nic mít 

nechci.‘ ‚Vždyť máš Jardu na vojně.‘ No a já jsem ho odstrčila a utíkala jsem jako blbec 

a od tý doby jsem se s ním nesetkala. A on se pak tam oženil v Semilech. A já jsem pak 

klukům říkala, když jsme se sešli: ‚Ještě mě za někým pošlete, tak teda…‘“453 

 

Hana Krsková doznala u soudu všechny výše uvedené skutečnosti. Prokurátor 

Otto Kovařík se jí ještě dodatečně tázal, zda rozšiřovala pornografické fotografie, což 

Krsková odmítla, pouze vypověděla, že dělala pornografické snímky na zakázku pro své 

známé.454 

Po závěrečné řeči prokurátora, obhájců a obviněných byl předsedou soudu 

přečten rozsudek. Hana Krsková a Jiřina Hartigová byly s dalšími sedmnácti 

obžalovanými odsouzeny za trestný čin velezrady455 a Krsková také za usmrcení 

lidského plodu,456 a to Hartigová k osmnácti a Krsková k dvanácti rokům odnětí 

svobody. Jako vedlejší tresty jim bylo vysloveno propadnutí jmění a ztráta občanských 

práv, v případě Hany Krskové na pět a v případě Jiřiny Hartigové na osm let. Manžel 

Hartigové byl odsouzen k odnětí svobody ve výši patnácti let. 

Co se týče pravdivosti obvinění, na základě nichž byli žalovaní odsouzeni, 

vzpomíná Hana Krsková-Dvořáková, že dr. Pluhaře opravdu zavraždit plánovali, jak již 

bylo uvedeno výše. Pluhař prý byl za druhé světové války v koncentračním táboře, kde 

se měl údajně, podle vzpomínek pamětníků, podílet na vraždách vězňů. A vzhledem 

k tomu, že po válce pracoval na infekčním oddělení semilské nemocnice, jež bylo 

později změněno na internační středisko pro kněze,457 došla prý skupina k názoru, že 

kněží-vězně tam dr. Pluhař likviduje.458 Což mohla být pravda a pravděpodobně to 

                                                
453 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
454 Pravděpodobně snímky, které bychom dnes označili jako akty. Na to si již nicméně Hana Krsková-
Dvořáková nevzpomíná. 
455 podle § 78, odst. 1 písm. c, odst. 2 písm. a odstavce 3 písm. d tr. z 
456 podle § 218 odst. 1 a 
457 k  tomu se mi nicméně nepodařily jistit bližší informace. 
458 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
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pravda byla, na druhou stranu se dá říci, že skupina jednala na základě informací 

z druhé ruky, nic neměli ověřeno.   

 

Krajská prokuratura podala odvolání ohledně výše trestu u dvou obviněných, 

Vladimíra Vojtíška a Hany Krskové. Prokurátor upozorňoval, že těmto dvěma 

obviněným byl trest uložen pod spodní hranicí 15 let odnětí svobody.459 Na základě 

stížnosti prokurátora byl Haně Krskové zvýšen trest na patnáct let odnětí svobody. Do 

života Hany Krskové zasáhl po odsouzení tragický okamžik, její otec psychicky neunesl 

osud své dcery a 19. července 1953 spáchal skokem z okna sebevraždu. Hana Krsková-

Dvořáková se o smrti otce dozvěděla takto: „A, to bylo pak ve věznici, a tam sloužila 

Slovenka a ta byla sedm měsíců v jiným stavu a oni nás vyváděli na dvůr chodit. A ona 

ten samopal na tom břichu. A teď jsme chodily v tom kruhu, jsme si povídaly a smály a 

ona najednou na těch schodech: ‚Krsková, vy se furt smějete, místo abyste brečela.‘ A 

já říkám: ‚Proč bych brečela paní velitelko, dvanáct nebo patnáct, já si to neodsedím.‘ 

A ona: ‚ To ne, ale že má váš fotr kremaci.‘ Táta skočil z okna. Ale takhle mě to 

oznámila!“460 

  

11. května 1954 podala matka Hany Krskové žádost o milost prezidentu 

republiky. Ani rok po vynesení rozsudku prý rodina nedostala kopii rozsudku a 

nevěděla tedy, za co byla vlastně její dcera vlastně odsouzena. Zde je nutno 

poznamenat, že tento problém řešilo mnoho politických vězňů a jejich příbuzných, 

mnozí souzení se dozvěděli až v průběhu přelíčení z čeho jsou obžalováni.  

 Svou žádost zdůvodnila matka Krskové zhoršením zdravotního stavu dcery 

během vazby a věznění a také tím, že celá rodina je komunistického smýšlení, někteří 

příbuzní prý dokonce působili jako funkcionáři strany. K tomu vzpomínka Hany 

Krskové-Dvořákové: „To ona napsala schválně, aby mě pustili. Takže to ne, zaplať 

pánbůh, já jsem tam fakt nestonala. Já jsem byla vždycky hubená a na jídlo jsem nikdy 

moc nebyla, tak jsme to nějak tak přežily teda. No to ona psala, to ona psala 

Zápotockýmu asi dvakrát, když už byl Zápotockej prezidentem a já jsem jí říkala, když 

mi to říkala, ‚Mami, prosímtě vykašli se na to, vždyť to nemá cenu.‘“461 

 

                                                
459 podle prokurátora bylo při výměře trestu porušeno ustanovení druhého a čtvrtého odstavce § 29 tr.z.  
460 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
461 Tamtéž. 
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Její žádost byla 10. června zamítnuta Krajským soudem v Liberci 

s odůvodněním spravedlivosti a správnosti uloženého trestu. Ohledně výše rozsudku a 

jeho odůvodnění se prý mohla matka kdykoliv obrátit na obhájce dcery, případně na 

předsedu senátu: „Jestliže byla její rodina komunistického smýšlení, tak se svým 

jednáním postavila nejen proti celé společnosti ale i proti své rodině.“462  

Na základě amnestie prezidenta republiky z 4. května 1953 měl být Krskové 

snížen, případně odpuštěn trest za usmrcení lidského plodu, na nějž se uvedená 

amnestie, jako na trest nepřevyšující jeden rok odnětí svobody,  vztahovala. Vzhledem 

ke stanovení úhrnného trestu na spodní hranici sazby ale bylo její použití Krajským 

soudem v Liberci 10. září  1954 zamítnuto.  

 

Žádost o milost podala i matka Jiřiny Hartigové, Marie Jůzová. Originál žádosti 

se v archivních materiálech SOA Litoměřice nedochoval, na základě textu rozhodnutí 

soudu je ovšem možné předpokládat, že Jůzová odůvodnila svou žádost péčí o 

sedmiletého syna Hartigové, který byl v době výkonu trestu rodičů právě v péči 

Jůzové.463 Okresní národní výbor v Radčicích posoudil žádost o milost Jůzové takto: 

„Trestný čin, který měla odsouzená spáchati, ohrožoval životy jiných a snad i většího 

počtu dětí, proto nemůžeme brát na zřetel pro jedno dítě, zvláště když by tohoto 

manévru mohlo být použito k omilostnění aby mohla prováděti další činy, které by mohli 

ohrožovati bezpečnost státu a s tím tisíce našich dětí všech pracujících.“464 

Dne 10. září 1954, tedy rok a půl po vynesení rozsudku, byla žádost o milost 

zamítnuta. 

 

Vzhledem k tomu, že se Hany Krskové netýkala amnestie  z roku 1953 ani 1955, 

byla propuštěna až v roce 1960, po odpykání poloviny trestu.465 Ve stejnou dobu byla 

propuštěna i Jiřina Hartigová. Stejně tak se jistě netýkala amnestie z roku 1955 ani 

manžela Hartigové, nejméně sedm let tedy syn své rodiče mohl vídat (není jisté, že je 

opravdu vídal) pouze na návštěvách ve vězení. Jak asi své rodiče po tolika letech přijal? 

Hana Krsková-Dvořáková vzpomíná, že partnerské vztahy mezi Hartigovými byly 

                                                
462 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 158, T4/60, s. 2 usnesení o zamítnutí žádosti o 
milost. 
463 Většina rozhodnutí o milost byla u prostudovaných případů oznámena přibližně měsíc po podání 
žádosti. Dá se tedy předpokládat, že žádost podala Marie Jůzová v srpnu nebo na konci července 1954. 
464 Tamtéž, vyjádření ONV Radčice k žádosti o milost. Věta je gramaticky i syntakticky naprosto špatně, 
což svědčí o tom, jak „vzdělaní“ lidé byli v představenstvech Národních výborů. 
465 Rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedený 24.6.2011. 
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narušené již před jejich zatčením, vzhledem k mileneckému vztahu mezi Jiřinou 

Hartigovou a Jaroslavem Mochanem. Syn se prý v pozdější době, po rozvodu rodičů po 

příchodu z vězení, od matky odstěhoval.466 Důvody nicméně mohly různé, zda na tom 

mělo vinu i věznění matky se již zjistit nepodaří. 

 

Hana Krsková po propuštění zjistila, že její snoubenec Jiří Vokněr na ní opravdu 

čekal, tak jak jí kdysi slíbil. Nicméně čekal pouze do roku 1959, kdy se oženil. Jeho 

bývalou snoubenku propustili z vězení rok poté. Několik let po svém propuštění se 

Hana Krsková vdala a narodila se jí dcera.  

Z osmadvaceti obžalovaných z procesu Otakar Vrbenský a spol. dnes žijí již 

pouze tři osoby, Hana Krsková-Dvořáková, Jaroslav Palička a Ladislav Trejbal. Jiřina 

Hartigová zemřela 18. listopadu 2000.467  

 

8.2. Případ Věry Fisherové, Marie Noskové a Aleny Špinkové 

 

 Dne 22. června 1954 byl u Krajského soudu v Liberci projednáván případ 

protistátní skupiny Ladislava Kozíka. Celkem devět osob bylo žalováno, že spolu 

s Ladislavem Kozíkem, válečným invalidou a majitelem trafiky v Liberci, vytvořilo 

protistátní skupinu ‚Tomáš Garrigue Masaryk Lány-Ratolest‘ „zaměřenou proti 

dnešnímu zřízení a podle vlastního doznání usilující o jeho zvrat.“468 Dále údajně 

Kozíkova skupina rozšiřovala protistátní letáky, sbírala informace pro zahraniční 

rozhlas a připravovala sabotážní akce.469  

Členkami údajné organizace byly také tři ženy, magistra farmacie Věra 

Fisherová z Liberce, trafikantka Marie Nosková z Prahy a průvodčí ČSD Alena 

Špinková z Liberce. Zmíněné ženy podle žaloby podepsaly přihlášky do organizace a 

plnily různé, Kozíkem a dalšími členy  zadané úkoly. 

 

Věra Fisherová se narodila 19. srpna 1927 v Praze. Její otec byl židovského 

původu a do roku 1950 provozoval soukromou lékařskou praxi. Fisherová nemohla 

z rasových důvodů studovat na střední škole a proto pracovala jako dělnice, studium 

                                                
466 Tamtéž. 
467 podle záznamů KPV. 
468 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T11/54, s. 3 rozsudku. 
469 Podle výpovědi Věry Fisherové Kozík navrhoval zničit „skladiště pytlů na nádraží Janův Důl, 
skladiště koží na jatkách v Liberci a dále ještě ničit telefonní vedení.“ ABS, s. 129. 
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reálného gymnázia dokončila roku 1947 a poté studovala čtyři roky na farmaceutické 

fakultě. Studium dokončila roku 1951.  

Podle výpovědí dvou kolegyň Fisherové byla žalovaná dobrou a pečlivou 

pracovnicí a rozhodně nebylo možno jí považovat za „nepřítele režimu“. Podle Heleny 

Hůlové „se jmenovaná zavazovala, že se bude starat o nástěnné noviny v lékárně a že si 

vezme patronát nad politickou výchovou laborantek, které mají někdy na jaře 1954 

skládat zkoušky.“470 Totéž potvrdila u výslechu i druhá spolupracovnice Fisherové, 

Růžena Čelišová. Obě ženy ovšem shodně vypověděly, že se Fisherová stýkala 

s Milošem Procházkou, zaměstnancem sekretariátu Svazu protifašistických 

bojovníků471, jenž za ní docházel i do zaměstnání.  

Miloš Procházka hrál podle žaloby hlavní roli i v údajném zapojení Fisherové do 

Kozíkovy protistátní organizace. Fisherová prý byla Procházkou, svým milencem, 

v srpnu 1953 přesvědčena, aby vstoupila do organizace TGM Lány-Ratolest. Svůj vztah 

s Procházkou potvrzuje Fisherová i ve výslechovém protokolu z 3. ledna 1954 (tedy 

necelý měsíc po zatčení): „Do protistátní činnosti jsem se zapojila proto, že jsem v této 

příležitosti viděla možnost častých styků s Milošem Procházkou, úředníkem ze sekr. KV 

SPB v Liberci, který mě do ilegální organizace zapojila a do kterého jsem byla 

zamilovaná.“472 Přestože podle spolupracovnic měla Fisherová kladný vztah k režimu, 

byla podle žaloby nespokojena s tím, že je neustále přemisťována na jiná pracoviště a 

proto prý získala k lid. dem. zřízení negativní postoj.  

Procházka prý po rozhovoru s Fisherovou vyhledal Kozíka a ten jim předal 

přihlášky, které oba podepsali.473 Zároveň údajně Procházka Fisherovou požádal, aby 

mu v lékárně opatřila uspávací prostředek. Ten měli členové organizace podle 

výslechového protokolu Fisherové použít k uspání jistých osob a získání jejich dokladů. 

Fisherová na sobě proto prý vyzkoušela hypnotikum jménem Luminal.474 Procházkovi 

                                                
470 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Věry Fisherové, sign. V-343/L,  s. 113. 
471 tedy organizací, která vzhledem ke své povaze rozhodně nemohla být považována za baštu nepřátel 
režimu.  
472 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Věry Fisherové, sign. V-343/L, s. 118. U soudního přelíčení 
Fisherová svůj vztah k Procházkovi popřela a uvedla, že se domnívala že to pro ni bude polehčující 
okolnost pokud uvede že do něj byla zamilovaná. (SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, 
T11/54, s. 10 protokolu o hlav, líčení). 
473 Celá situace s podepisováním přihlášek do ilegální organizace mi přijde absurdní, ilegální je přeci 
proto, že je nepovolená režimem a v tom případě by měla pracovat v co největším utajení a ne fungovat 
na základě podepisovaní přihlášek.  
474 Barbiturát se sedativními účinky, aplikuje se do svalu nebo intravenózně, účinek nastupuje po 20 až 60 
minutách, sedativní účinky působí zhruba tři až pět hodin.  
Luminal [online]. 2011. [cit. 3.4.2011]. Dostupné na WWW: < 
http://www.farmaceutika.info/luminal#spc>. 
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ale tento lék nedala. V téže době, tedy v září 1953 ještě Kozík Fisherovou požádal, aby 

mu v lékárně opatřila výživu pro členy organizace, kteří se musí skrývat. Fisherová tedy 

podle své výpovědi předala Procházkovi v září pět krabic Sunaru a láhev lihu a  

v prosinci téhož roku ještě další tři krabice Sunaru.  

Podle své výpovědi se také Fisherová zúčastnila dvou schůzek, v září a říjnu 

1953.  Na těchto schůzkách prý Kozík vypravoval své zážitky z války a říkal jim, že ho 

má navštívit známý z (neuvedeného) ministerstva, který mu předá další pokyny 

k protistátní činnosti. Na schůzce v říjnu také údajně dostala Fisherová krycí jméno 

„Barbara Světlá“. S pracovníkem ministerstva, jistým Hrádkem, se Fisherová podle své 

výpovědi setkala v listopadu 1953 v Praze a předala mu zprávy vypracované Kozíkem. 

Jejich obsahem měl údajně být seznam osob z Liberce, které Kozík podezíral ze 

spolupráce s StB. Hrádek se také prý Fisherové dotazoval na jména osob, které se 

skrývají a řídí jejich organizaci a předal Fisherové mapu, na níž měla zakreslit umístění 

vysílaček vlastněných jejich organizací. Fisherová si s Hrádkem údajně sjednala další 

schůzku, ale na ní se již nedostavila, protože podle jejích slov: „…nám nedával žádné 

pokyny pro naší illegální činnost a že se jen dotazoval na naší organizaci a její činnost. 

V tomto smyslu jsem také po příjezdu zpět do liberce informovala Kozíka a Procházku, 

kteří souhlasili s tím, abych na schůzku s Hrádkem již nejezdila.“475 

Na další schůzce měl údajně Kozík Fisherové předat protistátní leták s názvem 

„List Rady svobodného Československa“ v němž byly podle Fisherové „uvedeny nějaké 

citáty Beneše a Masaryka a obsah letáku byl zaměřen proti stávajícímu zřízení v naši 

republice.“476 Leták prý Fisherové doma spálila. Na schůzce v listopadu 1953 byli 

Fisherová a Procházka podle závěrů vyšetřování seznámeni s Marií Noskovou. Od ní 

měl Kozík údajně získat rozmnožovací blány, které pak Fisherová předala Procházkovi. 

Tomu prý předala také lékařský recept na fiktivní lék. Procházka ho prý měl Fisherové 

ukázat, pokud by za ní přišel do lékárny a chtěl s ní mluvit.   

Věra Fisherová byla zatčena 19. prosince 1953. 

 

Marie Nosková se narodila 28. března 1897 jako čtvrté dítě rodičů dělnického 

původu. V roce 1922 se provdala za dělníka Jana Nosku. Vzhledem k tomu, že byl její 

                                                
475 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Věry Fisherové, sign. V-343/L, s. 125. Je možné, že se jednalo 
o agenta provokatéra, který byl pověřen infiltrací skupiny a zjišťováním informací o jejích členech. 
V archivních materiálech o tom ovšem nejsou žádné důkazy a proto tato skutečnost zůstává pouze 
spekulací. 
476 Tamtéž, s. 127. 
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manžel válečný invalida, získala Nosková v roce 1934 nebo 1935 trafiku na 

Václavském náměstí v Praze. S Janem Noskou, jenž zemřel roku 1940, měla Nosková 

syna, který se narodil v roce 1923.  

Podle výpovědi za Marií Noskovou přijel v létě 1953 její známý Kozík, který jí 

žádal, zda by mu mohla opatřit kancelářský a rozmnožovací papír. Nosková se ho prý 

neptala na co dané věci potřebuje, Kozík jí ale prý naznačil, že je to pro jistou 

protistátní organizaci. V listopadu téhož roku jela Nosková za Kozíkem na návštěvu. 

Podle žaloby mu předala rozmnožovací blány, o které jí údajně žádal a poté se setkala 

se dvěma osobami, podle jejích slov s Fisherovou a Procházkou: „Z jednání jsem jasně 

poznala, že oba jmenovaní jsou zapojení v illegální organizaci, neboť Procházka 

převzal od Kozíka rozmnožovací blány, které jsem mu přivezla.“477 Poté jí prý Kozík 

přinesl protistátní leták a přihlášku, kterou Nosková podepsala, protože, podle své 

výpovědi, nesouhlasila se státním zřízením a provedenou měnovou reformou.478  

Podle výpovědi Kozíka mělo být její činností opatřování papíru pro tisk 

ilegálních materiálů. Padesát kusů rozmnožovacích blan údajně Nosková zakoupila u 

jistého Miloše Škarvady v Olešnici. Ten v rámci své výpovědi uvedl, že po roce 1952 

zapomněl všechny blány odevzdat a zbylo mu jich asi pětadvacet.479 Nosková ho prý 

poprosila, aby jí je prodal, protože si potřebuje namnožit vzory na pletení. Ve své 

výpovědi však Nosková uvádí, že Škarvadovi řekla o záměru dát blány svému 

známému.480 

Marie Nosková nebyla v průběhu vyšetřování zatčena a až do hlavního líčení 

byla ponechána na svobodě.  

 

Třetí ženou v procesu byla Alena Špinková, narozená 1. března 1933. Špinková 

pracovala jako průvodčí Československých drah v Liberci a s Kozíkem se podle svých 

slov seznámila v jeho trafice v libereckém Horním Růžodole, kam chodila nakupovat 

cigarety a noviny. Při jednom z rozhovorů s Kozíkem si prý Špinková stěžovala, že má 

                                                
477 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Noskové, sign. V-343/L, s. 156. 
478 realizovaná 1. června 1953 se záminkou zlikvidování černého trhu a konfiskace majetku 
“kapitalistických živlů”. Místo toho kurz 50:1 doslova ožebračil obyvatele napříč sociálními třídami. K 
tomu více Jirásek, Zdeněk- Šůla, Jaroslav, Velká peněžní loupež v Československu aneb 50:1, Praha 
1992, 164 s. 
479 Na základě oběžníku podnikového ředitelství měly být všechny rozmnožovací pomůcky z obchodů 
zaslány do Okresní prodejny v Boskovicích. Prodej a nákup rozmnožovacích pomůcek byl nadále možný 
pouze se souhlasem SNB. 
480 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Noskové, sign. V-343/L, s. 157. 
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malý plat a Kozík jí v září 1953 nabídl, aby se stala členkou jeho   organizace.481 

Špinková prý podepsala přihlášku, jejíž kopii prý poté doma ukázala matce a následně 

spálila. Dále Špinková vypověděla, že ve schránce našla leták s názvem „Hovoří Jan 

Masaryk“. To, jak se leták ke Špinkové dostal je poněkud zvláštní: „Uvedený leták jsem 

nalezla v naší schránce na dopisy asi dva dny před tím, nežli jsem ho odevzdala 

Kozíkovi. Leták byl vložen do obálky, nefrankován a na obálce bylo napsáno moje 

jméno. Uvnitř byl samotný leták  s poznámkou, přepiš to. Kdo leták vložil do schránky 

nevím, já jsem ho jednou přepsala, přečetla mamince a předala Kozíkovi. Leták, který 

jsem obdržela já, byl psán dětskou rukou a tento jsem spálila.“482 Otázkou tedy zůstává 

nejen, kdo leták Špinkové dal a proč, ale i proč ho dal právě Špinkové. Je možné, že 

leták byl vytvořen jako forma provokace StB a měl usvědčit Kozíka z rozšiřování 

protistátních letáků. Kozík totiž popřel, že by ho Špinkové poslal sám, Špinková mu ho 

prý sama dala při jedné z návštěv. 

Alena Špinková dále vypověděla, že jí Kozík žádal o jména funkcionářů lidové 

správy. Podle své výpovědi mu sdělila jména dvou soudců z lidu, kteří dříve pracovali 

v liberecké Textilaně, jistého Sobotky a Lízlera a dále jméno jistého Karla Husáka. 

K čemu jména Kozík potřeboval se údajně Špinkové nesvěřil a ona se ho na to také 

neptala. 

Stejně jako Marie Nosková byla i Alena Špinková vyšetřována na svobodě. 

 

Žaloba tzv. protistátní skupiny Ladislav Kozík a spol. vinila všechny tři výše 

zmíněné ženy z trestného činu sdružování proti republice.483  

Věra Fisherová u soudu popřela svůj milenecký vztah s Procházkou a podle své 

výpovědi také předala Noskové adresu Hrádka. Nosková jí pak údajně potvrdila, že 

Hrádek je agentem StB. S Procházkou se prý jela podívat do Hanychova ke kostelu, kde 

mělo být údajně skladiště zbraní, jak podle ní tvrdil Kozík. Žádné zbraně tam ale prý 

nenašli. Dále Fisherová potvrdila, že údajná organizace vlastně kromě náboru členů a 

rozdávání letáků v rámci skupiny žádnou činnost nevyvíjela, o všem se vždy pouze 

mluvilo, ale ve skutečnosti „...nic konkrétního řečeno nebylo“.484 Tomu odpovídá i 

výpověď Ladislava Kozíka, který u soudu vypověděl, že si celou protistátní skupinu 

                                                
481 Kozík ve výpovědi uvedl:“Jednou za mnou přišla Alena Špinková která nadávala a vedla řeči že to 
praskne.“ SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T11/54, s. 2 protokolu o hlavním líčení. 
482 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Aleny Špinkové, sign. V-343/L, s. 140. 
483 podle § 80 odst. 1 trestního zákona. 
484 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T11/54, s. 11 prot. o hlav. líčení 
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vymyslel, protože se mu lidé „posmívali“ a proto své členství v protistátní skupině 

předstíral.485 

Marie Nosková u soudu potvrdila, že Kozíkovi poslala balík kancelářského 

papíru, ale předání kopírovacích blan popřela. Při konfrontaci se svou výpovědí 

z vyšetřování, kde předání blan potvrdila, uvedla Nosková: „Toto jsem neříkala. Když 

jsem protokol nechtěla podepsat, vyšetřující referent mě řekl, že z toho udělá takový 

případ, že se z toho již nedostanu.“486 V reakci na to ovšem promluvil Kozík, trvající na 

své výpovědi. To potvrdil i Procházka, který od Kozíka blány převzal. Nosková prý u 

toho byla a „...tvářila se jako když jsou od ní.“487 Jak se člověk v takovém případě tváří? 

Obžalovaná Alena Špinková si prý podle své výpovědi opravdu Kozíkovi 

stěžovala na malou mzdu a také na jejich nájemníka Husáka, který s ní a její matkou 

měl údajně neustále rozepře. Dále potvrdila, že podepsala rukou psanou přihlášku do 

organizace a předala jména dvou soudců z lidu a Husáka Kozíkovi. Podle Procházky a 

Fisherové prý byla Špinková z Kozíkovy organizace kvůli své špatné pověsti 

vyloučena. 

 

Po poradě soudu byl vynesen rozsudek. Věra Fisherová byla odsouzena ke třem 

letům odnětí svobody. Výše trestu byla zdůvodněna údajnou společenskou 

nebezpečností a také aktivní činností obviněné, podle soudu jí ale polehčovalo doznání 

a také „svedení“ Procházkou, následkem čehož měl prý její trestný čin „nádech hrdinné 

romantiky.“488 Fisherové byla zároveň jako vedlejší trest vyslovena ztráta občanských 

práv na tři roky.  

Marie Nosková byla odsouzena ke třem měsícům odnětí svobody. Soud 

v rozsudku uvedl, že její popírání výpovědi u soudu nemůže být bráno jako pravdivé, 

protože jí usvědčují tři výpovědi dalších odsouzených. V potaz byla údajně při 

stanovování výše rozsudku vzata poměrně malá intenzita zapojení do činnosti Kozíkovy 

organizace, její věk a nemoc a „třídní původ“. Na základě těchto skutečností bylo 

použito zmírňovacího ustanovení.489 

                                                
485 Tamtéž. 
486 Tamtéž., s. 14 prot. o hlav. líčení. Nosková dále uvedla, že byla nervově nemocná a navíc vyčerpaná 
z osmihodinového výslechu a proto protokol podepsala.  
487 Tamtéž. 
488 Tamtéž, s. 6 rozsudku 
489 podle § 30 tr.z. 
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Alena Špinková byla na základě svého nízkého věku a malé angažovanosti 

v případu odsouzena, s použitím zmírňujícího ustanovení, k šesti měsícům odnětí 

svobody.  

  

Ve fondu SSNV v Národním archivu v Praze se zachoval osobní spis Věry 

Fisherové. Z dochovaných záznamů je možno vyčíst, že za dobu svého věznění měla 

Fisherová celkem šest návštěv, v rámci nichž měla možnost se, byť na krátkou dobu, 

setkat se svými rodiči Zdeňkem a Dagmar Fisherovými. Průměrná délka návštěv byla 

půl hodiny.490  

Ve spise se též vyskytují záznamy o odeslaných a přijatých dopisech, všechny 

od nebo pro rodiče vězněné a také záznamy z vyšetřovací vazby. Podle nich byly den 

před Štědrým dnem Věře Fisherové poskytnuty psací potřeby a dvacet papírů. Téhož 

dne jí bylo v rámci povolení kouření předáno pět cigaret a balíček.491 Vyšetřovatelé byli 

tedy pravděpodobně s průběhem vyšetřování spokojeni. 

8. března 1954 bylo vyšetřování skončeno a vyšetřující pracovník tedy 

navrhoval, aby „vyšetřovanci č. 1075 na cele 46 byly povoleny veškeré možné úlevy.“492 

Zpráva úlevy nespecifikuje, nicméně mohlo se například jednat o spaní v libovolné 

poloze nebo příjem balíčků od rodinných příslušníků. Největší úlevou pro vyšetřovanou 

byl ale samozřejmě konec výslechů.  

Věra Fisherová byla z liberecké věznice přemístěna do věznice v Mladé 

Boleslavi, odkud byla  10. srpna 1954 přemístěna do věznice v Minkovicích. Alena 

Špinková byla 12. října 1954 přemístěna na Slovensko, do NPT Želiezovce a měsíc a 

půl poté do NPT Trnovec nad Váhom.493  

 

6. března 1955 podali rodiče Věry Fisherové žádost o milost pro svou dceru, 

zdůvodněnou zdravotním stavem Karla Fishera, jejího otce, který prý v důsledku 

přepracovanosti a strachu o dceru onemocněl plicní tuberkulózou. Žádost byla 17. 

května téhož roku Krajským soudem v Liberci zamítnuta, s odůvodněním, že se na Věru 

Fisherovu vztahovala amnestie prezidenta republiky, v rámci níž jí byl odpuštěn zbytek 
                                                
490 např. první návštěva, 12. září 1954 trvala od půl jedenácté do jedenácté hodiny.  NA, fond SSNV, 
osobní spis Věry Fisherové, nestr., záznamy o návštěvách. 
491 Tamtéž, zpráva pro vyšetřovací odbor. Vyšetřovanci směli ve vazbě kouřit pouze za „odměnu“, ve 
vězení se na pracovních útvarech chodilo kouřit ven, v pevných věznicích se na celách kouřit nesmělo a 
na cigaretu se proto chodilo většinou na záchod. (Na základě vzpomínek Hany Truncové, sepsaných 
26.3.2011). 
492 NA, fond SSNV, osobní spis Věry Fisherové, zpráva pro vyšetřovací odbor. 
493 Tamtéž, zprávy o přemístění vězně. 
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trestu. Po propuštění ale Věru Fisherovou stále provázel vedlejší trest – ztráta 

občanských práv, která jí znemožňovala vykonávat zaměstnání magistry farmacie a 

Fisherová musela pracovat sice v chemické továrně, ale na pozici dělnice. Podala tedy 

žádost o milost, které bylo 12. října 1956 vyhověno a vedlejší trest byl zrušen. 

 

Marie Nosková podala 18. října 1954 žádost o odložení trestu, kterou 

zdůvodňovala svým zdravotním stavem: „Jsem těžce nemocna a vrátila jsem se 

z nemocničního léčení, v kterém po dalších vyšetření mám pokračovati. Jsem stižena 

těžkým zánětem žlučníku, a další střevní nemocí, která dosud není přesně lékařsky 

vyšetřena. Nejsem vůbec schopna chůze a jakéhokoli jiného pohybu.“494 Na základě 

doloženého lékařského doporučení z listopadu 1954 byl Noskové odložen trest o dva 

měsíce. Podle státní prokuratury měla být Nosková vyzvána k nástupu trestu k 15. lednu 

1955. Nosková ovšem trest nenastoupila ani v lednu 1955, ještě v březnu téhož roku 

žádá Okresní prokuratura v Praze informaci, jaký je zdravotní stav Noskové a zda je 

možné, aby trest nastoupila. Stejně tak v květnu 1955 žádá Okresní prokuratura v Praze 

informaci, zda je možné na případ Noskové použít amnestii prezidenta republiky, když 

dosud nenastoupila k výkonu trestu. Jak celý případ dopadl není z archivních materiálů 

Archivu bezpečnostních složek ani SOA Litoměřice zřejmé, osobní spis z fondu SSNV 

se pravděpodobně nedochoval. 

 

Matka Aleny Špinkové také žádala prezidenta republiky o milost pro svou 

dceru. V nedatovaném dopise uvádí, že dcera se prý byla Kozíka zeptat, co má udělat 

s protistátním letákem, který našla ve schránce. Ten jí ale prý neporadil a dcera se o 

leták dále nestarala až do doby, kdy byla obžalována z rozšiřování protistátních letáků. 

Matka se v dopise odvolávala na svůj zdravotní stav, péči o patnáctiletého syna a 

druhou dceru, která se k ní přestěhovala se třemi dětmi a jíž musí finančně pomáhat a 

prosí prezidenta o odpuštění poloviny trestu její dceři. Žádost Boženy Špinkové ovšem 

nebyla vyřízena, neboť dříve, než se soud dostal k tomu, aby se jí zabýval, byla Alena 

Špinková po odpykání trestu 31. března 1955 propuštěna.  

Přestože se délka trestu Špinkové může zdát, v porovnání z mnohaletými tresty 

odnětí svobody, zanedbatelná, je třeba zdůraznit, že pro mnoho rodin byla byť i půlroční 

                                                
494 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T11/54, žádost Okresní prokuratuře v Liberci o 
odklad výkonu trestu.  
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absence příjmu jednoho ze členů v mnoha případech velmi problematická. Nehledě na 

povinnost zaplatit soudní a vazební výlohy. 

 

V následujících dvou kauzách byly souzeny ženy za neohlášení trestné činnosti. 

Výše jejich trestu se opět může zdát poměrně nízká, nicméně je třeba připomenout že ve 

stejném nebo předešlém procesu byli odsouzeni také členové jejich rodiny. Ta se tak na 

několik let doslova rozpadla, nehledě na fakt, že stigma „zločinců“ si sebou obžalovaní 

nesli i dlouhá léta po propuštění z vězení. 

 

8.3. Případ Ludmily Šlamborové  

 

U Krajského soudu v Liberci stanuli 30. listopadu 1953 manželé Ludmila 

Jaroslav Šlamborovi a jejich syn Jiří. Ten byl na základě nesplněné studijní prověrky 

v roce 1949 vyloučen ze studia na vysoké škole s odůvodněním, že „se nedovedl 

ztotožniti se snahami nového pokrokového studentstva, které horlivým studiem se snaží 

získati co nejvíce vědomostí , aby získanými znalostmi pomohli při budování šťastné 

budoucnosti národu naší vlasti.“495 Po vyloučení ze školy se údajně z „nenávisti“ k 

režimu  stal členem „protistátní organizace“ svého známého, v rámci níž měl podle 

žaloby získávat nové členy a zajistit trhaviny pro zničení mostu v Jesenném. Z toho 

důvodu si podle žaloby měl nechat na adresu železniční stanice, kde pracoval jeho otec, 

zaslat balíček s deseti granáty a protistátními letáky. Zásilku otec omylem rozbalil a 

poté, co se mu syn svěřil, že je členem protistátní organizace, ho přesvědčil aby letáky 

zničil. Granáty měli manžel se synem podle výpovědi Ludmily Šlamborové zahrabat 

pod kurník. Později se Jaroslav Šlambor se vším svěřil manželce a v době vojenské 

služby syna prý granáty společně vyhrabali a odstranili.496  

 

Důvodem žaloby z neoznámení trestného činu měl být údajně rozhovor 

Šlamborové se synovým přítelem z vysoké školy. Šlamborová měla údajně vyslechnout, 

jak se syn s kamarádem baví o tom, že „se musí dát dohromady.“497 Šlamborová prý 

                                                
495 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 4, T 23/53, s. 1 žaloby 
496 Podle výpovědi Ludmily Šlamborové je jmenovaná odvezla za vesnici a hodila do „jalové strouhy“ 
(SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 4, T 23/53, protokol o výslechu obžalovaného) 
497 Tamtéž,, s. 3 žaloby 
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synovu bývalému spolužákovi řekla, „aby syna do ničeho netahal“498, čímž si podle 

žaloby jasně uvědomovala, že se jedná o tzv. velezrádnou organizaci.  

Přiznanou trestnou činnost potvrdila Ludmila Šlamborová i u soudního 

přelíčení. Podle své výpovědi ale nepokládala za nutné synovu činnost oznámit, když 

věděla, že syn oznámil existenci protistátní skupiny v průběhu své vojenské služby.499 

Soud ovšem toto zdůvodnění nepřijal, měla  se prý přesvědčit, že byla činnost 

protistátní skupiny skutečně oznámena. 

 

Podle přesvědčení soudu, přestože žaloba označila rodinu jako „maloburžoazní“, 

nebylo Šlamborovy možné vnímat jako tzv. třídní nepřátele a proto u všech tří 

odsouzených bylo při výměře trestu použito zmírňující ustanovení. Ludmile 

Šlamborové byl uložen trest odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců.500 

Polehčujícími okolnostmi bylo podle soudu doznání, zničení granátů a také uplynutí 

poměrně dlouhé doby od spáchání žalovaného trestného činu. Manžel Šlamborové byl 

odsouzen podle stejného paragrafu k odnětí svobody ve výši jednoho roku. Jiří Šlambor 

byl za sdružování proti republice odsouzen ke dvěma a půl letům vězení. Zároveň byla 

všem třem odsouzeným vyslovena jako vedlejší trest ztráta občanských práv na tři roky. 

Po skončení soudního jednání nebyli Ludmila Šlamborová ani její manžel vzati do 

vazby, jelikož pro ni nebyly shledány důvody501 a do vězení tedy nastoupili až po 

vynesení rozsudku. Kdy trest nastoupili se v archivních materiálech nezachovalo. 

 

Manželé Šlamborovi podali proti výši rozsudku odvolání. V dopise, zaslaném 

předsedovi senátu Nejvyššího soudu Černému, se odvolávali na fakt, že oba pocházejí 

z velice chudých poměrů a rozhodně tedy nejsou tzv. maloburžoazní rodinou. Zároveň 

se Šlamborovi odvolávali na svou činnost za druhé světové války: „Jiří ví jakého jsme 

smýšlení, neboť jsme byli aktivně činní za protektorátu i v době revoluce,, vždyť jsme 

zde měli i v noci plnou kancelář partyzánů a já jsem jim vařila. Máme doposud hrnec 

kterému říkáme partyzánský.“502  Aktivně činný v odboji byl prý za války i jejich syn, 

když fungoval jako spojka mezi jednotlivými partyzánskými skupinami. Pověst svého 

                                                
498 Tamtéž. 
499 Jiří Šlambor údajně doznal činnost protistátní skupiny svému nadřízenému, důstojníku Balatkovi. O 
svém členství ve skupině ale podle výpovědi Balatky nemluvil. 
500 podle § 35 odst. 1 zák. č. 231/48 Sb. 
501 na základě § 96 tr.ř. 
502 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 4, T 23/53, s, 2 dopisu předsedovi senátu Nejvyššího 
soudu. 
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syna na vesnici obhajují rodiče sňatkem s dcerou „nejlepšího komunisty“503 v obci. Na 

konci dopisu si Ludmila Šlamborová stěžuje na celý průběh procesu, kdy jim prokurátor 

Kolařík řekl, že „...na 100% lžeme“504, zatímco oni si mysleli, že likvidace granátů a 

protistátních letáků bude přijata u vyšetřování jako polehčující okolnost a služba státu. 

Přes veškeré snahy bylo ovšem jejich odvolání 19. února 1954 zamítnuto.  

Bylo by jistě zajímavé zjistit, jak a zda pokračovalo manželství Jiřího Šlambory. 

V době jeho věznění byla manželka v jiném stavu a čekala jejich první dítě, měli čtvrt 

roku po svatbě. Dcera vlivného komunisty a manželka „protistátního živla“, jak jí asi 

její okolí vnímalo? 

 

Ludmila Šlamborová byla propuštěna na amnestii prezidenta republiky ze dne 4. 

května 1953, na základě níž jí byl prominut celý trest odnětí svobody. Amnestie se na ní 

vztahovala vzhledem k jejímu věku, ženám nad padesát pět let byl trest zrušen v plném 

rozsahu.  

Návrh na soudní rehabilitaci kauzy podával v roce 1969 pouze syn 

Šlamborových, neboť oba jeho rodiče již zřejmě nežili.505 Pravděpodobně s nástupem 

normalizace ale návrh na zahájení rehabilitačního řízení v únoru 1970 stáhnul.506 

V návrhu na přezkumné řízení se Jiří Šlambor odvolával na nesprávné postupy 

při vyšetřování. Je tedy zřejmé, že stejně jako naprostá většina ostatních politických 

vězňů byl ke svému přiznání donucen.  

 

8.4. Případ Anny Tondrové 

 
 Anna Tondrová byla odsouzena v politickém procesu, který navazoval na proces 

s jejím manželem Josefem Tondrem. Ten emigroval za druhé světové války za okupace 

do Anglie. Po válce se vrátil zpět  do Československa, kde působil jako štábní rotmistr 

až do roku 1949, kdy byl odsouzen vojenským soudem a propuštěn z armády. Jako 

důstojník, jenž byl za války v tzv. kapitalistické zemi, se stejně jako mnoho jeho kolegů 

stal obětí vykonstruovaného politického procesu. Stát se tak zbavoval osob, které by 

                                                
503 Tamtéž. 
504 Tamtéž. 
505 Pokud by žili, zřejmě by se k návrhu připojili. Ludmila Šlamborová se narodila roku 1889 a její 
manžel roku 1890. 
506 Je nicméně možné, že svůj návrh stáhl, když se ukázalo, že by rehabilitační řízení skončilo zamítnutím 
žádosti, stejně jako v případě Hany Krskové-Dvořákové. K tomu více příloha č. 3. 
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mohly mít vliv na chod státu a právě armáda byla jedním z hlavních nástrojů politiky 

komunistické strany. Po propuštění z armády pracoval Tondr jako dělník, roku 1952 byl 

znovu zatčen a 10. dubna 1954 odsouzen za velezradu k jedenácti letům odnětí 

svobody. 

 Tondrova manželka byla v následném procesu odsouzena za neoznámení 

trestného činu manžela, tj. jeho členství v protistátní organizaci.  

  

 Politické procesy se členy předúnorové československé armády byly jedny 

z prvních, které po roce 1948 probíhaly. Nejznámějším procesem se stala kauza 

generála Heliodora Píky, první popřevratová justiční vražda. Následovaly další procesy 

a další vraždy, do roku 1951 bylo na základě politických čistek vyřazeno z armády přes 

4800 důstojníků, v armádě zůstala pouze čtvrtina důstojnického sboru z roku 1945.507 

V rámci tvorby politického procesu byli bývalí důstojníci vězněni v tzv. Domečku na 

pražských Hradčanech, kde z nich nelidským způsobem vyšetřovatelé doslova vybíjeli 

přiznání.508 Od Státního a později krajských soudů pak odcházeli bývalí členové armády 

s absolutními nebo mnohaletými tresty, ve většině případů ještě zostřenými umístěním 

na práci do uranových dolů. Muži jako oni se na svobodu vracet neměli.509  

 

 Anna Tondrová se narodila 9. května 1907. Její rodiče vlastnili hospodářství a 

Anna se vyučila krejčovou. Roku 1936 se provdala za svého stávajícího manžela Josefa 

Tondra, vedoucího obchodu s kůžemi. Ten Tondrová roku 1938 koupila a vlastnila jej 

až do roku 1946, poté pracovala na hospodářství, které zdědila po rodičích. Manželství 

Tondrových bylo bezdětné. Podle zprávy o pověsti z místa bydliště – Bakova nad 

Jizerou byla sice „osobou, proti níž nebylo po stránce sousedského soužití nic 

podstatného zjištěno“ ale zároveň „nepožívá dobré pověsti, zejména ne po stránce 

politické a poměru k dnešnímu l. dem. zřízení“.510 Jako manželka bývalého důstojníka 

ani dobré politické pověsti požívat nemohla. Stejně jako v řadě ostatních případů, i zde 

má zpráva o pověsti velmi malý reálný vypovídací charakter, přes tyto dokumenty se 

vyřizovaly dávné sousedské spory, za relevantní se braly pomluvy a neověřené 

                                                
507 Kaplan, Komunistický režim…, s. 85.  
508 K tomu Šedivý,  Zdeněk F,  Domeček. Mučírna na Hradčanech,  Brno 2004, 223 s.     
509 K tematice politických procesů s důstojníky Bret ,Jan, 22 oprátek, Praha 1999, 190 s., Cílek, Roman, 
Čas 
triumfu, čas pomsty, Třebíč 1997, 195 s. 
510 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 11, T19/54, zpráva o pověsti. 
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informace. Přesto se zprávy o pověsti četly u soudu, aby si členové senátu a případné 

publikum udělalo o souzeném „obrázek“.  

 

 Podle žaloby podezírala Tondrová manžela z nevěry, protože v rámci své údajné 

protistátní činnosti často odcházel večer nebo v noci z domu. Aby Tondr nevěru popřel, 

svěřil se prý v březnu 1952 manželce, že je členem protistátní organizace a sdělil jí také 

údajně jména osob, se kterými připravuje státní převrat.  

 Podle žaloby a výpovědi samotného Tondra se manželka stala členkou jeho 

protistátní organizace a fungovala jako spojka mezi jednotlivými členy. V červenci 

1952 měla Anna Tondrová sjednat schůzku s osobami, o nichž podle žaloby 

prokazatelně věděla, že jsou členy protistátní organizace. Dále prý byla v říjnu 1952 

přítomna toho, když její manžel přijímal do ilegální skupiny dalšího člena.511 

 Podle svých slov Anna Tondrová o manželově členství v tzv. protistátní 

organizaci nevěděla. Schůzku prý manželovi s jistým Václavem Tichým v říjnu 1952 

sjednala, pouze mu ale prý řekla, aby k nim večer přišel, protože s ním její muž chce 

mluvit. Soud ovšem její výpovědi při přelíčení neuvěřil, jelikož údajně „nemá důvodu 

nevěřit jasným a logickým výpovědím, jak Josefa Tondra tak i Václava Tichého.“512 

Citované jasné a logické výpovědi byly samozřejmě formulovány v otázkových 

protokolech vyšetřovatelů, jejichž podepsání bylo na obou mužích vynuceno 

psychickým a fyzickým násilím. 

  

 U soudního přelíčení, které se konalo 10. srpna 1954, nebyla Anna Tondrová 

přítomna, jelikož pracovala v JZD a právě bylo období sklizně. Soud tedy vzal ohled na 

potřeby socialistického hospodářství a konal se bez její účasti. Za svou žalovanou 

činnost byla Anna Tondrová odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmnácti 

měsíců a ztrátě občanských práv na tři roky.513 Při výměře trestu byla podle soudu vzata 

v potaz vysoká společenská nebezpečnost činu a nepřátelství obviněné k lid. dem. 

zřízení, na druhou stranu jí ovšem polehčoval její „třídní původ“, doba, která uplynula 

od spáchání trestného činu a také příbuzenský vztah s Josefem Tondrem.  

 Anna Tondrová podala proti výší trestu odvolání, to bylo ale zamítnuto 

s odůvodněním, že veškeré polehčující okolnosti byly zohledněny již pří hlavním líčení. 

                                                
511 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 11, T19/54, s. 1 žaloby. 
512 Tamtéž, s. 2 rozsudku. 
513 podle § 165, odst. 1. tr.z. 
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Usnesení soudu se rovněž znovu opíralo o výpovědi jejího manžela a Tichého, které 

byla přiznána větší věrohodnost než její výpověď, v níž svůj trestný čin popřela.  

 

 Anna Tondrová za dobu svého věznění prošla prokazatelně dvěma věznicemi. 

Z ÚNZ v Liberci byla 17. prosince 1954 přemístěna na Slovensko, do NPT Trnovec nad 

Váhom. Na základě amnestie prezidenta republiky z roku 1955 byl Tondrové zkrácen 

výkon trestu o jeden rok a 9. května 1955 byla propuštěna na svobodu.514 

 O soudní rehabilitaci žádala Tondrová již v roce 1970, tehdy ale byla její žádost 

zamítnuta. Další rehabilitační řízení se konalo až po roce 1989, 16. února 1991, kdy 

bylo trestní stíhání Anny Tondrové zastaveno.  

 

 Stejně jako u jiných případů, které se alespoň rámcově podobají, je i v případě 

rozsudků nad tzv. protistátními organizacemi patrná různorodost výše trestů. Pro 

zjednodušení textu na chvíli předpokládejme, že se vše stalo tak, jak to soud na základě 

žaloby posoudil. 

Srovnáme-li například případy Anny Tondrové a Ludmily Šlamborové, tedy žen 

odsouzených za neoznámení trestného činu, můžeme říci, že Anna Tondrová dostala za 

stejný trestný čin o rok vyšší trest, protože její manžel byl za války v tzv. nepřátelském 

zahraničí. Přesto byla její žalovaná činnost ještě menšího rozsahu než žalovaná činnost 

Ludmily Šlamborové.  

Pokud se jedná o tzv. protistátní skupiny Otakara Vrbenského a Ladislava 

Kozíka, je zde patrné rozdílné pojetí obou procesů. Zatímco kauza Otakara Vrbenského 

by mohla být chápána jako klasický monstrproces, tedy velký počet obžalovaných, 

obvinění z plánovaných teroristických akcí, vraždy a na ně navazující vysoké tresty 

odnětí svobody, skupině Ladislava Kozíka nebyla v propagandě přiznávána žádná velká 

role. Na tom se odrazila i celková trestní sazba obžalovaných – zatímco v prvním 

případě se tresty pohybovaly od dvaceti tří let odnětí svobody, v druhé kauze byl 

nejvyšší trest čtyři roky. Přesto se v kauze Otakara Vrbenského nevyskytují žádní 

prvoplánoví „nepřátelé režimu“, odsouzení zastávali před svým zatčením ve většině 

případů dělnické nebo úřednické profese, stejně jako obžalovaní v procesu Kozík a spol.  

  
 
 
                                                
514 Trest byl amnestován na základě úhrnné tr. sazby pod dva roky odnětí svobody. 
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9. Procesy s emigranty 
 
 
 Ilegální opuštění republiky bylo v mnoha případech v rámci politických procesů 

vnímáno jako záměrný odchod za hranice s úmyslem spojení se s některou ze 

špionážních služeb a proto bylo hodnoceno jako trestný čin velezrady, případně pokud 

se emigrant vrátil zpět na území republiky jako vyzvědačství.  Za tyto trestné činy byly 

udělovány často tresty doživotí nebo absolutní tresty. 

 Pokud byla emigrace posuzována soudem jen jako trestný čin opuštění 

republiky, bylo to často na základě třídního původu obžalovaného. Však také nejvíce 

emigrantů pocházelo z tzv. dělnické třídy, například v roce 1953 bylo z celkem 2445 

osob zadržených při pokusu o přechod hranic 926 dělnického původu.515 

 V letech 1953 a 1954 bylo u Krajského soudu za trestný čin spojený s emigrací 

odsouzeno ve třech politických procesech celkem pět žen. Jednalo se Boženu 

Janouškovou, Hanu Mazánkovou a Martu Patočkovou, odsouzené v rámci procesu 

Gabriel Janoušek a spol., dále o Annu Hertlovou odsouzenou v případu Vilém Stošek a 

spol. a Janu Fisherovou odsouzenou v procesu Richard Hübner a spol. 

 

9.1. Případ Boženy Janouškové, Hany Mazánkové a Marty Patočkové  

 

 Proces s Gabrielem Janouškem a spol. probíhal u Krajského soudu v Liberci dne 

27. ledna 1954. Před soudem stanulo celkem jedenáct lidí, kteří byli dosouzeni 

k trestům odnětí svobody od patnácti do dvou a půl let. Muž postavený do čela 

vykonstruované skupiny, bývalý důstojník československé armády Gabriel Janoušek, 

byl žalován za trestný čin velezrady. Roku 1950 byl major Janoušek z Turnova ze 

zdravotních důvodů pensionován a poté se podle žaloby rozhodl nejen opustit 

republiku, ale zároveň k jejímu opuštění pomoci dalším osobám. Za to byl Krajským 

soudem v Liberci odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 15 let. Bez pochyb se 

jednalo o další z procesů, jehož záměrem bylo likvidovat členy předúnorové 

československé armády. Tomu nasvědčuje i rehabilitační řízení z roku 1972, kde jsou 

                                                
515 Kaplan, Komunistický režim…, s. 118. V prvních čtyřech letech po převzetí moci komunisty bylo 
podle autora evidováno 43 612 uprchlíků. Pokles pokusů o útěk způsobily především vysoké tresty odnětí 
svobody, které byly za pokus o emigraci udělovány. A nikdo si nemohl být jistý, který paragraf na něj 
bude použit, jestli „pouze“ § 95, popisující trestný čin opuštění republiky s trestní sazbou jednoho až pěti 
let nebo § 78, popisující trestný čin velezrady s trestní sazbou deseti až pětadvaceti let, případně doživotí. 
K problematice státních hranic více Pulec, c.d. a Vaněk, Pavel, Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní 
hranice v letech 1951-1955, Praha 2008, 215 s. 
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uvedeny některé skutečnosti svědčící o provokaci StB. Podrobnější informace o tomto 

řízení jsou uvedeny na konci kapitoly. 

 

 Jednou z odsouzených žen byla Janouškova manželka Božena. Za Janouška se 

tato bývalá úřednice provdala roku 1938 a za dobu manželství se jim narodili syn a 

dcera. V září roku 1952 manžel od rodiny odešel, což údajně učinil proto, že svému 

známému předal tři zbraně – samopal a dvě vojenské pušky - a bál se, že bude trestně 

stíhán. O jeho pobytu na  území republiky se Janoušková dozvěděla podle svých slov od 

rodinného známého až na konci roku 1953.  

 Žaloba vinila Boženu Janouškovou, že svému manželovi a Jaroslavu Sedlákovi 

zprostředkovala ilegální útěk do zahraničí.516 Tím mu prý podle žaloby pomohla 

k velezradě, protože „si musela býti plně vědoma toho, že napomáhá svému manželovi, 

který jako štábní důstojník bude pracovati v zahraničí se zrádnou emigrací proti 

našemu státu. I když jí toto muselo být známo, jednala tak v úmyslu škoditi naší 

republice.“517 

 

 O tom, že se manžel skrývá u jistých Poloprudských se Janoušková dozvěděla 

náhodně od svého známého v prosinci 1952. Když přišla v lednu 1953 k Poloprudským, 

potkala zde svého manžela a podle výpovědi ho několikrát navštívila. V březnu 1953 jí 

prý manžel požádal o zprostředkování ilegálního přechodu přes hranice. V bytě Marty 

Patočkové se Janoušková sešla s jistým Navrátilem, který prý také sháněl převaděče pro 

jednoho svého známého. Tím známým měl být podle výpovědi Janouškové Jaroslav 

Sedlák, jehož ale prý neznala. Poté, co Janoušková kontaktovala svého známého 

Müllera z Liberce, měl jim tento podle údajně dát kontakt na jistého převaděče Čápa. O 

tom informovala Janoušková Navrátila opět na schůzce u Patočkové. S Navrátilem se 

Janoušková vypravila do Rynoltic za převaděčem. Při výslechu uvedla: „Po příjezdu do 

Rynoltic jsme poblíže nádraží zastavili, načež já s Václavem Navrátilem jsem odešla na 

místo tajné schůzky s Čápem. Krátce na to dostavil se na místo schůzky i Čáp, kde jsme 

jej po té žádali o zprostředkování ilegálního útěku pro dvě osoby. Vzhledem k tomu, že 

Čáp požadoval částku asi 20 000 Kčs za tento ilegální útěk, jsme ničeho konkrétního 

                                                
516 Jaroslav Sedlák, otec Hany Mazánkové, uprchl v červnu 1950 z NPT Rynholec u Kladna, kde si 
odpykával šestiletý trest za účast v letákové akci. SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 
168, T18/60, str. 4 rozsudku. 
517 Tamtéž, s. 15 rozsudku. 
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nedojednali, neboť se nám to zdálo býti drahé.“518 Janouškové ani Navrátilovi se ale 

nepodařilo sehnat jiného převaděče a proto se Navrátil s Čápem znovu sešel a převod 

Janouška a Sedláka s ním dojednal na 4. června 1953. 

Manžela Janoušková o výsledku schůzky informovala a 4. června 1953 večer 

odjela k Sedlákovým. Tam čekala s Hanou Mazánkovou do půlnoci a potom prý 

nasedly do auta a odjely směrem k Turnovu. Cestou do auta nastoupil i Sedlák 

s Janouškem. Janoušková prý z auta v Turnově vystoupila a s manželem si před 

odjezdem sjednala heslo „Voláme Český Ráj“ a „Hýla Batul“, které mělo být vysíláno 

ve Svobodné Evropě, pokud by se mu přechod zdařil. Oba muži ale byli při přechodu 

hranic zatčeni. 

 

Tři týdny po zatčení manžela a Sedláka byla Božena Janoušková vzata do vazby. 

U soudního přelíčení, konaného 27. ledna 1954 se Janoušková obhajovala, že vyjednat 

přechod pro manžela proto, aby se dostal do Francie na léčení. Podle soudu, opřeného o 

stanovisko žaloby, se jednalo o trestný čin pomoci k velezradě a Božena Janoušková 

byla odsouzena k pěti rokům odnětí svobody.519 Na základě jejího plného doznání, péči 

o dvě nezaopatřené děti a činnosti, ke které jí podle rozsudku přesvědčil manžel, bylo 

při výměře trestu použito zmírňující ustanovení.520 Jako vedlejší tresty byly určeny 

ztráta občanských práv na dobu tří let a propadnutí jmění.  

Božena Janoušková podala proti trestu odvolání. Manžela prý nechtěla 

podporovat v protistátní činnosti, pouze mu chtěla pomoci přes hranice. Odvolací soud 

z 13. dubna 1954 ovšem její odvolání zamítl s odůvodněním, které kopíruje argumenty 

rozsudku, tedy že Janoušková musela vědět o manželově záměru se po odchodu 

z hranice spojit se „zrádnou emigrací“.521  

Dcera a syn Janouškových podali v dubnu 1953 žádost o milost pro svou matku, 

ta však byla zamítnuta s tvrzením, že odpykaný trest ještě není dostatečný. Stejně 

dopadla i druhá žádost o milost z 15. července 1955. Jak píše dcera Janouškových 

Kateřina, nastoupila po odsouzení rodičů jako technická kreslička a studuje večerní 

školu pracujících (v době  žádosti jí bylo 15 let) a stejně jako její o rok mladší bratr se 

                                                
518 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Boženy Janouškové, sign. V-547/L, s. 323. 
519 podle § 7 odst. 2 a § 78 odst. 1c a 2 a tr.z. 
520 podle § 30 tr.z. 
521 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 169, T18/60, s. 2 odvolání z 13. dubna 1954. 
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prý snažila, aby odčinila vinu svých rodičů.522 Žádost byla opět zamítnuta 

s odůvodněním, že odpykaný trest stále není dostatečný.  

V archivních materiálech Státního oblastního archivu v Litoměřicích ani 

v Archivu bezpečnostních složek se bohužel nedochoval záznam o datu propuštění 

Boženy Janouškové z výkonu trestu, jenž měl končit  25. června 1958.523 Amnestie 

z roku 1953 ani 1955 se na její osobu nevztahovala, je pravděpodobné, že Božena 

Janoušková byla opravdu propuštěna až po skončení trestu. Podle dochovaných 

záznamů prošla Božena Janoušková celkem třemi věznicemi. Od 1. července 1954 byla 

vězněna v NPZ Minkovice, odtud byla 17. května 1955 přemístěna do nemocničního 

oddělení věznice č. 2 v Praze a od 3. srpna téhož roku byla vězněna v NPT Pardubice.524 

 

Další odsouzenou v případu Gabriel Janoušek a spol. byla Hana Mazánková z 

Pelešan, dcera Jaroslava Sedláka, která byla Krajským soudem odsouzena, stejně jako 

Božena Janoušková, za trestný čin pomoci k velezradě.  

Hana Mazánková se narodila 26. srpna 1928. Po vyučení švadlenou pracovala do 

roku 1952 jako prodavačka a úřednice, poté byla zaměstnána jako dělnice. Roku 1952 

byla její matka smrtelně zraněna při automobilové nehodě a Mazánková od té doby 

zůstlala v domácnosti. V roce 1950 se vdala za dřevařského manipulanta Jiřího 

Mazánka. 

O útěku otce z pracovního tábora se podle svých slov dozvěděla z hlášení 

rozhlasu a také od matky, která jí v červenci 1950 řekla, že její otec se ukrývá u 

příbuzných na Moravě.525 V říjnu téhož roku odvezl její manžel Sedláka do Chuchelny 

(okres Semily), kde se ukrýval po dobu jednoho roku a kde jej také Mazánková podle 

své výpovědi několikrát navštívila. V listopadu 1951 se prý její otec vrátil do jejich 

domu v Pelešanech, zde se ve stodole skrýval s krátkou přestávkou až do června 1953, 

kdy byl naplánován jeho útěk za hranice.526 

V březnu 1953 prý Sedlák dceru požádal, aby mu zprostředkovala pomocí 

Václava Navrátila ilegální přechod hranic. Jak již byla zmíněno výše, Navrátil se v bytě 

Marty Patočkové sešel s Boženou Janouškovou, která mu sdělila, že její známý Müller 

zná převaděče jménem Čáp. Hana Mazánková podle svých slov neznala ani 

                                                
522 Tamtéž, s. žádost o milost z 15.7.1955. 
523 Tamtéž. 
524 Tamtéž, zprávy o přemístění vězně. 
525 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Hany Mazánkové, sign. V-547/L, s. 346. 
526 Tamtéž, s. 347. 
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Janouškovou ani jejího manžela. O průběhu plánovaného přechodu Mazánková 

vypovídala totožně s Janouškovou: „V půlnoci jsme nasedli s Janouškovou do auta 

Pešty, které čekalo na uvedeném rozcestí a asi 300 m dále směrem k Turnovu nasedl do 

vozu otec s Janouškem. Po příjezdu do Turnova Janoušková vystoupila z auta a odešla 

domů. Otec si přesedl dopředu a pokračovali jsme v další cestě směrem na Liberec, 

Chrastavu a Bílý Kostel do Rynoltic. Zde jsme odbočili a mezi Polesím a Horním 

Sedlem nás očekával převaděč Čáp. Zde jsem předala Čápovi dva dalekohledy, 

rozloučila se s oběma a spolu s Peštou jsme odjeli zpět do Turnova.“527 S otcem si 

Mazánková domluvila heslo „Tálinský rybník“, které mělo být v případě úspěšného 

přechodu vysíláno stanicí Svobodná Evropa. Otec prý podle Mazánkové chtěl odejít za 

hranice, protože byl nemocný a „nechtěl jim být na obtíž“.528 

 

 Hana Mazánková byla Krajským soudem za pomoc k velezradě odsouzena na tři 

roky odnětí svobody, ztrátě občanských práv na tři roky a propadnutí majetku. Při 

rozhodování o rozsudku bylo podle soudu přihlédnuto k tomu, že Mazánková jednala na 

rozkaz otce, k jejímu plnému doznání kterým pomohla otce usvědčit a také k tomu že 

byla v sedmém měsíci těhotenství. Z tohoto důvodu bylo také při výměře použito 

zmírňujícího ustanovení.529 Za svou pomoc otci po jeho útěku z NPT nebyla podle 

soudu potrestána vzhledem k tomu, že se na ní jako na rodinného příslušníka vztahoval 

§ 163 odst. 3. tr.z.530 

 

 Těhotenství Hany Mazánkové bylo předmětem poměrně rozsáhlé úřední 

korespondence. Mazánková ve výslechových protokolech o svém těhotenství nemluvila, 

do vazby byla vzata 27. června 1953, stupeň těhotenství by tedy odpovídal i časově, byť 

by do jiného stavu musela přijít těsně před vzetím do vazby.  

 Těhotenství potvrdil i lékařský posudek, vypracovaný ÚVV v Liberci  (který 

ovšem není v archiváliích dochován). Na základě tohoto potvrzení byla Mazánková 6. 

února 1954 převezena do nemocničního oddělení věznice na Praze 4, kde měla porodit. 

                                                
527 Tamtéž, s. 350. Zmiňovaný Pešta byl taxikář Heřman Pešta, který byl v témže procesu odsouzen za 
trestný čin nadržování a pomoci k trestnému činu opuštění republiky na pět let odnětí svobody. 
528 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 169, T18/60, protokol o hlavním líčení 
529 podle § 30 tr.z. 
530 „Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci l nebo 2 (nadržování – pozn. V.D.) ve prospěch osoby sobě 
blízké, není trestný…“. Tento odstavec se nicméně podle odst. 3, písm. a) nevztahoval na osoby, jejichž 
osoba blízká byla žalována či odsouzena za velezradu, vyzvědačství nebo sabotáž. 
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Zde bylo ovšem zjištěno, že „jmenovaná se nenachází v jiném stavu, jedná se u ní jen o 

poruchu měsíčního krvácení, která se dá dobře zvládnout hormonálními preparáty.“531 

O těhotenství své manželky byl přesvědčen i její manžel Jiří Mazánek, o čemž 

svědčí i jeho žádost o milost z 2. března 1954, ve kterém prosí o odložení trestu nebo 

milost pro manželku, která je v devátém měsíci těhotenství. Žádost byla 9. června 

zamítnuta s tím, že se u jeho ženy nejedná o těhotenství ale „pouze o nádor“.532  

Použití formulace „pouze nádor“ bohužel svědčí o tom, jak byly vnímány 

zdravotní problémy vězněných. Podle dochovaných záznamů byla Mazánková 

v průběhu výkonu trestu ještě dále hospitalizována, není v nich ovšem doložena žádná 

lékařská zpráva, která by upřesňovala povahu onemocnění. Pokud se opravdu jednalo o 

nějaký druh nádoru, byl to s největší pravděpodobností benigní typ. Vynechání 

menstruace533 v průběhu vazby a ve výkonu trestu nebylo ničím neobvyklým. A pokud 

měla Mazánková opravdu nádor na reprodukčních orgánech, je pravděpodobné, že se 

menstruace nedostavila právě z tohoto důvodu.  

Otázkou však zůstává, zda Mazánková opravdu věřila, že je těhotná. Kromě 

toho, že by musela kromě vynechání menstruace zaznamenat některé další projevy 

těhotenství (například nevolnost) muselo její onemocnění nést i fyziologické příznaky, 

musela vypadat jako těhotná (až do jejího údajného devátého měsíce těhotenství byla 

přece za gravidní považována) a musela by cítit pohyby dítěte v děloze. Pokud jde o 

jejího manžela, ten neměl důvod v její těhotenství nevěřit, protože po celých údajných 

devět měsíců byla ve vazbě. 

Mazánková by ovšem těžko tvrdila, že je těhotná, kdyby o tom nebyla 

přesvědčená, k čemu by jí ta lež byla. Je tedy pravděpodobné, že ve své těhotenství, 

navíc když bylo potvrzeno lékařskou zprávou, opravdu věřila. Mohlo se jednat o případ 

tzv. falešného těhotenství, v průběhu něhož žena pociťuje všechny fyziologické 

příznaky, včetně pohybů dítěte, nevolnosti apod. 

 

Těhotenství Mazánkové bylo použito i v případě výslechu jejího otce. Podle 

výpovědi Sedláka u projednávání soudní rehabilitace z 25. června 1969 byl nucen 

                                                
531 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 169, T18/60, zpráva ÚNZ Praha 14 
532 Tamtéž. 
533 tzv. sekundární amenorhea, může být způsobena potížemi které způsobují hladinu estrogenu, tedy 
např. stresem nebo nádorem na vaječníku. 
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k podpisu vyšetřovacího protokolu pod pohrůžkou, že jeho dceru nepustí porodit domů. 

Sedlák tedy protokol podepsal, když mu vyšetřovatel slíbil propuštění dcery z vazby.534  

   

 Hana Mazánková byla dne 26 . března 1954, po vyléčení, přesunuta do SPUNZ 

Svatý Jan pod Skalou a tři měsíce poté do věznice v Mladé Boleslavi. Odtud byla 22. 

února 1955 přesunuta na Slovensko do NPT Želiezovce, odkud byla 1. dubna 

podmínečně propuštěna, pravděpodobně z důvodu odpykání poloviny trestu. 535   

 

 Poslední ženou odsouzenou v procesu s Gabrielem Janouškem a spol. byla 

Marta Patočková. U ní, jak je zmíněno výše, se podle žaloby konaly schůzky Navrátila, 

Mazánkové a Janouškové, na kterých domlouvali podrobnosti ilegálního přechodu 

hranice Janouška a Sedláka. Patočková byla rovněž žalována za ohrožení devizového 

hospodářství.  

 Marta Patočková z Turnova se narodila 31. března 1912. Její matka měla až do 

roku 1950 nebo 1951 galanterní obchod v Turnově. Po vychození obchodní školy odjela 

Patočková v roce 1936 přibližně na půl roku do Francie a po svém návratu pracovala u 

matky v obchodě. V roce 1940 se vdala za Bohuslava Patočku, s nímž se po šesti letech 

rozvedla. V roce 1941 se jí narodila dcera, která trpěla vrozenou vadou kyčelního 

kloubu  

 

Václav Navrátil, označen žalobou za milence Patočkové, ve své výpovědi uvedl, 

že v květnu 1953 Patočkové prozradil, že pomáhá Jaroslavu Sedlákovi a prý pro něj a 

ještě jednu osobu shání převaděče, aby mohli odejít za hranice. Pro Patočkovou prý také 

údajně sháněl „cenné předměty, jako zlato,dolary a jiné šperky“, které podle něj 

Patočková zakopala na zahradě svého domu.536 

Zboží a různé osobní věci ukrývala Patočková podle své výpovědi u známých. 

To potvrzuje i výpověď jisté Aloisie Wunschové, která doznala, že jí Patočková předala 

stříbrné příbory a kožich, aby je v Praze prodala. Na dotaz Wunschové, proč chce dané 

věci prodat prý Patočková řekla, že jsou s matkou ve velké finanční tísni a poté, co byla 

zatčena Janoušková se obává zatčení a s ním spojeného zabavení majetku.537  

                                                
534 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 169, T18/60, s. 17 rozsudku rehabilitačního 
soudu z 13.5.1972. 
535 Tamtéž, záznamy o přemístění vězně. 
536 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marty Patočkové, sign. V-547/L, s. 259 
537 Tamtéž, s. 293 
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K obvinění z ohrožení devizového hospodářství Patočková vypověděla, že 

zakoupila od Navrátila zlato a valuty, převážně dolary, za přibližně půl milionu Kčs. 

Podle vyšetřovatele dosahovala celková hodnota zlata (údajně 1 kilogram) a valut 

zabavených u Patočkové téměř milionu Kčs a ptal se, jak se k takové částce dostala. Na 

to Patočková odpověděla, že před zabavením jejich obchodu si nějaké peníze uspořila a 

přibližně dalších 450 000 Kčs měla na hotovosti. Tyto peníze prý pak dávala 

Navrátilovi, který za ně na „černém trhu“ nakupoval cizí měnu. Po likvidaci obchodu 

žily prý s matkou z vázaných vkladů.538 Vyšetřovatel se Patočkové dále zeptal: „A to 

jste se nestyděla okrádat republiku tím, že jste žila z vázaných vkladů a přitom jste měla 

doma ukryté cennosti ve výši skorem jednoho milionu korun? ‚To je zbytečná 

otázka.‘“539 odpověděla Patočková. Podle svých slov nakupovala Patočková zlato a 

valuty, protože se obávala měnové reformy. Hrazení nákladů z vázaných vkladů by se 

dalo pokládat za prozíravé, po měnové reformě v květnu 1953 byly veškeré vázané 

vklady zrušeny.   

Podle žaloby prý Patočková také věděla o chystaném útěku Jaroslava Sedláka za 

hranice. Patočková při výslechu doznala, že své známé Boženě Janouškové 

zprostředkovala u sebe v bytě schůzku s Navrátilem, ale u jejich jednání prý nebyla 

přítomna. O obsahu jednání ale údajně věděla od Navrátila. 

Marta Patočková byla zatčena 7. srpna 1953. Vyšetřovací vazba ovšem musela 

být přerušena, když byla Patočková 3. října převezena na léčení nervového onemocnění 

do nemocničního oddělení ruzyňské věznice. Opětovně byla Marta Patočková ve vazbě 

od 27. ledna 1954. 

 

Jak vypověděla žalovaná v průběhu soudního líčení, valuty a zlato nakupovala, 

protože se bála měnové reformy a chtěla tak zabezpečit dceru a zaplatit jí operaci 

postiženého kloubu ve Švýcarsku. O plánovaném odchodu Sedláka a Janouška se prý 

dozvěděla až den před dohodnutým datem přechodu. Marta Patočková byla podle 

návrhu obžaloby obviněna za neoznámení trestného činu540 a ohrožení devizového 

                                                
538 Ty vznikly po měnové reformě roku 1945. Součástí vázaných vkladů byly např. pojistky, cenné papíry 
apod. Výběr vázaných vkladů byl podmíněn např. narozením dítěte, sňatkem, pohřebními výlohami a 
jinými životními potřebami. 
539 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marty Patočkové, sign. V-547/L, s. 301. Těžko říci, jakou 
odpověď chtěl vyšetřovatel na tuto otázku slyšet. 
540 podle § 165 odst. 1 
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hospodářství541 ke třem rokům odnětí svobody a vedlejším trestům ztráty občanských 

práv na pět let a propadnutí jmění. 

Na základě amnestie prezidenta republiky z května 1953 byl Martě Patočkové 

odečten jeden rok trestu. Za dobu výkonu svého trestu prošla Patočková nejméně čtyřmi 

věznicemi. 28. dubna 1954 byla převezena do NPT Želiezovce, necelé dva měsíce poté 

přemístěna do ÚVV v Nitře a 13. července dodána na léčení do věznice na Praze 14. Na 

základě milosti prezidenta jí dne 18. února 1955, čtyři měsíce před koncem trestu, 

propustili a necelý měsíc poté nastoupila na léčení do psychiatrické kliniky do Bohnic a 

později do Kosmonos.542 Podle dochované zprávy z léčebny se její propuštění 

předpokládalo k 16. listopadu 1955. 

Za dobu výkonu trestu a poté hospitalizace Patočkové se o její dvanáctiletou 

dceru starala babička Helena Fořtová. Ta několikrát žádala o milost prezidenta 

republiky v otázce propadnutí jmění s odůvodněním, že s vnučkou žijí pouze z jejího 

důchodu ve výši 220 Kčs a z dalších 180 Kčs, které vnučka dostává od svého otce jako 

alimenty. Její žádosti ovšem nebylo vyhověno, neboť MNV Turnov uvedl: „…její 

omilostnění by bylo neseno nelibě místními občany, poněvadž jde o osobu která byla 

členem rozsáhlé protistátní organizace.“543 

 

Poslední zprávu o osudu Marty Patočkové po propuštění podává dopis její dcery 

Ivany Hornové z 21. května 1968, adresovaný Krajskému soudu v Ústí nad Labem. 

Podle něj Marta Patočková krátce po propuštění z léčebny spáchala sebevraždu. Ivana 

Hornová se v dopise dožaduje kopie rozsudku, který její rodině nebyl ani po patnácti 

letech zaslán a není známo, za co byla vlastně její matka odsouzena. Zda k sebevraždě 

Patočkové vedl zhoršený psychický stav způsobený pobytem ve vězení dnes již nikdo 

nemůže dokázat, je to ovšem podle mého názoru pravděpodobné. Minimálně jí nemohla 

být a nebyla poskytnuta odpovídající péče.  

 

První návrh na soudní rehabilitaci podali obžalovaní v případu Janoušek a spol. 

v roce 1969. Soudního líčení, konaného dne 25. června 1969, se zúčastnily i Hana 

Mazánková a Božena Janoušková. Poprvé se zde objevilo podezření, že přípravy 

k útěku Janouška a Sedláka byly dlouhodobě sledovány StB a na nezdařeném přechodu 

                                                
541 podle § 145 odst. 1 j) 
542 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 169, T18/60, zprávy o přemístění vězně. 
543 Tamtéž, příloha k žádosti o milost pro Martu Patočkovou ze dne  29.6.1955. 
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hranic se podílelo i několik jejích spolupracovníků. Janoušková při přelíčení přiznala, že 

její známý Müller jí několikrát nabízel převod manžela a když ho vyhledala, aby s ním 

akci domluvila, okamžitě navrhl Čápa. Výslechem Václava Čápa bylo zjištěno, že byl 

naverbován StB poté, co ho po souhlasu se spoluprácí pustili z vazby. Od vyšetřovatele 

StB měl za úkol provést fingovaný převod dvou jemu neznámým mužům. Hugo Müller 

spolupráci s StB nepřiznal, soud ale potvrdil jeho funkci prostředníka mezi 

Janouškovou, Čápem a StB. 

 

Intermezzo k jednání se Sedlákem v rámci vyšetřování: „Předvádějící ho strčil 

ze schodů, pádem utrpěl zlomení žeber, když se nechtěl doznat, byl týrán i jinak a 

jednou vyšetřovatel ho vyvedl na dvůr, dal mu motyku a lopatu k vykopání hrobu, že ho 

druhý den odstřelí. Jindy mu zase vystřelil u pravého ucha 6 ran z revolveru, až ohluchl 

na jedno ucho.“544 

 Hana Mazánková vypověděla, že sice nebyla fyzicky týrána, v rámci výslechu 

ale byla odvedena do vyšetřovací cely kde seděl její otec a ona poté co viděla v jakém 

stavu je, souhlasila s podpisem protokolu. Ve vazební cele musela podle své výpovědi 

celý den chodit a při výsleších byla připoutána k židli.545 

 Soud zprostil Hanu Mazánkovou i Boženu Janouškovou obžaloby z trestného 

činu pomoci k vyzvědačství, protože se údajně nepodařilo prokázat Janouškův a 

Sedlákův odchod do ciziny se záměrem pracovat proti republice a nelze je tedy vinit 

z trestného činu velezrady. 

 Rozhodnutí bylo ovšem později pravděpodobně zrušeno, neboť všichni 

odsouzení v kauze Janoušek a spol. byli účastni další, polistopadové rehabilitace z 28. 

ledna 1991.  

 Hana Mazánková zemřela 12. září 2008.546 

 

 

 

 

                                                
544 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Hany Mazánkové, sign. V-547/L, s. 425. 
545 Zde je opět uvedeno, že za doby svého věznění byla těhotná. Jedná se s největší pravděpodobností o 
chybnou interpretaci případu, vyšetřovatelé rehabilitačního řízení pravděpodobně nečetli soudní spis dále 
než k protokolu o hlavním líčení a rozsudku. Tam je totiž doslovně uvedeno že Mazánková byla při 
přelíčení těhotná. SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 169, T18/60, s. 17 rozsudku 
rehabilitačního soudu z 13.5.1972. 
546 podle záznamů KPV. 
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9.2. Případ Anny Hertlové 

 

 V procesu s Vilémem Stoškem a spol., který se konal dne 2. července 1954, byla 

k trestu odnětí svobody dvou let odsouzena Anna Hertlová. Stošek byl, jako údajný 

agent americké špionážní služby, obviněn z trestného činu velezrady a odsouzen na 

šestnáct let odnětí svobody. Hertlová byla žalována za kontakty s Peškem a plánování 

ilegálního odchodu z republiky. 

 

 Anna Hertlová se narodila 20. října 1919 v Polsku. Až do narození nemanželské 

dcery v roce 1936 pracovala jako dělnice. Tu vychovávali její rodiče a to i po válce, kdy 

se seznámila se svým prvním manželem, s nímž odešla do Československa. V roce 1946 

její manžel odešel z blíže neuvedených důvodů z republiky, Hertlová se s ním nechala 

rozvést a znovu se vdala, za příslušníka SNB Karla Hertla. Vztahy Anny Hertlové 

s muži se řeší i v zprávě o její pověsti, ve které se píše: “Nepožívá v okolí bydliště dobré 

pověsti s to z toho důvodu, jelikož jako vdaná se stýkala s různými muži.“547  

 Podle výpovědi u soudního přelíčeni se Hertlová se Stoškem seznámila 

v kavárně Pošta v Liberci, kam přišla na kávu se svojí známou. Chtěly si prý zapálit 

cigaretu, ale neměly sirky. V té chvíli prý k jejich stolu přišel Stošek, který jak 

vypověděla Hartlová „jelikož nám každému zvlášť zapálil cigaretu poznala jsem, že je to 

nějaký cizinec a to buď Francouz nebo Polák.“548 Kvůli tomu se prý se Stoškem dala do 

řeči, on jí údajně řekl, že je rovněž z Polska, přichází prý z Francie a zanedlouho se opět 

chystá zpět do své vlasti. Hertlová mu proto dala svou adresu, aby jí kontaktoval až 

pojede do Polska, aby po něm mohla poslat dceři nějaké věci. V kavárně se prý Stošek 

seznámil i s jejím známým Procházkou, se nímž se později setkal také u Hertlové v bytě 

a přesvědčoval ho, aby emigroval. Stošek podle Hertlové přišel za ní a za Procházkou 

ještě několikrát a oni mu prý, aby se ho zbavili, slíbili, že s ním oba odejdou  za hranice. 

Stošek je požádal o dvě fotografie na falešné doklady, které mu prý oba předali. 

Hertlová mu ale údajně, podle své výpovědi, fotografii dala, aby se ho zbavila a 

Procházka dal prý Štoskovi svoji fotografii na památku. Hertlová také několikrát 

uvedla, že se snažila dostat Procházku ze Stoškova vlivu a přesvědčit ho, aby za hranice 

neodcházel. 

                                                
547 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 174,  T 22/60, zpráva o pověsti. 
548 Tamtéž, s. 9 protokolu o hlavním líčení. 
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 Soud ovšem jejímu tvrzení neuvěřil a odsoudil jí za trestný čin pokusu o 

opuštění republiky549 a neoznámení trestného činu 550 ke dvěma rokům odnětí svobody.  

 Proti tomuto rozsudku se Hertlová odvolala. Jako důvod odvolání uvedla, že 

nikdy neplánovala opustit republiku a Stoškovým tvrzením o možnosti převodu 

nevěřila. Odvolací soud ale jejímu tvrzení neuvěřil a odvolání zamítl. 

 

Po neúspěšném odvolání podal manžel Hertlové dvě žádosti o milost a to v září 

1954 a v lednu 1955. Své žádosti zdůvodnil Hertl jednak nervovým onemocněním 

manželky a v lednové žádosti také odpykaným trestem, již dostatečným pro její 

nápravu. Obě žádosti byly zamítnuty a přestože Hertl doložil pozitivní posudek ze 

svého zaměstnání (v té době již nepracoval u SNB ale jako modelář ve slévárně), bylo 

v rozhodnutí o zamítnutí rozsudku napsáno: “Okolnost že žadatel sám se řádně chová a 

řádně pracuje nemůže míti vliv na posuzování viny a trestu jeho manželky.“551 Anna 

Hertlová byla propuštěna na svobodu až v rámci amnestie prezidenta republiky z 9. 

května 1955.  

Soudně rehabilitována byla Anna Hertlová 3. prosince 1990, zemřela 18. 

prosince 2003.552 

 

9.3. Případ Jany Fisherové 

 

21. července 1954 se konalo u Krajského soudu v Liberci soudní přelíčení 

s Richardem Hübnerem a spol. Hübner byl žalován z toho, že několikrát přešel státní 

hranice s NDR a poskytoval nelegální převody i dalším lidem. Převedení po něm měla 

podle žaloby požadovat i Jana Fisherová z Jablonce nad Nisou.   

 

Úřednice Jana Fisherová byla obviněna z rozhodnutí opustit v roce 1953 se 

svým snoubencem Helmutem Austelem republiku. Austel v září 1953 emigroval sám a 

Fisherová se tedy údajně dohodla s Hübnerem na převodu do německé Žitavy. Zároveň 

byla Fisherová žalována ze stýkání se s Janem Brokenickým, který jí měl údajně 

                                                
549 §§ 5, 95 odst. 1. 
550 podle § 165, odst. 1. 
551 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 174,  T 22/60, s. 326. Posudky ze zaměstnání 
byly ovšem běžnou součástí žádostí o milost a v žádném jiném rozhodnutí o zamítnutí milosti se tento 
argument nevyskytuje. V archivních materiálech není uvedeno, zda byl manžel Hertlové od SNB 
propuštěn před nebo až po odsouzení manželky. 
552 podle záznamů KPV. 
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přechod zprostředkovat, pokud by se nedohodla s Hübnerem. Podle zprávy o pověsti 

byla Fisherová v době okupace členkou dívčí odnože Hitlerjugend a v Lučanech, kde 

s matkou bydlely „…vedla nezřízený a lehkomyslný život. Před svým zatčením zde 

v Jablonci n.N. však požívala pověst dobrou a proti jejímu chování nebylo shledáno 

závad.“553 

Podle matky Fisherové, Frídy, obě s dcerou několikrát žádaly, vzhledem ke své 

německé národnosti, o možnost vystěhování do SRN. Ta jim nicméně byla stále 

zamítána a po emigraci Austela se prý dcera rozhodla odjet do zahraničí ilegálně. Podle 

Frídy Fisherové se její dcera setkala s Hübnerem asi čtyřikrát u nich doma, a to v říjnu a 

prosinci 1953 a v lednu a březnu 1954. Pokaždé se prý ptal, jestli je Jana Fisherová 

ochotná odejít a ta pokaždé přechod odložila na pozdější dobu. Matka jí podle svých 

slov od útěku odrazovala.554 

Jana Fisherová vypověděla, že jí o Hübnerově činnosti řekl Helmut Austel v září 

1953 a vyzval jí, aby společně emigrovali. Poté ale Austel emigroval sám a tak 

Fisherová v říjnu téhož roku navštívila Hübnera s prosbou, aby jí převedl přes hranice. 

S tím prý Hübner souhlasil a Fisherová mu předala adresy dvou osob bydlících v Žitavě, 

aby zjistil, zda by byly ochotné jí po přechodu pomoci. Hübner ovšem tyto osoby 

nenašel a tak prý řekl Fisherové, ať sežene balíček zrnkové kávy a pár bot. Ty prý 

plánoval prodat a za utržené peníze zakoupit Fisherové jízdenku do západního Berlína. 

Na další schůzce mu tedy Fisherová předala 2 kilogramy kávy a horolezecké boty po 

otci a Hübner prý slíbil, že pro ni přijde až vše nachystá.555 

Fisherová potvrdila výpověď své matky, Hübner prý u nich byl v prosinci 1953 a 

poté v lednu následujícího roku a vyzval jí k odchodu přes hranice. Fisherová ale 

v obou případech odmítla. „Přišel až někdy koncem ledna nebo začátkem února a opět 

chtě, abych s ním do zahraničí odešla. Na to jsem mu odpověděla že nemůžu teď jít, že 

mám v závodě mnoho práce, že děláme roční bilanci. Toto jsem mu řekla proto, abych 

se vymluvila, neb jsem neměla v úmyslu již do zahraničí odcházet.“556 K tomu ovšem 

Brokenický i Hübner svorně vypověděli, že o převedení za hranice žádala Fisherová 

Hübnera i v dubnu 1954.557 

                                                
553 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T14/54, zpráva o pověsti. Členství v HJ nicméně 
nebylo u dětí německého původu žádnou výjimkou.  
554 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Jany Fisherové, sign. V-280/L, s. 158-160. 
555 Tamtéž, s. 164. 
556 Tamtéž, s. 165. 
557 Tamtéž, s. 170-171. 
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K osobě Jana Brokenického Fisherová vypověděla, že se s ním několikrát 

setkala v listopadu 1953 kvůli zprostředkování přechodu. V té době prý neměla na 

Hübnera kontakt. Z přechodu hranic ovšem opět sešlo, Fisherová prý byla v době, kdy jí 

Brokenický převedení nabízel, nemocná.  

 

U soudního přelíčení Fisherová vypověděla, že od roku 1944 měla v Německu 

snoubence, který jí prý neustále psal, aby se za ním do SRN odstěhovala a proto 

s matkou několikrát žádaly o odsun.558 Protože jim nebylo vyhověno, seznámila se prý 

s Hübnerem a ten jí převod slíbil. Poté si ale odchod rozmyslela, nechtěla údajně, aby 

její nemocná matka zůstala sama. 

Jana Fisherová byla odsouzena za spolčení k trestnému činu opuštění 

republiky559 k osmi měsícům odnětí svobody a k vedlejšímu trestu doživotního zákazu 

pobytu v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec a Frýdlant. 

Ve vazební věznici strávila Jana Fisherová čtyři měsíce, od 24. března 1954 do 

30. července téhož roku. Na svobodu byla propuštěna po odpykání trestu 24. 

listopadu.560  

1.  prosince 1954 podala její matka žádost o prominutí vedlejšího trestu zákazu pobytu 

v Jablonci nad Nisou. Žádost zdůvodnila svým stářím a nemocí. Na základně kladného 

doporučení ONV V Jablonci nad Nisou („Jmenovaná dopustila se trestného činu 

z nerozvážnosti, v mladém věku a je vhodné aby žila se svou matkou. Vykonaný trest 

bude pro jmenovanou dostatečným poučením do budoucnosti.“561), Krajské zprávy 

ministerstva vnitra v Liberci a KS v Liberci byla Jana Fisherová 14. července 1956 

omilostněna.562 

Všichni čtyři účastnící procesu Hübner a spol. byli dne 17. prosince 1990 soudně 

rehabilitováni. 

 

 Také na základě těchto soudních případů je možné ukázat, jak třídní původ a 

v některých případech také zaměstnání určovaly ukládání trestů podle různých 

paragrafů. Zatímco Anna Hertlová a Jana Fisherová byly souzeny k trestným činům 
                                                
558 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T14/54, s. 6 protokolu o hlavním líčení. Je jasné 
že se v tomto případě nejedná o Helmuta Austela. Fisherová neuvádí Austela jako svého snoubence,  u 
soudu nicméně přiznala, že s ním chodila a chtěla se za něj vdát. Podle textu rozsudku se její snoubenec 
v Německu jmenoval Schier. 
559 podle § 95 odst. 1 tr.z. a § 166 odst. 1 tr. z. 
560 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 10, T14/54, zpráva o propuštění vězně. 
561 Tamtéž, s. 3 šetření k žádosti o milost. 
562 Tamtéž, rozhodnutí MS v Praze ze dne 14.7.1956. 
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souvisejícím s trestným činem opuštění republiky, Božena Janoušková a Hana 

Mazánková byly souzeny pro trestný čin pomoci k velezradě. Přestože ani Janoušková 

ani Mazánková republiku opustit neplánovaly, byly odsouzeny na základě toho že 

údajně pomáhaly opustit republiku svým příbuzným. Anna Hertlová sice plánovala 

opustit republiku také, ale dělala to z důvodu spojení se s „zrádnou emigrací“? Podle 

soudu nikoliv. Ani Jana Fisherová neměla podle soudu v úmyslu v zahraničí pracovat 

proti republice a proto se také její trest odvíjel od § 95. Božena Janoušková a Hana 

Mazánková tak doplatily na to, že trestné činy jejich příbuzných byly posuzovány jako 

velezrada.  

 

9.4. Procesy s pomocníky emigrantů 
 

 V rámci politických procesů s osobami, které podle dobové terminologie 

převáděly přes hranice osoby „řemeslně“, se objevilo i několik osob, jenž emigrantům 

pomohly náhodně, například ukázáním cesty přes hranice nebo poskytnutím stravy a 

ubytování. 

U Krajského soudu v Liberci byly v roce 1953 a 1954 projednávány čtyři takové 

případy. Jednalo se o proces s Ludmilou Martínkovou, Bertou Husákovou, Annou 

Endlerovou a Vlastou Rozkovcovou. Případy Martínkové a Endlerové byly 

projednávány samostatně, Husáková byla spolu se svým manželem souzena v rámci 

procesu s Josefem Říhou a spol. a Rozkovcová v rámci procesu s Miloslavem 

Linhartem a spol.  

Zvláštním případem je případ Boženy Svaté, jež v průběhu své údajné trestné 

činnosti s emigrantem-agentem vůbec nepřišla do styku.  

 

9.4.1. Případ Ludmily Martínkové 

 

 Dne 13.února 1953 stanuli před Krajským soudem v Liberci manželé Martínkovi 

z Chrastavy. Byli žalováni za poskytnutí stravy a ubytování jistému Františku 

Dlouhému, který chtěl údajně z politických důvodů emigrovat do SRN. Ludmila 

Martínková byla dále žalována za kontaktování převaděče a domluvení přechodu 

Dlouhého do Německa.  
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 Ludmila Martínková se narodila 26. března 1912 v Doubí. V období první 

republiky pracovala jako vedoucí mládeže KSČ v Chrastavě, roku 1946 ale byla 

z komunistické strany vyloučena kvůli německé národnosti jejího prvního manžela.563 

Martínková pracovala jako dělnice v kuchyni, v době zatčení byla nezaměstnaná. 

Manželé Martínkovi spolu měli jednadvacetiletou dceru, provdanou Inku Weidlich a 

starali se o desetiletého sirotka.  

 11. srpna 1952 přijel na návštěvu k manželům Martínkovým František Dlouhý. 

Přibližně po dvou dnech je prý požádal o pomoc při ilegálním přechodu do NDR. 

Martínkovi podle žaloby slíbili Dlouhému pomoc a po dobu, kterou u nich strávil (tj. 

11. – 20. srpna 1953) mu poskytli ubytování a jídlo.  Podle výpovědi Martínkové jim 

Dlouhý svěřil, že by se chtěl dostat na Západ k příbuzným a požádal Martínkovou o 

mapu pohraničí. Tu ovšem Martínková neměla a tak mu půjčila atlas, ve němž podle její 

výpovědi Dlouhý studoval hranice a dělal si výpisky.564 Při té příležitosti se také 

Martínkové zeptal, zda nezná někoho, kdo by mu přes hranice ukázal cestu. Martínková 

Dlouhému podle své výpovědi slíbila zeptat se v Hrádku nad Nisou, kde „zná mnoho 

lidí kteří se zabývali pašeráctvím“.565 V Hrádku Martínková údajně navštívila jistého 

R., který slíbil převedení Dlouhého a ptal se na důvody jeho emigrace. Zároveň se 

s Martínkovou domluvil na schůzce s Dlouhým, která se měla konat u Martínkových 

doma. Schůzka proběhla v pondělí 18. srpna a přechod byl domluven na středu 20. 

srpna. 

 V den plánovaného přechodu dala podle protokolu o hlavním líčení Martínková 

Dlouhému chléb a salám a také mu předala tři metry látky na zástěry, kterou měl dát 

převaděči. Dlouhému prý koupila i jízdenku z Chrastavy do Hrádku, což Martínková 

podle protokolu u soudu označila jako „plné financování budoucího špiona.“566 Při 

cestě do Hrádku Dlouhý Martínkové údajně slíbil, že jim po osobě, která se vykáže 

heslem „Vokoun“, pošle dolary jako odměnu za jejich pomoc. Martínková Dlouhému 

                                                
563 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 155, T 2/60, s. 6 protokolu o hlavním líčení. 
Jednalo se o tzv. horizontální kolaboraci, zmíněnou také v procesu s Karlem Urbanem a spol. v kapitole o 
převaděčích. Vzhledem k absenci osobního spisu (v němž býval přiložen životopis) není jasné, co se stalo 
s prvním manželem, ani kdy se Martínková znovu vdala.  
564 Znovu se jedná o naprosto absurdní skutečnost, jež ale byla soudem považovaná za napomáhání 
trestnému činu. Z atlasu by Dlouhý asi jen těžko mohl vyčíst nějaké relevantní informace o hraničních 
přechodech. 
565 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 155, T 2/60, s. 5 protokolu o hlavním líčení. 
Zajímavé je, že žaloba se dále tímto faktem nezabývala. Pokud by opravdu Martínková znala v Hrádku 
„mnoho převaděčů“, byla by jistě tato skutečnost v rámci výslechů tzv. vytěžena.  
566 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 155, T 2/60, s. 6 protokolu o hlavním líčení. 
Inspirace z vyšetřovacího protokolu? 
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podle protokolu předala několik adres svých známých a příbuzných, jež měl v Německu 

vyhledat a v případě potřeby je kontaktovat. Jejich cesta do Hrádku však byla přerušena 

náhodnou kontrolou osobních dokladů příslušníky SNB při níž bylo zjištěno, že Dlouhý 

doklady nemá a policisté ho proto zatkli.567 

 

 Soud s manželi Martínkovými a Františkem Dlouhým probíhal u Krajského 

soudu v Liberci 13. února 1953 od půl deváté ráno do jedné hodiny odpolední. Za 

pomoc Dlouhému k opuštění republiky byla Ludmila Martínková odsouzena k dvěma a 

půl letům vězení.568 Kromě doznání nebyly shledány žádné polehčující okolnosti, v  

prospěch Martínkové nehovořil ani její původ – žaloba je oba s manželem označuje za 

„maloburžoazní vykořisťovatele.“569 Navíc svým jednáním podle žaloby porušili 

základní povinnost obyvatel pohraničí – „střežit před podobnými živly (jako je František 

Dlouhý - pozn.V.D.) naše pohraničí.“570 Jako vedlejší trest byla Martínkové i jejímu 

manželovi vyslovena ztráta občanských práv na pět let a propadnutí jmění.571 Tento 

vedlejší trest byl zdůvodněn jejich údajným projeveným nepřátelstvím k lidově 

demokratické republice.  

 

 V souvislosti se zabavením veškerého majetku obviněné a jejího manžela došla 

na finanční referát Jednotného národního výboru v Chrastavě prosba dcery 

Martínkových Inky Weidlich o vydání některých věcí ze zabaveného majetku. Nutno 

poznamenat, že tato situace nastávala v případech propadnutí jmění často, příbuzní 

odsouzených většinou žádali o ošacení, nábytek, případně rodinné památky. Především 

v posledním případě se nicméně žadatelé často setkávali se zamítnutím, vlastnictví věci 

se dalo těžko dokázat.  

Inka Weidlich žádala finanční odbor o vyjmutí věcí, které zakoupila ze svých 

finančních prostředků. Jednalo se o šicí stroj, který Weidlich potřebovala nutně 

k výkonu svého povolání, dvě postele s matracemi a některé další položky.572 Žádost 

své dcery podpořila v dopise i odsouzená Ludmila Martínková, v němž prosí, aby byla 

její polovina zabaveného majetku předána dceři, protože se jedná o věci, které Weidlich 
                                                
567 Podle své výpovědi je ztratil při prvním pokusu o přechod hranic roku 1952.  
568 podle §§ 7 odst.2, 95 odst. 1 tr.z. 
569 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 155, T 2/60, s. 2 žaloby. Před únorovým 
převratem vlastnili Martínkovi kadeřnickou a obuvnickou živnost, po převratu měli obě živnosti v 
národní správě. 
570 Tamtéž. 
571 podle § 43 a 44 tr.z. 
572 Seznam zabavených věcí nebyl v soudním spise vložen. 
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sama zakoupila po té, co byl Martínkové v roce 1945 na základě dekretů prezidenta 

republiky zabaven veškerý majetek jako konfiskát. Vzhledem k tomu, že Weidlich 

bydlela s Martínkovými ve společné domácnosti a Martínkovi tak měli povinnost jí 

materiálně zabezpečit, rozhodla Krajská prokuratura v Liberci o kladném vyřízení této 

žádosti.573 

 

Na podzim roku 1953 byla matkou Ludmily Martínkové podána žádost o milost 

pro dceru a zetě. Svou žádost odůvodňovala dceřinou péčí o staré rodiče manžela a 

osiřelou Eriku Bulířovou, čímž, přestože Martínková nepracovala, prý prokazovala 

společnosti důležitou službu. V rámci amnestie prezidenta republiky ze 4. května 1953 

byl odsouzené zkrácen trest o jeden rok. Teoreticky měl být Martínkové, jako matce 

pečující o dítě do deseti let věku, amnestován celý trest, Erika Bulířová ale již v té době 

mohla být starší, datum narození nebylo nikde ve spise uvedeno.  

V listopadu 1953 postoupil KS v Liberci, vzhledem k odpykání poloviny trestu, 

případ Martínkové komisi pro podmíněné propuštění. Žádost byla kladně vyřízena a 10. 

dubna 1954 byla Ludmila Martínková podmínečně propuštěna na svobodu.574 

 Soudně rehabilitována byla ovšem Martínková, stejně jako většina politických 

vězňů, až po roce 1989, konkrétně v roce 1991. Její manžel byl odsouzen ke dvěma 

letům odnětí svobody, v rámci amnestie z roku 1953 mu by trest zkrácen o jeden rok a 

rehabilitován byl stejně jako jeho manželka v roce 1991. František Dlouhý, jemuž měla 

údajně Martínková shánět převaděče, byl za vyzvědačství a velezradu odsouzen 

k třinácti letům odnětí svobody. 

 

9.4.2. Případ Anny Endlerové 

 

 Pomoc lidem směřujícím přes hranice poskytla podle žaloby v srpnu roku 1951 i 

Anna Endlerová z Desné. V lese nedaleko svého domova prý potkala muže a ženu, kteří 

jí během rozhovoru sdělili, že utíkají z Polska a chtějí se dostat přes hranice do 

Německa. Podle výpovědi Endlerové se žena jmenovala Margot Kornová a muž se 

představil jako Edelk. V protokolu, sepsaném dne 20. ledna 1954 popsala Endlerová 

svou pomoc uprchlíkům takto: „Při rozmluvě o jejich další cestě do západ. Berlína jsem 

                                                
573 podle § 286 tr.z. 
574 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 155, T 2/60, vyrozumění o propuštění 
odsouzeného.  
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jim poradila, aby jeli autobusem do Liberce a odtud dále do Hrádku nad Nisou, kde 

mohou přejíti hranice do NDR a poradila jsem jim také, kudy se ke hranicím dostanou. 

Tuto polohu státních hranic u Hrádku jsem znala z dřívější doby.575 Na cestu dala 

údajně Kornové a Edelkovi 100 Kč a vyměnili si adresy.  

 Anna Endlerová byla německé národnosti a narodila se 2. dubna 1897 

v německém Ober-Schreiberhau. Otec Annu s matkou opustil, když byla malá a v jejích 

pěti letech zemřel. Matka s dcerou se později odstěhovaly do Desné a poté do Jablonce 

nad Nisou. Po první světové válce pracovala Endlerová jako chůva v Rakousku a 

Lucembursku. Po roce 1921 se odstěhovala do Liberce a roku 1938 se vdala. Manželství 

s Josefem Endlerem bylo bezdětné. 

 

 Že se dvojici přechod podařil se prý Endlerová dozvěděla z dopisu z března 

1952, který jí Margot poslala z Berlína. Na podzim roku 1952 požádala Endlerová o 

povolení navštívit matku, která žila ve starobinci ve Stralsundu. O kladném vyřízení 

žádosti informovala Kornovou a dohodly se na setkání v západním Berlíně.  

 Do Berlína přijela Anna Endlerová podle své výpovědi 27. ledna 1953.576 

Setkala se zde s Kornovou a také s Edelkem, který prý pracoval v západním Berlíně pro 

Američany a chtěl Endlerovou seznámit se svým šéfem. Podle výpovědi Endlerová 

schůzku odmítla a Edelk jí prý řekl, že je hloupá, protože by si mohla vydělat slušné 

peníze.577 

 Edelk prý Endlerovou požádal o pomoc muži, který měl poblíž Desné přejít 

česko-německé hranice. Endlerová prý přislíbila, že muže ubytuje a doprovodí ho do 

Kořenova, odkud by dále pokračoval přes státní hranice.  

Mužem, kterému měla Endlerová pomoci, byl podle žaloby jistý Jan Regec. 

Kontakt na Endlerovou prý dostal od vedoucího americké centrály v Berlíně, jistého 

Pavla.578 Ten mu údajně dal dvě fotografie, kterými se měl Regec Endlerové vykázat, 

dále náramkové hodinky a také dvě toaletní mýdla, v nichž měl být ukrytý inkoust na 

psaní tajných zpráv. Předání fotografií a hodinek potvrzuje ve své výpovědi i 

Endlerová, o mýdlech s tajným inkoustem se ovšem nezmiňuje. V konfrontaci obou 

výpovědí se objevují rozpory, Regec například vypověděl, že ho Pavel instruoval „aby 

som při odovzdávání dopisu Englerovej podotkol, že to je dopis od Emila, že ona už 
                                                
575 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anny Endlerové, sign. V-283/L, s.21. 
576 Tamtéž. 
577 Tamtéž. 
578 O jakou tajnou službu se jednalo se ve výslechových protokolech nikde konkrétně neuvádí. 
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bude vediet‘ kto to je.“579 Ovšem Endlerová se ve výslechových protokolů o žádném 

Emilovi nezmiňuje, přiznala pouze kontakty s Edelkem. Po matčině pohřbu již prý 

s Edelkem ani Kornovou nemluvila a 9. února 1953 odjela zpátky do 

Československa.580 Osobu jménem Emil ovšem nezmínil vyšetřovatel při následných 

výsleších Endlerové ani při konfrontaci s fotografiemi mýdel s tajným inkoustem. O 

existenci mýdel a tajného inkoustu prý Endlerová nevěděla a nikdo jí k psaní dopisů 

neinstruoval.  

 

Žaloba ze 3. března 1954 viní Endlerovou z trestného činu vyzvědačství, kterého 

se podle krajského prokurátora dopustila slibem pomáhat agentům CIC přecházejícím 

poblíž jejího bydliště hranice, čímž „vešla ve styk s organizací, jejímž účelem je vyzvídat 

stát. tajemství, v úmyslu podporovat její snahy.“581 Zde si opět protiřečí žaloba a 

rozsudek, který při hodnocení trestného činu uvádí, že „k poskytnutí aktivně pomoci 

nedošlo.“582 Za trestný čin vyzvědačství byla dne 29. března 1954 Krajským soudem 

v Liberci Endlerová odsouzena na čtyři roky vězení a k vedlejším trestům propadnutí 

poloviny jmění a ke ztrátě občanských práv na tři roky.583 Soudce při výměře trestu 

údajně přihlédl k dělnickému původu Endlerové a její vážné nemoci, což bylo 

posouzeno jako dostatečné pro udělení zmírňujícího ustanovení.584 

 

Stejně jako v mnoha dalších případech se snažil manžel odsouzené domoci 

milosti pro svou ženu u prezidenta republiky. Josef Endler svou žádost v dopise z 1. 

června 1954 zdůvodňuje jednak těžkým zdravotním stavem manželky a jednak 

tvrzením, že byla Kornovou a Edelkem k trestné činnosti svedena.585  

Žádost o milost pro Endlerovou byla 21. července téhož roku zamítnuta. Soud  

prý k polehčujícím okolnostem přihlédl již při vynášení rozsudku, kdy je běžná trestní 

sazba za vyzvědačství stanovena od deseti do dvaceti pěti let.586 Stejné důvody uvedl 

                                                
579 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anny Endlerové, sign. V-283/L, s. 13. 
580Tamtéž, s. 25 
581 Tamtéž, s. 33 
582 Tamtéž, s. 40. Věta zřejmě měla být formulována „Nedošlo k aktivnímu poskytnutí pomoci“ 
583 podle § 86 odst. 2c a 4 tr.z., § 47 odst. 2 tr.z. a §§ 43,44 tr.z.  
584 podle § 30 tr.z. Endlerová při hlavním líčení uvedla, že ve vazbě měla nervové a srdeční potíže. 
Strávila zde 
téměř 5 měsíců (od 2.12. 1953 do 7.4. 1954) , za tu dobu s ní byly sepsány dva výslechové protokoly. Viz 
ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anny Endlerové, sign. V-283/L, s. 18 a 21. 
585 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 9, T7/54, žádost o milost. 
586 Tamtéž, usnesení o žádosti o milost. 
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soud i při dalším rozhodování o milosti z 20. dubna 1955. Vzhledem k povaze trestného 

činu se na Annu Endlerovou nevztahovaly prezidentské amnestie z roku 1953 ani 1955. 

 

V průběhu svého věznění měla Anna Endlerová celkem osm návštěv, vždy se 

jednalo o jejího muže Josefa Endlera. Ten jí mohl navštívit vždy přibližně jednou za tři 

měsíce, první návštěva byla 30. ledna 1955 a poslední 3. března 1957, tedy dva měsíce 

před jejím podmínečným propuštěním dne 3. května 1957. Dopisy a balíky od 

příbuzných a návštěvy byly jednou z tzv. výhod, jejich udělování záviselo na „dobrém“ 

chování vězně a plnění pracovní normy, sebemenší odchylka byla trestána, často i 

kombinací korekce a zastavením výhod. Vedení věznic moc dobře vědělo, jaký význam 

má pro vězně, odtrženého od reality, setkání s příbuznými. Možné odebrání výhod se 

tedy stalo jednou z nejefektivnějších pák, jak udržet vězně „poslušného“. 

 

 Vzhledem ke své nemoci (podle vězeňského spisu byla Anna Endlerová od září 

1955 do října 1956 trvale ležící a poté až do propuštění nemocná nebo na léčení587) bylo 

Endlerové již v průběhu vyšetřování povoleno spát v libovolné poloze.  

 

V průběhu svého věznění prošla Anna Endlerová kromě vazební věznice 

v Liberci ještě dalšími třemi věznicemi. Po rozsudku byla přemístěna do ÚNZ Svatý Jan 

pod Skalou, poté v roce 1955 do pardubické věznice, dále v roce 1956 do věznice 

v Brně a ve stejném roce zpět do Pardubic, kde žila Endlerová až do svého 

propuštění.588 Propuštěna byla Anna Endlerová 3. května 1957.589 

Annu Endlerovou rehabilitoval  Krajský soud v Ústí nad Labem 4. února 1991. 

 

9.4.3. Případ Berty Husákové 

 

Předposlední ženou, jež byla odsouzena za pomoc k ilegálnímu opuštění 

republiky, byla Berta Husáková z Volfartic. 

Manželé Husákovi by pravděpodobně soudní perzekuci neunikli i kdyby nebyli 

aktéry případu Josef Říha a spol. Berta Husáková byla německé národnosti a podle 

žaloby byla známa svým nesouhlasem s odsunem Němců po roce 1945. Její manžel 
                                                
587 již zmíněné nervové a srdeční potíže, NA, fond SSNV, osobní spis Anna Endlerová, nestr., záznamy o 
přemístění a zaměstnání v NPT a věznici. 
588 Tamtéž. 
589 Tamtéž, oznámení a propuštění odsouzeného. 
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zakoupil v obci Volfartice usedlost o výměře 14 ha a vzhledem k tomu, že si najímal 

pracovní sílu, byli manželé Husákovi považováni za „kulaky a vykořisťovatele“. Jeho 

pravděpodobná oblíbenost v na vesnici590 byla žalobou vnímána jako „vychytralost“ a 

Husák byl označován jako „zarytý odpůrce pokroku na vesnici.“591 Tím se stal zřejmě 

proto, že odmítal vstup do JZD.   

 

Žaloba vinila manžele Husákovy z pomoci Josefu Říhovi, údajnému agentovi 

agentur IS a CIC, jako jejichž agent se prý s výzvědným posláním vrátil v roce 1952 na 

území Československa. Podle výpovědi Husákové u soudu k nim přišel Říha v květnu 

nebo červnu 1952 a při rozhovoru se zmínil, že je stíhán pro „špatné zacházení se svým 

dítětem“592 a má v úmyslu nastálo emigrovat do zahraničí. Dále se výpovědi Říhy a 

Husákové u soudního přelíčení rozcházely. Husáková tvrdila, že na Říhův dotaz, zda 

nezná nějakého převaděče, odpověděla záporně, podle Říhy mu však Husáková 

doporučila jistého Sommera a Weberovou. „Paní Husáková mě říkala, že p. Weberová 

pojede do Filipova dne 20.7.1952, tak abych jel s ní, že mi může ukázat hranice v tomto 

prostoru, kde to znala. Paní Husáková mi řekla že tato žena do tohoto prostoru jezdí 

často.“593, vypověděl u soudu Říha.  

 

K případu Berty Husákové se bohužel nedochovaly výslechové protokoly a tak 

je možno případ rekonstruovat pouze z protokolu o hlavním líčení a textu žaloby. Podle 

té byla Husáková údajně usvědčena z pomoci Říhovi nejen jím samotným ale i svým 

manželem, „jejichž výpovědi byly natolik přesvědčivé, že soud neměl důvod jim 

nevěřit.“594 Právě zapírání své údajné trestné činnosti bylo podle rozhodnutí soudu 

důvodem, proč byl Bertě Husákové vyměřen přísnější trest než jejímu muži. Nebyl 

opomenut ani jejich tzv. kulacký status a Říhovi prý pomáhali, aby dosáhli prosazení 

„svých kulackých zájmů.“595 Při rozhodování o výši trestu jim údajně přitížila 

nepříznivá zpráva o pověsti z místa jejich bydliště, podle níž prý manželé 

„vykořisťovali“ ženu polské národnosti, která u nich byla zaměstnána a děti zmíněné 

Polky údajně byly Husákovými dětmi. Podle zprávy byla také Husáková dříve trestána 

                                                
590 viz poznámka “v obci na svou stranu získal všechny starousedlíky, které plně ovládá”, SOA 
Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 160, T5/60, s. 10 žaloby. 
591 Tamtéž. 
592 Tamtéž, s. 6 protokolu o hlavním líčení. Podle žaloby své dítě Říha týral. 
593 Tamtéž, s. 7 protokolu o hlavním líčení. 
594Tamtéž, s. 14. rozsudku. 
595 Tamtéž, s. 15. 
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za „machinace s prasaty a neplnění dodávek.596 Zde je vidět, jaký rozpor panuje 

v hodnocení osoby Františka Husáka a jeho manželky. Jak již bylo zmíněno, podle 

žaloby byli údajně manželé mezi obyvateli Volfartic oblíbeni, přesto byla přiznána větší 

věrohodnost zprávě o pověsti, v níž je uvedena skutečnost, která byla s největší 

pravděpodobností pouze pomluvou.  

  

Hlavní líčení procesu Josef Říha a spol. se konalo 14. dubna 1953 a trvalo téměř 

celý den, od osmé hodiny ranní do půl šesté večer. Před soudem stanulo celkem osm 

obviněných. Husákovi byli odsouzeni za žalovaný trestný čin pomoci k velezradě a to 

Berta Husáková na dvanáct a její muž na deset let vězení.597 Berta Husáková dostala po 

Josefu Říhovi nejvyšší trest598 a byly jí také vysloveny vedlejší tresty – konfiskace 

veškerého majetku599, ztráta občanských práv na osm let a zákaz pobytu v okresech 

Česká Lípa, Doksy, Nový Bor a Rumburk navždy.  

Ve vazbě strávila Berta Husáková přes dva měsíce, od 30. března 1953 do 6. 

června 1953,600 po odsouzení jako většina politických vězňů prošla několika věznicemi. 

Z vazební věznice v Liberci byla Husáková koncem června převezena do věznice 

v Pardubicích. Další zpráva o přemístění vězně je z listopadu 1956, kdy byla Husáková 

převezena z Pardubic do slovenského NPT v Trnovci nad Váhom a odtud v prosinci 

téhož roku do Ružomberoku. V listopadu 1957 byla opět převezena do pardubické 

věznice, kde pravděpodobně strávila zbytek trestu.601 Propuštěna byla 26. května 1960 

na amnestii prezidenta republiky z 9. května téhož roku s desetiletou podmínkou, 

předchozí amnestie se jí, vzhledem k odsouzení za pomoc k velezradě, netýkaly. Ve 

stejném roce byl propuštěn z věznice i její manžel. Šest let poté, také 9. května, byla 

Husákové prominuta i zbývající zkušební doba.602 Vzhledem k tomu, že měli Husákovi 

zakázaný pobyt ve Volfraticích, odstěhovali se do Bělé pod Bezdězem, kde Husáková 

nastoupila do n.p. Severočeské papírny jako dělnice. 

 

                                                
596 Tamtéž, zpráva o pověsti. 
597 podle § 78 odst. 1c a odst. 2a tr.z. 
598 Josef Říha měl být původně odsouzen k trestu smrti, na základě jeho dělnického původu byl ale trest 
změněn na 18 let vězení. Ostatní odsouzení si vyslechli tresty pod hranicí jednoho roku odnětí svobody. 
SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 160, T5/60, s. 15 rozsudku. 
599 Usedlost manželů Husákových přešla dne 9. dubna 1953 na obec Volfratice. SOA Litoměřice, Krajský 
soud Ústí nad Labem, kart. 160, T5/60, zpráva fin. referenta ONV Česká Lípa.  
600 Tamtéž, záznam o nákladech vyš. vazby.  
601 Tamtéž, zprávy o přemístění vězně. 
602 Tamtéž, rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.5.1965. 
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Rehabilitování byli všichni aktéři případu Říha a spol. 24. září 1990, již předtím 

nicméně proběhla revize případu. 11. června 1970 byl rozsudek Krajského soudu 

v Liberci na základě § 15 zák. o soudní rehabilitaci č. 82/68 Sb. zrušen. Soud uznal, že 

krajský soud neměl v roce 1953 žádné důkazy pro tvrzení, že Říha odešel za hranice, 

aby vstoupil do služeb americké špionážní služby. To se potvrdilo i dalšími výpověďmi 

svědků, kteří shodně tvrdili, že Říha chtěl emigrovat především proto, aby se vyhnul 

trestnímu stíhání za jiný trestný čin. Soud tedy zrušil rozsudek odnětí svobody za 

trestný čin velezrady a překvalifikoval ho na trestný čin nepovoleného opuštění 

republiky. Stejně tak byly soudem revidovány rozsudky manželů Husákových na trestné 

činy pomoci k opuštění republiky a uloženy nové, nepodmíněné tresty ve výši osmnácti 

měsíců Bertě Husákové a jednoho roku jejímu muži.603 Restitucí majetku se ovšem soud 

v sedmdesátých letech nezabýval, archiválie k případnému navrácení majetku po roce 

1989 nejsou v trestním spise zachovány.  

 

9.4.4. Případ Vlasty Rozkovcové  

 

V mnoha bodech totožný trestný čin, přesto s rozdílnou trestní sazbou, byl 

souzen u Krajského soudu v Liberci dne 19. února 1954. V případu Miloslav Linhart a 

spol. byly souzeny celkem čtyři osoby – Linhart, manželé Rozkovcovi a Jaroslav 

Svatuška.  

Podle žaloby Miloslav Linhart, údajný agent americké IS, kontaktoval manžele 

Rozkovcovy v dubnu 1953, kdy přišel do jejich bytu v Liberci a požadoval po 

Rozkovcovi informace o n.p. Tesla. S Rozkovcem se Linhart znal již z dřívější doby 

z masny, kde společně pracovali. Od Rozkovcové prý dostal Linhart kávu, chléb a dvě 

cigarety, za což jí Linhart údajně dal 1000 Kčs. Při odchodu z bytu Rozkovcových byl 

Linhart zatčen StB. 

 

Linhart prý Rozkovcovým tvrdil, že přišel ze západu za manželkou a oni podle 

své výpovědi neměli důvod jeho tvrzení nevěřit. Teprve později, podle Rozkovce asi za 

tři dny, si uvědomili, že Linhart je agent tajné služby.604 Báli se prý postihu z důvodu 

dosavadního neohlášení Linhartova pobytu na území republiky a proto celou věc 

neoznámili. Rozkovcová také vypověděla, že sice byla přítomna u jednání manžela 

                                                
603 Tamtéž, s. 1-11 rozhodnutí o soudní rehabilitace ze dne 11.6.1970. 
604 Jak k tomuto poznání došli se ovšem v protokolu neuvádí. 
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s Linhartem, nicméně nic z hovoru neslyšela, protože často odcházela do pokoje ke 

svému malému dítěti. To potvrdil ve své výpovědi její manžel i Linhart.605 Tisíc korun, 

které Rozkovcovi od Linharta dostali, prý uložili a po měnové reformě v roce 1953 

bankovku spálili, protože se obávali že je falešná.606 

Manželé Rozkovcovi byli odsouzeni za pomoc údajnému agentovi a neoznámení 

trestného činu a to Rozkovec na jeden a Rozkovcová na jeden a půl roku odnětí 

svobody.607 Soud konstatoval, že Vlasta Rozkovcová „byla úřednicí, že tedy měla blíže 

k předpisům než její manžel a že také měla mnohem více času čin Linhartův oznámit.“608 

Kvůli těmto skutečnostem jí byl udělen vyšší trest než jejímu manželovi. Jako vedlejší 

trest byla Vlastě Rozkovcové stanovena ztráta občanských práv na tři roky.  

Vzhledem ke spáchání trestného činu v období před květnem 1953 se na Vlastu 

Rozkovcovou vztahovala amnestie prezidenta republiky z 4. května 1953, kterou jí byl 

prominut celý trest odnětí svobody. Jako jedna z mála nebyla Vlasta Rozkovcová 

v době vyšetřování ve vazbě. 

 

Na výše uvedených případech je jasně vidět, jak dvousečná byla justice 

v udělování trestů, zde konkrétně za pomoc emigrantům. Totožné, případně velmi 

podobné provinění bylo hodnoceno podle různých paragrafů a stejně tak se lišila výše 

trestů. Ve všech čtyřech případech byly odsouzené ženy podle žaloby nějakým 

způsobem dalšímu člověku nápomocny k opuštění republiky, případně jeho návratu 

domů. Jak již bylo zmíněno, emigrace se v naprosté většině případů spojovala 

s obviněním z úmyslu připojit se k západním špionážním službám. Ve většině případů 

tedy byly tyto činy hodnoceny jako velezrada s vysokou trestní sazbou. 

Pokud srovnáme první, třetí a čtvrtý případ zmíněný v této kapitole, tedy 

procesy s Ludmilou Martínkovou, Bertou Husákovou a Vlastou Rozkovcovou, můžeme 

vidět, že  provinění mají několik shodných rysů. Ve všech případech údajně poskytly 

odsouzené ženy pomoc člověku, který chtěl buď emigrovat, případně se z emigrace 

vrátil jako (podle žaloby) špion. Martínková a Husáková údajně předaly emigrantovi 

adresy lidí, kteří by mu mohli být při útěku nápomocní, ať už se jednalo o adresy 

převaděčů v případě Husákové či o adresy obyvatel, jenž mohl Dlouhý kontaktovat 

                                                
605 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 160,  T17/60, Linhartova výpověď s. 4, 
Rozkovcova s. 4 a Rozkovcové s. 5 protokolu o hlavním líčení. 
606 Tamtéž, s. 5. 
607 podle § 165, odst. 1 tr.z. 
608 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 160,  T17/60, T 17/60, s. 3 rozsudku. 
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v případě potřeby v procesu s Martínkovou. Martínková i Husáková podle soudu 

napomohly emigrantům tím, že jim poradily jak přejít státní hranice. Rozkovcová podle 

obžaloby pomohla agentu Linhartovi v tom, že mu dala stravu a cigarety.  

Přestože byli všichni tři muži, František Dlouhý z případu Martínkové, Josef 

Říha z případu Husákové a Miloslav Linhart z případu Rozkovcové odsouzeni za 

podobné činy (Dlouhý za pokus k trestnému činu velezrady, Říha za velezradu a Linhart 

dokonce k nejvyššímu trestu ze všech tří rozsudků, k 23 rokům vězení za vyzvědačství), 

ženy byly souzeny podle rozdílných paragrafů. Zatímco Martínková byla odsouzena za 

pomoc k opuštění republiky k dvěma a půl letům odnětí svobody a Rozkovcová za 

neoznámení tr. činu na rok a půl,  Husákové byl za pomoc k velezradě stanoven trest 

odnětí svobody na dvanáct let. Přitom nelze říci, že by se Husáková provinila výrazněji 

než ostatní ženy.  

Na případu manželů Husákových je dobře vidět, jak jejich status „kulaků“ 

ovlivňoval nejen výši trestu, ale i udílení trestů vedlejších. Status Husákové jako 

„kulačky“ byl v celém případu rozhodující, stejně jako zákaz pobytu a zabavení 

majetku. Stát se tak „legálně“ zbavil osob, které měly na vesnici jistě velký vliv 

(vzhledem k udávané oblíbenosti Husáka na vesnici) a získal další hektary zemědělské 

půdy.   

 

Na základě uvedených skutečností si dovoluji vyslovit názor, že pokud by 

Martínková, Endlerová nebo Rozkovcová pocházely ze stejné tzv. společenské třídy 

jako Husáková, tedy byly manželkami kulaka, byly by jejich tresty určeny na základě 

jiných paragrafů a byly by odsouzeny k vyšším trestům.  

 

9.4.5. Případ Boženy Svaté 

 

Proces s Boženou Svatou a jejím manželem jsem zařadila do stejné skupiny jako 

případy předešlé především z toho důvodu, že se žalovaná trestná činnost také týkala 

pomoci emigrantovi. K přímému kontaktu mezi odsouzenou a emigrantem však ve 

skutečnosti nedošlo, což bylo přiznáno i při soudním líčení. 

Božena Svatá a její manžel Karel byli krajským prokurátorem žalováni, že 

v roce 1949 přijali od Oldřicha Vodseďálka, bratra obžalované, balíček pro bývalého 
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poslance národních socialistů Josefa Zemana.609 Ten roku 1948 emigroval. Pro balíček 

si měl podle Vodseďálka přijít Zeman buď osobně, nebo pro něj měl někoho poslat.  

 

Předání balíčku předcházelo setkání Svaté se Zemanovou, která si jí stěžovala, 

že je sama, protože manžel utekl za hranice a požádala Svatou, zda by u ní mohla nechat 

balíček s prádlem pro jejího manžela, který by si pro něj buď přišel nebo někoho poslal. 

To, že manžel utekl z politických důvodů a že byl u národních socialistů prý Svatá 

nevěděla.610 Slíbila tedy Zemanové pomoc, a balíček, v němž skutečně byl pár bot a 

košile, od Vodseďálka převzala. Zároveň jí Vodseďálek předal heslo a půlku 

pohlednice, kterou se údajně měl vykázat člověk, poslaný Zemanem pro balíček.  

Balíček u sebe manželé Svatí měli až do roku 1950, kdy ho Božena Svatá 

předala nazpět Vodseďálkovi, aby ho vrátil Zemanové. Nedlouho poté Zemanové 

vyřídila Svatá vzkaz, že se s ní Vodseďálek chce setkat.  

Podle své výpovědí Svatá sice věděla, že je Zeman za hranicemi ilegálně, 

nesnažila se prý ale pomáhat jemu, nýbrž Zemanové, kterou znala velmi dlouhou 

dobu.611 

 

Rozsudek ovšem v jednání manželů Svatých shledal spolčení k trestnému činu, 

především s přihlédnutím k Zemanově příslušnosti k národním socialistů. Manželé prý 

měli vědět „jaké osoby a za jakým cílem utíkaly po únoru za hranice a věděli také 

zejména, že tito uprchlíci,především funkcionáři bývalých reakčních stran-a zemana 

alespoň do roku 1945 znali a věděli že byl politicky činný-neodcházejí z republiky 

z důvodu pouhé nespokojenosti, ale proto, aby nalezly na západě podporu pro své snahy 

přivodit zvenčí návrat kapitalismu v naší republice, že je jejich činnost namířena proti 

nejživotnějším zájmům našeho lidu, proti budování šťastné budoucnosti pro všechny 

pracující občany“.612 Tento fakt byl shledán jako přitěžující okolnost při výměře trestu a 

manželé Svatí nebyli odsouzeni za neoznámení trestného činu Vodseďálka a Zemana, 

ale za spolčení proti republice613 a to Božena Svatá ke dvěma a půl letům a její manžel 

                                                
609 SOA Litoměřice, 1, Krajský soud Liberec II., kart. T 8/53, s. 1 žaloby. 
610 Tamtéž, s. 3 protokolu o hlavním líčení. 
611 Tamtéž. 
612 Tamtéž, s. 2 rozsudku. 
613 podle § 80, odst. 1 tr.z. 
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k dvaceti měsícům odnětí svobody. Zároveň jim byla vyslovena ztráta občanských práv 

na tři roky.614  

Do trestu byla Boženě Svaté započítána vazba od 1. dubna 1953 do 23. září 1953 

a konec trestu byl tedy stanoven na 1. října 1955.615 Na základě amnestie prezidenta 

republiky z 4. května 1953 byla z vězení propuštěna 8. října 1953. 

 

 V prosinci téhož roku podala Božena Svatá odvolání proti vyměřeným 

nákladům trestního řízení, které v jejím případě dosahovaly částky 796, 60 Kčs a 

celkem s částkou vyměřenou za trestní řízení manžela 3033, 40 Kčs. Z dopisu Svaté z 

10. prosince 1953: „Jsme v zoufalé situaci. Máme platit do konce roku nájem, světlo, 

děti potřebují nutně oblečení, protože ze všeho již vyrostly. Máme platit výživné a 

ošacení v dětském domově v Jablonci, kde byly děti umístěny. Manžel po svém příchodu 

domů si musel vypůjčit aby vůbec mohl existovat“.616 Pokud byli odsouzení oba manželé 

a děti si k sobě nemohl vzít některý z příbuzných, nebo mu to nebylo dovoleno, byly 

umístěny v dětském domově. Půlroční oddělení od rodičů muselo na čtyřleté a pětileté 

děti Svatých zapůsobit, nehledě na častou šikanu dětí politických vězňů v dětských 

domovech (a nejen tam). 

 

Roku 1970 byl případ Svatých znovu přezkoumán a Krajský soud v Ústí nad 

Labem došel k názoru, že žaloba krajského prokurátora nezakládá na pravdě. Manželé 

se již v roce 1953 bránili, že nevěděli o Zemanově a Vodseďálkově žalované činnosti 

proti republice a ústecký krajský soud jim v tomto dal za pravdu, také vzhledem k tomu, 

že neexistovala svědecká výpověď, která by je plně usvědčovala. Stejně tak balíček, 

jehož převzetí bylo v rozsudku roku 1953 popsáno jako „přímá podpora protistátní 

činnosti“617, nebyl shledán jako důkaz o podpoře protistátní organizace. Při soudním 

přelíčení z 5. února 1970 uvedl Karel Svatý, že strávil ve vazbě dva měsíce bez jediného 

výslechu, z toho většinu času na samovazbě. Při výslechu přinesl vyšetřovatel protokol 

již vypracovaný a Svatý ho podepsal bez toho, aby si ho přečetl. U soudu se pak držel 

protokolu, protože ho spoluvězni  varovali, že by si přihoršil kdyby vše nepřiznal. 

                                                
614 podle §§ 43 a 44 tr.z. 
615 SOA Litoměřice, 1, Krajský soud Liberec II., kart. T 8/53. 
616 Tamtéž, žádost Boženy Svaté o prominutí nákladů tr. řízení. 
617 Tamtéž, s. 3 rozsudku. 
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Božena Svatá podle svých slov o stycích bratra se Zemanem nevěděla a balíček 

převzala jen proto aby pomohla Zemanové.618 

Dále se v rozsudku z oku 1970 uvádí: „Pokud se v žalobě krajského prokurátora 

uvádí, že obvinění si museli uvědomit, že Zeman je v zahraničí ve spojení s osobami 

nepřátelsky zaměřenými proti republice a Vodseďálek je jeho společníkem, pak jde jen o 

ničím nepodložená tvrzení.“619  

Na základě výše zmíněných skutečností byli manželé Svatí zproštěni obžaloby 

v plném rozsahu.620 

Případ manželů Svatých je ze všech čtyř výše uvedených procesů jediný, kde je 

možné na základě obnoveného řízení z roku 1970 nahlédnout alespoň částečně do 

konstrukce procesu. Přestože se ještě nejednalo o rehabilitaci v rámci svobodného 

justičního systému a mnoho rehabilitací z těchto let bylo později opětovně zrušeno, bylo 

účastníkům soudního přelíčení umožněno hovořit o době vyšetřování a bylo potvrzeno 

to, co v procesech padesátých let neplatilo - že tam, kde nejsou důkazy, nemůže být 

prokázán trestný čin.  

 

10. Procesy s tzv. vyzvědači 

 
Trestný čin vyzvědačství podle § 86 tr.z. byl jedním z provinění, na něž se 

vztahoval absolutní trest. Ten byl používán, pokud bylo obžalovanému prokázáno,621 že 

se v zahraničí spojil se špionážní organizací a po návratu do Československa fungoval 

jako její agent. Znovu zde fungoval princip tzv. notoriety, tedy faktu, který je všeobecně 

známý a není třeba jej u soudu dokazovat. V tomto případě bylo komunistické justici 

notoricky známé, že osoba, která se navrátila po ilegálním útěku do Československa, se 

v zahraničí stala agentem špionážní služby. Tím se daná osoba stávala automaticky 

nejen vyzvědačem, ale také velezrádcem. Tyto trestné činy byly postihovány odnětím 

svobody na deset až dvacet pět let nebo na doživotí.  

 

Do kategorie případů se ženami, odsouzenými za trestný čin vyzvědačství, se 

dají zařadit dva procesy, v obou z nich byly odsouzeny ženy německé národnosti. 
                                                
618 Tamtéž, s. 2 protokolu o hlavním líčení z 5. února 1970. 
619 Tamtéž, s. 4 rozsudku z 5. února 1970. 
620 podle § 17 odst. 2 zák. 82/68 Sb. z důvodu § 226/b tr.ř. 
621 Tedy že obžalovaný se u výslechu přiznal. Přiznání bylo totiž nejen polehčující okolností, ale také 
důkazem s největší váhou.  
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Prvním z nich je případ Elvíry Tandlerové, která po ilegálním odchodu do západního 

Německa měla údajně vstoupit do služeb špionážní organizace a po návratu do 

Československa sbírat špionážní zprávy. Druhým případem je proces s Anežkou 

Müllerovou, která byla žalována, že pro svého syna v západním Německu opatřovala 

špionážní zprávy, které potom s manželem synovi odesílali. Do životů obou žen zasáhl 

odsun občanů německé národnosti po roce 1945. Na území Československa mohly po 

vlně odsunů zůstat tři skupiny obyvatel německé národnosti: specialisté, antifašisté a 

osoby ze smíšených manželství. Na základě směrnic, vydaných k organizaci odsunů, 

měla být vystěhována vždy celá rodina, přesto často docházelo k jejich rozdělení, tak 

jak to například můžeme vidět u případu Elvíry Tandlerové. Po únorovém převratu 

v roce 1948 se pak stalo téměř nemožným navštívit svoje příbuzné, známé nebo 

partnery v západních zónách Německa.622 Mnoho osob tak řešilo svou obtížnou životní 

situaci pokusy o útěk a dočasnou nebo trvalou emigrací. Touhou po setkání s matkou 

začala i anabáze případu Elvíry Tandlerové. 

 

10.1. Případ Elvíry Tandlerové 

 

Dne 24. června 1953 stanula před libereckým Krajským soudem 

čtyřiadvacetiletá Elvíra Tandlerová. Narodila se 21. listopadu 1929 v Liberci, kde žila 

až do svého zatčení. Matka Elvíry Tandlerové pracovala jako švadlena a otec, původem 

Ital, byl řidič. S ním se ovšem Tandlerová podle své výpovědi vůbec nestýkala, rodiče 

se rozešli krátce po jejím narození a od jejích dvou let s nimi bydlel ve společné 

domácnosti matčin přítel František (pravděpodobně Franz) Köhler, za něhož se matka 

později vdala. Již od dětských let byla Tandlerová vychovávána svojí babičkou, se 

kterou žila až do svého zatčení. Po vychození obecné a střední školy pracovala Elvíra 

Tandlerová jako pomocná laborantka, úřednice a před svým zatčením jako prodavačka.  

Od roku 1940 do konce války byli matka i nevlastní otec v koncentračním táboře 

pro údajné poskytování úkrytu vyzvědači, popraveného roku 1941. Přestože by mohli 

být považováni za antifašisty, byli matka a nevlastní otec v roce 1947 odsunuti a v době 

zatčení Tandlerové bydleli v Bavorsku, tedy v americké okupační zóně.623 

                                                
622 K otázce odsunů více Staněk, Tomáš, Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců 
z Československa, Ostrava 1992, 106 s.; Arburg, Adrian von – Staněk, Tomáš (ed.), Vysídlení Němců a 
proměny českého pohraničí 1945–1951. Dokumenty z českých archivů, Díl I.-III., Středokluky 2010-
2011.  
623 Bližší informace o protinacistické činnosti rodičů nejsou ve vyšetřovacích protokolech uvedeny. 
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Za útěkem Tandlerové do Německa, návratem, zatčením a následně odsouzením 

k dlouhým letům odnětí svobody stála vlastně náhoda. Tandlerová měla být i se svou 

babičkou rovněž odsunuta do Německa. Žádost si podaly roku 1947 a roku 1949 jim 

úřady vystěhování odsouhlasily. Podle výpovědi Tandlerové již v tomto roce poslaly do 

Německa k matce bytové vybavení, ale transport osob byl zrušen a obě ženy tak byly 

nuceny zůstat v Československu. Přes podání několika dalších žádostí jim vystěhování 

nebylo povoleno.  

Zde je opět vidět naprostá nelogičnost režimu, který tímto vlastně bojoval sám 

proti sobě, neboť bylo nasnadě, že osoby, jimž byla zamítnuta žádost o vystěhování, se 

pokusí emigrovat ilegálně. Nicméně v mnoha konkrétních případech to mohl být 

bezpochyby i záměr, osoba byla dlouhodobě sledována, při pokusu o útěk zadržena a 

následně postavena před soud. I takto se daly vyřizovat účty.    

Podle své výpovědi požádala Elvíra Tandlerová roku 1951 jistého Josefa 

Ledvinu z Liberce, aby ji pomohl s ilegálním přechodem do Německa.624 V bavorském 

městě  Enzweihingen bei Feihingen chtěla údajně navštívit svoji matku, s níž se prý 

chtěla domluvit, zda by u ní s babičkou po ilegálním odchodu z republiky mohly bydlet. 

Podle její další výpovědi jí Ledvina v srpnu téhož roku převedl u Petrovic (u 

Jablonného v Podještědí) do NDR.625 Na základě doporučení Ledviny měla Tandlerová 

v Žitavě navštívit jistou Martu Tegelovou, která jí údajně dala peníze a poté 

pokračovala Tandlerová do Köthenu, kde vyhledala muže jménem Fuchs. Ten jí prý 

údajně zprostředkoval převod do západního Německa. Podle své výpovědi se za hranice 

SRN dostala čtyři dny po ilegálním přechodu hranic.  

V západním Berlíně se prý Tandlerová obrátila na německé úřady a chtěla 

požádat o povolení k dalšímu pobytu. Zde se údajně seznámila s úředníkem 

vystěhovalecké agentury, jistým Echtnerem, který ji dále seznámil s mužem, jenž jí 

údajně získal pro špionážní činnost: „Jméno tohoto muže jsem nikdy nepoznala a 

v pozdější době moji špionážní činnosti byl pro mě představeným, pod přezdívkou ‚šéf‘. 

Sám mě také řekl, že pracuje jako člen špionážní organizace bývalého generála 

                                                
624 Josef Ledvina byl s Elvírou Tandlerovou zadržen při pokusu o přechod státních hranic a 18.8.1953 
odsouzen za trestný čin pomoci k opuštění republiky na čtyři roky odnětí svobody.  
625 S Ledvinou se Tandlerová údajně seznámila prostřednictvím rodinné známé, jisté Bergmannové. 
Tandlerová dále uvedla, že ho při první schůzce žádala aby jí dovedl na místo zvané „Hochwald“ 
nedaleko Petrovic. Podle výpovědi Tandlerové se zde s vědomím místní SNB scházeli Němci z Liberce 
se svými odsunutými příbuznými. Bergmannová byla později ze žaloby vyloučena, protože se zavázala ke 
spolupráci s StB. ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Elvíry Tandlerové, sign. V-518/L, s. 133. 
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Prchaly“.626 Poté měla podle své výpovědi Tandlerová schůzku s dalším mužem, který 

se jí prý dotazoval na hospodářský a politický vývoj v Československu, vojenské 

objekty a průmysl v Liberci a na důvod její emigrace. Tandlerová vypověděla, že se 

chce dostat do Bavorska za matkou. „Šéf“ jí prý slíbil zprostředkovat emigraci pro ni i 

její babičku, pokud svolí ke spolupráci. Dále jí prý říkal, že jejich skupina plánuje 

v Československu státní převrat. „Jedním z jeho argumentů, kterými mě ke špionáži 

získal, bylo sdělení, že potom se budou moci vrátit do ČSR všichni Němci, kteří byli po 

válce vystěhováni.“627 Jak vyznívá z vyšetřovacích protokolů, hlavní motivací 

Tandlerové k údajné spolupráci tedy nebyla snaha jakkoliv „škodit“ režimu, ale touha 

dostat se za matkou. Tento fakt, několikrát zmíněný při výsleších, nicméně nebyl u 

soudu vzat v potaz… 

 

Na základě instrukcí „šéfa“ měla Tandlerová podle své výpovědi po návratu do 

ČSR sbírat různé poznatky o výrobních prostředcích a továrnách a také se pokusit získat 

špionážní zprávy z vojenské oblasti. Za tímto účelem měla údajně navazovat styky 

s vojáky a vyptávat se, jaké druhy zbraní a letadel čs. armáda používá. Dotyčné vojáky 

měla údajně získávat k aktivní spolupráci se „šéfem“. Tandlerové bylo také prý uloženo 

vytvářet plánky kasáren a vojenských objektů, které měla ukládat do tzv. mrtvých 

schránek na hranicích. Veškeré zprávy údajně psala tajným inkoustem přes text 

obyčejného dopisu, který pak poslala běžnou poštou do zahraničí. Prvním úkolem 

Tandlerové po návratu do vlasti mělo údajně být získání jistého důstojníka Jarka ke 

spolupráci. S tím se Tandlerová seznámila ještě před svou emigrací při cestě na 

dovolenou, na počátku srpna 1951. 

Po třídenním školení dostala Tandlerová podle své výpovědi od „šéfa“ 4 500 

Kčs a falešný německý průkaz totožnosti. 23. srpna 1951, tedy devátý den po své 

emigraci, se společně s jistým Rolandem Porschem, Fuchsem určeným 

spolupracovníkem, vydala do Žitavy za Tegelovou. Druhý den prý dvojice překročila 

hranice Československa a 25. srpna se Tandlerová vrátila do svého bytu. Roland Brož, 

                                                
626 Tamtéž, s. 22. Generál Lev Prchala byl účastníkem prvního i druhého odboje. Za druhé světové války 
emigroval do Polska a v letech 1940 -1945 pobýval ve Francii a Velké Británii. Působil v řadách opozice 
proti Edvardu Benešovi, tzv. Československé národní radě. Po skončení války zůstal v exilu a roku 1945 
založil Český národní výbor. Spolupracoval se sudetoněmeckým hnutím, v roce 1950 s ním uzavřel 
dohodu o společném postupu proti komunismu v Československu. K tomuto tématu: Kuklík, Jan - 
Němeček, Jan, Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945, Praha 
2004, 488 s.  
627 Tamtéž, s. 24. 
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jehož Tandlerová znala jako agenta Porsche, byl spolupracovníkem StB v západním 

Německu a část celého případu tedy byla řízena provokací StB.  

 

První úkol, zadaný „šéfem“ se ovšem Tandlerové nepodařilo splnit. Od vojáků 

ve vlaku se dozvěděla, že jejich kolega Jarek zemřel při cvičení.628 Tandlerová se tedy 

prý podle své výpovědi pokoušela navazovat známosti s jinými vojáky, žádný z nich jí 

ovšem nic podstatného neřekl. Z doby před emigrací prý znala jistého Jiřího 

Unčovského, kterého v září nebo v říjnu 1951 pozvala na schůzku do liberecké kavárny 

POL. Unčovský jí zde prý řekl, že zanedlouho nastupuje vojenskou službu a Tandlerová 

mu tedy údajně nabídla zprostředkování útěku do západního Německa výměnou za 

vojenské dokumenty nebo zprávy vojenského charakteru. Unčovský ale prý její nabídku 

odmítl. Při své svědecké výpovědi uvedl: „Mím cílem bylo získat od sl. Tandlerové 

různé informace, které jsem chtěl oznámit našim bezpečnostním orgánům….žádala ode 

mne, abych po nastoupení této služby jí sehnal všeobecné informace o vojenském životě 

a žádala na mne předání mé služební knížky. Splnění těchto povinností, které měly být 

platem za mé převedení přes hranice jsem jí přislíbil.“629 Několik dní poté prý 

Unčovský nahlásil anonymně činnost Tandlerové SNB v Liberci. Otázkou zůstává, 

nakolik byla Unčovského výpověď pravdivá a nakolik vynucená vyšetřovateli.  

Tandlerová dále doznala, že od srpna do poloviny října 1951 zaslala „šéfovi“ asi 

sedm dopisů. Podle své výpovědi psala v jednom z nich o smrti důstojníka Jarky. Na 

základě šéfových instrukcí obstarala jízdní řád ČSD a několik map, do nichž prý 

zakreslila blíže nespecifikované „důležité objekty“ a v říjnu 1951 se prý v Děčíně 

setkala s Porschem, který jí údajně předal 10 000 Kčs a vzkaz od šéfa, že jí zašle novou 

adresu, na níž má zasílat „špionážní“ dopisy. Po krátké přestávce, kdy dopisy 

Tandlerové zadržovala manželka jejich spolupracovníka, prý navázala se šéfem 

písemný kontakt v lednu 1952.630 Vzhledem ke ztrátě několika spolupracovníků prý 

„šéf“ Tandlerovou požádal, aby další dopisy posílala na adresu své matky.  

V dalším z dopisů také prý dostala Tandlerová nové úkoly: “Jednalo se o zjištění 

podrobností a získání plánů letiště v Liberci-Růžodole, dále kasáren Štefanikových 

v Liberci a kasáren dělostřeleckých v Liberci-Ruprechticích. Měla jsem zjistit počet 

                                                
628 To bylo pozdějším vyšetřováním opravdu potvrzeno. 
629 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Elvíry Tandlerové, sign. V-518/L, s. 19. 
630 V rámci utajení korespondence se prý Tandlerová měla v dopisech jednomu ze spolupracovníků 
organizace vydávat za jeho milenku. Do plánu nicméně organizátoři nezasvětili manželku, která se 
k dopisům dostala dříve než manžel a ukryla je. 
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mužstva, počet důstojníků, jméno velitele, kam jezdí na cvičení apod. Také byla otázka 

ve věci zjištění místa politické školy SNB v Liberci.“631 Uvedené informace se jí ale 

údajně nepodařilo získat, což prý „šéfovi“ v jednom z dopisů oznámila. Žádala prý 

rovněž přidělení spolupracovníka v Liberci,  na což jí podle její výpovědi šéf 

odpověděl, že ho dostane, až opatří požadované zprávy. Ve stejném smyslu prý 

odpověděl i na dotaz, kdy bude moci na návštěvu za matkou.  

Schůzka Tandlerové s matkou byla nakonec „šéfem“ zorganizována na duben 

1952. Tandlerová měla od matky údajně obdržet telegram, který by jí informoval o tom, 

kdy se matka dostaví na schůzku do Žitavy. Tandlerová prý od ní měla převzít dopis od 

„šéfa“ a zasvětit jí do špionáže. Poté, co dostala telegram s textem „Teta těžce nemocna, 

operace 19.-20. dubna.“632 kontaktovala Tandlerová Ledvinu a domluvila s ním na 19. 

dubna přechod hranic. V uvedený den se vypravili směrem k Petrovicím a dále ke 

státním hranicím, při přechodu byli ale oba zadrženi. Náhoda nebo manipulace Rolanda 

Brože? 

 

Po zatčení byla Tandlerová odvezena do vyšetřovací vazby StB v Praze, kde se 

údajně zavázala ke spolupráci a 12. května byla propuštěna na svobodu.633 Na základě 

instrukcí StB prý poslala „šéfovi“ na matčinu adresu další dva dopisy, další styky ale se 

špionážní službou neudržovala. V září 1952 byla údajně referentem StB instruována, 

aby navázala spojení s jistou paní Bobkovou z Liberce, která prý měla zprostředkovávat 

přechody přes hranice. Na základě instrukcí referenta Tandlerová údajně předala 

Bobkové balíček. Ten měla Bobková poslat do západního Německa, čímž se měla 

prokázat její trestná činnost a také případné napojení na osobu ze západního Německa. 

Obsah balíčku měla Tandlerová údajně projednat s referentem, údajně ale nebylo dost 

času a tak jí bylo řečeno: „…abych balíček zabalila sama, na mapách že mám zakreslit 

nějaké značky aby se to zdálo podezřelé.“634 Celá akce byla pravděpodobně 

naplánována, aby usvědčila Bobkovou ze spolupráce se „západem“, na poslední straně 

výslechového protokolu ovšem Tandlerová vyslovila domněnku, že Bobková je taktéž 

                                                
631 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Elvíry Tandlerové, sign. V-518/L, s. 32. 
632 Tamtéž, s. 34. 
633 Tamtéž, s. 120. Při prvním výslechu Tandlerová uvedla, že byla propuštěna, protože po svém zatčení 
vše doznala. Pokud by to tak bylo, muselo by takto být propuštěno několik stovek zadržených osob. 
V seznamu spolupracovníků je Tandlerová evidována pod krycím jménem Teubnerová. 
634 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Elvíry Tandlerové, sign. V-518/L, s. 127 
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spolupracovnicí StB.635 Bezpečnost si tak tedy pravděpodobně chtěla ověřit, zda 

Bobková nepracuje jako tzv. double agent. 

 

Poté, co byla Tandlerová využita v případě Bobkové, nebránilo nic jejímu 

zatčení. Zde je nutno poznamenat, že zatčení a následné odsouzení nepotřebného agenta 

StB nebylo ničím výjimečným, v analyzovaných kauzách se to stalo například Čestmíru 

Špačkovi, agentu nasazenému na Elfrýdu Geigerovou. Zatčení Tandlerové proběhlo 15. 

října 1952 v osm hodin večer, na základě žaloby ze spolupráce se tzv. špionážní službou 

Lva Prchaly. Emigranti z řad Prchalovy organizace podle žaloby „usilují o návrat 

bývalého panství kapitalismu u nás, který chtějí obnovit válečným přepadením naší 

vlasti ve spojenectví s německými fašisty, odsunutými po osvobození v roce 1945. Slibují 

jim za jejich krvavou pomoc návrat do ČSR a tak v nich posilují revanšistické snahy.“636 

Podle žaloby Tandlerová poskytla špionážní službě důležité zprávy vojenského 

charakteru a tím se údajně dopustila nejen trestného činu velezrady ale i vyzvědačství. Z 

výslechových protokolů je nicméně zřejmé, že právě tyto zprávy nebyla Tandlerová 

“šéfovi” schopna podat, protože se jí údajně nepodařilo, kromě krátkých známostí, 

navázat styky s žádnými vojáky.  

 

Hlavní líčení se konalo 24. června 1953, tedy více než půl roku po zatčení 

Tandlerové. Jejím obhájcem byl ustanoven Rostislav Zástěra. Při výpovědi u soudu 

Tandlerová potvrdila prakticky veškerou trestnou činnost, doznanou v rámci výslechů. 

Uvedla, že hlavní motivací ke špionážní činnosti byla snaha dostat se s babičkou do 

Německa k matce a také nízký příjem v zaměstnání. Po poradě soudu byla nakonec 

Elvíra Tandlerová odsouzena, podle návrhu žaloby, za trestný čin velezrady a 

vyzvědačství k odnětí svobody ve výši šestnácti let.637 Jako vedlejší tresty byly 

vysloveny propadnutí jmění a ztráta občanských práv na deset let.638 Zároveň byla 

Elvíra Tandlerová povinna zaplatit náklady trestního řízení ve výši 3545, 80 Kčs.639  

Při snaze o zisk vojenských zpráv se Tandlerová měla podle žaloby dopustit 

vyzvídání státního tajemství, na což se vztahoval absolutní trest. Podle znění rozsudku 

                                                
635 Tamtéž, s. 131. 
636 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 163, T10/60. s. 1 žaloby 
637 Podle § 78, odst. 1c) a 2a)  a § 86, odst. 1, 3c) a e) tr. z, za použití § 29, odst. 2 a s přihlédnutím k § 22, 
odst. 1 tr.z. 
638 Podle § 86, odst. 4 a § 43 a 44 tr. z. 
639 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 163, T10/60, záznamy o nákladech trestního 
řízení. 



 172 

nebyl podstatný fakt, že se žádné státní tajemství nedozvěděla. Skutková podstata 

trestného činu byla údajně naplněna již samotnou snahou o zisk těchto informací. Na 

základě svého třídního původu, doznání a věku (a zřejmě i její spolupráce s StB) byl její 

trest nakonec snížen podle zmírňujícího ustanovení k trestu odnětí svobody na spodní 

hranici trestní sazby.640  

 

Ve vazbě byla Elvíra Tandlerová do 7. července 1953. Poté byla přemístěna do 

NPT Pardubice, odkud byla 7. května 1957 dodána do slovenského NPT Želiezovce. 

Zpět do pardubické věznice se Tandlerová vrátila 11. ledna 1958.641 Vzhledem 

k paragrafům, za něž byla odsouzena, se na ní amnestie z roku 1955 nevztahovala. 

Následující amnestie, z května roku 1960 se na ní podle rozhodnutí komise 

nevztahovala, neboť prý byla odsouzena jako aktivní agentka západních mocností.642 

Proti tomuto nařčení a zamítnutí amnestie podala Tandlerová odvolání, které ovšem 

bylo zamítnuto s odůvodněním, že pokud podávala „šéfovi“ informace za peníze a 

spolupracovala se špionážní službou, tak je na ní nutno jako na agentku pohlížet. Ze 

stejného důvodu byla Tandlerová neúčastna i amnestie z roku 1962.   

 

Od roku 1962 žádala Tandlerová několikrát o propuštění z výkonu trestu a 

vyhoštění do Německa, aby se mohla starat o svou nemocnou matku. Všechny žádosti, 

včetně poslední z 24. ledna 1964, byly zamítnuty. V době věznění zemřela Tandlerové 

babička, což prý odsouzená podle zpráv věznice velmi těžce nesla. Smrt příbuzného, a 

to i velmi blízkého - manžela, rodiče nebo dítěte, byla další možností jak vězně 

šikanovat. Jít na pohřeb bylo nemyslitelné, odsouzení se často o smrti člena rodiny 

dozvěděli až po obřadu, mnohdy velmi cynickým způsobem.643 V prostředí přeplněných 

věznic neměli vězni ani šanci se se svým smutkem o samotě vypořádat. 

 

Otázkou zůstává, jakou roli vlastně Elvíra Tandlerová ve hře StB hrála. Je 

možné, že setkání s Porschem-Brožem bylo náhodné, snad se jen řízením osudu dostala 

k realizaci větší skupiny, jíž měl Brož usvědčit. Jak již bylo zmíněno výše, Elvíra 

Tandlerová několikrát jako hlavní motivaci k údajné špionážní činnosti uvedla touhu 

                                                
640 podle § 29, odst. 2. 
641 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 163, T10/60, zprávy o přemístění vězně. 
642 podle Čl. 2 písmene a) znění amnestie. 
643 viz rozhovor s Hanou Krskovou- Dvořákovou, uvedený v příloze č. 3. 
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setkat se s matkou. Rozhodně jí tedy nelze považovat za špiónku. Podle mého názoru se 

stala spíše obětí doby a jedné z provokačních akcí StB.   

 

Podle posudkové zprávy z pardubické věznice byla Tandlerová do roku 1961 

pětkrát kázeňsky trestána a roku 1955 se zúčastnila protestní hladovky: „Její chování je 

značně povýšenecké a záludné. V kolektivu není valně oblíbena.“644 

Kdy byla Elvíra Tandlerová propuštěna není v archivních materiálech uvedeno. 

Jisté je jen, že to nebylo dříve než v roce 1964, tedy více než deset let poté co byla 

odsouzena.645 Mnoho jejich přítelkyň z pardubické věznice již bylo na základě 

předchozích amnestií propuštěno. O tom, že se ale nakonec Elvíra Tandlerová do SRN 

dostala, svědčí výpověď Jindřišky Havrlantové, jenž se s Tandlerovou seznámila právě 

v pardubické věznici. Jejich přátelství, byť pouze prostřednictvím dopisů, trvalo dlouhá 

léta.  

 

10.1.1. Vzpomínky Jindřišky Havrlantové na Elvíru Tandlerovou.  

 

Jindřiška Havrlantová byla v rámci politického procesu odsouzena podle zákona 

č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky za velezradu a špionáž 

k šestnácti letům vězení. Na svobodu byla propuštěna na desetiletou podmínku po devíti 

letech vězení.646 Výkon trestu strávila převážně v pardubické věznici, kde se také 

potkala s Elvírou Tandlerovou, jíž nazývala zkráceně Elfi.  

O seznámení s Elvírou Tandlerovou hovořila Havrlantová takto: „Eskortovali 

nás na Pankrác, pak Chrudim a konečná Pardubice. Zde jsem se poznala s Elfi 

Tandlerovou. Ona Němka, já Moravanka. Jí vděčím za poučení, co má znát každý 

vězeň. Navíc připravila mi hostinu, chléb s povidly a chléb se sýrem. Po půl roce jsem 

snědla dva krajíce. Skamarádily jsme se, byly jsme stejný ročník a já poznala její dobré 

vlastnosti, byla laskavá, ochotná vždy pomoci.647“ 

O propuštění Elvíry Tandlerové a jejím dalším životě: „Ani nevím, kdy byla 

propuštěná nebo jak dlouho žila u nás v Čechách. Vím, že se odstěhovali do jejího 

domova (myšleno město Darmstadt ležící jižně od Frankfurtu nad Mohanem – pozn. 
                                                
644 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 163, T10/60, s. 1 posudku ÚNV Pardubice 
z 10.10.1962. K tomu viz výpověď Jindřišky Havrlantové na konci podkapitoly. 
645 což dokládá rozhodnutí soudu o žádosti o podmínečné propuštění a vyhoštění z 15.1.1964. SOA 
Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 163, T10/60.  
646 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011 
647 Tamtéž. 
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V.D.),  a postavili si, jak psala, s Jarkem, jejím manželem648 pro své dva chlapce dům. 

První patro pro jednoho synka, starší se jmenoval Ralf, třetí patro pro syna mladšího. 

Uprostřed bydleli všichni. Dařilo se jim velmi dobře, až do té doby kdy její manžel 

zemřel, nějak srdíčko nefungovalo. Procestovali mimo Austrálie všechny světadíly a byli 

šťastni. Po smrti manžela Elfi onemocněla, třikrát jí na hlavě a jednou na zádech 

operovali, byla deset týdnů v nemocnici, srdíčko vynechává tep, píše mi ‚raděj bych 

umřela, ale mám povinnost, mladší syn mě nutně potřebuje. Je na nervové klinice a je 

rád že může za mnou domů.‘“649 

Elvíra Tandlerová několikrát zvala Jindřišku Havrlantovou, aby za ní přijela, 

nicméně Havrlantová nechtěla, podle svých slov, nechat doma rodiče samotné a potom 

se provdala a postupně se jí narodily čtyři děti. Na návštěvu do SRN za Tandlerovou 

tedy jela její nejmladší dcera Helena: „Pobyla u Elfi celý měsíc, nebo už byla nemocná a 

jezdila na dialýzu. Byla velmi ráda, Elfi, byla by se rozdala, moc si chválila že Heli jí 

pomáhá, že si povídají, cestovaly do Norimberku i když už byla nemocná, chtěla aby 

holka měla hezké vzpomínky.“650 Dcera Havrlantové následně odjela do Kanady a když 

se po roce vracela, měla v plánu navštívit znovu Tandlerovou. Na cestě jí ovšem 

zastihla zpráva, že Tandlerová zemřela:651 „Helena jí dosud je velmi vděčná za krásné 

dny prožité v její přítomnosti, za úsměvy i když trpěla a za všechnu lásku a starost. 

Vzpomínám s láskou a nikdy nezapomenu.“652     

 

10.2.  Případ Anežky Müllerové 

 

Dva dny před Štědrým dnem roku 1954 stanuli před Krajským soudem v Liberci 

Rudolf a Anežka Müllerovi, obvinění ze spáchání trestného činu vyzvědačství, jehož se 

měli dopustit v rámci korespondence se svým synem, jenž roku 1953 emigroval do 

SRN. Podle žaloby krajského prokurátora byla jejich trestná činnost následující: „…od 

ledna 1954 v Rokytnici n.J. a jinde po vzájemné dohodě sbírali zprávy o ochraně 

státních hranic, o členech SNB určitého místa a hospodářství JZD, o poslechu 

zahraničních štvavých vysílačů a o důležitých dolech v jistém místě.“653 Manžel 

                                                
648 o manželovi  Elvíry Tandlerové se nepodařilo zjistit bližší informace. Pravděpodobně se jednalo o 
Čecha, okolnosti jejich seznámení ale nejsou známy ani Haně Truncové ani Jindřišce Havrlantové. 
649 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011. 
650 Tamtéž. 
651 Podle Hany Truncové zemřela Elvíra Tandlerová pravděpodobně v první polovině 90. let 
652 Jindřiška Havrlantová, vzpomínky sepsané 3.3.2011. 
653 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 175, T29/60, s. 1 rozsudku 
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Müllerové prý získané „špionážní zprávy“ vypichoval špendlíkem do stránek novin 

nebo časopisů a poté je posílal synovi, Anežka Müllerová údajně dané „špionážní 

zprávy“ opatřovala.  

 

 Anežka Müllerová se narodila 31. října 1896 v Rokytnici nad Jizerou, kde žila až 

do svého zatčení. Po vychození obecné školy pracovala jako tkadlena. V manželství se 

manželům Müllerovým narodil syn, který v roce 1953, ve čtyřiadvaceti letech, uprchl 

do SRN. Podle zprávy o pověsti byla Müllerová v době protektorátu vedena jako osoba 

německé národnosti, přesto je ve spisech vedena pod národností českou. Za to se podle 

autora posudku styděla a dávala otevřeně najevo své nepřátelství k lid. demokracii.654 

Jak již bylo zmíněno, byl osud německých obyvatel na území ČSR po druhé světové 

válce složitý. Po ukončení organizovaných odsunů zůstala v Československu torza 

rodin, jejichž členové se nemohli po dlouhá desetiletí stýkat. Řada osob pocházela ze 

smíšených manželství, společnost po roce 1945 byla navíc plná nenávisti ke všemu 

německému. Mnoho občanů německého původu proto řešilo svízelnou situaci pokusem 

o ilegální odchod za hranice. Za šikanu německého obyvatelstva může být považováno i 

přechylování německých příjmení a počešťování křestních jmen, Anežka Müllerová se 

ve skutečnosti pravděpodobně jmenovala Agnes Müller. Tyto tendence je možné 

pozorovat u všech odsouzených žen německé národnosti.  

 

 Při hlavním líčení usedl v křesle předsedy senátu František Hruša, prokurátorem 

byl v tomto případě Jaroslav Nový. Na žádost prokurátora byla z přelíčení vyloučena 

veřejnost, jelikož údajně mohlo být zmíněno některé ze státních tajemství.  

Podle výpovědi Anežky Müllerové odešel syn za hranice za svou přítelkyní 

poté, co mu byla zamítnuta žádost o vystěhování. Popřela, že by věděla o manželově 

„vyzvědačské“ činnosti a vypichování zpráv do novin. Poté, co jí byla přečtena 

výpověď, v níž uvedené skutečnosti doznávala, odpověděla: “Protokol není správný. 

Pan referent třikrát tento protokol přepisoval a když jsem chtěla aby mi tento přečetl, 

neboť neumím česky číst a nemám brýle, sdělil mi, že je to to samé, jak jsem četla 

prve.“655 

                                                
654 Tamtéž, zpráva o pověsti. 
655 Tamtéž, s. 4 protokolu o hlavním líčení. 
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 Obhájce Müllerové požadoval, aby byla obžalovaná odsouzena pouze za 

neohlášení trestného činu.656 Podle rozhodnutí soudu nicméně prokázaná „protistátní“ 

činnost Müllerové657 naplnila skutkovou podstatu trestného činu velezrady a Anežka 

Müllerová byla na základě tohoto paragrafu odsouzena k odnětí svobody v trvání pěti 

let, propadnutí jmění a ztrátě občanských práv na pět let.658 Na základě polehčujících 

okolností, jimiž podle soudu bylo podléhání vlivu manžela a syna a malé angažovanosti 

v celém případu, bylo při rozhodování o výši trestu použito zmírňujícího ustanoveni.659 

Její manžel byl odsouzen za trestný čin vyzvědačství k odnětí svobody ve výši třinácti 

let. Znovu tak došlo k rozvrácení rodiny - oba manželé ve vězení, syn v emigraci, po 

konfiskaci majetku bez domova a to vše kvůli pravděpodobně neškodné korespondenci 

se synem. Podle výpovědi Rudolfa Müllera u soudu obsahovaly dopisy synovi buď 

neúplné nebo ničím nepodložené informace, rozhodně se nejednalo o vyzrazování 

státního tajemství. 

 

 Oba manželé podali proti výši trestu odvolání, na jehož základě se 4. března 

1955 konalo u Krajského soudu v Liberci přezkumné řízení. Müllerová se odvolávala 

především na svůj věk (59 let) a nízké vzdělání660 a také na tvrzení, že o údajné 

manželově ani synově činnosti nic nevěděla. Podle odvolacího soudu bylo nicméně 

přiznání Müllerové v rámci výslechu stěžejním důkazem a navíc jí prý plně usvědčovala 

výpověď manžela. Na základě těchto skutečností bylo odvolání zamítnuto.   

 Amnestie z roku 1955 se na případ Anežky Müllerové nevztahovala. 7. září 

1955 byla Müllerová převezena k výkonu trestu do NPT Pardubice a 7. března 1956 do 

věznice č. 1 v Praze na léčení.  20. července téhož roku byla Müllerová odvezena zpět 

do pardubické věznice.661  

Vzhledem k započítání vazby do délky trestu si Anežka Müllerová odpykala 

polovinu vyměřeného trestu 12. března 1957.662 Na základě kladného doporučení 

                                                
656 podle § 165 tr.z. 
657 Samozřejmě “prokázaná” na základě výpovědi jejího manžela, který byl naopak usvědčován její 
výpovědí. Obě byly jistě vynucené nátlakem vyšetřovatelů. 
658 podle § 86, odst. 1 a 2a) tr.z. 
659 podle § 3o tr.z. 
660 “Já sama jsem se o veřejné dění nezajímala, noviny jsem nečetla, rozhlas jsem neposlouchala, mám 
pouze 2 obecné třídy, bylo nás 10 dětí a já od mala jsem musela pracovati, takže ani po subjektivní 
stránce jsem si neuvědomila, že se jedná vůbec o nějakou zakázanou činnost”. SOA Litoměřice, Krajský 
soud Ústí nad Labem, kart. 175, T29/60, s. 2 odvolání z 11.1. 1955 
661 Tamtéž, zprávy o přemístění vězně. 
662 vazba uvedena od půlnoci  8. září 1954. SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 175, 
T29/60, s. 1 protokolu o výslechu obžalovaného 
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z věznice byla Müllerová 22. října 1957 propuštěna na svobodu s podmínkou na čtyři 

roky. Manžela Müllerové propustili z vězení v rámci amnestie z roku 1960. 

Soudní rehabilitace pro oba odsouzené nabyla právní moci po rehabilitačním 

řízení z 4. března 1991, tedy v době kdy oba odsouzení již s nejvyšší pravděpodobností 

nežili. 

 

11. Procesy s převaděči  

 
Vzhledem k blízkosti státních hranic se právě liberecký kraj a především okresy 

Rumburk, Nový Bor a Frýdlant v Čechách staly místem se zvýšenou frekvencí 

přechodů státních hranic. Je samozřejmé, že obyvatelé pohraniční oblasti se se svými 

německými, případně polskými sousedy stýkali již dlouhá léta před uzavřením hranic a 

nešlo vždy jen o pašování. Přesto se po uzavření hranic stala pohraniční oblast místem 

s vysokou frekvencí výskytu nejen osob, toužících po emigraci, ale i lidí, kteří se začali 

převaděčstvím zabývat tzv. řemeslně. 

Přechody státních hranic po únoru 1948 by se daly rozdělit do několika fází. 

V první vlně, kterou lze vymezit únorem až koncem léta 1948, přecházely hranice 

především politické osoby, tedy ministři a funkcionáři nekomunistických stran.663 

V další vlně začali odcházet lidé, kteří buď nesouhlasili se státním zřízením nebo utíkali 

před nesvobodou obecně. Komunistický režim ovšem zaskočil počet osob dělnického 

původu, které se o přechod hranic pokoušely. Ty bylo nutno oddělit od osob, jenž na 

základě principu notoriety odcházely do zahraničí s protistátními úmysly. Jejich pokusy 

o útěk byly často vysvětlovány touhou po dobrodružství a „mladickou nerozvážností“.   

 

Podle § 95 tr.z. bylo opuštění republiky bez povolení trestáno odnětím svobody 

na jeden až pět let. Pomoc k opuštění republiky se kromě toho to paragrafu vymezovala 

také § 7 tr.z. Výměra trestu se odvíjela od trestného činu, k němuž obžalovaný 

napomáhal, tedy v případě pomoci k opuštění republiky jeden rok až pět let odnětí 

svobody. I zde ovšem střídavě byl nebo nebyl používán princip notoriety, čili někteří 

převaděči byli souzeni pouze za pomoc k opuštění republiky a jiní za pomoc k 

velezradě, kde byla trestní sazba deset až dvacet pět let nebo doživotí. 

                                                
663 Vaněk, c.d., s. 19  
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 Pokud bylo ze zadrženého vymláceno přiznání k zamýšlené špionážní činnosti, 

které se svým přechodem chtěl dopustit, mohl být a býval udělován i absolutní trest.664 

  

 Počet uprchlíků během prvních let vlády komunistického režimu stabilně klesal, 

i tak se ale na tuto nebezpečnou cestu vydalo v letech 1948-1953 téměř 50 000 osob.665 

Někteří byli „pouze“ zadrženi, v letech 1948 – 1989 však osmdesát osm emigrantů 

zemřelo po zásahu proudem v elektrifikovaném drátěném zátarasu a dalších sto 

sedmdesát čtyři bylo na hranicích zastřeleno nebo smrtelně zraněno.666 Pohraniční stráž 

měla sice povinnost před střelbou pronásledovaného varovat, ale kdo ohlídá hlídače? 

 

V rámci procesů s pašeráky a převaděči bylo u Krajského soudu v Liberci ve 

třech procesech odsouzeno celkem pět žen. V procesu s Karlem Urbanem odsoudil KS 

v Liberci za trestný čin pomoci k opuštění republiky jeho manželku Alžbětu 

Urbanovou, v procesu s Josefem Musilem a spol. za trestný čin velezrady Anastázii 

Wawreczková, a v procesu s Bedřichem Stáhalou a spol. celkem tři ženy, Marii 

Teschovou za pomoc k velezradě a Marii Stöckerovou a Marii Rampeovou za pomoc 

k opuštění republiky. 

11.1. Případ Alžběty Urbanové 
 

Alžběta Urbanová (nar. Tiel, německé národnosti667) pocházela ze 

smíšené dělnické rodiny a po vychození obecné a měšťanské školy pracovala až roku 

1939 ve Varnsdorfu jako dělnice. V uvedeném roce odjela do Německa, kde za války 

pracovala jako pomocná ošetřovatelka. Po skončení druhé světové války se vrátila zpět 

do Československa a opět pracovala jako dělnice. V roce 1946 ale byla, vzhledem ke 

své národnosti, odsunuta.  

Ve svém životopise Urbanová uvádí, že se již od roku 1942 stýkala se svým 

budoucím manželem Karlem Urbanem, za nímž pravidelně docházela přes hranice. Ty 

                                                
664 Zda se jí dopustil nebo ne, nebylo pro vyšetřovatele a soudy podstatné. Mnohem důležitější byla sama 
teoretická  možnost spolupráce se zahraniční špionážní službou. Jak ale dokázat, že člověk tu šanci 
neměl? 
665 pro přesné počty Kaplan, Komunistický režim…, s. 118  
666 seznam usmrcených osob viz Totalita.cz [online]. 2011. [cit. 20.5.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.totalita.cz/seznamy/seznamy_02.php> (seznam usmrcených elektrickým proudem) a 
<http://www.totalita.cz/seznamy/seznamy_03.php> (seznam zastřelených osob). 
667 Křestní jméno bylo nicméně pravděpodobně opravdu Alžběta a ne Elisabeth , neboť jím podepisovala 
výslechové protokoly.  
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překračovala i po jejich uzavření až do roku 1950, kdy se za Urbana provdala. Přechody 

prý realizovala za pomoci svého strýce, který bydlel v NDR a znal několik tajných cest. 

Když se roku 1950 s manželem dohodli na sňatku, odvedl jí prý Urban na stanici 

SNB ve Varnsdorfu, kde byla Urbanová pět týdnů zadržena a její budoucí manžel jí 

zatím prostřednictvím MNV Varnsdorf zařídil trvalý pobyt na území Československa, 

na základě sňatku obdržela poté státní občanství. Urbanová byla matkou osmileté dcery 

(jejíž biologický otec nicméně nebyl Karel Urban), společně s manželem měli syna, 

v době zatčení Urbanové osmnáctiměsíčního.668 

 

Alžběta Urbanová byla zatčena na základě výpovědi jisté Karly Buriánkové, 

spolupracovnice Urbanové. Ta vypověděla, že jí Alžběta Urbanová několikrát říkala o 

své převaděčské činnosti, kterou provádí společně s manželem a strýcem. Ten prý měl 

po přechodu zajistit osobám přes svého známého, taxikáře, odvoz do západního Berlína.  

Buriánková dále vypověděla, že se jí na možnost přechodu hranic ptal jistý inženýr 

Merker a tak mu doporučila právě manžele Urbanovy.. Merker prý za Urbanovými 

opravdu kvůli otázce převodu byl, nicméně Urbanová ho odmítla převést, pouze mu 

ukázala cestu.669  

Týden po výslechu Buriánkové byl Okresním oddělením StB Rumburk 

předložen návrh na zatčení Alžběty Urbanové a domovní prohlídku. Vrchní strážmistr 

Kolenc navrhoval: „Zatčení Alžběty Urbanové, dne 23.12.1952, provedení domovní 

prohlídky, její dvě děti dát do útulku, zavedení dalšího trestního řízení a vyhoštění 

z pohraničí po odpykání trestu navždy.“670 Ještě před zatčením Urbanové 10. února 

1953, byl povolán k výslechu její manžel Karel.  

 

Podle své výpovědi byl Trestní a nalézací komisí při ONV Rumburk Urban 

v roce 1947 potrestán za nedovolený styk s osobou německé národnosti, čímž byla 

míněna jeho manželka. Byl odsouzen k jednomu měsíci odnětí svobody a peněžité 

                                                
668 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Alžběty Urbanové, sign. V-46/L, s. 55. 
669 Takzvaný ing. Merker byl agent provokatér (značka AV 684, krycí jméno Mirek), kterého měla 
Urbanová převést a zavdat tak příčinu ke svému zatčení. Viz ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis 
Alžběty Urbanové, sign. V-46/L, s. 19. 
670 Tamtéž, s. 39. Přestože vazba se povolovala na tři měsíce, vyšetřovatelé očividně předpokládali že se 
pobyt Urbanové a jejího manžela ve vězení prodlouží a proto navrhli děti rovnou umístit do dětského 
domova. Manžel Urbanové byl rovněž obviněn z převaděčství, přestože, jak je uvedeno v jeho výpovědi 
níže v textu, nikdy nikoho nepřevedl.  
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pokutě 5 000 Kčs.671 Jeho manželka byla v říjnu 1952 potrestána měsíčním trestem 

odnětí svobody za nákup pašovaných věcí. Trestní spis k dané se nicméně nedochoval. 

Prvního člověka prý manželka převedla v roce 1946 a odvedla ke strýci, který ho poté 

údajně dovedl dále. O Merkerovi vypověděl, že mu prý manželka řekla, že ho 

nepřevede, pouze mu ukázala linii státní hranice a Merker se rozhodl odejít sám. 

Urbanová mu údajně pouze poradila, aby v Grosschönau vyhledal jejího strýce, který 

mu prý pomůže dostat se do západního Německa.  

 

Urbanová ve své výpovědi potvrdila svědectví Buriánkové o osobě Merkera, 

žádajícího o převod hranic. Přestože Urbanová prý převedení poprvé odmítla, navštívila 

jí údajně Buriánková ještě několikrát, až nakonec Urbanová souhlasila, aby za ní 

Merker přišel. Urbanová mu prý při návštěvě ukázala, kde je za vrcholem Špičákem 

státní hranice a poté se rozešli. Merker je prý ještě slíbil navštívit než definitivně opustí 

republiku. K návštěvě podle Urbanové došlo a žalovaná vypověděla: „Asi v červnu  

1952 se jmenovaný opět dostavil a žádal mě, zda bych jej přes hranice převedla a 

vytýkal mě, že vše sama protahuji a že se bude muset obrátit v této věci na někoho 

jiného, kdo jej přes hranice převede. Jelikož byl této rozmluvě přítomen také můj muž, 

odvedl jmenovaného do prvního poschodí v domě do ložnice, kde mu z okna ukázal na 

státní hranice a bezpečné místo ilegálního přechodu.“672  

Vzhledem k tomu, že Merkera údajně při přechodu zatkli, je pravděpodobné, že 

by byl k případu Urbanových vyslýchán a obviněn a ve stejném procesu jako manželé 

odsouzen. Jak to ale u agentů-provokatérů  bývalo, i po Merkerovi se po zatčení 

Urbanových slehla zem. 

Urbanová měla také údajně opatřit Merkerovi falešné doklady. O tom se 

nicméně Urbanová nezmiňuje, zato se o příslibu falešných dokladů vypovídá v rámci 

své výpovědi Karla Buriánková: „…od Merkera jsem vyžádala podobenky 2 kusy a jeho 

osobní data. Tyto jsem však Urbanové nedala, ale dala jsem je asi za 1 týden Merkerovi 

zpět s tím, že průkazy NDR nemůže Urbanová opatřit a takto jsem mu vědomě lhala.“673 

                                                
671 Záznam o rozsudku se v osobním spise nezachoval, nicméně je pravděpodobné, že Urban byl 
odsouzen podle tzv. malého retribučního dekretu č.138/1945 Sb. za tzv. horizontální kolaboraci, tedy styk 
s osobou německé národnosti. 
672 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Alžběty Urbanové, sign. V-46/L, s. 53. Vzhledem k tomu, že 
podle své výpovědi Urbanová již dříve odmítla Merkera převést, bylo jeho naléhání a „vyhrožování“ 
poněkud zbytečné. Agent Mirek očividně viděl, že se mu nepodaří Urbanovou k převodu přesvědčit a toto 
byl jeho poslední pokus. Reakce Urbana však spíše svědčí o tom, že se Merkera chtěl co nejrychleji 
zbavit. 
673 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 2, T19/53, s. 2 žaloby. 
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Protože žaloba vinila manžele Urbanovy, že Merker chtěl odejít do zahraničí s cílem 

„….spolu s ostatními zrádnými agenty strojit úklady proti naší republice“674, byli oba 

odsouzeni za pomoc k velezradě.675 Zde je vidět, jaký měl plán komunistické justice 

díry a přesto prošel. Merker, neboli agent Mirek, byl údajně chycen, ale nevyslýchali 

ho. Trestní spis se o něm zmiňuje pouze okrajově, a přesto byla žaloba postavena na 

velezrádné činnosti této osoby.  

 

Při soudním přelíčení, konaném dne 18. srpna 1953, byl s manželi Urbanovými 

souzen ještě Rudolf Bouda, obviněný rovněž z pomoci k opuštění republiky, který 

nicméně neměl s případem Urbanových téměř nic společného. Podle výpovědi 

Urbanové před soudem měla údajně od Buriánkové dostat za převod Merkera 1 000 

Kčs676 a hraniční přechod z ložnice prý ukazovala Merkerovi ona a nikoliv manžel, jak 

je uvedeno výše. Urban její výpověď potvrdil, podle textu rozsudku chtěl větší část viny 

vzít při výslechu na sebe.  

Při závěrečné řeči žádal obhájce Urbanové, Rostislav Zástěra, aby její trestný čin 

byl překvalifikován na trestný čin pomoci k opuštění republiky.677 Alžběta Urbanová 

byla, velmi netypicky, na základě tohoto paragrafu opravdu odsouzena, a to k trestu 

odnětí svobody ve výši dvou a půl roku a ztrátě občanských práv na tři roky. Soud 

uznal, že v tomto případě nelze použít princip notoriety678, a proto není možné prokázat, 

že by opravdu Urbanovi věděli o nepřátelských úmyslech Merkera v zahraničí. Dále 

Alžbětě Urbanové podle soudu polehčoval její dělnický původ, dobrá pracovní morálka 

a neznalost češtiny.679  

Její manžel byl, taktéž po překvalifikování trestného činu, odsouzen podle 

stejného paragrafu ke třem rokům odnětí svobody.  

 

Do trestu byla Alžbětě Urbanové započítána vazba, uvedená od 10. února 1953. 

Trest tedy měl končit 10. srpna 1955. Na základě amnestie prezidenta republiky z 

května 1953 byly Urbanové (jako matce pečující o dítě mladší deseti let) prominuty dva 

                                                
674 Tamtéž. 
675 Podle § 7, odst. 2,5 a § 78, odst. 1a) a 2c). 
676 Její manžel uvedl že jim Buriánková slibovala 30 000 Kčs. SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., 
kart. 2, T19/53, s. 4 protokolu o hlavním líčení.  
677 podle § 7 a § 95 tr.z. 
678 Zajímavé je, že u osob nedělnického původu a „nepřátelských” bylo principu notoriety u podobných 
trestných činů používáno naprosto běžně. 
679 jako polehčující okolnost se však tato skutečnost vyskytuje pouze v uvedeném případě. 
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roky odnětí svobody a rozhodnutím Krajské prokuratury v Liberci ze 17. prosince 1953 

byla Urbanová propuštěna na svobodu.  

Karlu Urbanovi byl na základě amnestie prominut jeden rok odnětí svobody. 

Přestože se trest manželů Urbanových může zdát, v porovnání s daleko vyššími tresty 

odnětí svobody v ostatních analyzovaných kauzách, poměrně nízký, je třeba si 

uvědomit, že Urbanovi měli dvě malé děti, jenž žily po několik měsíců bez matky i 

otce.  

 

Propuštěním na svobodu ovšem Alžběta Urbanová nebyla zbavena povinnosti 

zaplatit náklady trestního řízení, které činily 2 728, 90 Kčs. Stejně jako většina ostatních 

obviněných ani Urbanová touto částkou nedisponovala a proto bylo exekučně nařízeno 

zaměstnavateli, tj. mlékárnám ve Varnsdorfu, srážet Urbanové jednu třetinu platu a 

posílat ji prokuratuře. 

Rozsudkem ze 4. února 1992 byli Krajským soudem v Ústí nad Labem manželé 

Urbanovi a Rudolf Bouda soudně rehabilitováni a jejich rozsudky byly zrušeny. 

 

Otázkou zůstává, k čemu celá akce s nasazením agenta Mirka jako provokatéra 

byla. V komunistické justici lze těžko hledat logiku, nicméně už náhlé zmizení agenta a 

na něm založená změna paragrafu je minimálně neobvyklá. Provokatéři přicházeli a 

odcházeli, nikdo se neptal kde jsou a přece byli lidé za spolupráci s nimi odsuzováni.680 

Urbanovým nebyly ani uloženy vedlejší tresty propadnutí jmění nebo zákaz pobytu 

v pohraničních oblastech, jejichž použití by mohlo důvod celé akce osvětlit. Mým 

názorem je, že použití agenta provokatéra mělo být součástí větší akce, možná i proti 

převaděčům v NDR, která se z nejasného důvodu nekonala nebo proběhla jiným 

způsobem. 

 

11.2. Případ Anastázie Wawreczkové 
 
 

Anastázie Wawreczková byla souzena v procesu s Josefem Musilem a spol., 

který je popsán v kapitole věnující se procesům, souvisejícím s případem Josefa 

Kulhánka. Přesto jsem její případ zařadila do této kapitoly, protože s Josefem 

                                                
680 viz například akce Kluky. 
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Kulhánkem měla Wawreczková jen velmi málo společného a její žalovaná činnost 

spočívala v tzv. řemeslném převádění osob.681 Podle žaloby okresního prokurátora se 

společně se svým manželem podílela na převaděčství a po jeho zatčení převedla další 

osoby přes hranice sama. Dále byla Wawreczková žalována z podání křivého svědectví 

u soudního přelíčení s manželem a neohlášení několik osob, které plánovaly uprchnout 

do zahraničí.  

 

Anastázie Wawreczková se narodila 23. března 1919 a vyučila se jako krejčová. 

Do roku 1940 pracovala jako dělnice ve vsetínské zbrojovce a v témže roce se vdala za 

svého manžela Ervína, který v uvedené době pracoval jako úředník cenové kontroly. Až 

do roku 1946 žili společně v Pardubicích. Jak Wawreczková při výslechu vypověděla, 

ke vztahu jí donutila matka, když bylo Wawreczkové patnáct let. Po dvouletém vztahu 

jí prý chtěl Wawreczka opustit, protože mu „nebyla po vůli“.682 V roce 1946 se 

odstěhovali do obce Dolní Světlá v okrese Nový Bor, kde manžel pracoval jako 

příslušník finanční stráže a později jako finanční referent ONV.683 Wawreczková byla 

od roku 1945 v domácnosti. Jejího manžela v listopadu 1950 zatkli a následně odsoudili 

za převaděčství k jednomu roku odnětí svobody, po propuštění pracoval jako horník 

v Karviné. V manželství se Anastázii Wawreczkové narodily dvě děti, o nichž v 

protokolu mluvila jako o nemanželských. Poté, co nemohla otěhotnět, prý šla 

k ženskému lékaři, který jí po vyšetření shledal schopnou otěhotnět. Při prohlídce 

manžela se ovšem zjistilo, že je neplodný. „Manžel mi v té době nepřímo naznačil, 

abych se s někým seznámila, že chce mít děti. Seznámila jsem se v roce 1941 

s Bohumilem Vyskočilem v Lipníku nad Bečvou, se kterým jsem měla v roce 1943 dceru 

Ervínu a v roce 1947 dceru Jindru. o této mé známosti, která trvala až do roku 1946 

manžel věděl. Narození druhé dcery nesl nelibě, ale rozejít se se mnou nechtěl i kdybych 

měla více milenců.“684 Posudek Pohraničního oddělení VB ve Světlé pod Luží hovoří o 

špatné pověsti Wawreczkové, v podstatě potvrzuje její mimomanželské vztahy s muži a 

                                                
681 tj. převádění osob za finanční odměnu. Bráno samozřejmě jako závažnější trestný čin než jednorázová 
pomoc emigrantům. 
682 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L,  s. 713. 
683 Obec Dolní Světlá leží vzdušnou čarou necelý kilometr od státních hranic. 
684 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L, s. 714. Mít 
nemanželské dítě nebylo trestné ani v období komunismu a tímto způsobem řešilo a řeší neplodnost 
mnoho párů. Wawreczková dále vypověděla, že měla několik dalších milenců o kterých manžel nevěděl. 
Výpověď Wawreczkové mohla být pravdivá a nemusela, jistě se ovšem stala pro žalobu dobrým 
argumentem o „pokřiveném“ charakteru nejen jí, ale i jejího manžela. 
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kromě toho uvádí že je „lechtivá na práci“ a „život vedla nespořádaný, dále se živyla na 

černo šitím jako švadlena, kde si vydělala spoustu peněz.“685  

Wawreczková rovněž vypověděla, že od konce války do roku 1948 byli 

s manželem členy národně-socialistické strany. Právě příslušnost k národně socialistické 

straně mohla být jedním z důvodů, proč manžele Wawreczkovy zatkli, nebo proč 

Anastázii Wawreczkovou vřadili do procesu s jinými nár. socialisty, tedy do kauzy 

Josef Musil a spol., navazující na případ Josefa Kulhánka a spol. 

 

Žalovaná byla zadržena 13. července 1952 při údajném odchodu na schůzku 

s pašerákem Richterem, se kterým si prý na hranicích vyměňovali různé zboží jako 

hodinky, kávu, gumové ubrusy, zástěry, pláštěnky, šátky na hlavu apod.686 Pašerácké 

spojení s německými kolegy prý udržovala společně s manželem, který se sám 

pašeráctvím zabýval již od roku 1948.  

Prvního převodu osob se Wawreczková podle své výpovědi zúčastnila se svým 

manželem v květnu 1950. Převedli tehdy celkem šest osob. Jednalo se o rodinu jistého 

Kratochvíla z Prahy, jíž prý dovedli ve Světlé ke státním hranicím, kde si je převzal 

jejich známý z NDR Herman Frintl, který je dovedl dále do západního Německa. Za 

převod prý dostali s manželem 30 000 Kčs a Wawreczková ještě údajně obdržela jako 

zvláštní odměnu 5 000 Kčs.687 Podle další výpovědi chystali manželé Wawreczkovi 

další převody, k nim ale nedošlo.  

Její manžel prý také plánoval převod dvou osob z Jablonce nad Nisou, byl ale 

zatčen dříve než k tomu mohlo dojít. U soudu Wawreczková svědčila, nicméně údajně 

podala křivé svědectví a její muž byl tedy potrestán pouze jedním rokem vězení. 

Wawreczka ve svém vyšetřovacím protokole uvedl, že jí k tomu, aby u soudu lhala, sám 

navedl, stejně jako jí prý navedl k pašování věcí a pomoci při převodech.688  

Ohledně převodů, které měla Wawreczková vykonat sama, vypověděla, že 

v červnu 1950 připravovala útěk pro jistou Ptáčníkovou z Plzně, která si ale nakonec 

                                                
685 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L. Autorem tohoto 
stylisticky i gramaticky pozoruhodného posudku byl strážmistr Fořt. Že si mohla Wawreczková vydělat 
„spoustu peněz“ šitím je spíše utopické.  
686 Tamtéž, s. 351. 
687 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L, s. 333. Pro představu: 
Spoluobviněná Blažena Petrová, která pracovala jako švadlena si podle výslechového protokolu vydělala 
průměrně 2 500 měsíčně a rodinný dům Wawreczkových byl podle posudku oceněn na 20 000 Kčs, 
jednalo se tedy o velmi vysokou částku. SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 165, 
T13/60, výslechový protokol B. Petrové a zpráva o pověsti A. Wawreczkové. 
688 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L, s. 346 a 347. 
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odchod do zahraničí rozmyslela. V únoru nebo v lednu jí prý kontaktovala Zdenka 

Čudová z Heřmanic, jíž Wawreczková údajně prodávala pašované zboží, a žádala jí o 

převod dvou mužů z Čelakovic. Wawreczková tedy údajně dojednala převod 

s manželkou převaděče Frintla. Z převodu ovšem nakonec sešlo.689 Podle výpovědi 

Čudové požadovala Wawreczková za převod mužů 15 000 Kčs. To Wawreczková ve 

výslechovém protokole popřela, po Čudové údajně žádné peníze za převod nechtěla, 

touto službou jí prý chtěla splatit dluh 7 000 Kčs.690 Čudová  po ní také údajně 

požadovala špionážní zprávy a sdělila jí, že s manželem plánují utéci do zahraničí. 

 

Poměrně zajímavá je výpověď jisté Zdeny Holoubkové, informátorky StB z 

Mařeniček, která se údajně seznámila s Wawreczkovou roku 1951, když společně jely 

do NPT v Ještřebí za svými manžely. Wawreczková jí prý nabídla tykání a potom se 

spolu zúčastnily několika zábav. Holoubková dále vypověděla, že Wawreczková 

udržovala poměr s několika muži. Také se prý zúčastnila několika schůzek, na kterých 

Wawreczková prodávala pašované zboží a byla přítomna tomu, když Wawreczková 

schovávala v kamnech „tajný lístek“ („…ze zásuvky v kredenci vyndala nějaký lístek, 

který uschovala na kamnech nad troubou kde vyndala jednu dlaždičku a pod ní položila 

tento lístek. jsem viděla že jest z tohoto celá rozrušená a ptala jsem se jí co jí je a ona 

mi na to odpověděla že to jest anglický lístek ještě po Ervínovi.“)691 Dále jí prý 

Wawreczková vyprávěla o svých kontaktech na převaděče v NDR. Rozsáhlá 

devítistránková výpověď byla očividně brána za věrohodnou, přestože v zápisu o 

výpovědi Holoubkové se u charakterových vlastností píše: „Jsem veselé povahy, ráda si 

zalžu.“692 O známosti s Holoubkovou vypovídala Wawreczková při výslechu takto: 

„Řekla jsem jí, že jsem navázala na státních hranicích styk s příslušníkem NDR 

Richterem a tento že mi má přinést nějaké hodinky. Holoubková mi na to odpověděla že 

by nebyla proti tomu a že by si taky ráda přivydělala nějaké peníze. Dále mi 

Holoubková řekla, že když tyto hodinky přinesu, že má nějaké známé a že by tyto 

hodinky prodala.“693 Wawreczková neměla podle Holoubkové strach ze zadržení při 

                                                
689 Výpověď Zdenky Čudové o obchodech s Wawreczkovou a žádosti o převod viz proces se Zdenkou 
Čudovou, kapitola 6.2.2. 
690 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L, s. 718. Peníze si 
Wawreczková od Čudové půjčila, aby zaplatila pokutu svého muže, stanovenou  soudem. 
691 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L, s. 693. Tato skrýš 
byla samozřejmě při domovní prohlídce prohledána a byl v ní nalezen pouze jízdní průkaz na kolo.  
692 Tamtéž, s. 696 
693 Tamtéž, s. 711, srovnání s výpovědí Holoubkové: „Wawreczková chtěla po mně, abych jí tyto hodinky 
někde prodala.“ (ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Anastázie Wawreczkové, sign. V-557/L, s. 659) 
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pašování, protože podle jejích slov vrchní strážmistr ze Světlé od pašeráků, které chytil 

na hranici, vždy vybral 500 Kčs „…na které nedával vůbec žádné potvrzenky.“694  

K průběhu výslechů na Krajské správě StB ještě krátká vsuvka z posudku KS 

v rámci rozhodování o milosti: „Trestná činnost jmenované byla řízena jejím manželem 

a po zatčení dobrovolně vypověděla celou trestnou činnost jak svojí, tak i manžela, i 

dalších pachatelů, jejichž činnost nebyla zdejší krajské správě známa. Během své 

vyšetřovací vazby z vlastní iniciativy byla nápomocna vyšetřujícím orgánům v objasnění 

trestné činnosti dalších spoluzajištěných osob.“695 Stala se snad Wawreczková 

informátorkou? Nebo se, jako další matky, jen snažila se co nejdříve dostat z vězení ke 

svým dětem? 

 

Žaloba vinila Anastázii Wawreczkovou z trestného činu velezrady. V tomto 

případě byl použit princip notoriety, Wawreczková byla žalována, že svou pomocí 

umožnila uvedeným osobám vykonávat za hranicemi protistátní činnosti.696 Celkem 

stanulo před soudem ve dnech 22. až 24. září 1953 osmnáct odsouzených, mimo jiné 

Blažena Petrová a Anežka Kučerová z procesu s Kulhánkem a spol.697 Obhájcem 

Wawreczkové byl Karel Votruba a žalovaná vypovídala druhý den soudního přelíčení. 

Wawreczková ve své výpovědi shrnula a přiznala vše, co již dříve při vyšetřování 

vypověděla, převody prý vykonávala výlučně pro peníze. Za žalovanou trestnou činnost 

byla odsouzena k trestu odnětí svobody na šest let698 a vedlejším trestům ztráty 

občanských práv na pět let a propadnutí jmění. Použití zmírňujícího ustanovení bylo 

odůvodněno třídním původem obviněné, její „politickou neuvědomělostí“, plným 

doznáním a podléhání vlivu manžela.699 

 

Trest odnětí svobody Wawreczkové měl po započítání vazby končit 13. 

července 1958. Matka Wawreczkové podala 4. ledna 1955 žádost o milost pro svou 

dceru a zetě. Wawreczková byla 2. března 1955 na základě milosti prezidenta republiky 

propuštěna a žádost tedy byla posuzována pouze pro jejího muže a jako taková 

zamítnuta. Datum propuštění jejího manžela se v archiváliích nezachovalo, amnestie 
                                                
694 Tamtéž, s. 736 
695 ABS, fond FMV, sign. 305-269-4/56. 
696 Znovu se zde ke slovu hlásí její politická příslušnost. Proč nebyla obžalována z pomoci k opuštění 
republiky? 
697 viz kapitola 6.2.3. 
698 podle § 78, odst. 1 a zmírňujícího ustanovení podle § 30 tr.z, 
699 Její manžel byl v procesu Josef Kulhánek a spol. odsouzen za velezradu k odnětí svobody v délce 
šestnácti let. 
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z 9. května 1953 ani 1955 se na něj vzhledem k paragrafu nevztahovaly, je tedy možné, 

že byl propuštěn až na amnestii z roku 1960 nebo později, stejně jako spoluodsouzený 

Antonín Čuda (propuštěn na amnestii z roku 1965).700 

 

11.3. Případ Marie Teschové, Marie Rampeové a Marie Stöckerové 
 

Poslední tři ženy-převaděčky byly odsouzeny v rámci procesu s Bedřichem 

Stáhalou a spol. Realizace skupiny kolem Bedřicha Stáhaly se při vyšetřování nazývala 

„Akce Iran“. Stejně jako u případu Alžběty Urbanové se i zde jednalo o odsouzení dvou 

osob německé národnosti, jimž byl rozsudkem vysloven zákaz pobytu v konkrétních 

pohraničních oblastech. 

 

Marie Teschová (rozená Gröschel) se narodila 26. června 1901 v německé 

dělnické rodině. Pracovala jako dělnice až do roku 1925, kdy se vdala za svého 

manžela, jenž vlastnil živnost na zušlechťování textilu a kde Teschová pracovala jako 

barvířka. Její manžel byl roku 1940 povolán do německé armády a od roku 1945 byl 

nezvěstný. Roku 1946 převzal podnik do národní správy Bedřich Stáhala. Vzhledem 

k tomu, že s manželem neměli žádné děti, převzala Teschová do péče osiřelou dceru své 

švagrové Marii Stöckerovou, která od roku 1939 pracovala stejně jako Teschová ve 

Stáhalově podniku a od roku 1945 bydlela s Teschovou ve společné domácnosti.701 

 

Marie Teschová z Horního Jindřichova byla žalována, že od roku 1950 do roku 

1952 pomáhala osobám, které chtěly opustit republiku a v těchto letech byla také údajně 

přítomna několika schůzkám jejího zaměstnavatele Stáhaly, při kterých se jednalo o 

ilegálních převodech osob. V listopadu 1950 údajně přešla Teschová ilegálně hranice, 

aby se v NDR zúčastnila pohřbu své matky a v lednu 1952 se prý pokusila převést 

jistého Slavíka přes hranice, ale od úmyslu nakonec upustili.  

 

Do NDR, na pohřeb své matky, odešla podle své výpovědi 5. října 1950. Za 

hranicemi se prý zdržela tři dny a poté se, opět ilegálně, vrátila zpátky. O Stáhalově 

převaděčské činnosti prý věděla, v červnu 1950 ho, podle své výpovědi při vyšetřování, 

                                                
700 SOA Litoměřice, Krajský soud Ústí nad Labem, kart. 165, T13/60, záznam o propuštění vězně. 
701 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Teschové, sign. V-569/L, s. 337. 
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seznámila s jistým Gottliebem Kleinertem. Toho za Teschovou údajně poslala její 

sestřenice z NDR, aby jí po něm Teschová poslala nějaké potraviny. Kleinert se měl 

podle výpovědi Teschové také zabývat řemeslným převáděním osob a v srpnu 1950 měl 

na její žádost převést k ní do bytu snoubence Marie Stöckerové a sestru Teschové, kteří 

se u ní zdrželi tři dny. Poté je prý opět odvedl zpátky přes hranice. Zda mu za uvedenou 

službu Teschová něco zaplatila nebylo ve vyšetřovacím protokole uvedeno.  

Podle Teschové Stáhala s Kleinertem ještě zorganizovali dva převody, ani jeden 

z nich ale nebyl úspěšný, neboť emigranti byli na hranicích chyceni a později byl údajně 

zatčen také Kleinert. Teschová se Stáhalou bydleli v jedné domácnosti702 a několikrát u 

nich prý byli lidé, kteří čekali na vhodnou dobu k převedení. V září 1951 údajně 

Teschová schovala v bytě pistoli a občanský průkaz jednoho z emigrantů, vyšetřovateli 

označeného jako agenta Karla, a tyto věci později předala Stáhalovi.  

Agent Karel prý přešel hranice zpět do Československa v lednu 1952 a po 

několika dnech žádal Teschovou, aby ho doprovodila na hranice. Podle svých slov 

Teschová jít nechtěla, Stáhala jí ovšem nakonec přemluvil a tak se s Karlem vydala 

k hranicím. „Za tmy jsme se vydali na cestu, ale ve vzdálenosti asi poloviční cesty ku 

hranicím jsem řekla že dál nepůjdu. Karel nechtěl na hranice sám jít také, proto jsme se 

oba vrátili“703, vypověděla. Stáhala nakonec údajně poslal Stöckerovou pro jiného 

převaděče, který Karla za hranice odvedl. Dále Teschová doznala, že vyřizovala 

Stáhalovi vzkaz od Marie Rampeové, její spolupracovnice. Vzkaz se prý týkal muže, 

převedeného ke Stáhalovi do bytu z NDR. Stáhala potom údajně poslal Rampeové po 

Teschové několik bankovek. 

Před svým posledním odchodem do zahraničí předal údajně agent Karel 

Teschové 5 000 Kčs, které prý nejdříve odmítla, poté si je ale nechala a použila je na 

nákupy. Zároveň prý nabídl její neteři Stöckerové, že jí sežene falešný průkaz a bude se 

moci odstěhovat do NDR za svým snoubencem.    

 

Vyšetřovatelé se rovněž Teschové ptali, jak se dostala k množství šperků, které 

u ní byly nalezeny při domovní prohlídce. Podle stvrzenky Hospodářské komory KS 

StB v Liberci byly zabaveny snubní prsteny, pět náhrdelníků, dva náramky, pět párů 

náušnic, přívěsky, brože a hodinky, různé mince a 27 000 Kčs na hotovosti.704 K tomu 

                                                
702 Ovšem, jak Teschová uvedla, ne jako druh a družka. 
703 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Teschové, sign. V-569/L, s. 145. 
704 Tamtéž, s. 126-127. 



 189 

Teschová vypověděla, že se jedná především o majetek Němců, kteří byli v roce 1946 

odsunuti a cennosti si dali k Teschové do úschovy.  

Minimálně jeden z výslechů Teschové byl prováděn v noci: “Navrhuji, aby výše 

uvedené vyšetřovankyni byl povolen spánek v libovolné poloze s rukami pod pokrývkou. 

Dne 23. ledna nechte uvedenou spát 8 hodin během dne z důvodu prováděného nočního 

výslechu.“705 Možnost vyspat se přes den však byla, vzhledem k přítomnosti dalších 

vyšetřovaných na cele, utopií. Teschová ale mohla alespoň ležet, což bylo jinak ve 

vyšetřovací vazbě přes den zakázáno. 

 

 Neteř Marie Teschové, Marie Stöckerová z Horního Jindřichova, pocházela 

stejně jako její teta z německé rodiny. Matka Stöckerové zemřela roku 1923, několik 

dní po narození dcery. Její otec byl roku 1943 povolán do armády a po válce již zůstal 

za hranicemi. Stöckerová po vychození škol pracovala a bydlela u Teschových, její 

strýc (manžel Teschové) měl živnost v oboru textilního uměleckého průmyslu. Roku 

1946, jak již bylo zmíněno výše, byl podnik Teschových předán do národní správy 

Bedřichu Stáhalovi. 

 

 Stöckerová byla žalována za neohlášení a napomáhání k trestné činnosti 

Bedřicha Stáhaly. V rámci výslechů Stöckerová v podstatě doznala podobnou činnost 

jako její teta Marie Teschová. Podle její výpovědi byl již výše zmiňovaný Gottlieb 

Kleinert bývalý příslušník SS, který se skrýval v pohraničním pásmu NDR. S tetou mu 

prý několikrát nakoupily potraviny, pláště na kolo a dětské oblečení v celkové hodnotě 

asi 7 000 Kčs.706 Udané věci si podle Stöckerové Kleinert buď nechával pro vlastní 

potřebu, nebo je odnášel přes hranice sestře Marie Teschové. Kleinert prý také přišel ke 

Stáhalovi do bytu v říjnu 1950 po jednom nepovedeném pokusu o převod osob přes 

hranice. Obával se prý zatčení a údajně zvažoval, že se půjde udat, což prý poté, podle 

výpovědi Stöckerové, učinil. Ještě předtím ale, v srpnu 1950, přivedl do bytu Teschové 

snoubence Marie Stöckerové a sestru Teschové, což mělo být protislužbou za jejich 

pomoc. 

                                                
705 Tamtéž, s. 322. Požadavek byl pravděpodobně zdůvodněn zdravotním stavem Teschové. Roku 1956 
byla OÚNZ v Rumburku Teschové diagnostikována angina pectoris a kornatění tepen (zpráva OÚNZ viz 
SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 6, T36/53), zdravotní komplikace ale měla 
pravděpodobně již ve vazbě. 
706 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Stöckerové, sign. V-569/L, s. 424. 
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 Dále prý Stöckerová v říjnu nebo listopadu 1950 doprovodila agenta Karla do 

Prahy. Stöckerová měla údajně podle instrukcí Stáhaly nést jednu Karlovu aktovku. 

Podle její výpovědi ale měl Karel obě aktovky při cestě do Prahy u sebe a ve vlaku 

seděli oba na jiném konci vagonu. Při cestě z nádraží v Praze se s ní prý Karel rozloučil 

odjel autem.707 Na dotaz vyšetřovatele, co v aktovkách bylo, vypověděla Stöckerová že 

v jedné měl být údajně fotoaparát.  

 

 V květnu 1951 Karel Stöckerové údajně nabídl, že jí opatří falešné doklady 

NDR. Stöckerová podle svých slov neměla v úmyslu do NDR emigrovat, pouze zde 

chtěla pravidelně navštěvovat svého snoubence, který od roku 1946 bydlel 

v západoněmeckém Dachau. Několikrát prý žádala o povolení k vystěhování a vždy jí 

bylo zamítnuto. Poslední žádost si údajně podala v roce 1950 a očekávala její kladné 

vyřízení. Na výrobu falešných dokladů prý předala Karlovi dvě fotografie. Ještě týž 

měsíc jí prý převaděč jménem Mráz oznámil, že převaděčka Helena Fröhlichová z NDR 

má pro ní připravený falešný průkaz totožnosti a může jí sebou ihned vzít za hranice. To 

ale Stöckerová odmítla a od Fröhlichové si průkaz nepřevzala. Podle své výpovědi 

čekala brzké vyřízení žádosti o vystěhování a nechtěla si tak přidělávat problémy.708 

Falešný průkaz tak pravděpodobně chtěla používat jen při návštěvách snoubence, 

nicméně proč si ho nakonec nepřevzala není jistě, ve výpovědi Stöckerová uvedla, že si 

to rozmyslela. 

S Karlem se Stöckerová setkala údajně ještě jednou a to v září nebo říjnu 1952, 

když byl na návštěvě u Stáhaly. Po krátkém jednání jí prý Stáhala poslal k Rampeové se 

vzkazem, aby Karla převedla.  

 

Poslední ženou v kauze byla již zmiňovaná Češka Marie Rampeová (roz. 

Strnadová), narozená 4. září 1908. Stejně jako Teschová a Rampeová pocházela 

z Horního Jindřichova a pracovala jako tkadlena. Její manžel, tkalcovský dělník 

německé národnosti, za nějž se vdala roku 1930, byl roku 1940 povolán do německé 

armády a v roce 1943 ve válce padl. Rampeové se v roce 1939 narodila dcera. Podle své 

výpovědi se roku 1946 seznámila s Čechem Janem Riegertem, s nímž od té doby žila. 

Podle ustanovky z 18. dubna 1953 byla již jednou v roce 1952 potrestána za pašeráctví 

                                                
707 Tamtéž, s. 416-417. 
708 Tamtéž, s. 420. 
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pokutou 1500 Kčs.709 „Celkově se o ní říká že je to stará práskaná pašeračka“710, stojí 

v charakteristice. 

 

Podle své výpovědi se Rampeová seznámila s převaděčkou Helenou 

Fröhlichovou v roce 1951, když pracovala na poli nedaleko státní hranice. Několikrát 

prý spolu mluvily a v létě téhož roku jí prý Fröhlichová nabídla výměnu zboží, za 

nějaké boty jí prý slíbila přinést deky, zástěry apod. Rampeová údajně souhlasila a 

zeptala se Fröhlichové, zda by po ní mohla poslat něco sestře do NDR. Tak mezi nimi 

až do roku 1952 probíhalo „pašerácké spojení“, Rampeová sestře do Eberbachu posílala 

kromě potravin také oblečení a Fröhlichové za to údajně dávala gumové holinky, pláště 

a duše na kolo. Fröhlichová jí prý na oplátku přinesla med, likér, deky a látku na šaty. 

„Tyto jsme si předávaly tak, že jsem vždy položila balík k hraničnímu kamenu a 

pracovala jsem dále v poli. Fröhlichová si balík můj vzala, dala tam balík svůj a ten 

jsem si pak vzala já.“711 Některé balíky údajně na hranice odnesl nebo převzal i její 

přítel Riegert.  

V září 1952 jí prý Fröhlichová na hranici požádala, aby do bytu Stáhaly převedla 

jí neznámého muže. Rampeová souhlasila a převedla muže k sobě do bytu. Poté poslala 

svou dceru Kristu, aby neznámého muže odvedla ke Stáhalovi. Po dceři jí údajně 

Stáhala poslal 5 000 Kčs a další 2 000 Kčs jí pak podle její výpovědi přinesl Riegert od 

Fröhlichové.  

V pátek 4. října 1952 k ní údajně přišly Teschová se Stöckerovou a vzkazovaly 

jí, že jí Stáhala žádá, aby převedla jednoho muže do NDR.712 Rampeová tedy druhý den 

šla ke Stáhalovi a domluvila s ním převod na pondělní odpoledne. Muž, jehož poprvé 

převedla v září 1952 do Československa, jí prý předal obraz, který odnesla domů a 

v pondělí poslala svou dceru, aby muže u Stáhaly vyzvedla a dovedla ho k Riegertovi. 

Rampeová přinesla k Riegertovi výše zmíněný obraz, muž si ho prý vzal a společně 

s Riegertem odešli k hranicím. Za tuto pomoc dostala údajně Rampeová od Fröhlichové 

2 000 Kčs. Že je muž agentem CIC, jak vyšetřovatelé tvrdili, prý Rampeová nevěděla, 

                                                
709 Podle výslechového protokolu byla Rampeová potrestána za to, že s Fröhlichovou mluvily přes státní 
hranici. ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Rampeové, sign. V-569/L, s. 424 a 483. 
710 Tamtéž. 
711 Tamtéž, s. 508. 
712 Tamtéž, s. 212. Rampeová uvedla, že si tento den pamatuje přesně protože měla právě narozeniny. 
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podle Fröhlichové šel prý muž navštívit svou ženu a děti. Rampeová neznala ani jeho 

jméno, protože se jí nepředstavil.713 

 Zajímavým archivním materiálem je výpověď ženy, která byla s Rampeovou na 

cele a fungovala jako informátorka. Nasazování agentů na celu vyšetřovací vazby bylo 

poměrně běžné, většinou se rekrutovali z vyšetřovaných osob a jejich spolupráce měla 

být odměněna nižším trestem nebo jinými výhodami. Podle výpovědi spolupracovnice 

StB Mojerové jí Rampeová potvrdila, že s přítelem pašovali zboží a také občas převedli 

někoho do NDR. Zajímavé je pokračování výpovědi: „Nevěnovala jsem se zatím mnoho 

Marii za prvé, aby to nebylo nápadné a za druhé, abych si pamatovala to co mi říká 

Nečadová a zbytečně si nepletla jedno pro druhé.“714 To znamená že ve vyšetřovací 

vazbě byla Rampeová pravděpodobně na cele s Josefou Nečadovou z případu Akce 

Kluky (není to příliš běžné jméno), jejíž proces je popsán v kapitole o procesu s tzv. 

kulaky. V dalším protokolu Mojerová vypověděla, že Rampeová prý věděla, že je 

Slavík agent CIC.715  

 

Marie Teschová strávila ve vazbě téměř rok, od ledna 1953 do dubna 1954. 

Marie Stöckerová byla zatčena ve stejné době jako její teta a ve vazbě byla do března 

roku 1954. Marie Rampeová byla zatčena v květnu 1953 a ve vazbě byla stejně jako 

Stöckerová do března následujícího roku. 

 

 Hlavní líčení s celkem sedmi obžalovanými se konalo 18. ledna 1954. 

Marie Teschová byla žalována za trestný čin pomoci k velezradě716 a Marie Stöckerová 

a Marie Rampeová za trestný čin pomoci k opuštění republiky.717 Vzhledem k německé 

národnosti dvou žen bylo celé líčení tlumočeno. Teschová u soudu vypověděla, že 

agenta Karla neměla ráda, a několikrát mu říkala, ať je všechny včetně Stáhaly nechá na 

pokoji. To potvrdila ve své výpovědi i Stöckerová. Rampeová doznala převzetí několika 

balíků od Fröhlichové a převod muže, za nějž prý dostala asi 2 – 3 000 Kčs a  1 000 

Kčs.718  

 

                                                
713 Podle žaloby se mělo jednat o agenta jménem Slavík. 
714 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Rampeové, sign. V-569/L, s. 424, s. 497. 
715 Tamtéž, s. 498. 
716 podle § 7, odst. 2 a § 78, odst. 1c) a 2a) tr.z.  
717 podle § 7 a § 95, odst. 1 tr.z. 
718 V rozporu s výslechovým protokolem, kdy doznala přijetí částky 5 000 za první a 2 000 Kčs za druhý 
převod. ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Marie Rampeové, sign. V-569/L, s. 424, s. 210. 
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 Po poradě vyhlásil soud rozsudek.719 Marie Teschová byla uznána vinou ze 

žalovaného trestného činu. Svým konáním prý byla aktivně nápomocná Stáhalovi 

k trestnému činu velezrady. Jako polehčující okolnosti byly uvedeny doznání, poměrně 

malý rozsah činnosti a také dělnický původ obviněné. Na základě těchto skutečností 

bylo pří výměře trestu použito zmírňující ustanovení a Teschová byla odsouzena 

k odnětí svobody na pět let a vedlejším trestům propadnutí jmění, ztrátě občanských 

práv na čtyři roky a peněžité pokutě 2 000 Kčs.  

 Naproti tomu u Marie Stöckerové prý „chybí vědomí a úmysl pomáhat ke zničení 

lidově demokratického zřízení“720 a proto byl její trestný čin kvalifikován jen jako 

pomoc k opuštění republiky. Pří výměře trestu vzal soud v potaz její doznání a opět 

poměrně malý rozsah činnosti. Marie Stöckerová byla odsouzena k odnětí svobody ve 

výši dva a půl roku a ztrátě občanských práv na tři roky.  

 V trestné činnosti Marie Rampeové nicméně soud žádnou polehčující okolnost 

nenašel. Popírání údajné trestné činnosti sice přitěžovalo, na základě jejího dělnického 

původu jí ale byl vyměřen trest ve výši tří let, tedy na spodní hranici, a vedlejší tresty 

ztráta občanských práv na tři roky a pokuta 2 000 Kčs. Všem obviněným byl také 

vysloven zákaz pobytu v okresech Rumburk, Nový Bor, Frýdlant v Čechách a Liberec 

navždy.  

 Marie Teschová se odvolala proti rozhodnutí soudu o použitém paragrafu. Její 

činnost prý není možno považovat za velezrádnou, neboť údajně Stáhalu několikrát 

prosila, aby se s agentem Karlem dále nestýkal. To potvrdila i výpověď Stöckerové u 

soudu. Odvolací soud následně překvalifikoval její trestný čin jako pomoc k opuštění 

republiky a trest odnětí svobody byl Teschové snížen na dva  půl roku. Vedlejší tresty 

byly zachovány. 

  

 13. dubna 1954 byla na základě amnestie prezidenta republiky z roku 1953 

odpuštěna všem třem obviněným ženám jedna třetina trestu odnětí svobody a peněžitá 

pokuta.721   

 Žádost o milost podala za dobu výkonu trestu pouze dcera Marie Rampeové.722 

Žádost, která se v archivních materiálech nedochovala, byla zdůvodněna zdravotním 

                                                
719 složení senátu bylo následující: předseda senátu František Hruša, soudci z lidu Ferdinand Zýder a 
Adolf Šír, prokurátor Otto Kovařík a obhájce obžalovaných žen Rostislav Zástěra. 
720 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 6, T36/53, s. 7 rozsudku. 
721 podle čl.II, odst 1 a čl. V. 
722 Což je logické, protože Teschová ani Stöckerová v Československu žádné příbuzné neměly. 
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stavem Rampeové. Krajský soud ovšem namítl, že jí byl na základě amnestie odpuštěn 

jeden rok a ve vězení je prý o vězenkyni dobře postaráno a proto byla žádost 8. října 

1954 zamítnuta.723 Marie Rampeová byla z NPT Želiezovce propuštěna až 11. května 

1955 na základě amnestie prezidenta republiky z 9. května téhož roku.724  

 

 Ve stejný den a ze stejného důvodu byly z věznice propuštěny i Marie Teschová a 

Marie Stöckerová. Po svém propuštění několikrát žádaly o omilostnění vedlejšího trestu 

zákazu pobytu v okrese Rumburk. Jako důvod své žádosti uvedly pracovní a osobní 

důvody: v textilním podniku v Rumburku, kam po ukončení trestu obě nastoupily, byly 

zaměstnány jako „speciální síly pro ruční tisk“725 a k městu prý mají obě velice blízký 

vztah. Odvolací soud ovšem jejich návrh zamítl a prohlásil, že „…jejich osobní přání 

zůstat v místě, kde již velmi dlouho žijí není důvodem tak závažným, že by mu bylo nutno 

dát přednost před důvody společenskými, pro něž byl právě vedlejší trest vysloven.726 

Přestože žádosti podávaly Teschová i Stöckerová téměř celý rok, nebylo jejich žádosti 

nikdy vyhověno. Podle posledního záznamu, z 18. května 1956, se nakonec obě ženy 

přestěhovaly do Jablonce nad Nisou.  

 Soudně rehabilitováni byli všichni účastníci procesu Bedřich Stáhala a spol. 18. 

února 1991.  

 

 Na kauzách převaděčů je dobře vidět, jak ambivalentní byl přístup soudních 

senátů k principu notoriety. Z pěti žen bylo celkem třem navrhován za jejich údajnou 

převaděčskou činnost navrhován trest za pomoc k velezradě. Zbylé žaloba vinila 

z pomoci k opuštění republiky. Trest za pomoc k veleradě byl nakonec udělen jen 

Anastázii Wawreczkové, člence strany národních socialistů, jistě ne náhodně. Pokud 

totiž srovnáme její žalovanou převaděčskou a pašeráckou činnost s udávanou činností 

žen, odsouzených v kauze Bedřich Stáhala a spol., je zde možné najít několik shodných 

skutečností. Všechny čtyři ženy vykonávaly údajně převaděčství a pašeráctví pro 

finanční zisk, nikoliv z nepřátelství k „lidově demokratickému zřízení“. To se ani 

v jednom z případů nepodařilo vyšetřovatelům prokázat, nebo spíše donutit 

                                                
723 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 6, T36/53, usnesení KS v Liberci z 8.10.1954. 
724 Tamtéž, zpráva o propuštění vězně. 
725 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 6, T36/53, usnesení o žádosti o milost. To ale 
odporuje potvrzení z podniku, kde jejich vedoucí tvrdil, že práci, kterou obě ženy vykonávají, může zastat 
zaměstnanec i bez potřebné kvalifikace. 
726 Tamtéž.  
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vyšetřovankyně, aby tento záměr přiznaly. Přesto politická příslušnost Wawreczkové 

zřejmě zabránila senátu, aby její trestný čin překvalifikoval.  

 

 

12. Procesy se členy církví a sekt 
 

12.1. Případ Věry Zmeškalové -  proces se Svědky Jehovovými 

 

 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi vznikla v 70. až 80. letech 

devatenáctého století ve Spojených státech amerických z původně protestantského 

hnutí. Na základě svého přesvědčení odmítají jehovisté zapojení do politického života a 

válečných konfliktů. Na území Československa byli tak Svědkové Jehovovi v letech 

1948 až 1989 perzekuováni například za nepodepsání Stockholmské smlouvy (viz níže) 

nebo za odmítání vojenské služby.727 Dilema, zda vůbec do vojenských pluků nastoupit 

a jak se chovat na bojišti, řešili jehovisté již v průběhu první světové války a již roku 

1924 se konal první soudní proces s jehovistou, který odmítl branné cvičení.728 

   

 Činnost Svědků Jehovových byla v komunistickém Československu oficiálně 

zastavena výnosem ministerstva vnitra v červnu roku 1949 v souvislosti s politickým 

procesem s funkcionáři tohoto náboženského směru.729 Členové Svědků Jehovových 

byli perzekuováni nejen pro specifika své víry ale i pro povahu víry samotné. Vzhledem 

k tomu, že centrálou jehovistů je americký Brooklyn, byla tato náboženská společnost 

vnímána jako jeden z nástrojů západních mocností k převratu v socialistických zemích 

Evropy.  

To potvrzuje i žaloba k případu Horst Halse a spol., v níž je takzvaná buržoazie 

obviňována z myšlenky kosmopolitismu, kterou prý podporuje společně s římským 

papežem a náboženskými sektami. Kosmopolitismus je žalobou vnímán jako jedna 

z forem sabotáží lidově demokratického systému v Československu, nebezpečná 

především narušováním pocitu náležitosti ke státu a také proto, že „…vnáší do myslích 

                                                
727 Vojtíšek, Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. Náboženství, církve, 
sekty, duchovní společenství, Praha 2004, s. 98. 
728 Blažek, Petr, A nepozdvihne meč. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989, Praha 
2007, s. 28 
729 Kaplan, Komunistický režim…, s. 122. 
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našich pracujících pocit beznárodnosti a bezdomovectví…“730 Protistátní činnost je pak 

podle žaloby „…zahalena do beránčího roucha náboženství, aby lépe kryla vlastní svůj 

smysl a podstatu.“731 Někteří obžalovaní na svou obhajobu uváděli, že nepracovali proti 

republice ale pro svou víru v Boha. Rozsudek ovšem popírá svobodu víry v Boha, 

pokud se rozchází s právními ustanoveními země, „…do nichž není oprávněn zasahovat 

žádný náboženský hodnostář, byť by byl postaven na nejvyšším stupni církevní 

hierarchie a tím méně pak nějaká mezinárodní náboženská organizace se sídlem 

v USA.“732   

Pronásledováni byli Svědkové Jehovovi až do pádu režimu v roce 1989. Od 

šedesátých let narůstal počet lidí, hlásících se k tomuto antimilitantnímu náboženství. 

Právě odmítání závodů ve zbrojení v rámci Studené války mohlo být pro mnoho osob 

primárním důvodem pro vstup do řad jehovistů. Pro komunistický režim byl ale tvrdou 

ranou především vzrůstající počet příslušníků ozbrojených sil, kteří se stávali stoupenci 

Boha Jehova.733 Pomstou komunistů byla internace Svědků Jehovových do uranových 

dolů, kde byli po odmítání nástupu na směnu krutě týráni.734   

 

Soud se skupinou Horst Halse a spol. probíhal u libereckého Krajského soudu ve 

dnech 23. září až 24. září 1953. Z celkem jedenácti osob byla v případu odsouzena také 

jedna žena. Šest osob bylo německé a jedna polské národnosti, což mohlo hrát pozdější 

roli při rozhodování o vedlejších trestech.  

 

 Pětadvacetiletá Věra Zmeškalová, vdaná matka sedmnáctiměsíčního dítěte,  

pocházela z dělnické rodiny a před svým zatčení pracovala jako dělnice a později 

administrativní síla v podniku, jenž měl v národní správě její otec. Od roku 1952 

pracovala jako pomocná síla v kuchyni na Československém státním statku v Brtnici.  

                                                
730 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 4, T 24/53, s. 2 rozsudku.   
731 Tamtéž, s. 3 rozsudku. 
732 Tamtéž, s. 33 rozsudku. 
733Blažek, c.d., ,s. 43. 
734 viz vzpomínka Milo Komínka, vězně z Jáchymova: „Já budu vždycky s obdivem a uznáním vzpomínat 
na "Jehovisty", většinou mladé chlapce, kteří odmítali vojenskou povinnost a byli za to odsouzeni. I zde 
setrvávali ve své víře, že pracovat pro válku je hřích a odmítali pracovat v uranových dolech. Velitelé 
táborů využili všeho, co měli k disposici, aby je k práci donutili, ale marně, většinou raději zemřeli, než 
by pomohli budovat sovětskou atomovou hrozbu. Náčelník Paleček je před budovou velitelství v zimě za 
třicetistupňového mrazu nechal stát celé dny v závějích sněhu, poléval je vodou, až zmrzli. Byl to strašný 
pohled, který mne bude pronásledovat do smrti.” Svedomi.cz. [online]. 2011. [cit. 10.3.2011]. Dostupné 
na WWW:  <http://www.svedomi.cz/podoblohou/kom_k11_jachymovske_peklo.htm>.  
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Členkou Svědků Jehovových se podle své výpovědi stala Věra Zmeškalová 

v roce 1947  v České Lípě a  ve své činnosti se rozhodla pokračovat i po roce 1948, kdy 

jí na ilegální schůzku pozval Gerhart Zástěra.735 Hlavní náplní její činnosti byl údajně 

především nábor nových členů. U soudu Zmeškalová přiznala získání jisté Květy 

Rekové, které prý četla a vykládala z bible. Zmeškalová fungovala podle žaloby také 

jako spojka mezi pražským ústředím, zastupovaným Jaroslavem Hálou a českolipskou 

pobočkou organizace, zastupovanou výše zmíněným Zástěrou. Na její adresu prý 

chodily dopisy pro Zástěru a také cyklostylovaná jehovistická literatura a brožury. Když  

jí v červenci roku 1951 přišel dopis od Hály, který byl podle jejího názoru otevřen 

Bezpečností, z obav o prozrazení skupiny napsala zmíněnému dopis, v němž ho 

varovala, aby nejezdil na domluvenou schůzku do České Lípy a popsala mu své 

podezření.736 Vyšetřovatel se Zmeškalové u výslechu ptal, proč nepodepsala v roce 

1951 tzv. Stockholmskou výzvu, rezoluci proti používání atomových zbraní. Tu podle 

jeho slov nepodepsali pouze „nacisté a paliči války“, na což Zmeškalová odpověděla, že 

Svědkové Jehovovi podobné akce neuznávají.737 

 

Stejně jako u mnoha jiných soudních případů ovlivňovalo výši uloženého trestu 

několik kritérií, ať již pozitivně nebo negativně. Trest Věře Zmeškalové snižovala 

pozitivní zpráva o pověsti, kde jsou potvrzeny spořádané rodinné poměry a její 

mateřství. Naopak za přitěžující pokládala žaloba celkovou činnost Svědků Jehovových, 

v rámci které „…rozbíjejí morální jednotu pracujících štvavými řečmi“ a „…snaží se 

odvést občany od účasti ve veřejném životě“.738 Za výše zmíněná provinění odsoudil 

Krajský soud v Liberci Zmeškalovou za spolčení proti republice k 18 měsícům odnětí 

svobody.739 Rozsudek rovněž stanovil ztrátu občanských práv odsouzené na tři roky a 

doživotní zákaz pobývat v okresech Rumburk, Nový Bor, Česká Lípa a Jablonec nad 

Nisou.740 Vedlejší tresty zákazu pobytu a odnětí občanských práv byly podle soudu 

                                                
735ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Věry Zmeškalové, sign.V -279/L, s. 344. 
736 Tamtéž, s. 346. 
737 Tamtéž, s. 343; Stockholmskou výzvou byla nazývána rezoluce tzv. Stálého výboru světového 
kongresu obránců míru z 19. března 1951. Rezoluce žádala zákaz atomové bomby a prohlašovala za 
válečného zločince stát, který by ji použil. V komunistickém Československu se Stockholmská výzva 
stala nástrojem agitace proti tzv.kapitalistickým zemím, především USA. Spojené státy americké byly 
v rámci agitace označovány za „válečné štváče“ a státy Sovětského svazu naopak za „tábory míru“. 
Podpisy obyvatel podléhaly, stejně jako u jiných podpisových akcí, důsledné evidenci. Totalita.cz 
[online]. 2011. [cit. 10.3.2011]. Dostupné na WWW: < http://www.totalita.cz/50/50_kam_p_01.php>. 
738 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 4, T24/53, s. 2 žaloby. 
739 podle § 80, odst. 1 tr.z. 
740 podle § 43 a 44 tr.z. 
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uděleny právě kvůli „vysoké společenské nebezpečnosti“ organizace. Přestože v textu 

žaloby ani rozsudku není výslovně zmíněná německá národnost poloviny odsouzených, 

byli právě tímto rozhodnutím příhodně odstraněni z pohraniční oblasti.   

 

Věře Zmeškalové byl v rámci amnestie prezidenta republiky z  4. května 1953 

odpuštěn celý trest a vzhledem k započítání vazby  byla Zmeškalová 9. ledna 1954 

propuštěna na svobodu. Amnestována byla jako matka pečující o dítě do deseti let 

věku.741  

Ve vazbě strávila Věra Zmeškalová přes dvacet měsíců, od 4. února 1952 do 24. 

října 1953.742 Informace o délce vazby se ovšem v jednotlivých zápisech rozcházejí, ve 

výčtu nákladů vyšetřovací vazby u jednotlivých odsouzených je vazba Zmeškalové 

uvedena až od 16. září 1953.743 Nejasnosti s počátkem a koncem vazby se objevují i ve 

zprávě ministerstva vnitra z 13. června 1956, kde poukazováno na chybné a zbytečné 

použití amnestie, když celý trest byl odpykán již v rámci započtené vazby.744  

 

Přestože byla Věra Zmeškalová propuštěna na svobodu roku 1954, na soudní 

rehabilitaci musela stejně jako ostatní účastníci procesu čekat až do roku 1990. Dne 12. 

listopadu 1990 bylo všech jedenáct účastníků procesu Halse a spol. rehabilitováno podle 

zákona 199/90 Sb. o soudní rehabilitaci.  

 

12.2. Případ Boženy Drahné a Žofie Mühlové – proces se spiritisty 

 

 Podobně jako víra v Boha Jehovu byl i spiritismus vnímán komunistickou justicí 

jako nežádoucí a narušující integritu lidově demokratického státu. A stejně jako Svědci 

Jehovovi byli i spiritisté vnímáni jako nástroj tzv. kapitalistických mocností a 

„vykořisťovatelské třídy“ k převratu. 

 Spiritismus je jedna z forem víry, která předpokládá nesmrtelnost duše a je 

přesvědčená o přítomnost mrtvých a možné komunikaci s nimi buď osobně a nebo přes 

k tomu vyvolenou osobu, tzv. médium. Vyvolávání duší zemřelých se pak praktikuje na 

                                                
741 podle čl. II, odst. II. byl odpuštěna celý výkon trestu ženám, jež pečovaly o dítě do deseti let věku a 
zároveň výše jejich trestu nepřekročila dva roky. Tím se režim pojistil, že nebude propouštět “třídní 
nepřátele” ,odsouzené za trestné činy proti republice, byť by to byly matky.   
742 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 4, T24/53, usnesení krajského prokurátora. 
743 Tamtéž. 
744 Tamtéž. 
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tzv. seancích. Praktikování spiritismu má své kořeny v Americe 19. století.745 

V českých zemích se spiritismus začal rozšiřovat v sedmdesátých letech 19. století, jeho 

obliba rychle stoupala, vycházely spiritistické časopisy a v meziválečném období se 

počet stoupenců tohoto hnutí odhadoval na půl milionu.746 Mnoho osob věřilo v reálnost 

spiritismu a možnost komunikovat s padlými osobami z první světové války, pro jiné se 

ale stalo „vyvolávání duchů“ jen kratochvílí a zábavou pro mnoho lidí. Spiritismem se 

zabývaly ženy (a samozřejmě i muži) napříč společenskými vrstvami a jeho oblíbenost 

přetrvala i do komunistické éry. Praktikování spiritismu bylo ovšem komunistickým 

režimem zakázáno, vzhledem k tomu, že seance mohly mít jistý náboženský nádech, 

nepodporovaly ani nebudovaly „třídní uvědomělost“ obyvatel a hlavně operovaly 

s abstraktními skutečnostmi a logicky nevysvětlitelnými okolnostmi. Ilegalita spiritismu 

tak  mohla být pro mnoho lidí ještě více vzrušující než spiritismus sám.  

 

 Z rozsudku nad Rudolfem Bouzkem a spol. je jasně patrné, jak bylo 

praktikování spiritismu vnímáno: „Spiritismus jest, jednou z forem, kterou působily 

vládnoucí vykořisťovatelské třídy na třídy utlačené v tomto směru, by je udržely 

v poslušnosti, aby jim vtípily (vštípily – pozn. V.D.), že nikoliv vinou společenského 

řádu a vládnoucí třídy, ale působením neznámých a nepoznatelných sil jest určen jejich 

osud žít v bídě a utrpení…. Pod náboženským nátěrem a náboženskými slovy jest 

působeno na mysl účastníků v tom smyslu, že se lidově demokratické zřízení neudrží a že 

dojde ke zvratu.“747   

 Na tomto základě je postavena žaloba nad Rudolfem Bouzkem, Žofií Mühlovou 

a Boženou Drahnou. Bouzek byl postaven do čela skupiny, jelikož se spiritistické 

seance konaly u něj doma. Podle výpovědi pořádal Bouzek seance od roku 1952 a to 

každou první neděli v měsíci. Zúčastňovalo se jich dvacet až čtyřicet lidí a kromě něj na 

nich jako médium vystupovaly i Božena Drahná a Žofie Mühlová. 

 

 Život Žofie Mühlová byl poměrně zajímavý a rozhodně ho nelze považovat za 

jednoduchý. Narodila 28. května 1892 a pocházela z osmi dětí. Od dvanácti do 

devatenácti let pracovala u sedláka. Poté se vdala za o sedmnáct let staršího vdovce 

s pěti dětmi a pomáhala mu s hospodářstvím. Po smrti prvního manžela se roku 1945 
                                                
745 Spiritismus.cz [online]. c2008-2009. [cit. 18.3.2011]. Dostupné na WWW: 
<http://www.spiritismus.cz/info.html>. 
746 Vojtíšek, c.d., s. 174 
747 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 7, T42/53, s. 1 rozsudku 
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znova vdala, opět za sedláka s usedlostí o velikosti deset hektarů, s nímž se roku 1950 

rozvedla. Za dobu manželství s druhým mužem byla členkou komunistické strany, po 

rozvodu ze strany vystoupila. O své účasti na seancích u Bouzka vypovídala Mühlová 

takto: „Na uvedených schůzkách, které byly vedeny tím způsobem že byly zpívány 

některé náboženské i jiné písně a potom došlo k projevům některých přítomných osob, 

mezi ně patřil i Bouzek, který většinou projevem začínal. Dále jsem měla projevy já a 

další osoby, jejichž jména jsem neznala.“748 Projevy byly podle Mühlové různého 

charakteru, některé i protistátní. Jejich funkcí bylo podle Mühlové především utěšit 

přítomné osoby a dodat jim naději. Mühlová také fungovala jako médium: „Na 

projevech u Bouzka jsem říkala, že přese mne přišel duch ze záhrobí, cikánka Aranga, 

která přítomným nemocným přináší různé léčivé bylinky, což se však nezakládalo na 

pravdě, neboť mám doma starou knihu Herbář, kde je uvedeno k jakým léčivým účelům 

je možno byliny použít.“749 Na dotaz vyšetřovatele Mühlová rovněž uvedla, že se zabývá 

výdělečným vykládáním karet. Věštění se Mühlová věnovala od roku 1951 a podle 

jejích slov za ní začaly v poslední době chodit i lidé, kteří se jí ptali zda dojde 

v dohledné době ke zvratu státního zřízení. Na to Mühlová odpověděla jedné ženě: 

„žádná píseň netrvá věčně.“750  

 U výpovědi Mühlová rovněž vypověděla, že za ní chodily ženy, které jí žádaly, 

aby jim dopomohla k potratu. K tomu Mühlová vypověděla, že jisté Soukupové z Jičína 

půjčila herbář, kde jí poradila vyhledat bylinu jménem chvojka královská, která při 

požití může vyvolat potrat.751 Podle žaloby si Soukupová odvar z jalovce udělala a 

druhý den skutečně potratila. 

 

 Božena Drahná (narozena 19. listopadu 1908) na Bouzkovy seance podle svých 

slov docházela, aby od Bouzka získala duševní útěchu a léky pro svého sedmnáctiletého 

syna nemocného tuberkulózou. Bezmezně prý věřila v Bouzkovu nadpřirozenou sílu 

uzdravovat nemocné a jeho jasnovidné schopnosti.752 Drahná hospodařila na 

zemědělské půdě, kterou zdědila po svých rodičích, její manžel měl klempířskou 

živnost, po r. 1950 v ní pracoval jako správce. 

                                                
748 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Žofie Mühlové, sign. V-579/L, s.39 
749 Tamtéž. 
750 Tamtéž, s. 41. 
751 Jedná se o bylinu jalovec chvojka,lat. Juniperus sabina L. jehličnatý keř, který může být při požití 
většího množství jedovatý. Jalovec chvojka se v minulosti skutečně používal jako prostředek k přerušení 
těhotenství. 
752 ABS, fond V-Liberec, vyšetřovací spis Boženy Drahné, sign. V-579/L, s. 52 
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Celkem byla Drahná na seancích podle své výpovědi třikrát a na jedné schůzce 

promluvila jako médium. O svém projevu vypověděla následující: „Já jako prostřednice 

jsem promlouvala v tom smyslu, že Hus bojoval za pravdu a že je třeba povstat a 

bojovat za pravdu tak jak to činil Hus, když stál v plamenech. Běda těm kdo nás zradí. 

Dále jsem vyvolávala ducha krále Otakara, kterého jsem si vzala za symbol čestného a 

spravedlivého člověka. Jeho jméno jsem spojila s Milotou z Dědic, který ho zradil a  

duch Miloty se vtělil do jednoho z představitelů našeho státu /myslela jsem tím býv. 

prezidenta Gotvalda/, který nám přinesl jen utrpení. Tyto pomlouvačné výroky jsem 

pronesla takovým způsobem, aby přítomní pochopili, že se jednalo o prezidenta 

Gotvalda.“753 Milota z Dědic je skutečnou historickou postavou, která hrála svoji roli 

v bitvě na Moravském poli roku 1278. Otázkou ovšem je, zda by prostá a nevzdělaná 

žena mohla mít takové historické znalosti. Vzhledem k jasné diferenciaci rolí – dobrý 

král Přemysl Otakar a zrádný Milota - je ovšem pravděpodobné, že Drahná se o legendě 

dočetla v některé z knih, vydaných obrozenci v 19. století, v nichž se vyskytuje právě 

téma Milotovy zrady. Otázkou také je, zda by obecenstvo, tedy osoby převážně 

vzdělanostně srovnatelné s Drahnou, její narážku na mrtvého prezidenta pochopily.  

 

U soudního přelíčení, které se konalo 2. února 1954 obě obžalované část svých 

výpovědí popřely. Mühlová byla kromě trestného činu sdružování proti republice754 

žalována také pro usmrcení lidského plodu.755 Podle výpovědi Mühlové za ní výše 

zmíněná Soukupová přišla s prosbou, aby jí doporučila nějakou bylinu na ředění krve a 

proto jí tedy půjčila herbář. O svém údajném těhotenství jí prý Soukupová neřekla. Při 

konfrontaci s výslechovým protokolem, ve kterém pomoc k potratu přiznala, však 

Mühlová trvala pouze na zapůjčení herbáře. 

Božena Drahná popřela projev o vtělení ducha Miloty do Klementa Gottwalda a 

při konfrontaci s výslechovým protokolem vypověděla: „Pan referent mě řekl, že když 

se ke všemu nepřiznám, že nepůjdu domů“756. 

 

                                                
753 Tamtéž, s. 52. Vyšetřovatel, podporučík Adolf, ani nevěděl jak se správně píše jméno prvního 
„dělnického prezidenta“. O jeho „schopnostech“ svědčí i dodatečné opravení gramatických chyb v textu. 
Drahná u výslechu vypověděla, že na seanci mluvila o  „muži jehož jsme nedávno viděli v rakvi květy 
obloženého“ (Tamtéž). 
754 podle § 79 tr.z. 
755 podle § 218 odst. 2 tr.z. 
756 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 7, T42/53, s. 6 protokolu o hlavní líčení. V žádosti 
manžela Drahné o milost z 26. srpna 1954 se uvádí, že výslech trval čtyři hodiny (Tamtéž.)  
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Drahné byl za žalované trestné činy vyměřen trest dvou let a Mühlové jeden a 

půl roku odnětí svobody. Absurdní je vysvětlení výměry trestu u Drahné. V rozsudku je 

výše trestu zdůvodňována takto: “Svými znalostmi historických postav projevila také 

vyšší inteligenci než její společníci, zejména Mühlová“757. Soud reagoval i na její projev 

o Husovi, který přece podle něj též tvrdil, že pravda je v pracujícím lidu a ne u 

vykořisťovatelů.758 Jako vedlejší tresty byla stanovena ztráta občanských práv na tři 

roky a u Boženy Drahné ještě peněžitá pokuta 500 Kčs.  

  

 Žofie Mühlová podala po oznámení rozsudku odvolání proti odsouzení za 

usmrcení lidského plodu. Odvolací soud ze dne 31. března 1954 uznal za nerelevantní 

výpověď manžela Soukupové, který potvrdil těhotenství své ženy, a rozhodl o 

dodatečném výslechu Soukupové. Ta během hlavního líčení nebyla vyslechnuta a 

nebyla ani předložena lékařská zpráva o tom, zda byla opravdu těhotná. Soud tedy určil, 

aby se hlavní líčení opakovalo. 

 Nové líčení se konalo 31. května 1954. Před porotu jako první předstoupil 

manžel Soukupové, který vypověděl, že manželka prý těhotná nebyla, pouze měla 

opožděnou menstruaci. Při konfrontaci s výslechovým protokolem Soukup uvádí: „bylo 

mě to hozeno a proto jsem ho podepsal.“ Vzápětí ovšem protikladně uvedl, že na něj 

nebyl činěn žádný nátlak.759 Záporně o svém údajném těhotenství mluvila ve výpovědi i 

samotná Vlasta Soukupová. Mühlová jí prý pouze půjčila herbář a dala jí tři druhy bylin 

na její nervovou a srdeční nemoc. Kvůli případné svědecké výpovědi u hlavního líčení 

jí prý nikdo nekontaktoval. 

 Žofie Mühlová tedy byla na základě důkazů zproštěna obžaloby z usmrcení 

lidského plodu a trest jí byl zkrácen na jeden rok odnětí svobody.  

 

 Měsíc po obnoveném soudním řízení s Mühlovou podal manžel Boženy Drahné 

žádost o milost pro svou manželku. Svou žádost podpořil Drahný potvrzením MNV 

Benešov u Semil, ve němž byla Drahná popisována jako vzorná pracovnice JZD. 

Drahný také uvádí, že ke své trestné činnosti byla manželka svedena Bouzkem, v jehož 

léčitelské schopnosti prý bezmezně věřila a doufala v jeho schopnost uzdravit syna. 

Tyto skutečnosti však údajně byly podle senátu, jenž žádost projednával, vzaty v potaz 
                                                
757 Tamtéž, s. 5 rozsudku 
758 Tamtéž. 
759 Tamtéž, s. 2 protokolu o hlavním líčení z 31.5.1954, na další straně protokolu ovšem svědek uvádí: 
“Vypověděl jsem tak proto že mě tak zblbli že jsem nevěděl co povídám“. 
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již při rozhodování o výši trestu a žádost byla zamítnuta. Se stejným odůvodněním byla 

Drahnému zamítnuta i další žádost z 10. září téhož roku. V prosinci 1954 napsal 

Stanislav Drahný dopis s prosbou o milost prezidentovi republiky. V žádosti popisuje 

svoji neschopnost se dále starat o rodinné hospodářství o velikosti 2 ha a plnit tak 

dodávky pro místní JZD. „V důsledku udržení našeho hospodářství jsem nucen 

pracovati denně od 4 hodin ráno do 10 hodin večer. Již delší dobu jsem však tělesně a 

nervově úplně vyčerpán, což postupem času vyvrcholuje…V naši domácnosti jsem úplně 

sám a za sebe nemám žádné náhrady…dovoluji si snažně prositi, aby moje manželka 

byla propuštěna do podmínečného trestu a to dle možnosti co nejdříve, neboť nástup 

mého léčení nesnese již odklad“760. Drahného žádost by byla, vzhledem k souhlasným 

stanoviskům rady MNV v Benešově u Semil, ONV v Semilech a doporučení Krajského 

soudu  pravděpodobně kladně vyřízena. Dříve, než mohla být milost vyřízena, byl 

nicméně 21. prosince téhož roku Boženě Drahné přerušen ze zdravotních důvodů výkon 

trestu a po amnestii prezidenta republiky z 9. května 1955 se již do vězení nevrátila. 

 

Návrh na propuštění Žofie Mühlové byl podán v listopadu 1954, tedy po 

odpykání více než poloviny uloženého trestu. Přestože krajská prokuratura její 

podmínečné propuštění zamítla, obec, v níž Mühlová žila, se k propuštění vyjádřila 

pozitivně a komise tedy 19. listopadu 1954, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 

odsouzené,761 rozhodla o podmínečném propuštění. Propuštěna byla Mühlová 26. 

listopadu téhož roku. Z důvodu ztráty občanských práv jí nebyl vyplácen důchod a při 

svém zdravotním stavu nebyla schopná pracovat, soud tedy  20. listopadu 1956 rozhodl 

o zastavení vymáhání dlužné částky nákladů trestního řízení ve výši 1186, 50 Kč.762 

Božena Drahná náklady trestního řízení, částku 522, 60 Kč uhradila prostřednictvím 

manžela v červnu 1954.  

Nutno poznamenat, že odpuštění nákladů trestního řízení nebylo právě častým 

jevem, přestože většina propuštěných vězňů se potýkala s platební neschopností. Tato 

situace byla většinou řešena exekucí na majetek, který byl mnohdy již roky zabaven a 

prodán nebo exekucí na plat, mnohdy již tak velmi nízký. Na vyživovací povinnost 

dlužníka, případně jiné platební povinnosti, nebyl brán zřetel a propuštěný vězeň tak 
                                                
760 Tamtéž, žádost o milost. Stanislav Drahný měl v době výkonu trestu své manželky nastoupit léčení na 
psychiatrickém oddělení v liberecké nemocnici. 
761 podle záznamů ÚNZ Svatý Jan pod Skalou trpěla Mühlová rozedmou plic, degenerací srdečního svalu, 
kornatěním tepen, otoky dolních končetin, revmatismem a křečovými žilami (SOA Litoměřice, Krajský 
soud Liberec II., kart. 7, T42/53) 
762 Tamtéž, rozhodnutí o zastavení exekuce. 
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stále někomu dlužil. Oddlužení bylo realizováno pouze v případech, kdy nebylo 

absolutně možné z dlužníka částku získat.   

 

Soudně rehabilitováni byli Rudolf Bouzek, Božena Drahná a Žofie Mühlová 4. 

února 1991 Krajským soudem v Ústí nad Labem.763 

 
13. Útok proti skupinám obyvatel - Případ Marie Kendíkové 

 

 Dne 11. září 1954 stanula před Krajským soudem v Liberci Marie Kendíková ze 

Žernova. Jednalo se o poměrně kuriózní a mezi ostatními, politicky orientovanými 

procesy ojedinělý případ. Její kauzu totiž nelze považovat za typicky politický proces a 

nebýt toho, že byla Kendíková odsouzena k šesti měsícům vězení, mohla by být celá 

situace považována za poměrně komickou. 

 

 Devatenáctiletá Marie Kendíková ze Žernova pracovala v zimních měsících 

v továrně a  v létě jako zemědělská dělnice v místním Jednotném zemědělském 

družstvu. Při rozhovoru s kolegyněmi se v červnu roku 1954 dozvěděla o pokusu o 

zavraždění pokladníka JZD v Žernově, Jaroslava Vlka. Toho prý Kendíková využila a 

jak se píše v rozsudku „...asi za týden napsala Jaroslavu Vlkovi výhružný dopis, že ona 

sama na něho podnikla útok a že se jí jednou povede Jaroslava Vlka zabíti.“764 Podle 

žaloby se prý také Kendíková v dopisech hanlivě vyjádřila o orgánech veřejné 

bezpečnosti. Dopis podepsala „Hledej Modré oči“ a poslala ho na Vlkovu adresu. 

Kromě toho napsala údajně ještě pět výhružných dopisů, některé opět Jaroslavu Vlkovi 

a další Václavu Kvapilovi, předsedovi Místního národního výboru v Žernově. Obsah 

dopisů byl podle žaloby téměř totožný s dopisem prvním, ve všech vyhrožovala 

funkcionářům JZD fyzickou likvidací. Napsané texty opět podepsala „Hledej modré 

oči“ a na jeden z nich prý dokonce obkreslila pistoli ráže 6,35.765 Václavu Kvapilovi 

také sdělila, že potkala v lese neznámého muže, který se ptal kdo je v Žernově 

předsedou MNV a chtěl po ní občanský průkaz a peníze.766  

                                                
763 podle z.č. 119/90 Sb. o soudní rehabilitaci. 
764 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 12, T 22/54, s. 1 rozsudku. 
765 Zbraň vlastnil bez povolení její bratr Josef Kendík. Vzhledem ke zkušenostem z ostatních politických 
procesů je s podivem, že i on nebyl odsouzen, například za napomáhání k trestnému činu. Prokurátor se 
však touto kauzou hlouběji nezabýval, pravděpodobně vzhledem k absurditě celého případu totiž nebylo 
možno považovat Marii Kendíkovou za „třídního nepřítele“. 
766 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 12, T 22/54, s. 2 protokolu o hlavním líčení. 
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Vzhledem k absenci vyšetřovacího spisu v Archivu bezpečnostních složek se lze 

pozadí činnosti Kendíkové dozvědět pouze ze zápisu o hlavním líčení, tedy ze spisu 

Krajského soudu v Liberci, uloženého v SOA Litoměřice. Při soudním přelíčení 

Kendíková uvedla jako hlavní motiv své činnosti nenávist k funkcionářům JZD. 

„Nechtěli abych pracovala v továrně a nutili mě pracovat v JZD.“767 prohlásila 

Kendíková před soudem. Svými dopisy je prý chtěla odradit od vykonávání jejich 

zaměstnání a pomstít se jim. Historku o neznámém muži, ptajícím se na předsedu 

MNV, si údajně vymyslela, aby za ní chodili vyšetřovatelé a bavili se s ní. K psaní 

dopisů jí podle jejích slov inspirovala četba dobrodružné literatury, hanlivá označení, 

která používala pro bezpečnostní orgány, prý vyčetla z rodokapsů.768  

Kendíková u soudu rovněž přiznala nález protistátního letáku, který prý po 

přečtení vzala domů a dala ho přečíst matce a bratům. Znovu se tak objevila skutečnost, 

za níž by osoby, považované za „třídní nepřátele“, mohly být minimálně vzaty do 

vazby.  

 

Při soudním přelíčení Kendíková potvrdila, že její rodina je zatížená nervovými 

a duševními chorobami, jedna ze sester se léčila v psychiatrické léčebně 

v Kosmonosech a její rodiče a jeden z bratrů byli rovněž psychicky nemocní. Obhájce 

Kendíkové, Václav Axamit žádal, aby byla jeho klientka vyšetřena po duševní stránce, 

to ovšem soud po poradě zamítl jako bezpředmětné. Duševní stav žalovaného soud 

v 50. letech příliš nezajímal, ve věznicích se poměrně běžně vyskytovali vězni a 

vězeňkyně, kteří by měli být internováni spíše v psychiatrické léčebně.769  

 

Jak již bylo výše zmíněno, Marie Kendíková byla odsouzena za trestný čin 

útoku proti skupinám obyvatel k odnětí svobody na šest měsíců.770 Výše trestu a jeho 

stanovení na spodní hranici771 byly, podle rozsudku, zdůvodněny „politickou“ i duševní 

                                                
767 Tamtéž. 
768 V soudním spise Kendíkové není žádný z uvedených dopisů uložen, není tedy ani možné zjistit znění 
těchto hanlivých označení. Nicméně rodokapsy rozhodně neoplývaly vulgarismy.   
769 K tomu například již výše zmíněné paměti Dagmar Šimkové a Albíny Palkoskové. Právě političtí 
vězni byli v mnoha případech stěhováni na cely s duševně nemocnými osobami. Pokud to bylo ve vazbě, 
byla to jedna z forem nátlaku na vyšetřovance. A pokud se vězeň stal nepohodlným nebo zbytečným, 
stačilo ho přemístit na celu k psychicky nemocné osobě s agresivními sklony…k tomu viz Šimková, c.d., 
s.80, kde je uvedeno, že šílená vězeňkyně Olga Turková byla k vraždám a bití vězňů přímo instruována 
velitelem bachařů. Odměna? Marmeláda. Trest za vraždu? Pět dní korekce. 
770 podle § 117 tr.z.  
771 trestní sazba byla u tohoto druhu tr. činu tři měsíce až dva roky odnětí svobody. 
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zaostalostí obviněné, jejím věkem a dělnickým původem. Trestný čin prý Kendíková 

spáchala „z falešného romantismu a hrdinství“772, a přestože vyhrožovala výše 

zmíněným osobám, svou pohrůžku nemyslela vážně a nezamýšlela jí realizovat. 

Marie Kendíková byla vzata do vazby 23. července 1954 a strávila v ní necelé tři 

měsíce, do 4. října 1954. Konec trestu jí po započtení vazby byl stanoven do 25. ledna 

1955. Po ukončení vazby v říjnu 1954 byla převezena na odpykání trestu do NPT 

Sýrovice a v listopadu téhož roku do věznice v Chebu. Zde strávila Kendíková zbytek 

svého trestu a 23. ledna 1955 byla propuštěna.773  

 

Soudní rehabilitace se po roce 1989 dočkala i Marie Kendíková, v té době 

provdaná Loutchanová. Rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem byl 14. 

prosince 1992 rozsudek Krajského soudu z roku 1954 zrušen. 

 

Tento kuriózní případ může být dokladem toho, jak rozdílně nakládala justice 

s různými skupinami obyvatel. Vzhledem k tomu, že v analyzovaných letech u 

Krajského soudu v Liberci se totožný nebo podobný případ již neřešil, není možné 

srovnání. Nicméně, hypoteticky, pokud by psala výhružné dopisy zástupkyně tzv. 

kapitalistické třídy, nebo žena, jejíž manžel/rodiče vlastnili mnohahektarové pozemky, 

jak by soudní případ probíhal?  

Kauza by se pravděpodobně rozšířila, sourozenci a rodiče obžalované by 

teoreticky mohli být odsouzeni za tr. č. neohlášení trestného činu a jeden z jejích bratrů 

ještě za nedovolené ozbrojování. Svou roli by jistě sehrál také protistátní leták, nalezený 

obžalovanou na poli.  

Ambivalentní přístup byl aplikován na otázku tzv. politické  (ne)uvědomělosti 

obžalovaných. Pokud se jednalo o osobu dělnického původu, bylo i členství v jiné než 

komunistické straně mnohdy vnímáno jako „politická nevyspělost“. To ovšem ve 

většině případů neplatilo u osob, které byly podle komunistické justice tzv. notoricky 

známé svým nepřátelstvím vůči lidové demokracii (např. tzv. kulaci, buržoazie apod.)  a 

pro než byla jejich politická příslušnost okolností přitěžující, jako by to bylo v tomto 

hypotetickém případě. 

                                                
772 SOA Litoměřice, Krajský soud Liberec II., kart. 12, T 22/54, s. 2 rozsudku 
773 Ve vyrozumění o propuštění je skutečně uvedeno datum 23. ledna a nikoliv 25. ledna 1954, kdy měl 
výkon trestu končit. 23. ledna byla neděle, je možné že i to hrálo roli. 



 207 

Nízký věk obžalovaných býval, alespoň u analyzovaných případů, soudy 

zohledňován. Tak tomu bylo například u Věry Zmeškalové (kauza se Svědky Jehovovy) 

nebo Hany Krskové (kauza s členy protistátních organizací Otakar Vrbenský a spol.).  

Totožný případ, jen s osobou z jiných poměrů, by tedy podle mého názoru 

skončil pravděpodobně vyšší trestní sazbou a zapojením rodinných příslušníků do 

kauzy. 

 

Marie Kendíková zemřela 12. června 2011.774 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
774 vzpomínka Hany Krskové-Dvořákové, rozhovor ze dne 24.6. 2011. 
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14. Závěr 
 
 
 Politické procesy 50. let dvacátého století, které se již od počátku staly 

nástrojem komunistického režimu k likvidaci nepohodlných osob, se již od počátku 

nevyhnuly osobám téměř mladistvým, příslušníkům všech „tříd“ a povolání, ani ženám. 

Právě politickým procesům, při nichž byly odsouzeny v letech 1953 a 1954 u Krajského 

soudu v Liberci, se věnovala předložená diplomová práce. S pomocí archivních 

materiálů, odborné literatury a metody oral history jsem se pokusila rekonstruovat 

jednotlivé soudní kauzy a v nich se zaměřit především na úlohu, jenž v nich odsouzené 

ženy hrály. 

 Studiem soudních spisů, uložených v Státním oblastním archivu Litoměřice jsem 

zjistila, že v daném období bylo Krajským soudem v Liberci odsouzeno celkem čtyřicet 

dva žen k trestům odnětí svobody od tří měsíců od osmnácti let, což v průměru dává 

číslo 4,6 let odnětí svobody na každou odsouzenou. Zde je nutné poznamenat, že číslo 

navyšuje několik trestů odnětí svobody vyšších než deset let, na druhou stranu k trestu 

v řádech měsíců bylo odsouzenou pouze šest žen. Liberecké ženy tedy měly průměrný 

trest nižší „jen“ o tři roky než muži, odsouzení v totožné době, což může být poměrně 

překvapující. Zároveň jsem na základě analýzy „třídního původu“ konkrétních žen 

zjistila, že přesně polovina z nich byla dělnického původu, což odporuje prvotnímu 

propagandistickému záměru politických procesů, jež se měly zabývat „trestnou 

činností“ tzv. nepřátelských tříd, tedy např. osob označovaných jako tzv. kulaci, 

buržoazie apod. I s nimi probíhaly u Krajského soudu v Liberci procesy, nicméně 

nepřevažovaly, jak by to mělo v ideálním případě být. Zde je nutno poznamenat, že 

dělnický původ osob mnohdy pomohl k uložení nižšího trestu. Samozřejmě to platilo i 

obráceně, nesprávný „třídní původ“ často zapůsobil na vyšší trestní sazbu. 

  

Cílem obecné části práce bylo jednak poukázat na legislativní změny justice po 

únorovém převratu v roce 1948 a zadruhé poukázat na určitá specifika ženského 

vězeňství a pomocí vydaných i nevydaných pramenů zrekonstruovat průběh věznění 

z pohledu ženy. K této části práce jsem využívala především vydaná svědectví 

politických vězeňkyň, například Dagmar Šimkové a Albíny Palkoskové-

Wiesenbergerové a také odpovědi na otázky týkající se pobytu ve vězení, které pro mě 

sepsaly bývalé vězeňkyně Hana Truncová a Jindřiška Havrlantová. Jako největší přínos 
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těchto „rozhovorů“ (neboť probíhaly prostřednictvím elektronické pošty) vidím to, že 

jsem se v případě potřeby mohla na pamětnice obrátit a obratem jsem dostala informaci, 

kterou jsem potřebovala. Přesto je nutné tuto metodu, velmi podobnou metodě oral 

history, kriticky analyzovat, neboť se jedná o subjektivní pohled a s tímto je tedy nutno 

ke vzpomínkám přistupovat.  

Dále jsem se snažila popsat jednotlivá ženská peniterciální zařízení, která 

v padesátých letech fungovala a v nichž byly ženy z analyzovaných kauz vězněny. 

Jednalo se především o pardubickou věznici, dále NPT Minkovice, ÚNZ Svatý Jan pod 

Skalou, pražskou pankráckou věznici a slovenské NPT Želiezovce. Zde jsem se 

pokoušela zjistit informace o daných věznicích a hledala jsem také vzpomínky 

vězeňkyň na jednotlivá zařízení. Vězeňkyně ve svých vzpomínkách mluvily především 

o pardubické věznici, neboť právě v ní byly umístěny politické vězeňkyně s tresty nad 

deset let odnětí svobody. Dále ženy vzpomínaly také na minkovickou věznici, tábor 

s poměrně lehkým režimem, jež ale prošla po roce 1958 přeměnou, stal se z ní NPT pro 

muže s velmi tvrdým režimem. Jako poslední se ve vzpomínkách bývalých vězeňkyň 

často objevoval NPT Želiezovce.  

Krátce jsem se v této kapitole zabývala také absolutními tresty, vykonanými 

v době obou totalit na ženách a obecnou historií ženského vězeňství.  

 

 V druhé části práce jsem se pokusila zrekonstruovat průběh jednotlivých 

soudních kauz od zatčení dané ženy, přes vyšetřování a soudní přelíčení, až po soudní 

rehabilitaci po roce 1989. V některých případech jsem nicméně měla k dispozici pouze 

soudní spisy odsouzených, neboť se nedochovaly, nebo byly skartovány, vyšetřovací 

spisy, uložené v Archiv bezpečnostních složek v Praze. A přestože jsem v mnoha 

případech měla k dispozici oba archivní materiály, v naprosté většině případů jsem 

neměla informace o tom, jak žily ženy z analyzovaných kauz po propuštění z věznice, 

jednoduše proto, že archivní materiály o těchto skutečnostech nepodávaly žádné 

informace.  

 Po analýze a komparaci soudních kauz z daných let jsem rozdělila procesy do 

celkem osmi tematických skupin. Jednalo se o procesy s členy nekomunistických stran, 

s tzv. vesnickými boháči, členy „protistátních skupin“, emigranty a jejich pomocníky, 

vyzvědači, převaděči a členy církví a sekt.   

 Jednotlivé kauzy jsem se v práci pokusila zařadit dle povahy trestných činů, za 

něž byly ženy odsouzeny. Zde je nicméně nutné poznamenat, že ne vždy bylo možné 
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jednoznačně určit, jaká byla hlavní motivace zadržení, například procesy s tzv. kulaky 

z kapitoly 7. by se teoreticky daly zařadit pod kapitolu s organizovanými „protistátními“ 

skupinami, nicméně zde je nasnadě, že hlavní motivací k odsouzení obžalovaných byl 

jejich „kulacký“ původ a to v obou analyzovaných kauzách. Naproti tomu proces 

s Bertou Husákovou (kap. 9.4.3) jsem zařadila do jiné podkapitoly, neboť se nejednalo 

o prvoplánový proces s tzv. vesnickými boháči. Na konci každé kapitoly jsem se 

pokusila o komparaci jednotlivých kauz s přihlédnutím k původu obviněné a dokázat, že 

nejen „třídní příslušnost“, ale v mnoha případech i povolání manžela či rodičů nebo 

stání příslušnost hrála roli v rozhodování o výši trestu.  

 První kapitola se věnovala procesům s členy nekomunistických stran. Na této 

úrovni proběhl v listopadu 1954 proces s členy liberecké sociální demokracie, v němž 

byli k trestu doživotního vězení odsouzeni Josef Veverka a Elfrýda Geigerová. Další 

odsouzenou byla Alžběta Šebová, odsouzená k trestu odnětí svobody na sedm let. V této 

kauze bylo poměrně zajímavé využití agenta-provokatéra, získaného z řad bývalé 

sociální demokracie. Možná, a v archiváliích uváděná, spolupráce dalších odsouzených 

s StB pravděpodobně hrála roli při rozhodování o výši trestu. Například Antonín Urban, 

přestože byl postaven do čela procesu, odcházel od soudu s trestem odnětí svobody na 

čtyřiadvacet let, zatímco Veverka s doživotním trestem. Urban se údajně stal 

spolupracovníkem StB, možná že právě to ho zachránilo od doživotního trestu nebo 

trestu smrti. Kapitola o procesu Urban a spol. se dále věnuje také osudu Elfrýdy 

Geigerové, která po dvou letech věznění zemřela v pankrácké věznici na rakovinný 

nádor.  

 Druhým procesem s nekomunisty byla kauza Josefa Kulhánka a spol., jež by se 

dala označit za proces se členy národních socialistů, neboť ze sedni žen byly čtyři 

členkami národně socialistické strany, stejně jako Kulhánek a další muži v procesu. 

V procesu s Kulhánkem, nebo v navazujících soudních kauzách, bylo těchto sedm žen 

souzeno za spolupráci s tímto údajným agentem CIC nebo z neohlášení jeho trestné 

činnosti. V politických procesech pak byly Milada Hlaváčková, Zdenka Čudová, 

Blažena Petrová,  Anežka Kučerová, Anastázie Wawreczková, Jiřina Pomikálková a 

Albína Drábková odsouzeny k trestu odnětí svobody od šesti let do jednoho roku odnětí 

svobody.  

 Třetí kapitola druhé části práce se věnovala procesům s tzv. kulaky. Zde jsem se 

pokusila analyzovat dva procesy, proces s Josefou Nečadovou a spol., jež byla 

odsouzena v rámci Akce Kluky, rozsáhlé soudní kauze s tzv. vesnickými boháči 
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dokského okresu a proces František Jírovec a spol., která ve své podstatě postihl osoby 

příbuzensky spřízněné, neboť ze čtyř žen v kauze byly tři z nich vzájemně příbuzné. 

Vzhledem k odsouzení manžela jedné z nich je tak možné na tomto procesu ukázat, jak 

politický proces doslova paralyzoval rodinný život. Stejnou tendenci je možno vidět i 

v případě rodiny Nečadových z akce Kluky.  

 Následující kapitola se věnuje kauzám, v nichž byli odsouzeni členové 

protistátních organizací. Zde je, podle mého názoru, důležité srovnání obou kauz, jež 

jsem v kapitole popsala. Kromě principu notoriety, který v jednom případě byl a 

v druhém nebyl použit a ovlivnil tedy použitý paragraf a výši trestů je zajímavé také 

možné reálné pozadí obou procesů. V analýze kauzy Otakar Vrbenský a spol. mi velmi 

pomohl rozhovor s pamětnicí Hanou Krskovou-Dvořákovou. Postupem času jsem totiž 

zjistila, že jsem v mnoha případech u mnoha kauz až přehnaně kritická a téměř veškeré 

uvedené skutečnosti jsem považovala za výmysl vyšetřovatelů. Nejinak tomu bylo i u 

případu Vrbenského organizace, kde jsem považovala za absurdní plán organizace zabít 

jistého dr. Pluhaře a toto obvinění přitom, podle slov pamětnice, mělo reálný základ, 

stejně jako některé další žalované skutečnosti. Na druhou stranu „protistátní skupina“ 

Ladislava Kozíka měla cíle nižší, sabotáže a letákové akce. Podle výpovědi hlavního 

obviněného byla celá organizace vlastně jeho výmysl, aby se mu lidé nesmáli, že je 

mrzák a ve skutečnosti nic protistátního nespáchali. Snad právě proto byla nakonec 

celková trestní sazba v procesu Ladislav Kozík a spol. poměrně nízká.  

 Devátá kapitola se zabývala procesy s emigranty a jejich pomocníky. I zde jsem 

v průběhu analýzy jednotlivých procesů narazila na střídavé používání principu 

notoriety. Například v procesu Gabriel Janoušek a spol. byly obviněné osoby žalovány 

ne z pokusu o opuštění republiky, ale z pokusu o velezradu, neboť do čela procesu byl 

postaven člen předúnorové armády, generál Janoušek. V ostatních případech byly ženy 

souzeny podle paragrafů s nižší trestní sazbou, například za neoznámení trestného činu 

nebo za pokus o opuštění republiky. Jedinou výjimku zde tvoří proces s Bertou 

Husákovou, v jejímž případě princip notoriety použit byl a byla odsouzena za pomoc 

k velezradě. Důvod byl nasnadě – Husáková s manželem byli „kulaci“. 

  Kapitola o procesech s tzv. vyzvědači se věnovala především kauze Elvíry 

Tandlerové, jež se pravděpodobně z touhy dostat se za matkou do SRN stala 

spolupracovnicí zahraniční špionážní služby. Přestože, jak vyplývá z analýzy archivních 

materiálů, Tandlerová žádné státní tajemství neprozradila, hrozil jí podle rozsudku trest 

smrti. Vzhledem k jistým polehčujícím okolnostem (věk, dělnický původ a 
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pravděpodobně i spolupráce s StB) byla ale nakonec odsouzena za velezradu k šestnácti 

letům vězení. K její osobě se dochovalo svědectví, které na mou žádost sepsala 

Jindřiška Havrlantová. Plné znění vzpomínek je uvedeno na CD příloze diplomové 

práce. Druhou kauzou této kapitoly byl proces s Anežkou Müllerovou, která měla 

údajně s manželem posílat synovi do zahraničí špionážní zprávy. V tomto případě 

ovšem notorieta použita nebyla. 

 Procesy s převaděči, jimž se věnuje jedenáctá kapitola, popisuje kauzy s ženami, 

jež se zabývaly tzv. řemeslným převáděním osob nebo převaděčům pomáhaly. Za 

trestný čin velezrady byla ovšem v těchto kauzách odsouzena pouze Anastázie 

Wawreczková, souzená v procesu s Josefem Kulhánkem a spol., členka národně 

socialistické strany. Další osoby byly žalovány za pomoc k opuštění republiky a 

v jednom případě také z pomoci k velezradě. 

 Předposlední kapitola se zabývá procesy se členy církví a sekt. V analyzovaných 

letech probíhal před KS v Liberci proces se stoupenci Boha Jehovy pojmenovaný Horst 

Halse a spol., v němž byla odsouzena Věra Zmeškalová. Její role v celé kauze byla 

spíše okrajová a proto byl trest odnětí svobody poměrně nízký. Nutno poznamenat, že 

tento proces pravděpodobně neměl propagandisticky překročit regionální úroveň a  

proto byly tresty odnětí svobody poměrně nízké. Druhou analyzovanou kauzou pak byl 

proces se spiritisty, v němž byly za účast a projevy na seancích obviněny dvě ženy, 

Božena Drahná a Žofie Mühlová. Spiritistické seance měly totiž nádech schůzek 

režimem nepovolené, a tedy protistátní organizace.   

 Poslední kapitola práce se věnuje poměrně kurióznímu procesu s Marií 

kendíkovou, jež byla odsouzena z útoku proti skupinám obyvatel. Nejmladší žena, 

odsouzená v analyzovaných letech, psala představitelům KSČ v místě jejího bydliště 

výhružné dopisy, protože jí jednoduše bavilo, když za ní chodili vyšetřovatelé. 

Vzhledem k tomu, že soud uznal nereálnost jejích výhružek a duševní zaostalost, byla 

odsouzena k nízkému trestu.   

  

Z celkové analýzy jednotlivých kauz a obecné části práce tak podle mého názoru 

vyplývá, že komunistický režim se choval stejně macešsky k odsouzeným mužům i 

ženám a  z počátku se právě u žen nevyhýbal ani vraždám a fyzickému násilí. I po pěti 

letech své vlády se nerozpakoval odsuzovat ženy k dlouhým letům odnětí svobody a 

pokud byly propuštěny dříve než jejich manželé nebo členové rodiny, perzekuovat je i 

mimosoudně po propuštění. Ženy totiž byly v mnoha případech nejen matkami, trpícími 
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odloučením od svých dětí (kterým matka podle mého názoru v naprosté většině případů 

trpí více než otec), ale také od manželů či partnerů, na něž dlouhé roky čekaly, aby 

později zjistily, že se z vězení vrátil naprosto cizí člověk.  
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3. Přepis rozhovoru s Hanou Krskovou-Dvořákovou, vedeného 24. června   
2011 
 

 
 Podle plánu měl rozhovor s Hanou Krskovou-Dvořákovou probíhat na základě 

mnou pokládaných otázek a jejích odpovědí. Pamětnice nicméně začala o pozadí 

procesu, v němž byla odsouzena, vypovídat sama a já jsem do jejích vzpomínek 

zasahovala otázkami jen příležitostně. Proto nevypadal rozhovor tak, jak by měl 

v ideálním případě vypadat, což platí i pro jeho přepis níže. Z důvodu zachování 

autenticity jsem nicméně nechtěla při přepisování rozhovor uměle přerušovat otázkami. 

Snad by byl výsledný text přehlednější, nicméně narušila by se tím jeho unikátnost. 

Jednotlivé části textu jsem tedy pouze srovnala, aby alespoň teoreticky dodržovaly 

chronologii.   

 Za hlavní přínos považuji v tomto případě naprostou otevřenost pamětnice při 

rozhovoru, a to i v otázkách, které by mohly být považovány za velmi osobní až 

intimní.  

 
Existovala nějaká přihláška do vaší „protistátní organizace“? U některých 

dalších podobných případů jsem ve výpovědích našla, že budoucí členové 
podepisovali při vstupu do organizace přihlášku. Bylo to tak i u vás? 
 

Nene, nic takovýho. Přišel Honza Krištoforů, ten malíř a říká ‚Hele, nechceš 
s náma?‘ a já jsem říkala ‚No jo, tak já nevím‘ a on ‚Tak si to rozmysli‘, no a já teda 
jsem si to rozmejšlela do tý doby než pak byl ten potrat a pak jsem teda řekla že jo. Ale 
nepodepisovala jsem nic. A ani ta Jizerka to neměla, co byla v Jizerskejch horách, taky 
nic takovýho. 
 

Opravdu se vaše skupina jmenovala „Ilpkorg 1“? 
 

No já jsem se to dozvěděla až u soudu, já jsem to fakt nevěděla. Jestli ten 
Vrbenskej s někým to tak pojmenovali…Já jsem se to dozvěděla asi při výslechu poprvé. 
A když mi to ten vyšetřovatel říkal, tak já jsem na něj koukala, mě to vůbec nic neříkalo. 
Možná jsme se tak jmenovali. A nebo to vymysleli.  
 

Ve výpovědi jste uvedla, že Vám pan Vokněr dal 2000 korun na potrat. 
Byla to pravda? 
 

Dal. Protože tenkrát to stálo pět tisíc. A já jsem se strašně bála, protože rodiče 
mi pořád říkali: ‚Co by tomu řekli lidi? Chovej se slušně.‘ A to jsem měla furt na talíři. 
Teď Jarda měl před vojnou a tak jsem zkusila, tam byla jedna bába porodní  a ona to 
prostě nějak takovým háčkem dělala a ona to jako napichovala ten plod v začátcích a 
dostavilo se krvácení. No, já jsem tam byla třikrát a nic. Horký koupele, víno jsem pila, 
no prostě já jsem na to byla tvrdá. No a pak jsem nějak se svěřila tomuhle Jarkovi 
Mochanovýmu a ona mě říká: ‘No, jestli chceš, já ti pomůžu.‘ No a já jsem říkala, že to 
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bych byla ráda. A v Bozkově byl nějakej doktor Špurk a tak mě Jarda nasadil na 
motorku, on se znal s tím Špurkem, a odvezl mě tam. No a on jako když viděl Jardu tak 
začal trošku jinak jednat a řekl mě: ‘Já bych Vám to udělal sám, ale já prostě tady 
nemám polstrovaný dveře, vydáte zvuky, to nebude jednoduchý, narkózu Vám dát 
nemůžu. Ale vím spojení na pana primáře Poledníka do Varnsdorfu, já vám to tam 
vyjednám, ale budete tam muset tři dny zůstat.‘ No tak mě to vyjednal.  

Ten to dělal tak chytře ten Poledník. Já jsem tam přijela, on přišel, udělal 
vyšetření a povídá setře: ‚No jo, ona furt krvácí ta paní, tak to budem udržovat 
injekčně.‘ Ale v tý přijímací kanceláři byl sám a já jsem mu platila těch 5 000, to vím 
stoprocentně. Protože Jarda mě dal dva a tři já jsem měla. A já jsem mu to teda dala a 
on to strčil do kapsy. A teď on tý sestře říká: ‘Budem to udržovat injekčně, odveďte jí na 
pokoj.‘ Tak ona mě odvedla na pokoj, za chvilku přišla, prdla mě injekci a teď já jsem si 
říkala: ‚No, tak to je výborný, pět tisíc má, teď mě udržuje, dítě na cestě a co.‘  

No a byl oběd pak  a on přišel a říká: ‚Budem to kontrolovat, já se na vás přijdu 
podívat.‘ Večer přišel další doktor a zas mě dal injekci. A já jsem se ptala, co to 
dostávám za injekce a on říká: ‚No aby se to udrželo to dítě.‘ A já si říkala:‘ No to 
děláte hoši dobře.‘ A ráno se mi to rozleželo, tak jsem vstala z postele a šla jsem na 
chodbu a říkala jsem si, že ho tam někde musím uhlídat, že jo. A najednou vylítla 
sestřička: ‚Paní Krsková, jak to, že jste na chodbě, to to neudržíte to dítě.‘, a hnala mě 
na pokoj. No a tak jsem si lehla a zase čekala. A pak jsem zase vylezla a Poledník už šel 
a šel asi jako ke mně do pokoje. ‚Jak to, že chodíte?‘, zas mě vynadal ještě on. Já jsem 
si říkala: ‚Prachy v čudu, dítě na krku…‘. No a prej jak to vypadá a jestli furt krvácím a 
já že ano. A tak že se jdem podívat. Tak mě vzal na předsálí, poslal někam sestru a vzal 
takový jako nůžky, ty do mě vrazil, asi mě nastříhl trochu, si myslím, no a já jsem začala 
krvácet. A on: ‚Sestro, krvácí, to už nezastavíme, připravte sál a jdem na sál.‘ A bylo to.  

A teď si představte, že já jsem v tý vyšetřovačce v Liberci a v rohu byla sedačka. 
kovová tyč a sedačka do rohu. A když mě přivedli k výslechu, tak mě dali na ruku pouto 
a druhý na tu trubku. A já mu povídám: ‚Já jsem někoho zabila, že mě takhle 
přivazujte?‘ Člověk byl tenkrát držkatej, bylo mu jednadvacet, že jo. O on: ‚To jste 
nemusela nikoho zabít, ale my se musíme chránit tady. Tady byl taky vyšetřovanej jeden 
a hodil po referentovi psací stroj.‘ To se nedivím, jsem si říkala.775  

A já jsem byla taky herečka, on tam něco hrabal a já odvedle slyším řev, dva 
chlapi,jeden řval víc, jeden míň. A já jsem si říkala: ‚Hergot, toho bych mohla využít.‘ 
Tak jsem se začala klepat a on říká: ‚Co vám je?‘ a já že nemůžu vypovídat, že tam 
vedle strašně řvou a co se to tam děje. A on mě tenkrát řekl, a to jsem měla co dělat 
abych se nezasmála, a on říká: ‚No, tam se vyšetřuje. A víte kdo tam, nejvíc řve? Ten 
tišší je vyšetřovatel, a tamto je primář Poledník z Varnsdorfu. On dělal potraty a my mu 
to nemůžem dokázat.‘ A já jsem si říkala: ‚Ty vole, kdybys věděl…‘ (smích).  

No ale stejně to vyšlo najevo, protože já jsem měla toho Jardu (Vokněra – pozn. 
V.D.), toho snoubence a mě ten Mochan nařídil, jelikož Jarda dělal ve skladu na vojně, 
ať mu řeknu, ať tam ukradne nějaký granáty. A já jsem mu teda o to řekla a on mi 
vždycky nadával když jednou za 14 dní přijel: ‚Nelez do ničeho, já ti říkám, s tím 
Mochanem nikam do ničeho nelez. Budeš toho litovat.‘ A jednou tak bylo v náladě a já 

                                                
775 Totožná scéna se stala při vyšetřování Meriny Jandové, která při vyšetřování na prachatické StB hodila 
na vyšetřovatele psací stroj a omráčila ho. Reagovala tak údajně na jeho ránu, po níž upadla na rozpálená 
kamna. K její osobě se také vztahuje poměrně komická vzpomínka politických vězeňkyň na to, jak se jí 
bachaři snažili zpacifikovat a jeden z nich jí sedl na obličej. Jandová ho kousla s takovou vervou, že mu 
prokousla nejen látku ale i kůži, za což jí bylo k jejímu dvacetiletému trestu přičteno dalších osm měsíců. 
Zajímavé je srovnání obou interpretací toho, jak k incidentu s bachařem došlo, viz Šimková, c.d., s. 81 a 
Kuklová-Jíšová, c.d., s. 67-70.    



 228 

mu říkám: ‚Ty Jardo, ty seš tam v tom skladě, co nějaký granáty takhle?‘ ‚To mě ani 
neříkej, já tam nic takovýho krást nebudu.‘ Ale přitom on byl reakcionář hroznej! Ale 
prostě měl strach.  

Zatkli mě v mokrejch plavkách a v letních šatech, já jsem se byla koupat v Jizeře. 
Přijeli pro mě do práce, pak jeli domů dělat prohlídku, no a pak mě tak odvezli, já jsem 
tam jiný oblečení neměla. A pak pro mě přišla velitelka a říká: ‚To je vaše oblečení? A 
vy nemáte nic jiného na sebe?‘ No a já, že nemám. Tak se otočila a volala. A já na co to 
potřebuju a ona, že jedu ke konfrontaci. Tak mě půjčili ten jejich kožich zelenej 
příslušnickej. A vezli mě tam co je dneska autobusák v Liberci. Tam byla vyšetřovna. A 
jak jdem, tak se ptám referenta: ‚A pane referente, s kým já budu mít konfrontaci?‘ A on 
že s Vokněrem. A já: ‚No s Vokněrem, no ten o ničem nevěděl.‘ A referent mi říká: ‘Teď 
tam přijdem do kanceláře, budou tam vyšetřující a bude tam Vokněr. Ne aby jste se 
k němu rozběhla a objímala ho, budete od něj stát pět kroků, nebo bude korekce.‘ A já 
že ano. A teď se otevřely dveře, tam seděli asi čtyři ty pitomci. No a samozřejmě on 
vstal ze židle, já k němu, rozkaz nerozkaz. No a pak říkal, že o ničem nevěděl a já mu to 
potvrdila, že mě odrazoval a tak. No, tak to mu jakž takž uvěřili asi, tak zhruba. A skočil 
výslech a referent říká: ‚Pane Vokněr, to si ale dlouho počkáte na svou snoubenku.‘ A 
on: ‚To mě nevadí, to já si počkám.‘ A fakt čekal do padesátýho devátého roku, pak se 
oženil a já jsem v šedesátým přišla domů. (Pravděpodobně vzhledem k tomu, že 
Krsková zapřela jakoukoliv angažovanost Vokněra ve skupině, nebyl její snoubenec 
později souzen – pozn. V.D.)  

No a jeho si tam ještě nechali a mě odvezli pryč a druhej den mi ten referent 
říká: ‚Jste nám toho hodně neřekla. Co o tom dítěti a Poledníkovi?‘ Já myslela, že 
omdlím. Oni tomu Jardovi – to mě potom řekl po propuštění – oni se ho ptali, jakej byl 
důvod, že jsem se dala dohromady s tou skupinou a s tím Mochanem. Jestli mě k tomu 
měli nějakej důvod nutit. A Jarda mě chtěl zachránit, tak řekl, že jsem měla těhotenství 
a Mochan že zařídil potrat. A že proto jsem byla nucená tohle dělat.  
 

V jednom z protokolů o výslechu je uvedeno, že jste měla plat 3200 Kčs. 
Odpovídalo to? To byl poměrně vysoký plat. 
 

Ano. Já jsem dělala jako vedoucí toho ateliéru a byla pravda, že já jsem celkem 
jako dobře fotila, měla jsem kšefty. Taky jsem vyfotila kamarádku, asi dvacet snímků 
jsem udělala  o svatbě, tejden předtím než mě zatkli a ona chudák musela čekat. (smích) 
To mě mrzelo, no ale co, to jsem nevěděla, že jo. 
 

V žalobě dále bylo, že vám Jan Krištofor donesl nějaké letáky, které jste 
rozhodila po Semilech.  
 

Ano, my jsme to rozhazovali v Železným brodě, v Pace a Košťálov možná, to jo. 
A chodil ke mně nějakej Mirek Hakenů, ještě žije, byla jsem za ním asi před měsícem. A 
byl u SNB a tak nějak občas se stavil u mě v ateliéru na kafe. A jednou přišel a povídá: 
‚Já jsem celou noc nespal, nějaký blbci tady rozhazujou letáky a my jsme je sbírali. A já 
povídám: ‚Jó? No prosím tě, a po celým městě? Neříkej…A kolik jste jich sebrali?‘, a 
on říká: ‚Osmdesát tři.‘ a já povídám: ‚No to je dost.‘ A my jsme jich přitom rozházeli 
dvě stě padesát! (smích)            
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V soudním spise je Jan Krištofor uveden jako Váš milenec. 
 

On byl za kamaráda, ale nic jsme spolu neměli. On tam totiž měl velkou lásku, 
sestřičku z nemocnice ze Semil. A já jsem tam ležela na spále. A Pluhař, svině, to 
infekční zrušil a vozil tam ty kněží. A v interně byl nějakej Mirek, kterej dělal v Praze 
medicínu a vyhodili ho a dělal na interně přes primáře lapiducha. A Mirek tam nahoře 
nad internou bydlel, jelikož tam byly lékařský pokojíčky. A my jsme tam chodívali na 
víno, no takový sezánky. A z toho okna bylo vidět na ten dvůr, na to infekční. A oni 
chodili na vycházku ty kněží. Měli normální nemocniční modro-bílý oblečení. A já 
povídám Mirkovi: ‚A co ono je teď místo tý infekce?‘ a on: ‚No ani se neptej.‘ A Dáša, 
co tam byla se mnou říká: ‚A co oni jsou takový vyholený všichni?‘ A Mirek: ‚Oni to 
jsou kněží a mniši.‘ A my: ‚A to je tady léčí?‘ ‚Ne, on je tady zabíjí.‘ A my jsme tam 
chodili každém tejden pravidelně za tím Mirkem a teď si představte, že ty lidi chodili, a 
za tejden chodili hůř, za další tejden poposedávali  a do měsíce třeba dva tři vypadli. 
On je tam fakt oddělával, ten Pluhař.  

A proč, to nám všechno došlo teprve postupně. Oni ho totiž zavřeli Němci do 
koncentráku, měl-neměl nějaký židovský předky, Pluhař není židovský jméno, ale vizáží, 
nevím, no, prostě ho zavřeli. Ale on tam nebyl dlouho. A teprv po pětačtyřicátým se 
našli lidi, kteří informovali, že on tam se jako podřídil Němcům a že tam nějakou 
metodou usmrcoval lidi. Tak nám to zpětně došlo, že teda to dělá tady on.  

No  teď my jsme se tohle všechno dozvěděli, že jo, no tak jsme říkali, že se s tím 
musí něco dělat a na to hlásila ta Svobodná Evropa, o tom městečku v Podkrkonoší, že 
tam jsou ty kněží. Ale proč: Ke mně přišli dva chlapi v kožeňákách a přivedli mě 
jednoho mužskýho, vyholeného, na sobě civil, ale takovej kdyby ho nosil, jako když měl 
devadesát pět kilo a teď měl pětačtyřicet. A že vyfotit na občanku. Jsem ho vyfotila, oni 
to zaplatili, dostali potvrzení, za tři dny si přišli pro fotky. No a tak když se to opakovalo 
a byl tam už asi pátej, šestej, tak jsem říkala, že je to divný, mě nedošlo, že jsou z tý 
nemocnice. A přišel tam právě Honza Krištoforů a já mu to říkám a on říká: ‚Hele, to je 
nějaký divný, to budou určitě kněží, oni jim dělaj asi nějakej archiv.‘ Tak já jsem 
tenkrát, to byly ještě desky skleněný, všechny ty kněží srovnala do dvou velkejch 
krabiček, označila jsem to XXL a měla jsem to v tom archivu v atelieru. A říkala jsem si: 
‚Až se to posere, tak se to hodí.‘ No jenže když mě zavřeli, tak ten barák s tím ateliérem 
pak zbourali a tím pádem to všechno odešlo, že jo. 

No a tak my jsme se rozhodli, že uděláme ten atentát na něj. No a kluci vyrobili 
nějakou bombu, přidělali mu to pod auto, jenže on nastartoval, odjel a bomba zůstala 
viset. Ale to pak všechno vyžvejkali, protože si  myslím, že těm klukům i občas nějakou 
vrazili. Mě teda jednou, dvakrát a to jsem ho teda nasrala, protože tam shromažďovali 
nějaký zbraně na jatkách kluci. Ale já jsem fakt o tom nevěděla a oni mě kvůli tomu 
vyslýchali a on začal: ‚Kde jste tenkrát měla oči, že jste to neviděla?‘, a já: ‚Tam, kde je 
mám nyní.‘ a to jsem dostala teda. Ale to jsem si pak říkala na cele, on tak pěkně 
fackoval, že mě ani nějak nerozcuchal (smích). A pak mě ještě jednou vrazil, asi ty tři, 
ale to jsem teda ale…on mě vyslýchal a já jsem furt zapírala a dost jsem toho teda 
uchránila a on na mě začal: ‚Vy jste lhářka a kreatura!‘ a já mu říkám: ‚Pane referente, 
vy mě nemůžete urazit.‘, no a to teda podruhý jsem ho nasrala.  

 
Jeden z těch vyšetřovatelů se jmenoval Frýba (několikrát zmíněn i ve 

vyšetřovacích protokolech ostatních žen z analyzovaných kauz –  pozn.V.D.). No a já 
když jsem se pak vrátila, když jsem se pak po…kolik to bylo let..s tím Jardou 
Vokněrovým setkala, tak jsem mu říkala: ‚Co Frýba, nevíš o něm nic?‘ a on: ‚No, vím.‘ 
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A já: ‚Co je?‘ ‚No postarali jsme. Porazilo ho auto.‘ Tak nevím, jestli do něj najeli, 
nebo co, já jsem se ho víc neptala. 

A, to bylo pak ve věznici, a tam sloužila Slovenka a ta byla sedm měsíců v jiným 
stavu a oni nás vyváděli na dvůr chodit. A ona ten samopal na tom břichu. A teď jsme 
chodily v tom kruhu, jsme si povídaly a smály a ona najednou na těch schodech: 
‚Krsková, vy se furt smějete, místo abyste brečela.‘ A já říkám: ‚Proč bych brečela paní 
velitelko, dvanáct nebo patnáct, já si to neodsedím.‘ A ona: ‚ To ne, ale že má váš fotr 
kremaci.‘ Táta skočil z okna. Ale takhle mě to oznámila! 
  

Když vyšly ty první seznamy spolupracovníků, tak holky se rozčilovaly: ‚Tahle 
tam je, ta mrcha, kdoví co řekla…‘, a já jsem říkala ať toho nechaj a říkala jsem jim: 
‚Mě zatkli v jednadvaceti a něco, já jsem měla jen rodiče, mohla jsem si dovolit 
všechno. Uvědomte si, že vy všechny jste byly starší, bylo vám třicet, pětatřicet, čtyřicet, 
měly jste dvě tři děti, manžela zavřeného. A vy mě netvrďte, že byste všechny odolaly 
tomu, kdyby přišel velitel a řekli vám, že když jim řeknete tohle a tohle o tom a tom, že 
vám nedaj děti do dětského domova. A že budete moct jít dřív domů.‘ To každej 
neunese. To přece každej musí pochopit. 

 
 

V žalobě také stojí, že jste panu Mochanovi dala pistoli a sedm krabiček 
nábojů. 
 

To byla pravda, jo, to byla pravda. On nám totiž nařídil (Jaroslav Mochan – 
pozn. V.D.), že musíme sehnat nějaký zbraně. A já jsem si říkala, no kde já budu shánět 
zbraň. A asi za dva dny jsem si vzpomněla, že můj táta v pětačtyřicátým – on byl 
odborník na auta – na hřišti odbavoval Němce, ty co odjížděli, s těma třiceti kilama. A 
on tam nějak ty auta měl na starosti, jestli je sepisoval, to nevím. A teď to bylo hřiště 
v Semilech, pak byla taková cesta kolem regulovaný Jizery a pak už tam byl kopec. A 
když se všechno tohle odbejvalo, tak najednou někdo přišel, že našel v Jizeře fotoaparát. 
V tašce. A my jsem si furt říkali, kde se to tam bere a oni to lidi kradli a házeli si to 
k tomu břehu, aby si to pozděj mohli vzít. A já jsem přišla jednou domů a říkám: ‚Ty 
tati, tam kdekdo něco nosí domů a tys…(smích), tys nám nic nepřines‘. A on povídá: 
‚Co bych ti nosil? Víš, já nekradu.‘ Ale pak přišel asi za dva dny a přinesl mi obyčejnou 
tužku ořezanou…(smích) a povídá: ‚Tak abys něco měla‘.  

A vím, že pak táta přinesl nějakou pistoli, to vím, ale to se dohadovali s mámou 
takhle bokem a já vím, že mu nadávala a on: ‚Prosímtě, vždyť já to nebudu používat‘ a 
tak a že to uloží na půdě. A já jsem nevěděla, že tam ještě je a říkám ‚No, půjdu se 
podívat na půdu, když jí najdu, tak jí Jardovi dám.‘ A našla jsem jí zabalenou za 
trámem, tak jsem jí vytáhla a rezatý to bylo, to nebylo k použití. A zabalila jsem to do 
novinovýho papíru, udělala jsem z toho takovej balíček a domluvila jsem se tím Jardou 
Mochanovým, že na náměstí v Semilech - tam byla socha sv. Václava – že se tam sejdem 
a že mu to dám. Tak jsme se tam sešli, já jsem mu ty noviny dala a on mě řekl: ‚Kdes to 
sehnala?‘ a já povídám že po tátovi, asi z pětačtyřicátýho. To byl jedinej člověk, kterej 
to věděl a on to musel říct! Takže ono taky někdo řekl co nemusel. Dva lidi nikdy neměli 
průser,jak už byl třetí, tak to bylo špatný, to se většinou provařilo něco, že jo.    
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Dále bylo v žalobě, že jste domluvila setkání Hartigové s jistým Hýblarem. 
 

To byl profesor hudby, to byl hudební skladatel a on pocházel ze Semil a jeho 
neteř se mnou chodila do taneční školy, do taneční skupiny a my jsme se jako znali. A 
my jsme se dozvěděli, že on je napojenej na nějakou západní organizaci v tý Praze. A on 
do těch Semil jezdil. No a teď kluci furt vymejšleli, co bysme, s kým bysme napojit a já 
nevím co a já jsem říkala: ‚No, já nevím, ale já jsem tak něco zaslechla bokem přes 
známý, že ten profesor Hýblar.‘, on to byl starej pán a tak jsem říkala: ‚No, zeptat se ho 
můžem‘ a šla tam Hartigová se mnou taky. A on jako moc nemluvil, že jako asi něco 
existuje, nepopřel nám to, ale jako že bysme museli do tý Prahy se napojit a že to ověří. 
Pak už myslím, že já jsem tam jednou nešla, kvůli něčemu a šla tam Jiřina no a nic 
z toho jako nebylo a tím pádem byl teda on jenom za to krátce zavřenej (jeden rok – 
pozn. V.D) a nějak se to nerozšiřovalo. 
 

Odkud jste se znaly s paní Hartigovou? 
 

No já jsem se s ní znala, protože ona chodila s tím Mochanem. Ona byla vdaná, 
Jarda (Mochan – pozn. V.D.) tenkrát dělala revizáka v tý pojišťovně a jak se k sobě 
dostali to nevím, ale prostě chodili spolu, tam to bylo na rozpadnutí už to manželství. 
Jestli to Hartig věděl já nevím. On byl s náma souzenej, já jsem ho jako brala, on k nám 
občas na ty schůzky, který jsme měli – i třeba u mě v ateliéru – jezdil. Já jsem ho jako 
brala.  

No a teď zavřeli toho Jarku Mochanovýho, na hřišti, o poločase (při fotbalovém 
zápase – pozn. V.D.). A já jsem si říkala: ‚Do prčic, to je divný, co je, co se děje.‘, a 
přijel za mnou Arnošt Thömersů, ten jeho brácha už byl zavřenej, ale dělal s náma v tý 
skupině (Bohumil Thömers byl odsouzen k dvanácti a jeho bratr k jednomu roku vězení 
– pozn. V.D.) a Arnošt o tom asi věděl,ale nedělal s náma v tý skupině. A on za mnou 
přišel a povídá, že mu stačil Jarda Mochanů říct, jak se zouval z kopaček, aby mě řekl, 
abych dojela do Radčic, kde bydleli Hartigovi, aby zlikvidovali kartotéku. My jsme tam 
měli kartotéku komunistů, až se to posere, abychom věděli…A já povídám Arnoštovi: 
‚No to já nevím jak se tam dostanu.‘ Bylo večer, asi půl šestý, já bych musela někomu 
říct, aby mě tam odvezl a že nevím komu. A Arnošt říkal, že na něco přišel. Nahoře ke 
krematoriu byla nějaká autodílna, nějaký Nosálovi jí měli, měli tři kluky. 

No a já jsem šla domů, byla jsem špatná, už se mi to nelíbilo. No a asi po půl 
hodině nebo za hodinu přišel Arnošt, že sehnal Miloše Nosála a že to těch Radčic 
pojede se mnou. No a tak mě naložil a jeli jsme. Jenže já jsem nevěděla vůbec kterej 
barák to je. No a přijeli jsme tam, a on mi říká, že už jako dál jet nechce, a ať vystoupím 
a že mám jít podél hřbitova tam a že dojdu k Radčicím. Jenže to bylo asi v půl jedenáctý 
v noci. No a já jsem se vždycky hrozně bála, ale tentokrát jsem se nebála a šla jsem 
kolem hřbitova no a pak jsem ten barák našla. No ale teď jsem se tam nemohla 
dobouchat, dozvonit, oni bydleli v patře. A pak teda se otevřelo okno a vylezl Hartig a  
ptá se co je a já, že zavřeli Mochana a že mají zlikvidovat tu kartotéku. No a Nosál mě 
zas odvez domů a bylo to v pohodě.  

A to ze mě nedostali, kdo mě tam vezl, já jsem říkala: ‚Jo, to já jsem si zastavila 
někoho.‘ A to když jsem se vrátila a potkala jsem se s tím Milošem Nosálem, tak ke mně 
šel a říkal: ‚Nepřej si, když vás pozavírali, co já jsem prožil.‘ Ale já jsem si byla jistá, že 
když to neřeknu já, že se to nedozvědí. A to byly takový momenty, že když to věděli jen 
dva lidi, že to mohlo projít. 
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Podle žaloby jste také údajně plánovali vyhodit do vzduchu sekretariát 
KSČ v Semilech. 

 
To jo. To je zas epizoda. (smích) Protože on byl v bejvalý spořitelně a tam byl 

tajemníkem...když já si to jméno nevzpomenu…takový zvláštní jméno…A on byl 
svobodnej, mladej. A oni mě nařídili, abych se s ním začala stýkat, jestli by mě tam 
nepozval na kafe, abych to tam obhlídla, jestli by se tam někam ta bomba nedala dát. 
Takový zas věci vymejšleli. (smích). A tak já jsem se s ním to, asi dvakrát jsme byli 
v kině a potom jsme šli večer na rande a tím to teda skončilo. A šli jsme do toho parku, 
co tam je socha Antala Staška a Ivana Olbrachta a šli jsme a tak jsem se bavili a on furt 
jako do tý spořitelny se neměl aby mě tam pozval. Asi nesměli, to já nevím. A teď jsme 
se vraceli a tam byly takový starý stromy a on se ke mně natočil a začal mě líbat a opřel 
mě o ten jeden strom a furt říkal: ‚Musíš mě to dovolit, musíš mě to dovolit, já pro 
politiku nemám čas na ženský.‘ (smích) A mě v tu chvíli, věřte mi to, se to tak eklovalo, 
já jsem říkal ‚Nech toho, já s nikým nic mít nechci.‘ ‚Vždyť máš Jardu na vojně.‘ No a 
já jsem ho odstrčila a utíkala jsem jako blbec a od tý doby jsem se s ním nesetkala. A on 
se pak tam oženil v Semilech. A já jsem pak klukům říkala, když jsem se sešli: ‚Ještě mě 
za někým pošlete, tak teda…‘ (smích). Takový momenty zábavný, no.  
 

V zápise o hlavním soudním líčení je uvedeno, že Arnošt Hartig měl údajně 
říct, že by bylo lepší Pluhaře ubít klackem, že by to „nebylo tak hlučné a 
nebezpečné“. To mi přišlo jako naprosto absurdní tvrzení. 
 

To já si myslím, že někdo kecal. Já jsem u toho nebyla, ale jak jsem znala 
Hartiga, to byl velmi seriózní chlap. Proto on taky těžce nesl tu Jiřinu, když se pak 
rozvedli a tak.  

My jsme byli ve vyšetřovací vazbě, tam sloužil jako bachař nějakej Mirek ze 
Semil, kterej mě znal a když mě vedli jednou pod sprchu, tak se tam namotal a povídá 
mě: ‚Jak to, že nemáš hedvábný prádlo spodní?‘ Já jsem na něj koukala a říkám: ‚A 
tady někdo má?‘ a on říká: ‚No, Hartigová ho má, to je zajímavý.‘ Ona už ve 
vyšetřovačce podepsala spolupráci. (Její jméno nicméně v seznamech spolupracovníků 
StB nefiguruje,může tedy jít pouze o domněnku – pozn. V.D.) A když jsme točili ten 
film v Pardubicích, ona tam teda byla s náma a vykládala tam takový bludy, to jsem se 
teda naprdla. Ona byla věčně na švadlárně a já jsem pak byla v kuchyni s holkama, my 
jsme vždycky někde měly nějakej průser tak nás přemístily. A ona tam vykládala, že za 
kuchyní za laťkovým plotem se vyhazovalo nahnilý zelí a ty zbytky, že po tom lezly krysy  
a že my jsme to tam chodily jíst. Já povídám: ‚Jiřko, neříkej to. Vždyť to není pravda, 
proč tohle děláš? To si vymejšlíš.‘ A tý Dagmaře Průchový, která ten film točila, tak 
jsem říkala: ‚Dano, nedávej to tam, to není pravda a zdá se mi to opravdu až přitažený, 
tohle v těch Pardubicích, takovejhle bordel nebyl.‘ Ona to tam teda dala. A pak jsem se 
ještě dozvěděla zase od děvčat v Pardubicích, že se taky nějak divně chovala, takže ta 
asi jako čistej štít neměla. A Blanka mi říkala (bývalá politická vězeňkyně – pozn. 
V.D.), že za ní byla v těch Radčicích a že ten syn jí opustil a že tam žila sama a já 
povídám: ‚Já se nedivím, to byl hrozně hodnej kluk, tátu měl rád a ona mu dělala 
takovýhle seky, s tím Mochanem a tak, to to dítě neunese někdy. No a Hartig teda umřel 
dřív než Jiřina.  
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U soudu se Vás prokurátor Otto Kovařík ptal, jestli jste rozšiřovala 
pornografické fotografie. Jak se k tomu dostal? 
 

To je možný, ale to si nepamatuju, ale to asi ne. A tenkrát to ani nefrčelo, to 
rozhodně ne. 

Upozorňovali jsme na komunisty, na lidi, který můžou udávat, který jsou 
nebezpečný a nebo třeba jsme měli takovou skládačku, to se takhle otevřelo, tadyhle 
byla fotka tatíčka Masaryka a tady bylo: ‚Žádná moc tohoto světa nepřinutí národa 
vzdělaného k poddanství a otroctví‘, ten jeho citát.  
  A já za ten potrat, když to Jarda tak problebt, jsem dostala šest měsíců. To 
jedině nemám rehabilitovaný. No a tomu Láďovi Trejbalovýmu (odsouzený na 14 let – 
pozn. V.D.), z tý naší skupiny, tomu nechali deset let zůstatkovém trest. A já povídám: 
‚Láďo, to není možný.‘ A on tam měl v tom spise v žalobě sabotáž a ta sabotáž nebyla 
v tý rehabilitaci a já povídám jakou sabotáž, vždyť my jsme žádnou sabotáž nedělali. A 
on jeho tatínek dělal na dráze Semily – Železný Brod. No a kdo to řekl nebo tak, to 
nevím, ale Láďu prostě začali vyšetřovat, že sypal písek do lokomotiv, aby udělal 
sabotáž na trati. A když ho začali za tohle vyslýchat a žalovat, tak starej Trejbal, 
tatínek, sehnal doklady od výpravčích, že tam nikdy nedošlo  k žádný havárce.  

Tak jsem Láďovi nařídila, ať se odvolá, tak se odvolal a během dvou měsíců mu 
to zrušili. No ale deset let by mu nezaplatili bejvali!  

 
První, co jsme dostali, jsme dostali za odsezenej měsíc a tím pádem kdyby se to 

počítalo na roky, tak by mu tam třeba tři měsíce chyběly. Tak se sčítaly měsíce a za 
každej měsíc byla částka. A tu nám oni vyplatili v bance v Hradci Králové. A tam jsme 
to dostali jako deponovaný a měli jsme na to deset poukázek. A každej rok se mohla 
vybrat ta částka na tu poukázku. A když jsme to vybrali asi třetí tu poukázku, tak 
najednou se jim rozsvítilo, že je to blbost a ten zbytek nám vydali najednou. Pak jsme 
dostali ještě příspěvek od okresu jednotlivě, ale to nevím jaký okresy kolik dávaly, já 
jsem dostala asi 54 000 a nějaký drobný od jičínského okresu. Pak jsme měli legitimace 
na jízdný bezplatný, všude, vlak, prostě všude. A to je asi tři roky co nám to zrušili, že 
nás ubejvá. A Naďa (Kavalírová, předsedkyně KPV – pozn. V.D.) teda zas místo toho 
vyjednala, že teda jezdíme a jsme schopný a že musíme mít průvodce a hrála to, chytrá 
holka. No a tak oni nám dali teda dva a půl tisíce na měsíc na jízdný. Já jsem říkala 
dceři: ‚Prosímtě, v životě nemůžu projet dva a půl tisíce za měsíc.‘ Rozhoduje někdo o 
něčem a vůbec neví o čem.  
 

Znala jste všech dvacet osm dalších osob, které s Vámi byly souzeny? 
 

Neznala jsem ty tři mladý kluky, protože tak právě asi praskla ta naše skupina. 
Ten Mirek Mochanů, ten mladší brácha, se s nima kamarádil. A v tom rozsudku jsou tři 
nebo čtyři, který jsem ani neznala a oni tam byli na internátě a po vyučení bydleli na 
svobodárně v Bítouchově. A v nějakým kulturním centru, v kanceláři, ukradli tenkrát 
magnetofon, nějaký dvě slepice tam někde v Bítouchově, no prostě takový klukoviny. A 
oni to teda vyšetřili a zavřeli je. A oni v Liberci na cele vykládali, já nevím, jestli je to 
pravda, to mi pak říkali kluci, prej: ‚Jó, to jsou blbci, co s náma udělaj za nějakej 
magneťák a tak, kdyby věděli jaká tam je skupina letáková…‘ Takže to asi takhle přišlo 
přes ně, na nás. A ještě toho Mirka Mochanovýho, toho asi mlátili hodně, on pak skončil 
na psychiatrii. On s náma nebyl souzenej, a pak jsem se dozvěděla, že se, teda asi 
částečně z toho, zbláznil. A po šedesátým roce přijel tenhle Mirek k nám domů. A že 
bydlí v Jičíně a tak jsem ho pozvala k nám, udělala jsem kafe a zjistila jsem, že je 
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opravdu trochu…špatnej. On s ním nikdo z kluků nechtěl moc mluvit, oni furt všichni 
byli přesvědčený, že toho spoustu shodil. Jenže co když ho hrozně mlátili, vždyť to byl 
mladej kluk, on byl mladší než já, jemu bylo tenkrát devatenáct.  
 

Měla jste nějaké sourozence? 
 

Ne. To jsme ještě bydleli v Praze a táta přivezl mámu do porodnice a oni řekli, 
že je ještě brzo, vrátili jí domů no a jela tam ráno a omotaná šňůra a umřel, no… Pak 
jsem byla už jen já, číslo. (smích) 
 

A maminku potom vyhodili z práce, když vás zatkli? 
 

Ne, ona už byla v důchodu. Ale musela se vystěhovat z bytu. Tak se stěhovala do 
Vamberka, tam bydlela ta sestra, švagrová a Rudy (strýc Krskové – pozn. V.D) žena. 
Ten pak ten barák prodal, protože když zemřela babička, děda už byl po smrti tenkrát, 
tak by bejvala dědila máma a ten Ruda. No a máma říkala: ‚Co já ve Vamberku 
s domem.‘, tak se toho zřekla a byl celej Rudy. No a on když začal to patlat s těma třema 
dětma tak ten barák prodal. Šli do Brna, tam koupil nějakej barák, no tak vzal mámu 
sebou, no tak si tam užila teda, pak se přestěhovala do Benátek. Jenže ten majitel ten 
barák prodal, tak se pak stěhovala znova. Ta si užila, já jí obdivuju, co ona všechno 
musela překonat. Ony ženský v tohle jsou, takový…silnější. 

 
Vaše maminka prý v květnu 1954 psala žádost o vaše propuštění a 

zdůvodňovala jí Vaším zhoršeným zdravotním stavem. 
 

To ona napsala schválně, aby mě pustili. (smích) Takže to ne, zaplať pánbůh, já 
jsem tam fakt nestonala. Já jsem byla vždycky hubená a na jídlo jsem nikdy moc nebyla, 
tak jsme to nějak tak přežily teda. No to ona psala, to ona psala Zápotockýmu asi 
dvakrát, když už byl Zápotockej prezidentem a já jsem jí říkala, když mi to říkala: 
‚Mami, prosímtě vykašli se na to, vždyť to nemá cenu.‘ 

Oni totiž, tak jednou za rok, ten politruk co tam byl, si nás volali na pohovory a 
přesvědčovali nás, ať podepíšem spolupráci. A já jsem prostě furt tvrdila, celý ty roky, 
pořád jsem říkala: ‚Pane veliteli, já jsem souzená jako třídní nepřítel, já jsem bojovala 
proti komunistickýmu režimu, proti straně. Já přece nemůžu podepsat spolupráci se 
státní bezpečností, vždyť ta mě nemůže věřit…Já vám tady budu něco donášet a jak vy 
budete vědět že nelžu, že je to pravda?‘ A oni fakt, přesto jaký byli blbci a byly tam 
svině, tak tam asi byli nějaký, co si asi uvědomili, že je to pravda. A ten poslední 
náčelník se jmenoval Luňáček a nějak si mě asi nějakým způsobem za tohle…prostě mě 
nějak bral.  
 
 

Vy jste byla vězněná také v Minkovicích. Mnoho vězeňkyň vzpomíná, že to 
byla poměrně lehká věznice. 
 

Tenkrát, když my jsme tam byly, voni to pak předělávali, ale za nás se bydlelo ve 
vile. Zřejmě to byla toho továrníka bejvalýho, kterýmu patřila ta dílna sklářská, nebo co 
to bylo a tak opravdu to bylo…my jsme tam byly krátce, mě pak šafovali do Pardubic. 
Ale to teda určitě, no. Nás tam bylo tak dvacet. Byla tam s náma velitelka, vozili nám 
tam jídlo, já nevím jestli z Liberce z věznice, to nebylo daleko, my jsme z dvojáku 
koukaly na Ještěd. A nebo jestli to tam někdo zásoboval, to nevím. Ale to nás tam bylo 
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opravdu malinko, no. Tam dělali totiž i civilisti i v tý továrně, že jo. Nesměli se s náma 
bavit, ale taky nám občas šoupli nějakej bonbon.  

A to já jsem pak právě vůbec nezaregistrovala, když jsem potom zjistila co tam o 
tom chlapi vyprávěj, tak jsem říkala že to snad není možný. To oni tam museli pak 
postavit tyhle budovy. 
 

 
Z vězení Vás propustili v roce 1960 na amnestii?  

 
Ne, já jsem šla na půlku, koncem ledna. Když člověk vylezl z tý brány, že jo..tak 

jsem se ptala, jak se dostanu na nádraží, tak mě to ten, co sloužil na bráně řekl: ‚Jděte 
doleva a furt rovně a tam přijdete k restauraci Štika a tam je most a ten přejdete a 
dostanete se do centra města a tam se už optejte.‘  

Krásná perla byla, když šla ta jedna naše, kamarádka Milena H., a ona byla 
Pražačka, ale měla zakázanou Prahu po propuštění. Ona pak dělala v Krkonoších 
v nějakým hotelu. No a tu pustili, ta šla z Pardubic o nějakej rok dřív, asi o dva. No a to 
byl gól, když my jsme se pak sešly. No a ona tedy vyšla, oni jí řekli, jak má jít, ona se 
dostala na to nádraží a teď chodila po těch nástupištích a furt koukala po těch 
vagonech. A šel nějakej průvodčí  nebo nádražák a ona teda pozdravila a on: ‚Slečno, 
já na vás tak dlouho koukám, co vy tady tak korzujete?‘ a ona: ‚No víte, já mám lístek 
do Prahy, ale já nemůžu najít třetí třídu. A on na ní koukal a říkal: ‚Ale slečno, to si ze 
mě děláte srandu.‘ a ona, že ne a on: ‚Víte, kolik let už neexistujou třetí třídy?‘ a ona 
‚Víte, já jsem taky kolik let byla zavřená.‘ (smích)  

A teď já, do těch Semil se mě moc vracet nechtělo, protože to bylo doupě vždycky 
komunistický. 
 

Váš manžel byl taky politický vězeň? 
 

Ne. Já jsem taky, když jsem v šedesátým přišla domů - já jsem se vdávala 
v šestašedesátým - jsem měla různý takový známosti, ale já jsem se furt bála, říkala 
jsem, si aby mi to někdo nevyčítal. A už mi bylo třicet, a pak jsem se tady v Liberci 
tenkrát seznámila s manželem a on byl asi tři měsíce zavřenej, on měl autohavárku. A to 
už jsem jako začala…(smích), to jsem si říkala, to by mohlo bejt k dobru no a tak jako 
v pohodě a pak jsme spolu začali chodit. A v Imperialu (liberecký hotel, jeden ze 
symbolů města, v současné době zavřený – pozn. V.D.) jsme měli hostinu. A když jsem 
tady byla naposled tak jsem koukala, že je zavřenej.  

 
K tomu KPV, 1832 nebo jedna už nás je. (Hana Dvořáková je členkou smírčí 

komise KPV – pozn. V.D) To umírá, to je všechno starý. Teď oni už jsou divný, už si 
nepamatujou a každej má svojí pravdu, hádaj se. Teďka člověka to mrzí, po tolika letech 
a oni na sebe někdy psí hlavy nasazujou. Teď máme sjezd v říjnu v Olomouci a tam už 
se dožadujou některý ty pobočky, aby se zrušilo KPV. Jenomže ono to není jednoduchý. 
My jsme státem zřízená organizace, dotovaná částečně, a prostě oni chtěj, aby dál 
v tomto pokračovali  vnuci, děti a tak dále. Nikdo proti tomu není, ale stát je nebude 
zřizovat. A oni nebudou mít právo se jmenovat konfederace politických vězňů. Tak se 
dohaduje, furt na těch schůzích - já se toho ani nezúčastňuju těch diskuzí, protože mě to 
ani nezajímá - jak by se měli jmenovat, že teda by měli bejt K 231 , to co bylo 
v pětašedesátým nebo Pozůstalí KPV. Teď zas tam navrhoval jeden, že by mohli bejt, 
jak schvalovali teď ten třetí odboj…Oni se můžou jmenovat jakkoliv, ale nemůžou se 
jmenovat Konfederace politických vězňů. No a to je zlé, to prostě ty dědkové 
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nepochopěj. Už jsem tuhle povídala Alici (dcera – pozn. V.D.): ‚Už se mi tam ani 
nechce jezdit‘. Já když to slyším, teď ten tam něco začne kecat, ten na něj vyjede, všichni 
jsou blbý už. To zas my včera s tou Růženou (Koškovou-Krásnou – pozn. V.D.), ta je 
teda v devadesáti, tý to myslí teda. 
 
  V Pardubicích byl taky ministr Laušman, tenkrát v tý době, ale utekl za hranice 
a oni zavřeli jeho ženu a obě holky. Ona tam byla v těch Pardubicích v tom samým 
baráku zavřená za Hitlera a teď tam byla ještě s dvěma holkama. A oni sem furt toho 
Laušmana chtěli dostat, tak je furt nutili, aby podepsaly nějaký prohlášení, aby se vrátil, 
že je pustěj a tak. Ony furt odmítaly, všechny tři, prostě že ne. Nevím jak to tam 
vypadalo jako rodinně, proč třeba taky nechtěly ještě. No a nakonec teda ho sem někdo 
dotáhl.  
 

Žádali jste v šedesátých letech o soudní rehabilitaci? 
 

Já jsem v tý době bydlela ve Svitavách a v tý době jsme se tam dali do kupy,pár 
lidí, který byly zavřený a žádali jsme o tu rehabilitaci. A měla se odbejvat v Liberci. A 
přišlo oznámení, že soud to přijal a pak se furt nic nedělo. A oni to ještě chtěli doložit 
několika svědky, takže já jsem ještě toho Honzu Krištoforovýho, kterýho v roce  padesát 
osm pustili, sehnala. A pak mě předvolali k soudu, to bylo ale možná až za rok, za tři 
čtvrtě roku, do Liberce, že jako by se to mělo projednávat. Právníka jsem si sehnala 
z Prahy, kterej byl údajně taky zavřeném, perfektní chlap. No ale on mi nakonec 
odepsal, že toho má moc a že ne. A manžel říká:‘ Pojedem tam a uvidíš.‘ A tak jsme tam 
jeli, oni nás v určitou dobu zavolali, tak jsme šli dovnitř. Manžel šel se mnou a teď ten 
předsedající soudu to jako četl a že jako zdůvodnění, že na to nemáme nárok. A byl tam 
nějakej právník a řekl, že by ještě šlo, abychom to vzali zpátky a nemuseli bysme to tím 
pádem platit, ten soud.  Ale že bych musela písemně dát, že to jako beru zpátky. A tak 
jsem řekla: ‚Ano, dejte mě ten tiskopis, já vám to podepíšu.‘ No, takže to vzali jakože to 
neproběhlo. Protože bysme to stejně nedostali,to pak úplně vyšumělo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

4. Fotografie některých žen z analyzovaných soudních kauz 
 
Fotografie žen jsou převzaty z osobních spisů státněbezpečnostniho vyšetřování, 

uložených v ABS v Praze. Fotografie Hany Krskové-Dvořákové pocházejí ze 
soukromého archivu. Fotografie Josefy Nečadové pocházejí z osobního spisu SSNV, 
uloženého v NA v Praze.  
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5. Tabulka s údaji o ženách odsouzených u Krajského soudu v Liberci v letech 1953 a   1954 
 
 

Jméno Datum 
narození 

Udávaný 
“třídní 
původ” 

Ve vazbě 
od 

Datum 
soudního 
přelíčení 

paragraf Výše trestu Vedlejší 
tresty 

Konec trestu Datum 
propuštění 

Poznámky 

Bryxová 
Miloslava 

30.7.1920 rolnický - 27.-28.5.1954 § 165 odst. 1 
tr.z 

1 rok Ztráta ob. 
práv na tři 
roky 

28.5.1955 - Trest podléhal 
amnestii 
z 4.5.1953 

Bryxová 
Vlasta 

13.1.1918 rolnický 5.12.1953 27.-28.5.1954 § 78, odst. 
1,2 a) a § 
86, odst. 1,2 
a) 
 

6 let Ztráta ob. 
práv na 5 
let, 
propadnutí 
jmění 

5.12.1959 28.8.1958  

 Čudová 
Zdenka 

12.5.1915 rolnický 7.8.1952 24.2.1954 § 86, odst. 1, 
4  

3 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
propadnutí 
jmění 

7.8.1955 7.8.1955  

Drábková 
Albína 

22.10.1907 rolnický - 12.1.1954 § 165 odst. 1 
tr.z 

1 rok - 12.1.1955 - Trest podléhal 
amnestii 
z 4.5.1953 

Drahná 
Božena 

19.11.1908 živnostenský - 2.2.1954 § 79 tr.z.  2 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
pokuta 500 
Kčs 

5.2.1956 21.12.1954 
(přerušen 
trest) 

zbytek trestu 
amnestován 
rozhodnutím 
z 9.5.1955 

Endlerová 
Anna 

2.4.1897 dělnický 2.12.1953 29.3.1954 § 86 odst. 2c 
a 4 

4 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
propadnutí 
poloviny 
jmění 

2.12.1957 3.5.1957  



 

Fisherová 
Jana 

2.9.1924 buržoazní 24.3.1954 21.7.1954 § 95 odst. 1  
a § 166 odst. 
1 

8 měsíců zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech 

24.11.1954 24.11.1954  

Fisherová 
Věra 

19.8.1927 dělnický 19.12.1953 22.6.1954 § 80 odst. 3 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

19.12.1956 5.6.1955  

Geigerová 
Elfrýda 

6.3.1900 dělnický 27.10.1953 1) 26.2.1954 
2) 22.-
24.11.1954 

1)§ 79 tr.z. 
2) § 78 tr.z. 

1) 22 měsíců 
2) doživotí (změna 
na 16 let a 2 měsíce) 

1) ztráta 
ob. práv na 
5 let 
2) ztráta 
ob. práv 
navždy, 
ztráta 
jmění 

1) 27.10.1954 
(amnestován 1 
rok) 
2) 27.10.1970 

 -  Zemřela 
7.12.1956 

Hartigová 
Jiřina 

22.10.1922 úřednický 10.10.1952 27.-28.3.1953 § 78, odst. 1 
písm. c, 
odst. 2 písm. 
a odstavce 3 
písm. d 

18 let Ztráta ob. 
práv na  8 
let, 
propadnutí 
jmění 

10.10.1971 10.5.1960  

Hertlová 
Anna 

20.10.1919 rolnický - 2.7.1954 §§ 5, 95 
odst. 1 a § 
165, odst. 1 
 

2 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

2.7.1956 11.5.1955  

Hlaváčková 
Milada 

29.1.1922 úřednický 16.12.1952 17.11.1953 § 7 a 78 5 let Ztráta ob. 
práv na 5 
let, 
propadnutí 
jmění 

16.12.1957 30.4.1955  

Hoštová 
Libuše 

14.4.1916 úřednický 3.1.1954 27.-28.5.1954 § 78, odst. 
1,2 a) a § 
86, odst. 1,2 
a) 

8 let Ztráta ob. 
práv na 10 
let, 
propadnutí 
jmění 

3.1.1962 11.8.1956  

Husáková 
Berta 

2.9.1906 rolnický 30.5.1953 14.4.1953 § 78, odst. 1 
písm. c 

12 let Ztráta ob. 
práv na 8 

30.5.1965 26.5.1960  



 

let, 
propadnutí 
jmění, 
zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech 

Janoušková 
Božena 

29.1.1910 buržoazní 27.6.1953 27.1.1954 § 7 odst. 2 a 
§ 78 odst. 1c 
a 2 

5 let Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
propadnutí 
jmění 

27.6.1958 - datum 
propuštění se 
v archiváliích 
nedochovalo 

Kendíková 
Marie 

16.3.1935 dělnický 23.7.1954 11.9.1954 § 117 6 měsíců - 25.1.1955 23.1.1955  

Krsková Hana 26.11.1930 dělnický 4.7.1952 27.-28.3.1953 § 78, odst. 1 
písm. c, 
odst. 2 písm. 
a odstavce 3 
písm. d a § 
218 odst. 1 a 

15 let Ztráta ob. 
práv na 5 
let, 
propadnutí 
jmění 

4.7.1967 10.5.1960  

Kučerová 
Anežka 

16.1.1924 dělnický 19.8.1953 22.-24.9.1953 § 165 odst. 1 
tr.z 

2,5 roku Ztráta ob. 
práv na tři 
roky 

19.2.1956 19.2.1955  

Martínková 
Ludmila  

26.3.1912 buržoazní - 13.2.1953 §§ 7 odst.2, 
95 odst. 1 

2,5 roku Ztráta ob. 
práv na  5 
let, 
propadnutí 
jmění 

13.8.1955 10.4.1954  

Mazánková 
Hana 

26.8.1928 dělnický 27.10.1953 27.1.1954 § 7 odst. 2 a 
§ 78 odst. 1c 
a 2 

3 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
propadnutí 
jmění 

27.10.1956 1.4.1955  

Mühlová 
Žofie 

28.5.1892 dělnický - 2.2.1954 § 79 tr.z. a § 
218 odst. 2 

1,5 roku ( po 
odvolání změněno 
na 1 rok) 

Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

5.2.1955 26.11.1954  



 

Müllerová 
Anežka 

31.10.1896 rolnický 8.9.1954 22.12.1954 § 86, odst. 1 
a 2a) 

5 let Ztráta ob. 
práv na 5 
let, 
propadnutí 
jmění 

8.9.1959 22.10.1957  

Nečadová 
Josefa 

28.6.1895 živnostenský 16.10.1952 27.-29.10.1953 § 78, odst 1 
a 2a) 

16 let Ztráta ob. 
práv na 10 
let, 
propadnutí 
jmění, 
zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech 

16.10.1969 10.5.1960  

Nosková 
Marie 

28.3.1897 dělnický - 22.6.1954 § 80 odst. 3 měsíce - 22.9.1954 - nedochovalo 
se, zda výkon 
trestu 
nastoupila 

Patočková 
Marta 

31.3.1912 bývalá 
živnostnice 

7.8.1953 27.1.1954 § 165 odst. 1 
a § 145 odst. 
1 j) 
 
 

3 roky Ztráta ob. 
práv na  5 
let, 
propadnutí 
jmění 

7.8.1956 18.2.1955  

Petrová 
Blažena 

23.3.1900 dělnický 12.12.1952 22.-24.9.1953 § 86 odst.1 a 
§ 7 odst. 2 
 

3 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
propadnutí 
jmění 

   

Pomikálková 
Jiřina 
 

5.2.1914 úřednický - 31.5.1954 § 165 odst. 1 
tr.z 

10 měsíců -  31.3.1954 - Trest podléhal 
amnestii 
z 4.5.1953 

Rampeová 
Marie 

4.10.1908 dělnický 16.5.1953 18.1.1954 § 7 a § 95, 
odst. 1 

3 roky Ztráta ob. 
práv na 3 
roky, 
pokuta 
2000 Kčs,  

16.5.1956 11.5.1955  



 

zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech   

Reslerová 
Anna 

28.12.1914 živnostenský 22.10.1953 27.-29.10.1953 § 165, odst. 
1  

2,5 roku Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

22.4.1956 7.8.1954  

Rozkovcová 
Vlasta 

16.8.1931 úřednický - 19.2.1954 § 165, odst. 
1 

1,5 roku Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

19.8.1955 27.3.1954 Trest podléhal 
amnestii 
z 4.5.1953 

Stöckerová 
Marie 

18.5.1923 dělnický 5.1.1953 18.1.1954 § 7 a § 95, 
odst. 1 

2,5 roku Ztráta ob. 
práv na 3 
roky,  
zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech 

5.7.1955 11.5.1955  

Svatá Božena 5.10.1916 dělnický 1.4.1953 20.5.1953 § 80, odst. 1 2,5 roku Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

1.10.1955 8.10.1953  

Šebová 
Alžběta 

5.10. 1902 dělnický 23.7.1954 22.-24.11.1954 § 78 7 let Ztráta ob. 
práv na 5 
let, 
propadnutí 
jmění 

23.7.1961 19.6.1959  

Šlamborová 
Ludmila 

22.2.1899 dělnický - 30.11.1953 § 35 odst. 1 
zák. č. 
231/48 Sb. 

8 měsíců Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

30.7.1954 7.4.1954 Trest podléhal 
amnestii 
z 4.5.1953 

Špinková 
Alena 

1.3.1933 dělnický - 22.6.1954 § 80 odst. 6 měsíců - 22.12.1954 21.3.1955  

Šťastná 
Kornelie 

21.12.1915 rolnický 24.10.1953 27.-29.10.1953 § 165, odst. 
1  

18 měsíců Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

24.4.1955 30.10.1953 Trest podléhal 
amnestii 
z 4.5.1953 

Tandlerová 
Elvíra 

21.11.1929 dělnický 15.10.1952 24.6.1953 § 78, odst. 
1c) a 2a)  a § 
86, odst. 1, 

16 let Ztráta ob. 
práv na 10 
let, 

15.10.1968 - datum 
propuštění se 
v archiváliích 



 

3c) a e) propadnutí 
jmění 

nedochovalo 

Teschová 
Marie 

26.6.1901 dělnický 5.1.1953 18.1.1954 § 7, odst. 2 a 
§ 78, odst. 
1c) a 2a) 

5 let Ztráta ob. 
práv na 4 
roky, 
propadnutí 
jmění, 
pokuta 
2000 Kčs,  
zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech 

5.1.1959 11.5.1955  

Tondrová 
Anna 

9.5.1907 rolnický - 10.8.1954 § 165, odst. 
1 

18 měsíců Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

(trest 
nastoupila 
18.11.1954) 
18.5.1956 

9.5.1955 Trest podléhal 
amnestii 
z 9.5.1955 

Urbanová 
Alžběta 

30.10.1919 dělnický 10.2.1953 18.8.1953 § 7 a § 95 2,5 roku Ztráta ob. 
práv na 3 
roky 

10.8.1955 17.12.1953  

Wawreczková 
Anastázie 

23.3.1919 dělnický 13.7.1952 22.-24.9.1953 § 78, odst. 1 6 let Ztráta ob. 
práv na 5 
let, 
propadnutí 
jmění 

13.7.1958 2.3.1955  

Zmeškalová 
Věra 

8.1.1928 dělnický 4.2.1952 23.-24.9.1953 § 80, odst. 1 18 měsíců Ztráta ob. 
práv na 3 
roky,  
zákaz 
pobytu 
v určených 
okresech 

4.8.1953 9.1.1954  



 

6. Přehled skartovaných svazků v ABS, vedených StB 
 
 
 

 k osobě Zdenky Čudové, a.č. 620 Liberec 
 
 k osobě Anny Endlerové, a.č. 546 Liberec 

 
 k osobě Jany Fisherové, a.č. 488 Liberec 

 
 k osobě Věry Fisherové, a.č. 506 Liberec 

 
 k osobě Elfrýdy Geigerová, a.č. 621 Liberec 

 
 k osobě Libuše Hoštové, a.č. 503 Liberec 

 
 k osobě Boženy Janouškové, a.č. 508 Liberec 

 
 k osobě Žofie Mühlové, a.č. 440 Nová Paka 

 
 k osobě Marie Rampeové, a.č.626 Liberec 

 
 k osobě Marie Stöckerové, a.č. 1242 Liberec a a.č.626 Liberec 

 
 k osobě Alžběty Šebové, a.č. 622 Liberec 

 
 k osobě Elvíry Tandlerové, a.č. 575 Liberec a 551 Liberec 

 
 k osobě Marie Teschová, a.č. 626 Liberec 

 
 k osobě Alžběty Urbanové, a.č. 468 Liberec 

 
 k osobě Věry Zmeškalové, a.č. 478 Liberec  

 
 

 
 


