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Ten výjev nebyl na první pohled ničím 
zvláštní. Přesto v sobě měl cosi hlu-
boce symbolického. Psal se 12. srpen 
1951. Okolo páté hodiny večerní se po 
silnici od Dlouhých Rzů do Jaroměře 
blížil motocykl se dvěma uniformo-
vanými muži. Někde v průběhu této 
cesty odhodil spolujezdec, aniž by si 
toho jeho druh soustředěný na řízení 
všiml, cosi do potoka. Je docela dobře 
možné, že onen lesklý předmět, jehož 
odhození dodalo symboliku celému 
aktu, leží na dně potoka zrezlý a po-
krytý bahnem dodnes.

V Jaroměři se oba muži rozloučili, 
motocyklista se vydal nazpět, jeho 
druh zamířil na náměstí, kde chvíli 
studoval jízdní řád autobusů. Když 
zjistil, že se nedočká žádného spoje, 
jenž by ho dopravil na jaroměřské 
vlakové nádraží, vydal se tam, obtěž-
kán plným batohem, pěšky. Batoh 
nebyl plný náhodou. Obsahoval před-
měty, jež měly neznámému napomoci 
k uskutečnění jeho riskantního plánu. 
Plánu, který možná předtím již něko-
likrát promýšlel, ovšem jen v teore-
tické rovině. Ještě před příchodem na 
vlakové nádraží učinil mladík krátkou 
zastávku na poštovním úřadě, odkud 
odeslal telegram. Sliboval si od něj, 
že mu poskytne tolik potřebný čas.

Ve znamení pomsty 
Příběh strojního topiče Josefa Prouzy

Petr mallota

Totalitní režim má zvláštní schopnost nevyzpytatelně míchat kartami osudu 
svých nedobrovolných poddaných. Pro 50. léta 20. století v komunistickém 
Československu tato charakteristika platí zcela nepochybně. Malichernosti, jež by 
za normálních okolností vyvolávaly spíše úsměvy, pak dávaly – pod zvětšovacím 
sklem podezřívání, zvůle a útlaku – do pohybu lavinu událostí. A ty často končily 
tím nejhorším způsobem.

Josef Prouza (vpravo) na vojně. Jediná existující 
fotografie dotyčného v dospělém věku. 

Foto: archiv rodiny
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Dětství a mláDí

Josef Prouza, tak se onen muž v poli-
cejní uniformě jmenoval, se narodil 
17. července 1925 ve Svobodných 
Dvorech u Hradce Králové. Jeho otec 
Josef Prouza starší vystřídal za svého 
života různé dělnické profese (země-
dělský dělník, dělník v cihelně, topič 
v továrně na cigarety), matka Marie, 
rozená Kamenická, rovněž. V roce 
1927 se rodina odstěhovala do Dolan 
u Jaroměře, kde se Josefu Prouzovi 
mladšímu narodil sourozenec, bratr 
Jiří. V roce 1938 změnili Prouzovi 
bydliště znovu – jejich domovem se 
staly jen několik kilometrů vzdálené 
Hořenice. Ani to však nebyl defini-
tivní konec stěhování po okrese Ja-
roměř. Po válce získal Prouzův otec 
z Fondu národní obnovy v opuště-

ném pohraničí malý dům, takže se 
rodina definitivně usadila v Heřma-
nicích nad Labem.1 

Hrdina našeho příběhu absolvoval 
nejprve obecnou školu v Dolanech, 
posléze měšťanskou školu v Jaromě-
ři. Následoval nástup do učení na 
malíře pokojů k firmě Faltys, která 
sídlila rovněž v Jaroměři. To se již ale 
nad zmrzačeným Československem 
definitivně stahovala mračna. Výuč-
ní list získal mladík již za německé 
okupace v roce 1941. U firmy pracoval 
ještě rok, pak byl ale přeřazen do 
Škodových závodů v Plotištích (dnes 
stejně jako Svobodné Dvory součást 
Hradce Králové), kde nastoupil jako 
dělník. Podle mínění úřadů zde měl 
být z hlediska zbrojního úsilí Říše 
užitečnější. Tady pracoval do konce 
roku 1943. Pak dostal novou umís-

těnku do Západomoravských elekt-
ráren v Oslavanech, u nichž byl za-
měs t ná n ja ko va zač v ysokého 
napětí. Odtud na sklonku války, 
v březnu 1945, odešel o vlastní vůli 
nazpět do Jaroměře a sám si vyjednal 
místo v provazárně u firmy Červený. 
Zde však působil krátce, z hledáčku 
úřadů neunikl a ty mu určily pozici 
soustružníka v tehdejší továrně Jun-
kerswerke ve stejném městě. Než 
válečná bouře definitivně odezněla, 
stihl Josef Prouza ještě jednou změnit 
zaměstnání. Na přání otce, který v tu 
dobu pracoval u Československých 
drah (ČSD), přešel k tomuto podniku 
také a stejně jako on zde působil jako 
strojní topič až do odchodu na vojnu 
v dubnu 1948. Tu absolvoval v Praze 
na letišti Kbely, vrátil se z ní na sklon-
ku března 1950 v hodnosti vojína. 

1  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – Hradec Králové (dále jen HK-V), vyšetřovací spis archiv-
ní číslo (dále jen a. č.) V-360 HK, osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, životopis Josefa Prouzy z výslecho-
vého protokolu z 23. 8. 1951; dále tamtéž, Prouza Josef – podsvazek, životopis Josefa Prouzy z výslechového protokolu z 16. 8. 1951 ; ABS, 
f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Prouzy, evidenční číslo (dále jen ev. č.) 1071, životopisné údaje.

Malý Josef (vpravo) s bratrem a rodiči a v kroji (vlevo) vedle bratra při dožínkových slavnostech Foto: archiv rodiny
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Do služeb bezPečnosti 

Když se podíváme na výše vypsaná 
životopisná data mladého muže a sami 
si je v souladu se znalostí poúnorových 
poměrů převedeme do podoby kádro-
vého profilu, je na první pohled patrné, 
že nárokům nové doby zcela konveno-
valy. Nebylo tedy divu, že přihlášku 
dělníka Josefa Prouzy do Sboru národ-
ní bezpečnosti (SNB), kterou si podal 
po návratu z vojny v létě 1950 již opět 
jako strojní topič ČSD v Hradci Králo-
vé, příslušné orgány vyřídily kladně.2 
Vždyť právě tehdy, v roce 1950, komu-
nistická Bezpečnost hladově přijíma-
la nové, politicky spolehlivé příslušní-
ky žádoucího třídního původu, aby tak 
její složení odpovídalo úkolům a zadá-
ním, jež na ně etablující se totalitní 
režim kladl.3 

Přesto, i s vědomím toho, co pozdě-
ji následovalo, nelze nevidět i jisté 
„vady na kráse“ budoucího příslušníka 
uniformovaného policejního sboru: on 
i jeho rodiče byli členy Československé 

sociální demokracie. Josef Prouza do 
ní vstoupil krátce po válce, v červenci 
1945, na přání otce, který patřil mezi 
její dlouholeté členy. Do Komunistické 
strany Československa údajně podali 
otec a syn Prouzové přihlášku až po 
sloučení obou stran v roce 1948, na 
výzvu Klementa Gottwalda. Jak z do-
stupných archivních pramenů vysvítá, 

u mladšího Prouzy nastaly jisté kom-
plikace s jeho formálním přijetím. 
V souvislosti s tím, co bylo řečeno, 
stojí za zmínku, že on sám spatřoval 
důvod této křivdy v omylu. Podle něj 
nebyla jeho přihláška přijata proto, že 
se funkcionáři KSČ v Heřmanicích, 
kteří věc vyřizovali, domnívali, že se 
jedná o přihlášku jeho otce.4 

2  Tamtéž, žádost Josefa Prouzy o přijetí k SNB s přiloženými doklady a vyrozumění Josefa Prouzy o přijetí.
3  K problematice SNB v tehdejší době viz např. KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejnobez-

pečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra, 2004, č. 2, s. 9–73.
4  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, životopis Josefa Prouzy z výslechového protokolu z 16. 8. 1951.

Služební přísaha mladšího strážmistra SNB Josefa Prouzy  Zdroj: ABS

Josef Prouza (nahoře, druhý zprava) v kruhu 
rodiny a známých na zabijačce v Dolanech 

Foto: archiv rodiny
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Mladý Prouza se však zřejmě mýlil. 
V kádrovém posudku sepsaném jed-
natelem a předsedou místní organi-
zace KSČ v Heřmanicích z 1. srpna 
1950, který je součástí jeho personál-
ního spisu příslušníka SNB a který 
posloužil jako podkladový materiál 
pro rozhodnutí o jeho přijetí či nepři-
jetí do řad Bezpečnosti, je uváděn jiný, 
prozaičtější důvod. Kvůli nástupu 
povinné vojenské prezenční služby prý 
došlo k jeho odhlášení z obce, tudíž se 
jeho žádost přestala vyřizovat. Inkri-
minovaný dokument je pro Prouzu 
každopádně příznivý: Uvedený ačkoliv 
není ve straně KSČ organizován, přesto 
platí členské příspěvky místní organi-
saci KSČ v Heřmanicích n. L., zúčastňu-
je se členských schůzí a plní úkoly jemu 
svěřené. Místní organisace KSČ má za 
to aby kádrový posudek byl příznivý 
vzhledem k uvážení schopnosti a snaze 
Josefa Prouzy. […] Uvedený jest předse-
dou Svazu české mládeže v Heřmanicích 
n. L. svoji funkci zastává svědomitě. 
Zúčastňuje se všech brigád a prací v obci, 
neochvějnou pílí a pracovitostí ho vede 
cesta k socialismu a budovatelské práci 
naší republiky.5 

Podle údajů poskytnutých samot-
ným Prouzou působil v KSČ jako agi-
tační důvěrník. Stranickou legitima-
ci obdržel prý až 8. srpna 1951.6 Ironií 
osudu se tak stalo jen čtyři dny před 
tím, než se odhodlal ke svému činu. 

Vyrozumění o přijetí za čekatele do 
Sboru národní bezpečnosti a zároveň 
povolání k výcviku do školy SNB  
I. stupně v Broumově-Olivětíně nese 
datum 2. září 1950.7 Již o tři dny dříve, 
30. srpna 1950, prohlásil úřední lékař 
adepta na policistu za služby schop-
ného.8 Dne 26. ledna 1951 složil mlad-
ší strážmistr Prouza do rukou velite-

le a jednoho svědka z řad příslušníků 
SNB služební přísahu se zlověstnou 
formulací na závěr: Jestliže poruším 
slavnostní přísahu, nechť mne postihne 
tvrdý trest zákona, obecná nenávist 
a opovržení pracujícího lidu.9 Pak na-
stoupil přímo na Krajské velitelství 
Národní bezpečnosti v Hradci Králové 
(KV NB Hradec Králové) do podatelny. 
V dubnu 1951 ho nadřízení přeložili 
do rekreačního střediska SNB v Dlou-
hých Rzech v okrese Dobruška, kde 
zastával funkci správce budov.10 

Příliš krátká kariéra

V posudku „náborčíka“, který se k žá-
dosti mladého dělníka o přijetí k SNB 
vyjadřoval, čteme: S. Prouza Josef má 
velmi dobrý poměr k práci, třídně uvě-
domělý, předsedou ČSM v Heřmanicích, 
kde si vede velmi dobře, politicky dost 
uvědomělý, kamarádský, rád veselý, 
o službu v uniformované složce sboru 
má velký zájem. Ve vsi nic špatného 
o něm není slyšet.11 

Při studiu spisového materiálu 
k celé kauze (v tomto případě jsou to 
především původní úřední záznamy 
z personálního spisu) můžeme kon-
statovat, že takovéto hodnocení, 
v němž byla velebena ryzost Prouzo-
va charakteru, samozřejmě vztažená 
k tehdejším požadavkům, bylo jedním 
z posledních. Napříště se začnou ob-
jevovat mnohem střízlivější reflexe 
vlastností a schopností mladého pří-
slušníka: Je třídně uvědomělý, politicky 
méně vyspělý, je oddán dělnické třídě 
a dnešnímu lidovědemokratickému 
zřízení. […] Politické úkoly chápe, avšak 
je nedůsledný v jejich provádění. […] Jeho 
poměr ke kolektivu je dobrý. Na své, 
jakož i služební věci je méně dbalý. Sklo-

ny k pití nemá, avšak rád vyhledává 
společnost žen a taneční zábavy.12 

V jiném dokumentu stejného zamě-
ření pak nalezneme ještě razantnější 
vyjádření hodnotitelů na adresu bý-
valého strojního topiče. Součástí to-
hoto textu je i upozornění na fakt, že 
Josef Prouza je otcem dvou nemanžel-
ských dětí, ač se prý tuto skutečnost 
snažil před svými představenými 
utajit. Navíc se o ně údajně ani nesta-
rá: Soudruh Prouza Josef je málo poli-
ticky vyspělý, politické školy žádné 
nemá, ve straně KSČ nezastává žádnou 
funkci. […] Základní politické vědomos-
ti má a v diskuzích je uplatňuje, avšak 
politicky je do denního života nepřená-
ší. Z počátku školy upoutal na sebe 
pozornost svým flinkovským chováním 
a jevil hodně zájem o věci, které neměli 
(sic) se školou nic společného. Tyto chy-
by mu byli (sic) často vytýkány nesnažil 
se tyto odstranit, toto jeho nezodpověd-
né jednání bylo příčinou, že byl několi-
krát kázeňsky potrestán. […] Diskusím 
a společnému učení se vyhýbal a věno-
val se svým osobním zálibám. […] Je 
povahy vznětlivé, někdy i nedůtklivé, ale 
jinak veselé. Je dosti průbojný, avšak 
tuto vlastnost neuplatňuje vždy na 
správném místě. Rád má zábavu a vy-
hledává společnost, pokud možno ženy 
a částečně alkohol […] je otcem dvou 
dětí o které se doposud nestará. Tuto 
okolnost do nedávna stále zatajoval. […] 
Nezmění-li v brzké době svoji povahu, 
nejsou u něho předpoklady k dalšímu 
vývoji a růstu v jakémkoliv směru.13 

Není bez zajímavosti, že se novope-
čený příslušník SNB pokusil, jaksi 
dodatečně, své rodinné poměry urov-
nat. Bez úspěchu. Dne 7. února 1951 
sice adresoval Krajskému velitelství 
prosbu o povolení sňatku s matkou 

5  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Prouzy, ev. č. 1071, kádrový posudek z 1. 8. 1950. 
6  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, životopis Josefa Prouzy z výslechového protokolu z 16. 8. 1951.
7  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Prouzy, ev. č. 1071, vyrozumění o přijetí do SNB z 2. 9. 1950.
8  Tamtéž, úřední lékařský nález pro příslušníky SNB.
9  Tamtéž, služební přísaha z 26. 1. 1951.
10  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, životopis Josefa Prouzy z výslechového protokolu z 16. 8. 1951. 
11  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Prouzy, ev. č. 1071, posudek náborčíka.
12  Tamtéž, velitelský posudek z 16. 1. 1951.
13  Tamtéž, kádrový posudek z 8. 1. 1951. 
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svých dětí, dělnicí Margitou Bielou (že 
s dotyčnou ženou má dvě děti, se z tex-
tu nedozvíme, vztah je líčen eufemi-
sticky: …je se mnou již delší dobu ve 
velmi blízkém styku…, po více než dvou 
měsících, 12. dubna 1951, však dostal 
od nadřízených strohé vyjádření, že 
se jeho žádosti pro ohrožení služeb-
ních zájmů, respektive dobrého jména 
Sboru, nevyhovuje.14 

Každopádně v intencích svého po-
někud „bohémského“ přístupu k živo-

tu, který se vyznačoval určitou leh-
kovážností a sklonem k porušování 
pravidel, pokračoval Josef Prouza 
i nadále. Zatímco v předchozím pří-
padě, ještě na škole SNB, jeho výstřel-
ky znamenaly jen zvednutý varovný 
prst ze strany nadřízených a někdy 
i udělení kázeňských trestů, nyní 
tomu mělo být jinak. Aniž si to kdo-
koliv uvědomoval, začal se zde odvíjet 
úplně jiný příběh. Přitom však vlast-
ně stále o nic vážného nešlo a mini-

málně v jednom případě byla vina 
mladého příslušníka pochybná.

PáD

Za prvním prohřeškem byly – jak jinak 
– ženy. Ještě před svým zařazením do 
rekreačního střediska v Dlouhých 
Rzech se seznámil, kromě jiných, 
i s mladou dělnicí z národního podni-
ku Tepna v Náchodě Jiřinou Vackovou, 
kterou potkal na taneční zábavě v ne-
dalekém Babí. Vyměnili si adresy 
a dívka ho později ve společnosti své 
kamarádky a spolubydlící z internátu, 
dělnice Jiřiny Černé, navštívila v jeho 
novém působišti v Dlouhých Rzech. 
Obě dívky se staly předmětem zájmu 
nejen Prouzy, ale i jeho přítele stráž-
mistra Oldřicha Skřivánka, kolegy 
z rekreačního střediska. Při promýš-
lení, jak realizovat návštěvu obou žen 
pobývajících v Náchodě, v situaci, kdy 
Prouzu ke středisku poutaly povin-
nosti vyplývající z jeho funkce správ-
ce – přijel mu tehdy nový turnus re-
kreantů – , přišel Oldřich Skřivánek 
na spásný nápad. Prouza měl sám sobě 
napsat fingovaný dopis od své matky, 
že otec onemocněl. Ten by pak před-
ložil veliteli rekreačního zařízení 
a získal tak volno na cestu k rodičům 
do Heřmanic. Ve skutečnosti by pak 
mohli spolu se Skřivánkem vyrazit za 
dívkami do Náchoda. Aby legendě 
dodal na věrohodnosti, poprosil 
Prouza řidiče autobusu v Novém Měs-
tě nad Metují, kde byl se Skřivánkem 
kvůli nákupu pro středisko, aby psa-
ní podal na poště v Jaroměři. Plán se 
zdařil, vrchní strážmistr Karel Bartoň 
se skutečně nechal podvrženým do-
pisem obměkčit a dal Prouzovi volno. 
I Skřivánek svého představeného 
obelhal. Tvrdil mu, že se potřebuje jet 
podívat do Solnice na byt. Oba poli-
cisté se tedy setkali v Náchodě, aby 
ve společnosti dívek strávili odpole-
dne a pak se ještě týž den v noci, aniž 
by se cokoli prozradilo, vrátili na-
zpět.15 

14  Tamtéž, prosba o povolení uzavření sňatku ze 7. 2. 1951, zamítnutí žádosti z 9. 4. 1951.
15  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové  

Žádost mladšího strážmistra SNB Josefa Prouzy o přemístění blíž k západním hranicím. Jedná 
se snad o důkaz pravdivosti pozdějšího tvrzení StB? Nebo jsou argumenty, jimiž svou žádost 
odůvodňuje, autentické?  Zdroj: ABS
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Vše však dopadlo poněkud jinak. 
A důvod byl dosti kuriózní. Dívky se 
nechtěly s policisty rozloučit (dlužno 
dodat, že Oldřich Skřivánek se nako-
nec s Černou nepohodl, i když se 
snažil její srdce obměkčit tím, že ji 
nechal při procházce lesem vystřelit 
ze své služební pistole, a čas pak na 
pokoji trávil s jinou mladou dělnicí, 
Miladou Ždímalovou), a tak prý v ne-
střežený okamžik přeřídily ve svém 
pokoji hodiny. Tak se stalo, že posled-
ní autobus z Náchoda do Dlouhých Rzů 
ve 23.15 hodin oběma příslušníkům 
Bezpečnosti ujel a oni zůstali u dívek 
přes noc a do služby vyrazili až ráno. 
O dva dny později zastihl nic netuší-
cího velitele Bartoně v rekreačním 
středisku telefonát ředitele a předse-
dy závodní organizace KSČ n. p. Tep-
na v Náchodě, kteří ho upozornili, že 
dva příslušníci SNB, jeho podřízení, 
přespali s jejich děvčaty na internátu, 
kde navíc popíjeli alkohol. Žádali přís-
né potrestání. Zpytovat svědomí po 
tomto dobrodružství musel zejména 
Skřivánek, který nejenže byl ženatý, 
ale jeho manželka ležela v tu dobu 
v porodnici. Prouzův komplic se kaž-
dopádně projevil jako cynický mistr 
improvizace a přetvářky. Návštěvu 

manželky v nemocnici objektům své-
ho milostného zájmu prezentoval jako 
návštěvu matky.16

Další Prouzův poklesek byl podob-
ného charakteru. Na jeho konci zů-
stalo „vyloupené“ skladiště. Co se 
stalo? Na začátku srpna 1951 se v Oleš-
nici konal rozlučkový večírek místních 
rekreantů. Společnost byla opravdu 
pestrá. U stolu s Prouzou a Skřiván-
kem seděl v družném hovoru nejen 
okresní velitel Národní bezpečnosti 
z Dobrušky podporučík Jaroslav Jón, 
velitel stanice SNB Dobruška vrchní 
strážmistr Bohumil Brodecký, v do-
chovaných materiálech nejmenovaný 
velitel místní stanice v Olešnici, jakož 
i další příslušníci SNB, včetně mužů 
od KV StB Hradec Králové. Spolu 
s nimi se tam zdržovalo i osm žen, 
mezi nimi dokonce manželka politic-
kého vězně Fibigarová, aniž by však 
přítomnost „třídního nepřítele“ komu-
koliv vadila.17 

Co se však ukázalo jako problém, 
byl fakt, že okolo 22.00 hodiny došlo 
rozjařeným účastníkům zábavy víno. 
Řešením se stala výprava do Dlouhých 
Rzů, kde byl další alkohol ve skladiš-
ti rekreačního střediska. Podle Prou-
zy celou věc inicioval okresní velitel 

Jón, který mu prý přislíbil, že vše 
později zaplatí. Potíž však spočívala 
v tom, že Prouza, ač správce, neměl 
od skladiště klíče, takže musel použít 
paklíč. Navíc mu chyběl souhlas jeho 
nadřízeného Bartoně, který nesl za 
středisko odpovědnost a o ničem po-
chopitelně nevěděl. Do Dlouhých Rzů 
se vydal automobil okresního velitele 
Jóna, který ho také sám řídil, což mu-
selo být, vezmeme-li v úvahu jeho 
„společenskou únavu“, minimálně 
dobrodružné. Vedle Prouzy se třetím 
členem osádky „zásobovacího vozu“ 
stal vrchní strážmistr Brodecký. Za-
tímco cesta do skladiště proběhla bez 
komplikací, nazpět to bylo o poznání 
horší. Bojový tudor se totiž jako na-
schvál porouchal, zasekla se mu rych-
lost, a tak musel podporučík Jón celou 
tříkilometrovou cestu nazpět couvat 
(Prouza sice do Olešnice telefonicky 
tlumočil rozkaz okresního velitele, 
aby někdo přišel jeho vozidlo zprovoz-
nit, ten ale nevydržel na své podříze-
né čekat). 

Stejně jako v kauze Náchod, i zde 
se o celém případu dozvěděl Prouzův 
nadřízený Bartoň, kterého jeho jed-
nání rozlítilo. Navíc nedošlo k vyrov-
nání f inanční pohledávky za víno 

ze 16. 8. 1951; dále tamtéž, osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, výslechový protokol Oldřicha Skřivánka 
na KV StB Hradec Králové z 22. 8. 1951.

16  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, výslechový protokol Jiřiny Černé sepsaný v Náchodě dne 23. 8. 1951.
17  Tamtéž, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové z 16. 8. 1951; dále tamtéž, osobní spis státněbezpečnostního vy-

šetřování proti Prouza Josef, výslechový protokol Oldřicha Skřivánka na KV StB Hradec Králové z 22. 8. 1951.

Strážmistr Oldřich Skřivánek, vrchní strážmistr Karel Bartoň a krajský velitele NB podporučík Jan Mečíř  Foto: ABS
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(Prouza ve svém výslechovém proto-
kolu tvrdil, že jediný, kdo mu zaplatil, 
byl Brodecký, Jón se prý k tomu neměl). 
Aby toho nebylo málo, ve veliteli re-
kreačního zařízení klíčilo podezření, 
že mu Prouza z bytu ve středisku 
odcizil částku 489 Kčs, kterou měl 
uloženou pod prádlem ve skříni: 
V době od 6. do 9. srpna byla na středis-
ku prováděna orgány MNB normální 
účetní kontrola a v této době se ml. 
strážm. Prouza ptal mé manželky, zda 
nám něco neschází, zda se nám něco 
neztratilo. Chování ml. strážm. Prouzy 
bylo poslední dobou nejisté a pozorova-
telné všemi zaměstnanci střediska, např. 
sedl si vedle kuchyně za dveře ke stolu 
četl noviny což dříve nedělal a sami 
zaměstnanci mě upozornili, že Prouza 
noviny nečte nýbrž nepřítomně do nich 
hledí a poslouchá o čem se v kuchyni 
mluví.18 

Zde je zapotřebí podotknout, že toto 
konkrétní obvinění Prouza jak tehdy, 
tak později vehementně popíral, při-
znával se pouze k padělání dopisu 
a „zcizení“ vína.19 Je tedy otázkou, kdo 
byl oním pachatelem. Pokud by jím 
mladý příslušník nebyl a pokud nedo-
šlo k nějakému omylu ze strany po-
škozeného, totiž že např. peníze zalo-
ž i l  něka m j i na m, o  čem ž vša k 
v dochovaném spisovém materiálu 
není ani zmínka, pak by musel být 
zlodějem někdo jiný, kdo ve středisku 
pobýval. To by bylo obzvlášť pikantní, 
vezmeme-li v úvahu, že v daný čas se 
na místě rekreovali příslušníci StB.20 
Ať tomu bylo jakkoli, celou záležitost 
– tedy všechny tři kauzy – postoupil 
Bartoň výše, aniž si vůbec uvědomil, 
jaké následky to bude mít. 

Nadešel 12. srpen 1951. V Dlouhých 
Rzech se v dopoledních hodinách 
objevil automobil. V něm přicestoval 

sám krajský velitel Národní bezpeč-
nosti podporučík Jan Mečíř se svým 
zástupcem. To bylo zlověstné zname-
ní. Cílem jejich mise bylo vyřešit „pří-
pad Prouza“. Se jmenovaným měli 
ostrý pohovor, který měl formu výsle-
chu. Plamenný proslov plný výhrůžek, 
kdy po skončeném výslechu mi oznámil 
krajský velitel, že bude proti mně se vší 
přísností zakročeno…21, měl však na 
mladšího strážníka zcela opačný úči-
nek, než oba muži předpokládali.

vstříc nejistému osuDu

Téhož dne, nedlouho po odjezdu ne-
čekané návštěvy, poté, co roznesl 
svačiny, dostavil se Josef Prouza ke 
svému představenému Bartoňovi:  
…přišel ke mě ml. strážm. Prouza a žá-
dal mě o udělení volna, aby si mohl za-
jeti ke svým rodičům do Jaroměře. 
Vzhledem k tomu, že jsem se domníval, 
že po rozmluvě s krajským velitelem týž 
den chce nahraditi odcizenou částku 
(neboť jsem byl přesvědčen že nikdo jiný 
mi peníze neodcizil) povolil jsem mu 
služební volno do pondělí ráno 7 hod (tj. 
do druhého dne).22 Mladý příslušník 
si pak následně s kolegou z rekreač-
ního střediska – jednalo se o tam 
dočasně zařazeného kmenového pří-
slušníka Krajského velitelství StB 
Hradec Králové strážmistra Oldřicha 
Špičana – vyjednal odvoz motocyklem 
do Jaroměře. I jemu namluvil, že jede 
za rodiči a že s sebou bere prádlo 
k vyprání. Zatím se však připravil na 
poněkud jinou cestu. 

Čekání na kolegu, jemuž balení 
trvalo poněkud déle, vedlo Špičana 
k tomu, že zašel za Prouzou k němu 
do světnice. Tam ho spatřil, jak se 
snaží do přeplněného batohu dostat 
ještě boty, což glosoval směrem k Špi-

čanovi povzdechem: Sakra, já těch 
hadrů mám.23 Nebyly to však jen „had-
ry“, co zabíralo chybějící místo. 

I dnes, s odstupem času, zaráží, jaký 
arzenál zbraní si pro útěk za hranice 
vzal Prouza s sebou. Do tlumoku si 
dal nejen svou služební pistoli vz. 50, 
ale i služební samopal vz. 48. Zatímco 
do pistole měl „pouze“ dva plné zásob-
níky, k samopalu disponoval celkem 
čtyřmi, které byly navíc „dlouhé“. 
I tato zásoba střeliva mu však připa-
dala nedostatečná, a tak další, pátý 
zásobník odcizil svému spolubydlící-
mu a příteli Oldřichu Skřivánkovi. 
Takto vyzbrojen, navíc vybaven i dal-
šími předměty, jako byl např. vytěrák 
k samopalu, obvazový balíček, vycház-
ková čepice, ale i svěrací pouta Ralk 
s klíčky, se vydal na cestu.24

Z Dlouhých Rzů motocykl s dvou-
člennou posádkou vyjížděl okolo 16.30 
hodin. Zdá se, že rozhodnutí Josefa 
Prouzy ilegálně opustit totalitní Čes-
koslovensko bylo pevné. Vzhledem 
k dobovému kontextu a navíc k tomu, 
že byl příslušníkem bezpečnostních 
sil, však mělo osudový rozměr. Zatím-
co kola motocyklu ukrajovala kilome-
try do Jaroměře, v nepozorované 
chvíli Prouza odhodil do potoka, 
který míjeli, služební klíč od rekreač-
ního střediska, jimž jako správce 
disponoval. Jako by tím demonstroval 
nezvratnost svého úmyslu. Už ho ne-
bude potřebovat.

V Jaroměři se „zběh“ cestou na vla-
kové nádraží rozhodl, že pro zvýšení 
svých šancí učiní ještě něco. Z poš-
tovního úřadu odeslal svému veliteli 
do Dlouhých Rzů telegram, v němž mu 
sděloval, že druhý den ráno přijede 
místo v 7 až v 10 hodin. Tři hodiny 
času navíc. Bude to stačit? Přesto 
Prouza do detailu vše připraveno 

18  Tamtéž, Prouza Josef – podsvazek, výslechový protokol vrch. strážm. Karla Bartoně sepsaný v Dlouhých Rzech dne 15. 8. 1951.
19  Tamtéž, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové z 16. 8. 1951.
20  Tamtéž, výslechový protokol vrch. strážm. Karla Bartoně sepsaný v Dlouhých Rzech dne 15. 8. 1951.
21  Tamtéž, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové z 16. 8. 1951.
22  Tamtéž, výslechový protokol vrch. strážm. Karla Bartoně sepsaný v Dlouhých Rzech dne 15. 8. 1951.
23  Tamtéž, výslechový protokol strážm. Oldřicha Špičana sepsaný v Dlouhých Rzech dne 15. 8. 1951.
24  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, seznam věcí zabavených 

u Josefa Prouzy z 14. 8. 1951.
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a promyšleno neměl. Vypadalo to do-
konce, že odvážný plán ztroskotá hned 
na počátku. Byla neděle odpoledne 
a žádný vlak již směrem na Prahu 
nejel. Navíc se mladý muž obával, že 
ho v Jaroměři uvidí někdo ze známých. 
Proto se vypravil na křižovatku za 

městem. Tam se na něj usmálo štěstí. 
Zastavil mu automobil, který ho za-
vezl do Pardubic. Vozidlo řídil jakýsi 
učitel, který cestoval se svojí neteří. 
Z pardubického vlakového nádraží již 
vlaky do metropole mířily. Rychlík 
s Prouzou odtud vyjížděl ve 20.10 

hodin. Nasedla do něj i příbuzná ma-
jitele automobilu.25

střelba

Pokud by čtenář předpokládal u čerst-
vého uprchlíka, kterému již v tuto 
chvíli hrozil minimálně mnohaletý 
žalář, nervozitu a z toho vyplývající 
opatrnost, mýlil by se. Josef Prouza 
prokázal až obdivuhodné pohrdání 
nebezpečím. Nejednalo se zde však 
podle všeho o chladnokrevnost, kte-
rá je v podobných situacích spíše ku 
prospěchu než ke škodě. I v tomto 
případě vstoupila do hry ona zvláštní 
lehkovážnost a bezstarostnost, pat-
řící k charakteristickým Prouzovým 
vlastnostem. A začínaly se kumulovat 
chyby.

V Praze, kde neměl žádné ubytová-
ní, neváhal a za tmy se drze odebral 
rovnou do Vodičkovy ulice na služeb-
nu oddílu dopravní policie. Přítomným 
„soudruhům“ řekl, že má v Praze cosi 
k vyřizování, a poprosil je, aby mu 
u sebe uschovali batoh s věcmi. Co by 
mohlo následovat, kdyby se kdokoli 
z tamějších příslušníků podíval do 
batohu a uviděl tam samopal s množ-
stvím střeliva i ostatní podezřelé 
předměty, ho zřejmě vůbec nenapadlo 
(pistoli si vzal Prouza s sebou). 

Kroky mladšího strážmistra pak 
vedly do nedalekého sálu Lucerny, kde 
probíhala taneční zábava. Jelikož zde 
však bylo plno, odebral se na Masary-
kovo nádraží. Byla jedna hodina v noci. 
Na vlakovém nádraží hlídkovali pří-
slušníci SNB. S těmi se jejich bezpri-
zorní kolega dal nenuceně do řeči. 
Zřejmě nevzbudil podezření, protože 
policisté ho okolo třetí hodiny ranní 
opustili a Prouza osiřel. To nejabsurd-
nější však mělo teprve přijít. 

Na nástupišti se v tu dobu nachá-
zela neznámá mladá dívka, která 
upoutala jeho pozornost. Slovo dalo 
slovo a Prouza ji přemluvil, aby svou 
cestu za rodiči odložila a místo toho 
s ním odjela na výlet (sic!). V 6.30 ho-
din se pak autobusem skutečně vy-

25  Tamtéž, Prouza Josef – podsvazek, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové z 16. 8. 1951.

Padělaný cestovní rozkaz, který si Josef Prouza sám vyplnil a podepsal. Za povšimnutí stojí 
tužkou dopsaný cíl cesty, jenž se stal Prouzovi osudným.   Zdroj: ABS
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26  Tamtéž, osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, výslechový protokol šstrážm. Václava 
Vlasáka na OPK Česká Kubice z 15. 8. 1951.

pravili na Zbraslav. Tam nejprve ne-
rušeně posnídali a pak se vydali 
k Vltavě, kde mezi nimi došlo k po-
hlavnímu styku. Až v 10.30 hodin 
následoval návrat milenců do Prahy. 
Prouza dívce namluvil, že si jen zajde 
nechat opravit brýle, a v jedné z pa-
sáží zmizel. Tato epizoda, kdy si uprch-
lík, kterému jde v podstatě o vše 
a kterého tlačí čas (nezapomínejme, 
že původně měl být zpátky ve svém 
působišti již v 7.00 ráno), dovolí takto 
riskovat kvůli jednomu z dalších mi-
lostných dobrodružství, je skutečně 
neuvěřitelná a lépe než co jiného ilu-
struje jeho osobnost. 

Teprve okolo 12.30 hodin se mladší 
strážmistr opět objevil ve Vodičkově 
ulici, aby si vyzvedl věci, které mu tam 
nic netušící příslušníci SNB opatro-
vali. Ještě předtím stihl z pošty odeslat 
dopisy na rozloučenou. Pakliže dopis 
adresovaný rodičům smysl bezpochy-
by měl, psaní Krajskému veliteli Ná-
rodní bezpečnosti do Hradce Králové, 
v němž prý také znovu zopakoval, že 
žádné peníze neodcizil, ho již zcela 
postrádalo. V případě, že by Prouzovi 
cokoli nevyšlo a on se nedostal za 
hranice, nemohl by udělat pro baga-
telizaci svého počínání vůbec nic, když 
právě sám poskytl explicitní důkaz 
svých úmyslů. 

Na Wilsonově nádraží si zakoupil 
jízdenku a potraviny a ve 14.10 hodin 
odjížděl rychlíkem do Plzně, kam do-
razil v 16.30 hodin. Od jeho odjezdu 
z Dlouhých Rzů uběhlo již předlouhých 
24 hodin. Zběh mohl předpokládat, 
že vzhledem k tomu, že se zpět v re-
kreačním středisku neobjevil nejenom 
ráno v 7.00, ale dokonce ani v 10.00 
hod., i vzhledem k událostem posled-
ních dnů a hodin je po něm již inten-
zivně pátráno.

Osudovou chybu ale učinil až na 
nádraží v Plzni. Znamenala poslední 
hřebíček do rakve jeho nadějí. Jako 
by tento mladík vůbec nechápal rea-
litu roku 1951. Nebo ji prostě nebral 
v úvahu? Původně měl v plánu odces-

tovat do Chebu, odkud se, jak si naiv-
ně myslel, dostane pěšky k hraniční 
čáře. Když ale přímo v hale plzeňské-
ho nádraží, kde přestupoval na další 
vlak a kde ještě stihl povečeřet, stu-
doval mapu železničního spojení, 
usoudil, že je Cheb od hranice příliš 
vzdálený. A do oka mu padla želez-
niční stanice Brod nad Lesy. Nejed-
nalo se však o nic jiného než o ně-
meckou obec Furth im Wald, ležící 
již za hranicemi Československa 
v Bavorsku (sic!). Zběh, aniž si to 
vůbec uvědomil, se právě rozhodl 
vypravit se po kolejích do Německa 
přímo. Údiv zaměstnance drah, jenž 
lístky prodával, musel být značný. 
Jistě ještě vzrostl poté, co mu muž 
v policejní uniformě předložil k po-
divné cestě cestovní rozkaz. Ten byl 
pochopitelně padělaný a Prouza ho 
předtím během vleklého útěku již 
několikrát s úspěchem použil (měl 
s sebou navíc ještě několik cestovních 
rozkazů nevyplněných). Když ho 
drážní zřízenec za přepážkou upo-
zornil, že stanici Brod nad Lesy nemá 
v cestovních dokladech vůbec uve-
denou, policista odvětil, že si ji tam 
pouze zapomněl napsat, a přímo před 
ním údaj promptně doplnil vypůjče-
nou tužkou. V 18.45 dne 13. srpna 
1951 Prouza v osobním vlaku opouš-

těl Plzeň a mířil do Domažlic. Tam 
ještě jednou přestoupil. Na svůj po-
slední vlak.

Stalo se, co se stál muselo. Bylo již 
okolo půl desáté večer. Výjev, který 
se naskytl orgánu pasové kontroly, 
který před Českou Kubicí prováděl 
kontrolu cestujících ve vlaku, byl na-
nejvýše podezřelý. V kupé seděl poli-
cista, který mu na otázku, kam jede, 
odpověděl, že do Brodu nad Lesy. Na 
vyzvání pak dokonce předložil ces-
tovní rozkaz. Zcela nesmyslný příběh 
se snažil obhájit tvrzením, že jede za 
svým přítelem, poručíkem SNB No-
votným od útvaru Jeřáb, se kterým se 
seznámil ve svém rekreačním stře-
disku. A dodal, že má dovolenou. 
Zasahující příslušník SNB, štábní 
strážmistr Václav Vlasák, později 
vypověděl, že kromě všech zjevných 
absurdit, které samy o sobě byly do-
statečným důkazem, že není něco 
v pořádku, ho iritovala i skutečnost, 
že Prouza, ač údajně na dovolené, je 
ozbrojen ostře nabitým samopalem 
i pistolí. Protože se prý obával, aby 
zbraně ve vlaku nepoužil, vyzval ho 
pod záminkou, že vlak dále nejede, 
aby v České Kubici vystoupil.26

Svědectví o průběhu dalších udá-
lostí se v detailech poněkud rozchá-
zejí, v hlavních bodech se však sho-

Pistole vz. 50 a samopal 
vz. 48. S těmito typy 
služebních zbraní se 
Josef Prouza pokusil 
uskutečnit svůj plán. 
Foto: Muzeum policie ČR 
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dují.27 Zdá se, že příslušníci pasové 
kontroly – kromě Václava Vlasáka se 
jednalo o štábního strážmistra Karla 
Soukupa a vrchního strážmistra Vi-
léma Poskočila – byli takovouto neob-
vyklou situací sami dosti zaskočeni 
a při Prouzově zatýkání se dopustili 
celé řady chyb. Výsledkem bylo neče-
kané drama. Po různých prostojích 
(Prouza dokonce uváděl, že mu bylo 
umožněno, aby si sám odešel koupit 
zpáteční jízdenku do Plzně – argumen-
toval totiž, že si pouze spletl cestu) 
zběh nakonec skončil v kanceláři 
Oddílu celního úřadu, jež se nalézala 
přímo na stanici. Teprve tam mu byly 
odebrány zbraně (podle Prouzy ho 
příslušníci pasové kontroly nechali 
dvacet minut čekat v místnosti samot-
ného, přičemž po celou tuto dobu 
u sebe obě zbraně měl). Pistoli a zá-
sobník vyjmutý ze samopalu zamkl 
jeden ze tří službu konajících přísluš-
níků SNB do přihrádky svého psacího 
stolu a střelby neschopný automat pak 
položil vedle sebe na okno. Trestu-
hodnou nedbalostí ovšem bylo, že 
policisté nejenže ponechali Prouzovi 
jeho služební brašnu, ale ani ji nepro-
hlédli. Následovalo dlouhé čekání, 
vyplněné neustálým odbíháním pří-
slušníků, kteří paralelně s ním řešili 
ještě případ jakéhosi „perského stát-
ního příslušníka“ s vadným pasem 
a příjezd dalšího vlaku. Telefonická 
prosba na Okresní velitelství Národ-
ní bezpečnosti do Domažlic, aby si pro 
Prouzu co nejdříve přijeli, vyslyšena 
nebyla, údajně chyběl volný vůz. 

Prouza, který již s definitivní plat-
ností pochopil, že je vše ztraceno, se 
rozhodl jednat. Upnul se k mihota-
vé naději, že se probije za několik set 
metrů vzdálené hranice. Využil ne-
koncentrovanosti svého strážce, na 
své židli předstíral, že si v brašně bere 
jídlo, místo toho však nahmatal jeden 

ze čtyř náhradních zásobníků. Pak se 
náhle vymrštil a skočil k oknu. Ve 
vteřině se zde zmocnil samopalu, 
který nabil. Zcela zaskočený policis-
ta, který o hrozícím nebezpečí neměl 
tušení, se v poslední chvíli vrhl proti 

útočníkovi a namířenou zbraň srazil 
a začal se s Prouzou prát. Na hlasitý 
křik příslušníka vběhli do místnosti 
dva jeho kolegové se služebním psem. 
Během zuřivého zápasu vyšly z Prou-
zova samopalu dva výstřely, z nichž 

27  Tamtéž, Prouza Josef – podsvazek, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové z 16. 8. 1951; dále tamtéž, osobní spis 
státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, výslechové protokoly šstrážm. Václava Vlasáka, šstrážm. Karla Soukupa a vrch. 
strážm. Viléma Poskočila na OPK Česká Kubice z 14. a 15. 8. 1951; dále tamtéž, dálnopis OPK Česká Kubice pro KV StB Hradec Králové 
z 14. 8. 1951. Srovnej Národní archiv (dále jen NA), f. Státní soud Praha – nezpracováno, spisová značka (dále jen sp. zn.) 6 Ts I 58/51, 
protokol o hlavním líčení ze 7. 2. 1952. Při studiu dochovaného spisového materiálu se nelze ubránit dojmu, že zasahující příslušníci, 
vědomi si svých pochybení, některé „nežádoucí“ detaily svého zásahu ve výpovědích úmyslně zamlčeli či zeslabili. 

Příslušník SNB z oddílu pasové kontroly Česká Kubice, štábní strážmistr Karel Soukup 
Zdroj: ABS

Svět je skutečně malý. Jediná zmínka v dochované spisové dokumentaci o této zajímavé skutečnosti. 
Promítla se nějak do průběhu smutných událostí?  Zdroj: ABS
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jeden provrtal psací stůl a druhý 
skončil ve zdi. Když ho přesila zbraně 
zbavila, se zoufalým odhodláním se 
snažil zmocnit pistole jednoho z pro-
tivníků: Prouza se pokoušel mně vyrva-
ti pistoli, což se mu nepodařilo, tím že 
jsem mu zasadil několik ran do spánku.28 

Nakonec se zběh pod náporem těl 
(do zápasu se zapojil i zmiňovaný slu-
žební pes, měl však náhubek) defini-
tivně zhroutil na podlahu, kde byl 
svázán na rukou i na nohou. Zanedlou-
ho přijeli příslušníci Velitelství oddílu 
(VO) StB Domažlice a zlomeného věz-
ně s sebou odvezli. Po výslechu ho 
umístili v okresní věznici, odkud ho 
odpoledne opět předvedli, aby ho pře-
dali do rukou příslušníků Krajského 
velitelství Národní bezpečnosti Hradec 
Králové, kteří si přijeli do Domažlic pro 
svého někdejšího kolegu. Ti ho dopra-
vili do věznice Krajského soudu v Hrad-
ci Králové na oddělení StB. Ještě před-
tím došlo k jeho formálnímu zatčení, 
které neprovedl nikdo jiný než sám 
krajský velitel NB podporučík Mečíř.29 
Pokud tehdy pošta nepředvedla mimo-
řádný výkon, byl Prouza adresátovi 
„doručen“ dříve než dopis, který mu 
naivně den před tím sám z Prahy po-
slal.

Pomsta

Dobrat se skutečného průběhu udá-
lostí mnoha tragických kauz z 50. let 
často znamená vypořádat se s tlustým 
nánosem účelových fabulací, lží a dez-
interpretací. V našem případě však 
dodatečná konstrukce podle všeho 
nespočívá v překroucení základních 
fakt, jako spíše v cynickém podsunu-
tí zcela neadekvátních motivů a úmys-
lů budoucí oběti. Je zřejmé, že Státní 
bezpečnost pojala celou věc jako 
příležitost ukázat nešťastného Prou-
zu coby typický exemplář skrytého 

a všehoschopného zrádce ve vlastních 
řadách, a tato linie byla nemilosrdně 
akcentována i komunistickou justicí. 
K ideologicky žádoucímu vyznění se 
použilo vše, co se nabízelo, včetně 
dřívějšího členství zřejmě politicky 
vlažného Prouzy v Československé 
sociální demokracii. Již ve výslecho-
vých protokolech StB – v této souvis-
losti není nijak překvapivé, že první 
protokol, jenž měl být sepsán na VO 
StB Domažlice, se nedochoval – je 
rukopis referentů StB více než patrný 
a historik nemusí být vybaven příliš 
bujnou fantazií, aby si dokázal před-
stavit, co za Prouzovými exaltovaný-
mi a sebedestruktivními přiznáními 
ve skutečnosti stálo. 

Z „vyšetřování“ komunistické tajné 
policie, které vzhledem k poměrné 
jednoduchosti Prouzovy kauzy netr-
valo ani příliš dlouho, tak zběh vy-
chází jako rafinovaný a pevně ideolo-
gicky zakotvený nepřítel, chystající 
již od převzetí moci komunisty v úno-
ru 1948 svůj útěk za hranice: Myšlen-
kou útěku z ČSR jsem se zabýval již 
v roce 1948, kdy jako příslušník strany 
soc. demokratické jsem se postavil na 
stranu pravicového vedení této strany. 
Po útěku Laušmana jsem chtěl i já uprch-
nout do zahraničí…, jako nenávratně 
zkažený oportunista: Do KSČ jsem 
vstupoval proto, poněvadž jsem se do-
mníval, že jako člen KSČ budu mít urči-
té výhody. Ze zištných důvodů a z touhy 
po kariéře jsem se vloudil do KSČ, ačko-
liv jsem s ní nikdy nesouhlasil a z těchže 
důvodů jsem později vstoupil i do SNB…, 
jako apriorně a prvoplánově krvežíz-
nivý vrah, který se nezastaví před 
ničím: Zbraně jsem si vzal proto, abych 
je použil proti komukoliv, kdo by mi chtěl 
bránit v přechodu hranic. S tímto úmy-
slem jsem si zbraně vzal a také jsem 
samopalu použil proti orgánům OPK 
v České Kubici […] S úmyslem zastřelit 

přítomné tři osoby, abych mohl uprch-
nout jsem samopal namířil a natáhl… 
A konečně jako člověk, pro kterého 
měl být útěk za hranice pouze pro-
středkem pro široce koncipovanou 
protistátní činnost, přičemž součástí 
tohoto aktu zrady bylo i údajně dopře-
du chystané navázání spolupráce 
s americkou zpravodajskou službou 
CIC (Counter Intelligence Corps): Do 
zahraničí jsem odcházel s tím úmyslem, 
abych se spojil s bývalými vládními či-
niteli v ČSR, tak zvanou vládou svobod-
ného Československa, nebo s americkou 
špionážní organizací CIC. Chtěl jsem 
také vyzradit vše co jsem věděl o Sboru 
národní bezpečnosti těmto činitelům. 
Doznávám, že mým cílem byl aktivní boj 
po boku nepřátel republiky, proti lidově 
demokratickému zřízení v naší republi-
ce, zvrat tohoto zřízení a opětné nasto-
lení kapitalismu v ČSR.30

Jako skutečný, nesmyšlený se naopak 
jeví poslech „závadného“ zahraničního 
rozhlasu, který v Prouzových výslecho-
vých protokolech nalezneme jako 
další položku. Ve „státněbezpečnost-
ním“ řetězci příčin a následků se mu 
samozřejmě dostalo náležitého místa 
a významu. Ve skutečnosti tento po-
slech pravděpodobně nehrál žádnou 
významnější roli. Přijímač si prý Prouza 
se svým spolubydlícím a kamarádem 
Oldřichem Skřivánkem na zakázanou 
frekvenci vyladili na společné světnici 
několikrát, přičemž se„závadným“ ob-
sahem vysílání oba souhlasili. Poslech 
„štvavých“ zpráv potvrzoval i Skřivá-
nek. Ten uvedl, že mu tehdy Prouza pod 
dojmem poslechu řekl, že odejde za 
hranice. Jeho přítel ho však příliš váž-
ně nebral a zřejmě to takto „nevážně“ 
cítil tehdy i sám Prouza. Podobné vý-
roky zapadaly do jejich kritiky poměrů, 
která měla spíše existenční důvody: 
Toto bylo při příležitosti, kdy i já jsem 
říkal, že se na službu ve Sboru „vyseru“ 

28  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, výslechový protokol 
vrch. strážm. Viléma Poskočila na OPK Česká Kubice z 15. 8. 1951.

29  Tamtéž, Prouza Josef – podsvazek, výslechový protokol Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové ze 16. 8. 1951; dále tamtéž, osobní spis 
státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, trestní oznámení KV StB Hradec Králové na Josefa Prouzu z 23. 8. 1951.

30  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Prouza Josef, výslechový protokol 
Josefa Prouzy na KV StB Hradec Králové z 23. 8. 1951.
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a že raději půjdu do civilu a to proto, po-
něvadž jsem neměl byt.31 

Trestní oznámení na mladšího stráž-
mistra Josefa Prouzu podalo KV StB 
Hradec Králové dne 23. srpna 1951. 
Adresátem byla vojenská prokuratura 
v Kutné Hoře. Pod dokumentem plným 
emocí, které byly zlověstnou předzvěs-
tí věcí příštích, je podepsán poručík 
Bohumil Říha, krajský velitel v zastou-
pení: Svým jednáním se Prouza vyřadil 
z lidské společnosti, neboť jeho zločiny 
proti lidskosti a míru celého světa vola-
jí po nejpřísnějším potrestání […] Josef 
Prouza, ačkoliv pochází z dělnické rodi-
ny a sám byl rovněž dělníkem, zradil. 
Zradil to, co je nejdražší každému pocti-
vému člověku, KSČ…32

V souvislosti s výše popsaným úřed-
ním úkonem každopádně došlo 5. září 
1951 k předání vězně z vazby StB ve 
věznici Krajského soudu v Hradci Krá-
lové, kde byl od 14. srpna 1951, do věz-
nice vojenského soudu v Kutné Hoře.33 
Příkaz k eskortě je datován 4. září 1951 
a kromě základních údajů o vězni ob-
sahuje upozornění, aby se při jeho 
převážení postupovalo nanejvýš obe-
zřetně, protože se jedná o nebezpeč-
ného zločince.34 

Ve „městě stříbra“ Prouzu zastihlo 
formální vyrozumění o vyloučení 
z SNB, podepsané kým jiným než kraj-
ským velitelem podporučíkem Mečí-
řem.35 Již 5. září 1951 na něj byla nižším 
vojenským prokurátorem podána ža-
loba.36 Bývalý strojní topič se ale v ta-
mější věznici dlouho neohřál. Nižší 

vojenský prokurátor totiž vzhledem 
k charakteru případu věc postoupil 
Státní prokuratuře, a tak se již 24. zá-
ří 1951 mladší strážmistr vydal z Kut-
né Hory v poutech znovu na cestu.37 
Konečnou stanicí v doslovném i pře-
neseném slova smyslu se pro něj stala 
věznice Praha-Pankrác.38 Během jeho 
nedobrovolného pobytu v tomto zaří-
zení byla vypracována nová žalobá, 
která nese datum 18. října 1951.39 Ještě 
předtím nechal státní prokurátor dr. 
Ervín Munk zajistit podle § 283, odsta-
vec 1 trestního řádu veškerý Prouzův 

majetek, protože, jak se v odůvodnění 
píše, je Prouza naléhavě podezřelý 
z trestného činu, za který lze podle zá-
kona vyslovit trest propadnutí jmění.40 

Vrcholné orgány komunistické 
strany se případem zabývaly v prosin-
ci 1951. Politický sekretariát ústřed-
ního výboru KSČ dostal Prouzovu 
kauzu na stůl 18. pro since 1951 spolu 
se třemi dalšími. Název, pod kterým 
byl přísně tajný záznam pořízen, snad 
lépe než co jiného odkrývá pravou 
podstatu komunistického totalitního 
režimu, kterému tehdejší justice slou-

31  Tamtéž, výslechový protokol Oldřicha Skřivánka na KV StB Hradec Králové z 22. 8. 1951.
32  Tamtéž, trestní oznámení KV StB Hradec Králové na Josefa Prouzu z 23. 8. 1951.
33  NA, f. Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – nezpracováno, osobní spis (vězně) Josefa Prouzy, evidenční list. 
34  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, příkaz k eskortě z 4. 9. 1951. 
35  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis (vězně) Josefa Prouzy, zpráva KV NB Hradec Králové o vyloučení Prouzy ze SNB z 19. 9. 1951.
36  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. 7 Spt I 112/51, žaloba Nižšího vojenského prokurátora v Kutné Hoře z 5. 9. 1951. 
37  Tamtéž, koncept zprávy Státního prokurátora pro Nižší vojenskou prokuraturu v Kutné Hoře o přijetí stíhání z 20. 9. 1951.
38  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis (vězně) Josefa Prouzy, zpráva o převzetí vězně. Ve spise Státní prokuratury Praha (sp. zn.  

7 Spt I 112/51) je přiložena žádost KV StB Hradec Králové o převezení Prouzy k novému týdennímu vyšetřování do Hradce Králové. 
V archivních materiálech dokonce najdeme kladné vyřízení žádosti ze strany prokurátora, resp. povolení k výslechu J. Prouzy mimo 
budovu věznice na období od 1. do 8. 10. 1951. Vzhledem k tomu, že v Prouzově „vězeňském“ spise není žádný doklad o předání vězně, 
lze dovozovat, že se věc nakonec vyřídila návštěvou příslušníků StB přímo v Praze a vězeň brány pankrácké věznice vůbec neopustil. 

39  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. 7 Spt I 112/51, žaloba Státní prokuratury v Praze z 18. 10. 1951. 
40  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-360 HK, Prouza Josef – podsvazek, usnesení Státní prokuratury v Praze o zajištění majetku  

z 20. 9. 1951.

Před soudním líčením zbývaly ještě síly na vzdor. Uvědomoval si vězeň, jak je situace vážná?
 Zdroj: NA
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žila jen jako poslušný nástroj k páchá-
ní těch nejhorších zločinů: Zpráva 
o třech soudních případech, u nichž má 
být vynesen trest smrti.41 V dokumen-
tu se uvádí, že soud proběhne v Praze, 
přičemž se ho budou účastnit pouze 
příslušníci bezpečnostních složek. 
V tisku Prouzův případ podle pokynů 
ventilován být neměl. 

Hlavní líčení s předem daným roz-
sudkem se konalo na Pankráci před 
tribunálem Státního soudu 7. února 
1952 od 8.00 hodin ráno. Předsedou 
senátu byl „ostřílený“ dr. Zdeněk Kaláb, 
k ruce měl soudce z povolání nadpo-
ručíka dr. Josefa Mičánka a dr. Jarosla-
va Nováka. Jako soudci z lidu zde figu-
rovali štábní strážmistr SNB Jaroslav 
Novák (bytem Buštěhrad) a Vincenc 
Hlaváček (bytem Praha). Státním pro-
kurátorem, na jehož bedrech ležel úkol 
dostat Prouzu za pomoci „nezávislého“ 
tribunálu na šibenici, byl již zmiňova-
ný dr. Ervín Munk. Obviněného zastu-
poval pražský advokát ex offo dr. Jan 
Franěk. Jak bylo ujednáno, došlo při 
projednávání případu k vyloučení ve-
řejnosti, což se zdůvodnilo ohrožením 
státního tajemství.42 Naopak „kvalifi-
kovaná veřejnost“ z řad příslušníků 
SNB a útvarů Pohraniční stráže, tedy 
někdejších Prouzových souputníků, se 
líčení v souladu s původními směrni-
cemi zúčastnila.43 

Manévrovací prostor, který by Prou-
zovi dával šanci alespoň přežít, zů-
stával víc než omezený. Nejenže ho 
intervenující prokurátor žaloval za 
zločiny pokusu velezrady a pokusu 
vraždy, ale ještě přímo během líčení, 
přesněji hned na jeho počátku, rozší-
řil žalobu o vyzvědačství. Přesto zde 
Prouza mohl alespoň v minimálním 
rozsahu korigovat vynucená přiznání. 
Vzpomeňme jeho kategorické tvrzení 
z administrativního řízení, totiž že již 
předem plánoval spojit se za hranice-

mi s americkou zpravodajskou službou 
CIC. Zapisovatelka soudu však zazna-
menala něco trochu jiného: Byl jsem 
poučen a jsem si vědom toho, že jsem 
jako příslušník SNB povinen zachovati 
mlčenlivost o věcech, tvořících státní 
tajemství. Jsem si také vědom obsahu 
státního tajemství ve svém případě. 

Nevěděl jsem, že jako příslušník SNB 
a uprchlík bych musel přijít do styku 
s organizací CIC.44 

Největší Prouzova bitva se soudci 
a prokurátorem, dá-li se to v tehdejším 
kontextu vůbec takto nazvat, se roz-
hořela okolo okolností střelby. Není 
divu. Žalobce v souladu s materiály 

41  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Politický sekretariát ÚV KSČ 1951–1954, svazek 13, archivní jednotka 76, zpráva o třech soudních případech, 
u nichž má být vynesen trest smrti, z 18. 12. 1951. 

42  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 58/51, protokol o hlavním líčení ze 7. 2. 1952.
43  NA, f. Generální prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. T 1780/51, zpráva Státní prokuratury v Praze pro Generální prokuraturu 

z 8. 2. 1952.
44  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 58/51, protokol o hlavním líčení ze 7. 2. 1952.

Protokol o vyjádření senátu Státního soudu k žádosti o milost. Oproti původnímu soudnímu 
projednávání zde figurovali již jiní soudci z lidu i jiný soudce z povolání.   Zdroj: NA
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poskytnutými StB bral za hotové, že 
obžalovaný hodlal všechny tři přísluš-
níky SNB v České Kubici zastřelit. 
Prouza se hájil tím, že zabíjet nechtěl. 
Aby tomuto svému tvrzení dodal váhy, 
přišel s tím, že právě proto nestřílel 
dávkou. Později dokonce argumento-
val, že měl zbraň zajištěnou. Obhájce 
v této souvislosti upozornil také na 
fakt, že ve vlaku, když mohl, Prouza 
zbraň nepoužil.45 

Proti Prouzovi před tribunálem 
vypovídali jako svědci nejen všichni 
tři příslušníci oddílu pasové kontroly: 
Obviněný se rval a dělalo to na mne 
dojem, že se nás chce za každou cenu 
zbavit. Počínal si jako šílený,46 ale v jeho 
neprospěch vyznívala provedená re-
konstrukce i odborný posudek, jenž 
se k použití zbraně vyjadřoval.47 Otáz-
kou zůstávalo, proč z Prouzova auto-
matu vyšly během bitky v kanceláři 
pouhé dvě jednotlivé rány a ne celé 
dávky. Nakonec bylo konstatováno, 
že vystřelení celé dávky zabránil 
v prvním případě štábní strážmistr 
SNB Václav Vlasák, tím, jak namíře-
nou Prouzovu zbraň se značnou ra-
zancí srazil pěstí, díky čemuž došlo 
k částečnému vysunutí zásobníku, 
takže další náboj již nebyl do komory 
znovu podán. Druhou možností bylo, 
že tím, jak zbraň uchopil, zabránil 
návratu automatického natahovacího 
zařízení, jež je na povrchu hlavně. Ve 
hře byla konečně i varianta, že zasa-
hující příslušník zakryl dlaní vyhazo-
vací okénko samopalu, takže vystře-
lená nábojnice nemohla opustit ná-  
bojovou komoru. U druhého výstřelu, 
kdy se do zápasu s Prouzou vložili 
i zbývající dva policisté, se předpoklá-
dala právě poslední možnost. Odpo-
vídala tomu skutečnost, že se v kan-
celáři nepodařilo vystřelenou ná-  
boj nici nalézt.48 

Po pravdě řečeno, Prouzova teh-
dejší obhajoba nepůsobí nijak pře-

svědčivě a ani nemůže. Zběh jednal 
pudově, ve stavu značného nervové-
ho vypětí a i z hlediska elementár-
ní logiky jeho verze příliš neobstojí. 
Dilema mladého muže, který v pato-
vé situaci rozhodně nechtěl vraždit, 
avšak zoufale se toužil dostat z pas-
ti, i když měl proti sobě ozbrojené 
protivníky, kteří mu v tom bránili, 

se mimoděk zrcadlí i v jedné z jeho 
výpovědí: Prostřílet jsem se chtěl pro-
to, abych mohl utéci. Nechtěl jsem 
zabíjet. […] Kdybych byl zakročující 
orgány zranil a měl volnou cestu, ne-
utekl bych, nýbrž poskytl bych jim 
první pomoc. […] Vlastně bych utekl, 
avšak teprve po poskytnutí prvé po-
moci.49 

45  Tamtéž, protokol o hlavním líčení a rozsudek Státního soudu Praha ze 7. 2. 1952.
46  Tamtéž. 
47  Tamtéž, posudek znalců z oboru státněbezpečnostního a vojenského zpravodajství ze 7. 2. 1952.
48  Tamtéž, rozsudek Státního soudu Praha ze 7. 2. 1952.
49  Tamtéž, protokol o hlavním líčení ze 7. 2. 1952.

Protokol o seznámení Josefa Prouzy s výsledkem žádosti o milost z 2. června 1952 Zdroj: NA
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Přelíčení def init ivně skončilo 
v 15.00 hodin. Ještě předtím se soud 
odebral ke krátké závěrečné poradě.50 
Poté následoval verdikt: za pokus 
velezrady a vyzvědačství (podle §§ 5, 
78, 86 tr. z.) a pokus vraždy (podle  
§§ 5, 216 tr. z.) trest smrti, propadnu-
tí jmění, ztráta čestných práv občan-
ských navždy a vyloučení z vojska!51 
Podle dochovaného protokolu o hla-
sování bylo rozhodnutí tribunálu co 
do viny i trestu jednomyslné.52 

V rozsudku, který je kromě půso-
bivé ukázky dobové demagogie pře-
devším dokladem tehdejší zločinné 
praxe, se mimo jiné dočteme: Jako 
příslušník strany soc. dem. zabýval se 
již v r. 1948, kdy souhlasil se zrádnou 
politikou pravicového směru této stra-
ny, myšlenkou útěku do zahraničí a od 
provedení tohoto plánu prozatím upus-
til jen pod dojmem zpráv, že na hrani-
cích byli uprchlíci zadrženi. Sám doznal, 
že v té době nenáviděl lidově demokra-
tické zřízení a jeho nenávist se ještě 
zvýšila po sloučení strany soc. dem. 
a KSČ. Přesto neváhal a ze zištných 
důvodů vstoupil do KSČ a těchž důvodů 
vstoupil i do SNB. […] Od svého původ-
ního plánu, uprchnouti do zahraničí 
a připojit se ke zrádné emigraci, ovšem 
neupustil, a provedl jej, když mu hro-
zilo, že bude trestán za svůj nezřízený 
život, nehodný člena SNB. Počítal 
i s tím, že vejde ve styk s americkou 
CIC a že prozradí vše, co zvěděl při své 
službě u SNB. […] Zjistiv takto vinu plně 
podle žaloby, jež byla rozšířena, uvážil 
soud, že sice jde o příslušníka dělnické 
třídy, avšak o člověka deklasovaného, 
který podle způsobu svého života jest 
jednak zrádcem dělnické třídy, jednak 
společensky velmi nebezpečným indi-
viduem, mravně silně narušeným. […] 

u tohoto obviněného musí být postupo-
váno s veškerou přísností zákona a ob-
viněný musí být zneškodněn a odstra-
něn v zájmu společnosti, z níž se sám 
vyřadil. […] Osobnost obviněného podle 
přesvědčení soudu nedává záruku, že 
by se mohl napraviti trestem odnětí 
svobody. Také čest a pověst sboru ná-
rodní bezpečnosti, kterému dělnická 
třída dala svoji plnou důvěru, vyžadu-
je, aby byli nemilosrdně vyhlazeni zá-
škodníci, kteří se neostýchali obléci 
stejnokroj sboru s úmyslem získat si 
důvěru pracujících a tím více pak ško-
dit jejich nejzákladnějším životním 
zájmům. […] Výrok o vině a trestu Jo-
sefa Prouzy, který činí státní soud 
jménem pracujících našeho státu, jest 
dokladem toho, kam vede neupřímnost 
k dělnické třídě, že zrada na třídě vede 
nutně k zradě vlastního národa a do 
tábora nepřátel míru. Tento výrok je 
také výstrahou těm, kteří si ještě dnes 
nebezpečně pohrávají s nejcennějšími 
hodnotami, které jsou společné všemu 
pracujícímu lidu.53

S ohledem na výše citovanou pasáž 
a při znalosti celého příběhu, vylíče-
ného na předchozích stránkách, pů-
sobí až fantasticky fakt, že Prouza 
zřejmě na šibenici skončit nemusel. 
Důkazem jsou archiválie, které autor 
nalezl v jednom z prokurátorských 
spisů, jež jsou uloženy v Národním 
archivu v Praze. Státní prokurátor  
dr. Munk – ano, stejný muž, který 
nakonec uplete Prouzovi oprátku – 
dne 20. prosince 1951 sděluje referen-
tu dr. Tolerovi na Generální prokura-
tuře v Praze, že vzhledem k třídnímu 
profilu obviněného (jehož oba rodiče jsou 
zeměd. dělníci a jenž sám byl před vstu-
pem do SNB dělníkem) a vzhledem 
k tomu, že škoda z trestného činu vzešlá 

je nepatrná, nelze očekávat, že by soud 
nepoužil ustanovení § 29 odst. 2 tr. zák. 
(tento paragraf umožňoval soudu, aby 
v určitých případech místo trestu 
smrti stanoveného v zákoně uložil 
trest odnětí svobody).54 V tzv. deníku 
v trestní věci proti Josefu Prouzovi se 
přímo uvádí, že vynesení trestu smr-
ti se v tomto případu nedá očekávat 
(sic!).55 Dodejme, že v době zatčení 
Josefa Prouzy působil jeho otec jako 
předseda organizace KSČ a JZD v Heř-
manicích, ve stejné obci pak také jako 
člen MNV a zároveň i jako člen mlé-
kárenského družstva v Jaroměři.56 

Co se tehdy stalo, je záhadou. Jisté 
je, že hlavní líčení, které se mělo konat 
už 27. listopadu 1951 (nakonec se, jak 
víme, konalo až 7. února 1952), bylo 
odloženo na neurčito.57 Bylo snad toto 
odročení důsledkem nesouhlasu vyš-
ších míst s pojetím procesu? Nebo do 
hry vstoupila pouhopouhá náhoda 
a odklad znamenal, že Prouzův případ 
přišel na pořad jednání za mnohem 
horší konstalace? K tomu archivní 
prameny mlčí. Pravdu se už asi nikdy 
nedozvíme. 

Prohraný boj

Čas bývalému mladšímu strážmistro-
vi ubíhal po vynesení rozsudku dne 
7. února 1952 velice rychle. Z archiv-
ních pramenů vyplývá, že ve dnech, 
které mu zbývaly, se on ani jeho práv-
ní zástupce nevzdávali. Již 12. února 
1952 podal Prouzův advokát proti 
verdiktu Státního soudu odvolání. Po 
dalších dvou dnech, 14. února 1952, 
svůj návrh zopakoval. V odvolání 
mimo jiné argumentuje sníženým 
stupněm příčetnosti pachatele v do-  
bě střelby (navrhuje povolat dva znal-

50  Tamtéž.
51  Tamtéž, rozsudek Státního soudu Praha ze 7. 2. 1952.
52  Tamtéž, protokol o hlasování Státního soudu Praha ze 7. 2. 1952.
53  Tamtéž, rozsudek Státního soudu Praha ze 7. 2. 1952.
54  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. 7 Spt I 112/51, zpráva Státní prokuratury v Praze pro Generální prokuraturu 

z 20. 11. 1951.
55  Tamtéž, deník v trestní věci proti Josefu Prouzovi. 
56  Tamtéž, dopis Josefa Prouzy seniora vojenskému prokurátorovi.
57  Tamtéž, zpráva Státního soudu Praha pro Státní prokuraturu z 21. 11. 1951.
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ce z oboru psychiatrie), stejně jako 
nesprávnými vývody soudu první 
instance při hodnocení Prouzova 
charakteru. Dále žádá, aby bylo pro-
vedeno vyšetření duševního stavu 
obviněného. Právě tato nevyslyšená 
prosba stála za dalším návrhem ad-
resovaným Nejvyššímu soudu v Praze 
z 11. března 1952. Ve čtyřech přílohách 
obsahuje lékařské potvrzení železnič-
ního lékaře a svědectví někdejších 
kolegů bývalého topiče Českosloven-
ských drah o tom, že prodělal záchvat 
padoucnice. Vedle nich jsou pak při-
pojeny dva osobní posudky hovořící 
o Prouzově „řádném životu pracující-
ho člověka“.58 Zejména ten druhý, 
vypracovaný Svazem české mládeže 
(SČM) v Heřmanicích, stojí v kontex-
tu toho, co všechno se na hlavu „zrád-
ce dělnické třídy“ sneslo, za ocitování: 
My podepsaní členové skupiny svazu 
mládeže Heřmanice potvrzujeme, že výše 
uvedený s. Josef Prouza, byl se svým 
bratrem Jiřím Prouzou, narozeným dne 
7. 3. 1927 v Dolanech spoluzakladatelem 
místní skupiny ČSM v Heřmanicích  
v r. 1946 a jmenovaný byl v tomto roce 
zvolen jako předseda mládeže. S. Josef 
Prouza, se rovněž zapojil do mírových 
žní kde odpracoval 180 hod. Ve svazu 
mládeže byl vzorným funkcionářem byl 
rovněž odměněn několika dary. Místní 
skupina svazu mládeže potvrzuje, že 
v této skupině pracoval do r. 1948, než 
odešel na vojnu. Ve volných chvílích jako 
člen ČSL armády pomáhal zdejší skupi-
ně. Se soudružským pozdravem, Čest 
Práci.59 

Nic z toho ale soudce Nejvyššího 
soudu v Praze ani intervenujícího 
prokurátora neobměkčilo.60 Líčení, 

v němž se rozhodovalo, zda odvolatel 
skončí v rukou kata, se dne 13. břez-
na 1952 odbylo za neuvěřitelné dvě 
hodiny (trvalo jen od 8.30 do 10.30 
hod.). Zamítnutím odvolání nabyl 
rozsudek právní moci.61 Zbývala jen 
žádost o milost. Prouzův advokát ji 
podal ještě týž den. Adresována byla 
jednak prezidentu republiky, jednak 
Státnímu i Nejvyššímu soudu, do je-
jichž kompetence spadalo milost 
hlavě státu doporučit, či nedoporučit.62

Jde o typický případ, kdy pachatele 
jest nutno zcela vyřadit ze společnosti,63 
píše se v tajném protokolu z porady 
senátu Státního soudu, jenž nese 
datum 15. března 1952. Podobně pev-
né přesvědčení ohledně nedoporuče-
ní milosti pro Prouzu vyjádřil i Nej-

vyšší soud a Generální prokuratura. 
Ministerstvo spravedlnosti, které 
o těchto stanoviscích informovalo 
Pražský hrad v tzv. tabelárním návr-
hu dne 28. března 1952, pak sdělova-
lo, že pokud hlava státu nepoužije 
svého práva podle § 205 odst. 4 tr. ř., 
žádost o milost zamítne.64 Podle ma-
teriálů z Archivu Kanceláře preziden-
ta republiky bylo ministerstvo spra-
vedlnosti o rozhodnutí hlavy státu 
milost neudělit vyrozuměno dne  
25. dubna 1952.65 

Až v pátek 30. května 1952 došel 
Státní prokuratuře Praha přípis mi-
nisterstva spravedlnosti z 21. května 
1952, kterým dr. Cícha oznamuje, že 
žádosti o milost se nevyhovuje, a zá-
roveň příjemce zprávy vyzývá, aby 

58  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 58/51, odvolání Josefa Prouzy a další návrhy z 12. a 14. 2. 1952 a 11. 3. 1952. 
59  Tamtéž, posudek SČM v Heřmanicích z 4. 3. 1952.
60  Předsedou senátu byl dr. Ladislav Malý, soudci z povolání dr. František (?) Sedláček, dr. (?) Hamíček, plk. dr. Jan Metlička, plk. dr. 

Otakar Matoušek, soudci z lidu pak Josef Pikhart a Bohumil Potůček. Generální prokuraturu zastupoval dr. Emanuel Čimbura. Viz NA, 
f. Nejvyšší soud Praha – nezpracováno, sp. zn. To IV 75/52, protokol o hlavním líčení z 13. 3. 1952.

61  Tamtéž, rozsudek Nejvyššího soudu z 13. 3. 1952.
62  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 58/51, žádost Josefa Prouzy o milost z 13. 3. 1952. 
63  Tamtéž, protokol o vyjádření senátu Státního soudu k žádosti o milost z 15. 3. 1952.
64  Archiv kanceláře prezidenta republiky, f. Kancelář prezidenta republiky, signatura T 2206/52, zpráva ministerstva spravedlnosti o Josefu 

Prouzovi z 28. 3. 1952. 
65  Tamtéž, potvrzenka příjmu dopisu. 

Dnes již téměř nečitelné potvrzení o převzetí Prouzova těla  Zdroj: NA
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pokud jde o výkon trestu bylo postupo-
váno podle zákona.66 

Naději ponechali Josefu Prouzovi 
ještě přes víkend. V pondělí 2. června 
1952 po obědě mu zástupci Státního 
soudu oznámili, že milost nedostal 
a že k výkonu trestu dojde druhý den 
v ranních hodinách.67

Během posledních hodin odsouzen-
cova života snad došlo v pankrácké 
věznici i na poslední návštěvu pří-
buzných. Pravděpodobně se tak sta-
lo ve večerních hodinách. Jisté je, že 
Prouza v cele smrti napsal čtyři do-
pisy, které byly určeny Okresnímu 
sekretariátu KSČ v Jaroměři, paní 
Margitě Bielé (Prouzově bývalé part-
nerce a matce jeho dvou dětí), nadří-
zenému z rekreačního střediska, 
vrchnímu strážmistrovi Karlu Bar-
toňovi, který tak nešťastně odstar-
toval tragický sled událostí, a otci. 
Adresátům se však nikdy do rukou 

nedostaly: Ve výše uvedené věci zasí-
lám Vám 4 poslední dopisy Josefa Prou-
zy, které napsal před výkonem ulože-
ného mu trestu. Obsah těchto dopisů 
je určen pro Vás k eventuelnímu vytě-
žení upozorňuji však, že není přípustno 
aby dopisy byly doručeny adresátům.68 
O osudu těchto písemností není nic 
bližšího známo a není tak vyloučeno, 
že byly zničeny. Své tajemství si tak 
pravděpodobně již ponechají. 

V úterý 3. června 1952 v 5.00 ráno 
byl Prouza předveden na nádvoří 
pankrácké věznice před prokurátora 
Munka a soudce Státního soudu dr. 
Karla Bautze. Po nutných formalitách 
započal kat v 5.05 svou práci. O dal-
ší tři minuty později sdělil přítom-
ným, že výkon trestu byl proveden. 
Bývalý strojní topič Českosloven-
ských drah přestal jevit známky ži-
vota v 5.10. Žádná poslední slova 
nepronesl.69

závěrem

Popravené z politických důvodů kon-
cem 40. a na začátku 50. let minulého 
století v komunistickém Českosloven-
sku máme často tendenci spojovat 
s monstrprocesy, jako byl ten s Mila-
dou Horákovou či se Slánského „pro-
tistátním spikleneckým centrem“. 
Přitom však mezi nimi nalezneme 
i případ Josefa Prouzy a jemu podobné. 
Dnes jsou tyto tragické kauzy již téměř 
zapomenuty, stejně jako jejich aktéři. 
Přesto jsou smutnou realitou naší 
nedávné minulosti a velice výmluvně 
dokumentují tehdejší poměry.

Ke studii o Josefu Prouzovi se váže 
zajímavá epizoda. Při jejím zpracová-
vání se autorovi přes veškeré úsilí 
nepodařilo v žádném z dostupných ar-
chivních pramenů nalézt jeho podo-
benku. Hrozilo tak, že se již nikdy 
nedozvíme, jak někdejší příslušník 
SNB vypadal. Nakonec autor mezi 
různými jmenovci popraveného našel 
jeho synovce, pana Jiřího Prouzu. Ten 
po dlouhém pátrání, jež trvalo téměř 
rok, objevil na půdě domku svých 
rodičů zřejmě jedinou existující „do-
spělou“ fotografii svého příbuzného 
a tu autorovi poskytl. Náleží mu za to 
velký dík.

Josef Prouza byl rehabilitován roz-
sudkem Vyššího vojenského soudu 
v Táboře podle zákona č. 119/90 Sb. 
dne 16. dubna 1991. Soud mu však 
ponechal tzv. zbytkový trest za údaj-
ný pokus vraždy. Za ten mu stanovil 
„přiměřený“ trest odnětí svobody ve 
výši 7 roků.70 

Na tomto místě krátký životní pří-
běh příslušníka SNB Josefa Prouzy 
končí. Začal jako série spíše úsměv-
ných epizod a skončil na oprátce. Jak 
příznačné pro každý totalitní režim.

66  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. 7 Spt I 112/51, zpráva Ministerstva spravedlnosti pro Státní prokuraturu v Pra-
ze z 21. 5. 1952.

67  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 58/51, protokol o seznámení Josefa Prouzy s výsledkem žádosti o milosti z 2. 6. 1952. 
68  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. 7 Spt I 112/51, zpráva Státního prokurátora pro KV StB Hradec Králové z 3. 6. 1952.
69  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 58/51, protokol o výkonu trestu smrti z 3. 6. 1952. 
70  Tamtéž, usnesení Vyššího vojenského soudu Tábor z 16. 4. 1991, sp. zn. 4 Rtv 78/91. Ze spisové dokumentace, kterou měl autor k dispo-

zici, není jasné, zda se jednalo o definitivní rozhodnutí soudu či zda v následujících letech došlo k revizi a zbytkový trest byl zrušen.

Záznam o neúspěšném pokusu konfiskovat Prouzův majetek sotva tři týdny po jeho násilné 
smrti Zdroj: NA 
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