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Resumé 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice tzv. Krysličkovy 

teroristické skupiny, osudům jejích členů a následnému politickému procesu se 

skupinou Talík a spol., který se konal před Státním soudem v Liberci. Odbojová 

skupina složená z místních elit i bývalých partyzánů se měla údajně pokusit o 

atentát na tribunu prvomájových oslav roku 1949. Z neznámých důvodů ale 

výbušnina explodovala dříve a usmrtila Josefa Krysličku i další údajné členy 

skupiny. Zbytek skupiny byl, spolu s úředním lékařem Janem Šolcem, odsouzen 

v rámci vykonstruovaného procesu k mnoha letům odnětí svobody. 

Klíčové pojmy: druhý odboj, partyzáni, retribuce, obnova pohraničí, třetí 

odboj, politické procesy, politická perzekuce, političtí vězni, komunistický režim 

v Československu, Státní soud, Josef Kryslička, Jan Šolc, Vojtěch Talík, František 

Zima, Stanislav Šudoma, Karel Kafka, Jarmila Stolínová, Jan Ptáčník. 

 

Summary  

The diploma thesis deals with issues concerning the so called Kryslicka's 

terrorist organization, life stories of its members and subsequent political trial of 

Talik & Co., tried by state court in Liberec. A resistance group consisting of local 

elites and former guerrillas supposedly made an attempt to detonate an explosive 

on the stand during May Day celebration in 1949 in Liberec. For reasons 

unknown, the bomb exploded sooner than it was meant to, killing Kryslička and 

other supposed members of the group. The rest of them, alongside with official 

doctor Jan Šolc, were tried in concocted trial and sentenced to many years in 

prison. 

Key words: second resistance, guerrillas, retribution, recovering of border 

regions, third resistance, political trials, political persecution, political prisoners, 

communist regime in Czechoslovakia, state court, Josef Kryslička, Jan Šolc, 

Vojtěch Talík, František Zima, Stanislav Šudoma, Karel Kafka, Jarmila Stolínová, 

Jan Ptáčník. 



 

 

Zusammenfassung 

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Problematik der sogenannten 

Kryslička-Terrorgruppe, mit dem Schicksal deren Mitglieder und mit dem 

anschließenden politischen Prozess mit der Gruppe von Talík u.a., der vor dem 

Staatsgericht in Liberec stattfand. Die Widerstandsgruppe, zu deren Mitglieder 

lokale Eliten und ehemalige Partisanen gehörten, griff im Mai 1949 die Tribüne 

angeblich an, wo der 1. Mai gefeiert wurde. Der Sprengstoff explodierte jedoch 

aus unbekannten Gründen vorzeitig und Josef Kryslička mit anderen 

mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe wurde getötet. Der Rest der Gruppe wurde 

zusammen mit dem Amtsarzt Jan Šolc in einem konstruierten Verfahren zu vielen 

Jahren Gefängnis verurteilt. 

Schlüsselbegriffe: zweite Untergrundbewegung, Partisanen, Retribution, 

Wiederaufbau der Grenzgebiete, dritte Untergrundbewegung, politische Prozesse, 

politische Verfolgung, politische Gefangene, das kommunistische Regime in der 

Tschechoslowakei, Staatsgericht, Josef Kryslička, Jan Šolc, Vojtěch Talík, 

František Zima, Stanislav Šudoma, Karel Kafka, Jarmila Stolínová, Jan Ptáčník. 
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Seznam zkratek 
 

ABS – Archiv bezpečnostních složek 

AV – Akční výbor 

AV NF – Akční výbor národní fronty 

ČSL – Československá strana lidová 

ČSR – Československá republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČSSR – Československá socialistická republika 

DTJ – Dělnická tělocvičná jednota 

JNV – Jednotný národní výbor 

JUDr. – Doktor práv 

KAV – Krajský akční výbor 

KNV – Krajský národní výbor 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSS – Komunistická strana Slovenska 

KV StB – Krajské velitelství Státní bezpečnosti 

LID – Lidovci 

MLS – Mimořádný lidový soud 

MNB – Ministerstvo národní bezpečnosti 

MNV – Místní národní výbor 

MSK – Místní správní komise 

MUDr. – Doktor medicíny 

MV – Ministerstvo vnitra 

NA – Národní archiv 

NF – Národní fronta 

NPT – Nápravně pracovní tábor 

NPT – Nápravně pracovní tábor 

NS – Národní socialisté 
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NVS  – Nápravná výchovná skupina  

NVÚ – Nápravně výchovný ústav 

OAV NF – Okresní akční výbor Národní fronty 

OBZ – Obranné zpravodajství 

ONV – Okresní národní výbor 

OSK – Okresní správní komise 

OZO – Obranné zpravodajství oblasti 

PŠP – Právnická škola pracujících 

PÚO – Pracovní útvar odsouzených) 

RNV – Revoluční národní výbor 

SČP Svazu (Sbor) českých partyzánů  

SČSP – Svaz československo–sovětského přátelství 

SD – Sociální demokracie 

SNB – Sbor národní bezpečnosti 

SNR  – Svaz národní revoluce  

SNSB  – Sbor neuniformované stráže bezpečnosti 

SNV – Sbor nápravné výchovy  

SNZ – Správy nápravných zařízení  

SOkA – Státní okresní archiv 

SOPVP – Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

StB – Státní bezpečnost 

SVS – Sbor vězeňské stráže 

TNK – Trestní nalézací komise 

TNP – Tábor nucených prací 

TPT – Trestanecký pracovní tábor 

ÚAV NF – Ústřední akční výbor Národní fronty 

ÚNV – Ústřední národní výbor 

ÚRO – Ústřední rada odborů 

USA – United States of America 
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ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VB – Veřejná bezpečnost 

ZOB – Zemský odbor bezpečnosti 

ZV SNB – Zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti 
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 1  Úvod 

V brzkých ranních hodinách neděle 1. května 1949 došlo v Liberci v ulici 

U novostavby k výbuchu, který rozpoutal koloběh zatýkání a vyšetřování, 

zakončený politickým procesem. Před tribunálem Státního soudu tehdy stáli 

obžalovaní Vojtěch Talík, Karel Kafka, Stanislav Šudoma, František Zima, Jarmila 

Stolínová a MUDr. Jan Šolc. Tito podle dobového tisku „tvořili část rozvratnické 

organisace na Liberecku, kterou na podzim roku 1948 založil Josef Kryslička 

a postupně do ní začlenil všechny obviněné“.1 Roznětkou příběhu, který dal mé 

diplomové práci tak poetické jméno, Fakta a mýty tzv. Krysličkovy teroristické 

skupiny, byla dozajista osobnost Josefa Krysličky, četníka, partyzána, příslušníka 

SNB, liberecké politické elity a v neposlední řadě přítele Jana Ptáčníka, velitele 

významného nekomunistického odboje za druhé světové války.2 

Tato práce se pokouší vyrovnat s příběhem, který se okolo události 

vytvořil, sledovat osudy aktérů a rozkrýt, zda se skutečně jednalo o odbojovou 

skupinu ve smyslu třetího odboje, či zda šlo o proces čistě vykonstruovaný StB, či 

o některou z těchto dvou možností. Dále se zaměřuje na život jednoho 

z odsouzených, Jana Šolce, a na dopad, který měl výkon trestu na jeho rodinu. 

Vzhledem k časovému odstupu a k nedostatku archivních materiálů nebudu nikdy 

schopna stoprocentně říci, co je skutečně pravda, ale to mi nebrání pokusit 

se pravdě pokud možno co nejvíce přiblížit. K tomu pomohou i výpovědi 

pamětníků. 

Abych mohla správně uchopit a interpretovat to, co tehdejší garnitura 

nazývala Krysličkovou teroristickou organizací a co odsoudila v procesu 

s Talíkem a spol., musím se nejprve blíže podívat na poválečný vývoj 

v Československu s důrazem na státní správu a samosprávu. Bez vhledu 

do systému není možné se orientovat v situaci, která v Liberci nastala, a posoudit, 

                                                
1 Banda spiklenců a teroristů před Státním soudem v Liberci, in: Stráž severu: list Národní fronty 

v českém pohraničí, roč. 6, 1951, 18. 5. 1951, s. 3, ISSN nedostupné. 
2 Velitel partyzánské divize Václavík – viz dále. 



16 

nakolik byly popisované osoby pro město významné. Teze, se kterou zde pracuji, 

je taková, že šlo o vykonstruovaný politický monstrproces, ve kterém byli 

odsouzeni či dehonestováni významní (nejen) liberečtí činitelé. Kauza navazuje 

na proces likvidace nekomunistického druhoválečného odboje a jeho vymazání 

z historické paměti. 

Čtenáře možná překvapí, že bude drahnou chvíli trvat, než se „dostane“ 

k samotnému Krysličkovi a jeho tzv. teroristické skupině. Důvod je prostý – 

informací, které se vztahují přímo k aktérům možného odboje a následného 

politického procesu, se dochovalo poskrovnu a jsou dosti kusé. Je tedy třeba je 

pečlivě zasadit do kontextu doby. Teprve tehdy se snad podaří je správně 

interpretovat. Ačkoli bylo původně v plánu zaměřit práci pouze na samotný proces 

jeho následky, v průběhu výzkumu vyšlo najevo několik velmi zajímavých faktů, 

které těžiště práce posunuly. Samozřejmě, že původní cíle neopomíjím, ale 

zaměřuji se rovněž na situaci za druhé světové války a těsně poválečnou. 

Důvodem je to, že někteří z „hlavních aktérů“ se aktivně angažovali 

v nekomunistickém odboji v odbojové divizi Václavík. Připadá mi zásadní 

věnovat tomuto tématu prostor, protože problematika domácího druhoválečného 

odboje není stále ještě komplexně zpracována a publikace k Janu „Václavíkovi“ 

Ptáčníkovi zcela chybí. I když je v této práci zmíněn pouze částečně, na významu 

jeho činnosti to nijak neubírá. 

Dalším místem, na kterém se práce „pozastavila“ o něco déle, je poválečná 

situace v Liberci. Není totiž možné pochopit únor 1948 bez všech kroků, které mu 

předcházely. Právě činnost různých akčních výborů byla polem, na kterém 

se střetávaly politické i místní elity, spolupracovaly, přátelily se, ale zároveň zde 

utvrzovaly své politické přesvědčení. U některých z nich to mělo nejspíše 

za důsledek i radikalizaci a odklon od poválečných idejí. 

Po více než zevrubném seznámení se se situací, za které došlo 

k osudovému výbuchu, rozebírám samotnou explozi a její možné a nemožné 

provedení. 
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Druhá polovina práce je věnována politickému procesu se skupinou Talík 

a spol. Pokusila jsem se zachytit všechny okolnosti, které k takovémuto aktu 

náleží: pobyt ve vyšetřovací vazbě, samotné hlavní líčení a následně výkon trestu, 

který na odsouzených zanechal hluboké následky. Věnuji se i dopadu procesu 

na rodinné příslušníky. V tomto případě čerpám z bohatých vzpomínek syna 

odsouzeného MUDr. Jana Šolce. 

Vzhledem k rozsahu tématu a k povaze pramenů, na jejichž studiu je tato 

práce založena, jsem se snažila udržet linii co nejužší, i když ne vždy to bylo 

možné. V závěru proto uvádím další možnosti výzkumu a v poznámkovém 

aparátu jsem se snažila doplnit co nejvíce relevantní literatury, která může téma 

rozšířit a obohatit. V jejím kontextu je nutné práci také číst. 

Posledně chci zmínit přílohy, do kterých jsem vybrala ukázky z pramenů 

státní i soukromé provenience. Jsou ilustrací tzv. zakladatelského období3 

komunistického režimu a všech jeho dopadů na lidi, kteří se mu pokusili postavit. 

                                                
3 Termín Karla Kaplana, označující období mezi lety 1948 až 1953 za léta konsolidace 

a upevňování komunistické moci. Ne vždy se s ním ale historici ztotožňují, protože nástup 
komunistů k moci začal již dlouho před únorem 1948. 
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 2  Kritika literatury a pramenů 

Účelem této kapitoly není popsat každou knihu, která se v diplomové práci 

objeví, ale seznámit čtenáře s těmi, které byly pro její sepsání stěžejní, či případně 

podtrhnout mezery, které v české (a světové) historiografii neustále jsou a které 

nabízejí prostor pro další výzkum. Vzhledem k časovému rozsahu tématu zařazuji 

na první místo sekundární zdroje, tedy literaturu, protože jedině v jejich světle je 

možné se orientovat ve zdrojích primárních: v archivních materiálech 

a rozhovorech s pamětníky. Pomyslné třetí místo pak patří internetovým zdrojům, 

bez kterých se historik soudobých dějin již dnes neobejde. 

 2.1  Kritika literatury 
Tato práce se zabývá tématem, kterému se dopodrobna nevěnuje žádná 

literatura. Jediné zmínky o tzv. Krysličkově teroristické skupině se nachází 

v Knize o Liberci Romana Karpaše4 a v seminární práci Liberecké oběti 

komunistického režimu 50. let 20. století Alžběty Smetanové,5 studentky 

Podještědského gymnázia v Liberci, která ale s největší pravděpodobností čerpala 

z Karpaše (v práci chybí poznámkový aparát, ale informace jsou odpovídající). 

Dále jako by se po Krysličkovi slehla zem. Pokud se zaměřím na vyhledávání 

informací k procesu Talík a spol. není možné najít vůbec nic. Trochu úspěšnější 

byla rešerše k osobě Krysličky samotného. Díky online rešerši se podařilo 

dohledat článek Aktivity partyzánské divize Václavík v květnu až červnu 1945, 

jehož autorem je Franz Chocholatý Gröger.6 Zde je Kryslička dáván do souvislosti 

se zabitím deseti mužů německé národnosti. Ačkoli se jedná o internetový zdroj, 

který má charakter blogu, nechybí zde poznámkový aparát (i když není vždy 

přesné, z které publikace autor cituje). Přesto je znát jisté tendenční zabarvení. 

                                                
4 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4. 
5 SMETANOVÁ, Alžběta: Liberecké oběti komunistického režimu 50. let 20. století (seminární 

práce), Liberec 2010. 
6 CHOCHOLATÝ GRÖGER, Franz: Aktivity partyzánské divize Václavík v květnu až červnu 

1945, in: Náš směr [online], [cit. 21. 7. 2014], dostupné z: 
 http://nassmer.blogspot.cz/2011/04/aktivity-partyzanske-divize-vaclavik.html 
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Gröger vychází mimo jiné z knihy Emila Trojana Tak přísahali… 

Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939–1945.7 Zde jsou dopodrobna 

popisovány aktivity partyzánské divize Václavík, jejímž členem byl Josef 

Kryslička a patrně i Stanislav Šudoma. Trojan se věnuje i postavě jejich velitele, 

Jana Ptáčníka. Co je pozoruhodné, Emil Trojan na knihu navázal jakýmsi druhým 

dílem, který ale spíše vypadá jako nové, přepracované vydání. Název nové knihy 

zní Tak přísahali… Partyzánský odboj v českém pohraničí v letech 1939–19458 

a spoluautorem je Martin Vaňourek. Některé kapitoly a fotografie se zde opakují, 

jiné jsou nové. Divize Václavík zde již prakticky chybí (i když autor odkazuje 

na původní publikaci) a stejně tak chybí i obsáhlý medailon věnovaný Ptáčníkovi. 

Jeho jméno je dokonce pod jednou z fotografií uvedeno chybně (záměna křestního 

jména). Obě publikace čerpají z dobových materiálů, které bohatě citují a doplňují 

fotografiemi. Text autora (autorů) je spíše doplňuje a uvádí do souvislostí. Co ale 

knihy zásadně postrádají, je jmenný rejstřík. I přes jeho absenci se však jedná 

o publikace, které jsou pro téma působení partyzánů v Československu velmi 

přínosné, protože na rozdíl od knih vydaných před listopadem 1989 ukazují 

i stinnou stránku působení partyzánských skupin. 

Nová souhrnná publikace věnující se partyzánům a partyzánským 

skupinám na našem území ale stále chybí. Proto ve své práci čerpám i z několika 

starších děl, jako jsou Partyzáni v Československu 1941–19459 a Partyzánské 

hnutí v Československu za druhé světové války.10 Informace zde získané je ale 

třeba brát s patřičnou rezervou, protože prvně jmenovaná kniha je normalizační 

a druhá vznikla na počátku šedesátých let. K partyzánské „literatuře“ dále 

v kapitole věnované pramenům. 

Trojanovy knihy pracují i s tématem excesů na obyvatelstvu považovaném 
                                                

7 TROJAN, Emil: Tak přísahali… Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939–1945, 1. 
vyd., Ústí nad Orlicí, Oftis, 2001, ISBN 80-86042-42-1. 

8 TROJAN, Emil – VAŇOUREK, Martin: Tak přísahali… Partyzánský odboj v českém 
pohraničí v letech 1939–1945, Mohelnice, Martin Vaňourek 2010, ISBN 978-80-902949-4-3. 

9 GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu 1941–1945, 1. vyd. 
Bratislava, Pravda 1984, ISBN nedostupné. 

10 KOLEKTIV AUTORŮ: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, 1. vyd. 
Praha, Naše vojsko 1961, ISBN nedostupné. 
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za Němce. Tomuto se v našem prostředí věnuje hned celá řada erudovaných 

autorů.11 V práci čerpám z kolektivní monografie Německy mluvící obyvatelstvo 

v Československu po roce 1945, přesněji ze stati Kateřiny Lozoviukové Němci 

v Liberci po druhé světové válce,12 která popisuje poválečnou situaci podrobněji, 

než Roman Karpaš. Po odsunu velké části obyvatelstva z regionu bylo třeba jej 

nějak nahradit. Novoosídlencům se věnoval Radek Moťka ve své bakalářské práci 

Osidlování Liberce po druhé světové válce.13 Zmiňuji jej proto, že velká část 

mužů, se kterými se v této práci setkáme, přišla do Liberce po válce, a proto 

se jich osidlovací problematika přímo týká. Moťka rozebral motivy a okolnosti, 

které vedly k rozhodnutí přestěhovat se do severní části bývalých Sudet. Ačkoli 

má práce své rezervy, dobře charakterizuje jevy provázející poválečné „stěhování 

národů“. 

Pro poválečné období, stejně tak jako pro celou komunistickou totalitu, 

jsou stěžejní díla Karla Kaplana. Jedná se o nejvíce píšícího autora věnujícího 

se tématu komunistického režimu v bývalém Československu. V roce 1945 

vstoupil do KSČ, ale v 60. letech se „probudil“, když se mu dostaly do rukou 

materiály k procesu s Miladou Horákovou.14 Nikdy svou komunistickou minulost 

netajil a vydatně poukazoval na mechanismy totalitního režimu. Jeho práci Pět 

kapitol o Únoru15 využívám pro ilustraci nastolení komunistického režimu. 

Kaplan popisuje spolupráci komunistů s ostatními stranami, jejich infiltraci 

do nich a to jak během voleb v roce 1946, tak v osudových únorových dnech. 

Dále se také věnuje působení komunistů v bezpečnostních složkách. K tomuto 
                                                

11 Vyloženě partyzánským excesům se věnuje např. Bořivoj Nebojsa, Viz: NEBOJSA, Bořivoj: 
Jak to bylo s partyzány, 1. vyd. Brno, Nakladatelství SURSUM 1998, ISBN: 80-85799-45-6. 

12 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian, 
von – DVOŘÁK, Tomáš - KOVAŘÍK, David – a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945, 1. vyd. Brno, Matice moravská 2010, ISBN 978-80-86488-70-
7, s. 115. 

13 MOŤKA, Radek: Osidlování Liberce po druhé světové válce (Bakalářská práce), Liberec 2013. 
14 Předtím působil jako konzultant ÚV KSČ a měl tak přístup do archivů StB. Angažoval 

se během Pražského jara, což způsobilo jeho vyhazov ze strany i ze zaměstnání. Byl krátce 
zatčen, ale pak propuštěn. V sedmdesátých letech se mu podařilo emigrovat. Po listopadu 1989 
se vrátil a navázal spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Více viz: PÁNEK, 
Jaroslav – VOREL, Petr: Lexikon současných českých historiků, 1. vyd. Praha, Historický 
ústav AV ČR, 1999, ISBN 80-85268-84-1. 

15 KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-73-X. 
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tématu napsal ostatně i celou samostatnou publikaci Nebezpečná bezpečnost.16 

Z té ve velkém čerpá kapitola věnovaná samotnému soudnímu procesu, protože 

v ní jsou detailně popsány mechanismy vyšetřování, ale i justice. Vyloženě 

soudním procesům se věnuje kniha, kterou Kaplan napsal společně s Pavlem 

Palečkem, Komunistický režim a politické procesy v Československu.17 Dle mého 

názoru by měla být základní příručkou každého, kdo se věnuje politickým 

procesům. 

Pro práci je mimo jiné významná i literatura týkající se retribučního 

soudnictví. Celkově se retribuci v Československu věnuje Benjamin Frommer 

ve své publikaci Národní očista, retribuce v poválečném Československu.18 Ten 

na rozdíl od českých autorů chápe retribuční soudnictví komplexněji a pohlíží 

na něj s větším odstupem. I když uznává četné nespravedlnosti (osobní msty 

a zájmy), které se v rámci procesů před Mimořádnými lidovými soudy (MLS) 

a Trestními nalézacími komisemi (TNK) odehrály, přesto zůstává věrný tvrzení, 

že retribuce byla především vypořádáním se s válečnými kolaboranty. Sám ale 

přiznává, že velká část českých autorů vidí situaci jinak, spíše s ohledem 

na události budoucí, hlavně únor 1948. V tomto duchu chápe retribuci například 

Lucie Jarkovská, která píše, že „nástrojem pro upevnění mocenské pozice KSČ 

se staly akční výbory a jimi realizovaná čistka veřejného života“. Ta podle ní 

„bezprostředně poznamenala také podobu obnoveného retribučního soudnictví“.19 

Domnívám se, že pravda je někde mezi tvrzením obou autorů, respektive 

že pravdu mají oba dva. Pro tuto práci je ovšem onen pohled „směrem k únoru“ 

zcela stěžejní. Zároveň je významné, že Jarkovská se věnuje zrovna 

královéhradeckému kraji, ve kterém byl souzen i Josef Kryslička. 

Přímo očistnými komisemi v Hradci Králové se  žádná literatura doposud 

                                                
16 KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost, 1. vyd. Brno, Doplněk 1999, ISBN 80-7239-024-4. 
17 KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy 

v Československu, 2. vyd. Brno, Barrister & Principal 2008, ISBN 978-80-7364-049-1. 
18 FROMMER, Benjamin: Národní očista, retribuce v poválečném Československu, 1. vyd. 

Praha, Academia 2010, ISBN 978-80-200-1838-0. 
19 JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na Královéhradecku 

1945-1948, 1. vyd. Praha, Prostor 2008, ISBN 978-80-7260-206-3, s. 113. 
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nezabývala, ale příbuznému tématu, soudním procesům s policisty, četníky 

a dozorci, věnovala právě Lucie Jarkovská celou kapitolu.20 

Další autor, z jehož práce čerpám, je Pavel Kmoch. Jeho diplomová práce 

„Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově 

u Prahy,21 respektive rukopis knihy Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ 

v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy22 rozebírají tzv. 

malou retribuci tak podrobně, jak to doposud neučinil žádný jiný autor. Pro mé 

téma byly stěžejní rozbory prováděcích směrnic k „malému“ retribučnímu dekretu 

a dodatků k nim. 

 2.2  Kritika pramenů 

Prameny, které se staly zdrojem pro tuto práci, byly jak ústní, tak písemné 

povahy. Písemné zdroje pochází převážně ze státní provenience, proto je musíme 

číst kriticky a zachovat si patřičný odstup. Nezřídka se stávalo, že výpovědi byly 

vynuceny nejrůznějšími formami nátlaku, ať se již jednalo o nátlak fyzický, či 

psychický, a obvinění často nevěděli, co přesně podepisují (více o tomto jevu 

v kapitole věnované vyšetřování). Styl, kterým jsou tiskoviny psané, je 

dokonalým odrazem doby, ve které vznikly, a badatel s tím musí počítat a dávat si 

pozor, aby nezačal sám hovořit „jazykem pramene“. Používaná terminologie byla 

součástí státní propagandy a jejím cílem bylo dehonestovat určité skupiny lidí, či 

z nich rovnou vytvořit nepřátele státu.23 Vyjadřovací struktury Státní bezpečnosti 

(StB) přímo vedly ke kriminalizaci obviněných, je proto důležité brát zřetel 

i na formu, s jakou jsou jednotlivé prameny napsány. Pro historika soudobých 

                                                
20 Soudy v Jičíně a Hradci Králové soudily celkem 40 příslušníků policejních složek (ne Gestapo 

a SD). Jeden byl popraven, 27 odsouzeno, 10 zproštěno obvinění, jeden nesouzen a v jednom 
případě byla dána přednost odsunu před soudem. Viz: JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata či 
spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na Královéhradecku 1945-1948, 1. vyd. Praha, Prostor 
2008, ISBN 978-80-7260-206-3, s. 192. 

21 KMOCH, Pavel: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově 
u Prahy (diplomová práce), Liberec 2013. 

22 KMOCH, Pavel: Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní 
nalézací komise v Benešově u Prahy (rukopis), 2014. 

23 Více viz: TOMEK, Prokop: Svazek StB jako historický pramen, in: Soudobé dějiny, 2005, č. 1, 
s. 208–214, ISSN 1210-7050. 
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dějin je více než zásadní porovnávat informace získané z takovýchto pramenů 

spolu s literaturou a případně s výpověďmi pamětníků. 

Diplomová práce se od začátku potýkala s problémem, že hlavní zdroj, 

ze kterého by měla čerpat, vyšetřovací spis vedený k výbuchu domu v ulici 

U Novostavby, byl skartován. V Historickém fondu Archivu bezpečnostních 

složek (ABS) se ale dochoval vyšetřovací spis vedený k tzv. Akci Trojka.24 Ten 

se výbuchu rovněž okrajově dotýká, pokrývá hlavně ale fungování partyzánské 

divize Václavík. Najdeme zde informace k osobám Josefa Krysličky, Stanislava 

Šudomy a Jana Ptáčníka. Spis obsahuje celou řadu dalších jmen, ale to už je 

materiál spíše pro navazující výzkum. V dalších spisech se nacházejí dílčí 

informace nebo informace, které se týkají navazujících politických procesů a jsou 

už nad rámec rozsahu této práce. 

Z ABS v Kanicích, kde jsou uloženy archiválie týkající se zaměstnanců 

bezpečnostních složek, pocházejí materiály pro osobu Josefa Krysličky: stěžejní je 

jeho personální spis,25 ve kterém se dochovaly informace o jeho službě 

u četnictva, ale hlavně obsahuje informace o jeho vyšetřování MLS, TNK 

a vojenskou prokuraturou. Tyto spisy v příslušných okresních archivech chybějí, 

respektive jsou momentálně nedostupné (během vzniku této práce se Vojenský 

historický archiv stěhoval do nových prostor a nebylo možné čerpat z jeho 

zdrojů). K osobě Vojtěcha Talíka se spisy stejné provenience nepodařilo dohledat. 

V případě retribuce čerpám také přímo z textu prezidentského dekretu 

č. 105/1945 Sb.,26 respektive dekretu č. 138/194527 a doplňků jeho směrnic. Ne 

všechny byly doposud publikovány, a proto jsou, pro větší přehlednost, připojeny 

                                                
24 Archiv bezpečnostních složek (ABS), H – historický fond (H – HF), sign. H238, H238-01 

a H238-02. 
25 Archiv bezpečnostních složek (ABS), fond Personální spisy (PS), sign. PS 2796/11, Josef 

Kryslička. 
26 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky: Dekret č. 

105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců [online], 
[cit. 3. 5. 2014], dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1945/sb48-45.pdf 

27 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky: Dekret č. 
138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti [online], [cit. 3. 5. 2014], 
dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=57 
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v příloze této práce. 

Pro samotný soudní proces se skupinou Talík a spol. se stěžejním 

pramenným materiálem staly trestní a vězeňské spisy, uložené v nezpracované 

části fondů, fondu Státního soudu v Národním archivu v Praze.28 Z nich jsem 

čerpala informace o průběhu samotného procesu, obhájcích, Státním soudu 

a prokurátorech. Velkou část materiálů zde uložených tvoří dokumenty finanční 

povahy, ze kterých je možné vyčíst, kolik museli odsouzení (respektive jejich 

rodina) za pobyt ve vazbě a výkonu trestu zaplatit, jaký majetek jim byl zabaven 

a jak potupné bylo pro rodiny žádat o navrácení alespoň jeho části. K informacím 

uvedeným ve svazku patří i obžaloby a rozsudky, respektive zápisy výpovědí 

svědků. K těmto materiálům je ale třeba přistupovat obzvlášť obezřetně, protože 

zde chybí základní výslechové protokoly, se kterými prokurátor přímo pracoval 

a na které navazovaly otázky jeho i obhájců. Vzhledem k tomu, že tato práce 

obhajuje tezi, že v případě soudního procesu se skupinou Talík a spol. se jednalo 

o klasickou ukázku vykonstruovaného monstrprocesu, a proto je třeba veškeré 

poznatky ze spisu dát do patřičných uvozovek a kontextu. 

Z vězeňských spisů se badatel dozví, v jakých nápravných zařízeních byli 

odsouzení drženi, co bylo náplní jejich práce, jaký byl jejich zdravotní stav 

a podobně. Součástí spisu jsou i pracovní a postojové posudky a žádosti o milost 

(jak samotných odsouzených, tak jejich rodinných příslušníků). Mimo jiné se zde 

nachází i fotografie, což je v případě Stolínové, Talíka, Zimy a Šudomy zásadní, 

protože se nepodařilo dohledat žádné jiné. Fotografie Karla Kafky není součástí 

této práce vůbec, protože jeho vězeňský spis se nedochoval. 

                                                
28 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis 

Talík a spol.; 
 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha 

Talíka; 
 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava 

Šudomy; 
 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jana Šolce; 
 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily 

Stolínové; 
 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Františka 

Zimy. 
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Mimo archivů s celostátní působností čerpá text i ze Státního okresního 

archivu v Liberci. Nachází se zde kroniky města Liberce,29 ilustrující mimo jiné 

poválečnou náladu a situaci ve vedení města.30 Ve fondu Městského národního 

výboru Liberce jsou dále uloženy kartotéky Přihlašování a odhlašování obyvatel31 

a Zápisy ze schůzí AV NF Velkého Liberce.32 První jsou zdrojem informací 

o jednotlivých osobách a jejich příchodu do Liberce, přičemž jich ale zarážející 

část chybí (podrobněji v samostatné kapitole), druhé popisují dění ve vysoké 

městské politice během únorových dní roku 1948 a následujících několika let. 

Na jejich základě je možné říci, nakolik Jan Šolc a Josef Kryslička participovali 

na chodu města a nakolik byli (či nebyli) politickými elitami. 

Ve stejném fondu jsou uloženy i složky Zdravotního referátu,33 kde působil 

Jan Šolc, příliš přínosný ale tento zdroj není. Mezi tiskovinami týkajícími 

se různých spolků a sdružení, které rovněž spadají pod fond Místního národního 

výboru Liberec,34 by měly být rovněž materiály týkající Svazu bojovníků 

za svobodu, jehož místním činitelem Josef Kryslička byl. Tato složka se bohužel 

k Velkému Liberci nedochovala. 

Samotný proces je zaznamenán v lokálním deníku Stráž severu35 a existuje 

i velmi zběžná zmínka v Liberecké kronice, která je ale pro práci marginální. Dva 

články uveřejněné ve Stráži severu naopak čistě propagandisticky informují 

o údajné protistátní činnosti skupiny a o jejím stání před Státním soudem. 
                                                

29 Státní okresní archiv (SOkA) Liberec, fon Městský národní výbor (MNV), inv. č. 142, kn. 142, 
Kronika města Liberce 1945–1949. 

30 Liberečtí kronikáři se zpočátku často měnili. Pro roky 1945–1946 to byl Jan Karel Čemus, rok 
1947 zapsal Vladimír Ruda, 1948 pak Josef Janeček. V letech 1949–1989 pak opět Vladimír 
Ruda. 

31 Státní okresní archiv Liberec (SOkA), fond Místního národního výboru (MNV), kn. 249, 
Přihlašování a odhlašování obyvatel. 

32 Státní okresní archiv Liberec (SOkA), fond Místního národního výboru (MNV), ka. 7, kn. 231, 
Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého Liberce. 

33 Státní okresní archiv Liberec (SOkA), fond Místního národního výboru (MNV), ka. 294, kn. 
287, Zdravotní referát. 

34 Státní okresní archiv (SOkA) Liberec, fond Městský národní výbor (MNV), ka. 183 inv. č. 268: 
Spolkový katastr dle skupin v indexu. 

35 Banda spiklenců a teroristů před Státním soudem v Liberci, in: Stráž severu: list Národní fronty 
v českém pohraničí, roč. 6, 1951, 18. 5. 1951, s. 3, ISSN nedostupné; 

 Rozsudek nad libereckými teroristy a velezrádci, in: Stráž severu: list Národní fronty v českém 
pohraničí, roč. 6, 1951, 19. 5. 1951, s. 4, ISSN nedostupné. 
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Jak již bylo řečeno, práce nevychází pouze z pramenů státní provenience, 

ale čerpá i z osobních svědectví pamětníků. Metoda orální historie je pro historika 

soudobých dějin možností, jak dále doplnit a upřesnit informace získané 

z oficiálních zdrojů a zároveň přiblížit lidský rozměr popisované situace.36 

Na osobu Josefa Krysličky velmi ochotně zavzpomínal jeho synovec Jiří 

Kryslička, který strávil část dětství na návštěvách u strýce, s nímž měl, podle 

svých slov, velmi hezký vztah. Jeho vyprávění pomáhá přiblížit Krysličkův 

příchod do Liberce, jeho osobní život, vztahy s rodinou, ale zároveň i jeho 

temperamentní a výbušnou povahu.37 

O svém strýci pohovořil krátce i Lubomír Talík. Jím poskytnuté informace 

pomohly vnést světlo do technického provedení odbojové činnosti Krysličkovy 

skupiny.38 

Nejobsáhlejší osobní rozhovory jsem vedla se synem jednoho 

z odsouzených, Janem Šolcem mladším. Vyprávěl o soudním procesu, o situaci, 

do které se následně dostala jeho matka Milada Šolcová, o návštěvách 

ve věznicích i o návratu otce zpátky do společnosti. V rozhovorech je znát osobní 

zainteresovanost na zveřejnění otcova příběhu, ale i zdravý odstup, který ne vždy 

u pamětníků nacházím.39 

Posledním z velkých rozhovorů, ze kterých čerpám, je rozhovor s Milanem 

Ptáčníkem, vnukem Jana Ptáčníka.40 Jemu vděčím za obsáhlé informace ze života 

jeho dědečka, ale hlavně za poskytnutí rodinného archivu, který se ukázal být 

velmi přínosným zdrojem k tématu partyzánského působení Josefa Krysličky 

a Stanislava Šudomy. Archiv, který vznikal hlavně v době tzv. třetí republiky, ale 

                                                
36 Metodologicky jsem při vedení rozhovorů vycházela z publikace Miroslava Vaňka. Viz: 

MIROSLAV, Vaněk a kol: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy, 1. vyd. Olomouc, 
Univerzita Palackého v Olomouci 2003, ISBN 80-244-0718-3. 

37 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
38 Rozhovor Lubomír Talík, Olomouc, 29. 5. 2014. 
39 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 30. 6. 2014. 
40 Rozhovor Milan Ptáčník, Praha, 14. 4. 2014. 
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i během celé komunistické diktatury, obsahuje materiály k partyzánské divizi 

Václavík a působení jejích jednotlivých čet, k osobnímu životu Jana Ptáčníka 

a k jeho zabavené likérce Kord. Je samozřejmé, že i tyto informace je třeba 

relativizovat a uvádět do správného kontextu, přesto se jedná o zdroj, který je 

velmi přínosný, jak svým obsahem, tak rozsahem. 

Je nabíledni, že osobní vzpomínky nelze brát za bernou minci, k tomu 

ostatně ani metoda orální historie neslouží. Pomáhá ale například ilustrovat dopad 

situace na nejužší rodinu odsouzených, takže si na příkladu Jana Šolce můžeme 

představit, jaké to bylo pro příbuzné dalších odsouzených, ačkoli se mi nepodařilo 

nikoho dalšího dohledat. 

Mimo rozhovorů s pamětníky-příbuznými čerpá práce i z informací 

poskytnutých panem Eduardem Andělem, který se s Janem Šolcem setkal 

ve vězení. Obdobné vzpomínky jsou zachycené i v rozhovorech s Růženou 

Koškovou-Krásnou, které vedla Kateřina Lozoviuková. 

Vedle archivu Jana Ptáčníka používám i archiv Jana Šolce a vzpomínky, 

které sepsala Milada Šolcová pro svá vnoučata.41 Zahrnují celý společný život 

manželů Šolcových, od seznámení, přes léta v Praze, manželovo zatčení 

a odsouzení, návštěvy ve věznicích, to jak špatně je snášel její syn. 

Zprostředkovává i manželův osud po propuštění z věznice, kdy se potýkal 

se ztrátou lékařské atestace. 

Celkový seznam použitých pramenů a literatury je uveden na konci 

práce.42 

                                                
41 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
42 Viz strana 161. 



28 

 3  1945–1948: Komunisté na cestě k moci 

 3.1  Jednání o obnoveném Československu 

Situace Československa po druhé světové válce nebyla jednoduchá. 

Obnovený stát se musel vyrovnávat s celou řadou problémů. Agresivní politika 

KSČ43 tomu vůbec nepomáhala. Již moskevská jednání obou exilových center 

předeslala, kdo bude po válce takzvaně hrát prim. Je nabíledni, že demokratické 

postupy Benešovy exilové vlády značně zaostávaly za autoritářským směrem, 

který nastavil Klement Gottwald, respektive Josif Vissarionovič Stalin. Netroufám 

si zde tvrdit, že by snad demokratické postupy byly špatné, ale demokracie, která 

je svou podstatou založena na diskusi a společném rozhodování, není v určitých 

chvílích tak „efektivní“ jako totalitní režim. Pokud se prezident Beneš domníval, 

že spolupráce Evropy se Sovětským svazem povede k přátelství a sblížení 

jednotlivých režimů,44 nemohl se mýlit více. Jednání o Košickém vládním 

programu toto pouze potvrdila. 

Systém Národní fronty, který byl nastolen, a zákaz několika předválečných 

politických stran navíc nebyl parlamentární demokracií tak, jak ji známe dnes, 

nebo tak jak ji známe z dob první republiky. Prezident Beneš se údajně přímo 

vyjádřil, že „všechny ty elementy z agrární strany i druhých měšťanských stran, 

pokud nebudou souzeny a pomáhaly před Mnichovem nacistům, musí zmizet 

z politického života, a rovněž všichni, kteří ekonomicky pomáhají Hitlerovi“.45 

                                                
43 Respektive slovenských komunistů, do doby, než KSS splynula s KSČ. KSS se z KSČ vydělila 

v roce 1939 po vzniku samostatného Slovenského štátu. Po válce až do roku 1948 fungovala 
jako samostatná politická strana, ale kopírovala politiku KSČ. Po splynutí s mateřskou stranou 
působila jako její územní organizace. Po revoluci se přejmenovala na Stranu demokratické 
levice. Nezávisle na ní, 29.3.1992 vznikla nová KSS. Viz: Totalita.cz, Komunistická strana 
Slovenska [online], [cit. 4. 6. 2014], dostupné z : http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_kss.php 

44 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b, 1. vyd. Praha 
a Litomyšl, Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-835-5, s. 276. 

45 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b, 1. vyd. Praha 
a Litomyšl, Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-835-5, s. 296. 
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Lidově demokratický režim uznával de facto46 pouze šest politických 

stran, které mohly legálně působit. Čtyři byly v Českých zemích (lidová, národně 

socialistická, sociálně demokratická a komunistická) a dvě na Slovensku 

(demokratická a komunistická).47 To, že komunisté měli ve výsledku strany dvě, 

byť samozřejmě obě dvě podléhaly moskevskému ideovému vedení, bylo 

nespornou výhodou. Protože všechny strany byly zastoupeny ve vládě, prakticky 

neexistovala opozice.48 Třetí republiku proto nemůžeme chápat jako klasickou 

parlamentní demokracii, ačkoli ji zahraniční literatura označuje 

za nejdemokratičtější stát střední, respektive východní Evropy své doby.49 

Na tomto systému se Beneš s moskevským exilem shodli již 

na prosincových jednáních v roce 1943, i když prezident Beneš stále apeloval 

na vznik jednotné socialistické strany, čehož se mu nakonec dosáhnout 

nepodařilo. Stejný požadavek měl i sociálně demokratický politik Bohumil 

Laušman.50 Beneš si byl vědom síly komunistů, proti kterým stály ostatní 

oslabené, socialistické strany. Dokonce to zástupcům komunistů přiznal, ale ani to 

nebyl úspěšný argument. Válku přežilo sice asi jen 40 000 členů komunistické 

strany, ale už koncem roku 1945 měla strana již 826 527 členů.51 Popularita KSČ 

stoupla ještě více s tím, jak zvládla využít změnu odbojového vlastenectví 

v nacionalismus. Díky účasti v odboji se totiž dokázala profilovat jako 
                                                

46 V rámci ČSR působily ještě marginální Strana práce a Strana slobody, které ovšem ve volbách 
v roce 1946 dosáhly pouze 0,7, respektive 0,85 % hlasů. Viz: MATES, Pavel: Vývoj volebního 
práva v letech 1945–1989, in Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989, Sborník 
příspěvků, Praha, Karolinum 2004, ISBN 80-246-0863-4, s. 219. 

47 KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-73-X, s. 
11. 

48 Někteří autoři ovšem s tímto názorem nesouhlasí. Například Eva Broklová ve svém 
konferenčním příspěvku Politický systém nové republiky ale tvrdí, že systémově opoziční 
stranou byla ve skutečnosti KSČ. Viz: BROKLOVÁ, Eva: Politický systém nové republiky, in: 
Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, 1. vyd. Praha, Národní archiv Praha 
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2005, ISBN 80-86712-32-X, s. 81. 

49 BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 978-80-7217-812-
4, s. 198. 

50 RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa – Od počátků do převzetí 
moci, 1. vyd, Praha, Academia 2002, ISBN 80-200-0957-4, s. 193. 

51 Co bylo pro ostatní komunistické strany ve střední a východní Evropě netypické, byl fakt, 
že KSČ byla, na rozdíl od nich, v meziválečném období legální politickou stranou. Více viz: 
BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 978-80-7217-812-
4. 
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socialistická a národní strana zároveň.52 A to, že systematicky podrývala 

a popírala odboj nekomunistický, stavělo ten její ještě do lepšího světla.53 Navíc 

se komunistům podařilo umně zakrýt fakt, že se zpočátku vzhledem k zahraniční 

politice SSSR a jeho dohodě s Adolfem Hitlerem odmlčeli v kritice nacionálně 

socialistického Německa. Což je paradoxní, protože s oblibou používali 

argumentaci, že byli proti mnichovské dohodě a již od začátku války stáli 

na straně vítěze, Sovětského svazu,54 který ale přešel na stranu spojenců 

až v průběhu války. Dalším důvodem, proč lidé tak mohutně vstupovali do KSČ, 

byl kromě její popularity samozřejmě i kariérní růst.55 

Kořeny systému Národní fronty byly již předválečné: dala jim vzniknout 

obvykle vytvářená koalice pěti hlavních stran zvaná „pětka“. Obdobné systémy 

ale vznikly i v dalších zemích, které spadaly do sféry vlivu Sovětského svazu.56 

Sám Beneš byl přesvědčen o tom, že Národní fronta by měla existovat několik let 

po válce, do stabilizace poměrů.57 Národní fronta a její jednotné kandidátky 

ovšem své tvůrce přežily. Pováleční komunisté se prezentovali jako pokračovatelé 

Masarykova díla (sic!), ačkoli se jejich idea ani zdaleka neblížila myšlence 

masarykovské demokracie a mnohonárodního státu. Ba naopak.58 To ostatně 

odporovalo i poválečným cílům prezidenta Beneše. Protože jedním z nich bylo 

                                                
52 RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa – Od počátků do převzetí 

moci, 1. vyd, Praha, Academia 2002, ISBN 80-200-0957-4, s. 192. 
53 Zahraniční literatura se k československému odboji staví střízlivě. Např. Archie Brown doslova 

píše, že „partyzánské hnutí… v nacisty ovládaných českých zemích za 2. světové války téměř 
neexistovalo.“ Viz: BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 
978-80-7217-812-4, s. 198. 

54 Rusko, respektive Sovětský svaz se v českých zemích těšily obecně spíše oblibě, na druhou 
stranu Francie a Británie, na které se orientoval prezident Beneš, měly díky „mnichovské 
zradě“ značně pošramocenou pověst. 

55 Obliba KSČ začala klesat poté, co Klement Gottwald po návštěvě Moskvy a rozmluvě 
se Stalinem odmítl přijetí Marshallova plánu. O to více se zvýšil tlak na nábor nových členů, 
protože se komunisté obávali, že by nemuseli uspět ve volbách plánovaných na rok 1948. Viz: 
BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 978-80-7217-812-
4, s. 201. 

56 BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 978-80-7217-812-
4, s. 198. 

57 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b, 1. vyd. Praha 
a Litomyšl, Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-835-5, s. 298-299. 

58 RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa – Od počátků do převzetí 
moci, 1. vyd, Praha, Academia 2002, ISBN 80-200-0957-4, s. 195. 
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obnovit Československo jako homogenní stát Čechů a Slováků (dalším byla 

obnova Československa v předmnichovských hranicích).59 

Musím rovněž podotknout, že v roce 1945 byly všechny strany více méně 

socialistické. Lišily se pouze v prostředcích a rychlosti, jakou chtěly socialismu 

dosáhnout.60 Dá se tedy tvrdit, že Československo do sféry sovětského vlivu 

vstupovalo dobrovolně a více méně radostně. Tímto krokem také na několik 

dekád „mizí“ střední Evropa. 

 3.2  Místní správa 

Z prosincových jednání prezidenta Beneše s moskevským exilem vzešla 

i idea, že poválečné Prozatímní Národní shromáždění mělo vzniknout na základě 

místních národních výborů (MNV). Ty, vzešlé z národně osvobozeneckého boje, 

by lid zvolil přímo na místě. Místní výbory by pak následně zvolily okresní 

národní výbory (ONV) a ty zase zemské, které by vytvořily ono prozatímní 

Národní shromáždění.61 Ale právě tento „živelně“ zvolený státní aparát se měl 

vypořádat s přechodem k normálním poměrům, odsunem „národně 

nespolehlivého obyvatelstva“ a potrestáním válečných zločinců a kolaborantů. 

A dějiny obnoveného státu ukazují, že to nebyla zrovna šťastná volba. Z bližšího 

pohledu na text Košického vládního programu vyplývá, jak měly národní výbory 

vypadat a co byl primární cíl jejich práce: „Na rozdíl od dřívějšího 

byrokratického, lidu vzdáleného správního aparátu, tvoří se v obcích, okresech 

a zemích, jakožto nové orgány státní a veřejné správy, lidem volené národní 

výbory. Tyto lidem volené, pod neustálou kontrolou lidu stojící a až na další lidem 

odvolatelné národní výbory budou v obvodu své působnosti spravovat všechny 

veřejné záležitosti a dbát vedle orgánů ústředních o veřejnou bezpečnost a zřídí si 

podřízený jim demokratický úřednický aparát. Vláda bude svou politiku 
                                                

59 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: České dějiny soudobé – přednáška, Katedra historie, TU v Liberci 
2012. 

60 RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa – Od počátků do převzetí 
moci, 1. vyd, Praha, Academia 2002, ISBN 80-200-0957-4, s. 192. 

61 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b, 1. vyd. Praha 
a Litomyšl, Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-835-5, s. 298. 
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uskutečňovat přes národní výbory a plně se o ně opírati. Všechny správní 

a násilnické orgány a instituce, vytvořené bývalými režimy okupantů a zrádců, 

se zrušují.“62 Je zarážející, jak moc emotivní a národně zainteresovaný byl text 

vyprodukovaný politickou reprezentací země. Odráželo to ducha doby i nenávist, 

která se během války nahromadila. Je velkou škodou, že ani politické elity se toho 

nedokázaly vyvarovat.63 

V národních výborech měly původně participovat veškeré politické 

subjekty. Alespoň tak to bylo deklarováno v Košicích: „Osvobozený lid vyšle 

do národních výborů své nejlepší představitele, nehledě na to, jsou-li nebo nejsou-

li příslušníky některé politické strany, kteří se však osvědčili v boji proti cizáckým 

vetřelcům a zrádcům a svými činy dokázali a dokazují skutečné vlastenecké cítění 

a demokratické přesvědčení. Zároveň však bude lid a vláda bedlivě střežit, aby 

se do národních výborů nevetřely živly, které spolupracovaly s okupanty, 

podporovaly zrádce a ve službách nepřítele si získaly mrzké osobní výhody.“64 

Na tomto příkladu vidíme ještě víc, nakolik byl text tvořen citově a nikoli 

výhradně politicky. Ačkoli bylo řečeno, že nebude brán ohled na politickou 

příslušnost, ve výsledku získali na převaze komunisté.65 A pokud ne přímo jako 

členové strany, tak pomocí sympatizantů ve stranách ostatních či nestraníků.66 

Stejně tak to probíhalo i na státní úrovni: Pavel Tigrid to popsal jako proces 

korumpování všech třetiřadých politiků z ostatních stran, kteří byli dost 

prospěchářští a prodejní. Uplatit je měly sliby ministerských postů, pokud by 

ve správném okamžiku podpořili dohodnutý seznam kandidátů a zároveň pokud 

                                                
62 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 

v Košicích, tzv. Košický vládní program [online], [cit. 17. 5. 2014], dostupné z: 
http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm 

63 Je rovněž s podivem, že dekret o národních výborech nijak nekodifikoval způsob volby 
do nich. Více viz: KMOCH, Pavel: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací 
komise v Benešově u Prahy (diplomová práce), Liberec 2013, s. 29. 

64 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 
v Košicích, tzv. Košický vládní program [online], [cit. 17. 5. 2014], dostupné z: 
http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm 

65 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: České dějiny soudobé – přednáška, Katedra historie, TU v Liberci 
2012. 

66 Více viz: KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-
73-X. 
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budou komunistickou stranu informovat o dění uvnitř vlastních stran.67 

V květnu roku 1946 byly MNV doplněny na základě výsledků 

parlamentních voleb.68 Ty s přehledem vyhráli komunisté (získali přes 40 % hlasů 

v českých zemích a 38 % v celé zemi. Započteme-li hlasy, které získali sociální 

demokraté a národní socialisté, zjistíme, že téměř 70 % obyvatelstva se svobodně 

vyslovilo pro nějakou formu socialismu).69 Nesmíme ale opomenout, 

že obyvatelstvo považované za Němce bylo z těchto voleb vyloučeno.70 

Činnost Městských národních výborů, respektive Okresních národních 

výborů, navázala na Revoluční národní výbory (RNV), které se vytvořily těsně 

po válce, mnohdy na základě různých odbojových skupin. V pohraničí je ale často 

tvořili i nově příchozí. Nejinak tomu bylo i v Liberci. 

 3.3  Poválečný Liberec 

Hned na začátek je třeba uvést základní fakta. Po druhé světové válce žilo 

v Liberci jen velmi málo osob české národnosti a jejich přesný počet nelze již 

dnes dohledat. O evidenci obyvatel je totiž možné hovořit až s výdejem 

potravinových lístků.71 Kateřina Lozoviuková ve své studii Němci v Liberci 

po druhé světové válce uvádí, že je pravděpodobné, že nálada v libereckém 

pohraničí byla jiná než ve vnitrozemí, a že konec války byl většinou místního 

obyvatelstva přijímán nikoli jako vítězství, ale jako porážka. Proto také řada 

                                                
67 Stejně tak sympatizoval s KSČ i ministr obrany Ludvík Svoboda, jehož vstup do strany 

dokonce Klement Gottwald ze strategických důvodů odmítl. Bylo pro něj mnohem výhodnější, 
moci tento post oficiálně svěřit nestraníkovi, ale přesto nad ním neztratit kontrolu. Viz: 
BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 978-80-7217-812-
4, s. 203. 

68 MACHALA, Jan: Trestání některých provinění proti národní cti v okrese Holešov 1945-1948 
(diplomová práce), Olomouc 2006, s. 78. 

69 Tomu odpovídala i celá řada opatření mezi lety 1945–1948 (znárodňování bank a klíčového 
průmyslu). Viz: BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu, 1. vyd. Brno, Jota 2011, ISBN 
978-80-7217-812-4, s. 199. 

70 Stejně tak tomu bylo v případě Maďarů. Obě skupiny totiž formálně pozbyly československé 
občanství. Podle Jana Machaly se to dotklo převážně komunistické voličské základny, která 
jako jediná politická strana v době první republiky reprezentovala občany bez ohledu 
na národnost. Komunisté tak přišli cca o 180 tisíc voličů. Viz: MACHALA, Jan: Retribuce 
a parlamentní volby 1946, in: Paměť a dějiny, 2013, č. 2, s. 39–51, ISSN 1802-8241, s. 39. 

71  Tzv. druhé přídělové období, od 25. června 1945. 
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Němců, hlavně těch říšských, město narychlo opustila.72 Těsně po válce vedl 

správu Liberce Revoluční národní výbor, kterému předsedal Josef Čapek (sociální 

demokrat), jemuž v té době bylo již skoro 70 let.73 Výbor se dal dohromady již 

koncem roku 1944 a připravoval se na poválečné převzetí Liberce.74 Setkání 

probíhala v odpoledních hodinách v bývalém domě na rohu ulic U Jezu 

a Bahnhofstraße,75 dnešní třídy 1. máje. Jako krytí používali schůzky adventistů, 

které zde probíhaly ve stejnou dobu.76 Zázemí výboru poskytl Josef Polívka 

ve své kanceláři. Díky jeho služebním cestám navíc udržovali kontakt s odbojáři 

v Turnově (konkrétně část skupiny Alex) a Praze. 

Informace o povstání v Praze, na Železnobrodsku a Turnovsku a fakt, 

že Konrád Henlein opustil město, vedla 7. května 1945 k jednání s vládním radou 

Fridrichem Vogelerem, zástupcem, kterého si Henlein v osobním dopise určil. 

V té době ale stále probíhala výuka dětí ve škole a v župním deníku Die Zeit vyšla 

ještě výzva Konráda Henleina k zachování klidu a pořádku. Roman Karpaš 

v Knize o Liberci dále píše, že liberečtí Češi narazili na rozhádaného Vogelera 

a velitele místní posádky, který odmítal složit zbraně, protože mu generál polní 

maršál77 Schörner telegramem sděloval, že zprávy o německé kapitulaci jsou 

                                                
72 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian, 

von – DVOŘÁK, Tomáš - KOVAŘÍK, David – a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945, 1. vyd. Brno, Matice moravská 2010, ISBN 978-80-86488-70-
7, s. 115. 

73 Čapek již jednou ve vedení města stál, když působil v čele národního výboru v roce 1918. Viz 
více: KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, 
s. 387. 

74 Přípravy probíhaly na základě ústavního dekretu ze dne 4. prosince l944, č. 18 Úředního 
věstníku československého o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění. 

75 Statutární město Liberec: Historické názvy ulic v aplikaci Marushka [online], [vid 9. 4. 2014], 
dostupné z: http://marushkapub.liberec.cz/ 

76 V důsledku mnichovské dohody se v září 1938 odtrhlo od Československé jednoty adventistů 
sedmého dne Severočeské sdružení, které se pod novým názvem Sudetoněmecké sdružení 
připojilo k Východoněmecké unii. Jak v Protektorátu Čechy a Morava, tak v Sudetech (a třetí 
říši samotné) se mohli adventisté scházet, ačkoli podléhali zvýšenému dohledu a celá řada 
z nich skončila v koncentračních táborech. Krom dalších restrikcí museli kazatelé dokládat 
svůj čistý árijský původ. V případě Československa jich bylo po válce několik set odsunuto 
jako „Němci“. Sudetoněmecké sdružení zaniklo v roce 1946. Více viz: KADLČKOVÁ, 
Stanislava: Rozvoj adventismu ve světě a v českých zemích (bakalářská práce), České 
Budějovice 2009. 

77 Roman Karpaš uvádí hodnost generála, ale v té době byl již povýšen do nejvyšší možné 
hodnosti Wehrmachtu, které mohl dosáhnout, generál polní maršál. Více viz: WETTE, 
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pouhou českou propagandou. Prý až po řadě dohadování Vogeler sepsal 

memorandum, kterým předal správu místodržitelství národnímu výboru.78 

O den později, 8. května, proběhlo jednání o převzetí radnice. Účastnili 

se jej zástupci národního výboru a starosta Rohn.79 Roman Karpaš uvádí, 

že jednání proběhla pokojně a následovalo je oznámení o předání radnice, které 

bylo vyhlášeno rozhlasem. Po několika letech opět v češtině.80 Tento důraz 

na český prvek se v poválečné době objevuje velmi často a nejen v oficiálních 

dokumentech, ale i v lidové tvorbě. Důkazem je například pohlednice radnice, 

na kterou byly přimalovány červenobílé prapory a připojen nápis: „O čem se nikdy 

libereckým Němcům nezdálo? Že bude jednou český prapor vláti s jejich 

radnice!“81 Vlna vyhroceného nacionalismu, odporu vůči všemu německému, 

byla pro poválečné období typická. Podíleli se na ní jak oficiální představitelé 

městských institucí, tak samotní občané (ať původní obyvatelstvo či nově 

příchozí). Podle Kateřiny Lozoviukové „příčiny takového chování tkví ve velké 

míře v několikaletém útlaku a byly reakcí na sílící germanizační politiku let 1938–

1945“. Dále ale uvádí, že ze vzpomínek pamětníků a z dostupných pramenů 

můžeme vyčíst, že v Liberci se tyto protiněmecké nálady nevyhrotily tolik, jako 

například v Ústí nad Labem či v Brně.82 Tam došlo přímo k masakrům, které 

se Liberci vyhnuly. 

Převzetím správy nad městem ale válka neskončila, boje trvaly ještě pár 

dní a ještě dlouho poté nebylo záhodno vycházet po setmění sám ven.83 Stejně tak 

ani vedení města nebylo bezproblémové. Nově příchozí se chtěli podílet na správě 

                                                                                                                                 
Wolfram: Wehrmacht, Obraz nepřítele, vyhlazovací válka, legendy, 1. vyd. Praha, Argo 2006, 
ISBN 80-7203-814-1. 

78 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 384. 
79 SOaK Liberec: Městský národní výbor Liberec (1910) 1945–1990 (1995) – INVENTÁŘ, 

Liberec 2006, ISBN nedostupné, s. II. 
80 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 384. 
81 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 

2011. 
82 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian, 

von – DVOŘÁK, Tomáš - KOVAŘÍK, David – a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945, 1. vyd. Brno, Matice moravská 2010, ISBN 978-80-86488-70-
7, s. 115. 

83 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 386. 
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města, jednu dobu to vypadalo, že národní výbory budou dva, ale nakonec se vše 

vyřešilo rozšířením původního RNV ze 17 na 31 členů. 

Jedním z nově příchozích členů RNV byl i Roman Thér, který spolu 

s dalšími přišel do Liberce 11. května 1945. O tom, co zde v Liberci zažil a jak to 

vypadalo, sepsal v roce 1946 krátké vzpomínky. Popisoval, že do pohraničí 

se „vhrnuli“ lidé, kteří se mnohdy chtěli vypořádat s tím, s čím se nemohli 

vypořádat ve svém dosavadním bydlišti: „Málo jich šlo opravdu zachraňovat – co 

se dá – a nebo budovat opravdu z lásky k národu a vlasti.“84 Sám ale přiznává, 

že i on si přál vybudovat pro sebe a svou rodinu lepší zázemí, než které zde v roce 

1938 musel zanechat. V Thérově případě tedy nejde vyloženě o novoosídlence, ale 

o navrátivšího se.85 

Roman Thér sympatizoval s Národní frontou a Košickým vládním 

programem, ale sám sebe definoval jako bezpartajního: „…cítil jsem se v něčem 

komunistou, v jiném socialistou – nebo demokratem – a křesťanem jsem též i bez 

lidové legitimace“. Zároveň byl optimistou, že se politické poměry brzy uklidní: 

„V spoustách práce a povinností nevnímal jsem stranické spršky a jejich vlhké 

a studené kapky jsem stíral nejen se svých, ale i přátelských tváří – s nadějí – 

že přece jen se i politicko-stranické počasí ustálí.“ Dále psal, že doufá, že volby 

vše uklidní a vyřeší, ale že se zklamal.86 

De facto ihned po příjezdu do Liberce se, jak píše, vydal na policii 

„v Laufrovce“ (Blažkova ulice),87 kde se setkal s několika svými známými, 

z nichž někteří byli později rovněž členy RVN: Ladislavem Drbohlavem 

a Jaroslavem Bulířem. Zároveň je velmi zajímavá informace, že Národní výbor 
                                                

84 Někteří nově příchozí přicházeli z čistě romantických důvodů. Není bohužel možné zpětně 
odhadnout, v jakém poměru byli vůči těm, jejichž důvody byly mnohem pragmatičtějšího rázu. 
Jisté ale je, že nový život lákal i osoby, které byly sociálně slabší, či chtěly před něčím utéci (ať 
šlo o špatnou pověst, vzpomínky či trestný čin). Více viz: MOŤKA, Radek: Osidlování Liberce 
po druhé světové válce (Bakalářská práce), Liberec 2013. 

85 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 
2011. 

86 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 
2011. 

87 Statutární město Liberec: Historické názvy ulic v aplikaci Marushka [online], [vid 9. 4. 2014], 
dostupné z: http://marushkapub.liberec.cz/ 
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byl, dle Théra, osočován z toho, že je složen „z Němců a kolaborantů.“88 I Roman 

Karpaš v Knize o Liberci píše, že „nebylo v některých místech najít ani jediného 

spolehlivého občana české nebo slovenské národnosti.“89 Přesto RNV sám sebe 

označoval jako zástupce „české menšiny“.90 Jedná se o typický příklad 

poválečného vyjadřování v pohraničních oblastech a nejen tam. 

Revoluční národní výbor v Liberci fungoval do 28. července 1945 a tvořili 

jej mimo jiné tito muži: Josef Čapek (předseda), Dr. Jindřich Balogh91 

(místopředseda), Josef Polívka, Josef Stýblo, Roman Thér, Václav Malý, Robert 

Sedláček, Josef Jáč, Adolf Macháček, Jaroslav Bulíř,92 Jaroslav Tichý, Karel 

Kotek, Josef Kulhánek, Ladislav Drbohlav, Petr Kazda, Josef Pelant, Jan Bárta, 

František Sedmidubský, Jan Tichý, Eduard Anděl,93 Antoš Šebela, Rudolf 

Tauchman, Gustav Vinař a Jan Fuksa. Členkou RNV byla také jedna žena: Marie 

Stýblová.94 

Již během funkce RNV, 29. května 1945, byla ustanovena Okresní správní 

komise (OSK), která měla plnit funkci ONV a převzít správu města. Členům RNV 

bylo poděkováno za jejich působení, přičemž byli zároveň požádáni o další 

pomoc, než jejich úkoly začne zpracovávat Místní správní komise (MSK). Ta 

vznikla 14. června 1945 a jejím předsedou se opět stal Josef Čapek. MSK zanikla 

spolu se vznikem řádně zvoleného MNV, na konci listopadu 1945.95 K této změně 

došlo na základě § 6 odst. 1 vládního nařízení ze dne 5. května 1945 č. 4. Sb., 

                                                
88 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 

2011. 
89 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 388. 
90 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 

2011. 
91 Pravděpodobně působil u Sboru národní bezpečnosti (SNB) viz fotografie v příloze. Vzhledem 

k rozlišení a kvalitě fotografie, jde o domněnku založenou na faktu, že v té době příslušníci 
SNB nosili bílé košile a příslušníci ČSA košile zelené. Více viz: MACEK, Pavel – UHLÍŘ, 
Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl II. Československá republika (1918-1939), 1. vyd, 
Praha, Police history 1999, ISBN 80-902670-0-9. 

92 Podle uniformy (předválečná) pravděpodobně působil u Československé armády (ČSA), viz 
výše. 

93 Otec jednoho z pamětníků z jejichž vzpomínek tato práce čerpá. 
94 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 

2011. 
95 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 386. 
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o volbě a pravomoci národních výborů, částečně upraveného vládním nařízením 

ze dne 7. srpna 1945 č. 44/1945 Sb. To praví, že „pro dočasnou správu obcí nebo 

okresů, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně nespolehlivého nemůže býti 

ustaven národní výbor, budou jmenovány správní komise, které mají přibrati 

k spolupráci zástupce státně spolehlivého obyvatelstva.“96Ačkoli jsme před chvílí 

popisovali doslova české národnostní „chvástání se“, státní správa Liberec 

nepovažovala za spolehlivý. Vznik MSK by vysvětloval i ony Thérovy poznámky 

o osočování RNV z němectví. 

Tyto byrokratické změny popisuje ve svém textu i Roman Thér. K výměně 

RNV97 za MSK, se vyjádřil těmito slovy: „Bylo dosaženo toho, že lidé neznalí 

města ani ovzduší – převzali veškeré [nečitelné] a chaos se rozšířil – na všechny 

strany. Vyhláška za vyhláškou – doplňky jejich a doplňky k doplňkům – potvrzení 

na potvrzení a o žádostech a dekretech ani nemluvě, jen z úřadu na úřad.“ Dále si 

stěžoval na to, že je zavalila práce, museli „s holýma rukama“ zdobit ruské 

velitelství nápisy a obrazy, za které, jak si poznamenal, nedostali zaplaceno.98 Lze 

tedy tvrdit, že ne všichni členové bývalého RNV tyto změny vítali a minimálně ti, 

kteří se do Liberce vraceli plni nadšení, cítili z poválečného vývoje jisté zklamání. 

Stejně tak, jako se vyvíjela státní správa, tak se rozvíjel i politický život: 

politické strany obnovily svou oficiální činnost, vznikaly i instituce jako Svaz 

národní revoluce. Tomu se věnuje kronika města Liberce: „Koncem září se poprvé 

sešel kroužek zájemců z řad revolučních bojovníků, aby utvořili odbočku Svazu 

národní revoluce. V říjnu pak ustanoven přípravný výbor krajské pobočky 

za účasti všech revolučních složek: partyzánů, legionářů barikádníků, zahraniční 

armády a osvobozených politických vězňů. Předsedou byl zvolen prof. Josef 

                                                
96 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky, Předpis č. 

4/1945 Sb., Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů [online], [cit. 1. 4. 2014], 
dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3 

97 V textu používá zkratku M.N.V., ale jde o Revoluční národní výbor. 
98 TĚTHALOVÁ, Markéta: Osidlování Liberecka ve vzpomínkách pamětníků (SVUČ), Liberec 

2011. 
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Kurka, jednatelem Vojtěch Talík.“99 

Právě Vojtěch Talík pak za Svaz národní revoluce (SNR) působil 

i v Národním výboru Velkého Liberce. Ten byl ustanoven ve středu 5. prosince 

1945. Liberecká kronika to komentovala slovy: „Stalo se tak proto, že Liberec 

dosáhl poloviny českých obyvatelů.“ Předsedou byl zvolen komunistický poslanec 

Jan Harus100 (primátor, 1946 povýšen na štábního kapitána čsl. armády v uznání 

za jeho zásluhy v boji za svobodu národů).101 Ustavující schůze se konala 

6. prosince 1945.102 Ve výboru byly přítomny strany Národní fronty.103 

Roman Karpaš píše, že 25. května 1945 byl zástupci stran Národní fronty 

                                                
99 SOkA, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1945, s. 48. 
100 *12. července 1892. Od 15. listopadu 1925 do 25. září 1929 poslanec Národního shromáždění. 

Byl údajně parašutistou východní armády. Mezi lety 1945–1960 poslancem Národního 
shromáždění. V padesátých letech působil jako ministr státní kontroly. V Liberci obýval vilu 
nad tzv. Henleinovou vilou. S jeho synem „Rudikem“ se jako dítě přátelil Jan Šolc mladší. Měl 
ale problémy se zákonem a kvůli pravomocnému rozsudku mu bylo na určitou dobu 
znemožněno působení v Národním shromáždění. Viz: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
Republiky, Poslanci a orgány [online], [cit. 1. 7. 2014], dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=1441; 

 Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky, Společná česko-slovenská digitální 
knihovna [online], [cit. 1. 7. 2014], dostupné z: 

 http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/001schuz/s001001.htm; 
 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 30. 6. 2014. 
101 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1946, s. 3. 
102 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1945, s. 62–66. 
103 Komunistická strana Československa: Jan Harus, poslanec, Liberec; Miloš Nykendaj, učitel, 

Růžodol I.; Josef Rynda, úředník, Liberec; Miloslav Kaplan, poštovní úředník, Liberec; 
B. Domáňová, Horní Růžodol; Josef Volí, zaměstnanec ČSD, Dolní Hanchov; Oldřich 
Šafránek, major, Liberec; Josef Miler, tovární mistr, Liberec; JUDr. Jankerle, advokát, Liberec. 

 Čs. strana národně socialistická: Jan Kögler, vrchní oficiál, Liberec; Emil Weiland, inspektor 
ČSD, Liberec; JUDr. Josef Kyselka, advokát, Liberec; A. Hauf-Černík, redaktor, Liberec; 
Růžena Košáková, tajemnice, Liberec; Jar. Kosek, inspektor kriminální policie, Liberec; Josef 
Halamíček, ředitel městských škol, Horní Růžodol; VI. Hofman, typograf, Liberec; Fr. Hudec, 
správce, Liberec; R. Taus, tajemník, Pavlovice; Josef Tauchmann, podúředník ČSD, Liberec; 
Josef Kurka, ředitel Obchodní akademie, Liberec. 

 Čs. strana sociálně demokratická: Antonín Urban, tajemník, Liberec; Ing. Josef Bitnar, Liberec; 
Fr. Kubant, ředitel družstva, Liberec; Vl. Veverka, úředník, Ruprechtice; Fr. Maděra, ředitel 
tiskárny, Starý Harcov; M. Hájkova, dělnice, Horní Růžodol; R. Bednář, krejčí, Františkov; 
Jar. Mráz, učitel, Pavlovice; Ant. Vávra, hostinský, Horní Růžodol; Fr. Šádek, úředník, 
Rochlice; Dr. V. Slezák, tajemník SOPV, Svaz české mládeže; Vojtěch Talík, Svaz národní 
revoluce, Liberec. 

 Čs. strana lidová: Fr. Havlík, obchodník, Horní Růžodol; M. Dříza, správce, Liberec; Josef 
Kotek, tajemník, Liberec; B. Hynek, přednosta stanice, Janův Důl; J. Fuchsa, obchodník, 
Liberec; Jar. Kolín, úředník, Horní Růžodol; Josef Duška, úředník, Liberec; O. Pelikán, 
úředník, Liberec; B. Marušák, správce, Liberec; Vl. Brožek, úředník, Liberec; M. Čihák, 
tajemník, za JSČZ, Liberec; J. Celler, úředník, za NTV, Růžodol I. 
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v sále České besedy zvolen Akční výbor Národní fronty (AV NF).104 V kronice 

města Liberce ale nalézáme informaci, že AV NF vznikl až 24. února 1948, tedy 

den před „Vítězným únorem“.105 Je jisté, že v tomto případě se Karpaš mýlil, 

protože akční výbory byly vytvářeny na základě Gottwaldovy výzvy v projevu 

z 21. února 1948.106 Co je ale pravdou v každém případě, je fakt, že na této 

platformě se později setkávali i Jan Šolc a Josef Kryslička, muži, kteří měli 

za sebou velmi rozličnou minulost, ale spojovala je zřejmě touha obnovit život 

v Liberci. 

 3.3.1  Příchod do Liberce 

Každý, kdo žil v Liberci, se musel hlásit na policejní stanici, kde byla 

o jeho pobytu vyplněna tzv. hlášenka. Evidence obyvatelstva byla zásadní pro 

obnovu města a udržení pořádku. Díky tomuto prameni získáváme podrobné 

informace o aktérech politického procesu a členech tzv. Krysličkovy teroristické 

skupiny, kteří zahynuli při výbuchu. Bohužel ale ne o všech. Značná část 

odsouzených ze sledovaného procesu a zahynuvších při výbuchu v policejních 

hlášenkách, které jsou uloženy v Státním okresním archivu Liberec, není 

k nalezení.107 Často jsou nedohledatelné i registrační karty jejich partnerů, 

na kterých by byly záznamy i o nich. Můžeme se pouze dohadovat, zda je to 

náhoda či záměr, přesto je to jistým způsobem signifikantní, že lidé, kteří jsou 

režimu nepohodlní, postupně mizí ze záznamů a kartoték.108 Z těch karet, které 

                                                
104 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 388. 
105 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 13. 
106 „Volám vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám vás, všechny dobré Čechy a Slováky, vás 

všechny - dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály - k jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, 
v okresech a v krajích akční výbory národní fronty z demokratických a pokrokových 
představitelů všech stran a všenárodních organisací. Zmařte v zárodku jakékoli provokace 
reakčních agentů. Buďte jednotni a rozhodni - a vaše pravda zvítězí!“ Viz: Totalita.cz, Projev 
Klementa Gottwalda [online], [cit 19. 7. 2014], dostupné z: 

 http://www.totalita.cz/txt/txt_o_gottwaldk_1948_02_21.pdf 
107 SOkA Liberec, MNV, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel. 
108 Podobně tak mizeli i čelní státní představitelé. Vzpomeňme například na retušované fotografie 

Klementa Gottwalda, ze kterých se „ztratili“ ústřední tajemník KSČ Rudolf Slánský a druhý 
místopředseda vlády Zdeněk Fierlinger. Více viz: LÁBOVÁ, Alena: Soumrak fotožurnalismu? 
(manipulace fotografií v digitální éře), 1. vyd. Praha, Karolinum 2009, ISBN 978-80-246-
1647-6. 
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se ale podařilo dohledat, je možné získat velmi cenné informace, jako jsou 

bydliště v Liberci, předchozí bydliště, ale co je hlavní, datum příchodu 

do Liberce. To je pro výzkum zásadní, protože v případě tzv. Krysličkovy 

teroristické skupiny a mýtů, které okolo ní vznikly, je třeba uvažovat v kontextu 

poválečného znovuosídlování pohraničí. 

Výjimkami, které se podařilo dohledat, jsou Jan Šolc, František Zima 

(karty jejich manželek chybí), manželka Ladislava Škrance Božena, manželé 

Šudomovi a Talíkovi. Krysličkova karta v záznamech rovněž chybí. Najdeme zde 

pouze kartu jeho manželky Marie. Ta zde je již s poznámkou o ovdovění. 

V případě těchto registračních karet jde často o první informace, které byly 

o dotyčných po jejich nastěhování do Liberce dostupné. 

Protože i naši aktéři byli při příchodu do Liberce pro své okolí „nováčky“, 

využiji tuto kapitolu pro jejich zevrubnější představení. 

 3.3.1.1  Josef Kryslička 

Josef Kryslička se narodil dne 14. února 1911 v Rožďalovicích jako páté 

ze šesti dětí. Měl dva starší bratry, Antonína a Jiřího, dvě starší sestry, a později 

přibyl ještě mladší bratr František. Antonín byl strážmistr četnictva v Náchodě, 

měl manželku a dvě dcery. Nejstarší sestra byla provdaná Reslová a měla syna 

Josefa Resla. Krysličkovi pocházeli z věřící rodiny, ale tato generace již nebyla 

praktikujícími katolíky,109 ačkoli Josef Kryslička římsko-katolické vyznání 

uváděl. 

Josef Kryslička byl ženatý, ale bezdětný (o možnost mít děti přišel 

následkem zranění při partyzánské akci).110 Svou rodinu v Rožďalovicích 

pravidelně zhruba jednou za dva týdny navštěvoval. Po jeho smrti tak krátce činila 

i jeho manželka, ale brzy toho, podle výpovědi Krysličkova synovce Jiřího, 

zanechala – důvodem mohlo být to, že se jako „dáma z města“ necítila mezi 

                                                
109 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
110 ABS, PS, sign. PS 2796/11, Josef Kryslička. 
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venkovskými příbuznými dobře.111 Ona sama byla, jak vypráví pamětník Jan Šolc 

mladší,112 v Liberci velmi oblíbená, pracovala v Severočeském konzumním 

družstvu.113 Jak můžeme zjistit z policejní registrace, Krysličkovi se vzali 

13. dubna 1941. Pro tuto práci je ale významnější datum 15. května 1947, den 

příchodu obou manželů do Liberce.114 

Osobnost Josefa Krysličky je možné poznat pouze zprostředkovaně. 

Z výpovědi Josefova synovce Jiřího Krysličky vyplývá, že Josef měl nejblíže 

právě k Jiřímu Krysličkovi staršímu. Ten totiž dokázal snášet jeho výbušnou 

povahu: „Podle slov mýho otce byl tenhle strýc svým způsobem rarita, protože 

zatímco všichni sourozenci, kteří přicházeli večer domů do malého domečku, kde 

všichni bydleli, tak byli potichu a zalehli. Tenhle strýc ale přišel a rozsvítil 

a jarmarky otvíral a večeřel a dělal prostě binec. Mimo jiné v záchvatu vzteku 

mýho tátu praštil cihlou. Takže prostě to byli, dá se říct, lumpové.“ Dále Jiří 

Kryslička mladší vypráví, jak se jeho strýc učil automechanikem: „Učil se tak 

dlouho, až jednou musel dlouho po šichtě spravovat s panem mistrem motocykl 

a jak byl umordovanej, tak si lehl na klakson a panu mistrovu zatroubil do uší, 

takže dostal z každý strany přes hubu. No a nenechal si to líbit a rozmlátil o něj 

přenosku, o toho pana mistra. Takže on to opravdu byl ďábel.“115 O tom, že byl 

Josef Kryslička „dynamickou“ osobností, hovoří i další z pamětníků, Jan Šolc.116 

Není známo, zda se Josef Kryslička skutečně vyučil. V rámci vojenské 

základní služby působil jako pilot u letectva a před válkou jako četník.117 

Kryslička k četnictvu vstoupil 1. října 1937.118 Mezi lety 1939 až 1944 působil 

na stanici v Hořicích jako četnický strážmistr.119 Po druhé světové válce četnictvo 

                                                
111 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
112 Syn odsouzeného Jana Šolce. 
113 Ulice Husova 1094/87, dnes budova kavárny Bez konceptu. Viz: Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 

6. 8. 2013. 
114  O čtyři dny později byla vypsána přihláška na policii. Viz: SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 

249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní přihláška Marie Krysličkové. 
115 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
116 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
117 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
118 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 1. 
119 ABS, H – HF, sign. H238, s. 56. 
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zaniklo a personál přebralo SNB. 5. května 1945 byl Kryslička kmenově zařazen 

na stanici v Doudlebech.120 V roce 1946 působil na bezpečnostním oddělení ONV 

v Hradci Králové.121 V říjnu 1946 byl zařazen jako starší strážmistr SNB ZOB – 

OZO122 v Hradci Králové, kde působil do poloviny roku 1947.123 Jeho kmenové 

zařazení bylo ZV SNB Praha.124 Na hrobě má krom epitafu „Vše zmizí, jen stopy 

tvojí lásky a práce zůstanou“ i poznámku, že byl praporčíkem SNB.125 Podle 

svých slov z výslechového protokolu měl být Kryslička povýšen na poručíka, ale 

kvůli jeho „zproštění ze služeb SNB“ k tomu nedošlo.126 

Do roku 1947 působil Josef Kryslička jako jednatel hradecké odbočky 

Svazu českých partyzánů127 (SČP),128 pak přesídlil do Liberce.129 Kryslička byl 

následně zaměstnán jako národní správce firmy Sieber, sportovní závod, 

v Liberci, Frýdlantská 12.130 

Z Liberce domů do Rožďalovic Josef Kryslička dojížděl nejprve 

na motorce s lodičkou značky DKV, pak ve voze Opel Olympia. Svého bratra 

Jiřího s rodinou se údajně snažil opakovaně přesvědčit k odchodu do Liberce. V té 

době bylo zcela běžné, že do „německého“ pohraničí odcházeli lidé, kteří 

z různých důvodů hledali nový domov. Tento „český element“ v roce 1947 již 

převládl, a proto můžeme o Liberci a okolí mluvit již jako o českém, nikoli 

německém městě, jakým do té doby bez pochyby bylo.131 Motivace příchozích 

mohly být „budovatelské“, někteří lidé se snažili obnovit vysídlené pohraničí; 
                                                

120 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 1. 
121 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 26. 
122 Zemský odbor bezpečnosti – Obranné zpravodajství oblasti. 
123 Tam byl údajně přijat na doporučení Ludvíka Egera, který se měl znát s Janem Ptáčníkem. Viz: 

ABS, H – HF, sign. H238, s. 57. 
124 Státní oblastní archiv Zámrsk, fond MLS Jičín, spis Ls 30/48 Václav Ďoubal. 
125 Archiv Jiřího Krysličky 
126 ABS, H – HF, sign. H238, s. 56. 
127 V archivních materiálech se nachází dvě varianty pro zkratku SČP ve SNR: jde 

o Sdružení/Svaz českých partyzánů ve Svazu národní revoluce. 
128 Údajně byl vždy k zastižení v partyzánské kanceláři. Viz: ABS, H – HF, sign. H238-01, s. 46. 
129 ABS, H – HF, sign. H238, s. 56. 
130 V archivním materiálu přiloženém ke Krysličkovu personálnímu spisu je uvedeno, že v zde 

minimálně od října 1948 dokonce i bydlel. Je to ale jediný výskyt, informace tohoto druhu 
a další záznamy tomu spíše odporují. Viz: ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 50. 

131 MOŤKA, Radek: Osidlování Liberce po druhé světové válce (Bakalářská práce), Liberec 2013, 
s. 11. 
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finanční, kdy osídlenci získali usedlost či vybavený byt za velmi nízkou částku. 

Také se sem navraceli lidé, kteří museli po zabrání Sudet či během války odejít 

do vnitrozemí. Řada (dočasných) migrantů ale přicházela ze zištných důvodů. Byl 

zachycen i dopis jedné ženy, která psala svému synovi (členu jedné z ozbrojených 

skupin v kraji): „Všichni již dostali z pohraničí plné kufry, jen já ještě nic.“132 

V neposlední řadě je důležité zdůraznit i fakt, že město Liberec bylo velice 

atraktivní lokalitou, což mohlo také sehrát určitou roli při výběru místa nového 

bydliště. 

Kryslička prý bratra lákal slovy: „Odjeďte do Liberce, všechno tady 

nechte, tam jsou zařízený baráky kompletně,“ což se ovšem podle Jiřího 

Krysličky nesetkalo s úspěchem: „Moje matka co je německý nechtěla ani vidět, 

takže jsme zůstali tam, kde jsme zůstali.“133 

O tom, že Krysličkovi zřejmě bydleli v domě zabaveném osobám 

považovaným za Němce, svědčí i lokalita134 a přepychové vybavení, o kterém 

vyprávěl jeho synovec Jiří: „Bydlel v obrovské vile, na tehdejší dobu luxusní 

bydlení. Koupelna obložená až ke stropu, všude samé zbraně a šavle a podobné 

věci… neuvěřitelná koupelna, velká… tam byl gauč gumovej, kterým protýkala 

teplá voda, aby byl vyhřátej. Neuvěřitelný věci, na tehdejší dobu. Pro mě zcela 

nepochopitelný.“135 Ovšem nutno podotknout, že ačkoli měli zřejmě přístup 

k zabaveným věcem, ve vile nebydleli Krysličkovi sami – bydlení s nimi sdílel 

policejní rada Vodvárko se ženou.136 

                                                
132 V reprodukovaném hlášení z Liberce z 26. června se dále uvádí: „Bezp. poměry neutěšené. 

Npor. Mora byl svědkem, když příslušník partyzánské skupiny ‚Černý ďábel‘ vraždou odstranil 
kapitána, pobočníka oné skupiny. Prostě případy jako na divokém západě. Skupiny skládají 
se doslovně z kavárenských flakáčů, kteří loupí, rabují, nikdo není před nimi jist životem. 
Do pohraničí přichází stále spousta lidí, kteří mají nekalé úmysly, takže se veřejně tvrdí: 
‚Z vnitrozemí sem jde celé podsvětí‘.“ Viz: ARBURG, Adrian, von – STANĚK, Tomáš (ed.): 
Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů. Díl 
II.1 Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1. vyd. Středokluky, 
Zdeněk Susa 2011, ISBN 978-80-86057-68-2, II.1–180B, pozn. pod čarou č. 11. 

133 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
134 Ulice Boční 17. Viz: Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
135 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
136 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013; 
 SOkA Liberec, MNV, ka. 137, kn. 256, Sbor národní bezpečnosti (SNB). 
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JUDr. Josef Vodvárko (*8. dubna 1906) se významně podílel na poválečné 

obnově Liberce. Přijel sem 3. června 1945 asi s 50 dalšími policejními úředníky 

a gážisty. Doprovázela je větší skupina uniformovaných četníků. Adrian von 

Arburg ve své publikaci Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–

1951 dále uvádí, že ani jeho příjezd neznamenal zásadní obrat v bezpečnosti 

města.137 I přesto však můžeme říci, že šlo o významnou osobnost, jednu 

z libereckých poválečných elit. Z archivních materiálů dále vyplývá, že byl 1. 

dubna 1947 povýšen na vrchního policejního radu.138 O měsíc a půl později, 

15. května 1947, přišel do Liberce i Josef Kryslička s chotí a stěhovali se rovnou 

k Vodvárkům.139 Nepodařilo se bohužel dohledat informaci, zda se znali již 

předtím, nebo zda šlo o „pouhé“ přidělení prestižního souseda. Mezilidské vztahy 

hrály v lokální politice vždy velkou roli, a je škoda, že již nejsou naživu jejich 

aktéři a pamětníci. Pomohlo by to osvětlit celou řadu aspektů práce. 

Později se ke Krysličkům a Vodvárkům, dle vyšetřovacích spisů StB, 

přistěhoval i Milan Brhel,140 syn Jana Brhela,141 který byl odsouzen v jednom 

z navazujících procesů. Oba dva s Krysličkou spojuje osoba Jana Ptáčníka, 

o kterém bude řeč dále.142 

Koncem září 1948 se Josef Kryslička krátce zdržoval u příbuzných 

v Kuklenách,143 odkud pocházel i Jan Ptáčník. Po smrti manžela Josefa se Marie 

Krysličková přestěhovala do Moskevské ulice 26/21. Prameny uvádějí datum 

změny bydliště 28. června 1949, tedy necelé dva měsíce po osudném výbuchu.144 

                                                
137 ARBURG, Adrian, von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého 

pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů. Díl II.1 Duben – srpen/září 1945: 
„Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1. vyd. Středokluky, Zdeněk Susa 2011, ISBN 978-80-
86057-68-2, II.1–152, pozn. pod čarou č. 3. 

138 SOkA Liberec, MNV, ka. 137, kn. 256, Sbor národní bezpečnosti (SNB), 1948, nečíslováno. 
139 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní přihláška 

Marie Krysličkové. 
140 *12. března 1931, Horní Přim. 
141 *18. května 1905, Láze. 
142 ABS, H – HF, sign. H238, s. 89. 
143 Klimkovi, Kampelíkova 394, Kukleny. 
144 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní přihláška 

Marie Krysličkové. 
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Jak již bylo řečeno, Josef Kryslička působil během druhé světové války 

jako četník v Hořicích. Zde byl rovněž údajně členem odbojové skupiny Obrana 

národa,145 což dokladoval potvrzením pro Sbor bezpečnostní služby, které si 

ovšem Kryslička sepsal sám. V textu stálo, že v roce 1941 byl „zapojen v Hořicích 

do vojenské odbojové skupiny Obrana národa“. Josef Kryslička popisoval, že jeho 

velitelem byl kpt. pěch. Jaroslav Hamouz.146 Rozepsal se i o dalších členech, 

kterým tímto nepřímo potvrdil partyzánskou činnost: „Jako zprav. spojka byl 

do téže skupiny přes moji osobu zapojen můj bratr Antonín Kryslička, pošt. 

zaměstnanec v Rožďalovicích. Jmenovaný pro tuto skupinu podával zprávy 

o stavu zásob munice v okolních lesích a o pohybech něm. posádek. Tyto zprávy 

byly také podávány přes spojku do Hradce Králové.“147 Citované informace se mi 

ale nepodařilo nikde dál dohledat a potvrdit. 

Dále Josef Kryslička ve svém potvrzení uvedl, že hořická vojenská 

odbojová skupina byla na podzim roku 1944 „po zradě gestapem odhalena“. 

Výsledkem bylo zatčení 46 osob, včetně kpt. Jaroslava Hamouze.148 Ztráta 

                                                
145 Šlo o nekomunistickou odbojovou skupinu, jednu ze tří největších odbojových organizací, 

která působila na území Protektorátu Čechy a Morava. Vznikla krátce po okupaci, v první 
polovině března 1939. Orientovala se na západní velmoci a spolupracovala se západním 
zahraničním odbojem. Její zakládající jádro tvořila část generality a vyšších důstojníků 
československé armády (J. Bílý, S. Vojcechovský, A Eliáš a H. Vojta). Sympatizanti 
a příslušníci věřili v brzkou a vítěznou válku a obnovu předmnichovského systému. Členská 
základna se rekrutovala z řad armády, Sokola, legionářů i úředníků. Budována a řízena byla, 
vzhledem ke svému původu, vojensky. V podstatě šlo o jistý druh podzemní armády, která 
ve chvíli, kdy by se blížila porážka Německa, měla vystoupit, vydat mobilisační vyhlášky 
a dosáhnout osvobození Československa silami domácího odboje. Právě ale vojenský systém 
vedl k poměrně jednoduchému rozbití organizace. Více viz: HUŇÁČEK, Zdeněk, a kol.: Český 
antifašismus a odboj: slovníková příručka. 1. vyd. Praha, Naše vojsko 1988, ISBN neuvedeno, 
s. 268-269; 

 KOKOŠKA, Stanislav: Obrana národa a počátek války, in: Dějiny a současnost, 1999, č. 4, s. 
16–21, ISSN 0418-5129. 

146 Snad totožný s Jaroslavem Hamouzem, pohřbeným na Pardubickém hřbitově Pod Břízami. 
Náhrobku odpovídá hodnost (nikoli však jednotka) a i smrt v Terezínském táboře je možná. 
Viz: Spolek pro vojenská pietní místa [online], [vid 9. 4. 2014], dostupné z: 
http://www.vets.cz/vpm/10087-kenotaf-jaroslav-hamouz/#10087-kenotaf-jaroslav-hamouz 

147 Archiv Jiřího Krysličky. 
148 Tomu časově odpovídá i databáze Polizeigefängnis Theresienstadt 1940–1945, kde je jistý 

Jaroslav Hamouz veden jako přijatý v listopadu 1944. Viz: Polizeigefängnis Theresienstadt 
1940-1945 [online], [vid. 9. 4. 2014], dostupné z: http://www.pamatnik-
terezin.cz/vyhledavani/mala-
pevnost/detail.php?table=Mala_pevnost_Terezin&col=id&value=13771 
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kontaktu jej donutila pracovat s dalšími lidmi z Hradce Králové.149 

Ve výslechovém protokolu ze 4. dubna 1949 popsal Josef Kryslička své 

odbojové působení obdobně, hovořil o prvním kontaktu kpt. Hamouzem, který 

měl být členem Obrany národa (odtud tedy tvrzení o práci pro ni) a také 

o seznámení se Šudomou, kterého až do revoluce znal pod krycím jménem 

„Slávek“. Ke konkrétním partyzánským akcím se vyjadřoval tak, že předával 

zprávy, Šudomovi předával oděvy „získané z různých akcí na Hořicku“, ale dále 

se prý o jeho činnost nezajímal. 

Po válce se Josef Kryslička podle svých slov účastnil s četou „Koblížky“ 

odzbrojování příslušníků německé armády na křižovatce „Láhovka“, což prý 

trvalo asi týden. Následně měl „čistit les od příslušníků německé armády“, a to 

ve Smrdově (dnešní Sázavka, Ptáčníkovo rodiště). Další akce měla být 

v Těchotíně, kde spadal pod velení nadporučíka Hýbl-Brodeckého.150 Nutno 

podotknout, že informace pochází z výslechového protokolu založeného 

pravděpodobně proti Janu Ptáčníkovi, proto byl Kryslička na informace relativně 

skoupý. Není ovšem jasné, při jaké příležitosti protokol vznikl, zda byl zatčen či 

pouze vyslýchán na stanici. Ze stejného zdroje pochází mimochodem zpráva, 

že Josef Kryslička byl v odboji nejaktivnější těsně před koncem války.151 Tato 

informace ale nevylučuje jeho odbojovou činnost i v dřívější době, spíše naopak. 

Pro většinu partyzánů, tak jak je známe, bylo toto chování vcelku typické. 

O Krysličkově partyzánském působení mluví i synovec Jiří. Společně 

s Jiřím Krysličkou starším měli působit v odbojové skupině „Václavík“, ovšem 

údajně o sobě netušili.152 Informaci o působení Jiřího Krysličky v divizi 

„Václavík“ se mi ovšem nepodařilo potvrdit (stejně jako v případě dalšího bratra, 

Antonína). Další odkazy na partyzánské působení Josefa Krysličky v uskupení 

                                                
149 Kryslička psal, že jeho „zprávy od té doby šly přes spojku do Hradce Králové a proto všichni, 

kteří byli jako zprav. spojky zapojeni byli vedeni jak pomocníci partyzánů, ježto zprávy jimi 
podávané byly předávány pro part. jednotky.“Na závěr tohoto potvrzení deklaroval, že je jako 
partyzán veden na MNO, Kleg. 5 pod čís. 1437. Viz: Archiv Jiřího Krysličky. 

150 ABS, H – HF, sign. H238, s. 56. 
151 ABS, H – HF, sign. H238, s. 51. 
152 Archiv Jiřího Krysličky 
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„Václavík“ se objevují ve vyšetřovacích spisech, které vedla StB, a v materiálech 

k AV NF. Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že po válce, když již působil 

v Liberci, Josef Kryslička rád chodil na veřejnosti v dlouhém černém koženém 

kabátě s partyzánským odznakem na klopě: „On chodil s brigadýrkou a v koženým 

plášti jako Murzin, jako ten partyzánský velitel, to byla taková identifikace. 

A na tom plášti nosil stříbrnou partyzánskou hvězdu. Což bylo jaksi nenáležitý, 

z hlediska ústrojový kázně, ale on ji nosil na tom plášti, aby každý viděl.“153 

S poválečnou dobou, v jejímž kontextu (převážně) představuji jednotlivé 

osoby, souvisí i „národní očista“. Podle Normana Naimarka skrývá označení 

„očista“ jak ve slovanském, tak německém pojetí, dvojí význam: „Znamená 

jednak očistu vlastní komunity od cizích prvků a jednak také očištění lidu 

od cizorodých elementů pocházejících z vlastních řad.“154 Americký historik 

Benjamin Frommer k tomu dodává, že v českém případě „cizího prvku“ mluvíme 

o sudetských Němcích, kteří museli opustit republiku.155 Proces odsunu byl 

nastartován již dlouho před koncem druhé světové války a měl se „konečně“ 

vyrovnat s národnostní otázkou Československé republiky, která některým 

politikům „nedala spát“ již od dob rozpadu Rakousko-Uherské říše. Ze stejného 

důvodu, jako nebyla připojena Horní a Dolní Lužice156 (československý národní 

stát by tak získal „příliš mnoho“ Němců) a z jakého bylo umožněno hlásit 

se k židovské národnosti,157 se chtěli politici v čele s prezidentem Edvardem 

Benešem vyrovnat s „německou otázkou“.158 Zde v tomto případě jde ale 

převážně o druhý význam slova „očista“, tedy o retribuci, která ovšem šla „ruku 
                                                

153 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
154 NAIMARK, Norman: Fire of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, 1. vyd. 

Cambridge, Harvard University Press 2001, ISBN 978-0-674-00313-2, s. 4-5 cit dle: 
FROMMER, Benjamin: Národní očista, retribuce v poválečném Československu, 1. vyd. 
Praha, Academia 2010, ISBN 978-80-200-1838-0, s. 20. 

155 FROMMER, Benjamin: Národní očista, retribuce v poválečném Československu, 1. vyd. 
Praha, Academia 2010, ISBN 978-80-200-1838-0, s. 20. 

156 Více viz: BOBKOVÁ, Lenka – BŘEZINA, Luděk – ZDICHYNEC, Jan: Horní a Dolní Lužice, 
1. vyd. Praha,  Libri 2008, ISBN 978-80-7277-382-4. 

157 Pomenšoval se tak počet Němců vůči Čechům a hlavně Slovákům, kterých bylo v mladém 
státě méně, než osob německé národnosti. Viz: LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: České dějiny 
soudobé – přednáška, Katedra historie, TU v Liberci 2012. 

158 Více viz: KUČERA, Jaroslav: Odsun nebo vyhnání?: Sudetští Němci v Československu, 
v letech 1945–1946, 1. vyd. Praha, H&H 1992, ISBN 80-85467-32-1. 
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v ruce“ s odsunem. K tomu patří i již zmiňovaný zákaz některých politických 

stran.159 

Na základě retribučních dekretů mělo dojít k potrestání „nacistických 

zločinců zrádců a jejich pomahačů“. Tomu se věnovaly hlavně tyto dekrety: 

dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16/1945 Sb., o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

soudech160 (tzv. velký retribuční dekret), dekret prezidenta republiky ze dne 19. 

června 1945, č. 17/1945 Sb., o Národním soudu, a dekret prezidenta republiky 

ze dne 27. října 1945, č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti 

národní cti (tzv. malý retribuční dekret). Z původního konceptu „malého 

retribučního dekretu“ vzešel podle Andrey Chrobákové Lněničkové ještě dekret 

ze dne 4. října 1945 č. 105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání 

činnosti veřejných zaměstnanců.161 Oproti tomu historik Pavel Kmoch tuto 

posloupnost rozporuje a tvrdí, že to bylo naopak.162 Ať je to tak či onak, tyto dva 

dekrety měly k sobě zřejmě nejblíže, částečně se dokonce překrývaly. To bylo 

upraveno až dodatky směrnic k „malému“dekretu. 

Směrnice podle Kmocha přišly proto, že „malý retribuční dekret“ byl vůči 

„velkému“ až příliš stručný (nedosahuje ani jedné celé strany). Kmoch vidí 

příčinu jednak v relativně krátké době přípravy dekretu a jednak jako úmysl 

ministerstva vnitra (Václav Nosek).163 Právě ministerstvo vnitra totiž vydávalo 

                                                
159 FROMMER, Benjamin: Národní očista, retribuce v poválečném Československu, 1. vyd. 

Praha, Academia 2010, ISBN 978-80-200-1838-0, s. 20. 
160 O vzniku MLS a jejich spolupráci s národními výbory se hovoří už v tzv. Košickém vládním 

programu. Viz: Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. 
dubna 1945 v Košicích, tzv. Košický vládní program [online], [cit. 17. 5. 2014], dostupné z: 
http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm 

161 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky: Dekret č. 
105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců [online], 
[cit. 3. 5. 2014], dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1945/sb48-45.pdf; 

 CHROBÁKOVÁ LNĚNIČKOVÁ, Andrea: "Malý" retribuční dekret v Ostravě 1945-1948 
(disertační práce), Brno, 2011, s. 40-41. 

162 KMOCH, Pavel: Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní 
nalézací komise v Benešově u Prahy (rukopis), 2014. 

163 V letech 1945–1953 řídil ministerstvo vnitra „londýnský“ komunista a místopředseda exilové 
Státní rady Václav Nosek (původně to ale měl být Rudolf Slánský). Právě Nosek ve svých 
projevech zdůrazňoval potřebu očisty veřejného života od kolaborantů a zrádců, mezi které ale 
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závazné prováděcí směrnice.164 Dekret č. 105/1945 Sb., měl podle prvních 

dodatků ke směrnicím ministerstva vnitra přednost před tzv. malým retribučním 

dekretem (č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti).165 

Řízení se ale nevylučovala, naopak, běžně probíhala obě souběžně. Směrnice 

upravovaly pouze prioritní kompetence té které komise.166 

Nutno podotknout, že postavení státních zaměstnanců nebylo vůbec 

záviděníhodné. Lucie Jarkovská píše, že bývalí českoslovenští policisté a četníci 

se po okupaci ocitli ve velice komplikovaném postavení: „ze včerejších nepřátel 

se stali okupanti, s nimiž bylo nezbytné jednat, dokonce jim pomáhat“. Museli tak 

dennodenně balancovat na úzké hranici mezi kolaborací, pasivitou a odbojem.167 

S Krysličkovým působením během druhé světové války souvisí 

i vyšetřování,168 které proti němu bylo vedeno před okresní vyšetřující komisí při 

                                                                                                                                 
řadil i slušné vlastence a demokraticky smýšlející občany. Odhalování zrádců orgány 
ministerstva vnitra se dělo na základě Noskových konzultací s vedením KSČ. Politiku strany 
sám aktivně vytvářel, působil v ÚV KSČ. Byl to on, kdo zcela podřídil ministerstvo vnitra 
stranickým potřebám komunistů. Z klíčového resortu se tak stal zásadní mocenský nástroj, 
který již ale popíral zásady demokratického státu. Vládní krize, která vypukla 20. února 1948, 
je připisována právě Noskovu odvolání nekomunistických příslušníků SNB a jejich nahrazení 
pravověrnými komunisty. Nosek pak zasedl i v nové vládě Národní fronty. I v té pokračoval 
v hledání vnějšího i vnitřního nepřítele. To se mu později jako zázrakem vyhnulo, ačkoli byl 
rovněž prošetřován. Ve funkci působil celkem osm let a za tu dobu měl na svědomí zničení 
desetitisíců lidských životů. Viz: KOLEKTIV AUTORŮ: Biografický slovník představitelů 
ministerstva vnitra v letech 1948–1989, Ministři a jejich náměstci, 1. vyd. Praha, ÚSTR 2003, 
ISBN 978-80-87211-25-0. 

164 Směrnice, určující rámec správního řízení „malé retribuce“, včetně skutkové podstaty 
provinění, byly vydány mimo jiné i na základě pravomoci ministra vnitra upravovat činnost 
národních výborů. Viz: KMOCH, Pavel: „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací 
komise v Benešově u Prahy (diplomová práce), Liberec 2013, s. 47. 

165 Dodatek ke směrnicím ministra vnitra ze dne 26. listopadu 1945 ku provedení dekretu 
prezidenta republiky č. 138/45 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti uvádí, 
že v případě konkurence trestných činů podle dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., 
o trestání některých provinění proti národní cti, a podle dekretu prezidenta republiky č. 
105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců, musela 
TNK počkat na vyjádření očistné komise. V případě, že tato vynesla zamítavý verdikt, k řízení 
před TNK nedocházelo. Pokud ale verdikt svědčil v neprospěch obviněného, mohlo následovat 
další řízení před TNK. Viz: KMOCH, Pavel: „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní 
nalézací komise v Benešově u Prahy (diplomová práce), Liberec 2013. 

166 KMOCH, Pavel: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově 
u Prahy (diplomová práce), Liberec 2013. 

167 JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na Královéhradecku 
1945-1948, 1. vyd. Praha, Prostor 2008, ISBN 978-80-7260-206-3, s. 191–192. 

168  ABS, H – HF, sign. H238, s. 51. 
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ONV v Hořicích, která spisy podstoupila Mimořádnému lidovému soudu v Jičíně. 

Ten řízení dne 29. března 1946 podle § 90 trestního řádu (zákon č. 119/1983 ř. 

z.),169 zastavil.170 Rozhodnutí tak přešlo na TNK v Hořicích.171 Zemské velitelství 

Sboru národní bezpečnosti (ZV SNB) v Praze navíc vypracovalo kárné oznámení 

pro podezření z činnosti postižitelné podle dekretu č. 105/1945 Sb.172 

Podle Jana Machaly, který se retribuci dlouhodobě věnuje, měl tento „dnes 

neprávem opomíjený dekret“ na starosti vyrovnání se s méně závažnými 

obviněními, jako bylo například aktivní členství ve fašistických stranách. Podle 

dekretu byly zřízeny očistné komise pro veřejné zaměstnance, které spadaly 

do pravomocí toho daného ministerstva, pod které patřil dotyčný zaměstnanec. 

Machala píše, že „ti zaměstnanci, placení z veřejných prostředků, kteří 

se za okupace např. hlásili k Němcům, propagovali antisemitismus, poskytovali 

výhody okupantům nebo jiným v dekretu uvedeným způsobem podporovali 

nacismus a okupační režim, měli být očistnými komisemi kázeňsky potrestáni, 

popřípadě dokonce propuštěni bez nároku na penzi“.173 Ve své diplomové práci 

Jan Machala oba dekrety zhodnotil takto: zatímco dekret č. 138/1945 Sb. měl 

provést očistu národní, dekret č. 105/1945 Sb. měl provést očistu stavovskou.174 

Řízení s Josefem Krysličkou probíhalo 1., 15. a 20. března 1947 před 

očistnou komisí pro veřejné zaměstnance při ONV v Hradci Králové. Jméno 

prvního přísedícího není známo, ale prameny uvádí, že druhým přísedícím byl 

                                                
169 „Shledá-li státní zástupce, prozkoumav oznámení nebo spisy přípravného vyhledávání, kteréž 

se má dle potřeby přičiněním jeho doplniti, že tu jsou dostatečné příčiny, aby zavedl řízení 
trestní proti určité osobě, nechť podá buď návrh, by se zavedlo přípravné vyšetřování (§ 91.), 
aneb obžalobu. Není-li tu takových příčin, má oznámení jemu učiněné odložiti, poznamenav 
krátce, co ho k tomu pohnulo, a má spisy přípravného vyhledávání poslati soudci 
vyšetřujícímu, připomena, že není příčiny k dalšímu stíhání. Soudce vyšetřující má v takovém 
případě vyhledávání přípravné zastaviti, a obviněného, jestli uvězněn, ihned propustiti.“ Viz: 
Epravo.cz, Zákon č. 119/1873 ř.z., jímž se uvádí trestní řád [online], [cit. 13. 6. 2014], dostupné 
z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=212&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

170 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 44. 
171 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 41. 
172 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 45–48. 
173 MACHALA, Jan: Retribuce a parlamentní volby 1946, in: Paměť a dějiny, 2013, č. 2, s. 39–

51, ISSN 1802-8241, s. 42. 
174 MACHALA, Jan: Trestání některých provinění proti národní cti v okrese Holešov 1945–1948 

(diplomová práce), Olomouc 2006. 
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Josef Bláhovec.175 K tomu je třeba podotknout, že podle dekretu měl být předseda 

komise a pokud možno i jeden z přísedících „práva znalý“. Při sestavování senátů 

očistných komisí (resp. vrchních očistných komisí) mělo být navíc přihlíženo 

k tomu, aby předsedou byl pokud možno občanský nebo vojenský soudce.176 

 Kryslička byl obviněn z toho, že dne 26. srpna 1942 „z přílišné služební 

horlivosti“ údajně nahlásil veliteli strážnice vrchnímu strážmistru Václavu 

Ďoubalovi, že obchodník Čeněk Strnad z Hořic v Podkrkonoší na černo ukrývá 

látky, přičemž zároveň oznámil, kde přesně se úkryt nachází. Podle Josefa 

Bláhovce, respektive jeho protokolu sepsaného pro StB, bylo prý Krysličkovi 

dobře známo, že Ďoubal sympatizuje s okupačními silami. Německá kriminální 

policie následně látky v hodnotě cca 60 000 Kčs zabavila a Strnad obdržel 

dvouletý nepodmíněný trest.177 O Václavu Ďoubalovi se ve své publikaci Odplata 

či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na Královéhradecku 1945–1948 

zmiňuje i Lucie Jarkovská. Píše, že mezi listopadem 1938 a březnem 1944 sloužil 

jako velitel četnické stanice v Hořicích a přestože se před válkou choval jako 

„dobrý Čech“, po okupaci své chování změnil: „začal mluvit výhradně německy, 

požadoval po podřízených, aby hajlovali, Čechům při výsleších nadával a týral 

je“. V polovině roku 1944 se stal členem Ligy proti bolševismu. Podle soudu byl 

udavačem a zavinil zatčení dvaceti osob, přičemž některým vyhrožoval násilím či 

smrtí. Byl mu uložen trest 20 let těžkého žaláře, ale propuštěn byl už v květnu 

1955.178 Jako jeden ze svědků proti němu vypovídal i Josef Kryslička. 

Ve výslechovém protokolu z října 1946, sepsaném pro vojenskou prokuraturu 

v Hradci Králové, potvrzuje jeho vinu v několika případech kolaborace 

s okupanty.179 

                                                
175 Informace vychází z prohlášení, které sepsal 3. ledna 1949. Viz: ABS, H – HF, sign. H238, s. 

51. 
176 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky: Dekret č. 

105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců [online], 
[cit. 3. 5. 2014], dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1945/sb48-45.pdf 

177 ABS, H – HF, sign. H238, s. 51. 
178 JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na Královéhradecku 

1945-1948, 1. vyd. Praha, Prostor 2008, ISBN 978-80-7260-206-3, s. 196. 
179 Státní oblastní archiv Zámrsk, fond Mimořádný lidový soud Jičín, spis Ls 30/48 Václav 
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Další obvinění proti Josefu Krysličkovi tvrdilo, že zneužil tísně Anny 

Janderové, které zatkli švagra (Josef Ornst z Hořic). Pod záminkou udání Gestapu 

z ní měl vylákat 20 000 Kčs a blíže neurčený objem potravin a dřeva. Poslední 

obvinění znělo tak, že Josef Kryslička namluvil manželce zatčeného Čeňka 

Strnada, že jej udal jistý Josef Pojkar. Zároveň od ní měl také získat látku 

na šaty.180 Josef Bláhovec pro StB vypověděl, že byl na základě přednesených 

svědectví181 přesvědčen o Krysličkově vině. Jeho názor (a hlavně výměru trestu) 

ale údajně změnila výpověď Jana Ptáčníka (v té době předseda krajské odbočky 

Sdružení českých partyzánů ve Svazu národní revoluce (SNR) v Hradci Králové). 

Ptáčník totiž tvrdil, že Kryslička byl od roku 1941 členem ilegální odbojové 

organizace a výše zmíněné skutky konal na pokyn kapitána Hamouze, na jehož 

skupinu byl prostřednictvím „jistého Šudomy“ napojen. Takto získané prostředky 

byly použity pro financování odbojové činnosti, přičemž Jan Ptáčník, jako hlava 

skupiny, o tom také věděl. Jelikož se ale osoby, které byly takto finančně 

podporovány či upláceny, nedožily konce okupace, jediná svědectví, která byla 

k dispozici, byla právě Ptáčníkovo a Šudomovo. To ještě údajně podpořil 

Kryslička předložením dekretů na čsl. válečný kříž, sovětskou medaili vlastenecké 

války, odznak čsl. partyzána a dalších potvrzení o jeho odbojové činnosti. 

Na základě těchto podkladů byl Josefu Krysličkovi „vyměřen nejnižší trest, 

jaký dekret č. 105/45 Sb. připouštěl,“182 byl potrestán důtkou podle § 3 odst. 1. 

a), a zůstal v činné službě. Otázkou je, zda byla důtka opravdu nejmírnější formou 

trestu. Zpravidla se de facto rovnala veřejnému pokárání a dehonestaci dané 

osoby. V dobovém tisku ani dalších pramenech se ale nepodařilo zmínky 

potvrzující tuto domněnku dohledat. 

Rozhodnutí očistné komise pro veřejné zaměstnance při ONV v Hradci 

Králové bylo navíc 7. listopadu 1947 potvrzeno i nálezem vrchní očistné komise 

                                                                                                                                 
Ďoubal. 

180 ABS, PS, sign. PS 2796/11, Josef Kryslička. 
181  Václav Ďoubal, Františka Strnadová, Josef Pojkar, Čeněk Strnad a Emanuel Svoboda. 
182 ABS, H – HF, sign. H238, s. 51. 
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pro veřejné zaměstnance při MV.183 

Paralelní šetření TNK nebylo uzavřeno, případ přešel po skončení „první“ 

retribuce před okresní soud, který jej rovněž nedořešil. V rámci „druhé“ retribuce 

ale došlo k revizi celého případu. 

7. ledna 1948, tedy ještě před započetím retribučních revizí, byl 

Krysličkův spis zaslán z MLS Jičín na vojenskou prokuraturu do Hradce 

Králové,184 kam spadal, protože Josef Kryslička byl z titulu svého povolání 

osobou vojenskou. Pavel Kmoch tvrdí, že retribuční dekrety si často, obzvláště 

během druhé retribuce, konkurovaly, a cílem bylo hlavně dotyčnou osobu 

odsoudit.185 Proto se 24. září 1948 konalo v rámci revizí ještě hlavní přelíčení před 

MLS v Jičíně.186 Josef Kryslička byl rozhodnutím Mimořádného lidového soudu 

obvinění zproštěn, ale zároveň byl k 1. září 1948 propuštěn ze služeb SNB, aniž 

by někde byl uveden konkrétní důvod jeho propuštění.187 

V retribučních řízeních panoval hlavně zpočátku veliký chaos, ale 

na případu Josefa Krysličky je vidět, že se určité nedostatky nepodařilo odstranit. 

Tím si vysvětluji fakt, že vojenská prokuratura případ odložila již 10. června 

1948, protože prokurátor neshledal dostatečné důvody k dalšímu trestnímu 

stíhání. Podle něj bylo rozhodnutí vydané podle dekretu č. 105 dostačující.188 30. 

července 1948 ale došlo k zavedení revizního trestního řízení podle zákona 

34/1948 Sb., dekretu prezidenta republiky 138/1945 Sb. Toto řízení bylo vedeno 

u ONV Hořice.189 20. prosince 1948 se Trestní nalézací komise ONV Hořice 

usnesla se případem dále nezabývat, protože jako příslušník SNB náleží před 

                                                
183 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 53. 
184 Státní okresní archiv (SOaK) Jičín, fond Trestní nalézací komise (TNK) Hořice, ka. 4. 
185 Více viz: KMOCH, Pavel: Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích 

a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy (rukopis), 2014. 
186 Více k tématu druhé retribuce viz: KOČOVÁ, Kateřina: Druhá retribuce. Činnost 

mimořádných lidových soudů v roce 1948, in: Soudobé dějiny 12, č. 3-4, Praha, Ústav pro 
soudobé dějiny 2005,  s. 586-625. 

187 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 33. 
188 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 53. 
189 SOaK Jičín, fond Národní výbor (NV) Hořice 1945–1960, sing. 133. 
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vojenský soud, a spis byl odeslán vojenské prokuratuře,190 která ale již dávno 

rozhodla. Tím vznikla navíc paradoxní situace, kdy byl Josef Kryslička poslán 

před vojenský soud, který nejen, že jej už dříve osvobodil, ale navíc to bylo 

ve chvíli, když již Kryslička vojenskou osobou nebyl, protože byl v září 1948 

propuštěn. 

K technické stránce vyšetřování nutno podotknout, že probíhalo, alespoň 

v prvních letech, na svobodě, Josef Kryslička nebyl ani zajištěn, ani zbaven 

služby.191 Při revizi případu byl již odeslán na dovolenou, ze které byl následně 

propuštěn.192 Agendu k sérii vyšetřování obstarávaly místní úřadovny SNB. 

Zajímavé je, že na sepsání některých protokolů s Josefem Krysličkou dohlížel 

„z moci úřední“ i Hýbl-Brodecký.193 Perličkou z protokolů je opakovaná zmínka 

o souzení Josefa Krysličky podle dekretu prezidenta republiky č. 116/1945. Jde 

o zjevnou záměnu s dekretem č. 16/1945, kterou ale jednotliví protokoláři 

kopírovali. 

Ve svědeckých výpovědích se objevují informace protichůdné. Je očividné, 

že výpovědi, které potvrzují udání, se snaží Josefa Krysličku co nejvíce očernit, 

naopak v jeho prospěch hovoří výpovědi Stanislava Šudomy, Jana Ptáčníka, ale 

i jeho četnických kolegů a lidí, kterým měl během války pomoci (informace 

o chystané kontrole apod.). Zdá se, jako by proti sobě stály dvě skupiny lidí, které 

si vyřizují účty. Je dále nutné podotknout, že případy vyšetřování protektorátních 

četníků byly zcela běžným jevem, část z nich sloužila i k vyřizování osobních 

účtů. Napadnout úřední osobu obviněním z kolaborace bylo velmi snadné. 

Pro Josefa Krysličku hovořilo několik výpovědí osob, kterých se měl 

zastat či je údajně varoval, stornoval udání nebo vyřídil jejich vzkazy rodině, 

pokud byli zatčeni. Ve spisu nalezneme i dobrozdání libereckého JUDr. Josefa 

Vindiše,194 který potvrzoval Krysličkovu odbojovou spolupráci s kapitánem 

                                                
190 SOaK Jičín, NV Hořice 1945–1960, sing. 133. 
191 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 48. 
192 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 50. 
193 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 27. 
194 Advokát pocházející z Hořic, ale v září 1945 již působil v Liberci, kde zastupoval Národní 
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Hamouzem a dalšími. Zároveň potvrdil, že (nejen) jej varoval před akcemi 

okupačních sil.195 Může to být jeden z dalších prominentních (?) kontaktů, který 

Josef Kryslička v Liberci měl. 

Součástí spisu je i dotaz Jana Ptáčníka, který Krysličku líčil jako 

charakterního bojovníka za svobodu, který sám požádal o přešetření případu před 

lidovým soudem (původní šetření prý probíhalo pod taktovkou příslušné složky 

OBZ, protože Kryslička spadal pod vojenský odboj, a výsledky byly skartovány). 

Ptáčník se tázal, proč za celý rok vyšetřování nedošla Trestní nalézací komise při 

ONV k žádnému nálezu. Mimo jiné Ptáčník uvedl, že Kryslička se účastnil odboje 

se zbraní v ruce, pod ruským velením a byl během bojů zraněn. Toto zranění ale 

nebylo blíže specifikováno.196 

Pro období komunismu je signifikantní, že docházelo k vytváření 

politických procesů s (domnělými) odpůrci režimu, místo toho, aby byly 

vyšetřeny reálné a závažné kauzy. To je také příklad masakru Němců v Mladkově. 

V české literatuře o něm informuje například Emil Trojan197 a i Arburg a Staněk198 

ve své komentované edici pramenů.199 22. května 1945 zde bylo na základě 

rozhodnutí tzv. lidového soudu doslova utýráno několik občanů německé 

národnosti. Jejich katy byli členové partyzánské divize Václavík, brigády 

Brodecký, přesněji čety Alfa (resp. Alfa I). Členem senátu „lidového soudu“ byl 

i Alfons Koblížek, velitel čety Alfa I, která měla za úkol provést „vyčištění" 

města. Je pravděpodobné, že Alfons Koblížek byl velitelem i čety Koblížky, s níž 

se Josef Kryslička účastnil odzbrojování příslušníků německé armády (viz výše), 

či že šlo dokonce o četu totožnou s četou Alfa I. 

                                                                                                                                 
správce firmy Pavel Scheider. Více viz: MOŤKA, Radek: Osidlování Liberce po druhé světové 
válce (Bakalářská práce), Liberec 2013. 

195 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 28. 
196 ABS, PS, sign. PS 2796/11 Josef Kryslička, s. 40. 
197 TROJAN, Emil: Tak přísahali… Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939–1945, 1. 

vyd., Ústí nad Orlicí, Oftis, 2001, ISBN 80-86042-42-1. 
198 Ti pak odkazují i na další zahraniční literaturu, ze které částečně čerpá Trojan. 
199 ARBURG, Adrian, von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého 

pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů. Díl II.1 Duben – srpen/září 1945: 
„Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1. vyd. Středokluky, Zdeněk Susa 2011, ISBN 978-80-
86057-68-2, II.1–87. 
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Rozhodnutí samozvaných soudců byla strašlivá: tělesné tresty a deset 

rozsudků smrti, které byly promptně vykonány. Čtyři muže dokonce partyzáni 

utloukli a nakonec je nahé oběsili na stromech před kostelem. Zbývajících šest 

mužů bylo „pouze“ zastřeleno. Vzpomínky pamětníků, které Trojan ve své knize 

cituje, jsou mrazivou ukázkou čiré nenávisti.200 

Komunisté neměli na vyšetřování pramalý zájem, protože taková 

pozornost by poškodila obraz partyzána jako bojovníka za svobodu 

a socialistickou budoucnost. Případ se dostal „na přetřes“ až pádu komunistického 

režimu. Správa Federálního policejního sboru pro vyšetřování – referát Praha 

uvedla, že „ze strany partyzánské čety Alfa 1, patřící do partyzánské brigády 

VÁCLAVÍK, došlo ke spáchání trestného činu vraždy, protože přesně nezjištění 

členové jmenované partyzánské čety úmyslně usmrtili více osob a to zvlášť 

surovým způsobem“. Vzhledem k tomu, že trestnost uvedeného činu zanikla 

po uplynutí dvaceti let, bylo trestné stíhání pachatelů tohoto trestného činu 

promlčeno.201 

Důvod, proč zde tento případ zmiňuji, je prostý – v materiálech 

z pozůstalosti Jana Ptáčníka, v literatuře a i ve spisech StB je opakovaně uváděno, 

že členem čety Alfa I byl i Josef Kryslička. Neexistují přímé důkazy o tom, 

že se Josef Kryslička na masakru podílel, ale je to vysoce pravděpodobné. 

V druhém díle Trojanovy knihy je přetištěná fotografie, na které by 

pravděpodobně mohl být právě Josef Kryslička. Popisek, který Trojan 

s Vaňourkem připojili, vyobrazeného muže označuje jako účastníka dalšího 

masakru, tentokrát v Lanškrouně, kde se četa Alfa I rovněž pohybovala. 

Fotografie je ke srovnání s Krysličkovou přiložena v příloze. 

 

                                                
200 Více viz: TROJAN, Emil: Tak přísahali… Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 

1939–1945, 1. vyd., Ústí nad Orlicí, Oftis, 2001, ISBN 80-86042-42-1. 
201 TROJAN, Emil: Tak přísahali… Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939–1945, 1. 

vyd., Ústí nad Orlicí, Oftis, 2001, ISBN 80-86042-42-1, 275–277. 
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 3.3.1.2  Vojtěch Talík 

Vojtěch Talík (*11. října 1902) do Liberce přišel podle údaje z policejní 

hlášenky 12. června 1945 společně se svou ženou Amálií202. U obou je jako 

předchozí bydliště uvedena Olomouc, kde se i v říjnu roku 1924 vzali. Jejich 

první liberecká adresa byla Gärtnerova ulice číslo 5, dnešní ulice Třebízského.203 

Vojtěch Talík měl byt v osobním vlastnictví, ale na registrační kartě je přeškrtnutý 

nápis „státní majetek“. Není tedy jisté, zda byt přešel do osobního vlastnictví 

později či došlo k chybě při vyplňování formuláře.204 

Od roku 1919 byl členem sociální demokracie, ale nezastával žádnou 

funkci. Členem strany byl i po válce a ve slučovací akci205 přešel do KSČ.206 

Vojtěch Talík byl majitelem inzertní kanceláře, o kterou po únoru 1948 přišel. 

V protokolu ze soudního řízení je uvedeno, že měsíčně vydělával 8000–

10 000 Kčs,207 ale to je, domnívám se, nereálné. 

Pro Talíka byl politický proces před Státním soudem již čtvrtým soudním 

řízením. Ve třicátých letech byl dvakrát odsouzen za zpronevěru či podvod.208 

                                                
202 *21. dubna 1903, roz. Jakišová. V některých pramenech je uváděna jako Milada. 
203 Statutární město Liberec: Historické názvy ulic v aplikaci Marushka [online], [vid 9. 4. 2014], 

dostupné z: http://marushkapub.liberec.cz/ 
204 SOkA Liberec, MNV, ka. 121, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní 

přihlášky Vojtěcha Talíka a Amálie Talíkové. 
205 27. června 1948 rozhodlo vedení KSČ o sloučení sociální demokracie s komunisty. Do strany 

byli přijati pouze ti, kteří již dříve projevili zájem o komunistické ideály. Viz více: Totalita.cz, 
Dopis Klementa Gottwalda slavnostnímu shromáždění KSČ a ČSSD ze dne 27. června 1948 
[online], ]cit. 22. 7. 2014], dostupné z: 

 http://www.totalita.cz/txt/txt_o_gottwaldk_1948_06_27.pdf 
206 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 136. 
207 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 136. 
208 První rozsudek padl 21. listopadu 1932 podle § 461 zákona č. 117/1852 ř. z. ze dne 27. května 

1852, o zločinech, přečinech a přestupcích. § 461 se věnuje menším zpronevěrám a podvodům 
a Vojtěch Talík byl potrestán odnětím svobody po dobu jednoho týdne. O dva roky později byl 
souzen podle stejného paragrafu a odsouzen k odnětí svobody na 5 dní (pod minimální 
hranicí). Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík 
a spol.; 

 Epravo.cz, Zákon č. 31/1929 Sb., kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády 
[online], [cit 14. 3. 2014], dostupné z: 

 http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=4783&Section=1&IdPara=1&ParaC=2; 
 Epravo.cz, Zákon 117/1852 ř.z., Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích [online], 

[cit. 14. 3. 2014], dostupné z: 
 http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
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Další soud probíhal po druhé světové válce před MLS. Ve výpovědi, která zazněla 

při hlavním líčení, Talík uvedl, že byl vyšetřován „pro vydávání protižidovských 

brožur za okupace.“209 Bohužel se k tomuto nepodařilo dohledat žádné další 

relevantní informace. Za zmínku ale stojí fakt, že stát před MLS za antisemitismus 

bylo relativně neobvyklé.210 Dále Talík udával, že byl „uznán vinným, ale 

od potrestání bylo upuštěno vzhledem k… illegální činnosti proti okupantům“.211 

To by odpovídalo § 16 odst. 2 tzv. velkého retribučního dekretu,212 který 

dovoloval prominutí trestu v případě, že se dotyčný podílel na odboji či jinak 

pomáhal proti okupačním mocnostem. Nemusí to ale nutně znamenat, že dotyčný 

byl odbojářem, § 16 odst. 2 byl často zneužíván a udělován i v případě, kdy řádné 

odůvodnění chybělo.213 

U Státního soudu Talík vypověděl, že v roce 1939 organizoval odchod 

důstojníků za hranice, podílel se na vytvoření ilegální skupiny, která vydávala 

letáky. Obstarával potraviny pro partyzány a ilegální komunisty. Další informace, 

které mám, jsou bohužel nedatované. Talík tvrdil, že přešel na ruskou frontu 

                                                
209 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 136. 
210 Viz více: BORÁK, Mečislav: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská 

problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV 
v letech 1945-1948. (Sborník příspěvků), 1. vyd. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
2002, ISBN 80-86224-35-X. 

211 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 136. 
212 „Soud může snížiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější, 

v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku upustiti od potrestání, je-li 
obecně známo, nebo lze-li bez průtahů prokázati, že obžalovaný jednal s úmyslem prospěti 
českému nebo slovenskému národu nebo Československé republice či jejím spojencům nebo 
jinému obecnému zájmu, nebo že se pozdější svou činností zasloužil o osvobození republiky 
z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že po svém 
obrácení na cestě povinnosti už vytrval.“ Viz: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky 
Ministerstva vnitra České republiky, Dekret č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, 
zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech [online], [cit. 1. 4. 2014], 
dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=9 

213 K nezákonnému používání § 16 odst. 2 začalo ve zvýšené míře docházet především v 
souvislosti s odsunem osob považovaných za Němce ve chvíli, kdy bylo jasné, že státní 
politika dává přednost odsunu Němců před jejich potrestáním. Důvody byly jasné: obava ze 
zastavení odsunu, a toho, že Němci v obnovené republice zůstanou. Použití bylo možné i v 
případě některých Čechů, protože jim přišlo nespravedlivé, že by Němci v souvislosti s 
odsunem odsouzeni nebyli a Čech by za stejný čin odsouzen byl. V tom případě byl použit § 16 
odst. 2 i bez reálné odbojové činnosti. Viz více: LOZOVIUKOVÁ, KATEŘINA: Spravedlnost 
podle dekretu prezidenta republiky – činnost mimořádných lidových soudů v severních a 
severozápadních Čechách (disertační práce), Hradec Králové 2006, s. 39 - 45. 
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a že pak společně se dvěma důstojníky podnikli průzkum opevnění Olomouce.214 

K tomu pak doložil potvrzení o členství v Odbojovém hnutí bývalých 

Žižkovských zbraní a o tom, že byl jedním z organizátorů a důvěrníkem skupiny 

Velký Olomouc. Měl údajně podporovat partyzány i informovat Rudou armádu.215 

 3.3.1.3  Stanislav Šudoma 

Stanislav Šudoma (*2. listopadu 1914) přišel do Liberce z Hradce Králové 

a to až 11. června 1946. Jeho manželka Božena216 přišla spolu s ním. Bydleli 

v bytě v osobním vlastnictví, na Pražské ulici 147/30. Dům byl ale státní.217 

V době procesu měli tři děti (Stanislav *1939, Boženka *1940 a Jana *1946).218 

Za druhé světové války Stanislav Šudoma spolupracoval s Janem 

Ptáčníkem v odbojové organizaci Václavík: podporoval rodiny po zatčených 

živitelích (poskytoval jim léky, potraviny, šatstvo, finance…). Zároveň pomáhal 

partyzánské skupině Jermak (Bystrá u Poličky, Šudomovo rodiště). Údajně znal 

majora Mursina i poručíka Hýbl-Brodeckého (ten v té době působil jako 

zásobovací referent, údajně byl v kontaktu se Sověty).219 V odboji se rovněž 

seznámil s Josefem Krysličkou.220 Ze spisu k „Akci Trojka“221 je patrno, 

že Šudoma byl obviněn z provinění proti národní cti… ale trestní řízení bylo 

zastaveno.222 Podle této informace měl stát před TNK tak jako Kryslička, 

nepodařilo se ale zatím dohledat, před kterou komisí byl jeho případ vyšetřován, 

                                                
214 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 14. 
215 Toto potvrzení bylo vydáno 3. června 1945 komunistickou odbojovou skupinou Žižkovy 

zbraně. Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík 
a spol., s. 163. 

216 *30. října 1914, roz. Syručková 
217 SOkA Liberec, MNV, ka. 120, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní 

přihlášky Stanislava Šudomy a Boženy Šudomové. 
218 Národní archiv (NA), nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava 

Šudomy. 
219 ABS, H – HF, sign. H238, s. 44. 
220 ABS, H – HF, sign. H238, s. 56. 
221 Tzv. Akce Trojka bylo vyšetřování vedené proti Janu Ptáčníkovi a dalším osobám z bývalé 

partyzánské divize Václavík. Vyšetřovací spis se stal významným pramenem, ze kterého tato 
práce čerpá, protože zde jsou obsaženy právě i výslechové protokoly Josefa Krysličky 
a Stanislava Šudomy. 

222 ABS, H – HF, sign. H238-1, s. 32. 
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proto o něm bohužel víc není známo. Ve stejném spise rovněž lze nalézt 

informaci, že byl odsouzen v jakési „látkové aféře“ na osm měsíců podmíněně.223 

Bohužel se nic bližšího o tomto procesu ani o samotné „aféře“ nepodařilo zjistit, 

je ale možné, že se jednalo o rozsudek podle zákona č. 15/1947 Sb., o stíhání 

černého obchodu a podobných pletich. 

Po válce se Stanislav Šudoma živil jako vedoucí brusírny 

(nožířství) v Liberci. Když mu byl ve vazbě předložen dotazník, tak uvedl, že ani 

před, ani po roce 1945 nebyl politicky organizován. Stejně tak ale uvedl, že nebyl 

nikdy souzen ani trestán.224 

 3.3.1.4  František Zima 

O Františku Zimovi (*19. června 1909) bylo možné z policejní kartotéky 

vyčíst, že do Liberce přišel z Mladé Boleslavi 24. května roku 1945, tedy těsně 

po konci války. V Liberci nikdy před tím nebydlel, ale důvody jeho příchodu 

na sever jsou bohužel neznámé. Bydlel v bytě v osobním vlastnictví, v ulici 

Schubertova číslo 4 (dnešní ulice Jiskrova).225 Kartu manželky Hedviky226 nebylo 

možné dohledat, ačkoli se v kartotéce vyskytuje její jmenovkyně, která má 

za manžela rovněž Františka Zimu. Toto zjištění je pro práci zásadní, protože bez 

data narození nelze stoprocentně říci, o kterém Františku Zimovi další úřední 

materiály hovoří.227 

Zimův otec byl textilní zaměstnanec, František sám se vyučil typografem, 

ale po skončení základní vojenské služby byl nezaměstnaný, takže příležitostně 

pracoval jako pomocný dělník na různých stavbách. V roce 1924 se stal 

náčelníkem Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ). Od roku 1936 pracoval 

v administrativě jednoho týdeníku, později se stal administrativním úředníkem 

                                                
223 ABS, H – HF, sign. H238, s. 30. 
224 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava Šudomy. 
225 Statutární město Liberec: Historické názvy ulic v aplikaci Marushka [online], [vid 9. 4. 2014], 

dostupné z: http://marushkapub.liberec.cz/ 
226 *7. dubna 1913, roz. Havelková. 
227 SOkA Liberec, MNV, ka. 125, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní 

přihláška Františka Zimy. 
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na okresním úřadě a po válce úředníkem národního podniku „Nový byt“ v Liberci. 

František Zima byl členem sociální demokracie a to jak za první republiky 

(členem se stal v roce 1927),228 tak po druhé světové válce. Byl členem obecního 

zastupitelstva v obci Dalovice. Údajně sympatizoval s Laušmanem,229 což je ale 

informace pocházející ze soudního spisu, proto je třeba brát zřetel na to, že nemusí 

být zrovna pravdivá.230 

 3.3.1.5  Karel Kafka 

Karel Kafka se narodil 5. června 1913 v Praze. Protože se nedochovaly 

policejní hlášenky ani Karla Kafky, ani jeho manželky, chybí údaje o tom, kdy 

do Liberce přišli. 

Od roku 1945231 do zlomového roku 1948 byl členem národně 

socialistické strany. Vlastnil papírnictví na dnešním Benešově náměstí, to pak 

přešlo pod národní podnik Narpa. Kafka tam však pravděpodobně dále působil 

jako správce. Po únoru 1948 mu byl podnik odebrán.232 S Vojtěchem Talíkem jej 

měl údajně seznámit Ladislav Kokta, respektive M. Bézová.233 Oba dva hráli roli 

ve složitém systému vztahů a seznámení, tak jak je popsali obvinění u soudu. 

 3.3.1.6  Ladislav Škranc 

V policejní kartotéce záznam Ladislava Škrance (*11. června 1911) není, 

                                                
228 NA) nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 158. 
229 Bohumil Laušman, sociálně demokratický politik, člen předsednictva sociální demokracie 

a poslanec za tutéž stranu. Jako kompromisní kandidát se stal předsedou strany. Po únoru 1948 
působil v Gottwaldově vládě jako náměstek předsedy vlády. V roce 1949 emigroval. Žil 
v Rakousku, ale roku 1953 byl omámen, unesen a využit pro politickou propagandu. Jeho 
jménem se zaklínali tvůrci celé řady politických procesů, hlavně těch se sociálními demokraty. 
Byl odsouzen k trestu odnětí svobody 17 let. V roce 1963 zemřel, příčina jeho smrti není 
známa. Více viz: HORÁK, Pavel: Bohumil Laušman – politický životopis: riskantní hry 
sociálnědemokratického vůdce, Praha, Mladá fronta 2012, ISBN 978-80-204-2619-2. 

230 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 145. 
231 Jinde je uváděn i rok 1946. Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, 

Trestní spis Talík a spol., s. 156. 
232 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 142. 
233 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 156. 



63 

ale nachází se zde karta jeho ženy. Božena Škrancová234 bydlela spolu se svým 

manželem v Jablonecké ulici 674/10. Do Liberce přišla z Příbrami 8. října 1945. 

Byt byl v osobním vlastnictví a již tehdy byl psán na Ladislava Škrance, lze tedy 

předpokládat, že do Liberce přišli společně, nebo Ladislav dorazil dříve. V kartě 

měl zapsané tři děti, přičemž ale prostřední z nich, syn Jan, je přeškrtnut. 

Poznámky zmiňují, že se odhlásil a žil v Maršově v Teplicích. V té době mu ale 

bylo pouhých 12 let. Záznam o ovdovění Boženy Škrancové nechybí, byl doplněn 

společně s údaji o nejmladší dceři Jaroslavě. K doplnění došlo 10. května 1949, 

devět dní od osudného výbuchu a smrti manžela. V té době dceři byly již tři 

roky.235 

 3.3.1.7  Jarmila Stolínová 

Jarmila Stolínová (roz. Havlíková) se narodila 4. února 1923 v Chustu 

(bývalá Podkarpatská Rus).236 Vystudovala čtyři roky gymnázia a dívčí 

zahradnickou školu. Do roku 1942 pracovala v zahradnictví v Praze, než 

se provdala za úředníka hospodářských družstev. V roce 1945 se stala národní 

správkyní květinářství. Rozvedla se a znovu provdala, tentokrát za úředníka hutní 

prodejny.237 V roce 1948 vstoupila údajně na přání manžela do KSČ, vyloučena 

byla v roce 1949, když byla poprvé zatčena. Se Škrancem se údajně seznámila 

na jaře 1949 u Hovorků (František Hovorka byl obviněn v jednom z navazujících 

procesů).238 Podle výpovědi Vojtěcha Talíka byli milenci.239 To potvrdila i sama 

Stolínová.240 Po propuštění z výkonu trestu se znovu provdala a převzala jméno 

Sluková.241 Z prvního manželství měla syna Karla Brodského. 

                                                
234 *25. října 1913, roz. Lojínová. 
235 SOkA Liberec, MNV, ka. 119, kn. 249, Přihlašování a odhlašování obyvatel: Policejní 

přihlášky Boženy Škrancové. 
236 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
237 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 159. 
238 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 147. 
239 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 139. 
240 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 147. 
241 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 490. 
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 3.3.1.8  Jan Šolc 

Jan Šolc se narodil 9. března 1902 v Sobotce, okr. Jičín. Studoval medicínu 

na UK, lékařskou praxi měl v Kyjích u Prahy. Tam se seznámil se svou ženou 

Miladou (pracovala jako učitelka). V roce 1933 se v Rabštejně nad Střelou vzali. 

Během války působil jako lékař a běžně ordinoval. Po válce, jak popisuje 

ve vzpomínkách jeho žena, se přihlásil k obnově pohraničí, kde ještě nebyly 

poměry stabilizovány.242 MUDr. Jan Šolc, později městský fysik a přednosta 

zdravotního referátu,243 přišel do Liberce 4. srpna 1945, jeho žena dorazila 

později.244 Stěhování celé domácnosti zařizovala ona, manžel byl pracovně 

vytížen. Ve svých vzpomínkách na manžela Milada Šolcová vzpomíná, že působil 

i jako šéflékař pluku, okresní a policejní lékař. Měl být údajně i podplukovníkem 

policie.245 Působil jako krajský předseda Červeného kříže a místopředseda Svazu 

československo-sovětského přátelství (SČSP).246 

V literatuře najdeme dále zmínky o tom, že Jan Šolc působil jako lékař 

v oblastním sběrném středisku na liberecké Husově třídě,247 kam byly po válce 

internovány osoby považované za Němce. Odsunutí vzpomínají, že se jim snažil 

v rámci možností pomáhat a choval se velmi lidsky.248 Rovněž pomáhal 

politickým vězňům a psychicky je podporoval. V rozhovoru s Kateřinou Kočovou 

(Lozoviukovou) to zmínila Růžena Košková-Krásná, odsouzená v kauze Weiland 

a spol.249 

                                                
242 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis), s. 1–18. 
243 SOkA Liberec, MNV, ka. 294, kn. 287, Zdravotní referát. 
244 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
245 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis), s. 1–18. 
246 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 126. 
247 Dnes zde stojí budovy Technické univerzity v Liberci. 
248 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian, 

von – DVOŘÁK, Tomáš - KOVAŘÍK, David – a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945, 1. vyd. Brno, Matice moravská 2010, ISBN 978-80-86488-70-
7, pozn. 23. 

249 Emil Weiland byl liberecký politik odsouzený ve vykonstruovaném procesu. Začátkem 
šedesátých let byl podmínečně propuštěn, ale podmínku porušil (spolu s Františkem Zimou) 
a byl znovu odsouzen. Zemřel ve výkonu trestu. Viz více: JOKLOVÁ, Kateřina: Politické 
procesy 50. let – kauza Emil Weiland a spol. (diplomová práce), Liberec 2008. 

 KOČOVÁ, Kateřina: Paměť Liberecka I. - Příběh Růženy Koškové-Krásné, in Fontes Nisssae 
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Jan Šolc vstoupil po únoru 1948 do KSČ,250 přesně tak, jak se podle jeho 

pozice předpokládalo. S jeho funkcí úředního lékaře byla spojena i přítomnost 

na popravách u hrdelních trestů vynesených MLS Liberec (jeho úkolem bylo 

konstatovat smrt a vydat úmrtní list).251 

Syn Jan líčil svého otce jako politicky zainteresovaného, údajně se u nich 

doma politika doma často řešila i s přáteli jeho rodičů.252 Oproti tomu vzpomínky 

manželky Milady doktora Šolce líčí jako politicky nepraktického člověka, který 

ani nevěděl, kolik je ve státě politických stran, a soustředil se hlavně na práci 

lékaře a původně práci pro město odmítl.253 Tomu by ale odporovala jeho 

angažovanost v orgánech města. Je pravděpodobné, že se ve vzpomínkách 

psaných pro vnoučata snažila situaci co nejvíce zjednodušit. 

 

Je očividné, že velká část z nově příchozích se v Liberci objevuje těsně 

po konci války. Pro úplnost si dovolím představit ještě jednoho „velkého hráče“, 

který se příběhem již od začátku proplétá, ačkoli v Liberci nikdy nežil. Ačkoli by 

jeho životní příběh vydal na samostatnou publikaci, práce s ním seznamuje pouze 

stručně, v obrysech, které se dotýkají i tzv. Krysličkovy teroristické skupiny: 

 3.3.1.9  Jan Ptáčník 

Jan Ptáčník se narodil 17. května 1909 ve Smrdově,254 okr. Čáslav. Krycím 

jménem byl nazýván Václavík podle odbojové skupiny z druhé světové války, 

jejíž byl velitelem. Partyzánská divize Václavík patřila mezi jednu z největších 

odbojových skupin, které v Protektorátu Čechy a Morava působily. Ke konci 

války kontrolovala údajně až 5000 mužů. Vzhledem k tomu, že šlo 
                                                                                                                                 

V/2004, Liberec, Technická univerzita v Liberci 2004, ISBN 80-7083-889-2, s. 284. 
250 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 148. 
251 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian, 

von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David – a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945, 1. vyd. Brno, Matice moravská 2010, ISBN 978-80-86488-70-
7, s. 138. 

252 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
253 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
254 Dnešní Sázavka. 



66 

o nekomunistický255 partyzánský odboj a rovněž vzhledem k „třídnímu původu“ 

jejího velitele (byl majitelem likérky Kord) o ní v poválečné literatuře mnoho 

neslyšíme a pokud ano, pouze sporadicky a ve spojení s jinými jmény. Zároveň 

na něm, stejně jako na celé řadě dalších partyzánů, lpí jistý „cejch“, který je 

spojován s poválečnou činností. Ptáčník, respektive Václavík nebývá příliš 

jmenován, protože se to tehdejšímu režimu „nehodilo“ do schématu 

komunistického odboje, který spasil Československo. Továrník financující odboj 

byl přece zástupcem „buržoazie“ a jako takový byl perzekvován. S tím přímo 

souvisí i osudy Josefa Krysličky a Stanislava Šudomy. 

 3.4  Únor 1948 

Rok 1948 je považován za mezník v československých dějinách. 

Takzvaným Vítězným únorem totiž začíná čtyřicetileté období komunistické 

diktatury. Jak jsme ale mohli vypozorovat z předchozích řádků, 25. únor byl sice 

zlomovým bodem, ale události, které mu předcházely, byly pro jeho příchod 

stěžejní. Přesto až toto období, od roku 1948 do roku 1953, bývá literaturou 

označováno za zakladatelské období komunistického režimu v Československu.256 

Došlo totiž k tak podstatným změnám, že se promítly do všech oblastí 

společenského dění (mocenské, politické, ekonomické,257 sociální a kulturní258). 

                                                
255 Někteří autoři o brigádách zastoupených v divizi Václavík mluví v souvislosti s výcvikem 

v sovětském svazu (viz Miroslav Pich-Tůma), ale vedení divize (Jan Ptáčník) s komunistickým 
odbojem dle slov Ptáčníkova vnuka nespolupracovalo. Viz: Rozhovor Milan Ptáčník, Praha, 
14. 4. 2014. 

 Jako nekomunistický odboj uvádí divizi Václavík i text z archivu Jana Ptáčníka. Viz: Archiv 
Jan Ptáčníka 

256 Součástí „mezihry“ let 1945 až 1948 byly i provokace, které měly za úkol zdiskreditovat 
nekomunistické strany a poslance. Za všechny jmenuji případ Vladimíra Krajiny, Mosteckou 
aféru či „protistátní spiknutí na Slovensku“, kdy StB křivě obvinila sociální demokraty 
ze spolupráce s Hlinkovou slovenskou l'udovou stranou. Více viz: KAPLAN, Karel: Pět 
kapitol o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-73-X. 

257 Vzpomeňme například na měnovou reformu z roku 1953. Více viz: JIRÁSEK, Zdeněk – 
ŠŮLA, Vladimír: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1, 1. vyd. Praha, 
Svítání 1992, ISBN 80-900238-9-4; 

 LOUŽEK, Marek (ed.): 1953: 50 od měnové reformy, in: Ekonomika, právo, politika, 2003 č. 
26, CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku 2003, ISSN 1213-3299. 

258 Více viz: KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956, 1. 
vyd., Praha, Libri 2006, ISBN 80-7277-316-X; 
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Perzekuce, jak si dále ukážeme, se stala nedílnou součástí a nástrojem režimu, 

který sám sebe nazýval lidově demokratickým.259 

V důsledku konfiskací majetku „nepřátel“ a jeho převádění na národní 

správce zmizely výrazné ekonomické rozdíly ve společnosti. Byla vymazána 

vrstva těch nejbohatších a těm nejchudším byly přiděleny majetky zabavené 

například odsunutým.260 Ačkoli to odporovalo komunistickým ideálům, zasadili 

se komunisté o přidělování usedlostí v pohraničí. Šlo přitom o čistě politický tah, 

mnoha lidem byly po převratu opět zabaveny.261 Nejinak tomu bylo i v případě 

členů tzv. Krysličkovy teroristické skupiny: Kryslička, Kafka a Stolínová byli 

národními správci, Zima v národním podniku pracoval. Minimálně Krysličkovi 

navíc bydleli v domě zabaveném německému obyvatelstvu. 

Politický převrat v nejvyšších mocenských patrech by nemohl proběhnout 

bez silné pomoci „zdola“. Již jsem zmínila páté kolony v ostatních stranách,262 

dalším velmi silným argumentem „pro únor“ byl vznik Lidových milicí, které 

se vytvořily ze Závodních milicí (Závodní stráže). De facto šlo 

o mimozákonnou263 armádu komunistické strany, jak strana sama s oblibou říkala, 

                                                                                                                                 
 KNAPÍK, Jiří: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948–1950, 1. vyd. Praha, Libri 2004, 

ISBN 80-7277-212-0; 
 KNAPÍK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-53, 1. vyd. Praha, Libri 2002, ISBN 

80-7277-093-4. 
259 Více viz: KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy 

v Československu, 2. vyd. Brno, Barrister & Principal 2008, ISBN 978-80-7364-049-1. 
260 Československo se zřeklo válečných reparací a místo toho se rozhodlo ponechat si majetek 

zabavený odsunutým osobám. Ty si s sebou mohly vzít pouze omezené množství věcí. 
261 MOŤKA, Radek: Osidlování Liberce po druhé světové válce (Bakalářská práce), Liberec 2013, 

s. 32. 
262 Spolupracovníci komunistů byli dvojího druhu: starší členové, kteří se se svými stranami 

zpravidla během druhé světové války ideologicky rozešli a chtěli vstoupit do KSČ. Strana je 
ale přesvědčila, že pro ni bude výhodnější, pokud zůstanou, kde jsou a budou KSČ informovat 
o vnitrostranickém dění. Druhým typem byli mladí sympatizanti KSČ, kteří 
do nekomunistických stran vstupovali již účelově za získáváním informací pro komunisty. 
Informátory a tajné členy řídil evidenční odbor ÚV KSČ. Dostával také informace 
od komunistů v bezpečnosti, armádě a na ministerstvech. Zpravodajské službě bezpečnostního 
odboru velel Osvald Závodský. Aby své zdroje rozlišili, používali pracovníci odboru kódování: 
důvěrníci infiltrovaní u národních socialistů měli označení „B“, u lidovců „C“ a sociálním 
demokratům bylo přiřknuto „E“. Zprávy byly předávány pomocí tajných přepážek. Můžeme 
tedy tvrdit, že šlo o konspiraci v pravém slova smyslu. Více viz: KAPLAN, Karel: Pět kapitol 
o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-73-X. 

263 Tyto sbory, původně určené k ochraně podniků se časem přetvořily v ozbrojené složky KSČ. 
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„ozbrojená pěst dělnické třídy“. Ačkoli se nekomunistické strany snažily na tuto 

změnu upozorňovat, nepodařilo se jim ji nijak zvrátit. Lidové milice se staly 

jedním z klíčových prvků Vítězného února.264 

Konflikt v nejvyšších politických patrech se vyostřil na tématu působení 

komunistů v bezpečnostních složkách státu. Sbor národní bezpečnosti, který byl 

vytvořen jako jednotná a jediná instituce byl výsledkem poválečných 

centralizačních snah. Ty zahrnovaly rozpuštění četnictva a obecní policie a byly 

de facto završeny zákonem 194/1947 Sb. V řízení SNB nabyla na síle pozice 

ministerstva vnitra, respektive pověřenectva vnitra (pro Slovensko). Krom 

několika málo případů připadly funkce bezpečnostních referentů národních 

výborů v českých zemích komunistům, což řešilo ty případy, kdy došlo k neshodě 

mezi bezpečnostním referentem a pracovníky ministerstva vnitra. Tyto konflikty 

tak byly urovnány interně, v souladu se stranickou linií. Nutno podotknout, 

že velmi významným činitelem mocenskopolitického zápasu byly právě 

bezpečnostní a zpravodajské složky. Počet příslušníků Státní bezpečnosti se oproti 

předválečnému stavu příslušníků SNSB (Sbor neuniformované stráže 

bezpečnosti)265 zdvojnásobil.266 

Už brzy po válce byly položeny základy útvarů, které měly původně 

ochraňovat probíhající národní revoluci. S jejím koncem ale nezanikly, pouze 

se přeorientovaly. Podle Kaplana komunisté, kteří byli ve vedení Bezpečnosti, 

zaměřili činnost státně bezpečnostního a zpravodajského na sledování, odhalování 

                                                                                                                                 
Vliv na to měli jak komunisté, kteří byli přímo členy, tak odborové rady podniků. Co je ovšem 
zcela zásadní, Lidové milice (LM) nikdy nebyly pevně ukotveny v zákoně, přesto jejich 
členové byli vyzbrojeni za státní peníze. Viz: BAŠTA, Jiří: Lidové milice 1948–1969: 
Nelegální armáda komunistické strany Československa, 1. vyd. Praha, ÚSTR 2013, ISBN 978-
80-87211-87-8. 

264 Více viz: BAŠTA, Jiří: Lidové milice 1948–1969: Nelegální armáda komunistické strany 
Československa, 1. vyd. Praha, ÚSTR 2013, ISBN 978-80-87211-87-8. 

265 Před druhou světovou válkou se hovoří o uniformované policii (Sbor uniformované stráže 
bezpečnosti – SUSB) a policii neuniformované (Sbor neuniformované stráže bezpečnosti – 
SNSB). Více viz: MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl II. 
Československá republika (1918-1939), 1. vyd, Praha, Police history 1999, ISBN 80-902670-0-
9. 

266 KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-73-X, s. 
76–79. 
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a trestání nepřátel, kritiků a odpůrců tehdejšího režimu. Takhle samozřejmě 

bezpečnostní složky státu běžně fungují. Běžné už ale není, když pojmy, 

se kterými se operuje (nepřítel, odpůrce…), účelově a politicky vykládá jedna 

jediná politická strana. Přičemž toto chápání pojmů s ní koaliční partneři 

nesdíleli.267 

Trhliny, které se objevily ve „velké demokracii“ směřovaly k únoru. Nutno 

ale podotknout, že jej celá řada obyvatelstva vítala. Neuvědomovali si (nebo právě 

ano?), že tato situace znamená popření jedince a přesunutí veškeré odpovědnosti 

na masu, na lid.268 I přesto, že politická krize a výměna čelních představitelů státu, 

kterými Vítězný únor vyvrcholil, sice proběhly na oko klidně a za potlesku části 

obyvatelstva, mluvíme o převratu, který přinesl čtyřicetileté období nadvlády 

jedné strany. Jak jsme ale zmínili v předchozích řádcích – cesta k 25. únoru 1948 

byla dlouhá. A právě po ní šlapali i někteří pozdější odpůrci nového režimu. Ten 

se ale s nikým nepáral… 

 3.4.1  Podíl partyzánů na „Vítězném únoru“ 

Naznačila jsem, jaké byly velké kroky, které vedly k únorovému převratu. 

Ten by ale neproběhl bez podpory z regionů. Komunistická strana se v období tzv. 

třetí republiky připravovala na centrálně řízenou revoluci zdola. Ústředí vydávalo 

pokyny, které ve výsledku vedly k masové podpoře převratu ze strany místních 

orgánů, nejen Bezpečnosti, i když její podpora samozřejmě sehrála významnou 

roli. Nesmíme ale zapomínat také na místní národní výbory a jejich agitační práci. 

Tlak ze strany KSČ lze nalézt opravdu všude. Z pozůstalosti Jana 

Ptáčníka, velitele partyzánské divize Václavík, vyplývá, jaké pokyny chodily 

na pobočky SČP. Vzhledem k tomu, že dva významní členové tzv. Krysličkovy 

teroristické skupiny, byli členy partyzánských skupin a Josef Kryslička po válce 

                                                
267 KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru, 1. vyd. Brno, Doplněk 1996, ISBN 80-85765-73-X, s. 

76–79. 
268 Více viz: CANETTI, Elias: Masa a moc, 2. vyd. Praha, Academia 2007, ISBN 978-80-200-

1512-9. 
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působil v SČP, přijde mi zcela zásadní tyto metody a praktiky popsat. 

Mimo jiné měli partyzáni za úkol sledovat, zda se „všelijaká individua 

zahnizďují v úřadech, vojsku, bezpečnostním aparátě, v továrnách, školách 

a jiných veřejných institucích, anebo v politických stranách a ‚kalí vodu‘, nebo 

dokonce rozhodují“, i když dříve partyzánům „nejen že nepodaly ani kousek 

chleba a nepomohly, ale naopak se jim museli dobří Češi vyhýbat, měly blízko 

k němcům269 a háchovcům“. Tajná zpráva, kterou sepsal Miroslav Pich-Tůma,270 

dále požadovala, aby partyzáni sbírali informace o osobách, které jim přišly 

podezřelé, a posílali je na Ústřední sekretariát Sdružení českých partyzánů 

                                                
269 Malé písmeno při označování německé národnosti bylo zcela běžným jevem, typickým pro 

poválečné antipatie vůči všemu německému. 
270 Miroslav Pich-Tůma se narodil 22. srpna 1919, během okupace působil v odboji, uprchl 

do SSSR a po návratu působil jako politický velitel partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Je 
mu dávána za vinu smrt jeho kolegů z brigády, údajně je prý měl vyzradit gestapu. Tato 
informace ale není nijak ověřená a Pich-Tůma ji celý život popíral. Odpovědnost svaloval 
na lesní personál. Přesto je zajímavé, že po výslechu, který k případu vedla začátkem července 
StB, vyslýchaná Věra Pilařová údajně spáchala sebevraždu oběšením. Obdobné nejasnosti 
panují okolo smrti Žofie Veselínské, zatčené v říjnu 1948. Údajně měla mít informace 
o agentech nacistické zpravodajské služby. Dohady se také vedou o zprávě, kterou měla nechat 
vyškrábanou na stěně cely a kterou měl Pich-Tůma nechat přetřít. 

 Od 21. října 1945 do 16. května 1946 působil Miroslav Pich-Tůma jako poslanec Prozatímního 
Národního shromáždění republiky Československé. Ze záznamů poslanecké sněmovny 
vyplývá, že byl členem výboru branné a vnitřní bezpečnosti, v únoru 1946 měl řeč v rozpravě 
o zákonu, jímž se vymezoval pojem „československého partyzána“. Jedná se o zákon 34/1946 
Sb. (viz. příloha). Dále najdeme záznam o jeho interpelaci na téma „o nápravu krívd 
československých partizánov“. Problematika partyzánů se jej jako místopředsedy SČP přímo 
týkala. Svého poslaneckého mandátu se ale brzy vzdal a po něm do NS nastoupil Rostislav 
Závodský. Miroslav Pich-Tůma dále působil jako příslušník StB, v jejíchž službách se připletl 
ke smrti Jana Masaryka. Svou přítomnost na místě nedokázal nikdy uspokojivě vysvětlit. 
V roce 1953 byl odsouzen za popravu a ubití tří vyslýchaných a to na 15 let. Podle Viléma 
Hejla šlo o klasické „fémové vraždy“, kdy ani za pomoci mechanismů totalitního státu nešlo 
dostatečně rychle odstranit osoby, které věděly příliš mnoho. Po čtyřech letech byl ale 
podmínečně propuštěn a v roce 1960 dokonce amnestován. Ačkoli byl (na pouhé dva měsíce) 
poslán do TNP (Tábor nucených prací), paradoxně pak později působil na oddělení 
Bezpečnosti, které mělo tábory na starosti. 

 Viz: HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí, 1. vyd. Praha, Univerzum 1990, ISBN 80-
85207-01-X; 

 KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost, 1. vyd. Brno, Doplněk 1999, ISBN 80-7239-024-4; 
 Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky, Poslanci a orgány [online], [cit. 

27. 4. 2014], dostupné  z: http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?org=287&id=3244 
 Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky, Společná česko-slovenská digitální 

parlamentní knihovna [online], [cit. 27. 4. 2014], dostupné  z: 
http://www.psp.cz/eknih/1945pns/rejstrik/jmenny/p.htm 

 BOHÁČ, Lubomír: Po Václavu Bendovi, in: Listy, dvouměsíčník pro kulturu a dialog [online], 
[cit. 27. 4. 2014], dostupné z: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=062&clanek=020606 
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ve Svazu národní revoluce. Každá pobočka měla za úkol vybrat několik 

nejschopnějších partyzánů a partyzánek, kteří by vytvořili zpravodajskou skupinu 

SČP příslušné pobočky a vytvořili zápis, který měl být odeslán přímo Miroslavu 

Pich-Tůmovi. A to přímo na jeho adresu, bez razítka a blanketů SČP. Sledována 

měla být každá osoba jednotlivě, přičemž měly být dodrženy tyto pokyny: nejprve 

vytvořit jmenný seznam s adresami těch osob, které partyzáni považovali za státně 

nespolehlivé, a kopii tohoto seznamu zaslat Pich-Tůmovi. Dále měli, „podle 

nejkřiklavějších příkladů“ pokračovat na získání informací o tom, jaký byl 

rodinný původ dotyčných, co dělali před rokem 1938, co mezi lety 1938–1939, 

1939–1945 a co po květnu 1945. Podle závažnosti měli jednotlivé případy 

rozepsat a doplnit o přílohy, které měly obsahovat podepsané výpovědi svědků. To 

se týkalo jak osob, považovaných během okupace za „státně nespolehlivé“, tak 

toho, „kdo dělá nepřístojnosti nyní“. Podotýkám, že citovaná zpráva pochází 

z 19. prosince 1945. 

Aby bylo pátrání úspěšné, obsahovala zpráva i další podrobné pokyny 

a hlavně povzbuzení: „Abyste mohli každý ‚případ‘ opravdu odhalit, nalézati co 

nejvíce usvědčujících dokladů, budete se musit obrnit trpělivostí, neúnavně 

pracovat každý den a hodinu, rozvrhnout si mezi sebou práci, používat těch 

nejrychlejších způsobů při pátrání nebo k chycení při činu. Vetřete se všude, kde 

cítíte kořist, přetvařujte se, nedejte se odradit neúspěchem, nebo ‚otrávit‘, musí to 

být.“Je možné se pouze dohadovat, co přesně myslel Miroslav Pich-Tůma 

„nejrychlejšími způsoby pátrání“ nebo slovy o kořisti. Rozhodně to ale nejsou ta 

pozitivní budovatelská slova o svobodě, které jsou lidé zvyklí s poválečnou dobou 

spojovat. Zároveň je nepochybné, že toto sledování a zajišťování osob nebylo 

podpořeno jakoukoli zákonnou normou. Ostatně Vilém Hýbl uvádí, 

že se Miroslav Pich-Tůma k poválečné právní praxi vyjádřil, že „zákony, které 

byly mnohdy ještě z doby feudální, nebyly pro nás v této revoluční době závazné. 

Uznával a respektoval jsem jen jediný zákon – zákon třídní“. K tomu mohu zmínit 

i Josefa Čecha (spolu s Ladislavem Máchou vyslýchal faráře Josefa Toufara, který 

na následky tohoto výslechu zemřel), protože ten se nechal slyšet že „my se učili 
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o třídním boji a ne o trestním řádu“.271 

Protože si to partyzáni prozatím nemohli se sledovanými „fysicky 

vypořádat“, měli udržovat přísné utajení, aby se „kořist“ nezalekla, a čekat 

na pokyny z ministerstva vnitra, které jim mělo poradit „jak na to jít, z kterého 

konce ‚to‘ vzít“. Spolupráci s ministerstvem vnitra podle zprávy dohodl sám 

Miroslav Pich-Tůma a ministerstvo bylo jeho nápadem nadšeno. Ten svou zprávu 

končil s pozdravem: „Naše slunce zase začíná svítit. Prostý český lid nám jistě 

stiskne ruku jako za okupace a my půjdeme rychleji ku svému cíli, za který jsme 

bojovali a umírali – k osvobození pracujícího člověka“.272 Dikce, s kterou je 

zpráva psána, je velmi podobná té, jakou jsme zvyklí vídat například 

v materiálech StB. K odstranění tohoto „nepřítele“ zajisté posloužily i obě 

retribuční vlny, které byly v Československu výjimečně silné, v porovnání 

s ostatními okupovanými státy.273 Zároveň měly i veliký vliv na první svobodné 

volby, které se konaly v roce 1946. Proto lze o jejich svobodnosti právem 

polemizovat.274 

Nepochybuji o tom, že když takovéto pokyny dostávali členové spolku 

bývalých partyzánů, obdobné zprávy se šířily i mezi dalšími sdruženími. 

Zůstaňme ale ještě chvíli u partyzánů: pokud je možné důvěřovat dobové 

literatuře, každého jistě zaujme i informace, která je obsažená v publikaci Jana 

Gebharta a Jána Šimončeka Partyzáni v Československu 1941–1945. Autoři zde 

píší o tom, že partyzánský oddíl Mistra Jana Husa, kterému velel již zmiňovaný 

Miroslav Pich-Tůma, vyvíjel již v prvních dnech po seskoku iniciativní 

organizátorskou a politickou práci, která „přinesla plody v podobě založení řady 

národních výborů v okruhu jejich působení“. Ze vzpomínek Pich-Tůmy, 

                                                
271 HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí, 1. vyd. Praha, Univerzum 1990, ISBN 80-

85207-01-X, s. 138. 
272 Archiv Jana Ptáčníka. 
273 Více viz: FROMMER, Benjamin: Národní očista, retribuce v poválečném Československu, 1. 

vyd. Praha, Academia 2010, ISBN 978-80-200-1838-0; 
 KMOCH, Pavel: Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní 

nalézací komise v Benešově u Prahy (rukopis), 2014. 
274 Více viz: MACHALA, Jan: Retribuce a parlamentní volby 1946, in: Paměť a dějiny, 2013, č. 

2, s. 39–51, ISSN 1802-8241. 
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uložených ve Vojenském historickém archivu, čerpali i tvrzení, že se v listopadu 

roku 1944 partyzáni přímo podíleli na založení 46 místních národních výborů 

nebo založení iniciovali.275 Ve chvíli, kdy se partyzáni cvičení v Sovětském svazu 

podíleli na zakládání Národních výborů, lze rovněž uvažovat o tom, 

že se nejednalo pouze o tyto konkrétní jednotky, ale že podobně mohli postupovat 

i další partyzáni, kteří přišli do styku se sovětskými vojáky. 

Tuto spekulaci podporují i údaje z další, byť opět dobově tendenční 

publikace Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války276 (vyšla 

v roce 1961). Přesto, že je beru opravdu s rezervou, mohu říci, že Československo 

bylo výsadky tzv. pokryto.277 Mou úvahu rovněž podporuje dokument přetištěný 

ve stejné publikaci, který údajně pochází z radiogramu stanice „Eva“, náležící čs. 

partyzánské skupině „Clay“ z Velké Británie. Autoři citovaného textu 

se domnívají, že je třeba „udržet rovnováhu s východem“, aby jeho vliv nebyl 

absolutní. Nebezpečné podle nich je, že „lůza a bývalí komunisté získávají celý 

vliv na vytvoření Národních výborů a tím dají směr celému dalšímu politickému 

vývoji“.278 

Fakt, že kniha napsaná počátkem šedesátých let poukazuje na tento text 

jako na ukázku postoje „londýnských exponentů k lidu a k partyzánům“,279 značí, 

že dané téma bylo pro režim významné. A pokud lze přetisknutý dokument 

považovat za pravý, jde se o důkaz, že se západní odboj oprávněně obával 

působení sovětských partyzánských výsadků tak, jak je naznačeno výše. I leták 

                                                
275 GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu 1941–1945, 1. vyd. 

Bratislava, Pravda 1984, ISBN nedostupné. 
276 KOLEKTIV AUTORŮ: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, 1. vyd. 

Praha, Naše vojsko 1961, ISBN nedostupné. 
277 Viz. příloha – mapy Pomoc SSSR partyzánskému hnutí na Slovensku a Vysazení desantních 

skupin partyzánských organizátorů z SSSR a přesuny partyzánských jednotek do Českých zemí 
278 Archiv Ústavu dějin Komunistické strany Československa (dále jen AÚD KSČ), Fond 37/21, 

Text radiogramu stanice „Eva“, patřící čs. parašutistické skupině „Clay“ z Velké Británie. Cit 
dle: KOLEKTIV AUTORŮ: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, 1. 
vyd. Praha, Naše vojsko 1961, ISBN nedostupné, dokument č. 21. 

 Více viz: ŠIKOLA, Čestmír, POSPÍŠIL, Jaroslav: CLAY – EVA ve vzpomínkách radisty skupiny 
a spolupracovníků, 1. vyd. Praha, Nakladatelství P3K 2014, ISBN 978-80-87343-30-2. 

279 KOLEKTIV AUTORŮ: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, 1. vyd. 
Praha, Naše vojsko 1961, ISBN nedostupné. 
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partyzánské brigády Mistra Jana Husa totiž hlásal, že „bude vládnouti ten, kdo 

přinesl nejvíce obětí ve formě Národních výborů v obcích, okresech a zemích“.280 

Tak jako sovětští poradci281 formovali poměry ve Státní bezpečnosti, tak 

mohl jejich vliv být silný již zde, i když neformálně. A taková spolupráce mohla 

přetrvat. Přesně tak tomu bylo i v případě právě Miroslava Pich-Tůmy. Toho, 

podle Karla Kaplana, vliv sovětských poradců ochránil.282 

Domnívám se tedy, že šlo o další dílek ze skládanky, která později dala 

dohromady hladký průběh únorových dní roku 1948. 

 3.4.2  Liberec na cestě ke komunismu 

V předchozím textu jsem zmínila apel na partyzány – obdobný, ale již ne 

tajný, se objevil i po únorovém převratu. Vyšel v týdeníku Partyzán a jeho 

autorem byl Rudolf Slánský (viz příloha). Co je ovšem zajímavé, podepsal se jako 

předseda Sdružení českých partyzánů. Místopředsedou byl Miroslav Pich-Tůma, 

ale nějak se nám „vytratil“ Jan Ptáčník, který vždycky označoval své tiskoviny 

razítkem prezidia. Rovněž samotné Sdružení českých partyzánů rozeslalo 

23. února 1948 oběžník (tentokrát již neutajený), ve kterém své členy vyzvalo, 

aby pomáhali vytvořit Akční výbory Národní fronty, vysílali do těchto výborů své 

zástupce a vyzvali i další odbojové složky ke vstupu do těchto výborů. Druhý bod 

oběžníku nabádal členy, aby ze svých schůzí zasílali rezoluce určené prezidentu 

republiky, předsednictvu vlády a Národnímu shromáždění, ve kterých měli žádat, 

aby byla přijata demise těch ministrů, kteří se otevřeně postavili proti krokům 

ministerstva vnitra, respektive „zpronevěřili se ideálům národní revoluce“. 

Oběžník se otevřeně stavěl na stranu Klementa Gottwalda a jeho autoři to 

                                                
280 Cit dle: KOLEKTIV AUTORŮ: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, 1. 

vyd. Praha, Naše vojsko 1961, ISBN nedostupné, dokument č. 14. 
281 Více viz: KAPLAN, Karel: Sovětští poradci v Československu 1949–1956, 1. vyd. Praha, 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1993, ISBN 80-85270-26-9. 
282 O jeho spolupráci s nimi píše i Vilém Hejl. Viz: HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí, 

1. vyd. Praha, Univerzum 1990, ISBN 80-85207-01-X, s. 61; 
 KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost, 1. vyd. Brno, Doplněk 1999, ISBN 80-7239-024-4, 

s. 32. 
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neváhali demonstrovat slovy: „Žádáme od partyzánů, aby akční výbory byly 

skutečným vykonavatelem vůle našeho lidu. Tyto akční výbory nechť použijí všech 

prostředků proti srocování a veřejných projevů reakčních živlů, aby nemohly svést 

poctivé vlastence a pokrokové síly k činům proti vládě a lidové demokracii.“ Měli 

za úkol zjišťovat totožnost štváčů a předávat je k potrestání SNB a také bránit 

rozšiřování letáků proti vládě. Krajské a okresní vedení se mělo připravit, aby 

v případě potřeby mohly okamžitě zorganizovat manifestace, ve kterých by bylo 

tlumočeno stanovisko k nepředvídaným událostem. Oběžník byl podepsán 

Ústředním výborem SČP.283 Začátkem března vyšla pak v Partyzánu i zpráva, 

která informovala již o uskutečněných vstupech partyzánů do akčních výborů.284 

Den před únorovým pučem roku 1948 byl v Liberci ustanoven Akční 

výbor Národní fronty. Jeho členy byly osobnosti v KSČ působící, nebo se stranou 

alespoň sympatizující. Posléze vznikl i krajský akční výbor, který převzal pod 

svůj dohled vydávání Stráže Severu. Do té doby ji měl na starosti poslanec 

Veverka, resp. ji „svévolně uzmul“.285 Odstavení šéfredaktora Veverky je další 

z případů zbavování se a očerňování elit.286 

Jedním z těch, kdo do Akčního výboru Národní fronty jako bývalý 

partyzán vstoupil, byl i Josef Kryslička. 24. února, den po rozeslání výše 

zmíněného oběžníku a den před únorovým převratem roku 1948 v Liberci, 

ustanovili Akční výbor Národní fronty. Předsedou byl (jednohlasně, stejně jako 

všichni ostatní) zvolen Miloslav Kaplan, náměstek předsedy ÚNV (Ústřední 

národní výbor hlavního města Prahy). Prvním místopředsedou se stal Karel Beran, 

                                                
283 Archiv Jana Ptáčníka. 
284 Archiv Jana Ptáčníka. 
285 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 14. 
286 Novinář a politik Josef Veverka vedl redakci deníku proti KSČ, což se mu také stalo osudným. 

Mezi lety 1945–1948 byl poslancem Národního shromáždění za sociální demokracii. Po únoru 
1948 byl perzekvován a jeho rodina byla doslova vyštvána z Liberce do Nymburka, odkud 
pocházel. K jeho zatčení došlo v návaznosti na proces s Miladou Horákovou, proto o jeho 
procesu mluvíme jako o tzv. vedlejším procesu k procesu s Miladou Horákovou. Politické 
procesy byly často úzce provázány a již odsouzení byli nuceni vypovídat v nových a nových 
přelíčeních proti lidem, které kolikrát ani sami neznali. Josef Veverka byl nejprve v roce 1950 
odsouzen k trestu odnětí svobody 12 let a posléze v roce 1954 na doživotí. V roce 1964 byl 
na přímluvu britské Labour Party propuštěn. Více viz: KOLOCOVÁ, Petra: Politické procesy 
50. let – Kauza Josef Veverka (bakalářská práce), Liberec 2012. 
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druhým místopředsedou MUDr. Jan Šolc. Za jednatele zvolili právě Josefa 

Krysličku.287 

Jde o první doložitelné shledání těchto dvou mužů, i když lze samozřejmě 

předpokládat, že se tyto dvě místní elity již několikrát setkaly. Josef Kryslička byl, 

podle zápisu ze schůze, v AV NF jako zástupce odbojových organizací a Jan Šolc 

jako odborník, zároveň se uvádělo, že je členem „nesocialistických organizací 

Sokola a Červeného kříže“.288 Kronika města Liberce o události informovala 

takto: „Předsedou byl zvolen Miloslav Kaplan, bezpečnostní referent a náměstek 

předsedy Ústředního národního výboru. I. místopředsedou Karel Beran, výboru 

sociální demokracie, II. místopředseda MUDr. Jan Šolc, zdravotní rada a městský 

lékař. Členy jsou: Josef Kryslička, jednatel Sdružení českých partyzánů, Rudolf 

Bláha, člen okresního výboru lidové strany, Vlasta Čejková, členka krajského 

výboru českých partyzánů, Jindřich Haase za Svaz české mládeže, František 

Hovorka, člen ústředního národního výboru soc. dem.“289 

Na ustavující schůzi se rovněž (ale dle spisu opožděně) dostavil zástupce 

sociální demokracie Roman Holát. Údajně proklamoval ochotu spolupráce 

sociálních demokratů s KSČ, jeho vyjádření popisuje pramen jako značně devótní: 

„je ochoten schůzi opustit, nebyla-li jeho přítomnost žádána“.290 Podotýkám, 

že Roman Holát byl jediným zástupcem ostatních politických stran Národní 

fronty, a to ještě sociální demokrat. Navíc si nebyl jist, zda na schůzi Akčního 

výboru vůbec smí. Předpokládám tedy, že žádná další strana nedostala pozvánku 

a nebyl na ně vyvíjen nátlak tak, jako bylo působeno například na Sdružení 

českých partyzánů. Nebyli prostě vítáni. 

Roman Holát během schůze upozorňoval na to, že pokusy sociální 

demokracie o poklidnou spolupráci narušily dopisy, které došly některým sociálně 

                                                
287 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 1. 
288 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 25. 2. 1948, s. 4. 
289 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 13. 
290 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 1. 
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demokratickým zaměstnancům ÚNV: měli být postaveni mimo službu. Holátova 

reakce vůči tomuto byla údajně důrazná, kvalifikoval to jako „ostrý zákrok“. 

Oficiální vysvětlení předsedy ÚNV Miloše Nykendaje bylo takové, že dopisy byly 

odeslány kvůli neuposlechnutí příkazu předsedy a nedisciplinovaným výrokům. 

Prý „nebylo přihlíženo k politické příslušnosti jednotlivců, ale opatření bylo nutné 

v zájmu udržení disciplíny na úřadě ÚNV“. Dále pak napsal, že nepřipustí 

„nemístné kritisování vlády a význačných představitelů státu“.291 Na tomto místě 

je v záznamu z ustavující schůze AV NF zobrazena klasická ukázka vypořádání 

se s nekomunistickými zástupci místní správy a to pouze na základě nesouhlasu 

s oficiální komunistickou linií. V zájmu lidu zde byla popírána základní 

demokratická práva. Jenže kdo je to lid? 

Následně se Akční výbor údajně snažil Romana Holáta přesvědčit 

o „revolučním charakteru“ Akčního výboru NF, „jako tělesa hájícího pokrok 

a uplatnění i udržení revolučních ideí“. Z toho mělo údajně vycházet, že v něm 

nemusí být zastoupeny strany Národní fronty a že poměr akčních výborů 

k jednotlivým stranám bude přesně takový, jaký bude vztah jednotlivých stran 

k akčním výborům. Další námitky byly de facto zamítnuty s tím, že „občané 

i členové stran měli již dávno čas si ujasnit situaci a nebude na nikoho čekáno“.292 

Stručně řečeno, občan, který chápal situaci, měl již dávno být členem strany 

a slepě následovat její politiku. 

Je s podivem, že tomuto je přítomen právě Josef Kryslička, který si 

na dotyčného předsedu Nykendaje před rokem, skoro na den přesně, 21. února 

1947, stěžoval v dopise svému příteli Janu Ptáčníkovi (viz příloha).293 Pravdou je, 

že stížnost byla částečně osobně motivovaná (Nykendaj chtěl údajně Krysličku, 

z titulu své funkce, vystěhovat z bytu, protože nebyl zaměstnán přímo v Liberci), 

ale rozhořčení proti komunistické straně, jejím představitelům v Liberci a rovněž 
                                                

291 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 
Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 2. 

292 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 
Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 3. 

293 Podle slov Ptáčníkova vnuka byli Jan Ptáčník a Josef Kryslička dobří přátelé, kteří si dlouho 
dopisovali. Viz: Rozhovor Milan Ptáčník, Praha, 14. 4. 2014. 
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i Hradeckému ONV, které z něj čiší, je silné.294 

Přes to všechno ale došlo k ustanovení komise, která přešetřila vybrané 

případy zaměstnanců ÚNV poslaných na dovolenou. Jejími členy byli Miloš 

Nykendaj, Rudolf Bláha a právě Josef Kryslička. Činnost této komise byla 

naplánována na 25. únor dopoledne.295 Lze se jen dohadovat, co vedlo Josefa 

Krysličku k tomu, aby takto radikálně změnil své smýšlení. Možná to byl i výše 

citovaný oběžník Ústředního výboru Sdružení českých partyzánů, i když 

vzhledem k datu to není pravděpodobné. Je ovšem možné, že tato politická linie, 

kterou sdružení sledovalo, nebyla ničím novým, a že se s ní Kryslička 

ztotožňoval. Podle výpovědi pamětníka Jana Šolce mladšího si dával opravdu 

záležet na tom, aby vystupoval jako pravý partyzán.296 

Musím ještě zmínit jednu větu ze záznamu ustavující schůze, která se týká 

Jana Šolce. Údajně upozorňoval na vybírání vkladů v peněžních ústavech, na což 

AV reagoval navázáním spojení s Národní bankou.297 Ze zápisu schůze 

v předvečer (schůze se konala mezi 14. a 17. hodinou)298 Vítězného února tak je 

vidět, kdo se na jeho přípravě aktivně podílel. Připomínám ještě, že Rudolf Holát, 

který podle zápisu působil jako člověk, který s podobou a činností akčního výboru 

ne příliš souhlasil, byl ve výsledku zvolen jako zástupce Jana Šolce, protože ten 

upozorňoval, že mu výkon povolání ne vždy dovolí se schůzí účastnit.299 Přesto 

však na valné většině schůzí roku 1948, k nimž jsou dochované zápisy, přítomen 

byl. Na druhé z nich, konané hned 25. února 1948 mu byl jako úřednímu lékaři 

přidělen na starost také referát zdravotní a sociální.300 

                                                
294 Archiv Jan Ptáčníka, dopis Josefa Krysličky Janu Ptáčníkovi, Litoměřice 21. února, 1947. 
295 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 3. 
296 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
297 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 3. 
298 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 4. 
299 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 24. 2. 1948, s. 4. 
300 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 25. 2. 1948, s. 1. 
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K 25. únoru si opět beru pro ilustraci dobové propagandy městskou 

kroniku. Ta psala, že „akční výbory, které se utvořily na závodech, v dílnách 

a v úřadech, provádějí očistu, odstraňujíce lidi, kteří brzdili hospodářský 

a politický vývoj k socialismu. Všude je naprostý klid, bezpečnost občanů nebyla 

porušena ani v nejmenším a nikomu se nepodařilo vnést nějaký zmatek do provozu 

podniků, úřadů, dopravních zařízení. Zásobování nikde neustalo, je pravidelné. 

V závodech se pracuje dál, i bez vyloučených. Ustaly debaty, přijetím demise 

ministrů se vyjasnilo. Upřímní socialisté šli s dvojnásobnou chutí do práce. Mnozí 

ze středních vrstev však chodí podmračeni, nechtějí pochopit, kam jde vývoj, myslí 

jen na sebe a na své pohodlí, obávají se, že o ně přijdou, ovšem zbytečně“. Dále 

kronikář psal, že se z Liberce „ztratili tři referenti ústředního národního výboru, 

příslušníci strany národně socialistické, a to: Josef Kyselka, advokát, jenž 

pomáhal Němcům k státním občanstvím, průmyslový referent Josef Šimůnek 

a JUDr. Břetislav Daníček, referent zdravotní.“301 

Činnost nově ustanovených orgánů, které ovšem neměly žádnou oporu 

v tehdejších zákonech, na sebe nenechala dlouho čekat: už 26. února došlo 

k odvolání prvních nepohodlných národních správců.302 Jak paradoxní, když jeden 

z těch, který se odvolání zúčastnil jako člen odborné komise, která měla na starost 

„revizi“ osob, Josef Kryslička, byl později jako národní správce též odvolán. 

Kronikář situaci okomentoval slovy: „V Liberci bylo odvoláno 32 

národních správců, někteří z nich byli zatčeni. Skoro všichni se provinili trestně 

buď protistátní činností za okupace, nebo peněžními machinacemi jako národní 

správci.“303 Krajský akční výbor v Liberci také nelenil a vyzval všechny 

podřízené akční výbory, aby okamžitě provedly „očistu ve všech úsecích 

hospodářského a společenského života“.304 Došlo i k personálním změnám 

na ÚNV a to na referátech spravovaných lidovci, socialisty a sociálními 

                                                
301 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 16–17. 
302 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 26. 2. 1948, s. 1. 
303 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 21. 
304 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 19. 
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demokraty. Komunistické referáty zůstaly beze změn.305 Nové pozice byly tyto: 

 Rudolf Kužel, NS – referát polní a lesní 

 Jan Šolc, LID – zdravotní a sociální referát 

 Rudolf Bláha, LID – dopravní referát 

 František Šádek, SD – bytový referát 

  Karel Beran, SD – osidlovací referát 

  František Hovorka, SD – technický referát306 

Aktivní byli ale i další členové Akčního výboru. Jan Šolc schválil 

nemocniční odbory s tím, že stačí a není třeba zakládat samostatný akční výbor.307 

Ty jinak vznikaly v každém větším podniku. Bylo běžné, že místní elity zastávaly 

více funkcí. Jan Šolc byl takto jmenován ještě do ÚNV jako zástupce ÚRO 

(Ústřední rada odborů).308 

I Josef Kryslička získával další ostruhy v místní politice. Byly vytvořeny 

komise pro přešetřování vydaných státních občanství, malého dekretu, restituce 

a konfiskace. Státní občanství a tzv. malý dekret přešetřovali JUDr. Rajman, 

Miroslav Kaplan a Josef Kryslička, což je opravdu zarážející, protože on sám byl 

podle dekretu č. 138/1945 Sb., vyšetřován. K restitucím a konfiskacím byli 

přiděleni (nebo se přihlásili?) Rudolf Němec, Karel Beran a Rudolf Bláha. Musím 

podotknout, že ve všech případech šlo o členy AV NF.309 I jen letmým pohledem 

do zápisů schůzí je vidět, že členové relativně úzkého výboru rozhodovali často 

o velmi širokém spektru záležitostí, které ne vždy mohli kompetentně pokrýt. Byli 

ale politicky spolehliví (zatím) a to bylo v prvních dnech po převratu (a nejen 

tehdy) to hlavní kritérium výběru. 

                                                
305 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 21. 
306 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 26. 
307 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 26. 2. 1948, s. 3. 
308 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 28. 2. 1948, s. 1. 
309 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 8. 3. 1948, s. 1. 
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1. března 1948 Akční výbor NF v Liberci vytvořil komise pro zkoumání 

udělených státních občanství a rozsudků lidového soudu. První komise – Miroslav 

Kaplan, dr. Rejman a Josef Kryslička (opět konflikt zájmů). Měli za úkol přešetřit 

také veškerá restituční usnesení. Dr. Gussová (členka Krajského akčního výboru) 

byla pověřena přezkoumáním rozsudků. Původně se těmito případy zabývali 

advokáti Kyselka310 a Kalfus, ale Akční výbor jim praxi zakázal, protože „svou 

činností škodili státním zájmům a lidově demokratickému režimu.“311 

Přibližně v polovině března došlo k rozdělení AV podle referátů na komise. 

Josef Kryslička měl na starosti V. komisi (Závody. Věci hospodářské.) a VI. 

komisi (Spolky, družstva.). Zároveň měl na starosti také třídění došlé 

korespondence (mohl tedy mít o všem dokonalý přehled).312 Jan Šolc zde žádnou 

funkci přidělenu neměl, ale společně s Krysličkou byli nominováni jako stálí 

delegáti do Krajského Akčního výboru.313 Šolc byl o den později, 12. března 

1948, schválen jako jeden z členů pléna ÚNV a Kryslička jako náhradník. Oba 

dva byli zvoleni za Ústřední radu odborů.314 

Ke KAV bych měla dodat, že v době druhé retribuce, kdy došlo k obnovení 

mimořádných lidových soudů, ONV informovaly o retribuční problematice 

i akční výbory. Kryslička tak nejenže seděl v komisi, která de facto suplovala 

poslední perzekuční vrstvu retribučního soudnictví, ale zároveň se mohl dostat 

k informacím týkajícím se tzv. malé retribuce. Vazba to byla zpětná, podle Pavla 

Kmocha, který se malou retribucí zabýval, byl nejlehčí trest, veřejné pokárání 

a Trestní nalézací komise (TNK) „jej udělovaly, např. v případech, kdy nedošlo 

k nějakému závažnému prohřešku, ale místní veřejné mínění (nebo jiná 

společenská objednávka, např. ze strany politických stran, akčních výborů nebo 

                                                
310 Člen Národního výboru Velkého Liberce za  
311 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 26. 
312 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 11. 3. 1948, s. 1. 
313 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 11. 3. 1948, s. 5. 
314 SOkA Liberec, MNV, ka. 7, kn. 231, Zápisy ze schůzí akčního výboru Národní fronty Velkého 

Liberce, 1948, schůze 12. 3. 1948, s. 2. 
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závodní rady) nějaké potrestání obviněného požadovalo“.315 Nešlo tedy pouze 

o oboustrannou informovanost, ale i o vyřizování politických požadavků. 

O provázanosti justičních orgánů a ministerstva vnitra pomocí Akčních výborů 

hovoří i Kateřina Lozoviuková ve své studii věnované MLS v Liberci.316 

Z dochovaných materiálů je patrné, že schůze AV NF se v únorových 

dnech i krátce po nich konaly velmi často, přičemž byli přítomni skoro vždy 

všichni členové, včetně doktora Šolce, který předem avizoval svou častou absenci. 

Stejně tak nechyběl ani jednatel, Josef Kryslička. Jde se pouze dohadovat, zda si 

oba muži byli blízcí, či nikoli. Z rozhovorů se synem Jana Šolcem, Janem Šolcem 

ml. vyplývá jistý odstup a odtažitost od Krysličky, které ale mohou být způsobeny 

událostmi po výbuchu a otcovým odsouzením. Jisté je, že tehdy malý Jan Šolc 

otcova kolegu znal. Obě osobnosti se opravdu čile angažovaly v únorových 

událostech, takže zde mluvíme o místní politické elitě. Pouze Jan Šolc ale byl 

členem KSČ, i když Josef Kryslička sám sebe za komunistu rovněž považoval.317 

                                                
315 Výši finanční částky stanovovala TNK a odvíjela se od sociálního postavení odsouzeného, 

ačkoli tento princip nestanovoval ani dekret ani směrnice. Otázkou (již nastolenou v případě 
potrestání samotného Krysličky) je, zda veřejné ponížení nebylo mnohem horší, než další 
stupeň, pokuta. Viz více: KMOCH, Pavel: „Malá retribuce“ 

  v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy (diplomová práce), Liberec 
2013, s. 177. 

316 KOČOVÁ, Kateřina: Mimořádný lidový soud v Liberci v roce 1948, in: Fontes Nissae V/2004, 
Liberec, Technická univerzita v Liberci 2004, s. 131–174, ISBN 80-7083-889-2. 

317 Archiv Jan Ptáčníka, dopis Josefa Krysličky Janu Ptáčníkovi, Litoměřice 21. února, 1947. 
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 4  Upevnění režimu 

 4.1  Volby 1948 

Již jsem zmínila, že popularita komunistické strany postupně klesala, a tak 

bylo začátkem roku 1948 očividné, že se volební úspěch z roku 1946 opakovat 

rozhodně nebude. Svou měrou k tomu zajisté přispěly i únorové dny. S návrhem 

řešení přišel v dubnu na zasedání ÚV KSČ Klement Gottwald,318 který se ovšem 

nejspíš inspiroval doplňujícímu volbami do říšského sněmu nacionálně 

socialistického Německa, které se konaly v prosinci roku 1938.319 Výsledkem 

byla jednotná kandidátka Národní fronty. Nekandidovaly tedy samostatné strany 

a možnost volby tak byla pouze trojí: hlasovat pro jednotnou kandidátku, na které 

byli pouze komunisté či jejich sympatizanti, vhodit bílý lístek, či nejít k urnám 

vůbec. Neexistoval alternativní politický program, což ve výsledku způsobilo, 

že volby byly vždy úspěšné a v dikci stranické propagandy potvrdily správnost 

politického kurzu nastoleného tzv. vítězným únorem. Navíc tak finálně „odpadla“ 

možnost vzniku opozice. Ta de facto neexistovala až do pádu režimu, jehož pouhá 

kritika byla kriminalizována a tvrdě trestána. 

Toto faktické popření parlamentní demokracie je jedním z pilířů totalitního 

režimu, který přetrval dlouhých čtyřicet let. Sněmovní volby se tak staly pouhým 

divadlem, lidé hlasovali, protože museli: bylo podezřelé, pokud nešli k volbám 

nebo pokud s hlasovacím lístkem zašli za plentu (v tu chvíli se vynořila následně 

veřejně, třeba i zaměstnavatelem, diskutovaná otázka, zda mají co skrývat, když 

hlasovali za plentou…). Fraška následně pokračovala i ve sněmovně samotné, 

která jednohlasně schvalovala to, co jí bylo předloženo.320 

                                                
318 Totalita.cz, Volby 1948 [online], [cit. 28. 4. 2014], dostupné z: 

http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php 
319 Více viz: ZIMMERMANN, Volker: Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Politik und Stimmung 

der Bevölkerung im Reichsgau Sudetenland, 1. vyd. Essen: Klartex Verlag, 1999, ISBN 3-
88474-770-3 

320 Totalita.cz, Volby 1948 [online], [cit. 28. 4. 2014], dostupné z: 
http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php 
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Masivní předvolební kampaň hlásala: „Hlas pro jednotnou kandidátku 

bude hlasem pro republiku, pro lidovou demokracii, pro cestu svobodného 

a pokojného budování naší socialistické budoucnosti.“321 Agitace byla vedena jak 

na státní, tak na místní úrovni. Na té liberecké se účastnili i čtenáři dobře známé 

osoby. Podomní kampaň se vedla ve dvojicích, které obcházely předem přidělené 

úseky. Kryslička byl také v agitační skupině, ačkoli ne jako skoro všichni ostatní, 

ale samostatně. V seznamu, který se dochoval v archivním fondu Okresních 

a Akčních výborů Národní fronty Liberec byl zanesen na konci seznamu 

agitačních dvojic. U jeho jména je uvedena, mimo adresy, i poznámka „ÚNV“. 

Domnívám se, že patřil mezi „prominentní“ agitátory. 

Další samostatní agitátoři byli například Vilém Volf (rovněž poznámka 

o ÚNV) a Karel Beran, který agitoval za AV NF. Mimo ně se angažovali i Karel 

Kafka („dodal“ ho SOPVP322 odbočka Liberec) a Ladislav Škranc. Posledně 

jmenovaný se nachází na seznamu účastníků propagace volební akce, členů 

SČP.323 To, že se Ladislav Škranc a Josef Kryslička pravděpodobně mohli znát 

ze Svazu českých partyzánů, je zajímavá informace, která dodává trochu více 

světla do vztahů mezi členy skupiny. Bližší informace, jako třeba datum vstupu 

Ladislava Škrance do spolku, bohužel zjistit nelze, protože materiály SČP 

se k potřebným letům nedochovaly. V říjnu 1948 navíc došlo k jeho zániku 

sloučením se Svazem bojovníků za svobodu. Dostupný je právě a pouze záznam 

o tomto sloučení.324 

Přes všechnu snahu byly první volby podle jednotné kandidátky 

v porovnání s následujícími neúspěšné: pro kandidáty hlasovalo 

v Československu „pouhých“ 86,60 % a bílé lístky vhodilo 13,40 % hlasujících. 

Už v následujících volbách se ale pro jednotnou kandidátku vyslovilo 97,89 % 

                                                
321 Totalita.cz, Volby 1948 [online], [cit. 28. 4. 2014], dostupné z: 

http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php 
322 Pravděpodobně jde o Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. 
323 Státní okresní archiv Liberec, fond Okresní a místní akční výbory Národní fronty Liberec, ba. 

17, Volby 1948. 
324 SOkA Liberec, MNV, ka. 183 inv. č. 268, Spolkový katastr dle skupin v indexu, 1948 Sdružení 

českých partyzánů ve SNR, odbočka Liberec. 
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voličů. To byly ale poslední „výstřelky“. Až do pádu komunistického režimu 

se výsledky držely na obligátních 99 %.325 

 4.2  Konec elit 

Být místní politickou či jinou elitou nemuselo mít dlouhého trvání. Ačkoli 

se podílely na poúnorové „očistě“, „pěst dělnické třídy“ dopadla i na ně. 

V případě Josefa Krysličky to bylo ještě v roce 1948. To, že se schyluje k jeho 

„konci“, mohl vytušit již začátkem května, kdy byl společně se Stanislavem 

Šudomou vyloučen z královéhradecké pobočky Sdružení českých partyzánů 

(důvod vyloučení není uveden). Je to patrné z dopisu, který zaslal předseda 

liberecké odbočky na adresu hradeckých kolegů. Díky tomu se uchoval v archivu 

Jana Ptáčníka. Pisatel se ohradil proti jejich vyloučení, protože na to měla právo 

pouze liberecká pobočka. Domníval se, že si špatně vyložili směrnice akčních 

výborů SČP, a proto postupovali nesprávně. Kromě Šudomy a Krysličky se autor 

dopisu zastával ještě jistého Františka Hovorky (ten byl odsouzen v jednom 

z navazujících procesů).326 

Stěžovatel upozorňoval i na to, že zrušení charakteru partyzána může 

vydat pouze Ministerstvo národní obrany a že „bratr“ Josef Kryslička zastává 

významnou funkci v AV NF. Taktéž požadoval po svých hradeckých kolezích 

vysvětlení: to mělo být zasláno na adresu oblastního velitele SNB v Liberci, 

Rudolfa Marka.327 Domnívám se, že zde mohly zafungovat Krysličkovy kontakty 

buď z AV NF, nebo přímo osobní známost s vrchním policejním radou 

JUDr. Josefem Vodvárkou.328 

V archivu Jana Ptáčníka bylo k prvnímu dopisu přiloženo i potvrzení, které 
                                                

325 Více viz: BELKO, Marián: Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848, in 
CHYTILEK, Roman – ŠEDO, Jakub: Volební systémy, sborník, Brno, MPÚ MU 2004, ISBN 
nedostupné, s. 158–209; 

 CIGÁNEK, František: Předlistopadový parlament ve světle archivní dokumentace, in: Dvě 
desetiletí před listopadem 1989, sborník, Praha, Maxdorf 1993, ISBN :80-85800-09-8, s. 57–
86. 

326 Archiv Jana Ptáčníka. 
327 Archiv Jana Ptáčníka. 
328 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
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o den později, 5. května 1948 vydal ÚAV NF města Liberce. To dokládalo, 

že Josef Kryslička „zastupuje v tomto akčním výboru NF sloučené odbojové 

složky kraje Liberce“. Kryslička byl prý Akčním výborem prověřen, stejně tak 

i jeho poměr k lidově demokratickému zřízení, který byl „potvrzen Prahou“. Dále 

prý „jmenovaný pracoval intensivně pro dnešní režim ne od únorových dnů, ale 

od prvopočátku. Tyto skutečnosti jsou známy jak národní frontě, tak KSČ“.329 

Dovoluji si tvrdit, že při tomto mnou dohledaném prvním záchvěvu strana, 

AV a místní pobočka SČP Krysličku ještě podpořili. I když, možná pouze na oko: 

1. května 1948 byl Josef Kryslička ze své funkce jednatele AV NF poslán 

na dovolenou.330 O pár měsíců později tomu už ale každopádně bylo jinak. 

Ve vyšetřovacím spise k „Akci Trojka“ se nachází informace, že do října 

1948 se Kryslička choval nezávadně a jeho postoj k lidově demokratickému 

zřízení byl kladný. Přesto však byl opatřením ZV SNB v Praze Josef Kryslička 

odeslán na dovolenou a byl s ním rozvázán služební poměr.331 K tomu došlo 

1. září 1948, podle § 2 čl. 1 zákona 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů 

na ochranu veřejných zájmů, který zpětně legitimizoval čistky provedené akčními 

výbory NF. Ze všech svých dalších funkcí byl Kryslička následně odvolán. 

Nepodařilo se ale bohužel zjistit prvotní příčinu toho, že Kryslička upadl 

v nemilost strany. Jediná příčina, která se jeví jako možná, je spojitost s perzekucí 

Jana Ptáčníka a jeho spolupracovníků. Ostatně Kryslička byl rovněž vyšetřován 

v rámci Akce Trojka a obdobné indicie se objevují i v negativních posudcích 

z personálního spisu, kde byl Ptáčník (u posudku mladšího data) hodnocen jako 

nepřítel lidově demokratického státního zřízení. V dřívějších protokolech 

se Ptáčníkovo jméno také objevovalo, ale bez těchto negativních konotací, 

dokonce jeho přímluva Josefu Krysličkovi naopak pomohla. 

Mocenské struktury ale nezanevřely jen na Josefa Krysličku. V nelibost 

upadl i Jan Šolc, i když o něco později a pravděpodobně již v souvislosti 
                                                

329 Archiv Jana Ptáčníka. 
330 ABS, PS, sign. PS 2796/11-1 Josef Kryslička, s. 156. 
331 ABS, H – HF, sign. H238, s. 35. 
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s vyšetřováním. 1. listopadu 1950 mu přišel dopis, kde mu plánovací referát JNV 

oznamoval, že kvůli nepravidelné docházce na schůze plánovacího odboru JNV je 

vyloučen z další práce pro OAV NF v Liberci.332 Jde o první známku toho, 

že se komunistický režim odvrací od člověka, který jej pomáhal v Liberci upevnit. 

Neví se bohužel, jak reagoval, zda si uvědomoval, že to může být předzvěst 

něčeho mnohem horšího… Jan Šolc byl zatčen o pár dní později, 20. listopadu 

1950. Šlo tehdy o běžnou praxi, že osoba, která byla zatýkána, byla předem 

zbavena všech „titulů“, které by mohly při jejím zatčení uškodit obrazu 

organizace a hlavně strany. I v případě tak velkých procesů, jako byl ten 

s Rudolfem Slánským, se strana postarala, aby byl souzen „zrádce a odpadlík“, 

nikoli generální tajemník.333 

 

                                                
332 SOkA Liberec, MNV, ba. 9, Očista složek NF a organizací, očista a korespondence z MV NF. 
333 Více viz: KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy 

v Československu, 2. vyd. Brno, Barrister & Principal 2008, ISBN 978-80-7364-049-1. 
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 5  Výbuch 

Veřejně prezentovaným důvodem zatčení Jana Šolce a dalších byla 

událost, kterou liberecká historická paměť příliš nereflektuje. V brzkých ranních 

hodinách neděle 1. května 1949 došlo v Liberci v ulici U novostavby k výbuchu. 

Při explozi bylo v budově nejspíše osm osob, některé výbuch usmrtil, jiné byly 

zraněny. Přímo na místě zahynuli Josef Kryslička, Stanislav Richter starší,334 

Stanislav Richter mladší335 a Ladislav Škranc. Těžká zranění utrpěly Marie 

Müllerová roz. Vágnerová336 a Jaroslava Richterová.337 Marie Richterová roz. 

Mudruňková338 a Květa Růtová339 byly zraněny lehce.340 

První informace, které o výbuchu pronikly na veřejnost, hovořily o explozi 

plynu. Tyto informace však byly ústní, nikoli písemné povahy. Stejně tak, podle 

pamětníků,341 o něm hovořila původně i oficiální místa. V lokálním denním tisku 

se záznam o výbuchu dohledat nepodařilo, veškeré zprávy se obrací pouze 

k proběhlým oslavám 1. máje. To je velmi pozoruhodné, protože vzhledem 

k dobové praxi je spíše očekávatelné, že regionální deník bude „s radostí“ 

referovat o tématu tak atraktivním, jako je výbuch domu v samém centru 

krajského města. Otázkou je, zda již v tu dobu StB tušila, oč jde, anebo měla jiný 

důvod pokusit se vše utajit. 

Tisk se výbuchu věnoval až v souvislosti s procesem. První zmínka 

pochází z 18. května 1951, kdy ve Stráži Severu vyšel článek Banda spiklenců 

a teroristů před státním soudem v Liberci. O dva roky později tedy došlo 

ke značnému posunu ve výkladu událostí. Již se nejednalo o výbuch plynu, ale 

o organizovanou „teroristickou skupinu“, která údajně konala proti zájmům 

                                                
334 *15. října 1896 
335 *4. září 1924 
336 *10. října 1983 
337 *2. března 1927 
338 *30. června 1897 
339 *13. dubna 1935 
340 ABS, H – HF, sign. H238. 
341 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
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tehdejší Československé republiky. 

 5.1  Oficiální verze 

Oficiální a veřejnosti prezentovaná verze výbuchu hovořila o organizované 

teroristické skupině, která měla v úmyslu škodit tzv. lidově-demokratickému 

zřízení. O události se de facto začalo hovořit až ve spojitosti s vyšetřováním 

a soudním stáním. Dle pamětníků bylo možné získat vstupenky na samotný 

soudní proces. Kdo takové „štěstí“ neměl, mohl jej sledovat zprostředkovaně 

pomocí štvavé kampaně v rozhlasu či v tisku.342 To byly typické součásti 

mechanismu politických procesů a charakteristický rys monstrprocesů. Dobová 

propaganda si jako cíle vytyčila legitimizaci procesu, vyvolání strachu a obviněné 

se již předem snažila označit za pachatele hrůzných činů, takže si veřejnost mohla 

jejich odsouzení přát. Neposlední byla také výchovná funkce procesů, které 

ukazovaly, slovy doby, jak je důležité stát na straně lidově demokratického státu 

v jeho boji proti západním kapitalistům. 

Zacíleno bylo na širokou společnost, u největších monstrprocesů byly tak 

typické různé „rezoluce lidu“, které přicházely z továren, odborových skupin, ba 

i dokonce škol.343 Dalším charakteristickým znakem, který se objevoval 

u monstrprocesů, bylo využití filmu, respektive televize. Jako příklad lze uvést 

propagandistický pseudodokumentární film Běda tomu, skrze něhož přichází 

pohoršení344 nebo filmový záznam procesu se Slánským a spol. V době 

                                                
342 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
343 Jako příklad uveďme hysterickou štvavou kampaň, kterou režim rozeběhl při procesu 

s Miladou Horákovou a národními socialisty. Šlo o typický rys procesu podle sovětského 
modelu. Viz: KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy 
v Československu, 2. vyd. Brno, Barrister & Principal 2008, ISBN 978-80-7364-049-1, s. 68. 

 Více viz: KAPLAN, Karel: Největší politický proces: „M. Horáková a spol.“, 1. vyd. Praha, 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995, ISBN 80-85270-48-X. 

344 Krátkometrážní film Přemysla Freimana, natočený v roce 1950 za účelem zdiskreditovat 
katolickou církev a její duchovní. Dokument se věnuje tématu tzv. Číhošťského zázraku, kdy 
mělo v kostele faráře Josefa Toufara opakovaně dojít k zázraku (pohyb oltářního křížku 
směrem na západ). Autor se snažil propojit „kapitalistický západ“ (americký brouk) 
se „zkaženou a buržoazní církví“. Používá k tomu celou škálu metod, od zobrazení „tlustých“ 
církevních hodnostářů, až po Američany, tahající za provázky „evropské buržoazie“. StB faráře 
Toufara zatkla a velmi krutě vyslýchala. Snažili se jej donutit k přiznání, že pohyb křížku sám 
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normalizace se k některým tématům vracel populární krimiseriál Třicet případů 

majora Zemana.345 Nebylo neobvyklé, že doboví propagandisté jednotlivé 

kampaně kombinovali a vytvářeli tak představu absolutního zla.346 

Dehonestace obviněných byla na prvním místě, tisk o presumpci neviny už 

ani neuvažoval, byli již předem odsouzeni. Senzace, kterou obdobná sdělení tisku 

vyvolávala, byla přímo spojená s napjatým očekáváním odsuzujícího rozsudku. 

Jedinou otázkou tedy bylo, jak vysoký trest zločinci (protože jinak jim už nikdo 

neřekl) obdrží. 

Jak uváděl článek, který vyšel ve Stráži severu, „jedním z nejhnusnějších 

prostředků, kterým obvinění chtěli zničit republiku, byl teror. Spiklenecká skupina 

Josefa Krysličky proto připravovala teroristické akce na 1. května 1949 

a následující dny. Po uskutečnění těchto akcí chtěli obvinění uprchnout 

do západního Německa, aby tam dále útočili proti naší republice a pracujícímu 

lidu. Jen předčasnou explosí výbušnin v ranních hodinách na 1. května 1949, při 

níž hlavní vedoucí protistátní činnosti zahynuli, nemohl být teroristický čin 

proveden. Obžalovaní se pak snažili o útěk do zahraničí. MUDr Šolc se k trestné 

činnosti obviněných připojil po jejich zatčení a umožnil útěk dalšího člena 

protistátní skupiny.“347 Již z této poslední věty je patrné, že se jednalo o politický 

konstrukt. Je totiž opravdu velice těžké zapojit se do trestné činnosti někoho, kdo 

byl zatčen. I v tak krátké ukázce lze rovněž vypíchnout slova „z nejhnusnějších“, 
                                                                                                                                 

nachystal (ostatně tak je to zachyceno v dokumentu, ovšem nefunkčnost zobrazovaného 
zařízení je očividná). Traduje se, že byl dokonce donucen v tomto filmovém dílku sám 
účinkovat, ale byl výslechy natolik zesláblý, že jej museli podpírat. Ze samotného filmu není 
jasné, kdo „hlavního hrdinu“ ztvárnil. Další „legendou“, která koluje, je ta, že kněze hrál sám 
generální prokurátor Karel Čížek. Jisté ale je, že Josef Toufar na následky nelidského zacházení 
ve vyšetřovací vazbě zemřel. Více viz: DOLEŽAL, Miloš: Jako bychom dnes zemřít měli: 
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara, 1. vyd. 
Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov 2012, ISBN 978-80-7415-066-1; 

 FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti, in: 
Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 22–38, ISSN 1802-8241. 

345 BÍLEK, Petr A. (ed.): James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění, 1. vyd. 
Příbram – Litomyšl, Paseka 2007, ISBN 978-80-87053-05-8. 

346 Např. FORMÁNKOVÁ, Pavlína: „Vypořádali jsme se s Horákovou, vypořádáme 
se i s americkým broukem!“ (Kampaň provázející proces s JUDr. Miladou Horákovou), in: 
Paměť a dějiny, 2008, č. 2, s. 20–41, ISSN 1802-8241. 

347 Banda spiklenců a teroristů před státním soudem v Liberci, in: Stráž severu: list Národní fronty 
v českém pohraničí, roč. 6, 1951, 18. 5. 1951, s. 3, ISSN nedostupné. 
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„spiklenecká“, „teroristické“, „protistátní“, která mají jasně pejorativní význam. 

Stejným stylem pak hovořily nejen všechny informace v tisku, ale i prameny 

vyšetřovací a soudní povahy. Odsuzující hodnocení tedy nebylo v žádném případě 

výjimkou. 

 5.2  Realita versus mýty 

K vyšetření výbuchu byl mimo jiné povolán i kriminolog a lékař 

MUDr. Jan Šolc. Podle výpovědi Jana Šolce mladšího se po návratu obával, co 

bude dál, protože jej StB údajně nutila podepsat protokol, kde bylo napsáno, 

že došlo k výbuchu plynu. MUDr. Šolc ale s tímto nesouhlasil a protokol podepsat 

odmítl.348 To byla podle Jana Šolce mladšího první varianta, o které se oficiálně 

mluvilo až do samotného procesu s Talíkem a spol.349 Již v procesu se skupinou 

Weiland a spol., v roce 1950, se už ale hovoří o organizované skupině.350 Při 

bližším pohledu na fotografie z místa neštěstí (viz příloha) je patrné, že na nich 

nejsou příliš ohořelé sutiny, jaké by vznikly po výbuchu plynu. Vše tedy 

nasvědčuje tomu, že šlo skutečně o výbuch třaskaviny. Toto porovnání je pro práci 

zásadní už z toho důvodu, že vzhledem k povaze procesu a charakteru vyšetřování 

bylo potřeba vyloučit variantu, že i výbuch samotný byl pouhou konstrukcí StB. 

S touto verzí dále pak pracovali i vyšetřovatelé. 

Ve vyšetřovacím spise Akce Trojka se nachází mimo jiné detaily 

o výbuchu v ulici U Novostavby a smrti Josefa Krysličky. Je to rovněž i zdroj 

nejspíše první vyšetřovací verze případu, která je bohužel ale nedatovaná. Přesto 

se domnívám, že stojí za to ji citovat. První část je popisná, seznamuje s událostí 

a rozebírá varianty výbušnin, které mohly být použity: 

                                                
348 V textu rozsudku, který později vyřkl Státní soud, se paradoxně nachází toto sdělení: 

„Obviněnému bylo také známo, že výbuch v domě v r. 1949 nastal následkem neopatrného 
zacházení s třaskavinami.“ Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, 
Trestní spis Talík a spol., s. 160. 

349 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
350 Emil Weiland měl údajně prozradit informace o výbuchu agentovi západních tajných služeb. 

Viz více: JOKLOVÁ, Kateřina: Politické procesy 50. let – kauza Emil Weiland a spol. 
(diplomová práce), Liberec 2008. 
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„V noci z 30. 4. na 1. 5. 1949 došlo v Liberci I., Ul. U Novostavby 8, 

k výbuchu, při kterém byl zdemolován dvouposchoďový dům, byly zabity 4 osoby 

a 2 těžce zraněny. K výbuchu došlo vznícením třaskaviny, dosud nezjištěného 

složení a původu. Byla to však třaskavina volná, pravděpodobně dynamon, tritol 

neb trotil. Podle dosavadního zjištění bylo v bytě Stanislava Rychtra, malíře 

a natěrače ve zmíněném domě s třaskavinou manipulováno za účasti jeho 

kamarádů Josefa Krysličky, býv. příslušníka SNB, Karla Škrance, pokrývače 

z Liberce, a Stanislava Rychtra. Všichni jmenovaní a ještě otec Stanislava Rychtra 

byli výbuchem usmrceni.“ 

Je vidět, že vyšetřovatelé ještě nejsou úplně „v obraze“, protože došlo 

k záměně jmen, zkomolení příjmení a ani si nebyli jistí konkrétní výbušninou. Už 

ale pojali podezření, že nešlo o pouhou nehodu: „V souvislosti s výbuchem 

se projevuje podezření, že jde o protistátní činnost osob zapojených 

do „partyzánské“ práce v době revoluce v květnu 1945. Kryslička byl poslední 

dobou činný v SBS v Liberci a jako/národní správce/vedoucí sportovního 

obchodu, podnikal časté jízdy autem po severovýchodních, severních 

a severozápadních Čechách. V Hradci Králové byl posledně, pokud se zjistilo, 

od 17. do 24. 4. 1949, tedy šest dní před svojí smrtí. V Hradci a okolí má 

Kryslička mnoho známých, hlavně členů býv. divise ‚Václavík‘.“ 

Na této pasáži je jasně patrné propojení s „Akcí Trojka“. Kryslička byl pro 

StB podezřelým ještě před výbuchem, dávali jej do spojitosti s Janem Ptáčníkem 

a s největší pravděpodobností právě to byl důvod, proč byl ostrakizován ze svých 

dosavadních veřejných funkcí. 

Dále byly zmiňovány Krysličkovy vazby na některé jiné osoby: „V úzkém 

styku byl s hajným Brhelem z Dolního Přimu, okr. Hradec Králové, jehož syn 

Michal Brhel zaměstnán po roce 1945 u fy. Ptáčník v Kuklenách a nyní jako 

studující průmyslové školy, bydlí v podnájmu u Josefa Krysličky v Liberci, Boční 

17. V Kuklenách bydlí tchán Josefa Krysličky – Jan Klinský, který bude asi 

zasvěcen do činnosti Krysličky: manželka Krysličky Marie činila poslední dobou 
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svému manželovi výtky pravděpodobně pro jeho činnost, a svěřila se asi svému 

otci. Zajímavou informací je, že Krysličkův tchán žil v Kuklenách, kde sídlila 

i firma Jana Ptáčníka. Jan Kinský byl také jednu dobu v hledáčku StB, ale ta 

později od jeho dalšího sledování upustila a případ „nebyl rozpracován“. Poslední 

větou se pisatel protokolu táže: „Leták nalezený u Krysličky?“, ale odpověď 

na tuto otázku se již ve spisu nenalézá.351 

Ačkoli tzv. Krysličkova teroristická skupina není a nebyla příliš 

v povědomí obyvatel Liberce, přesto o ní kolují jisté zvěsti. Některé z nich ústně, 

jiné zachycené v materiálech StB. Část z nich lze potvrdit, některé ovšem potvrdit 

ani vyvrátit nejdou. 

Titul této práce je věnovaný tzv. Krysličkově teroristické skupině, stejně 

tak o ní hovoří i prameny z fondů ABS i Národního archivu. Ale jak tisk, tak 

i archiválie státní povahy hovoří v souvislosti s procesem o skupině Talík a spol. 

Důvod je zřejmý: ten, kterého Státní bezpečnost označila za hlavního organizátora 

tzv. teroristické akce, Josef Kryslička, byl po smrti. I když ani to není možné 

s určitostí říci, protože jeho tělo nebylo po výbuchu ve stavu, kdy by byli 

vyšetřovatelé schopni jej pozitivně identifikovat. Nepřímí svědci352 hovoří pouze 

o nálezu kusů Krysličkova kabátu (spony u kalhot). Ve složce vedené k případu 

jsou navíc pouze fotografie353 pozůstatků otce a syna Richterových a Ladislava 

Škrance, a to jak z místa činu, tak z následné soudní pitvy. Záznam z pitvy 

se nedochoval, resp. se ho nepodařilo dohledat. Nepřímým důkazem smrti Josefa 

Krysličky tak prozatím zůstává záznam o pohřbu, který si vedla StB354 a jeho 

hrob, ačkoli rodinní příslušníci hovoří o údajně prázdné rakvi.355 Podle výpovědi 

synovce Josefa Krysličky, Jiřího bylo možné, že neidentifikovatelnost těl 

nalezených na místě výbuchu umožnila dalším „zmizet za kopečky“. Rovněž 

citoval vyprávění, kdy těsně po výbuchu byly spatřeny další neznámé prchající 
                                                

351 ABS, H – HF, sign. H238, s. 91. 
352 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013; 
 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
353 ABS, H – HF, sign. H238. 
354 ABS, H – HF, sign. H238. 
355 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
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osoby.356 Tuto informaci, stejně jako mnohé další, je možné zařadit mezi mýty, 

které o tzv. Krysličkově teroristické skupině kolují.357 

Jako další přichází na řadu tvrzení, že Kryslička byl spojován s Jaroslavem 

Šidákem. Údajně se kvůli němu Kryslička zastřelil a ve sklepě se našly zbraně.358 

To se objevilo ve vyšetřovacím svazku k „Akci Trojka“, ale vzhledem 

k informacím zmíněným výše se domnívám, že tuto fámu není třeba nijak dál 

vyvracet. 

Ze spisu k „Akci Trojka“359 rovněž pochází zpráva, že se Kryslička údajně 

podílel na atentátu na poslance Jana Haruse.360 Žádný samostatný atentát 

se nepodařilo dohledat, ale podle dobových fotografií ze sbírek Severočeského 

muzea byl přítomen na prvomájové tribuně, na kterou měl mířit bombový útok 

údajných odbojářů. Stejně tak na ní ale měl stát i tehdejší ministr informací, 

Václav Kopecký.361 Dalším, kdo na osudové tribuně měl stát, byl Jiří Durdil, 

předseda KNV. Ten měl navíc vystoupit jako hlavní řečník.362 Na fotografiích 

se jej bohužel nepodařilo identifikovat. Zato je známa totožnost363 několika 

dalších osob, které na tribuně stály: Rudolf Vetiška,364 Emilie Knotková365 

                                                
356 Rozhovor Jiří Kryslička, Odolena Voda, 7. 5. 2013. 
357 Vzhledem k okolnostem považuji za nutné zmínit i variantu, že Josef Kryslička mohl být 

agentem provokatérem, či prostě vydíráním donucen ke spolupráci, a výbuch způsobil 
úmyslně. Jedná se ale o čirou spekulaci, která se nemusí zakládat na pravdě. 

358 ABS, H – HF, sign. H238-1, s. 63. 
359 ABS, H – HF, sign. H238-1, s. 31. 
360 Viz výše. 
361 ČERNÁ, Alena: Organizační zajištění a průběh oslav 1. máje na Liberecku v letech 1945-1989 

(diplomová práce), Liberec 2013, s. 170. 
362 ČERNÁ, Alena: Organizační zajištění a průběh oslav 1. máje na Liberecku v letech 1945-1989 

(diplomová práce), Liberec 2013, přílohy. 
363 Osoby na fotografiích ze sbírek Severočeského muzea identifikoval Jan Šolc mladší. 
364 *25. prosince 1895, aktivní v KSČ již v meziválečném období. Člen protektorátního 

komunistického odboje o svých zážitcích sepsal knihu Skok do tmy. V letech 1945-1949 
vedoucí tajemník KV KSČ ve Strakonicích, následně mezi lety 1949 a 1951 v Liberci. 
Od 30. května 1948 do 27. listopadu 1954 byl poslancem Národního shromáždění. Viz: 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky, Poslanci a orgány [online], [cit. 
1. 7. 2014], dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?org=285&id=4446; 

 Přehled funkcionářů ústředních orgánů KSČ 1945 - 1989 [online], [cit 1. 7. 2014], dostupné z: 
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn10_1100/obsah/02.htm. 

365 Mezi lety 1954 a 1964 řídila Městský národní výbor v Liberci. Viz: KARPAŠ, Roman: Kniha 
o Liberci, 1. vyd. Liberec, Dialog 1996, ISBN 80-86761-13-4, s. 423, 431. 
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a JUDr. Emil Smutek.366 Podle vzpomínek Jana Šolce mladšího měl na tribuně 

stát i jeho otec, MUDr. Jan Šolc. Titulu jeho funkce by to odpovídalo. 

Zaměřme se na situaci trochu blíže: v roce 1949 byla prvomájová tribuna 

umístěna na náměstí Bojovníků za mír (dnešní náměstí Dr. Edvarda Beneše). 

Alena Černá ve své diplomové práci věnované prvomájovým oslavám 

na Liberecku píše, že „podle dobových fotografií nakonec kvůli ochranným 

opatřením z nepodařeného atentátu nestáli funkcionáři na připravené tribuně, ale 

na chodníku, ve stejné rovině jako manifestující“.367 Je skutečně zajímavou 

otázkou, zda si StB mohla výbuch v ranních hodinách spojit s ohrožením průvodu. 

Rovněž není jasné, zda byla tribuna připravena a následně z bezpečnostních 

důvodů odstraněna. Faktem je, že podle fotografií stojí hodnostáři skutečně jen 

na nízkém pódiu (viz příloha). 

Tvrzení obžaloby, že dalším cílem bombového útoku měl být krajský 

sekretariát KSČ a krajská politická škola se nepodařilo nijak dál doložit. 

To, že si Krysličkova skupina údajně vybrala za den útoku zrovna první 

máj, není náhodou. Již v roce 1949 šlo o pro stranu velmi významný svátek, který 

se snažila ve společnosti etablovat, což se jí, jak dobře víme, povedlo. Dokonce 

se měla místo upalování čarodějnic začít upalovat protikomunistická reakce 

(slamění panáci).368 O rok dříve měly navíc oslavy velký úspěch a účast. Výběr 

data tak byl čistě logický. 

                                                
366 První předseda poválečného (1945) MNV v Pelhřimově., předseda představenstva 

Severočeského konzumního družstva v Liberci. Pamětník Jan Šolc mladší se o něm vyjádřil 
slovy: „JUDr. Emil Smutek třímal v rukou, jako náměstek primátora, finance města, kterým 
nikdo jiný nerozuměl. Muž vysoké zavalité postavy, málomluvný, byl ,stínem mocenské skupiny'. 
Náš soused v kavárně NISA, rozhodně nebyl smýšlením a cítěním komunistou. Pocházel 
z intelektuálské pelhřimovské rodiny, měl rozsáhlou knihovnu a nejčastěji byl spatřován 
v primátorské lóži divadla. Pokud vím, dožil klidně a nebyl postižen žádnou čistkou.“ 

 Viz: ANDRESOVÁ, Jana: Kulturní život v Liberci po druhé světové válce (diplomová práce), 
Pardubice 2009, s. 63; 

 STUDÝNKOVÁ, Radana: Muzea na Vysočině v období druhé světové války (rigorózní práce), 
Brno 2012, s. 203; 

 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 30. 6. 2014. 
367 ČERNÁ, Alena: Organizační zajištění a průběh oslav 1. máje na Liberecku v letech 1945-1989 

(diplomová práce), Liberec 2013, s. 172. 
368 ČERNÁ, Alena: Organizační zajištění a průběh oslav 1. máje na Liberecku v letech 1945-1989 

(diplomová práce), Liberec 2013. 
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Další otázkou, kterou je nutné si položit, je skupina samotná. Existovalo 

propojení mezi jednotlivými členy tak, jak jej vylíčila Státní prokuratura, či šlo 

o pouhý konstrukt? Zde stojí veškeré úvahy na tenkém ledu spekulací. Je jisté, 

že se jednotliví aktéři mezi sebou více méně znali, někteří blíže, jiní povrchněji. 

Vztahy (známost) mezi Josefem Krysličkou a Stanislavem Šudomou lze pomocí 

pramenů doložit, stejně tak jako mezi Krysličkou a Šolcem. Rovněž se oba dva 

znali s Vojtěchem Talíkem, který byl, stejně jako oni, součástí městských struktur. 

Navíc Talík se Šolcem byli údajně oba členy Svazu brannosti. Kryslička se rovněž 

znal, jak bylo řečeno výše, i s Ladislavem Škrancem. Tím ale veškerá jistota končí 

a je třeba se spoléhat na výpovědi zaznamenané v soudním spisu. Z žádostí 

o milost či o obnovení procesu ale nic nenasvědčuje tomu, že by konstrukt byl 

až tak sofistikovaný, že by dával dohromady lidi, kteří se vůbec neznali. Naopak, 

pro pracovníky Bezpečnosti bylo jednodušší stavět na určitých již existujících 

vazbách. 

O přímém navázání Jana Šolce na skupinu lze silně pochybovat, což 

podporuje i svědectví jeho syna. Ten tvrdil, že k žádné přímé konspiraci nedošlo 

a že jeho otec pouze pomohl vězněným tak jako již mnohokrát dříve. 

Schéma, jak jej načrtli vyšetřovatelé, bylo příliš komplikované. S největší 

pravděpodobností se ale zakládalo na reálných základech. V rodině Václava 

Talíka se totiž tradovalo, že byl odsouzen a vězněn za přípravu atentátu, 

respektive, že k tomu zapůjčil svůj vůz.369 Tradovaným cílem útoku měl být sám 

Klement Gottwald, ale tady jde zřejmě již o vybájenou část příběhu. Každopádně 

pro tuto práci je zásadní pasáž s vozem. Talík byl totiž ve všech pramenech soudní 

povahy označován za toho, kdo měl původně doručit výbušninu na místo. 

A vzhledem ke konstrukci tribuny by zaparkovaný vůz mohl být vhodným 

prostředkem. 

Použitá trhavina nebyla zrovna malým balíčkem. Podařilo se dohledat 

                                                
369 Rozhovor Lubomír Talík, Olomouc, 29. 5. 2014. 
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záznam v pyrotechnické příručce z 50. let,370 kde byly využity fotografie z místa 

výbuchu. Znetvořené tělo Ladislava Škrance zde sloužilo jako názorná ilustrace 

účinku většího množství volné, průmyslové trhaviny, nikoli munice. Použité 

množství, které odborná příručka udává, je překvapivě veliké: jednalo se cca o 60 

kilogramů trhaviny. Právě proto zřejmě Vojtěch Talík dodal k dispozici vůz. 

Informace technického rázu byly, přesně v duchu doby, doplněny 

o propagandistické pozadí „sabotážní skupiny, která připravovala atentát 

na májový průvod a kterou stihl spravedlivý trest“, a proto je opravdu jisté, 

že se jedná o stejnou událost, tedy výbuch v ulici U Novostavby. 

Výše citovaný pramen je rovněž významný proto, že jako jediný uvádí 

za cíl údajného útoku průvod samotný, nikoli tribunu. Je možné, že se jedná 

o zkreslení, ale i tak to stojí za zmínku. 

Vzhledem k četnosti informačních zdrojů, které potvrzují působení Josefa 

Krysličky v ilegálním partyzánském hnutí a následně v SČP, není důvod 

pochybovat, že tomu tak v určité míře skutečně bylo. Přesto se jej StB pokusila 

zpětně z partyzánského hnutí vymazat, a to v souvislosti s procesem, který byl 

veden proti Janu Ptáčníkovi. Ačkoli Krysličkova partyzánská minulost byla 

opakovaně potvrzena, v Ptáčníkově archivu se nachází materiál, který tvrdí opak. 

Jedná se o záznam hlavního přelíčení Okresního soudu v Hradci Králové 

vedeného právě proti Janu Ptáčníkovi. Tam Ptáčník vypovídal, že s Krysličkou 

se seznámil až 5. května 1945 jako s příslušníkem čety Alfa, „který se také 

účastnil zajištění svatoňovických dolů a elektrárny v Poříčí“. Ptáčník se dále 

vyjádřil, že Kryslička „byl velmi dobrým odbojovým pracovníkem, ale po roce 

1946 se proti němu vyvinul jakýsi osobní tlak, který ohrožoval nejen jeho ale celou 

čest našeho [SČP] hnutí“. Proto prý na příkaz vlivných činitelů a také strany 

a rovněž ZOBu Ptáčník o Krysličkovi „nepravdivě tvrdil“, že byl partyzánem již 

od roku 1941, ačkoli to o něm Ptáčník, podle této své výpovědi, nevěděl. Dále 

se vyjadřoval k penězům pro vdovu Hamouzovou: ty prý Kryslička uložil 

                                                
370 Přesný název se bohužel nepodařilo dohledat. 
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na knížku a po skončení okupace ji skutečně vydal paní Hamouzové.371 

K přelíčení mělo dojít 4. listopadu 1949, ale informace uvedené v záznamu 

odporují tomu, co Jan Ptáčník uvedl do protokolů mladšího data. Jisté je, že v této 

době se již Josef Kryslička nemohl osobně bránit, ale ze záznamů a z výpovědi 

Ptáčníkova vnuka Milana vyplývá, že Josef Kryslička a Jan Ptáčník byli přátelé. 

Jan Ptáčník se rovněž svým potomkům nezmínil, že by v některém z případů 

vydání partyzánských potvrzení lhal.372 Navíc byl v roce 1990 plně rehabilitován, 

proto je důvod k domněnce, že k této změně výpovědi došlo pod nátlakem. 

Rovněž fakt, že Jan Ptáčník, podle slov vnuka Milana, zemřel znechucen minulým 

režimem, může leccos napovědět.373 

Stejný materiál se vyjadřuje i k osobě Stanislava Šudomy. Jan Ptáčník při 

přelíčení vypověděl, že Šudoma působil jako spojka k poručíku Hýblovi (Hýbl-

Brodecký). Ptáčník Šudomu znal jako agilního a spolehlivého člověka, kterému 

údajně nabídl místo krajského tajemníka SČP v Hradci Králové. Ten to ale podle 

Ptáčníkovy výpovědi odmítl a zažádal si o národní správu „úplně zchátralého 

obchodu v Liberci“.374 Vzhledem k tomu, že vyjádření vůči Šudomovi není 

na rozdíl od toho proti Krysličkovi (o němž se domnívám, že bylo objednané) 

vůbec negativní, docházíme k závěru, že v listopadu 1949 ještě nebyl Stanislav 

Šudoma mezi přímými podezřelými z výbuchu v Liberci. Je tak možné, 

že s výbuchem neměl vůbec nic společného, ale to je pouhá spekulace založená 

na neúplných faktech. 

 5.2.1    Tzv. Akce Trojka 
Již několikrát zde byl zmíněn pojem Akce Trojka: jednalo se o označení 

vyšetřování osob zapojených do partyzánské divize „Václavík“. Ke vzniku svazku 

„Trojka“ došlo 4. července 1951, kdy byla 2. referátem 2. oddělení KV StB 

Hradce Králové podána žádost k založení svazku. Podepsal ji strážmistr Karel 

                                                
371 Archiv Jana Ptáčníka. 
372 Rozhovor Milan Ptáčník, Praha, 14. 4. 2014. 
373 Rozhovor Milan Ptáčník, Praha, 14. 4. 2014. 
374 Archiv Jana Ptáčníka. 
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Bezvoda. Svazek navazuje na liberecký spis „Akce výbuch“ a oba mají 

zachycovat činnost údajné „diverzantské a teroristické“ organizace, která měla 

působit celostátně – v systému tzv. Trojek. Tyto trojky byly, dle rétoriky tehdejší 

StB, vybudovány za účelem provádění teroru a diverze. A to vše v celostátním 

měřítku a na dané znamení (neuvádí se). Jako jejich prozatímní činnost do doby, 

než bude toto znamení vydáno, je uváděno „obstarávání podpor pro rodiny 

uvězněných z různých likvidovaných illegálních skupin a propuštěných osob 

z posičních zaměstnání“. Další činností trojek bylo údajně navazování kontaktů 

s osobami ve výkonu trestu. 

V královéhradeckém kraji měla „skupina Trojka“ navazovat na činnost 

partyzánské brigády375 Jana Ptáčníka, Václavík, a jejím cílem mělo být 

vybudování ilegálního protistátního vedení krajské organizace a to přímo v Hradci 

Králové. Členem této partyzánské brigády byl s největší pravděpodobností i Josef 

Kryslička. Důkazy o tom nacházím jednak v materiálech StB, za druhé Kryslička 

o sobě tuto informaci velmi intenzivně šířil. 

Z výslechového protokolu Josefa Krysličky, založeného ve svazku k „Akci 

Trojka“ je patrné, že byl tázán na Jana Ptáčníka a jeho spolupracovníky. Ačkoli jej 

Kryslička označoval dobovým pojmem „kapitalista“ a zachovával od něj patřičný 

„odstup“, přesto jej popsal jako „člověka přímého a pevného charakteru“.376 Nijak 

nezmiňoval jejich přátelské styky a spíše se snažil působit, že se znali pouze 

povrchně. Výslechový protokol je datován do dubna 1949, kdy byl již Josef 

Kryslička „odstaven“ z veřejného dění. 

                                                
375 Prameny často pojem brigáda a divize zaměňují. 
376 ABS, H – HF, sign. H238, s. 57. 
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 6  Politický proces se skupinou Talík a spol. 

Po únorovém převzetí moci komunisty následovala, jako jeden z prvních 

kroků nového režimu, i „konsolidace“ poměrů v justici a soudnictví. Nové kádry 

pak stát využil ke zničení svých odpůrců a zastrašení potenciálního odboje. 

Účinným nástrojem v boji proti opozici se staly mimo jiné i politické procesy. 

Četné zkušenosti strana v tomto čerpala z několika vln retribučního soudnictví, 

ve kterém rovněž docházelo k mnohým nespravedlnostem a v druhé fázi retribuce 

v některých případech i ke zneužívání komunisty (viz provázanost ONV, TNK 

a MLS). 

Mechanismus výroby politických procesů byl založen na třech zákonech. 

Tím prvním byl zákon č. 231/1948 Sb., Zákon na ochranu lidově demokratické 

republiky, na jehož základě byla odsouzena celá řada politických vězňů. Jeho 

vágní formulace a vysoké tresty, které umožňoval, se staly nástrojem perzekuce 

odpůrců režimu. Přes svou relativně krátkou účinnost se stal symbolem zrůdnosti 

režimu a političtí vězni jej „přijali za svůj“ i v názvu klubu, který je sdružoval, 

„K 231“.377 Zákon byl účinný od 24. října 1948, zrušen dnem 1. srpna 1950, kdy 

vešel v platnost druhý zásadní předpis, zákon č. 86/1950 Sb., Trestní zákon. Ten 

zrušil nebo novelizoval několik desítek starších zákonů. Kvůli němu došlo rovněž 

k zpřísnění trestů, například za přechod hranic. Trestní zákon z roku 1950 byl 

dvakrát novelizován (1956, 1957) a jednou vyšla vyhláška Ministerstva vnitra 

o jeho úplném znění (1957). Nahradil jej až zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

Ten byl několikrát novelizován, několikrát k němu byly vydány vyhlášky MV 

o úplném znění. Přečkal i sametovou (summitovou) revoluci a zrušen byl až roku 

2009, kdy byl nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.378 

                                                
377 Tématu sdružení K 231 se věnovala i výstava uspořádaná Ústavem pro studium totalitních 

režimů. Jejím výsledkem je mimo jiné i webová prezentace „Aby se to už neopakovalo“ - 
Výstava o dějinách K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů. Viz: Ústav pro studium 
totalitních režimů, „Aby se to už neopakovalo“ - Výstava o dějinách K 231 - Sdružení bývalých 
politických vězňů [online], [cit. 30. 6. 2014], dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/k-231 

378 Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky, Sbírka zákonů [online], [cit. 17. 5. 2014], 
dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw 
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 Třetím zásadním zákonem byl zákon č. 232/1948 Sb., zákon o státním 

soudu. Účinnosti nabyl 24. října 1948, zrušen byl dnem 1. ledna 1953 Přesto 

nebyl hlavním rozhodovacím orgánem soud, ale strana. Na podobný systém 

historici narážejí už v případě únorového převratu. Druhým nejdůležitějším 

orgánem byla StB, která měla na starost zatýkání a vyšetřování. Velmi ji ovlivnil 

rok 1948 a příchod sovětských poradců. V letech 1950–1952 jich ve Státní 

bezpečnosti působilo přes 500. Byly zavedeny naučené výslechové protokoly 

a cílem vyšetřování nebylo zjistit pravdu, ale usvědčit zadrženého. Až následně 

přišel na řadu soud.379 

Státní soud byl v letech 1950–1952 hlavní institucí politických procesů. 

Sídlil v Praze a v Bratislavě, ale podle možnosti mohl vyjet i jinam (většinou tam, 

kde bylo zajištěné publikum a kde soud mohl být přenášen rozhlasem). Přesně tak 

tomu bylo i v případě procesu se skupinou Talík a spol. Činnost Státního soudu 

byla ukončena v roce 1952 a pravomoci přešly na krajské soudy.380 

Zároveň se vznikem instituce Státního soudu proběhla tzv. očista justice. 

Státní aparát se potřeboval zbavit soudců a prokurátorů, kteří byli příliš čestní 

na to, aby přivírali oči nad novým systémem či se na něm přímo aktivně podíleli. 

Výsledkem toho byla akce „77 tisíc do výroby“. Na dělnické pozice tak byla 

odeslána plná čtvrtina justice tehdejšího Československa.381 Jelikož pak 

následkem toho došlo k nedostatku soudců a prokurátorů, řešil to vznik Právnické 

                                                
379 Více viz: KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost, 1. vyd. Brno, Doplněk 1999, ISBN 80-

7239-024-4. 
380 Státním soudům a Státní prokuratuře se ve své diplomové práci věnuje Michal Škerle. Mimo 

jiné uvádí, že hlavním smyslem podle komunistů mělo být „upevnění socialistické zákonnosti, 
jako prvního a hlavního předpokladu státní disciplíny“ k čemuž mělo sloužit „vybudování 
prokuratury nového typu, sjednocení a prohloubení demokratizace… soudnictví.“ Toho chtěli 
komunisté dosáhnout vytvořením Nejvyššího soudu jako jediného soudního orgánu v ČSR, 
nadřízeného všem ostatním soudům. Pravomoc Státního soudu přešla kromě krajských 
i na vyšší vojenské soudy. Tato tato reforma proběhla podle Škerleho, na základě sovětského 
vzoru. Více viz: ŠKERLE, Michal: Státní soud a Státní prokuratura a jejich role v politických 
procesech (diplomová práce), Brno 2010. 

381 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: České dějiny soudobé – přednáška, Katedra historie, TU v Liberci 
2012. 

 Více společenských proměn v Československu viz : KAPLAN, Karel: Proměny české 
společnosti 1948 – 1960. Část první, 1. vyd. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, 
ISBN 978-7285-079-2. 
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školy pracujících. Rapidní úbytek orgánů provádějících vyšetřování řešily 

krátkodobé kurzy VB. Absolvování PŠP trvalo pouhý rok a nebyla pro něj 

požadována ani maturita. Stěžejní naopak byla poslušnost a oddanost. 

Na významné posty se tak dostali lidé bez zkušeností a praxe, za to ale 

se správným „třídním instinktem, který byl považován za zdravý, sociálně 

spravedlivý a pro výkon této funkce primární“.382 O jejich kvalifikovanosti 

můžeme velmi silně pochybovat, právnické školy pracujících nebyly založeny 

na principu práva a etiky. Ostatně politické procesy jsou toho důkazem. 

Podle Pavla Zářeckého, který v prosinci 1968 sepsal zprávu pro tzv. 

Pillerovu komisi,383 došlo po roce 1948 k přeměnění právní formy ve formalitu, 

která byla důležitější spíše na pohled, než že by skutečně regulovala společenské 

vztahy. Tato formalita pro mnohé odpovědné pracovníky v justici 

i na ministerstvech bohužel nepůsobila ani jako nežádoucí komplikace, protože ji 

vůbec neznali. Zářecký píše, že „z praktickopolitické zkušenosti jednotlivých 

funkcionářů lze vysvětlit jejich vztah k právu vůbec. Dosti charakteristický v této 

souvislosti je Kopřivův výrok z roku 1963: ‚Ano, to zatýkání odporovalo zákonům, 

ale tehdy se na to nebral zřetel. To došlo až v pozdějších letech k tomu opatření, 

že se musí dodržovat zákony‘“. K tomu ještě citoval z důvodové zprávy 

k trestnímu zákonu č. 86/1950 Sb. „Úkolem nového trestního zákona je co 

nejúčinněji přispět k jejímu zneškodnění (rozumí se naše reakce) a musí být ostrou 

                                                
382 ZÁŘECKÝ, Pavel: Moc, právo a procesy, in: VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena, 

BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech Díl I., 1. vyd. 
Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003, ISBN 80-86621-03-0 , s. 
314. 

383 Roku 1990 došlo k vydání závěrečné zprávy Pillerovy komise pod názvem O procesech 
a rehabilitacích. Zpráva Pillerovy komise o politických procesech a rehabilitacích 
v Československu v letech 1949–1968. Jedná se o dvoudílnou publikaci, jejíž editorem byl 
Miroslav Šiška. Pillerova komise navázala na předchozí pokusy o rehabilitace. Jejími 
předchůdci byly Barákova komise a Kolderova komise. Přepis zprávy Kolderovy komise je 
přístupný na webu. Viz: Prague Cold War, internetový časopis pro výzkum dějin studené války: 
Závěrečná zpráva Kolderovy komise [online], [cit 13. 6. 2014], dostupné z: 
http://www.praguecoldwar.cz/kolderuvod.htm 

 Třetí komise, která předcházela Pillerově, byla tzv. barnabitská komise, která zasedala 
v bývalém klášteře barnabitek na Pražském hradě. Více viz: VEBER, Václav: O rehabilitacích 
a o tom, co s nimi souvisí, in: Securitas imperii, 16/1, Praha, ÚSTR 2010, ISSN 1804-1612, s. 
10–29. 
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zbraní našeho pracujícího lidu proti všem jeho nepřátelům.“ Podle Zářeckého 

nebylo náhodou, že teprve po výčtu skutečností, proti kterým trestní zákon bojuje, 

bylo ve zprávě uvedeno, že „poskytuje účinnou ochranu každému jednotlivci, 

který plní poctivě své povinnosti k celku“.384 

Dle Karla Kaplana a Pavla Palečka se žádný významnější proces neobešel 

bez varování před domácími nepřáteli a zrádci.385 Je tedy možné tvrdit, že proces 

s „Talíkem a spol.“ splňuje další z atributů politického procesu. Vzhledem k tomu, 

že byly souzeny regionální politické elity, šlo o proces velmi významný. 

S ohledem na to, že řízení probíhalo před Státním soudem, byl, jak již jak je již 

uvedeno výše, propagandisticky podpořen a byla přítomna (vybraná) veřejnost, 

troufám si tvrdit, že v tomto případě se jedná o klasický monstrproces. 

První vlna politických procesů proběhla na podzim roku 1949. Zde 

se nachází paralela se zatčením a první vazbou členů tzv. Krysličkovy teroristické 

skupiny. Je možné, že na „první pokus“ Státní bezpečnost nezískala dostatek 

materiálů pro samostatný proces. Některé prameny naznačují, že docházelo 

rovněž ke krytí velitelem StB, ale chybí veškerá bližší specifikace. 

Pravděpodobně jde o narážku na Krysličkovu známost s policejním radou 

Vodvárkou. Přesto se později komunistům podařilo tuto skupinu plně, slovy 

dobového vyšetřovatele, „vytěžit“. 

 6.1  Vyšetřování 

V kapitole o oficiální verzi výbuchu a procesu jsem se zmínila o několika 

charakteristikách politických procesů a vyšetřování. I v případě politického 

procesu se skupinou, kterou tehdejší orgány nazvaly Talík a spol. respektive 

Krysličkova teroristická skupina, došlo k použití nepřiměřených donucovacích 

                                                
384 ZÁŘECKÝ, Pavel: Moc, právo a procesy, in: VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena, 

BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech Díl I., 1. vyd. 
Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003, ISBN 80-86621-03-0 , s. 
311. 

385 KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy 
v Československu, 2. vyd. Brno, Barrister & Principal 2008, ISBN 978-80-7364-049-1, s. 43. 
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prostředků, které sledovaly jediný cíl: donutit zadržené, aby vypovídali tak, jak si 

vyšetřovatelé přáli. Janu Šolcovi například řekli, že manželka skočila z okna 

a zabila se, tchyně je v domově důchodců a syn v dětském výchovném ústavu. 

Že to není pravda, poznal až za delší čas, když mu přišel balíček nadepsaný 

manželčiným kaligrafickým písmem.386 

Vojtěch Talík, Karel Kafka a Jarmila Stolínová byli ve vazbě dvakrát. 

Poprvé ihned po výbuchu, ale brzy byli propuštěni. Tato první vazba byla krátká, 

druhá již byla definitivní a trvala až do soudního procesu. Odsouzení pak již 

na svobodu nevyšli po dobu několika let. Ostatní vyšetřovaní byli vzati do vazby 

až v druhém sledu, přibližně v době, kdy byla první skupina zatčena podruhé. 

Protože byli obvinění vyšetřováni z trestného činu, za který hrozil trest 

odnětí svobody s dolní hranicí 10 let, byla jim vazba podle § 296 ods. 2 tr. ř. 

prodloužena až k „úspěšnému provedení trestního řízení“. Protokol o tom museli 

zadržení podepsat. Stalo se tak 19. prosince 1950. Ve vazbě Státní prokuratury pak 

strávili bez výjimky dalšího půl roku. Na protokolu Jarmily Stolínové je připsané 

vyjádření se k obvinění: „Ladislav Škranc mně sdělil, že podnikne akci k výbuchu 

a žádal, abych se postarala o jeho dítě, jestli zahyne. Slíbila jsem, že tak učiním.“ 

Ostatní obvinění se k protokolu nijak nevyjádřili, resp. toto nebylo zaznamenáno. 

Podepsali samozřejmě všichni, jiná možnost nebyla.387 

Délka vazby je známa u všech, vyjma Stanislava Šudomy. Většina 

obviněných byla zadržena a umístěna ve vazbě dvakrát. Poprvé v roce 1949 

(tehdy se zpravidla jednalo o krátkou vyšetřovací vazbu) a podruhé od října 1950. 

Ve druhém případě již zadržení vazební věznici neopustili a vyšetřovací vazba jim 

tak skončila odsuzujícím rozsudkem Státního soudu. Informace vychází 

z trestního spisu, který byl k případu veden.388 U osoby Jana Šolce ale lze 

vycházet i z osobních vzpomínek rodinných příslušníků a ty se od údajů státní 

                                                
386 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
387 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 110–

115. 
388 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
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provenience mírně liší: Jan Šolc byl podle trestního spisu vzat do vazby 

22. listopadu 1950, manželka ale vzpomíná, že byl StB odveden již o dva dny 

dříve, 20. listopadu 1950, zrovna ve chvíli, kdy se chystal, aby mohl přihlížet 

operaci svého syna, který měl zánět slepého střeva.389 

Vazba každopádně trvala až do vynesení rozsudku. Pro přehlednost 

uvádím data v tabulce: 

Obviněný První vazba Druhá vazba 
Vojtěch Talík 8. září – 8. října 1949 13. října 1950 – 18. 

května 1951 
Karel Kafka 8. září – 8. listopadu 1949 13. října 1950 – 18. 

května 1951 
František Zima 7. prosince 1950 – 18. 

května 1951 
– 

Jan Šolc (20.) 22. listopadu 1950 –
 18. května 1951 

– 

Jarmila Stolínová 8. srpna – 28. září 1949 13. října 1950 – 18. 
května 1951 

Stanislav Šudoma Nezjištěno Nezjištěno 
 

7. dubna 1951 (respektive 5. dubna v případě Stanislava Šudomy) jim byl 

Státní prokuraturou zajištěn majetek. Zadržení museli podepsat Doručenky 

konfiskačního usnesení, a ty byly pak přiloženy k trestnímu spisu. Zajímavé je, 

že tyto doručenky jsou datovány 18. května 1951, kdy byl vyřčen rozsudek, ale 

jsou k nim připojeny Zpáteční lístky konfiskačního usnesení ze 7. května. 

A na nich jsou podpisy úředníků, datované ke 12. květnu 1951.390 Jan Šolc mladší 

vyprávěl, že to alespoň v jejich případě probíhalo civilizovaně: „Přijeli tři pánové, 

byli velmi slušní, s mámou pili kafe a sepisovali to a brali si to.“ Na otázku, jak 

muži dělili, co je otcův a co matčin majetek se mračil a odpověděl, že „něco 

máma prokázala a něco jí umožnili, aby si koupila zpátky. A něco bylo 

                                                
389 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis), s. 24. 
390 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 116–

121. 
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v antikvariátě v Pražský ulici u paní Březovský. Tam se ty věci objevily, mámě to 

řekli, že to tam bude, tak sehnala peníze a něco koupila zpátky. A něco pak později 

v tý bídě prodala. A něco zkonfiskovali: tátovy kabáty i kožich. Ten měl dokonce 

při vyšetřovací vazbě“.391 

Samotné vyšetřovací metody, ke kterým se tehdejší orgány uchýlily, 

nebyly nic, co by odpovídalo dnešnímu či tehdejšímu právu. Pro monstrprocesy 

bylo stěžejní vyšetřovaného zlomit a donutit ho podřídit se vypracovanému 

schématu. Vzorovým příkladem může být například Artur London, který byl 

v průběhu přípravy procesu s Rudolfem Slánským nucen svou výpověď úplně 

změnit.392 

V žádostech o rehabilitaci, které byly v následujících letech předloženy, si 

odsouzení stěžovali na psychické i fyzické týrání. To odpovídalo běžné praxi 

(nedostatek jídla, pití, spánku…). Obzvláště pro ženy byl velmi trýznivý 

nedostatek hygieny. Vyšetřovatelé se stali středem světa zadržených, velmi často 

bylo dodržováno schéma „dobrý a zlý policajt“. Zkušenosti často získali z doby 

retribučního soudnictví. Jak již bylo zmíněno výše, po „očistě“ 

se do vyšetřovacího procesu dostali i nekvalifikovaní lidé. Příkladem za všechny 

je vyšetřovatel Doubek, který byl později sám souzen. Z jeho zápisků vznikla 

kniha Karla Kaplana StB o sobě, výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, kde 

historik Kaplan komentuje Doubkův případ a písemnosti z něj vzniklé. Je to 

ideální příklad pro pochopení doby. Bohumil Doubek byl později odsouzen, ale 

stejně jako většina ostatních zůstal na relativně prestižní pozici. Celá řada 

bývalých vyšetřovatelů byla pouze přesunuta k VB. 

 6.2  Obvinění 

Žaloba došla Státnímu soudu v Praze dne 9. května 1951, datována byla 

7. květnem 1951. Pětičlenná skupina byla obviněna z toho, že se zapojili 

                                                
391 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
392 O svém pohnutém životě vypráví v pamětech: LONDON, Artur: Doznání, 1. vyd. Praha, 

Československý spisovatel 1990, ISBN 80-202-0213-7. 
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do ilegální organizace založené Josefem Krysličkou na podzim roku 1948.393 

Tu měli na základě tzv. trojek rozšiřovat. Obžaloba je vinila z toho, že konečným 

cílem jejich ilegální činnosti byl „zvrat lidově demokratického zřízení a návrat 

kapitalismu“. Měli naplánovat teroristické útoky na 1. května 1949 a následující 

dny. Potom měli plánovat odchod za hranice, do západního Německa, „aby tam 

dále mohli podnikat útoky proti… republice a pracujícímu lidu“. V tom jim měl 

zabránit jen předčasný výbuch a smrt údajných hlavních organizátorů „teroristické 

činnosti“. Po tomto neúspěchu se měli pokusit o útěk do zahraničí. Jan Šolc 

se k trestné činnosti obviněných měl připojit po jejich zatčení. Údajně umožnil 

útěk jednoho dalšího člena skupiny.394 

Podle textu obžaloby se všichni obvinění přiznali a navzájem svá 

provinění potvrdili. Proto byli údajně „právem žalováni“, že: 

„I./ Vojtěch Talík, Karel Kafka, Stanislav Šudoma, František Zima 

a Jarmila Stolínová v době od ledna 1949 (Šudoma od září 1948) do května 1949 

v Liberci, částečně též v Praze a na jiných místech se jednak navzájem, jednak 

s jinými osobami spolčili, a přípravou teroristických akcí, teda za zvlášť 

přitěžujících okolností, pokusili zničit [podtrženo] a rozvrátit lidově demokratické 

zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu republiky, zaručené ústavou 

II./ MUDr. Jan Šolc, v době od února 1949 do září 1949 v Liberci jako 

úřední lékař SVS spojil se se zajištěnými osobami, zvláště pak v září 1949 

s obviněným Talíkem, Kafkou k pokusu o rozvrácení lidově demokratického zřízení 

a společenskou a hospodářskou soustavu republiky, zaručené ústavou.“ Tím 

se podle žalobce Vojtěch Talík, Karel Kafka, Stanislav Šudoma, František Zima 

a Jarmila Stolínová dopustili zločinu velezrady podle § 1, odst. 1, lit. c/, odst. 2, 

odst. 3, lit. c/ zákona číslo 231/48 Sb. Janu Šolcovi byla rovněž připisována 

velezrada podle § 1, odst. 1, lit. c/, odst. 2 zákona číslo 231/48 Sb.395 

K společnému obvinění byly připojeny upřesňující texty. Ty naprosto 

odpovídají dobovému kontextu nenávisti vůči všemu západnímu, 

                                                
393 V žalobě je chybně uveden podzim 1949, ale to byl již Josef Kryslička mrtev. 
394 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 122. 
395 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 124. 
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nesocialistickému a jakkoli jinak vybočujícímu. Texty nepopisují údajnou 

protistátní činnost úplně přesně, jsou spíše obecného rázu. O to více 

propagandisticky mířených výroků se v nich vyskytuje. Pro ilustraci si dovoluji 

vybrat některé z nich: 

Vojtěch Talík a František Zima byli označeni za „bývalé pravicové sociální 

demokraty“. Dikce prokuratury umožňuje řadit soudní líčení mezi okrajové 

procesy se sociální demokracií. Oxymoronem „pravicoví sociální demokraté“ byli 

obvinění označováni i následně v tisku.396 Tento komunistickou stranou často 

používaný termín odkazoval na dva názorové póly v sociálně demokratické straně, 

ale měl hlavně za účel dehonestovat dotyčné tím, že budou spojováni s pravicí,397 

která byla obecně viněna za druhou světovou válku a za kapitalismus. 

Zima byl navíc osočován z nesouhlasu s tzv. slučovací akcí, ve které došlo 

ke sloučení sociální demokracie a komunistů, přičemž samozřejmě bývalí sociální 

demokraté prošli čistkou. V tomto případě je vysoce pravděpodobné, že s ní Zima 

skutečně nesouhlasil, to ale nebylo v žádném případě důvodem k trestnímu 

stíhání.398 

V textu žaloby se objevuje schéma trojek, stejně tak jako ve vyšetřovacím 

spise k „Akci Trojka“, žalobce tedy naznačoval sofistikovanou konspirační 

metodu. Je ale až zarážející, jak moc nekonkrétní celá obžaloba je. Mluví 

o spolupracovnících, ale nikoho nejmenuje, ačkoli to v jiných materiálech bylo 

využíváno. Chybí zde jméno konkrétního politického představitele, který měl při 

plánovaném atentátu zahynout. 

Text, který popisuje provinění Karla Kafky, je uveden slovy: „Když se mu 

nesplnily jeho plány, aby mohl jako samostatný podnikatel svobodně vykořisťovat 

pracující lid, stal se i on zapřisáhlým nepřítelem lidově demokratického 

                                                
396 Banda spiklenců a teroristů před státním soudem v Liberci, in: Stráž severu: list Národní fronty 

v českém pohraničí, roč. 6, 1951, 18. 5. 1951, s. 3, ISSN nedostupné. 
397 Na tomto místě je třeba podotknout, že současní politologové, pokud už mají schematizovat 

rozložení pravice a levice, nepoužívají přímku, ale kruh. Extrémní pravice a extrémní levice 
jsou tak velmi blízko sebe. Původní lineární rozdělení redukuje politiku do jednoho rozměru. 
Více viz: HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie, 1. vyd., Praha, Victoria Publishing 1994, 
ISBN 80-85865-10-6. 

398 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 123. 
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zřízení.“399 Jedná se o klasickou ukázku jazyka používaného ve vztahu 

k odpůrcům režimu. Kafka, jako majitel papírnictví, resp. později jeho národní 

správce, skutečně nebyl v postavení někoho, kdo by mohl „vykořisťovat“ 

pracující lid“. Bylo ale velmi snadné hodit živnostníky do jednoho pytle se „zlými 

továrníky“, proti kterým komunistický režim ostře vystupoval již v počátku svého 

fungování. 

Většina obvinění tematizuje sjednávání útěku do ciziny „pro některé 

obviněné“, ale nikdy nemluví konkrétně. Rovněž není odnikud patrné, s kým 

obvinění sjednávali útěk do ciziny, ačkoli teoreticky by tato osoba měla být 

rovněž souzena. 

Je jasné, že pokud byla vytvořena odbojová skupina, bylo mlčení o její 

existenci automatické. Prokuratura jej ale skoro démonizovala jako „slib 

mlčenlivosti“. Tato taktika byla součástí pokusu o diskreditaci obviněných. 

Hlavním obviněným byl Vojtěch Talík, který údajně přijal úkol uložit 

výbušninu k tribuně. Na nejbližší dny byl, podle obžaloby, chystán výbuch 

v sekretariátu KSČ a v krajské politické škole, k čemuž měl Talík opatřit 

pyrotechnika.400 Postava tohoto muže se stává v případu jakousi tragikomickou 

vložkou, protože, jak bude patrné dále, jej sháněli údajně všichni, ale zároveň 

nikdo. I to může být příčinou toho, že výbušnina explodovala předčasně a zabila 

několik (údajných) členů skupiny. 

Stanislav Šudoma, „obchodník a šmelinář, který zatajováním zboží 

vyzískal značné finanční prostředky, zčásti financoval illegální organizaci“. 

Žaloba tvrdila, že Šudoma dal Krysličkovi „pro potřeby organisace 96 000,- Kčs 

a později mu opatřil 200 dolarů za 82 000,- Kčs. Získal dvě osoby, jež podávaly 

zprávy o rodinách osob, zajištěných pro protistátní činnost. Vytvořil vlastní trojku, 

do níž zapojil dva učitele, kteří dávali organisaci zprávy z oboru školského 

a církevního“.401 Toto obvinění, zakládající se na astronomických částkách, 

                                                
399 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 123. 
400 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 123. 
401 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 123. 
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u kterých se, v kontextu průměrné mzdy 948 Kčs,402 zdá naprosto nemožné, že by 

k nim Šudoma mohl popisovaným způsobem přijít. Vytvořené schéma je opět 

trojkové, rovněž je zarážející, nakolik text obvinění připomíná Šudomovu 

odbojovou činnost za druhé světové války. Je pravděpodobné, že se vyšetřovatelé 

jednoduše inspirovali… 

Jako poslední ukázku volím text žaloby, který byl věnován Janu Šolcovi. 

Vzhledem k síle propagandy, která je v něm obsažena, si jej dovoluji ocitovat 

celý: „Jako zdravotní referent při JNV v Liberci a jako úřední lékař SVS403 

zneužíval zejména od února 1948 důvěry pracujícího lidu tím, že pomáhal 

a podporoval zajištěné nepřátele lidově demokratického řádu. Ač svým smýšlením 

zastánce kapitalismu, vetřel se do četných veřejných funkcí, jichž pak zneužíval. 

To se projevilo zejména při výkonu jeho funkce lékaře SVS. Zajištěným osobám 

dělal prostředníka s jejich známými, vyřizoval vzkazy, přijímal motáky, 

neoprávněně povoloval vězňům úlevy, balíčky, bez důvodu vystavoval vysvědčení 

o pracovní neschopnosti, dával jim prostředky a injekce pro udržování nemoci, 

posílal je bez potřeby do nemocnice. Zajišťoval se tak pro případ politického 

zvratu, v nějž doufal. Přijal moták od jistého Plašila. V září 1949 se spojil 

se zajištěným Talíkem, s nímž se už dříve znal, k tomu, aby varoval další osobu, 

činnou v protistátní skupině a umožnil její útěk.“404 

Toto poslední obvinění je obsáhlejší a hlavně konkrétnější. Důvod je 

jednoduchý: částečně se opravdu zakládá na pravdě. Podle svědectví pamětníků 

se doktor Šolc skutečně snažil pomáhat zadrženým ve vazební věznici. Ne však 

z důvodů zisku, ale z čistě lidských pohnutek. 

Diletantismus „rychlokvašek“ z ročních Právnických škol pracujících 

se ve velkém ukázal právě na textu obžaloby. Jinak by nebylo možné v tak krátké 

písemnosti napsat tolik vzájemně neodpovídajících údajů. V části příloh věnované 
                                                

402 Rok 1950. Viz: Katedra informatiky a výpočetní techniky, Západočeská univerzita v Plzni, 
Průměrná hrubá měsíční mzda 1948-2007 [online], [cit. 1. 7. 2014], dostupné z: 
www.kiv.zcu.cz/~vavra/mrf/Pr%F9m%ECrn%E1%20hrub%E1%20m%ECs%ED%E8n%ED%
20mzda%201948-2007.xls 

403 Sbor vězeňské stráže. 
404 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 124. 
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Jarmile Stolínové žalobce ale psal,405 že se do skupiny zapojila v dubnu 1949, ale 

souzena byla za to, že se odbojové činnosti účastnila již od ledna 1949. 

Zarážejícím faktem také je, že Zima byl obviněn z vyhledání radiomechanika, ale 

Talík za přivezení vysílací stanice nikoli. Ačkoli měli prokurátoři prakticky 

volnou ruku v páchání bezpráví, nedokázali to ani udělat věcně správně. 

V případě tak lokálně významného a propagandisticky využitého procesu 

je více než pravděpodobné, že nebude ojedinělý a že na něj budou navázány další 

vedlejší procesy. Přesně tak tomu bylo i s „Talíkem a spol.“ Před Státním soudem 

stanuli i Jaroslav Vrba, Ladislav Pokorný, a František Hovorka. Dále byli 

odsouzeni Ladislav Kozáček, Jan Brhel a František Zeman. 

Nikdy nešlo jen o jeden proces. Kdyby byly pravdivé všechny vazby, mezi 

protistátními skupinami, tak jak je režim prezentoval, došlo by k jeho svržení už 

během zakladatelského období. I to je jeden z důkazů toho, že velká část procesů 

byla vykonstruovaná. 

 6.3  Soudní stání 

Na tomto místě je připraven detailní pohled na hlavní řízení, tak jak bylo 

možné jej zrekonstruovat ze soudního spisu: předsedou soudního senátu byl 

JUDr. Karel Kruk,406 dále Dr. Václav Červ407 a jako soudce z povolání 

                                                
405 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 124. 
406 JUDr. Karel Kruk byl předsedajícím soudcem i u procesu s „Bóžou Modrým“, který je znám 

jako proces s československou hokejovou reprezentací. Proces trval stejně dlouho jako 
v případě řízení s „Talíkem a spol.“, tedy pouhé dva dny. Odehrával se 6. -7. října 1950 
u Stáního soudu v Praze. Stanuli před ním: Ing. Bohumil Modrý, Gustav Bubník, Stanislav 
Konopásek, Václav Roziňák, Vladimír Kobranov, Josef Jirka, Mojmír Ujčík, Zlatomír 
Červený, Jiří Macelis, Antonín Španinger, Přemysl Hajný a Josef Stock. Většina z nich 
obdržela několikaleté tresty. Viz: ŠKUTINA, Vladimír – BAKALÁŘ, Robert: Ztracená léta – 
příběh hokejového zločinu, 1. vyd. Helios, Pardubice 1990, ISBN80-85211-00-9. 

 Rovněž byl soudce v případu „Anděl Lubomír a spol.“, což byl politický proces se skupinou 
plánující atentát na Klementa Gottwalda. Viz: Ústav pro studium totalitních režimů, Anděl 
Lubomír a spol. [online], [cit 8. 5. 2014], dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/andel-lubomir-a-
spol 

407 Pravděpodobně dr. Červ, Václav, soudce Státního soudu, oddělení Brno. Státním soudcem byl 
v letech 1951–1952. Viz: VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena, BABKA, Lukáš: 
Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech Díl II., 1. vyd. Praha, Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2004, ISBN 80-86621-05-7, s. 43. 

 JUDr. Václav Červ se jako soudce z povolání podílel na soudu se skupinou „Pek Josef a spol.“. 
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Dr. Vladimír Siegl (soudce Státního soudu, oddělení Praha. Státním soudcem byl 

v letech 1950–1952.)408 Jako soudci z lidu byli přítomni Jan Bernášek409 (dělník) 

a Josef Ureš (vozmistr). Původně měli být jako soudci z lidu Josef Burian410 

(soustružník) a Antonín Kahoun (poštovní zaměstnanec ze Strašnic). Důvod této 

změny nebyl uveden. Protože proces probíhal v Liberci, byli soudci na místo 

dopraveni autobusem.411 

Co je v případě procesu, na jehož konci padly tak vysoké tresty, zarážející, 

že podle pramenů nebyli soudnímu líčení přítomni žádní svědci. Předseda senátu 

si vyžádal organizovanou veřejnost a případně i tisk.412 O tom hovořil i syn 

MUDr. Jana Šolce, Jan Šolc mladší. Rodina na procesu přítomna být nemohla, ale 

věděla, kdy se bude odehrávat a že jsou dostupné vstupenky (viz příloha).413 Tím, 

že byl proces veřejně přístupný a následně komentovaný v tisku, splnil tři základní 

role monstrprocesu: výchovnou, propagandistickou a vytvářející atmosféru 

strachu. 

Spolu s personálními změnami v justici se změnila i role obhájců. 

Z advokáta obviněného byl spíše statista, který do hlavního líčení příliš 

nezasahoval, maximálně žádal o mírnější trest. I kontakt advokátů s klientem byl 

velmi omezen. Když se obhájce náhodou pustil do skutečné obhajoby klienta, 

znamenalo to pro něj často konec kariéry.414 Většinou byli advokáti přidělováni ex 

offo a nejinak tomu bylo i v procesu se skupinou Talík a spol. Dva z nich byli 
                                                                                                                                 

Proces byl veřejný a probíhal ve dnech 28.–30. září 1950 před Státním soudem Praha. Šlo 
o politický proces s převaděči a osobami napomáhajícími kurýrům převážně z Vimperska 
a Vodňan. Souzení pomohli několika osobám emigrovat, dva z odsouzených po únoru 1948 
ilegálně opustili zemi. Byly vyneseny opravdu vysoké tresty: doživotí, respektive 25 let 
těžkého žaláře pro Rudolfa Veselého a Josefa Peka. Viz: KOLEKTIV: Katalog výstavy Králové 
Šumavy, 1. vyd. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, ISBN 978-80-87211-
62-5, s. 85. 

408 VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena, BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 
1948–1953 v dokumentech Díl II., 1. vyd. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu 2004, ISBN 80-86621-05-7, s. 56. 

409 Sokolovská 1412(?), Praha 9. 
410 Lipanská ulice, Praha 16. 
411 Odjížděl 16. května v 15:00 od budovy Státního soudu v Praze. 
412 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 125. 
413 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
414 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: České dějiny soudobé – přednáška, Katedra historie, TU v Liberci 

2012. 
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z Liberce a jeden pocházel z Prahy. 

Z dochovaných pramenů je těžké rekonstruovat aktivitu jednotlivých 

obhájců. Další prameny dostupné nejsou, protože advokáti poznámky a výpisky 

ze spisů ničili a následně o tom informovali prokuraturu.415 Lze tak vycházet 

pouze z informací obsažených v sekundární literatuře. Navíc došlo ještě před 

procesem k výměně advokátů: Jana Šolce měl podle plné moci hájit JUDr. Quido 

Kubín.416 Ale v protokolu o hlavním řízení je uvedeno, že tento advokát měl 

na starost případ Karla Kafky a Stanislava Šudomy. JUDr. Quido Kubín měl 

na starost i obhajobu Josefa Pavla, původně významného komunistického 

funkcionáře, interbrigadisty, náměstka ministra vnitra a velitele Pohraniční stráže, 

který byl zatčen v únoru 1951 v rámci rozsáhlého zatýkání vedoucích funkcionářů 

StB v souvislosti s interními spory a s hledáním tzv. nepřátel ve straně. Josef 

Pavel si stěžoval, že mu advokát oznámil, že ho soud považuje za usvědčeného 

z velezrady a doporučil mu přiznání, aby mohl požádat o polehčující okolnosti. To 

Josef Pavel odmítl a hájil se sám. Vzhledem ke své tvrdošíjnosti nebyl zařazen 

do žádného z velkých procesů okolo Slánského, jak bylo plánováno, ale byl 

odsouzen až v roce 1953 k 25 letům odnětí svobody.417 Historik Milan Bárta 

ve své studii o procesu s Josefem Pavlem cituje jeho vzpomínku na advokáta 

Kubína: prý utkvěl Pavlovi v paměti jako „zdeptaný a zneužitý ustrašený člověk… 

prosebnýma očima mě žádal, abych se přiznal,“ jinak že skončí na šibenici. Bárta 

dále píše, že Josef Pavel JUDr. Kubínovi „prý ještě před líčením řekl, že ho 

zbavuje nutnosti obhajoby a nemusí klást nikomu otázky, aby postupoval tak, aby 

si vše mohl srovnat se svým svědomím“.418 

Oproti tomu vzpomínky Jana Šolce mladšího na otcova advokáta byly 

kladné. Domníval se, že je zásluhou advokáta Kubína, že otec nedostal vyšší trest, 

a že některé žádosti o navrácení majetku, které podávala jeho matka, musely být 
                                                

415 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 185. 
416 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 132. 
417 BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu 

Josefa Pavla, in: Paměť a dějiny, 2012, č. 2, s. 51-65, ISSN 1802-8241. 
418 BÁRTA, Milan: My jsme rozhodnuti zneškodnit každého, nikoho se nebojíme. Proces s Josefem 

Pavlem, in: Paměť a dějiny, 2012, č. 6, s. 9-22, ISSN 1802-8241. 
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z pera (a hlavy) Quido Kubína, protože matka byla příliš hrdá na to, aby žádala 

něco zpět. V jejích vzpomínkách je na druhou stranu zaznamenána věta, kterou 

práci advokáta Kubína údajně ohodnotil jeden z přítomných právníků: „Proboha, 

když tomu Šolcovi nechce pomoci, proč ho tam ještě topí?“419 Tyto prozatím 

jediné dohledatelné zmínky advokátovi Quido Kubínovi, který byl dvěma 

ze souzených přidělen, vypovídají minimálně o značné bezmoci obhájců. 

Další z advokátů, JUDr. Karel Votruba z Liberce, měl na starost obhajobu 

Františka Zimy a Jana Šolce. Vojtěcha Talíka a Jarmilu Stolínovou hájil 

JUDr. Jindřich Konrád z pražské advokátní kanceláře. Což je paradoxní, protože 

u v materiálech přichystaných k soudu bylo zaneseno, že Talík měl v úmyslu 

zlikvidovat Stolínovou (viz níže). I kdyby šlo o konstrukt StB, proč dostali 

společného obhájce? 

Na druhou stranu mohli být rádi, že mají právě jeho. Jindřich Konrád patřil 

mezi ty advokáty, kteří se před režimem nezlomili. Aktivně se staral například 

o případ Ankicy Miličové-Peclové, která byla druhou manželkou advokáta 

a podnikatele Oldřicha Pecla, jednoho z popravených v procesu s Miladou 

Horákovou a spol.420 

Je důležité připomenout, že ústřední postavou soudního procesu nebyl soudce, ale 

prokurátor. Ten de facto působil jako žalobce, zpravidla měl styky se stranou či 

byl přímo členem KSČ. Jeho úkolem bylo vypracovat žalobu, která se téměř 

rovnala rozsudku. Pečlivá příprava procesu tak ležela na jeho bedrech a na práci 

vyšetřovatelů. Jako státní prokurátoři byli u soudu Ludmila Brožová,421 Dr. Jan 

                                                
419 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
420 DOLEŽALOVÁ, Markéta: Tři sondy do osudu žen, které by neměly být zapomenuty. Čím si 

musely projít manželky popravených v 50. letech, in: Paměť a dějiny, 2010, č. 3, s. 5–13 ISSN 
1802-8241, s. 8–10. 

 O morální integritě JUDr. Jindřicha Konráda se zmiňují autoři i více či méně emotivních 
článků na webu. Viz: GÜNTHALOVÁ, Pavla: Nekorektní noviny, Vyšší princip mravní 
[online], [cit. 9. 5. 2014], dostupné z: 

 http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1993/nn1193/obsah/26.htm; 
 HUBÁLEK, Bohuslav: Doklad, Konference Politické procesy v Československu 1948 – 1989 

a blokáda ohlášeného příspěvku [online], [cit. 9. 5. 2014], dostupné z: http://www.doklad-
hubalek.cz/2009/10-rijen/21_brno_konference.htm 

421 Původním povoláním herečka vystudovala první běh Právnické školy pracujících a působila 
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Kaloš a Oldřich Mejdr.422 O Janu Kalošovi se mi nepodařilo dohledat žádné 

informace, ale o Oldřichu Mejdrovi423 (původním povoláním obchodní příručí) je 

známo, že v roce 1945 vstoupil do KSČ a po únoru 1948 absolvoval jednoleté 

studium Právnické školy pracujících. 1. dubna 1950 byl jmenován krajským 

prokurátorem v Liberci, mezi lety 1950 až 1952 dálkově studoval Právnickou 

fakultu UK. V červnu roku 1951 byl rozhodnutím politického sekretariátu ÚV 

KSČ ustanoven velitelem SVS Ministerstva spravedlnosti v hodnosti 

pplk. Na čtvrté výročí únorového puče, 25. února 1952, byl povýšen do hodnosti 

plukovníka. Dne 1. ledna 1953 jej ustanovili náčelníkem Správy nápravných 

zařízení (SNZ) Ministerstva národní bezpečnosti, od roku velel 1965 Sboru 

nápravné výchovy (SNV). V rámci procesu přesunu vězeňství k MS byl převelen 

na hlavní správu VB. Od roku 1969 do roku 1977 byl náčelníkem Střední odborné 

školy MV ve Vinoři a rovněž ve Svatém Janu pod Skalou. V roce 1982 odešel 

starobního důchodu.424 Je tedy patrné, že se jednalo o prorežimně smýšlejícího 

člověka, který svou kariéru vybudoval v institucích, které byly páteří 

komunistických represivních složek. 

 6.3.1  Z protokolů: údajná podoba odbojového hnutí 

Během hlavního přelíčení se četly výslechové protokoly, které byly 

bohužel součástí skartovaného vyšetřovacího spisu. Lze se tedy opírat 

o informace, které obvinění podávali na základě otázek obhájců a prokuratury. 
                                                                                                                                 

jako prokurátorka Státní prokuratury. Podílela se na justiční vraždě Milady Horákové a mnoha 
dalších, za což byla pravomocně odsouzena. Po neshodách na Státní prokuratuře byla odsunuta 
do Rokycan a posléze do Plzně, kde pracovala na Krajské prokuratuře. Až do svého odchodu 
do důchodu v roce 1979 se podílela na tvrdém potlačování odpůrců režimu a byla jedním 
ze symbolů nadřazenosti prokuratury soudu. Za svůj podíl na justiční vraždě Milady Horákové 
byla po revoluci odsouzena k 6 letům nepodmíněně. Po zhoršení zdravotního stavu jí byl 
zbytek trestu prominut milostí prezidenta Václava Klause. Viz: VOREL, Jaroslav – 
ŠIMÁNKOVÁ, Alena, BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948–1953 
v dokumentech Díl II., 1. vyd. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
2004, ISBN 80-86621-05-7, s. 117; 

 ZÍDEK, Petr: Příběh herečky: Ludmila Brožová a její svět, 1. vyd. Praha, Dokořán 2010, ISBN 
978-80-7363-259-5. 

422 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 135. 
423 *1922, † 1986. 
424 TOMEK, Prokop: Dvě studie o československém vězeňství 1948–1989, 1. vyd. Praha, Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2000, ISBN 80-902885-0-2, pozn. na s. 31. 
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Údaje uvedené v této části textu je proto třeba brát s jistou rezervou. 

Krysličkův plán vytvoření tajné organizace vycházel ze zkušeností 

z odboje za druhé světové války. Nechtěl, aby se vzájemně znalo příliš mnoho 

lidí, zavedl proto tzv. trojky. Jejich členové měli vždy specificky určenou činnost, 

ale mohli zakládat i další odnože, které ale neměly mít tušení o tom, kdo je nad 

nimi. K utajení patřilo i kódování. Poznávací heslo liberecké tajné skupiny bylo 

„černé pivo“, pro spojení krajských velitelů (protože skupina údajně byla 

celorepubliková) platilo heslo „tetička Krista“.425 Talík během soudního přelíčení 

uvedl, že byl spolu s Františkem Hovorkou426 součástí Krysličkovy trojky. Měli 

za úkol tisknout protirežimní letáky (Kryslička měl cyklostyl, Kafka mu dodal 

20 000 kusů papírů na letáky)427 a dodávat Krysličkovi vnitrostranické informace. 

Během prvního setkání se snažil zjistit, zda je skupina napojena na zahraničí, ale 

to mu Kryslička odmítl sdělit. Jediné, co se dozvěděl, bylo, že pokyn ke zřízení 

skupin přišel z Hradce Králové a že Hovorka je již členem jisté pražské skupiny, 

navázané na generála Aloise Lišku.428 

Protokoly přibližují mimo jiné to, jak se podle StB, jednotliví členové 

Krysličkovy skupiny dali dohromady, i již výše zmiňované peripetie se sháněním 

pyrotechnika: 

Stanislav Šudoma, který financoval429 Krysličkovu činnost, založil vlastní 

trojku, aby získával informace ze školství.430 Jejími členy měli být dva učitelé: 

jeden z Pavlovic a jeden ze Starého Harcova.431 Členem jedné z trojek, vytvořené 

                                                
425 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 138. 
426 František Hovorka byl odsouzen v jednom z navazujících procesů na proces Talík a spol. 
427 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 139. 
428 Generál Alois Liška, velitel čs. dělostřelectva, proslavil se při obléhání Dunkerque v roce 1944. 

Po válce byl stejně jako většina vojáků bojujících na západě perzekvován komunistickým 
režimem. Více viz: Ministerstvo obrany, Armáda České republiky, Ulice v Dunkerque nese 
od neděle jméno českého generála [online], [cit. 4. 4. 2014], dostupné z: 
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ulice-v-dunkerque-nese-od-nedele-
jmeno-ceskeho-generala-41886/ 

429 Finance údajně získával za zboží z národního podniku. Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond 
Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 145. 

430 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 145. 
431 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 158. 
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Talíkem, byl Karel Kafka. Ve své výpovědi Vojtěch Talík uvedl, že mu to 

doporučil jistý Ladislav Kokta.432 Karel Kafka byl s Vojtěchem Talíkem seznámen 

u rodiny Bézů.433 Po navázání kontaktu si vytvořil vlastní skupinku. Přijal úkol 

sehnat pyrotechnika, svěřil ho Stolínové (milenka Ladislava Škrance, vedoucího 

další z trojek),434 ale ta ho později informovala, že skupina již pyrotechnika má. 

Kafka vypověděl, že byl přesvědčen, že Stolínová je členkou stejné skupiny jako 

on. Stolínová za něj také sehnala adresu osoby, kterou chtěl Kryslička odstranit.435 

Když se ptala Škrance, co znamená slovo „pyrotechnik“, protože nevěděla, co 

znamená, vysvětlil jí to a řekl, že už ho mají. Proto se dále nestarala, a tak vznikl 

problém, že skupina neměla pyrotechnika. Stolínová podle protokolu odmítla 

Škrancovu žádost, aby spolu odešli za hranice.436 

Emigrovat ale chtěli, podle údajů z protokolu, i ostatní členové skupiny. 

Po akcích v Liberci se celá skupina měla přesunout za hranice. Přechod Krysličky 

do zahraničí byl projednáván s jistým Františkem Homolou,437 ale další údaj 

z protokolu ale uvádí něco jiného: emigraci měl zajistit Stanislav Šudoma a to 

po domluvě s blíže nespecifikovaným příbuzným Josefa Krysličky.438 

Jak je patrné, uvedené údaje se často navzájem rozporují, či jsou alespoň 

„přitažené za vlasy“. Z textu se ale dá alespoň hrubě vyčíst, jaké měly být úkoly 

jednotlivých členů organizace a jak je plnili či neplnili: 

Jeden z prvních úkolů zadaných Vojtěchu Talíkovi Krysličkou bylo zjistit, 

kdo jej sleduje. Talík tento úkol delegoval na Kafku, který jej splnil a dodal 

Krysličkovi informace o adrese a vzhledu oné osoby. Konkrétní údaje Talík 

neuvedl. Kafka i Talík prý věděli, že Kryslička má v úmyslu tuto osobu 

                                                
432 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 137. 
433 Karel Kafka údajně zapojil Rudolfa Bézu do skupiny, aby mu dodával informace z poštovního 

úřadu. Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík 
a spol., s. 155. 

434 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 139. 
435 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 142. 
436 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 147. 
437 František Homola měl být členem skupiny Koldovský a spol. z Prahy. Bližší informace o něm, 

nebo o skupině se zatím ale dohledat nepodařilo. 
438 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 155. 
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zlikvidovat.439 V soudním spisu se bližší určení dané osoby neobjevilo, což je 

vzhledem k závažnosti obvinění zarážející. 

Odbojová skupina měla k dispozici i radiostanici, ovšem nefunkční. 

Vojtěch Talík proto sháněl přes Zimu radiomechanika; ten říkal, že mu ji opraví 

známý z SNB.440 František Zima tedy kontaktoval příslušníka SNB Patočku, aby 

vysílačku opravil, ale ten zjistil, že opravit již nepůjde. Zima tvrdil, že nebyl 

informován o chystané akci, proto jej výbuch na 1. máje překvapil. Talík mu to 

údajně příliš nevysvětlil (podle výpovědi k němu neměl plnou důvěru), ale 

odkázal jej na Františka Hovorku.441 

Jen pár dní před plánovanou akcí, 28. dubna 1949, se uskutečnila schůzka, 

kterou s Krysličkou dojednal Vojtěch Talík a jíž se měl účastnit i Karel Kafka.442 

Kryslička prý tvrdil, že letáková akce v Liberci již proběhla a že jsou připraveny 

teroristické akce.443 

Ze záznamů to vypadá, že akce plánovaná na 1. května 1949 byla 

připravována narychlo (pravděpodobně to způsobily problémy s pyrotechnikem) 

a na poslední chvíli došlo k významným změnám: 

Cílem odbojové skupiny byla prvomájová tribuna. Dále měl být vyhozen 

do povětří Krajský sekretariát KSČ a Krajská politická škola KSČ. Do první 

instituce měli nálož pronést malíři pokojů.444 Talík měl sehnat pyrotechnika, 

pověřil Kafku, ale ten to neuděl, protože mu Stolínová řekla, že to není potřeba. 

Kryslička potom údajně nebyl vůbec spokojen.445 Tři dny před výbuchem byly 

výbušniny u Krysličky. Talík je měl uložit pod tribunu, ale úkol převzal Škranc.446 

Talík dále vypověděl, že při jedné z cest do Prahy vyhodil Škranc z auta 

                                                
439 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 137. 
440 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 138. 
441 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 146. 
442 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 155. 
443 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 139. 
444 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 138. 
445 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 138. 
446 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 139. 
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součástky, které byly použity k budíku k bombě.447 30. dubna Kryslička Talíkovi 

řekl, že akce se musí odložit na 7. května, ale není jasné, zda se pro to nakonec 

rozhodli, či nikoli. 

Hodinový stroj připevněný k výbušnině sestavoval nejspíše Kryslička 

se Škrancem. Po výbuchu Stolínová kontaktovala Talíka, nebyla na tom dobře 

psychicky, popisovala Škrancův nervový kolaps a jeho žádost, aby se mu 

postarala o dceru. Spolu se Šudomou se rozhodli vše probrat za jízdy autem, 

přesvědčovali Stolínovou, ať případně vše popře. 

Následně se Talík spolu Šudomou a Hovorkou se údajně domlouvali 

na odstranění Stolínové (prý šlo o návrh Hovorky), protože o jejich činnosti 

věděla příliš mnoho (pravděpodobně ji velmi podrobně informoval Škranc) 

a po výbuchu Talíka údajně pravidelně navštěvovala, čímž se on cítil ohrožen.448 

František Homola, se kterým měl Kryslička domlouvat odchod 

do zahraničí a který před výbuchem odmítal do Liberce přijet, po nehodě 

pravděpodobně změnil názor. Podle údajů ze spisu to vypadá, že se při své 

návštěvě v Liberci snažil Talíka opravdu intenzivně přesvědčit, aby odešel 

za hranice. Dokonce i sám učinil nějaké kroky (kontaktoval známého Ladislava 

Kokty, Štajera, který mu zprostředkoval styk s jistým knihkupcem, jenž si 

za přechod řekl 5 000 Kčs). Talík ale útěk neuskutečnil a v září 1949 byl zatčen. 

Lékařskou prohlídku ve vazbě konal MUDr. Jan Šolc, se kterým se, podle 

protokolu, Talík znal ze sokolských slavností.449 Kafku a Stolínovou poznal 

až ve vazbě. Nevěděl, ale proč byli zatčeni.450 

Šolc se prý aktivně vyptával, zda Talík ve vazbě něco nepotřebuje. Slíbil 

mu zařídit stravu z domova a vyřídit Homolovi a Hovorkovi zprávu o Talíkově 

zatčení. Šolc pak po Kafkovi Talíkovi vzkázal, že „Franta je pryč“,451 což mělo 

                                                
447 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 143. 
448 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 133–

134. 
449 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 140. 
450 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 148. 
451 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 141. 



120 

znamenat, že František Homola zvládl včas uprchnout za hranice. 

Mimo Františka Homoly měl Jan Šolc údajně varovat i Františka 

Hovorku.452 Na něj se ve výpovědích odvolávali prakticky všichni zadržení. 

Domnívám se, že šlo o Františka Hovorku,453 bývalého bytového referenta 

v Liberci,454 člena ústředního národního výboru sociální demokracie, který byl 

členem AV NF Velkého Liberce.455 Podle vyšetřovacího svazku k „Akci Trojka“ 

byl přítelem Krysličky a Šudomy.456 To by odpovídalo i výpovědím souzených. 

Po únorových čistkách byl nominován za sociální demokraty na ÚNV jako 

technický referent.457 František Hovorka byl, spolu s dalšími, odsouzen v jednom 

z navazujících procesů. 

Karel Kafka byl v době výbuchu v Praze. Údajně rovněž schoval Talíkovu 

pistoli. Když se k tomu měl vyjádřit před soudem, tak vypověděl: „počítal jsem 

s tím, že ji použiji v době zvratu, že bych střílel po pracujících lidech, a z toho 

důvodu jsem ji neodevzdal“. Po svém prvním vzetí do vazby nevěděl, proč byl 

propuštěn. Protokoly to dávají do souvislosti s jistým velitelem Mádlerem, který 

Talíka jednou navštívil při prohlídce cel, ale o propuštění spolu prý nehovořili.458 

Ve stejném spise je ale uvedeno, že o propuštění Talíka z vazby se zasloužil jistý 

Nádle. Bližší určení opět chybí. Po propuštění se měli Kafka s Talíkem dále stýkat 

a uvažovat o obnovení činnosti, což jim překazil fakt, že byli opět zatčeni.459 Je 

vysoce pravděpodobné, že byla celá skupina podrobně sledována. 

 6.4  Rozsudek 

Druhý den soudního procesu, 18. května 1951 padl předem připravený 

rozsudek. Všichni obvinění byli odsouzeni k trestům odnětí svobody, pokutě, 

                                                
452 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 160. 
453 4. listopadu 1905, Smržovka. 
454 ABS, H – HF, sign. H238, s. 89. 
455 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 13. 
456 ABS, H – HF, sign. H238, s. 89. 
457 SOkA Liberec, MNV, inv. č. 142, kn. 142, Kronika města Liberce 1945–1949, 1948, s. 26. 
458 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 144. 
459 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 143. 
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zabavení majetku a ztrátě čestných práv občanských.460 Po nabytí právní moci 

rozsudku byly všechny tresty vykonatelné, i když v případě peněžitých trestů 

došlo k průtahům. Zrušení platebního příkazu, které mělo charakter správního 

rozhodnutí, bylo reakcí na aktuální majetkovou a finanční situaci daného 

odsouzeného, ale nemohlo změnit právoplatný rozsudek. Proto posléze došlo 

k obnovenému vymáhání finanční částky, vyplývající z uloženého peněžitého 

trestu. 

Soud neprokázal, že Šudoma a Stolínová věděli o konkrétních plánech 

na květnový výbuch, ale byli podle něj součástí teroristické organizace 

a o jakýchsi přípravách věděli. Polehčující okolností bylo přiznání všech 

obviněných a „zachovalost“ až na Talíka a Kafku (u něj nevíme, oč se jednalo). 

Stolínová byla prý svedena. Talíkovi, Kafkovi a Zimovi prokurátor navrhoval trest 

smrti, ale soud dospěl k názoru, že by byl „nepřiměřeně vysokým“.461 

Vojtěch Talík byl odsouzen k 20 letům odnětí svobody, pokutě 50 000 Kčs, 

propadnutí celého jmění a ztrátě čestných občanských práv na 10 let. Původně měl 

trest ukončit 19. září 1970.462 

Karel Kafka byl odsouzen k 17 letům odnětí svobody, pokutě 10 000 Kčs, 

propadnutí celého jmění a ztrátě čestných občanských práv na 10 let. Původně měl 

trest ukončit 13. srpna 1967.463 

Františka Zimu, který měl v době procesu osmiletou dceru,464 soud 

odsoudil na 16 let odnětí svobody, k pokutě 10 000 Kčs, propadnutí celého jmění 

a ztrátě čestných občanských práv na 10 let. Věznici měl opustit 7. prosince 

1966.465 

Stanislav Šudoma byl odsouzen ke 12 letům odnětí svobody a peněžitému 
                                                

460 Odsouzeným Státní soud dle trestního zákona č. 86/1950 Sb. uložil tři druhy trestů. Podle 
ustanovení § 18 odst. 1 písmena b) trest odnětí svobody, dle písmena e) propadnutí jmění 
a podle písmena f) trest peněžitý. 

461 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 160. 
462 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
463 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
464 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 128. 
465 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
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trestu stejnému jako Vojtěch Talík, tedy 50 000 Kčs. Stejně jako v případě všech 

ostatních se jej týkal i trest ztráty čestných práv občanských na deset let 

a propadnutí celého majetku.466 

Jarmila Stolínová byla odsouzena na 11 let a k peněžitému trestu 

10 000 Kčs. Dále jí byl udělen náhradní trest v délce jednoho měsíce, propadlo jí 

celé jmění a ztratila čestná občanská práva na dobu deseti let. Trest jí měl vypršet 

3. prosince 1961.467 V době procesu měla sedm let starého syna.468 

Jan Šolc byl odsouzen k 13 letům žaláře, 20 000 Kčs pokuty, propadnutí 

celého jmění,469 náhradnímu trestu dvou měsíců a ztrátě občanských práv 

na 10 let. Výkon trestu měl skončit 22. listopadu 1963. V době odsouzení otce 

bylo Janu Šolcovi mladšímu 13 let. 

 

Odsouzený Odnětí 
svobody 

Peněžní pokuta Zabavení 
majetku 

Ztráta 
čestných práv 
občanských 

Vojtěch Talík 20 let 50 000 Kčs Celé jmění 10 let 
Karel Kafka 17 let 10 000 Kčs Celé jmění 10 let 
František Zima 16 let 10 000 Kčs Celé jmění 10 let 
Stanislav Šudoma 12 let 50 000 Kčs 

(ev. 5 měsíců 
odnětí svobody) 

Celé jmění 10 let 

Jarmila Stolínová 11 let 10 000 Kčs 
(ev. 1 měsíc 
odnětí svobody) 

Celé jmění 10 let 

Jan Šolc 13 let 20 000 Kčs 
(ev. 2 měsíce 
odnětí svobody) 

Celé jmění 10 let 

                                                
466 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 155. 
467 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. s. 386. 
468 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 127. 
469 Ve výslechovém protokolu přiloženém k trestnímu spisu se dočteme, že MUDr. Šolc měl 

příjem 10 000,- Kčs a stejně vysoké měl i další honoráře. Osobní automobil měl mít hodnotu 
84 000,- Kčs (původně bylo v protokolu napsáno 80 000,- Kčs, ale tato částka byla tužkou 
opravena). Viz: NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík 
a spol., s. 126. 



123 

Tabulka 1: Přehled trestů 

 

V osobním vlastnictví, které si Státní prokuratura v Praze nechala zjistit, 

měl Jan Šolc osobní automobil a nábytek do tří pokojů.470 Podle slov jeho syna 

byl MUDr. Šolcovi odebrán i lékařský titul: „Až se vrátil, tak nesměl dělat 

medicínu, musel dělat laboranta. Až potom nemocnice nějak zažádala, tak mu to 

vrátili.“471 

K peněžitým trestům byly odsouzeným ještě připočteny soudní výlohy. 

Paradoxní je, že nemalé částky byly za obhájce. U všech obviněných bylo pro 

potřeby prokuratury uvedeno, že se v místě bydliště těšili dobré pověsti, či že byli 

bez závad. I to je jeden z paradoxů vykonstruovaného procesu.472 

K finanční stránce procesu patřila i odměna a náhrady soudcům z lidu. 

Odměna, která dotyčným náležela za dva dny jednání, byla 200 Kčs plus 402 Kčs 

na náhradách (to v případě Josefa Ureše,473 Jan Bernášek nežádal o ušlou mzdu, 

proto byly jeho náhrady nižší).474 Advokát Karla Kafky a Stanislava Šudomy si 

za oba dny přelíčení účtoval 11 250 Kčs.475 Totožnou částku uvedl i advokát 

Talíka a Stolínové, Jindřich Konrád. Quido Kubín vyúčtoval za stejnou dobu 

částku 7 362,50 Kčs.476 Zapisovatelka získala jako náhrady jízdného 488 Kčs.477 

Je zvláštní, že se tyto částky tak lišily, protože odměny advokáta definoval zákon, 

respektive nařízení ministra spravedlnosti a prováděcí vyhláška. Ve spisech není 

dochován přesný počet právních úkonů, které byly provedeny, ale vzhledem 

k délce procesu je částka, kterou si účtoval advokát Kubín, nejspíše částkou 

minimální (viz příloha). V porovnání s průměrnou měsíční mzdou z roku 1950, 

                                                
470 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
471 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
472 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 110–

115. 
473 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 165. 
474 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 185. 
475 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 166. 
476 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 186. 
477 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 184. 
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která činila 948 Kčs,478 jsou to ale všechno částky astronomické. 

Jak by bylo možné očekávat, všichni obvinění uvedli, že se cítí vinni, litují 

svých činů, prosí společnost o odpuštění a chtějí odčinit to, čeho se dopustili. 

Karel Kafka by chtěl (!), aby se mohl „vrátit do lidové společnosti, předstoupit 

před pracující třídu a znovu pracovat, pro socialistický stát“, František Zima 

prosil o „přísné spravedlivé potrestání“ a obviňoval ze svého smýšlení vliv 

Laušmana a poslance Veverky. Zároveň zrazoval od poslechu Hlasu Ameriky, 

protože „jim jde o válku, o zničení a zbídačení vlastního národa“. Jeho poslední 

slova byla slova díků k vyšetřovacím orgánům, které se k němu po celou dobu 

jeho zatčení chovaly korektně. Jarmila Stolínová uvedla, že by chtěla „být 

výstrahou všem ženám, které mají rodinu“.479 V dotazníku, který vyplňovala při 

nástupu trestu, uvedla, že „chtěla vyhovět člověku, kterého milovala“ a že nemá 

pocit viny, přesto by svůj přečin chtěla napravit prací.480 Jan Šolc oproti tomu 

nemluvil o lítosti, ale o tom, že „jedině práce a to houževnatá práce může 

částečně nahradit to, co… spáchal“. Rovněž se připojil k poděkování referentům 

KV StB.481 

Závěrečná řeč Stanislava Šudomy je klasickou ukázkou zlomení 

jakéhokoli odporu obžalovaných/odsouzených, kteří si byli vědomi toho, že jsou 

součástí velkého divadla, jehož cílem bylo všechno možné, jen ne spravedlivý 

proces. Obžalovaný přijal svou roli a v dikci vyšetřovacího protokolu 

se vysloveně kál za činy, ale i za smýšlení, které se odklonilo od socialistického 

ideálu. Typické je zdůraznění třídního původu a zrady dělnictva, přijetí trestu 

s pokorou a poděkování pracovníkům StB za to, že poukázali na jeho protistátní 

činnost a její důsledky. Jedná se o slova, která se v různých obměnách opakovala 

                                                
478 Katedra informatiky a výpočetní techniky, Západočeská univerzita v Plzni, Průměrná hrubá 

měsíční mzda 1948-2007 [online], [cit. 1. 7. 2014], dostupné z: 
www.kiv.zcu.cz/~vavra/mrf/Pr%F9m%ECrn%E1%20hrub%E1%20m%ECs%ED%E8n%ED%
20mzda%201948-2007.xls 

479 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 150–
151. 

480 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
481 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 150–

151. 
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u mnoha a mnoha politických vězňů. Proto si dovoluji citovat řeč celou: 

„Příležitostí, kterou mi dává poslední slovo, chtěl bych kriticky zhodnotit 

to, čeho jsem se dopustil jako dřívější dělník. Otec byl zedník, matka tkadlena, já 

jsem pracoval jako nádeník zedníků, potom jsem se dostal k obchodu. Týdně jsem 

měl plat 98 Kčs, denně jsem chodil pěšky přes 30 km, týdně jsem musil dát 10 Kčs 

mistrovi za to, že mě učil. Zapomněl jsem na tento svůj dělnický původ, zradil 

jsem. Po odpykání spravedlivého trestu, který mi bude vyměřen, vrátím se ke svým 

třem dětem a svojí manželce se ctí, aby moje děti řekly: ‚Ten táta zapomněl 

a zradil, ale co vyšel, je zase náš. ‘ Nakonec děkuji orgánům státní bezpečnosti 

a všem, kteří mi dali možnost a knihu i na praktických příkladech mi ukázali, jak 

špatná je moje činnost a čeho jsem se svými trestnými činy dopustil.“482 

Obvinění se vzdali práva na odvolání a nastoupili trest ihned.483 

Po vynesení rozsudku ale nešli odsouzení rovnou do výkonu trestu, zůstali ještě 

nějaký čas ve vazbě. V Případě Talíka, Kafky, Zimy, Šudomy a Stolínové to bylo 

43 dní.484 

Soudní proces i jeho medializace měly dopad i na odbornou pověst 

odsouzených. Dne 15. srpna 1951 došel k Okresnímu soudu v Liberci dotaz 

na MUDr. Jana Šolce. Pisatel si stěžoval, že jeho zdravotní stav ve vztahu 

k pojišťovně špatně posoudil a tím jej údajně poškodil. Chtěl dále vědět, zda bylo 

proti doktoru Šolcovi vedeno i řízení „pro nesprávné vykonávání lékařské 

praxe“.485 

Docházelo i k jistým zmatkům. V polovině září roku 1951 došel 

ke Státnímu soudu v Praze dotaz z vězeňského oddělení v Jáchymově, zda je 

rozsudek nad Šudomou platný či nikoliv. Nebyli si totiž jisti, zda byl Šudoma 

pravomocně odsouzen. V případě, že tomu tak bylo, měl Státní soud zaslat 

                                                
482 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 150. 
483 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 152. 
484 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 246. 
485 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 188. 
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potřebné doklady a příkaz k vykonání trestu.486 

30. října 1951 rozhodl Stání soud v Praze v neveřejném jednání 

o povinnosti odsouzených uhradit náklady trestního řízení a trestní vyšetřovací 

vazby. Ve spise jsou přiloženy i souhlasné protokoly odsouzených.487 Jediná 

Jarmila Stolínová vznesla námitku, že vzhledem k zabavení celého jmění nemá 

z čeho uhradit náklady na trestní řízení. Její námitka byla ovšem zamítnuta.488 

Kromě peněžních trestů byly vězněné osoby povinny uhrazovat 

i předepsané náklady výkonu vazby a trestu buď formou srážek z pracovní 

odměny v průběhu výkonu trestu, nebo formou vymahatelných pohledávek 

po ukončení výkonu trestu. Historik Aleš Kýr upozorňuje na to, že často byly 

u jednotlivých osob používány oba způsoby.489 

Náklady trestní vyšetřovací vazby pro odsouzené Františka Zimu, 

Stanislava Šudomu a Karla Kafku byly 12 384 Kčs. Tato částka jim byla stržena 

ze mzdy.490 Rovněž náklady na vazbu Jarmily Stolínové byly pokryty její prací.491 

Alarmující je, že stát vězněným počítal a chtěl proplatit i pobyt za mřížemi. 

V případě, že jim věznitelé přidělili ne zcela honorovanou práci či práci 

nehonorovanou vůbec, nabíhal jim dluh, který museli následně splácet.492 O tom, 

jestli tato částka bude či nebude vymáhána, rozhodovala Státní prokuratura.493 

 K finanční pokutě byl v případě všech šesti odsouzených vydán exekuční 

příkaz, který byl ale později zrušen, protože exekutor nenalezl žádný majetek, 

který by šlo zabavit. Finanční prokuratura v Liberci sdělila Státnímu soudu 

v Praze, že jelikož bylo součástí trestu i propadnutí veškerého majetku, nemůže 

                                                
486 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 190. 
487 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 206–

221. 
488 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 246. 
489 Více viz: KÝR, Aleš: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955: přehled základních 

předpisů, 1. vyd. Opava, Slezské zemské muzeum 2002, ISBN 80-86224-32-5. 
490 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 262–

269. 
491 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 286. 
492 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 270. 
493 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 288. 
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s pohledávkou nic dělat do doby, než bude dotyčný propuštěn a nabude znovu 

zabavitelného jmění.494 V roce 1952 se v případě Karla Kafky podařilo „vytěžit“ 

1768 Kčs z dražby.495 

U Stanislava Šudomy došlo v případě nevymahatelné pohledávky 

na uloženou pokutu 50 000 Kčs k uložení náhradního trestu odnětí svobody 

v trvání 5 měsíců.496 Toto rozhodnutí vycházelo z § 293 odstavce 1 zákona č. 87 

Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád): „Je-li trest peněžitý na odsouzeném 

nedobytný nebo upustí-li prokurátor od exekučního vymáhání trestu peněžitého, 

prokurátor nařídí výkon náhradního trestu odnětí svobody. Bylo-li však uloženo 

ručení za nedobytný trest peněžitý, učiní tak teprve tehdy, jestliže trest peněžitý 

nelze vymoci na žádné ze zúčastněných osob nebo jestliže bylo upuštěno 

od exekučního vymáhání na všech těchto osobách.“497 Soudní perzekuce tedy 

měla systematicky pokračovat i po odpykání trestu odnětí svobody. Nejen, že byli 

občany druhé kategorie, ale bez jakékoli vyhlídky na finanční zabezpečení rodiny. 

                                                
494 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 227–

241. 
495 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 263. 
496 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 330. 
497 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky, Zákon č. 

87/1950 Sb., Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) [online], [cit. 1. 4. 2014], dostupné 
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=520 
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 7  Výkon trestu 
Velká vlna politických procesů měla i hospodářské důvody. Odsouzení byli 

posíláni na práci do uranových dolů. Vytěžený uran následně putoval 

do Sovětského svazu. To byl i případ několika odsouzených z procesu 

s „Krysličkovou teroristickou skupinou“, kteří si trest odnětí svobody odpykali 

mimo jiné v Nápravně pracovním táboře (NPT) Jáchymově (např. Stanislav 

Šudoma), jenž se stal symbolem pro nelidské podmínky a zneužívání 

odsouzených. Uranová ruda vytěžená vězni pracujícími v nelidských podmínkách 

a bez ochranných pomůcek putovala v rámci velmi neekonomické hospodářské 

spolupráce do Sovětského svazu.498 

Jáchymovem prošla celá řada známých osobností, skautů, sociálních 

demokratů i obyčejných lidí, kteří prostě nesouhlasili s režimem. Za všechny 

připomínám československé hokejisty odsouzené v procesu Bohumil Modrý 

a spol.499 či skauta Luboše Jednorožce, kterému se z Jáchymova podařilo utéci.500 

Podmínky v tomto Táboře nucených prací (TNP)501 byly strašlivé a povědomost 

o nich se šířila nejen mezi pracovníky justice a Sboru vězeňské stráže. Pamětníci 

vzpomínají, že Jan Šolc pomohl jako vězeňský lékař uchránit několik lidí 

od převelení do Jáchymova tím, že u nich úmyslně vyvolal příznaky nemoci, či 

jim poradil, jak tyto příznaky simulovat.502 

Jestliže nabyl rozsudek k výkonu trestu odnětí svobody právní moci, měla 

                                                
498 Více viz: PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v jáchymovských uranových dolech 1949–

1961, in: Sborník archivních prací, Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR 1994, č. 2, 
ISSN 0036-5246, s. 335-447. 

499 Více viz: ŠKUTINA, Vladimír – BAKALÁŘ, Robert: Ztracená léta – příběh hokejového 
zločinu, 1. vyd. Pardubice, Helios 1990, ISBN 80-85211-00-9. 

500 Jedno z mnoha jmen, které přibližuje internetová aplikace My jsme to nevzdali, přinášející 
rozhovory s pamětníky. Využitelné jak pro historiky, tak například pro výuku dějin. K příběhu 
Luboše Jednorožce se svými vzdělávacími materiály hlásí i Junák – český skaut. Více viz: My 
jsme to nevzdali, Příběhy 20. století, Luboš Jednorožec [online], [cit. 6. 7. 2014], dostupné z: 
http://www.myjsmetonevzdali.cz/pametnici/lubos-jednorozec 

501 Názvy táborů se často měnily, většinou samotní vězni hovoří pouze o pracovních táborech, 
nebo lágrech. Ze známých zkratek jsou to např.: TNP (Tábor nucených prací), TPT 
(Trestanecký pracovní tábor) či NPT (Nápravně pracovní tábor). Viz více: Totalita.cz, Vězeňství 
[online], [cit. 24. 7. 2014], dostupné z: http://www.totalita.cz/vez/vez.php 

502 Rozhovor Eduard Anděl, Liberec, 14. 5. 2014. 
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uvězněná osoba již postavení odsouzeného, i když z nějakých důvodů čekala 

na přemístění do trestního ústavu nebo pracovního tábora. Proto je možné, 

že přímý výkon trestu nastoupili později. Z toho důvodu lze ve vězeňských 

spisech najít informace o vazbě, která trvá i relativně dlouhou dobu po vynesení 

rozsudku. 

Původně byli všichni odsouzení umístěni ve vazbě v České Lípě, ale 

posléze už nebyli dislokováni společně, ale zpravidla každý na jiném místě. 

Na případu skupiny Talík a spol. se tak můžeme seznámit s „pestrou“ škálou 

československého vězeňského systému. Figuroval zde například Mírov, Bory, 

Valdice a Leopoldov, jedna z nejhorších věznic, do které se trestanec mohl dostat. 

Zacházení s vězni bylo popsáno v několika historických publikacích, 

hlavně od Prokopa Tomka a Aleše Kýra. Posledně jmenovaný píše, že pro vývoj 

zacházení s vězni na území ČSR po roce 1945 byl charakteristický ústup 

od humánního přístupu k obviněným ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 

svobody a to ve prospěch nenávisti KSČ vůči politické opozici. Na to přímo 

navázal rostoucí počet tzv. protistátních vězňů. Ti měli, podle vězeňského řádu 

z roku 1951 výrazně více omezení než kriminální vězni. Převedením vězeňství 

z působnosti Ministerstva spravedlnosti do působnosti Ministerstva národní 

bezpečnosti (MNB) v roce 1953 se situace pro politické vězně ještě více zhoršila. 

Podle Aleše Kýra byly „oprávněné nároky vězňů byly postupně zřeďovány, stávaly 

se náležitostmi nebo výhodami, jejichž přiznání či nepřiznání jednotlivým vězňům 

záleželo pouze na libovůli vězeňského personálu“.503 

Československé vězeňství fungovalo jako uzavřený systém, který 

neumožňoval žádnou kontrolu zvenčí. Kýr dále píše, že „vnitřní kontrolní činnost 

Správy nápravných zařízení MV se především zaměřovala na dodržování všech 

omezení a povinností, týkajících se vězňů, na jejich politickou výchovu, pracovní 

                                                
503 KÝR, Aleš: Odklon československého vězeňství od západoevropských tradic po roce 1945 

[online], [cit 7. 7. 2014], dostupné z: 
  http://www.menetekel.cz/_uploads/files/2007-dr.Ales-Kyr-Odklon-od-tradic.doc 
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využití a bezpečnost vězeňského ústavu nebo tábora“.504 Teprve později pronikly 

na veřejnost informace o tom, jak výkon trestu politických vězňů probíhá. 

Na zostřené podmínky později upozorňovali například i chartisté.505 

Stejně jako ostatní totalitní režimy, i komunistické Československo 

využívalo k vyrovnání svých hospodářských deficitů otrockou práci vězňů. Je 

absurdní, že si po zkušenosti s nacionálním socialismem a jeho koncentračními 

tábory, které „zdobil“ nápis „Arbeit macht frei“, si stát ve střední Evropě dovolil 

vyvěsit nad bránu TNP heslo „Prací ke svobodě“. Vykořisťování, tak jak o něm 

mluvili komunističtí ideologové, se neodehrávalo na dělnické třídě, ale spočívalo 

na bedrech politických vězňů,506 z nichž paradoxně značnou část tvořilo dělnictvo. 

Práce vězňů byla levná a ještě museli z podhodnocené mzdy splácet pobyt 

ve vazbě či udělené pokuty. 

Kromě základní povinnosti pracovat byli vězni čas od času „zapůjčeni“ 

k dalšímu výslechu. Například Jarmila Stolínová ve dnech 20. dubna až 8. května 

1954 a to na žádost Ústředního výkonného výboru Liberec. Jana Šolce si vyžádala 

Krajská správa MV StB Liberec v červnu téhož roku.507 Rovněž Vojtěch Talík byl 

ještě několikrát předvolán k soudu,508 s největší pravděpodobností šlo o řízení 

s Františkem Hovorkou, který byl odsouzen v navazujícím procesu na proces 

Talík a spol.509 

                                                
504 KÝR, Aleš: Odklon československého vězeňství od západoevropských tradic po roce 1945 

[online], [cit 7. 7. 2014], dostupné z: 
 http://www.menetekel.cz/_uploads/files/2007-dr.Ales-Kyr-Odklon-od-tradic.doc 
 Více viz: KÝR, Aleš: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955: přehled základních 

předpisů, 1. vyd. Opava, Slezské zemské muzeum 2002, ISBN 80-86224-32-5; 
 TOMEK, Prokop: Dvě studie o československém vězeňství 1948–1989, 1. vyd. Praha, Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 2000, ISBN 80-902885-0-2. 
505 HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí, 1. vyd. Praha, Univerzum 1990, ISBN 80-

85207-01-X, s. 238. 
506 Tématu věznění a pracovních podmínek se věnuje např. vzpomínková kniha Josefa Černého, 

Za dráty komunismu. Viz: ČERNÝ, Josef: Za dráty komunismu, 5291 dnů na Borech, 
v Leopoldově, na Mírově, ve Valdicích, 1. vyd. Praha – Litomyšl, Paseka 2005, ISBN 80-7185-
735-1. 

507 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 376–
379. 

508 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 287. 
509 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 539. 
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Těsně před tím, než byli odsouzení propuštěni na svobodu, museli 

podepsat prohlášení, že o svém pobytu za mřížemi zachovají naprostou 

mlčenlivost. Jinak by se mohli vystavit trestnímu stíhání. Jedno takové prohlášení 

přikládám v příloze. 

 7.1  Vojtěch Talík 
Velkou většinu svého trestu si Vojtěch Talík odpykal ve věznici Mírov, 

tvrdém nápravném zařízení umístěném na bývalém středověkém hradě v okrese 

Šumperk. Pamětníci, kteří zde strávili část svého trestu, popisují velmi přísné 

pracovní normy. Své dílny zde měly podniky jako Tatra Kopřivnice, Metra 

Blansko, Kovohutě Břidličná a další.510 

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, který deklaroval již při soudním 

řízení, byl po většinu času „práce neschopen“. Pracoval ale také na „Tatře“ 

a v kuchyni.511 Za plnou úplatu pracoval pouze ve dnech 19. února 1957 – 

13. února 1958.512 V materiálech se nachází i takové záznamy jako „dobrovolný“ 

příspěvek na fond Solidarity (listopad 1956).513 

Koncem srpna 1952 byl Vojtěchu Talíkovi udělen kázeňský trest. Jeho 

provinění, tak jak je zapsáno v evidenční kartě vězně, zní „nepřístojné chování 

na cele“. Za to mu byly na tři měsíce zastaveny výhody. Odměnu dostal ve vězení 

Talík rovněž jednu, a to v roce 1956, když dostal potravinový balíček.514 Posudek 

k žádosti o milost z roku 1954 o něm mluví jako nepřevychovatelném, na druhou 

stranu podle několika posudků z roku 1956 projevil Talík zájem o převýchovu, 

navštěvoval dobrovolný kroužek ruštiny a nijak výrazně se neprojevoval. 

Zajímavé je, že posudky nezmiňují žádný kázeňský trest, ačkoli byly napsány 

později. Novější posudky byly doporučující.515 

                                                
510 ČERNÝ, Josef: Za dráty komunismu, 5291 dnů na Borech, v Leopoldově, na Mírově, 

ve Valdicích, 1. vyd. Praha – Litomyšl, Paseka 2005, ISBN 80-7185-735-1, s. 60–71. 
511 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha Talíka, s. 1. 
512 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha Talíka, s. 2. 
513 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha Talíka, s. 26. 
514 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha Talíka, s. 2. 
515 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha Talíka, s. 29 - 31. 
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Po dobu věznění bylo u Vojtěcha Talíka zaznamenáno celkem 10 návštěv. 

Ovšem je třeba brát v potaz fakt, že  zaznamenané návštěvy často vůbec 

neproběhly. Každopádně, podle evidenčního listu za Vojtěchem Talíkem 

docházela manželka, matka, bratr a sestra. Na poslední návštěvu, která je datována 

ke dni Talíkova propuštění, přišla údajně manželka se synem.516 

S manželkou si Vojtěch Talík pravidelně dopisoval. Z dopisu, který je 

přiložen v jeho složce je vidět, že velmi silné citové pouto vydrželo i dlouhé 

odloučení. Talík litoval toho, že se z nerozvážnosti nechal svést skupinou a byl 

na základě toho odsouzen. Popisoval i své zdraví, i když mírněji než lékařské 

posudky. (Celý dopis viz příloha.) 

Vojtěch Talík byl propuštěn 28. března 1958.517 Trest mu byl přerušen 

z vážných zdravotních důvodů, protože vězeňská zdravotní zařízení již nezvládala 

nutnou péči. Ve spise se nachází i zpráva, že byl Vojtěch Talík během výkonu 

trestu operován, ale bližší informace bohužel chybí, není proto možné dát operaci 

do přímých souvislostí s Talíkovým zdravotním stavem.518 

 7.2  Karel Kafka 
 O Karlu Kafkovi víme, že se na svobodu dostal o pět let dříve, než mu 

původně určil soud. Propuštěn byl tedy 10. května 1962 na základě amnestie 

z předešlého dne. Byl mu tak prominut trest pěti let, tří měsíců a pěti dnů.519 Bližší 

podrobnosti jeho věznění nejsou známy, protože se spis nedochoval. 

 7.3  Jan Šolc 
Po vynesení rozsudku byl nejprve vězněn v České Lípě. Tam měl být 

údajně, dle vzpomínek manželky, na cele spolu s ostatními odsouzenými, 

respektive s nimi společně pracovat, ale to záznamy ve vězeňských spisech 

nepotvrdily. Později byl převezen do Ilavy, kde pracoval jako lékař. Manželka 

                                                
516 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Vojtěcha Talíka, s. 2. 
517 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
518 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 331. 
519 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
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vzpomínala, že byl pověřen vytvořením a organizací vězeňské nemocnice. Vztahy 

mezi ním a jeho vězniteli byly velmi dobré, pomáhalo mu k tomu právě jeho 

zaměstnání.520 To potvrzují i vzpomínky syna Jana. Podle něj bylo otcovo vězení 

snesitelné právě díky dobrým vztahům, které dokázal se svými vězniteli 

vybudovat a udržovat. V Ilavě působil dokonce jako vedoucí lékař.521 V žádném 

případě ale nelze mluvit o nějaké procházce růžovou zahradou. Syn navíc nemluví 

o tom, jak traumatické pro něj, jako dítě, byly návštěvy u otce. To popsala Milada 

Šolcová ve svých vzpomínkách. 

Protože během pobytu ve věznici v Ilavě onemocněl Jan Šolc 

tuberkulózou, byl převezen na léčení do Bratislavy. Odtamtud putoval do Ročova 

a pak na Bory, kde působil velký lékařský tým, jehož se stal členem. Na převoz 

nevzpomínal prý vůbec rád, protože probíhal v malých kójích a on trpěl 

klaustrofobií, proto to pro něj byl velmi stresující zážitek.522 

Po dvou třetinách trestu byla Šolcovi povolena krátká návštěva u rodiny. 

Podle vzpomínek syna to byl pro otce strašný zážitek, protože se po návštěvě 

rodiny a přátel musel vrátit zpátky za mříže.523 

Výkon trestu měl původně skončit 22. listopadu 1963, ale vzhledem 

ke změně výpovědi Stanislava Šudomy a opakovaným žádostem o obnovu 

procesu, které podávala Milada Šolcová, byl podmínečně propuštěn 22. prosince 

1958,524 do dvou hodin od doby, kdy padl rozsudek soudu, musel opustit věznici 

a mohl se vydat domů.525 

 7.4  Stanislav Šudoma 
Stanislav Šudoma započal svůj výkon trestu v NPT Ostrov (spadal pod 

neblaze proslulý Jáchymov), pak byl přemístěn do NPT v Příbrami. Na Vánoce 

                                                
520 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
521 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
522 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
523 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 6. 8. 2013. 
524 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jana Šolce. 
525 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
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roku 1957 mu byl trest na deset dní přerušen a on mohl jít domů.526 Z vězeňské 

karty je možné vyčíst, že se Stanislav Šudoma 19. července 1955 zúčastnil 

hromadné stávky a hladovky (pravděpodobně NPT Příbram). Slovy úředníka: 

„Tato organisovaná akce odsouzených směřovala k rozsáhlému narušení pořádku 

a narušení provozu podniku důležitého pro obranu státu.“ Tím se připravil 

o možnost podmínečného propuštění či amnestie. Šance na ně mu byly obnoveny 

v roce 1957, kdy obdržel kladné osobní hodnocení.527 

V Ostrově u Karlových Varů pracoval jako lamač v hlubinném dole. Jeho 

pracovní morálka byla prý velmi špatná. Je zarážející, že se tomu hodnotící vůbec 

diví. V posudku se dále píše, že kvůli svému špatnému poměru k pracovnímu 

procesu byl Šudoma vyloučen z pracovního kroužku. Pisatel si dále stěžuje, 

že se Šudoma „nikterak nesnaží. Pracovní závazek podepsal jen jednou a ten 

nejen že nesplnil, ale nedosáhl ani sto procent“. Jak vidno, normální bylo 

pracovat nad normu, nikoli jí dosáhnout. Dále byl Šudoma prý velký spekulant 

a spekuloval dokonce i se samotnými závazky, které podepsal, jen když z toho pro 

něj plynuly výhody. Pravdou je, že samotný závazek je vyplněn obecně a místo 

konkrétního a (ohromujícího) čísla Šudoma žádal o dostatek vozů a vrtných tyčí. 

(viz příloha). Stanislav Šudoma nepodal ani žádný zlepšovací návrh, což bylo 

v atmosféře budování socialismu skoro tragické. Jeho postoj k lidově 

demokratickému zřízení byl, jak jinak, negativní. Šudoma se údajně několikrát 

vyjádřil, že s režimem nesouhlasí a neskrýval se s tou informací ani mezi 

ostatními odsouzenými. Tím si ovšem jen přidělával další problémy. Náčelník 

PÚO (Pracovní útvar odsouzených), který hodnocení v roce 1953 sestavoval, 

o něm napsal, že „je bývalý obchodník a proto náš režim nenávidí“.528 

Zdravotně na tom byl Stanislav Šudoma údajně dobře, stěžoval si pouze 

na bolesti zad, což při práci horníka není nečekané. V dotazníku vyplněném v roce 

                                                
526 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava Šudomy. 
527 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava Šudomy. 
528 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava Šudomy. 
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1952 v Leopoldově uvedl, že by v hornictví chtěl pracovat i pro propuštění.529 

Otázkou je, zda to bylo upřímné přání či strategie, protože za socialismu bylo 

povolání horníka prestižní a oceňované. Ve stejném dotazníku se vyjádřil i ke své 

trestné činnosti. Pohnutky činu, za který byl odsouzen, uvedl tyto: „Znal jsem 

kamarády a s těmi jsem se stal členem protistátní skupiny.“ Je to jedno z mála 

osobních vyjádření ke vztahům mezi členy skupiny. Ačkoli opět psané 

do dotazníku, který se „hodilo“ vyplnit účelově, je protikladem k soudním 

protokolům, které jsou neosobní až odtažité. Obžalovaní, kteří se své výpovědi 

museli naučit zpaměti, o citech či vztazích nehovořili vůbec. 

28. dubna 1958 byl Stanislav Šudoma po šesti letech podmínečně 

propuštěn.530 

 7.5  František Zima 
Vězeňský spis Františka Zimy z prvního výkonu trestu se nedochoval. 

Není tedy mnoho informací o jeho pobytu za mřížemi. Je známo, že byl 

podmínečně propuštěn 10. května 1960.531 Do vězení se ale dostal znovu, když 

porušil uloženou podmínku, tím, že se údajně sdružoval s odsouzenými v procesu 

Weiland a spol.532 a to za účelem podvracení republiky. Za toto jim hrozil trest 

odnětí svobody ve výši tří měsíců až pěti let nepodmíněně. František Zima byl 

odsouzen k relativně mírnému trestu odnětí svobody na jeden rok, nelze ale 

zapomenout na fakt, že k tomu se mu připočítával i zbytkový trest šesti let a sedmi 

měsíců, který mu byl původně podmínečně prominut. Proti rozsudku se Zima 

odvolal, ale toto odvolání bylo zamítnuto (viz příloha).533 

Podle textu rozsudku se František Zima spolu s Jindřichem Slámou 

(rovněž odsouzen) stýkali s „toho času již odsouzeným Weilandem, Josefem 

                                                
529 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava Šudomy. 
530 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
531 Na základě článku 456-7. 
532 Proces se skupinou Emil Weiland a spol., který proběhl na Liberecku v roce 1950. Jednalo 

se o navazující proces na proces s Miladou Horákovou. Na něj samotný ale navázalo několik 
dalších procesů. Tyto „vztahy“ mezi procesy jsou důkazem, že StB se vykonstruovat nemožné. 

533 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Františka Zimy. 
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Vořechovským, Janem Hejátko a jinými osobami nejvíce v prodejně tabákem[!] 

a na jiných místech, kde Jindřich Sláma předával zprávy šířené štvavým 

zahraničním rozhlasem, vzájemně se utvrzovali v nepřátelství proti ČSSR zejména 

hovořili o tom, že politická a hospodářská situace nutně vede ke konci, že dojde 

k takzvaným sovobodným[!] volbám a vytvoření středoevropské unie do které bude 

pojata i ČSSR, že dojde k vytvoření buržoaznímu státu a pod. tedy z nepřátelství 

k lidově demokratickému řádu prováděli i podvratnou činnost proti samostatnosti 

republiky, proti socialistickému státnímu zřízení a jejimu[!] společenskému řádu“. 

Na této ukázce a její naprosté absenci správné větné skladby, korektury 

a pravidel používání interpunkce je možné vidět, jakou úroveň měly tehdejší 

oficiální dokumenty vydávané Krajským soudem v Ústí nad Labem. Přes to 

všechno rozsudek nabyl platnosti a Jindřich Sláma a František Zima byli 

odsouzeni za trestný čin podvracení republiky534 podle § 79a odst. 1 trestního 

zákona:535 „Kdo z nepřátelství k lidově demokratickému řádu provádí podvratnou 

činnost proti samostatnosti republiky, proti jejímu lidově demokratickému 

státnímu zřízení nebo společenskému řádu, proti vymoženostem pracujícího lidu 

dosaženým při výstavbě socialismu, proti územní celistvosti nebo 

obranyschopnosti republiky, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět 

let.“536 Z odůvodnění rozsudku je možné se dočíst, že se neshodovaly výpovědi 

z vyšetřování a z hlavního líčení. Oba obžalovaní tvrdili, že z nich bylo přiznání 

vynuceno pod nátlakem, ale soud k tomu nepřihlédl.537 Dalším odsouzeným byl 

mimo jiné i Emil Weiland, který následně ve vězení zemřel. 

Podruhé tedy nastoupil František Zima výkon trestu 3. července 1962, ale 

započítávala se mu již vazba (od 31. října 1961).538 Tu strávil v Litoměřicích 

                                                
534 Trestný čin podvracení republiky byl k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 

Sb. o soudní rehabilitaci. 
535 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 477. 
536 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky, Zákon č. 

63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. [online], [cit. 5. 6. 2014], 
dostupné z: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=830 

537 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 477–
478. 

538 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
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a v Praze. Ve výkonu trestu byl umístěn v Příbrami, Leopoldově a na Borech. Dva 

měsíce strávil v nemocnici v Praze. Už při jeho nástupu do věznice měl totiž 

záznam o chatrném zdraví. Na fotografii, která je součástí spisu, je vidět starý, 

šedivý muž, výrazně starší než ostatní členové skupiny.539 

Během svého prvního trestu byl zařazen v třetí nápravné výchovné skupině 

(NVS), ale během druhého odsouzení byl v roce 1965 za dobré chování540 (nebyl 

příliš aktivní, ale hodně četl, odebíral denní tisk a pomáhal v knihovně) zařazen 

do skupiny první.541 Těmto třem skupinám odpovídaly typy nápravně výchovných 

ústavů (NVÚ). Podrobně to rozepisuje historik Aleš Kýr: v ústavu I. NVS byli 

zařazováni prvotrestaní za trestné činy nejméně společensky nebezpečné, 

do druhé skupiny patřili prvně trestaní za závažnější trestné činy a ti, kteří 

v posledních 10 letech spáchali úmyslný trestný čin. Třetí typ byl pro pachatele 

společensky nejzávažnějších trestných činů včetně tzv. trestných činů proti 

republice (vlastizrada, rozvracení republiky, teror, záškodnictví, sabotáž, 

vyzvědačství nebo trestný čin proti státu světové socialistické soustavy). Rovněž 

sem spadali i nebezpeční recidivisté. Soud měl dále možnost trest ještě zpřísnit 

umístěním do tzv. zostřené izolace.542 

Záznamy uvádí několik pochval, ale i dva kázeňské přestupky, celkově ale 

bylo Zimovo hodnocení opět kladné. Žádost o milost mu byla přesto v roce 1965 

zamítnuta, protože porušil soudem stanovenou podmínku. 

Vězení měl František Zima opustit až v roce 1969, ale nakonec byl díky 

změně společenského klimatu a celkovému uvolňování represí 14. června 1966 

podmínečně propuštěn.543 

                                                
539 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Františka Zimy. 
540 Hodnocení uložená ve spisu jsou vesměs kladná, ale najde se i několik nedoporučujících. 
541 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Františka Zimy. 
542 Více viz: KÝR, Aleš: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955: přehled základních 

předpisů, 1. vyd. Opava, Slezské zemské muzeum 2002, ISBN 80-86224-32-5. 
543 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Františka Zimy. s. 1. 
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 7.6  Jarmila Stolínová 
Jarmila Stolínová byla nejprve ve vazbě v České Lípě a posléze ve výkonu 

trestu v Pracovním útvaru liberecké věznice v Minkovicích. Ženy, které byly 

v Minkovicích internovány, byly ubytovány ve vile a pracovaly v podniku 

jablonecké Preciosy. Pamětnice vzpomínaly na místní režim jako na mírný a práci 

nenáročnou.544 Další lokace, na kterou byla Jarmila Stolínová převezena v květnu 

1953, byla ženská věznice v Pardubicích. Zde strávila, až na výslechy v Praze 

a v Liberci, zbytek výkonu trestu. 

Spis, který byl na jedinou odsouzenou ženu545 veden po dobu jejího 

věznění, je oproti ostatním překvapivě stručný. V přehledové kartě nejsou žádné 

záznamy o kázeňských trestech, ba ani odměnách. Nachází se zde ale záznamy 

o třech balíčcích, které Jarmila Stolínová odeslala na adresu svého nezletilého 

syna z prvního manželství, Karla Brodského (žil u jejích rodičů v Kutné Hoře).546 

Dále jsou zde záznamy o sedmi přijatých a 11 odeslaných dopisech. Stolínová 

také podle informací z vězeňského spisu „přijala“ devět návštěv. V podrobněji 

rozepsaných případech šlo o otce a matku, další nejsou známé.547 

Jarmila Stolínová byla často zdravotně indisponována, proto byla 

zařazována na lehčí či domácí práce. Věznění mělo totiž často pro odsouzené 

i těžké zdravotní následky. Ženy důsledkem nedostatečné hygieny často trpěly 

gynekologickými problémy, a to byl právě i případ Stolínové. Již koncem září 

1951, tedy relativně nedlouho po vynesení rozsudku, přišel na Státní prokuraturu 

v Praze lístek z Okresní soudní věznice v České Lípě, na kterém se psalo 

o vážném zdravotním stavu Jarmily Stolínové, který tamní vězeňská nemocnice 

nezvládala řešit a Stolínová tak byla práce neschopná(!). Velitelství stanice SVS 

v České Lípě tak žádalo o její přesun do nemocnice v Praze Pankráci.548 Tomu 

                                                
544 DOUBOVÁ, Veronika: Politické procesy 50. let – ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci 

v letech 1953 a 1954 (diplomová práce), Liberec 2011, s. 27. 
545 Více odsouzených žen viz např.: ŠIMKOVÁ, Dagmar: Byly jsme tam taky, 1. vyd. Praha, 

Monika Vadasová-Elšíková 2010, ISBN 978-80-9026-023-8. 
546 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
547 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
548 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 310. 
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bylo vyhověno, ale podrobnější záznamy se nedochovaly (i v přehledu vězeňské 

karty Praha a Česká Lípa chybí).549 Většinu svého trestu si Jarmila Stolínová 

odpykala v nápravném zařízení v Pardubicích (pracovně zařazena na zahradě či 

jako švadlena). Zde v roce 1953 vznikla tři oddělení pro specifické skupiny 

vězeňkyň. Jednalo se o tzv. Hrad, Vatikán a Podsvětí. Veronika Doubová ve své 

diplomové práci věnované politickým vězeňkyním zaznamenala vzpomínky 

Albíny Palkoskové-Wiesenbergerové, které se týkaly oddělení zvaného „Hrad“: 

„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.“ 

Ve „Vatikánu“ byly umístěny řeholnice a „Podsvětí“ bylo místem, kam byly 

umísťovány ženy duševně choré, nemocné či vzdorovité.550 Jarmila Stolínová byla 

velmi pravděpodobně umístěna tzv. na Hradě, protože jinde by jako politická 

vězeňkyně mohla pro režim nevhodně indoktrinovat. 

Stejně jako ostatní, i Stolínová byla „vytěžena“ v dalším z navazujících 

procesů. V její osobní vězeňské složce nacházíme zprávu o tom, že v dubnu 1954 

byla eskortována před Krajský soud v Liberci a následně předvedena k výslechu 

v Praze.551 Zbytek trestu si odpykala opět v Pardubicích. 

Jarmila Stolínová byla první ze skupiny odsouzených, kdo opustil brány 

věznice: rozhodnutím prezidenta z 30. června roku 1956 jí byla udělena milost, 

takže si odseděla „jenom“ sedm let.552 

                                                
549 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
550 DOUBOVÁ, Veronika: Politické procesy 50. let – ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci 

v letech 1953 a 1954 (diplomová práce), Liberec 2011, s. 25. 
551 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
552 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. s. 386. 
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 8  Dopad na rodinu 
Mohlo by se zdát, že soudním procesem a následným odnětím svobody 

utrpěli hlavně odsouzení. Perzekuce se ale týkala i členů jejich rodin. Na nich 

všech ulpělo stigma vlastizrádce a kriminálníka. Ostatně kriminalizace disentu 

se například během normalizace stala běžnou praxí. 

Ponižování rodinných příslušníků ale začalo už ve chvíli, kdy byli jejich 

blízcí zatčeni. Manželka Jana Šolce vzpomínala, že ihned po odvedení jejího 

muže zůstali v bytě příslušníci StB a provedli důkladnou kontrolu, při které 

zpřeházeli celé vybavení bytu a přečetli každý papír, včetně její osobní 

korespondence.553 Pro ženu musel být takovýto zásah do soukromí nesmírně 

ponižující, nehledě na fakt, že se tak stalo ve chvíli, kdy jí byl zatčen manžel a syn 

byl v nemocnici operován. Zároveň se také změnil přístup mnoha osob k dříve 

vážené paní doktorové. Museli se také vystěhovat z velkého bytu 

do dvoupokojového bytu v budově dnešní kavárny Nisa, kde prakticky 

nefungovalo žádné topení a Jan Šolc mladší se „musel často učit v koupelně, kde 

se přece jen drželo trochu tepla“.554 

Na druhou stranu Milada Šolcová i její syn vzpomínali, že ne všichni 

přátelé se od nich odvrátili, a dokonce dostali i nabídku finanční pomoci. Tu však 

Milada Šolcová striktně odmítla, a syna a matku tak musela finančně zabezpečit 

sama. Podle vzpomínek Jana Šolce mladšího to zvládala s velkou grácií, přesto to 

pro ni musel být šok.555 A ne všichni takovýto šok a pád na úplné finanční 

(a sociální) dno unesli. Sama Milada Šolcová napsala, že měla problém se vůbec 

zapracovat, protože „neznala ani elementární věci týkající se obchodu“.556 

O místo úřednice v Koloře však hned první den procesu přišla a musela pracovat 

jako pomocná dělnice v témže podniku a snášet nepříjemné pohledy žen, které 

byly jako zástupkyně dělnictva přítomny procesu. Zanedlouho se jí ale podařilo 

                                                
553 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
554 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
555 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
556 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
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vypracovat se, a po odchodu administrativních pracovníků do výroby (akce 

70 tisíc) se vrátila na své původní místo, a později dokonce postoupila i na místo 

vedoucí.557 

Vězení mělo obrovský dopad i na rodinnou situaci odsouzených. Jejich 

partneři byli ostrakizováni a i na nich ulpěl kriminální „cejch“. Společenský tlak 

na rozvod byl v tomto případě vysoký. I manželství Stolínových bylo rozvedeno, 

zatímco si Jarmila Stolínová odpykávala svůj trest. Z rozhodnutí soudu je patrné, 

že se Jarmila Stolínová s Jiřím Stolínem rozvést nechtěla, návrh podal on. Soud 

zmínil jako důvod jeho novou partnerku i fakt, že Stolínová byla odsouzena a je 

ve výkonu trestu.558 Opomenout nelze ani fakt, že Stolínová udržovala před 

zadržením mimomanželský vztah s Ladislavem Škrancem. 

Nutno podotknout, že žádosti o rozvod byly častou metodou zlomení 

odporu vyšetřovaných, a ani během výkonu trestu nebyly neobvyklé. Pokud 

manželství vydrželo, ani tehdy neměli partneři „vyhráno“. Z výkonu trestu přišel 

úplně jiný člověk, nezvyklý komunikovat s rodinou a okolním světem, často 

velmi zatvrzelý. Kamenem úrazu se hlavně v případě mužů stávalo to, že jejich 

partnerka byla během toho, co byli vězněni, nucena postarat se sama o rodinu 

a toto zvládala i po jejich návratu. Muži se tak cítili okradení o svou hlavní roli 

živitele rodiny, méněcenní. Stigma trestance si navíc nesli dál a přenášeli je 

i na členy své rodiny, což vedlo k ještě většímu pocitu viny. 

Kromě manžela přišla Jarmila Stolínová během svého pobytu za mřížemi 

ještě o syna, kterého dočasně vychovávali její rodiče. Desetiletý Karel Brodský559 

totiž údajně od svých prarodičů utekl k otci a odmítal se vrátit, protože jej 

„babička často bila“. V roce 1955 probíhalo před Lidovým soudem civilním 

v Praze řízení o svěření do opatrovnictví. Stolínová se tohoto řízení nemohla 

zúčastnit, odůvodnění, které k tomu vydala pobočka pardubické věznice 

v Zámrsku, znělo: „Jmenovaná nachází se t. č. v tamní věznici na brigádě. Spis 

                                                
557 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
558 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
559 24. srpna 1943 
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vyřiďte přímo.“560 Postavíme-li to vedle faktu, že o pouhý rok dříve byla využita 

v dalším z politických procesů, vidíme jeden z dalších mechanismů zlomení 

člověka, který komunistická moc využívala v boji proti svým odpůrcům. To mělo 

dopad nejen na ně, ale i na jejich rodinu. Karel Brodský byl nedlouho po soudním 

řízení hospitalizován s nervovou poruchou v psychiatrické léčebně v Pražských 

Bohnicích. Dochoval se i dopis Jarmily Stolínové, která se snažila zjistit bližší 

informace o zdravotním stavu syna, či dohodnout jeho návštěvu.561 S jakým 

úspěchem, to není známo. 

 8.1  Návštěvy ve věznici 
Často opomíjeným faktorem jsou maximálně stresové situace, kterým byli 

příbuzní vystavováni při návštěvách svých blízkých. Nejen že návštěvy byly 

velmi vzácné a probíhaly za ponižujících podmínek vylučujících jakoukoli 

intimitu (přítomnost bachaře, nutnost mluvit nahlas, velmi krátký čas schůzky), ne 

vždy ale proběhly. Ve chvíli, kdy byl vězni udělen například kázeňský trest, byla 

mu již povolená návštěva zrušena. 

Pro rodinu bylo také finančně velmi náročné dopravit se kolikrát na druhý 

konec republiky,562 nehledě na to, že se rodinní příslušníci museli uvolnit 

ze zaměstnání a vyrazit třeba již v noci. Milada Šolcová svou první návštěvu 

manžela v Ilavě popsala takto: „Pamatuju se na první cestu do Ilavy, kterou jsem 

podnikla bez Honzíčka, poněvadž jsem ještě neznala, jak to tam bude vypadat. 

Přijela jsem tam ve 3.00 hod. ráno a do 7.00 h. jsem mrzla v nepohodlné čekárně. 

Pak jsem se umyla u vodovodu na ulici a vyčistila jsem si zuby… Na dvoře 

se pomalu scházely ženy ze všech stran republiky, ženičky v krojích, chudé městské 

ženy i dámy v kožichách… První návštěva byla děsivá. Byla jsem uvedena 

do temné místnosti, kde u dlouhého stolu seděli na jedné straně vězňové (vždy 

jeden ,bachař‘ mezi dvěma), na druhé straně my, vyděšené a rozčilené 
                                                

560 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
561 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
562 Milada Šolcová ve svých vzpomínkách uvedla, že před každou návštěvou manžela musela 

něco ze svého majetku odprodat, aby si mohla dovolit jízdenku pro sebe a pro syna. Viz: 
Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
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návštěvnice.“ Stresovou situaci podněcovali rovněž bachaři, kteří neustále 

upozorňovali na krátící se čas návštěvy.563 

Nutno podotknout, že Jan Šolc měl v Ilavě podle manželky povolené 

návštěvy jednou měsíčně, což zní jako velmi nestandardní postup, svědčící o jeho 

výjimečném postavení. Pro možnost správného pochopení situace jsou součástí 

příloh této práce i kompletní vzpomínky, ze kterých často cituji. Milada Šolcová 

tam například popisuje velmi složité cestování na Slovensko, kdy s sebou vozila 

malého syna, který cesty za uvězněným otcem špatně psychicky snášel. 

 8.2  Majetkové poměry 
Jak již bylo řečeno, odsouzeným byl zkonfiskován celý majetek (v případě 

Šolcových to byly převážně starožitnosti, které Jan Šolc sbíral)564. Jen část měli 

možnost jejich příbuzní vyreklamovat. Zajištění veškerého majetku probíhalo 

podle § 283 zákona č. 87 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád): 

„(1) Jestliže je obviněný podezřelý z trestného činu, za který lze podle 

zákona vyslovit trest propadnutí jmění, a je důvodná obava, že bude výkon 

propadnutí jmění nějak zmařen nebo ztížen, může prokurátor a v řízení před 

soudem soud zajistit majetek obviněného. 

(2) Soud zajistí majetek obviněného, bylo-li vysloveno propadnutí jmění 

rozsudkem, který dosud nenabyl právní moci.“565 

Miladě Šudomové se povedlo získat zpět tři kusy nábytku, kuchyňská 

kamna, prádlo, zimník a dva obleky. Rozhodnutí vydala Státní prokuratura v Praze 

a to 27. srpna 1951.566 Šudomová později žádala i o vyloučení kuchyně, ložnice 

a dětských postelí (s manželem Stanislavem měli tři děti).567 To jí bylo povoleno. 

                                                
563 Archiv Jana Šolce, Babiččiny vzpomínky na dědu MUDr. Jana Šolce (rukopis). 
564 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
565 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Stránky Ministerstva vnitra České republiky, Zákon č. 

87/1950 Sb., Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) [online], [cit. 1. 4. 2014], dostupné 
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=520 

566 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 189. 
567 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 314. 
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Dále se vedl spor o plynový sporák, jehož vlastnictví ale nemohla dokázat.568 Ty 

byly ze zabaveného majetku vyloučeny později, společně s částí manželova 

oblečení, aby jej mohla přešít pro děti.569 Připomínám, že rozhodnutí o zabavení 

majetku bylo vydáno začátkem dubna 1949, to znamená před začátkem 

samotného procesu. Toto zabavení všeho a až následné vrácení určité části 

majetku bylo další z forem perzekuce příbuzných obviněných/odsouzených. 

Manžel Stolínové, Jiří Stolín, podal na JNV v Liberci žádost o navrácení 

vybavení bytu, aby mohl vychovávat Karla Brodského, jejího syna z prvního 

manželství. Ten byl v té době vychováván rodiči Jarmily Stolínové, Františkem 

a Marií Havlíkovými z Kutné Hory. Celkově bylo Jarmile Stolínové zabaveno 

jmění v hodnotě 43 645 Kčs. Podle protokolu, který sepsal finanční referát JNV, je 

vidět, že byli opravdu důkladní. Jiří Stolín například žádal o navrácení jednoho 

kusu pyžama. Piano, které již dříve zapůjčil své známé Marii Havlíkové 

(pravděpodobně tchyně), bylo zapsáno rovněž. Paní Havlíková žádala o jeho 

odkup, ale vyjádření příslušných úřadů jsem nedohledala.570 Samotná žádost 

Jiřího Stolína byla zamítnuta a žádný majetek mu navrácen být neměl. Tak 

se alespoň vyjádřil finanční referent JNV Liberec. Oproti tomu Státní prokuratura 

připustila, že za účelem zaopatření syna je třeba část majetku uvolnit, a Stolínově 

žádosti vyhověla.571 Zda se Karel Brodský přestěhoval zpátky ke svému 

nevlastnímu otci Jiřímu Stolínovi, není známo. S ohledem na to, že v roce 1954 

od svých prarodičů utekl ke svému biologickému otci, je to nepravděpodobné, 

nebo byl tento pobyt pouze dočasný. 

Marie Kafková, manželka Karla Kafky, požádala o vyloučení svršků 

ze zabaveného majetku. Tomu bylo, s přihlédnutím k péči o děti, vyhověno. 

                                                
568 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 316. 
569 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 314–

315. 
570 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 255–

268. 
571 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 334–

335. 
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Rozhodnutí bylo vydáno v únoru 1953.572 O rok později, v únoru 1954, žádala 

Marie Kafková znovu, opět o uvolnění části zabavených oděvů, aby měla jak 

ošatit děti. Žádosti bylo vyhověno.573 

O navrácení části majetku žádala 25. května 1951 (příkaz k výkonu 

zabavení byl vydán 21. května 1951 a čítal pět stran strojopisu) i Milada Šolcová 

společně se synem Janem. Zastupoval je JUDr. Quido Kubín. Šlo převážně 

o nábytek do ložnice, knihovnu s knihami a klavír. Ten byl ovšem z žádosti 

vyloučen.574 Šolcová dostala zpátky ložnici, lustr, postel a psací stůl. Tyto žádosti 

byly vyřízeny v srpnu 1951.575 Milada Šolcová se ale dále snažila právní cestou 

získat ideální polovinu zabaveného majetku, na kterou měla jako manželka 

odsouzeného právo. To se jí s pomocí právního zástupce nakonec podařilo.576 

Rovněž Amálie Talíková byla částečně úspěšná, ale nepovedlo se mi 

bohužel zjistit, v jakém rozsahu jí byl majetek navrácen. Vím, že jí bylo zamítnuto 

navrácení manželova oblečení, ale o osudu další žádosti se spis nezmiňuje.577 

K Talíkově případu patří i zabavení majetku Jiřího Bureše, který s Talíkovými 

pravděpodobně bydlel. Co je zajímavé, jeho žádost byla podána až v dubnu 1953 

(je ovšem možné, že byla opakovaná) a vyřízena v červenci téhož roku. 

Navráceno bylo vybavení „pánského pokoje“.578 Revidovaný soupis majetku 

Vojtěcha Talíka z roku 1953 je značně rozsáhlý a obsahuje i věci, které byly 

nalezeny v bytech přátel a známých.579 

Manželce Františka Zimy byla navrácena kuchyň, ložnice a šicí stroj.580 

                                                
572 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 285–

289. 
573 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 363–

375. 
574 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 295–

301. 
575 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 320. 
576 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 331. 
577 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 346. 
578 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 341. 
579 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 348–

352. 
580 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 320. 
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Ačkoliv se může zdát, že nakonec se partnerům odsouzených podařilo 

domoci se práva, musíme brát v potaz fakt, že jim nejprve byl majetek protiprávně 

zabaven (podivné neshody dat, viz výše) a oni následně museli absolvovat 

ponižující proces proseb a žádostí. I to byla jedna z forem perzekuce příbuzných 

odsouzených. Zároveň se s nimi navždy „neslo“, že mají v rodině odsouzeného. 

To se projevovalo i v možnostech studia či získání dobrého pracovního místa. Ne 

vždy to ale bylo přímo explicitně uvedeno. Na ukázku posudek na Jana Šolce 

mladšího: vystudoval střední školu s výborným prospěchem, „nebyl sice přijat 

na vysokou školu [sic!], ale za to v základní vojenské službě získal odznak 

vzorného vojína“. Získal čestný odznak ČSR a odznak vzorného vojína. K tomu 

navíc vykonával funkci referenta politické výchovy. Posudek k milosti pro jeho 

otce toto bral jako samá pozitiva.581 

Někteří lidé se snažili handicap „odsouzence v rodině“ nějak 

kompenzovat, a proto pokud mohli, vstoupili do KSČ. To byl případ právě Jana 

Šolce mladšího, který vstoupil do strany na podporu Dubčekova politického 

kurzu, ale v dubnu 1969 po nástupu Husákova vedení vystoupil. Na základě toho 

byl nazván antisovětským a antisocialistickým živlem a propuštěn ze zaměstnání 

učitele. Až do pádu komunistického režimu se pak živil jako dělník.582 

 

Strádání materiální ale nebylo zdaleka tak veliké jako chybějící partner či 

rodič. Absence jednoho z výchovných vzorů a změna sociálních rolí se do života 

dítěte promítne velmi silně. Ačkoli se to, vzhledem k převažujícím pramenům 

finanční povahy může zdát marginální, nesmíme tento aspekt opomenout. 

Pamětníci o něm totiž hlavně neradi hovoří.583 

                                                
581 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 439. 
582 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
583 Tento jev je markantnější zejména u mužů. Ženy, zdá se, se s traumatem dočasné ztráty 

(nejčastěji) otce vyrovnávají spíše tím, že o něm hovoří. Důkazem toho je například sdružení 
Dcery.cz, které dává dohromady dcery politických vězňů. Z původních dvanácti členek 
se skupina rozrostla na šedesát. Některé z nich se podílely na výzkumech psychologických 
vlivů na děti v rodinách pronásledovaných komunistickým režimem. Více viz: Dcery.cz 
[online], [cit. 8. 7. 2014], dostupné z: http://www.dcery.cz/ 
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 9  Propuštění/rehabilitace 
Většina odsouzených politických vězňů se upínala k tomu, že za mřížemi 

nestráví celou dobu, kterou jim soud určil. Obzvláště na počátku padesátých let, 

kdy ještě věřili v pád komunistického režimu.584 Když takový ale nepřišel ani 

s měnovou reformou v roce 1953, ani s revolucí v Maďarsku v roce 1956, upínali 

se na amnestie a žádosti o milost prezidenta republiky. Zpravidla po odpykání 

poloviny uděleného trestu měli vězni nárok zažádat si o podmínečné propuštění. 

Ne vždy byli úspěšní a museli své žádosti podávat opakovaně, všichni ale nakonec 

opustili brány věznice dříve, než jim původně uložil Státní soud: 

Odsouzený Datum propuštění 
Vojtěch Talík 28. března 1958 

Karel Kafka 10. května 1962 

František Zima 10. května 1960; 14. června 1966 

Stanislav Šudoma 28. dubna 1958 nebo 3. května 1958 

Jarmila Stolínová 30. června 1956 

Jan Šolc 22. prosince 1958 

Tabulka 2: Propuštění 

 

Většinou byli těmi, kdo žádost psal, příbuzní odsouzených. Na jejich 

bedrech ležela starost o rodinu i tíha toho, že manžel či manželka jsou za mřížemi, 

často v zuboženém zdravotním stavu. To byl případ i Vojtěcha Talíka. Žádosti 

o milost byly opakované a zdlouhavé, k jejich vyřízení bylo třeba celé řady 

pracovních i kárných posudků a ne vždy je možné zjistit, proč byla žádost 

zamítnuta. Pro badatele jsou tyto materiály velmi cenným zdrojem, protože má 

                                                
584 DOUBOVÁ, Veronika: Politické procesy 50. let – ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci 

v letech 1953 a 1954 (diplomová práce), Liberec 2011. 
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možnost dozvědět se něco bližšího o životě v dané věznici, pracovní náplni 

odsouzeného a o jeho psychickém stavu, který se většinou projevoval různou 

mírou non/konformity s nastaveným režimem. Ačkoli rehabilitace 

v Československu byly nejplošnější a nejrychlejší,585 politických vězňů 

se z počátku vůbec netýkaly. 

K amnestii v roce 1953 nebyly dohledány žádné žádosti, protože 

se jmenovitě netýkala vězňů odsouzených za velezradu.586 Jeden z prvních pokusů 

o přiznání amnestie proběhl v roce 1955,587 ovšem neúspěšně. Vojtěcha Talíka, 

Jana Šolce a Františka Zimy se květnová amnestie prezidenta republiky 

netýkala.588 Dalším způsobem, jak dosáhnout předčasného propuštění vězněného, 

byla žádost o podmínečné propuštění po odpykání poloviny trestu, nebo obnovení 

procesu, o což tato trojice požádala v roce 1958. 

19. února 1958 se před Krajským soudem v Liberci konalo veřejné 

zasedání v trestní věci proti Vojtěchu Talíkovi a spol. Vojtěch Talík, Jan Šolc 

a František Zima, společně s jejich rodinnými příslušníky, žádali o obnovu 

trestního řízení. Odsouzení namítali, že při jejich vyšetřování a při výslechu před 

Státním soudem v roce 1951 nebyla dodržena všechna ustanovení trestního řádu. 

Jan Šolc uváděl, že Státní soud „nepřihlédl k účinné lítosti, kterou předsevzal tím, 

že ještě dlouho před odhalením skupiny Talíkovi (!) oznámil býv. krajskému veliteli 

StB Ladislavu Mádlemu svou trestnou činnost, že soud nepřihlédl ani k dalším 

závažným okolnostem, které mohly mít vliv na jiné posouzení jeho trestného činu 

a konečně, že obžaloba se opírala o křivou výpověď spoluobžalovaného 

Stanislava Šudomy, který ho označil za člena Talíkovy teroristické skupiny a který 

dodatečně přiznal, že Šolce uvedl jako člena skupiny jen proto, že mu bylo 

slibováno, že když bude vypovídat v jeho neprospěch, že si polepší“. 
                                                

585 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: České dějiny soudobé – přednáška, Katedra historie, TU v Liberci 
2012. 

586 DOUBOVÁ, Veronika: Politické procesy 50. let – ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci 
v letech 1953 a 1954 (diplomová práce), Liberec 2011. 

587 Vyhlášena u příležitostí desetiletého výročí konce druhé světové války. Amnestie byly 
zpravidla vyhlašovány k 9. květnu. 

588 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 401–
406. 
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Vojtěch Talík uváděl jako hlavní důvody k obnově řízení to, že k činnosti 

byl vyprovokován Krysličkou, a že délka jeho protistátního působení byla 

pouhých šest týdnů. Když prý poznal, „rozsah svého omylu, přerušil ihned styky 

se všemi a v trestné činnosti ihned ustal.“ Dále uvedl, že pro stejnou trestnou 

činnost byl již v roce 1949 vyšetřován a po projevení účinné lítosti byl propuštěn. 

Rovněž tvrdil, že na něj byl při druhém vyšetřování vyvíjen nepřiměřený fyzický 

a psychický nátlak, následkem kteréhož nebyl schopen odporu a podepsal, co mu 

podepsat dali. Protokoly byly podle Talíka vykonstruované, zmiňoval i to, že mu 

obžaloba nebyla doručena písemně a že neměl čas připravit se na hlavní přelíčení. 

Protokol byl pak údajně sepsán bez jeho přítomnosti. Odvolání nepodal, protože 

„pozbyl důvěru ve spravedlnost“. 

František Zima byl údajně rovněž psychicky i fyzicky týrán, aby podepsal 

smyšlené protokoly. Při hlavním líčení vypovídal dle těchto protokolů, protože mu 

bylo vyhrožováno dalším fyzickým násilím. Uvedl, že Státní soud nebyl „ve svém 

jednání a rozhodnutí veden snahou spravedlivě posoudit jeho vinu“. K těmto 

odůvodněním se připojovaly i žádosti Jana Šolce mladšího a Milady Talíkové. 

V protokolu se píše, že žádosti byly posuzovány podle § 300 odst. 2 trestního 

řádu.589 Ten praví, že obnova trestního řízení může být povolena ve dvou 

případech: 

„a) vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které 

by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině nebo o přiznaném nároku poškozeného 

na náhradu škody nebo o tom, zda zažalovaným skutkem byla ohrožena vážnost 

a čest hodnosti důstojníka ozbrojeného sboru, anebo vzhledem k nimž by původně 

uložený trest byl v očividném nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro 

společnost, 

b) vyjde-li jakkoli najevo, že prokurátor nebo soudce v původním řízení 

porušil trestným činem své úřední povinnosti“. 

Je očividné, že soudní řízení mělo být podle bodu b) obnoveno. Ovšem 

                                                
589 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 435. 
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nestalo se tak. Tato jejich žádost byla soudem zamítnuta. Jako odůvodnění 

zaznělo, že výpovědi jednotlivých odsouzených byly v logickém sledu, 

že se vzájemně usvědčovali a nikdo nehovořil o tom, že by byl k výpovědi nucen 

nezákonnými prostředky. Logikou kruhu socialistický soud dokázal, že mu 

nezáleží na spravedlivém procesu, a jen tak potvrdil Talíkova slova o ztrátě 

důvěry ve spravedlnost. Další opakovaný argument byl, že se Jan Šolc neodvolal 

a proto „uznával svou vinu a považoval tedy rozhodnutí státního soudu 

za správné“. Talíkovi a Šolcovi doporučil senát vzhledem k jejich pracovní 

morálce žádost o milost, jinak byli ale neúspěšní.590 

V druhé polovině padesátých let se na veřejnost začaly dostávat i oficiální 

informace o poměrech v socialistické justici. Přímým důsledkem toho byly i první 

rehabilitační komise, které se ovšem zabývaly pouze případy bývalých členů KSČ 

a na „obyčejné“ odsouzené se v danou chvíli nedostalo. Jedním z podobně 

rehabilitovaných byl i pozdější československý prezident Gustav Husák. 

Rehabilitacemi se postupně zabývaly čtyři komise: Barákova (1955–1957), 

Kolderova (1962–1963), barnabitská (1963) a Pillerova (1968–1969). Konec 

šedesátých let a postupné uvolňování režimu s sebou přineslo i úvahy 

o (částečných) rehabilitacích nekomunistů. 

Podle autorů katalogu k výstavě o klubu K 231 se o rehabilitaci 

(nekomunistických) politických vězňů se ve větším rozsahu poprvé začalo hovořit 

teprve na jaře 1968. Základní otázkou byla míra a forma, jako by rehabilitace byly 

provedeny. Oficiálně se o nich hovořilo i v programovém prohlášení vlády 

Oldřicha Černíka (24. dubna 1968). Konečným výsledkem byl zákon č. 

82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci (25. června 1968, s účinností od 1. srpna 1968). 

Jeho působení mělo dopad na osudy cca 30 00 lidí (včetně zemřelých), kteří byli 

perzekvováni soudně, k projednání připravovaného zákona o mimosoudní 

rehabilitaci už nedošlo. Rehabilitovaní měli obdržet částku 20 000 Kčs a nad tuto 

sumu do deseti let splatné státní dluhopisy. Odhadem by tak stát musel vydat 

                                                
590 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 434–

336. 



151 

přibližně 2,5 miliardy Kčs. Účinky zákona měly dopadnout i na ty, kteří 

se na nezákonnostech podíleli v rámci justice, bezpečnostních složek 

a prokuratury. Většinou jim hrozilo odvolání z funkce a propuštění, ale za trestné 

činy mohli být i soudně stíháni.591 

Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy došlo k zastavení 

demokratizačních procesů, a tak i zákon o soudní rehabilitaci nepřinesl takové 

výsledky, jaké původně sliboval. Za normalizace sice rehabilitace omezeně 

probíhaly, ale ve výsledku bylo plně rehabilitováno asi 1 500 osob.592 Mnohé 

rehabilitace, které již proběhly, byly zrušeny, nebo k nim nedošlo, protože 

žadatelé nakonec návrh na rehabilitaci stáhli. To byl i případ Talíkův. 

 9.1  Jarmila Stolínová 
Již bylo zmíněno, že žádosti o milost či podmínečné propuštění podávali 

často příbuzní odsouzených. V případě Jarmily Stolínové žádost v roce 1955 

sepsal její otec František Havlík. Vzhledem k tomu, že ale byla odsouzena 

za velezradu, byla tato žádost zamítnuta a odložena. V posudku, který k tomu byl 

přiložen, je navíc napsáno, že u ní nebylo dosud docíleno dostatečného stupně 

převýchovy. Úspěšná byla až později. Jarmila Stolínová přesto byla první 

z odsouzených, kdo opustil brány věznice. 30. července 1956 jí prezident 

republiky na základě žádosti udělil milost.593 Byla propuštěna 10. srpna 1956. 

Stolínové byl prominut zbytek trestu odnětí svobody a trest peněžitý,594 

a to navzdory tomu, že peněžitý trest jí byl již dříve převeden na trest náhradní. 

Místo 10 000 Kčs si měla odpykat ještě jeden měsíc za mřížemi.595 Přesto jí ještě 

zůstal trest odnětí občanských práv. Ten jí byl prominut na základě další 

                                                
591 BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš – a kol.: Aby se to už neopakovalo, Katalog k výstavě 

o dějinách sdružení bývalých politických vězňů, 1. vyd. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 
2008, ISBN 978-80-87211-00-7, s. 53–55. 

592 BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš – a kol.: Aby se to už neopakovalo, Katalog k výstavě 
o dějinách sdružení bývalých politických vězňů, 1. vyd. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 
2008, ISBN 978-80-87211-00-7, s. 55. 

593 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Jarmily Stolínové. 
594 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 194. 
595 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 343. 
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prezidentské milosti až 16. září 1961.596 

Jarmila Stolínová, nyní už provdaná Sluková, požádala 3. března 1969 

o rehabilitaci dle zákona č. 82/1968 Sb. Ta byla Krajským soudem v Ústí nad 

Labem zamítnuta dle čl. 3 odst. 2 zákona č. 70/1970 Sb.:597 „Soud zamítne 

v neveřejném zasedání návrh podaný osobou, která se zdržuje bez povolení 

v cizině, nebo návrh podaný ve prospěch takové osoby. Ustanovení § 16 odst. 2 

zákona o soudní rehabilitaci se ve prospěch takové osoby nepoužije.“ Dotyčná 

totiž v červenci roku 1969 vycestovala do USA a zpátky se již nevrátila.598 

 9.2  Vojtěch Talík 
Vojtěch Talík žádal o obnovu řízení o rok později než Jarmila Stolínová. 

Jeho žádost byla krajské prokuratuře v Liberci zaslána 11. ledna 1955.599 Ve spisu 

je informace o dalším osudu žádosti nedohledatelná, ale vzhledem k tomu, že byl 

Talík i nadále za mřížemi, se lze spolehnout na to, že byla zamítnuta. 

Žádost podaná členem rodiny byla opravdu běžnou praxí. Amálie Talíková 

opakovaně žádala o přerušení manželova trestu ze zdravotních důvodů, ale byla 

pokaždé odmítnuta.600 To, že Talík má problémy se zdravím, bylo známo 

minimálně již od samotného soudního líčení, kdy dokládal potvrzení lékaře 

o otevřené tuberkulóze a angíně pectoris.601 Ale až v roce 1958 se podařilo 

vymoci přerušení výkonu trestu na dobu jednoho roku a Vojtěch Talík byl 28. 

března 1958 propuštěn na svobodu.602 Důvodem byl právě jeho zdravotní stav. 

Vojtěch Talík prodělal srdeční infarkt a stále trpěl tuberkulózou plic. Přerušení 

výkonu trestu doporučil náčelník NPT Mírov.603 Po uplynutí roční lhůty Vojtěch 

Talík ale k odpykání zbytku trestu nenastoupil. Ještě 19. května 1959 o tom 

                                                
596 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 489. 
597 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 536. 
598 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 536. 
599 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 385. 
600 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 414. 
601 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 142. 
602 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 426. 
603 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 431. 
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Krajský soud informoval NPT Mírov.604 Problémem bylo, že nedošlo 

k prodloužení přerušení, ani nebylo v průběhu řízení o dalším prodloužení.605 

Úřady se snažily Vojtěcha Talíka dohledat, ale dopisy se vracely, protože adresát 

byl na daném místě neznámý.606 Teprve 15. června roku 1959 státní orgány 

zjistily, že Vojtěch Talík dne 15. dubna 1958 zemřel.607 

Amálie Talíková se po smrti manžela znovu provdala a nosila příjmení 

Lukešová. V roce 1969 podala žádost o znovupřezkoumání rozsudku nad 

Vojtěchem Talíkem ze dne 18. května 1951. Dodržela tak lhůtu pro soudní 

rehabilitaci dle zákona č. 82/1968 Sb. O pět let později vzala návrh zpět a tomuto 

bylo vyhověno.608 Důvody jejího jednání nejsou známy. Nebyla však sama, kdo 

žádost o přešetření dobrovolně (?) stáhl. 

 9.3  Jan Šolc 
I v případě Jana Šolce žádala o milost manželka. V roce 1957 žádala 

Milada Šolcová o manželovo podmínečné propuštění, ale neúspěšně.609 Milost mu 

byla udělena až o rok později. Zdůvodněna byla tak, že „soud došel k závěru, 

že převýchova odsouzeného po všech stránkách dosáhla takového stupně, že může 

být podmínečně propuštěn se zárukou, že povede v budoucnu řádný život 

pracujícího člověka“. Ovšem zkušební doba byla Janu Šolcovi stanovena 

na dlouhých 8 let („vzhledem k závažnosti spáchané trestné činnosti“). 

Rozhodnutí padlo 22. prosince 1958 a byl pod ním podepsán JUDr. Antonín 

Zbíral,610 předseda senátu Krajského soudu v Plzni.611 Janu Šolcovi byl později 

                                                
604 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 443. 
605 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 443. 
606 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 447. 
607 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 449. 
608 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 535. 
609 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 444. 
610 Zvolen Českou národní radou po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní 

fronty České socialistické republiky podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1980 Sb., ve znění 
ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se měnila a doplňovala hlava osmá ústavy, a podle § 
43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 
19/1970 Sb. a podle § 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jako soudce zvláštního 
senátu Krajského soudu v Plzni. Viz: Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky, 
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online], [cit. 27. 4. 2014], dostupné 
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prominut i dosud nezaplacený peněžitý trest 4000 Kčs, respektive náhradní trest 

odnětí svobody na dva měsíce. Rozhodl o tom Krajský soud v Praze v neveřejném 

jednání z 15. června 1959. Jak soudce z povolání, tak soudci z lidu rozhodli 

jednomyslně.612 Zkušební doba uplynula bez problémů.613 

Pokud jde o rehabilitaci, ta byla v případě Jana Šolce nejsnazší: 

17. července 1968 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch 

MUDr. Jana Šolce o obnově řízení, a v celém rozsahu zrušil rozsudek bývalého 

Státního soudu v Praze ze dne 18. května 1951. Dále byla zrušena další 

rozhodnutí, která na tento rozsudek navazovala. Jan Šolc ve své žádosti namítal, 

že v protokolech bylo něco jiného, než vypovídal, a že na něj byl vyvíjen 

psychický nátlak, pod jehož vlivem protokoly podepsal. Svou výpověď 

a a odpovědi na otázky se prý musel učit zpaměti. Odsuzující rozsudek byl 

založen na křivé výpovědi Stanislava Šudomy, který k ní byl donucen fyzickým 

a psychickým nátlakem a který se Janu Šolcovi následně osobně omluvil. 

Při obnoveném řízení Stanislav Šudoma vypověděl, že při výslechu „čtyři 

dny nedostal jíst a když to nepomohlo k doznání, bylo mu bráněno ve spánku řadu 

dnů, takže nakonec byl tak vyčerpán, že chtěl spáchat sebevraždu. Později byl 

zmlácen příslušníky StB“. Šudoma potvrdil i psychický nátlak, křivou výpověď 

a to, že se Janu Šolcovi omluvil. Totéž popsal František Zima. Soud přihlédl 

ke všem zmíněným okolnostem a Jana Šolce rehabilitoval.614 Přesto to nebyl 

úplný konec. Nebyla mu totiž zároveň navrácena občanská práva, a proto stále 

zůstával občanem druhé kategorie. Podle slov Jana Šolce mladšího jeho otec 

o rehabilitaci sám žádat nechtěl, ale učinil tak až na nátlak členů K231.615 

Jan Šolc a Stanislav Šudoma si museli, na rozdíl od Františka Zimy 

o navrácení čestných práv občanských zažádat zvlášť. Učinili tak v roce 1961. 

                                                                                                                                 
z: http://www.psp.cz/eknih/1969cnr/tisky/t0076_00.htm 

611 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 439. 
612 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 448. 
613 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 528. 
614 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 531–

532. 
615 Rozhovor Jan Šolc, Liberec, 17. 6. 2014. 
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Jejich žádosti bylo vyhověno formou prezidentské milosti.616 

Spolu se ztrátou občanských práv dopadla na Jana Šolce i ztráta atestace. 

To mu jako lékaři znemožňovalo vykonávat povolání, které zastával před svým 

uvězněním, ale i během něj. Proto také v lednu roku 1962 žádal o opětovné 

udělení atestace. Tuto žádost podkládal mimo jiné i tím, že lékařskou praxi 

vykonával i během svého uvěznění. Souhrnně to činilo plných sedm let. 

Ráda bych napsala, že to byl konec všech peripetií bývalého soudního 

lékaře, ale není tomu tak. Jan Šolc tanul znovu před soudem, a byl 9. června 1976 

uznán vinným, „že v přesně nezjištěné době v září 1949 na přání Vojtěcha Talíka 

prostřednictvím Vlasty Matouškové vzkázal Františku Homolovi, aby utekl 

do ciziny, že mu hrozí zatčení a František Homola těsně po dni 25. 9. 1949 bez 

povolení opustil území republiky“.617 Tím měl Jan Šolc spáchat návod k trestnému 

činu opuštění republiky podle § 10 odst. 1 písm. b/, § 109 odst. 1. trestního 

zákona. Podle § 227 trestního zákona mu trest nebyl uložen, protože na přešetření 

trval sám, ačkoli byly důvody pro to, aby se v něm nepokračovalo (milost).618 

Žádost o obnovu řízení tak v tomto případě byla úspěšná pouze částečně. Je jen 

otázkou, zda nemohlo jít o reakci na vystoupení Jana Šolce mladšího z KSČ. 

Každopádně, Janu Šolcovi již „kriminální cejch“ zůstal a vzhledem 

k tomu, že v roce 1979 zemřel, už o další rehabilitaci nežádal. 

 9.4  Karel Kafka 
Pokud odsouzený či někdo z jeho blízkých podal žádost o milost, vyžádala 

si prokuratura hodnocení z věznice, kde byl aktuálně umístěn. Posudek se skládal 

ze stručného shrnutí trestu a třídního původu odsouzeného („jmenovaný pochází 

z buržoasního prostředí“). Zároveň tak máme ale možnosti zjistit, co 

se s dotyčnou osobou dělo po vynesení rozsudku. U Karla Kafky tak zjišťujeme, 

že pracoval jako lamač v hlubinném dole, a to zřejmě s vysokým pracovním 
                                                

616 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 463–
469. 

617 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 545. 
618 Zákon 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád). 



156 

nasazením, protože plnění jeho pracovní normy se pohybovalo mezi 146 a 262 %. 

Rovněž kvalita jeho práce byla hodnocena jako dobrá. Dále se dozvídáme, že byl 

operován s tříselnou kýlou, ale již nevíme, zda to bylo v souvislosti s prací v dole, 

či nikoli. Víme ovšem, že pracoval jako vedoucí kolektivu odsouzených, ale 

hodnotící orgán si stěžoval, že „nepodal žádných zlepšovacích návrhů“. Přesto své 

odborné znalosti prohluboval „studiem pokrokových method v hornictví“. 

Pracovní posudek Kafku vesměs chválí, protože „příkazy techniků plní“, 

ale „příkazy příslušníků plní jen povrchně a nedůsledně“. Hodnotící popisuje, 

že se Kafka „stýká s odsouzenými, kteří jsou reakčně zaměřeni proti… lidově 

demokratickému zřízení a podléhá jejich vlivům“. Karel Kafka byl v roce 1956 

dvakrát kázeňsky trestán (drzé a provokativní chování k příslušníkům MV; 

udržování ilegálního styku s civilními osobami). Byl prý povahy prudké, nervózní 

a neukázněné, snadno se nechal vyprovokovat. 4.–9. července 1955 se zúčastnil 

hromadné stávky a hladovky odsouzených. Dobovým jazykem, „tato akce 

směřovala k rozsáhlému narušení provozu podniku důležitého pro obranu státu 

a narušení kázně odsouzených“. Kafka se tak pro státní orgány stal člověkem, 

kterého nebylo vhodné propustit, a proto byl posudek k žádosti o milost 

nedoporučující. 

V případě Karla Kafky nebyl vynesen náhradní trest místo pokuty, jejíž 

exekuční vymáhání bylo odloženo. Finančně podporoval svou rodinu.619 Rovněž 

k prosincové amnestii roku 1957 dostal nedoporučující posudek.620 Stejně tak byla 

amnestie zamítnuta Františku Zimovi.621 

Na Karla Kafku se nevztahovala ani amnestie prezidenta republiky ze dne 

9. května 1960.622 Propuštěn byl až na základě amnestie prezidenta republiky 

z 9. 5. 1962, a to navzdory tomu, že jeho hodnocení bylo opět částečně negativní 

(až na pracovní výsledky, kdy dokonce postoupil na post důlního lokomotiváře). 

                                                
619 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 390. 
620 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 422. 
621 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 423. 
622 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 455. 
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Byl mu prominut zbytek trestu odnětí svobody v délce pěti let, tří měsíců a pěti 

dnů. Rovněž mu byl prominut nezaplacený peněžitý trest (nebo jeho zbytek) 

a ztráta čestných práv občanských.623 

Karel Kafka opustil brány věznice 10. května 1962. Posléze, už jako 

důchodce, svou žádost o rehabilitaci rovněž po pěti letech sám stáhnul.624 

 9.5  Stanislav Šudoma 
Přesné datum propuštění Stanislava Šudomy na svobodu není známo, 

prameny uvádějí varianty dvě: 28. dubna 1958625 a 3. května 1958.626 Jisté však 

je, že Stanislav Šudoma byl po odpykání poloviny trestu po 6 letech podmínečně 

propuštěn. Zkušební doba mu byla stanovena rovněž na šest let (tedy vlastně 

zbytek trestu). Z dokumentu, který byl k tomuto založen do soudního spisu, lze 

zjistit, že „odsouzený ve výkonu trestu prací i chováním prokazuje takové 

polepšení… které lze hodnotit jako polepšení trvalé“. Propuštění s sebou ovšem 

neslo obnovení vymáhání pohledávek.627 27. dubna 1964 vynesl Krajský soud 

v Praze rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době.628 Finanční stránku trestu, kdy 

měl Šudoma platit pokutu 50 000 Kčs, soud v roce 1952 vyřešil udělením 

náhradního trestu odnětí svobody v délce pěti měsíců.629 

Žádost o přezkoumání rozsudku, kterou podal Stanislav Šudoma, byla dne 

28. prosince 1974 zamítnuta. V této žádosti uvedl, že se zločinu velezrady 

nedopustil. Popsal fyzické i psychické týrání (17 dnů si nesměl lehnout ani 

sednout a musel neustále chodit), a že byl výpovědi naučen hlavním 

vyšetřovatelem. Popřel zapojení učitelů Pokorného a Vrby do organizace, oba byli 

údajně pouhými zákazníky jeho obchodu. Oba dva vypovídali v jeho prospěch, ale 
                                                

623 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 470–
473. 

624 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 538. 
625 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol. 
626 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 429–

430. 
627 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 429–

430. 
628 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 501. 
629 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, Vězeňský spis Stanislava Šudomy. s. 15. 
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žádosti o rehabilitaci jich samotných (byli odsouzeni za spolupráci s Krysličkovou 

skupinou) byly zamítnuty, respektive staženy. Původně měl Šudoma zapojit 

i Ladislava Kozáčka a Jana Brhela (ale dokumentace k tomu není dohledatelná, 

toto je první přímá zmínka), kteří byli za protistátní činnost navázanou na Šudomu 

odsouzeni Státním soudem v Praze (oba stáhli svou žádost o rehabilitaci). 

Ve vyjádření soudu byla uvedena celá řada důvodů, proč nevyhovět 

Šudomově žádosti, vesměs založených na skutečnosti, že před Státním soudem 

zazněly jiné verze výpovědí. Je ale s podivem, že v případě MUDr. Jana Šolce 

stačilo, aby Šudoma uvedl, že proti němu křivě vypovídal, protože k tomu byl 

násilím donucen, ale v záležitosti týkající se samotného Stanislava Šudomy 

na toto zřetel brán nebyl. Tento rozdíl přisuzuji době, kdy byly oba případy 

projednávány (Šudomův je o pět let mladší než Šolcův a spadá již do období tvrdé 

normalizace). Stanislav Šudoma podal proti tomuto usnesení stížnost, ale ta byla 

rovněž zamítnuta (1975). 

 9.6  František Zima 
František Zima požádal o udělení milosti již v roce 1956, ale ta mu byla 

dne 26. listopadu 1956 zamítnuta.630 K soudnímu spisu je rovněž přiložený 

protokol, který se táže, zda se na peněžitý trest Františka Zimy mohla vztahovat 

amnestie ze dne 1. prosince 1957. Úřady se proto dotazovaly u NPT, jaké bylo 

jeho chování ve výkonu trestu a zda „hrubým způsobem neporušuje úsilí směřující 

k splnění účelu trestu“.631 Ačkoliv pracovní posudek přišel kladný, kázeňské 

hodnocení bylo záporné: „Medzi odsúdenými sa prejavuje jako rozširovač 

nepravdivých správ a verejne prejavuje svoj záporný postoj k terajšiemu 

zriadeniu. Vyhl'adáva spoločnosť odsúdených býv. osôb so záporným postojom 

k nášmu zriadeniu.“632 Rovněž žádost o milost, která byla projednávána 8. června 

1959 byla Františku Zimovi zamítnuta.633 

                                                
630 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 388. 
631 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 441. 
632 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 442. 
633 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 452. 
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Vztahovala se na něj až amnestie prezidenta republiky ze dne 9. května 

1960. Byl mu prominut zbytek trestu odnětí svobody v trvání šesti let, 

sedmi měsíců a šesti dní a dosud nezaplacený peněžitý trest ve výši 2 000 Kčs. 

Dokonce mu byl prominut i vedlejší trest ztráty čestných práv občanských.634 

V roce 1961, 31. října, byl opět vzat do vazby. Podle rozsudku Krajského soudu 

v Ústí nad Labem ze dne 25. dubna 1962, potvrzeného rozsudkem Nejvyššího 

soudu v Praze ze dne 3. července 1962 nastoupil 3. července 1962 k výkonu 

trestu, který měl trvat až do 31. října 1962, ale zároveň se mu připočítával 

zbytkový trest z předchozího provinění. 

Konečně až 14. června 1966, jako poslední ze skupiny, byl na základě 

§ 61 trestního zákona po výkonu poloviny uloženého trestu odnětí svobody 

podmínečně propuštěn na svobodu. Zkušební doba mu byla stanovena 

na sedm let.635 20. srpna 1968 vydal Okresní soud v Plzni rozhodnutí o amnestii 

prezidenta republiky ze dne 9. května 1968. Františku Zimovi tak byl odpuštěn 

zbytek zkušební doby.636 

 

Vojtěch Talík, František Zima, Stanislav Šudoma, Karel Kafka a Jarmila 

Stolínová byli v roce 1990 rehabilitováni.637 

Jan Šolc byl rehabilitován již v první vlně, ale jak již bylo řečeno výše, byl 

následně znovu odsouzen za to, že pomáhal politickým vězňům. O rehabilitaci on, 

ani jeho rodina už dále nežádali. Nebylo proč, byli na něj pyšní. 

 

                                                
634 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 458. 
635 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 526. 
636 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 6 TS I 30/51, Trestní spis Talík a spol., s. 534. 
637 NA, nezpracovaná část fondů, fond Státní soud, 1 RT 56/80, 
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 10  Závěr 
Odbojová činnost během druhé světové války mohla mnohým mladým 

mužům připadat jako veliké dobrodružství. Chránili svou vlast, patřili 

do obdivované skupiny partyzánů a těžili se pozornosti a výhodám, které z toho 

vyplývaly. Dokonce se mohli podílet na obnově pohraničí, odkud byli předtím 

vyhnáni němečtí obyvatelé (na tomto vyhnání se řada těchto mužů sama podílela). 

Získali nové a často lepší zázemí, mohli budovat kariéru, často stranickou. Úspěch 

je návykový, a když se jim jej někdo pokusil odebrat, bránili se tak, jak se naučili 

za války. Silou. 

Nemohu dokázat, že výše zmíněný odstavec je životním příběhem Josefa 

Krysličky, protože k tomu chybí prameny, které Státní bezpečnost skartovala. Ale 

podle materiálů, které jsou dostupné a podle svědectví pamětníků, které jsem 

se pokusila v této práci prezentovat, model příběhu odpovídá. Na otázku, zda 

existovala nějaká Krysličkova teroristická skupina, si odpovídám kladně. Termín 

terorismus je z provenience StB a má působit dehonestujícím dojmem. Dnes 

bychom skupinu nazvali odbojovou. Další polemika, kterou událost v ulici 

U Novostavby nastolila, byla ta, kdo byl vlastně členem Krysličkovy skupiny. Byl 

Kryslička vůbec jejím lídrem? Na druhou otázku odpovědět nedovedu. Podle 

doposud zjištěných osobnostních charakteristik Josefa Krysličky by 

se na organizátora skupiny hodil, ale stejným způsobem mohla uvažovat StB, 

když jej mezi mrtvými zvolila za „toho hlavního“. Jako jeho spolupracovníky 

můžeme označit minimálně Ladislava Škrance a Ladislava Richtra mladšího. 

I Vojtěch Talík a Stanislav Šudoma se jeví, že se skutečně o protirežimní činnost 

pokusili, v případě Talíka to potvrzují i vzpomínky člena rodiny. Potomka či 

příbuzného Stanislava Šudomy se dopátrat nepodařilo, bohužel. Troufám si říci, 

že i ostatní odsouzení se na činnosti skupiny podíleli, i když ne třeba v takové 

míře, jakou jim přisoudil Státní soudce, respektive prokuratura. Jarmila Stolínová 

byla v případu zainteresována hlavně milostně a nejspíš nehrála žádnou větší roli. 

Jan Šolc byl skutečně vinen tím, že se jako lékař rozhodl pomáhat těm, 
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které režim nespravedlivě a krutě zadržoval. Doplatil na svou dobrosrdečnost 

a zároveň byl odstraněn jako nepohodlná osobnost z výsluní libereckých elit. 

Vše nasvědčuje tomu, že výbuch byl opravdu chystán, i když třeba ne 

na prvomájovou tribunu. Jsem ale přesvědčena, že pokud opravdu mělo dojít 

k onomu výbuchu pod pódiem, byl si Kryslička plně vědom toho, že jedním 

z těch, kteří zemřou, bude i MUDr. Jan Šolc. Z žádných materiálů, které se mi 

podařilo dohledat, a ani z žádných výpovědí pamětníků, které jsem získala, 

nevyplývalo, že by tyto dvě osobnosti pojilo přátelské pouto. To, že se znali, 

zřejmě nehrálo roli. Jan Šolc byl navíc v době přípravy údajného atentátu stále 

součástí establishmentu, proti kterému se Josef Kryslička vyhranil. A součástí ne 

nevýznamnou, protože mít místo na tribuně prvomájových oslav není 

nezanedbatelné. 

Politický proces, který z výše uvedených faktů vycházel, byl sice logickou 

reakcí režimu na činnost jeho odpůrců, přesto překročil únosnou mez a stal 

se monstrprocesem tak, jak jej známe z literatury. Ačkoli se částečně zakládal 

na pravdivých událostech, přiřkl obviněným i činy, které nespáchali, a uložil jim 

nesmyslně vysoké tresty. Přesně podle pravidel likvidace opozice, odpůrců či 

pouze osob, které se nehodlaly smířit s poúnorovým systémem. Dalším 

způsobem, jak zlomit je i jejich sympatizanty (právě třeba v okruhu rodiny) byly 

podmínky věznění a ostrakizace, která po návratu do společnosti následovala. 

Cílem bylo vyvolat strach ve společnosti a apatii, což se do značné míry podařilo 

a částečně to přetrvává dodnes. 

Diplomová práce analyzuje a porovnává pestrou škálu pramenů, na jejichž 

základě přibližuje události, které nebyly nikdy dříve podrobně tematizovány. 

Nedodržela jsem strukturu typickou pro jiné diplomové práce, kdy je nejprve 

představena problematika obecně a pak konkrétně popsán samotný případ, ale 

pokusila jsem se obě části sjednotit v jednu, stručnější a komplexnější variantu. 

Trestní řízení, tak jak bylo popsáno v případě skupiny Talík a spol. je 

typickou ukázkou politických procesů 50. let minulého století, a tak jej lze 
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porovnat s mnohými dalšími politickými procesy. Ostatně i na toto řízení 

navazovalo několik dalších procesů či procesů vedlejších. Jejich bližší přiblížení 

je prostorem pro další výzkum. 

Stejně tak se jako téma badatelské činnosti nabízí jméno jednoho z aktérů, 

Jana Ptáčníka. Provázanost spisů Akce Trojka a Akce Výbuch je pozoruhodná. 

Navíc činnost partyzánské divize Václavík je hodna podrobného bádání v rozsahu 

větším, než je prostor, kterého se jí zde dostalo. 

Hlavním cílem této práce bylo přiblížit osudy lidí, kteří se podíleli 

na poválečné obnově Liberce v kontextu jejich minulosti a v kontextu jejich 

odporu proti komunistickému režimu. Bez ohledu na to nelze jejich činy soudit. 
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Příloha 23: 5/1951 Ú.l.I, Vyhláška ministerstva spravedlnosti ze dne 29.

prosince 1950, kterou se stanoví sazby za advokátské výkony

Ministerstvo  spravedlnosti stanoví podle  §  5  nařízení ministra  spravedlnosti č.
194/1950 Sb., o sazbách za advokátské a notářské výkony:

§ 1.
Advokátské výkony se odměňují podle připojené sazby.

§ 2.
Za společné zastoupení (obhajování)  dvou osob v téže věci náleží za každou z

nich odměna ve výši 75 % a při společném zastoupení (obhajování) tři a více
osob ve výši 60 % příslušné sazby.

§ 3.
(1) Byla-li věc v důsledku rozhodnutí o opravném prostředku opětně projednána v

nižší  stolici,  přísluší  advokátu,  pokud  byl  činný  v  nižší  stolici  již  při
předchozím projednání, odměna za opětné projednání věci jen ve výši poloviny
příslušné sazby.

(2) Ustanovení prvého odstavce neplatí pro obnovu řízení.
§ 4.

Za výkony provedené mimo obvod okresního soudu, v němž má sídlo soud nebo
úřad  (orgán  veřejné  správy),  u  něhož  se  koná  řízení,  zvyšuje  se  celková
odměna o 20 % za každý takový výkon, účastní-li se advokát takového výkonu
sám, a o 30 %, obstará-li jej svým zmocněncem.

§ 5.
(1) Základem pro výměru odměny je  hodnota předmětu advokátovy činnosti; k

příslušenství se nepřihlíží.
(2) Je-li předmětem advokátovy činnosti opětující se plnění, určí se jeho hodnota,

jde-li  o  plnění  na  dobu  delší  než  tři  roky,  na  dobu  života  nebo  na  dobu
neurčitou, trojnásobkem hodnoty ročního plnění.

(3) Nelze-li hodnotu určit, předpokládá se hodnota 15.000 Kčs.
(4) Změní-li se během advokátovy činnosti hodnota rozhodná pro odměnu, nemá

to na výši odměny vliv.
§ 6.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
Ministr:
Dr. Rais v. r.

SAZBA.
ODMĚNA.

A. Obhajování a zastupování v trestních věcech.

I.  1.  Za  úhrn  soudních  i  mimosoudních  výkonů,  jichž  je  třeba  k  provedení
obhajoby v přípravném řízení a v hlavním líčení, náleží odměna

a) ve věcech projednávaných před tříčlenným senátorem okresního soudu, jde-li o
trestný čin, na který zákon stanoví trest dočasného odnětí svobody, jehož horní



hranice činí nejvýše jeden rok 1000 Kčs, 
více než jeden rok a nejvýše pět let 3000 Kčs,
více než pět let 4000 Kčs;
b)  ve věcech projednávaných před pětičlenným senátem okresního  soudu nebo

před mimořádným soudem 5000 Kčs;
c) ve věcech projednávaných před státním soudem 5000 Kčs.
2. Není-li hlavní líčení skončeno v jednom dni, zvýší se odměna za každý další

den, v němž se konalo hlavní líčení, o polovinu sazeb, uvedených pod pol. 1
písm. a) až c).

3.  Ve  věcech  přesahujících  obvyklý  rozsah  svojí  důležitostí,  mimořádnou
složitostí  nebo  zvláštní  spletitostí  skutkové  podstaty,  zvýší  se  odměna
přiměřeně důležitosti věci i vynaložené pracovní námaze.

II. Sazby stanovené pod č. I platí také pro provedení obhajoby v odvolacím řízení.
III.  Za  úhrn jiných  výkonů  obhajování  obviněného  před trestním soudem,  jež

nespadají mezi výkony uvedené pod č. I a II, náleží odměna ve výši poloviny
sazeb, uvedených pod č. I.

IV.  Za  úhrn  soudních  i  mimosoudních  výkonů,  jichž  je  třeba  k  zastoupení
poškozeného  nebo zúčastněné osoby,  náleží odměna ve výši poloviny sazeb
uvedených pod č. I a II.

V. 1. Za úhrn úkonů, jichž je třeba k úplnému provedení obhajoby v jedné stolici v
trestním řízení správním náleží odměna 750 Kčs, 

není-li stanoveno jinak pod pol. 2 a 3.
2. Jde-li o přestupek, na který zákon stanoví pokutu přesahující 50.000 Kčs, náleží

odměna 2000 Kčs.
3.  Hrozí-li  obviněnému trest  propadnutí jmění nebo  zákaz pobytu (§§ 21 a 23

zákona č. 88/1950 Sb.), náleží odměna 5000 Kčs.
VI. V kárném řízení náleží za obhajobu v každé stolici odměna 2000 Kčs.

B. Vyřizování občanskoprávních věcí.

I. V občanskoprávních věcech náleží za úplné vyřízení věci - a to i když nedošlo k
soudnímu řízení - za každou z dále uvedených věcí tato odměna:

1. ve věcech zjištění a popření otcovství 3000 Kčs,
2. ve věcech dětí v rodičovské moci a ve věcech poručenských a opatrovnických,

zejména jde-li o určení vyživovací povinnosti k dětem 1200 Kčs,
3. ve věcech osvojení 2000 Kčs,
4. v řízení o rozvod manželství a v řízení o neplatnost manželství 6000 Kčs,
5. v jiných věcech z oboru rodinného práva 3000 Kčs,
6. ve věcech zbavení svéprávnosti a povolení zadržení v ústavu 1600 Kčs,
7. ve věcech prohlášení za mrtva a důkazu smrti 1200 Kčs,
8. ve věcech z pracovního nebo učebního poměru nebo z poměru domovnického,

pokud nejde o vymáhání peněžitých nároků 750 Kčs,
9a) ve věcech chráněných nájmů a nechráněných nájmů, konalo-li se ústní jednání

2000 Kčs,
b) ve věcech nechráněných zájmů, nebyl-li podán odpor 500 Kčs,
10. ve věcech soudní úschovy 3 % z hodnoty ukládaného předmětu nebo ukládané

částky, 



nejméně však 300 Kčs,
11. ve věcech soudního umoření listin 5 % z hodnoty práva z umořované listiny, 
nejméně však 500 Kčs,
12. ve věcech zastoupení dědice nebo odkazovníka při projednání dědictví,
a) jde-li o majetek sestávající jen z předmětů osobního vlastnictví zůstavitelova,

pokud hodnota zůstavitelových aktiv nepřesahuje 50.000 Kčs a nepřesahuje-li
podíl zastupovaného dědice (odkazovníka) na aktivech 20.000 Kčs 2000 Kčs, 

nikdy však více než 10 % hodnoty zůstavitelových aktiv;
přesahuje-li podíl zastupovaného dědice (odkazovníka) na aktivech 20.000 Kčs,

zvýší se tato odměna z každého dalšího započatého 1000 Kčs o 20 Kčs,
pokud se stejným způsobem nezvýší o stejnou nebo vyšší částku proto, že hodnota

zůstavitelových aktiv přesahuje 50.000 Kčs;
b) jde-li o majetek, sestávající též z předmětů soukromého vlastnictví, z aktiv v

hodnotě prvních 50.000 Kčs 3000 Kčs, 
a z každého dalšího započatého 1000 Kčs 25 Kčs.
13. Jde-li o uplatňování věcného práva nebo závazkového práva, zejména nároku

na  náhradu  škody,  nároku  z  kupní  smlouvy,  ze  smlouvy  o  dílo  nebo  z
pojišťovací smlouvy, jakož i v ostatních případech, uplatňuje-li se  nárok na
majetkové plnění, má-li nárok hodnotu

do 1.000 Kčs 400 Kčs
přes 1.000 Kčs do 2.000 Kčs 750 Kčs
přes 2.000 Kčs do 3.000 Kčs 1.000 Kčs
přes 3.000 Kčs do 5.000 Kčs 1.500 Kčs
přes 5.000 Kčs do 10.000 Kčs 2.500 Kčs
přes 10.000 Kčs do 15.000 Kčs 3.000 Kčs
přes 15.000 Kčs do 20.000 Kčs 4.000 Kčs
přes 20.000 Kčs do 30.000 Kčs 6.000 Kčs
přes 30.000 Kčs do 50.000 Kčs 8.000 Kčs
přes 50.000 Kčs z prvních 50.000 Kčs 8.000 Kčs
a ze zbytku z každých dalších započatých 10.000 Kčs 500 Kčs.
Ve věcech národního pojištění odměna se sníží na jednu desetinu sazby.
14. Za sepsání a podání návrhu a všechny úkony s tím souvisí, zejména za sepsání

a podání návrhu zápisu do pozemkové, železniční nebo horní knihy nebo do
podnikového rejstříku, má-li předmět hodnotu

do 2.000 Kčs 200 Kčs
přes 2.000 Kčs do 3.000 Kčs 300 Kčs
přes 3.000 Kčs do 5.000 Kčs 450 Kčs
přes 5.000 Kčs do 10.000 Kčs 750 Kčs
přes 10.000 Kčs do 25.000 Kčs 1.000 Kčs
přes 25.000 Kčs do 50.000 Kčs 1.500 Kčs
přes 50.000 Kčs z prvních 50.000 Kčs 1.500 Kčs
a ze zbytku z každých dalších započatých 10.000 Kčs 50 Kčs.
Jde-li o sepsání a podání návrhu pro jednotné zemědělské družstvo, nesmí odměna

přesahovat 500 Kčs.
15. Za exekuci náleží odměna ve výši
a) jedné čtvrtiny sazeb uvedených pod pol.  13,  jde-li o exekuci na plat  nebo o

stížnost v kterékoli exekuční věci;



b) dvou třetin sazeb uvedených pod pol. 13, jde-li o dražbu nemovité věci;
c) jedné třetiny sazeb uvedených pod pol. 13, jde-li o jinou exekuci.
II. Došlo-li k soudnímu řízení, platí sazby stanovené pod č. I jen pro řízení v jedné

stolici.
III.  Za souhrn soudních i mimosoudních výkonů, potřebných k podání podnětu

generálnímu prokurátorovi ke stížnosti pro porušení zákona, nebo k provedení
řízení ve  věci  uznání cizích rozhodnutí v  manželských věcech a ve  věcech
zjištění nebo popření otcovství náleží odměna ve výši poloviny příslušné sazby
pod č. I.

C. Vyřizování správních věcí.

Ve  věcech,  o  nichž  rozhoduje  úřad  (orgán  veřejné  správy),  náleží  za  úplné
vyřízení věci odměna

1. ve věcech ocenitelných penězi podle sazeb uvedených pod písm. B, pol. 13 až
15;

2. v jiných věcech náleží odměna
a) v jednoduchých případech 500 Kčs,
b) ve složitých případech 2000 Kčs,
c) v obtížných případech 5000 Kčs.

D. Porady

1.  Za  porady,  spojené  se  studiem  případu  a  jeho  rozborem,  a  za  poskytnutí
podrobných  pokynů,  podle  nichž  si  klient  věc  projedná  dále  sám,  náleží
odměna ve výši jedné pětiny sazeb uvedených pod písm. A až C.

2. Za porady rázu pouze informativního včetně upomínek, nedošlo-li k dalšímu
vymáhání, náleží odměna ve výši jedné dvacetiny sazeb uvedených pod písm.
A až C.

3. Odměna podle pol. 1 a 2 nepřísluší, souvisí-li porady (upomínky) s výkony, za
něž přísluší odměna sazeb uvedených pod písm. A až C.

E. Smlouvy a jiné právní úkony.

Za přípravu a sepsání listiny o právním úkonu náleží odměna
1. jde-li o jednostranný právní úkon (prohlášení), má-li předmět hodnotu
do 10.000 Kčs 225 Kčs,
přes 10.000 Kčs do 50.000 Kčs 450 Kčs,
přes 50.000 Kčs do 100.000 Kčs 900 Kčs,
přes 100.000 Kčs z prvních 100.000 Kčs 900 Kčs,
a z každého dalšího třeba jen začatého 1.000 Kčs 10 Kčs;
2. jde-li o smlouvu, má-li předmět hodnotu
do 10.000 Kčs 325 Kčs,
přes 10.000 Kčs do 50.000 Kčs 650 Kčs,
přes 50.000 Kčs do 100.000 Kčs 1.300 Kčs,
přes 100.000 Kčs z prvních 100.000 Kčs 1.300 Kčs,
a z každého dalšího třeba jen začatého 1.000 Kčs 20 Kčs.



Odměna,  případně  náležející  podle  sazeb  uvedených  pod  písm.  B  a  F,  není
dotčena.

F. Jiné výkony.

V případech,  v  nichž  nelze  použít  ani  sazby za  obdobné  výkony téhož  nebo
podobného druhu, náleží odměna stanovená za takové výkony v odpovídajících
cenových úpravách.

NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS.

Za čas, strávený při vnějším pracovním výkonu na cestě i na místě jednání, náleží
náhrada

1. při výkonech, provedených zaměstnancem s pevným platem, 50 Kčs za každou
započatou hodinu,

2. při výkonech, provedených advokátem (osobou podobně odměňovanou), 100
Kčs za každou započatou hodinu.

Tato náhrada nepřísluší za čas, strávený vlastním provedením vnějšího pracovního
výkonu.



Příloha  25: 194/1950  Sb.  Nařízení  ministra  spravedlnosti  ze  dne  20.

prosince 1950 o sazbách za advokátské a notářské výkony

Ministr  spravedlnosti  nařizuje  podle  §  7  odst.  1  zákona  č.  322/1948  Sb.,  o
advokacii, podle § 32 odst. 1 zákona č. 201/1949 Sb., o notářství, a § 138 odst. 1
zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních:

§ 1
(1) Advokátské a notářské výkony se odměňují podle úřední sazby.
(2) Za výkony v sazbě neuvedené náleží odměna, stanovená sazbou za obdobné
výkony téhož nebo podobného druhu (v tomtéž nebo podobném druhu řízení).
(3)  Se  souhlasem  příslušného  krajského  sdružení  advokátů  nebo  příslušného
krajského  sboru notářského  je  možno  v odůvodněných případech od sazby se
odchýlit.

§ 2
V odměně nejsou zahrnuty a hradí se zvláště: 
1. výdaje na soudní poplatky, poštovné a jiné hotové výdaje,
2.  náhrada  cestovních  výdajů,  spojených  s  provedením  vnějšího  pracovního
výkonu,
3. náhrada za promeškaný čas.

§ 3
(1) Odměna náleží za úplné vyřízení svěřeného případu, a to bez rozdílu, jde-li o
výkony před soudem, úřadem nebo orgánem veřejné správy nebo  mimo ně.  V
soudním a ve správním řízení náleží za činnost v každé stolici zvláštní odměna.
(2) Odměna za jednotlivé výkony se určí zlomkem celkové odměny podle toho,
jakou pracovní námahu a pracovní dobu bylo třeba vynaložiti na tyto výkony ve
srovnání s pracovní námahou a pracovní dobou, která byla vynaložena nebo byla
by vynaložena při obvyklém průběhu na úplné vyřízení věci.

§ 4
Ve vlastní věci má advokát nárok na odměnu podle sazby jen tehdy, jde-li o věci
souvisící s výkonem advokacie.

§ 5
Podrobné sazby odměn, jakož i případy, kdy nenáleží odměna, a podmínky a výši
náhrady  za  promeškaný  čas  stanoví  ministerstvo  spravedlnosti  a  vyhlásí  je  v
příslušném úředním listě (§ 5 odst. 1 vl. nař. č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné
tvorbě cen).

§ 6
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
(2) Toto nařízení platí pro advokátské a notářské výkony, provedené po počátku
jeho  účinnosti.  Ve  věcech neskončených  v  den počátku jeho  účinnosti se  určí
odměna za výkony, provedené počínaje tímto dnem, podle zásady uvedené v § 3
odst. 2.
Zápotocký v. r. 
Dr. Rais v. r.
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