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Na cestě k nesvobodě

Oznámení představitelů K 231
(jaro 1968, Archiv Národního muzea)

Ačkoliv bylo K 231 dopřáno pro jeho existenci pouze 159 dnů,
sehráli jeho členové v roce 1968 významnou roli při postupném
oživení občanské společnosti. Klub založili bývalí političtí vězni,
kteří byli v poúnorových letech odsouzeni v politických proce
sech často k dlouholetým trestům odnětí svobody. Jejich hlavní
mi cíli byly rehabilitace v nejširším slova smyslu a získání sociální
podpory. Po letech plných násilí a potlačování lidské důstojnosti
předložili veřejnosti otevřeně hodnoty a tradice, které se komu
nistický režim snažil od svého vzniku zlikvidovat.
Na příkladu K 231 je možné dobře ukázat zřetelné limity
Pražského jara. Sdružení bývalých politických vězňů nebylo
do srpnové okupace povoleno – vedení Komunistické strany
Československa se pod nátlakem Moskvy a jejích spojenců
od května 1968 snažilo o jeho potlačení „administrativní“ ces
tou. V podepsaném Moskevském protokolu byl již výslovně
zmíněn vedle jiných sovětských podmínek jeho zákaz, který byl
jen o několik dnů později formou rozhodnutí ministerstva vnitra
uskutečněn. Představitelé K 231 se již na jaře 1968 stali předmě
tem dezinformační kampaně Státní bezpečnosti a v následují
cím dvacetiletí bylo „Káčko“, jak svému sdružení důvěrně říkali
členové K 231, doslova vláčeno v komunistickém tisku jako
hlavní nástroj údajné kontrarevoluce. Mezi členy klubu bývalých
politických vězňů patřili lidé s často velmi odlišnými politickými
názory, náboženským přesvědčením i osobní minulostí. Spojo
valo je především odsouzení podle zákona, který dal jejich
sdružení název, a také společná drastická osobní zkušenost
s komunistickým vězeňstvím. V jejich životních příbězích se tak
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příznačně zrcadlí tragické dějiny české a slovenské společnosti
ve dvacátém století.
Těžko pojmenovat všechna východiska, na nichž byl postupně
vytvořen po roce 1948 již druhý totalitní režim na českosloven
ském území. Cesta k násilí však měla své základy již v samotném
poválečném politickém systému, který se tehdy vytvářel výhrad
ně v rámci Národní fronty. Vytvořilo ji šest politických stran, které
dohodnutou společnou vládu označily za „lidově demokratickou
koalici“. Národní fronta byla ovšem také zastřešující organizací,
která vedle jiného rozhodovala o vzniku dalších politických stran
a celostátních organizací. V podstatě tak nemohla vzniknout kla
sická legální opozice a byla rovněž vyloučena existence jakékoli
strany, pokud to vláda sama nepovolila. Její rozhodnutí měla
většinou podobu dohod (a nikoliv odhlasovaných usnesení),
které byly pro všechny strany závazné. Národní fronta prohlásila
také některé oblasti státu za nedotknutelné, týkalo se to napří
klad postoje k Sovětskému svazu.
V tomto systému nadmíru zesílila mocenská pozice vlády,
která sice formálně odpovídala parlamentu, ale fakticky podlé
hala výhradně Národní frontě. Ta sice svou podstatou formálně
nevybočovala z ústavního rámce, ale přinejmenším zužovala

prostor pro klasickou demokratickou politiku a soutěž poli
tických stran. Navíc byla koalicí dvou zcela odlišných proudů:
socialistického bloku a nesocialistických stran (Československá
strana lidová a Demokratická strana). Komunistická strana Čes
koslovenska si ve vládě důrazně činila nárok na vedoucí pozici
a postupně nastolovala program mocenského monopolu. Pro
klamovaným cílem ostatních stran bylo obnovení demokratic
kého státu, kterého se přes různé sliby komunistů a optimistic
kou rétoriku řady demokratických politiků nepodařilo nakonec
dosáhnout. Je otázkou, do jaké míry byl tento program splnitel
ný v sousedství silného Sovětského svazu a v období nastupu
jící bipolarizace světa. I pro většinu politiků nekomunistických
stran se socialismus stal údajnou historickou nutností, mno
hými byl dokonce vnímán jako „dějinná spása“. V českosloven
ské politice navíc důležitou roli vedle slova socialismus hrály
i další dva pojmy, nacionalismus a slovanství. V tomto pohledu
na budoucí vývoj republiky byly v podstatě všechny politické
strany zajedno.
Pro další vývoj Československa byly zásadním přelomem
události z druhé poloviny roku 1947. Nekomunistické strany se
poměrně snadno podřídily sovětskému nátlaku a nevyužily udá

Ukázka z Košického vládního programu (duben 1945)
Odhodlána vykořenit fašismus politicky i morálně do všech důsledků vyhlásí vláda zákaz všech fašistických stran a organizací a nedovolí obnovení v jakékoli
formě těch politických stran, které se tak těžce provinily na zájmech národa a republiky (Agrární strana, její odnož tzv. Živnostenská strana, Národní sjednocení, jakož i těch stran, které v roce 1938 splynuly s Ľudovou stranou). 						
(Zdroj: Národní archiv)
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1. Fotografie komunistických představitelů, předsedy vlády Klementa
Gottwalda a ministra vnitra Václava Noska (25. únor 1948, zdroj: ABS)
2. Volební plakát Komunistické strany Československa apeloval na
národní cítění voličů (květen 1946, zdroj: Národní archiv) 3. Mapa
Václavského náměstí se zakreslenými místy hlídek příslušníků SNB
25. února 1948 (únor 1948, zdroj: ABS)

7

lostí kolem Marshallova plánu k manifestaci odporu. Představi
telé demokratických stran včas nepochopili události a změny,
k nimž docházelo na evropském politické scéně a které měly své
zásadní vnitropolitické důsledky. Naopak Komunistická strana
Československa postupovala podle představ Moskvy, která posí
lila založením Informačního byra závislost satelitních komunis
tických stran a jejich prostřednictvím zasahovala do vnitropoli
tického vývoje řady evropských zemí. Českoslovenští komunisté
se na podzim roku 1947 již nikterak netajili svými záměry. Přede
hrou bylo řešení politické krize na Slovensku, kde byli razantně
postiženi představitelé Demokratické strany.
Události v únoru roku 1948 byly v tomto kontextu již pouze
vyvrcholením nerovného zápasu o demokratickou budouc
nost Československa. Je možné obecně konstatovat, že řada
vrcholných politických představitelů demokratických stran
svým postojem nepřímo napomohla komunistům k absolutní
moci ve státě. Po únoru 1948 se Komunistická strana Českoslo

venska již jednoznačně přihlásila k sovětskému modelu, který
nepřipouštěl odlišné politické názory a stanoviska. Současně
vyhlásila za nový program dokončení radikální proměny spo
lečnosti – proti skutečným i domnělým oponentům zahájila
masivní represivní kampaň, která získala za několik měsíců
podobu nevyhlášené občanské války. Její formy byly velmi pes
tré a zasáhly různým způsobem statisíce osob. Řada z nich se
později stala členy K 231.
Třetí odboj
Zpravidla se pojem třetí odboj vztahuje na počáteční období
existence komunistického totalitního režimu, tedy na konec čty
řicátých a na padesátá léta 20. století. K aktérům třetího odboje
se nejčastěji hlásí členové nekomunistických politických stran,
různých církevních, společenských, sportovních a kulturních
organizací. Řada politických vězňů z této doby, když hovoří o své
motivaci podílet se na odporu proti komunistické diktatuře,

Deníkový záznam Jana Zábrany (1973)
Člověka definují jeho činy a jejich dosah, nikoli jeho prohlášení, jiná v roce 1950 a jiná v roce 1968. Je třeba si uvědomit, o co jde, že slova: „Dopouštěli jsme se
chyb a omylů“ se de facto rovnají slovům: „Podporovali jsme režim, který vraždil, ale teď už jsme zmoudřeli, už to neděláme.“ Jenomže po vraždění zůstávají
mrtví a takovéhle vyvléknutí se z odpovědnosti je urážkou, další urážkou jejich památky. Tito lidé by si měli uvědomit, že podporovali režim, který věšel ženy,
odebíral děti rodičům a odvážel je do státních sirotčinců, který plenil a likvidoval klášterní knihovny, jehož pohůnci rozhazovali popel zavražděných po silnicích, jehož katové se večer před popravou Milady Horákové na Pankráci opíjeli vínem přinášeným v zahradních konvích, a na to má stačit věta: „Dopouštěli
jsme se chyb…?“ Že o tom všem nevěděli?
(Celý život. Výbor z deníků 1948–1984. Praha 2001, s. 250–251.)
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odkazuje na tradice masarykovské republiky. Mezi příslušníky
třetího odboje můžeme ovšem zařadit také osoby, které byly
v pohnuté době Mnichovské dohody ještě dětmi. Neexistovalo
žádné domácí ani zahraniční centrum třetího odboje (přestože
na tuto roli po roce 1949 aspirovala Rada svobodného Česko
slovenska), které by odpor proti komunistickému režimu koor
dinovalo. Navíc v podmínkách totalitního režimu, kdy je společ
nost ovládána propletencem rozsáhlého represivního aparátu,
jeho spolupracovníků i pomahačů, se odpor proti němu nutně

vymezuje různými, méně či více razantními formami. To je důvo
dem rozmanitosti forem odporu a odboje. Skupina bratří Maší
nů, vojenský okruh Jaroslava Borkovce a další odbojové skupiny
neváhaly v atmosféře očekávaného nového světového váleč
ného konfliktu odpovědět na komunistický teror přiměřeně
tvrdými prostředky. Jejich členové nechtěli být pouhými oběť
mi a rozhodli se jednat aktivně. Většina z nich měla odbojové
zkušenosti z období německé okupace a riskovala svůj život již
podruhé.
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Třídní teror

Pro komunistickou ideologii, ačkoliv se v různých zemích uplat
nila odlišným způsobem, je charakteristická jedna okolnost.
Komunismus potřebuje pro svou nadřazenost nepřítele, kte
rého se zbaví. Podle Tzvetana Todorova totalitní moc vždy hle
dá a nachází protivníka uvnitř země. Komunistická frazeologie
hovoří o „třídním nepříteli“, pod nímž rozumí nejrůznější skupiny
obyvatel. I v Československu se po druhé světové válce komu
nisté postupnými kroky připravovali na odstranění osob a sku
pin, které by jim mohly stát v cestě za jediným cílem, získáním
absolutní moci. Po jejím nabytí jim už nic nebránilo, aby naplno
vyjevili metody, s jejichž pomoci se rozhodli vládnout.
Teror jako prostředek moci byl od počátku zakořeněn v samot
né podstatě komunistického režimu. Po politických nepřátelích
přišly na řadu inteligence, buržoazie a církev, následovali je sed
láci a drobní živnostníci. Značnou část postižených tvořili děl
níci. Represe měla vždy konkrétní podobu, sahala od svévolné
ho zatýkání osob k používání fyzického a psychického násilí při
vyšetřování, uvalování nezákonných vazeb i vynášení rozsudků
smrti a mnohaletých trestů těžkého žaláře. Komunistická stra
na Československa začala po únoru 1948 budovat zcela nový
společenský a ekonomický řád, jehož výsledkem bylo nastolení
diktatury jedné strany a jejího aparátu s vysokou koncentrací
moci v rukou stranického vedení. Proměněná Národní fronta
se definitivně stala převodní pákou KSČ, pouhým vykonavate
lem vůle stranické byrokracie. Postupně začala být uplatňována
řada nových represivních opatření, i když se jim komunistické
vedení snažilo dodat zdání ústavního postupu. Také tvorba
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práva a vymáhání jeho dodržování se staly výlučně záležitostí
komunistické strany a jejího aparátu. Představitelé poúnorového
režimu iniciovali schválení zákonů, které měly za úkol ochránit
nově budovaný systém „lidově demokratické republiky“.
Vedoucí strana ve státě odůvodňovala teror jako politický
nástroj „třídního boje“, který měl československou společnost
dovést k nastolení „diktatury proletariátu“. Po únoru roku 1948
byl komunisty povýšen rozpad společnosti na víru, rozum

i zákon. Toho, kdo se odmítl sklonit, čekal trestanecký pracovní
tábor nebo izolace v pevné věznici, v horším případě šibenice.
Důkazem toho, jakým způsobem komunistický režim potíral své
nepřátele, byl nechvalně proslulý zákon č. 231/1948 Sb. Vedení
KSČ se domnívalo, že zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb.
již zastaral a že je třeba schválit zákon nový, s podstatně vyšší
mi sazbami trestů. Právě tento zákon dal později název sdružení
bývalých politických vězňů, které vzniklo na jaře 1968.

Hlavními vykonavateli politické represe byli představitelé silových resortů. Na fotografiích jsou zachyceni ministři vnitra a národní bezpečnosti z období
1945 až 1968: Václav Nosek, Ladislav Kopřiva, Karol Bacílek, Rudolf Barák, Lubomír Štrougal, Josef Kudrna a Josef Pavel (zdroj: Paměť a dějiny 1/2007)
Z projevu Jiřího Hájka při projednávání návrhu zákona č. 231/1948 Sb. v Národním shromáždění 6. října 1948
Zákon, který máme před sebou, je zákonem na ochranu moci a vlády širokých vrstev lidových v čele s dělnickou třídou, moci a vlády velké většiny proti záškodnictví, sabotáži a zradě jednotlivců. Chrání naše hospodářské plánování, naše sociální vymoženosti, náš kulturní rozvoj, naše hranice i naše spojenectví se
Sovětským svazem a ostatními bratrskými národy, jež je zárukou naší bezpečnosti, chrání pokrokový charakter našeho života i mírovou politiku našeho státu.
Proto bude Komunistická strana Československa hlasovat pro zákon na ochranu lidově demokratické republiky.
(Zdroj: Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna)
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V návaznosti na zákon č. 231/1948 Sb. byl také schválen
zákon č. 247/1948 Sb., na jehož základě vznikly tábory nucené
práce. Do nich byli posíláni lidé „administrativní cestou“, tedy
bez soudního rozsudku. V táborech mohli strávit dva roky svého
života, aniž by měli jakýkoliv doklad o soudním rozhodnutí. Pro
praktické uplatňování zákona 231/1948 Sb. vznikl 6. října 1948
na základě zákona č. 232/1948 Sb. Státní soud. Podle § 17 mu pří
slušelo řízení a rozhodování o činech, za něž zákon č. 231/1948
Sb. stanovil trest smrti nebo odnětí svobody delší než deset

let, a na návrh veřejného žalobce také o jiných zločinech nebo
přečinech. Na počátku srpna 1950 vešel v platnost nový trestní
zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950, jenž ve své I. hla
vě v mnohém navazoval na zákon č. 231/1948 Sb.
V Československu Státní soud v letech 1948−1952 odsoudil
27 000 lidí. Za „protistátní trestné činy“ bylo v letech 1948–1960
k smrti odsouzeno více jak dvě stě čtyřicet osob. Podle záko
nů č. 231/1948 Sb. a č. 86/1950 mělo být v letech 1948–1954
odsouzeno okolo 45 000 osob.

Z dopisu Milady Horákové, který napsala před popravou
Nelitujte mne. Žila jsem život plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mne otloukal
a poznala jsem jeho tvrdost a těžkosti, jindy zase hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň Bohu
neskonale vděčná. A že to skončí? Všechno musí jednou skončit. Co muselo odejít lidí cennějších a mladších než já, a třeba
neměli v životě ani setinu těch hodnot, jimiž jsem byla tak štědře já obdařena. Měla jsem Vaši lásku – co jen to samo je
za úžasný dar.
(Dopisy Milady Horákové. Praha 1990, s. 14.)
Fotografie Milady Horákové (zdroj: Národní archiv)
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1.

1. Život řady politických vězňů po jejich propuštění se snažila kontrolovat
tajná policie. Na fotografii ze sledování StB jsou zachyceni katoličtí
laici Jaroslav Cuhra, Anežka Plocková a Václav Vaško. První z nich byl
po několika měsících opět zatčen a odsouzen k dalšímu dlouholetému
trestu vězení (13. březen 1961, zdroj: ABS) 2. Mapa vězeňských zařízení
v komunistickém Československu (1953, zdroj: Kabinet dokumentace
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2.

a historie Vězeňské služby) 3. Při pokusech o odchod za hranice zemřely
nebo byly těžce zraněny stovky osob. Mezi nimi také občan NDR Bruno
Heinrich (1935), který byl usmrcen elektrickým proudem při pokusu
o přechod státní hranice u Dolního Pelhřimova (10. červenec 1963,
zdroj: ABS)
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Svět za mřížemi

Komunistický režim v Československu, podobně jako v dalších
zemích východního bloku, nazíral na vězeňství jako na nedíl
nou součást represivního aparátu vůči vlastnímu obyvatelstvu.
Pobytem ve vězení byli trestáni lidé především z důvodů tříd
ní příslušnosti, názorové odlišnosti, jiného sociálního postavení
a náboženského přesvědčení. Byly ovšem také kriminalizovány
a politizovány běžné společenské vztahy a jednání. Komunistické
straně s její vizí nivelizace společnosti nemohla vyhovovat příliš
ná decentralizace vězeňství. Levná pracovní síla měla současně
sehrát důležitou roli pro výkonnost centrálně řízené ekonomiky.
Vězeňský ústav v podobě ostnatým drátem obehnaného tábo
ra s dřevěnými baráky uvnitř se v mnohém podobal vězeňským
táborům v sovětském systému Gulagu. V těchto zařízeních byl
postupně zvyšován vliv represivních složek státního aparátu,
které získaly často až neomezenou moc nad vězni.
Pro totalitní moc je typická snaha vytvořit takový systém,
v němž je celé trestní řízení včetně následného výkonu trestu
zabezpečeno pouze jedním ministerstvem. V Československu
jím bylo ministerstvo národní bezpečnosti, vytvořené v květnu
1950. V červnu 1951 byly stejným ministerstvem převzaty tresta
necké pracovní tábory při uranových dolech. Zároveň byl pod
tento resort převeden také Trestní ústav Leopoldov a Trestní
ústav pro ženy Pardubice. O rok později, v září 1952, ministerstvo
národní bezpečnosti získalo kontrolu nad celým vězeňským sys
témem v Československu.
V počátcích padesátých let, v době zvýšeného mezinárod
ního napětí a prosazování ideologie „zostřeného třídního boje
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proti reakci“, byl personál nabádán k hrubému zacházení s poli
tickými vězni. Především na táborech a pevných věznicích z vět
ší části obývaných politickými vězni panovala atmosféra strachu
a zvýšené represe. V řadě věznic a lágrů panoval hlad, ale život
vězně byl i nadále veden především nutností přežít a zachová
vat si naději. Odsouzené osoby se staly pouhým číslem, neměly
příliš možností, jak hájit svá nezcizitelná práva. Součástí jejich
života se stal zápas o věci, bez nichž si svůj život nedokážeme
představit. Na druhé straně se i v těchto podmínkách snažily
vykonávat takové činnosti, jež jim jejich náročnou situaci ales
poň na malou chvíli mohly ulehčit (sport, četba nebo diskuse
se spoluvězni). Pomalé zlepšení situace nastalo až v pozdějších
padesátých letech.
V letech 1953 až 1965 se uskutečnilo několik amnestií, které
měly různý rozsah a dopad pro politické vězně. V květnu roku
1953 bylo na základě amnestie z československých vězeňských
zařízení propuštěno 15 379 odsouzených. Amnestie se rovněž
týkala 4 035 vězňů z ostrovských uranových trestaneckých

pracovních táborů. Na základě amnestie prezidenta republiky
v roce 1955 bylo celkem propuštěno 7 227 osob. U příležitos
ti 15. výročí osvobození Československa v roce 1960 vyhlásil
prezident republiky rozsáhlou amnestii. Ta se týkala 5 319 lidí
z celkem 8 708 obětí politických procesů dosud se nacházejí
cích v československých věznicích a nápravně pracovních tábo
rech a také 5 600 z celkem 23 023 odsouzených za kriminální
trestné činy. Součástí amnestie bylo i prominutí vedlejších trestů
u odsouzených, kteří byli propuštěni z výkonu trestu před rokem
1960. V roce 1962 proběhla další amnestie prezidenta republiky.
Komunistická strana se pro ni rozhodla mj. na základě zvyšujícího
se počtu stížností politických vězňů, kteří byli nuceni po amnes
tii v květnu roku 1960 dále trpět za mřížemi. Z celkového počtu
3 866 odsouzených za tzv. protistátní trestné činy se amnestie
vztahovala na 2 520 osob. V roce 1965 se k dvacetiletému výro
čí osvobození republiky uskutečnila další amnestie, na základě
které bylo propuštěno 170 osob, jež se v očích komunistického
režimu dopustily tzv. protistátních trestných činů.

Vězni a vězeňská zařízení v Československu v první polovině padesátých let
V květnu 1950 bylo v ČSR 32 600 vězňů, z toho přes 11 000 tzv. protistátních. Počátkem roku 1953 již bylo v 342 věznicích a pracovních táborech 46 000 vězňů, z toho téměř 15 000 v táborech na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku, což byl největší počet v historii našeho vězeňství. K 1. lednu 1957 existovalo
na celém československém území „pouze“ 23 věznic (z toho 7 tzv. pevných – Plzeň–Bory, Mírov, Valdice, Opava, Pardubice, Ilava a Leopoldov) a 25 nápravně
pracovních táborů (z toho osm bylo stále dislokováno v uranové oblasti Jáchymovska, Hornoslavkovska a Příbramska). Z celkového počtu 25 143 vězňů bylo
10 779 osob odsouzených za tzv. protistátní trestné činy a 14 364 si své tresty odpykávalo za kriminální delikty.
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V padesátých letech si mohl odsouzený, případně jeho pří
buzní, podat po odpykání poloviny trestu žádost o podmíneč
né propuštění. Stejně mohl být prominut zbytek trestu formou
individuálních milostí, tedy na základě žádosti. Zdaleka ne všich
ni vězni však byli ochotni tuto proceduru podstoupit. Udělení
milosti mohlo také proběhnout naprosto nečekaně. Většina
z propuštěných si v prvních okamžicích radosti nad znovuzís
kanou svobodou neuvědomila, že s sebou si do civilního života
přinášejí těžké břímě: přes původní význam slova amnestie jim

jejich trest nebyl zrušen, ale čekala je různě dlouhá zkušební lhů
ta, v níž se nesměli dopustit úmyslného trestného činu. V přípa
dě jeho spáchání (pokud měla StB na této osobě zájem, nebylo
problémem nějaké „důkazy“ opatřit) v době zkušební lhůty jim
byl k „dobru“ připočten i zbytek trestu předchozího. Celá řada
politických vězňů byla i po svém propuštění neustále sledována
tajnou policií a jejími spolupracovníky. Množství takových akcí
StB mělo ostatně příznačný název – „Amnestant“.

Vzpomínka bývalého politického vězně Josefa Kulhavého na korekci
Do korekce se nosilo jídlo podle toho, jak velké měl potrestaný provinění. Obyčejně jednou za dva dny, ale taky až za čtyři. Když někdo dostal čtrnáct dní
korekce, tak si tam vytrpěl pravý očistec, a což teprve, když dostal těch dní třicet. V korekci byly dvě místnosti a ještě jedna specielní, jaké se někde říkalo bunkr.
Ani se to nedalo nazvat místnost, neb to bylo místo v ohraničeném prostoře o rozměrech jedenkrát jeden metr. To mělo ten účel, aby si provinilec tam zavřený
nemohl lehnout. Hlad a zima v mnohých případech způsobily vážná onemocnění a po propuštění z korekce trvalo hodně dlouho, nežli se postižený trochu
zotavil. Mnohý se však následků již nezbavil.
(Zdroj: Dokumentační středisko KPV)
Rozhodnutí prezidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii 9. května 1960
Patnácté výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou je hrdou přehlídkou bojů a vítězství při budování nové, socialistické společnosti. Pod vedením
Komunistické strany Československa semknuli se dělníci, rolníci, pracující inteligence, a svou obětavou, usilovnou prací uskutečnili hluboké hospodářské,
třídní a sociální přeměny v naší vlasti. Vítězství socialismu v naší zemi se stalo radostnou skutečností. Naše republika je silná jako nikdy dříve.
(Zdroj: Národní archiv)
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1.

Pokyny velitelům vězeňských zařízení, jak zacházet s politickými vězni (duben 1950)
Nutno dávat trestní dávku za nesplnění norem a tyto vězně pokud možno umístiti hromadně na jedné cele. Nebát se omezovat i ostatní výhody, a to na ne
určitý čas. Velitelé budou napříště posuzováni podle toho, jak dovedou udíleti tresty. Je nutno, aby i ostatní příslušníci SVS hlásili případy, kdy je vhodno trest
uděliti, a je třeba naučit trestat i ostatní příslušníky SVS. [...] Nakonec nezáleží tolik na odbornosti, ale je faktem, že velitelé nemají požadavky na kázeň vězňů.
[...] Je nutno vybudovat mezi vězni síť důvěrníků, vyslat mezi ně agenty a všemi prostředky utužovat kázeň mezi vězni. Znovu se připomíná, že velitelé oddílů
budou posuzováni dle těchto zásad:
- jak dovedou jíti tváří v tvář proti reakci
- jak dovedou dávat poloviční dávky
- jak používají bunkru
- jak se chovají k novým soudruhům.
(Zdroj: Národní archiv)

2.

3.

1. Unikátní fotografie vězeňského tábora Ležnice u Horního Slavkova se
dochovala ve vyšetřovacím spise k pokusu o útěk vězňů (listopad 1950,
zdroj: ABS) 2. Osobní karta z personálního spisu dozorce Čeňka Petelíka,
který byl spolu se Stanislavem Brojem a René Černým popraven 23.
dubna 1950 v souvislosti s vyprovokovaným případem údajné vzpoury
v borské věznici (zdroj: ABS) 3. Kresba Josefa Kulhavého zobrazuje
trestanecký pracovní tábor Rovnost (první polovina padesátých let
20. století, zdroj: Dokumentační středisko KPV) 4. Finanční poukázka
v hodnotě 100 korun z uranových táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku
a Příbramsku (padesátá léta 20. století, zdroj: osobní archiv Tomáše
Bursíka)

4.
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Pražské jaro a občanská společnost

Pražské jaro 1968 fakticky začalo uvolněním cenzury v posled
ním týdnu února 1968. Tento krok byl nejvýznamnější systé
movou změnou, která měla klíčový vliv na obnovu občanské
společnosti v Československu. Vedení KSČ již nadále nebylo
s to ultimativně prosazovat svůj absolutní nárok rozhodovat
o obsahu veřejně sdělovaných informací. V médiích byla faktic
ky zrušena „vedoucí úloha strany“. Média se v období Pražského
jara stala jakousi opoziční silou, která suplovala politickou alter
nativu vůči komunistickému monopolu moci.
Necenzurovaná média informovala takřka o všem, co před
Pražským jarem spočívalo za cenzurní bariérou. V první řadě
odkrývala zákulisí poúnorových politických procesů. Několik
měsíců se soustavně zabývala okolnostmi smrti Jana Masaryka
nebo zánikem sociálnědemokratické strany. Aféra generála Jana
Šejny, který uprchl do USA, zase dodala naléhavosti požadav
kům na personální změny ve státních a komunistických apa
rátech. Součástí těchto změn se stala i abdikace prezidenta
Antonína Novotného. Na Slovensku i v českých zemích byly
zahájeny debaty o budoucím státoprávním uspořádání. Tisk
ly se články volající po existenci opoziční strany a pluralitního
politického systému. Veřejný prostor opanovaly rovněž úvahy,
komentáře a polemiky o mezinárodních souvislostech Pražské
ho jara. Vliv médií na občany byl tak silný, že už v březnu 1968
lze mluvit o existenci veřejného mínění. Typickým fenoménem
Pražského jara byly ostatně výrazné mediální kampaně. Daleko
největší ohlas mezi nimi měl manifest Dva tisíce slov, který byl
27. června 1968 publikován současně ve čtyřech tiskovinách.
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Podobný účinek mělo také Poselství občanů členům předsednictva ÚV KSČ vydané ve zvláštním čísle Literárních listů 26. července
1968 a podepsané během osmačtyřiceti hodin miliónem lidí.
Osvobozená média přiváděla na stránky novin a časopisů
a do éteru běžné občany, kteří nikdy předtím neměli možnost
veřejně prezentovat své názory. Padala psychologická bariéra
strachu, neboť po jejich projevech, byť velmi radikálních, nená
sledovala represe. Přibývali lidé, kteří se zapojovali do veřejného
dění nikoli jako diváci, nýbrž jako aktéři. Ze spánku se probudila
naděje a posléze i víra v možnost něco vlastními silami změnit.
Ruku v ruce s tím šla převažující víra v nové vedení KSČ, přede
vším v Alexandera Dubčeka. Ten se pro většinu lidí stal jednak
symbolem této nové víry, jednak zárukou toho, že státní moc už
nadále nebude vůči obyvatelstvu používat násilí. Na jaře roku
1968 se ukázalo, že totalitní stát přes všechny formy represe
neumrtvil přirozenou potřebu sdružování a povědomí o princi
pech demokracie. Podle unikátního průzkumu veřejného míně
ní, který provedl Ústav pro výzkum veřejného mínění v květnu
1968, vykazovaly postoje a hodnoty českých a slovenských
občanů parametry postojů a hodnot občanů evropských demo

kratických zemí. Výsledky ukázaly, že československá společnost
je demokraticky stejně vyspělá jako v období První republiky.
V odpovědích občané jasně preferovali tradiční parlamentní
demokracii, v níž by byly garantovány občanská práva a svobody.
Výzkum identifikoval běžné rozdělení občanstva na demokraty
a nedemokraty, které je obvyklé v demokratických zemích.
Dynamický vývoj Pražského jara s sebou celkem přirozeně
přinesl různé představy a cíle, k nimž by „obrodný proces“ měl
dojít. Různé představy měly odlišné sociální skupiny, rozmanité
pracovní kolektivy, funkcionáři četných organizací, orgány státu
a komunistické strany, mládež i senioři, Češi, Slováci a příslušníci
národnostních menšin. Z této koláže odlišných, dlouho potla
čovaných zájmů, se rodily požadavky adresované mocenskému
centru. Drtivě převládaly mzdové a sociální požadavky – více
než dvě třetiny obyvatelstva doufaly ve zvýšení životní úrovně.
Dále občané požadovali svobodný náboženský život, demokra
tizaci KSČ, změnu v postavení odborů a všech organizací Národ
ní fronty, proměny v řízení kulturní oblasti, změnu státoprávního
uspořádání, rozšíření práv národnostních menšin, samostatnost
nekomunistických stran, samosprávný charakter národních

Nové politické a společenské organizace
Od března 1968 se začaly formovat první zárodky zcela nových politických a společenských organizací, vznikajících již mimo Národní frontu. Kromě K 231 to
byl především Klub angažovaných nestraníků (KAN), Přípravný výbor pro obnovení sociální demokracie, Federace lokomotivních čet, Dílo koncilové obnovy
nebo Společnost pro lidská práva. Zcela zvláštní kategorii pak tvořily sociální akce a programy Pražského jara, jako byly například veřejné sbírky na Fond
republiky a zlatý poklad nebo projekt SOS dětské vesničky.
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výborů, rehabilitaci politických vězňů, urychlení ekonomické
reformy atd.
Od formulace požadavků v rezolucích už byla jen krátká
cesta k jejich uskutečňování vlastní silou. Občané využili pros
tor, který Pražské jaro otevřelo, a zapojili se do „obrodného
procesu“ aktivně v nejrůznějších subjektech občanské spo
lečnosti. Rozmanitost požadavků, plánů, tužeb a nadějí plo

dila rozmanitost forem, v nichž občanská společnost ožívala.
Prudký rozvoj občanských aktivit zasáhl celý systém Národní
fronty, včetně nekomunistických politických stran (Českoslo
venská strana lidová a Československá strana socialistická)
nebo odborů. Významnou aktivitu vyvíjely na jaře 1968 církve
i židovská obec. Ty požadovaly rehabilitaci a právo na svobod
ný náboženský život.

Prohlášení K 231 (4. červen 1968)
Neptali jsme se jeden druhého za mřížemi a dráty, ke které straně snad patřil venku, posuzovali jsme se podle jiných, náročnějších měřítek, na svobodě máme
desítky naléhavějších povinností a zájmů, než se navzájem vyptávat na názorové odstíny. Spojuje nás včerejší úděl a denní úkoly, nehodláme z našeho různorodého společenství zakládat politickou stranu a vytvořit tak paradox-stranu, sestavenou výběrem udavačů, policie a soudů.
(Zdroj: Archiv Národního muzea)
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1.

2.

1 Čelo průvodu Klubu angažovaných nestraníků, druhý zleva
předseda Ludvík Rybáček a třetí zleva Rudolf Battěk (1. máj 1968,
zdroj: ÚSD) 2. Průvodní dopis ke zprávě Městské správy VB Pra
ha o shromáždění Klubu angažovaných nestraníků 18. května 1968
na Žofíně, kde vystoupil také předseda přípravného výboru K 231
Karel Nigrín (20. květen 1968, zdroj: ABS) 3. Předseda pražského pří
pravného výboru sociální demokracie Petr Klášterský (zdroj: ÚSD)

3.

4.

5.

4. Známky s vyobrazeným Antonínem Novotným se používaly řadu
týdnů poté, kdy již rezignoval na prezidentský post. Je nalepena
na korespondenčním lístku, který byl adresován přípravnému výboru
K 231 (duben – květen 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 5. Dele
gáti ustavující konference Federace lokomotivních čet (29. duben 1968,
zdroj: ÚSD)
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Počátky K 231

Nápad ustavit sdružení bývalých politických vězňů vznikl
v počátcích Pražského jara, na přelomu února a března 1968.
Uvolnění cenzury v médiích tehdy vedlo ke zvýšenému zájmu
o nedávnou minulost. Veřejný prostor ovládla mnohaměsíční
debata o hodnocení uplynulých dvaceti let, v níž dominova
lo zveřejňování faktů o politických procesech padesátých let.
Všeobecně sílilo přesvědčení o nutnosti rehabilitace a nápravy,
aby se podobné tragické události již nemohly opakovat. Kritický
pohled zpět vyvolával požadavky na změnu politického systé
mu, volání po zárukách proti nezákonnostem a hledání viníků
a odpovědných osob. Rehabilitace bývalých politických vězňů
se rovněž staly jedním z hlavních témat, o nichž opakovaně jed
nalo předsednictvo ÚV KSČ a o nichž veřejně mluvili někteří jeho
členové.
Taková proměna politického i společenského klimatu
nemohla nemít silný vliv na „bývalé lidi“, „nepřátelské osoby“ či
„amnestanty“, jak Státní bezpečnost označovala bývalé politic
ké vězně. Nadále již nechtěli být diskriminovanými občany dru
hé kategorie. Otázka rehabilitací již nebyla jen jejich osobním
bojem; média i politici je přímo i nepřímo oslovovali voláním
po nápravě „deformací socialismu“. Iniciativy se v tuto chvíli
chopila skupina asi padesáti aktivistů, kteří se 27. března 1968
rozhodli založit K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů. Pří
tomní zastupovali přibližně 130 000 podobně postižených lidí.
Ještě tentýž den bylo domluveno, že ustavující shromáždění se
bude konat 31. března 1968 na pražském Žofíně.
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Hned po ustavujícím shromáždění začal přípravný výbor
K 231 budovat organizaci. Na kontaktní adresy do krajů a okre
sů putovaly programové a organizační propozice, které jasně
stanovovaly cíle a strukturu členstva. Hlavním cílem K 231 se
stala plná soudní, občanská a sociální rehabilitace bývalých
politických vězňů. Významnou součástí činnosti „Káčka“ měla
být i funkce dokumentační a svépomocná. Do sdružení, které
se definovalo jako přísně apolitické, mohli vstoupit jen ti česko
slovenští občané, kteří byli po státním převratu v roce 1948
odsouzeni podle zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky,

podle zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické
republiky a podle trestního zákona č. 86/1950 Sb.
Díky rychlosti, s jakou byly vypracovány plány činnosti, a díky
iniciativě místních aktivistů disponoval K 231 do dvou měsíců
osmdesáti regionálními pobočkami, do nichž se podle dobo
vých svědectví přihlásilo až 30 tisíc členů. Budování nové organi
zace tak skončilo nečekaným úspěchem, který nemohla zastínit
ani skutečnost, že v Brně se K 231 v podstatě rozdělil a slovenští
političtí vězni šli vlastní cestou.

Slovenská organizace na ochranu lidských práv
Založena byla jako slovenský partner K 231 7. dubna 1968, kdy se v bratislavském Domě lodníků sešlo okolo šesti set bývalých politických vězňů,
mezi nimiž byli i hosté z K 231. Mezi její hlavní představitele patřili Emil
Vidra (předseda), Jozef Marko (místopředseda), Alexander Pospíšil (předseda organizační komise), Anton Horník, Ján Rehák, Jozef Kristín, Ladislav
Kmenta, Dušan Viesta, Jozef Tomášek, Jaroslav Fabok, Emil Golián, Alojz
Mičko, Alexander Vido, Dobroslav Pustaj, Vojtech Čerešna a Boris Travenec.
Po 21. srpnu 1968 většina představitelů slovenské organizace odešla do exilu. Činnost organizace byla oficiálně zakázána 1. října 1968.

1.
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2.

1. Fotografie Emila Vidry  
2. Dopis Emila Vidry a Antona Horníka o založení slovenské organizace
(3. duben 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)

1.

2.

1. První strana návrhu stanov K 231 (duben 1968, zdroj: ABS) 2. První
program K 231 vypracovala programová komise v čele s Jiřím Krupičkou
(počátek dubna 1968, zdroj: ABS) 3. První strana zprávy náčelníka
správy Sboru nápravné výchovy plk. Oldřicha Mejdra o návštěvě členů
přípravného výboru K 231 v Leopoldově 7. dubna 1968 (10. duben 1968,

3.

4.

5.

zdroj: ABS) 4. První strana pokynu vedení přípravného výboru K 231 pro
zakládání okresních poboček (10. duben 1968, zdroj: Archiv Národního
muzea) 5. První strana vzpomínky Otakara Rambouska na vznik K 231,
kterou otiskl exilový časopis Západ (únor 1985, zdroj: Libri prohibiti)

Oldřich Černík na zasedání předsednictva ÚV KSČ 19. února 1968
Je to třeba udělat, existuje to ve společnosti a ve straně, a dokud nejsou tyto otázky uzavřeny, stále budou existovat výhrady k naší poctivé vůli jednou tuto věc
uzavřít. A lidé nám pořád nevěří. Musíme to udělat velmi důsledně. 						
(Zdroj: Národní archiv)
31

32

Žofín 31. březen 1968

Pátou neděli v měsíci březnu se bývalí političtí vězňové sešli
na zakládajícím shromáždění Klubu K 231. Do budovy Žofína
přicházeli první účastníci setkání již od šesti hodin ráno. Všechny
přítomné oslovil generál Václav Paleček. Přivítal vdovu po gene
rálu Kutlvašrovi, projevil velkou úctu ženám vězněných mužů
a přítomné vyzval, aby minutou ticha uctili všechny zemřelé
oběti komunistického režimu. Václav Paleček také poděkoval
za dosavadní činnost novému vedení ÚV KSČ. Po něm Jaroslav
Brodský poskytl shromážděným základní informace o progra
mu. František „Bony“ Falerski seznámil všechny přítomné s udá
lostmi posledních dnů, s ideou vzniku K 231 a s kroky, které
byly v posledních dnech března 1968 učiněny. Jaroslav Brodský
nastínil možnou organizační strukturu nového sdružení a plán
činnosti na nejbližší dny.
Na Žofíně byly také přečteny dopisy Eduarda Goldstückera
a Prokopa Drtiny. Jiří Krupička vysvětlil pojem politický vězeň
a hovořil o případech z padesátých let. V další části projevu se
také věnoval pojmu demokracie a roli bývalých politických věz
ňů v soudobé československé společnosti. Zmínil se také o roz
porech mezi Ústavou a uplatňovanou politickou praxí. Vyzdvihl
nutnost existence Ústavního soudu a vyslovil požadavek napro
stého zrovnoprávnění politických vězňů v československé spo
lečnosti. Emil Vidra pozdravil shromáždění za slovenské politické
vězně. Bývalá politická vězeňkyně Monika Kuříková-Pospíšilová
přečetla dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN.
Veliký aplaus za svůj projev sklidil MUDr. Jan Šmíd, který se
zaměřil na rehabilitaci bývalých politických vězňů. Srovnal posta
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vení bývalých politických vězňů z let 1948 až 1968 s obdobnou
situací politických vězňů let 1939 až 1945, kteří po osvobození
nemuseli před soudem prokazovat svou nevinu. Po dalších pro
jevech následovala diskuse. Na závěr zakládajícího shromáždě
ní K 231 se uskutečnily volby do předsednictva a jednotlivých
komisí. Pak ještě zazněla československá hymna. Celá akce
byla zakončena tiskovou konferencí za velké účasti domácích
i zahraničních novinářů.
Podle přijatého návrhu se vedení přípravného výboru K 231
mělo skládat z předsednictva a z osmi komisí: programové, orga
nizační, právní, informační, dokumentační, hospodářské, sociál
ní a revizní. Do čela klubu byli postaveni Karel Nigrín (předseda)
a Jaroslav Brodský (generální tajemník). Dne 4. dubna 1968 se
poprvé sešel přípravný výbor a usnesl, že se bude nadále sklá

dat z předsedy, tří místopředsedů a generálního tajemníka,
kterého měli doplnit předsedové osmi komisí. Současně byl
schválen návrh stanov, který byl následně zaslán ministerstvu
vnitra. Nová organizace měla mít celostátní působnost se síd
lem v Praze. Základními články měly být okresní organizace,
v budoucnosti se podle programové komise počítalo s ustave
ním zemských organizací v Čechách a na Moravě (v souvislosti
s předpokládanou obnovou prvorepublikového státoprávního
uspořádání). V následujících týdnech vznikla řada okresních
poboček přípravného výboru K 231. Na základě rozesílaných
dispozic z 10. dubna 1968 měly prozatímní okresní výbory kopí
rovat svou strukturou ústřední orgány klubu. Doslova na zelené
louce se zakrátko podařil malý zázrak, vznikla funkční regionální
struktura. Do počátku května 1968 již existovalo přibližně pade

Prozatímní výbor K 231 odhlasovaný aklamací účastníky žofínského shromáždění 31. března 1968
Předsednictvo: Karel Nigrín (předseda), Jaroslav Brodský (generální tajemník), Václav Paleček, Jan Šmíd, Emil Vidra a Josef Kovařovic (členové)
Komise programová: Jiří Krupička, Jaroslav Kohout a František Falerski
Komise organizační: Zdeněk Mráz, Josef Munzar a Aloisie Škodová
Komise právní: Zdeněk Peška, Karel Skála a Jaroslav Rataj
Komise informační: Radovan Procházka, Vladimír Jiráček a Miloslav Šimek
Komise dokumentační: Otakar Rambousek, Antonín Roubík a Miroslav Jirásek
Komise hospodářská: Felix Nevřela, Miloš Kunta, dr. Sluka
Komise sociální: Věra Melicharová, Růžena Krásná, ?
Komise revizní: Josef Čech, Josef Herl
(Zdroj: Dokumentační středisko KPV)
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sát okresních poboček K 231, o měsíc později jich bylo dokonce
o třicet více.
Původně měly okresní přípravné výbory K 231 vzniknout také
na Slovensku – žofínského setkání se 31. března 1968 ostatně
zúčastnila řada bývalých politických vězňů z východní části
republiky a Emil Vidra se dokonce stal členem předsednictva.
Nakonec však Slováci 7. dubna 1968 založili v Bratislavě vlast
ní sdružení, které následně vyvíjelo zcela samostatnou činnost.
V podstatě samostatně začala také nakonec působit brněn

ská organizace K 231 (předsedou byl bývalý brněnský starosta
a národně socialistický politik Josef Podsedník, 1903–1990), jejíž
vedení mělo oproti pražskému ústředí odlišné postoje například
k podmínkám členství, rozsahu rehabilitací a přístupu k vedení
komunistické strany. Jedním z důsledků bylo podání samostat
né registrace s vlastními stanovami. Na zemském sjezdu v Brně
ovšem byl mezi představiteli obou proudů dohodnut smír s tím,
že se vzájemné rozpory budou řešit až na podzimním celostát
ním sjezdu K 231, který se však již nikdy neuskutečnil.

Z projevu Jana Šmída na zakládajícím shromáždění K 231 (31. březen 1968)
Zásada ne naše, ale zásada vládnoucích kruhů strany a státu musí být: Že není-li něco červené, neznamená to, že je to černé a že to patří do kriminálu. [velký
potlesk] […] A proto my říkáme, že zajistí-li nám někdo lidskou důstojnost, svobodu a blahobyt, a tato svoboda musí být tak široká, jak si ji představují všichni
lidé na světě, je nám to jedno, jak si tento režim říká, jakým ismem ozdobí své jméno.
(Zdroj: Dokumentační středisko KPV)
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1.

2.

1. Členské přihlášky K 231 měly různou podobu (1968, zdroj: Archiv
Národního muzea) 2. Pozdravný telegram zakládajícímu shromáždění
na Žofíně (31. březen 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 3. Akce
na Žofíně vzbudila velkou pozornost i za hranicemi Československa,
o čemž svědčí články v zahraničním tisku. Jejich překlad pro potře
by K 231 pořídil Antonín Roubík (duben 1968, zdroj: Archiv Národního
muzea)

3.

4.

5.

4. Pozvánka na zakládající schůzi okresní pobočky K 231 ve Vamber
ku vycházela z pokynů přípravného výboru K 231 (květen 1968, zdroj:
Archiv Národního muzea) 5. Zpráva dokumentační komise přípravné
ho výboru K 231, kde jsou zaznamenány případy týrání vězňů v pade
sátých letech, mohla vyjít až v exilu. Obálka prvního vydání z roku 1973,
publikaci připravili Ladislav Gruber a Otakar Rambousek (zdroj: Libri
prohibiti) 6. Jedním z hlavních cílů K 231 bylo shromáždit co nejvíce
svědectví o krutých padesátých letech. Oběžník dokumentační komise
přípravného výboru K 231 (jaro 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)

6.
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Osobnosti K 231

Do K 231 se v roce 1968 přihlásilo několik desítek tisíc bývalých
politických vězňů, mezi nimiž byla řada významných osobností.
Většina z nich byla odsouzena k dlouholetým trestům těžkého
žaláře, někteří odsouzení dokonce odcházeli ze soudní síně
s vyhlídkou na doživotní pobyt za mřížemi. Až na menší část
byli propuštěni teprve v šedesátých letech. Na zakládajícím
shromáždění na Žofíně 31. března 1968 si jeho účastníci zvo
lili do předsednictva přípravného výboru K 231 Karla Nigrína
(předseda), Jaroslava Brodského (generální tajemník), Václava
Palečka, Jana Šmída a Josefa Kovařovice. Původně byl členem
předsednictva také Emil Vidra, který však o několik dnů později
spoluzaložil samostatnou organizaci bývalých politických vězňů
na Slovensku a ve vedení K 231 již nepůsobil. Publikované foto
grafie zmíněných členů předsednictva, které bylo později rozší
řeno i o další členy, pochází z vyšetřovacích spisů. Vyfotografo
vala je Státní bezpečnost po jejich zatčení na konci čtyřicátých
a na počátku padesátých let.

Emblém K 231 vznikl na jaře 1968 jako návrh podoby členského odznaku
(zdroj: Libri prohibiti)
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Karel Nigrín (1904–1982)
V roce 1926 ukončil studia na Filosofické fakultě Univerzity
Karlovy. Působil jako středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu
v Benešově, v Nových Zámcích a v Uherském Hradišti. V roce
1939 uprchl do Francie, kde nejdříve učil na střední škole
a poté působil jako ředitel informační sekce Československé
ho národního výboru. V červnu 1940 odešel do Anglie, kde
působil na československém ministerstvu zahraničních věcí.
Po roce 1945 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí jako
vrchní odborový rada. Byl členem národně socialistické strany
a působil v její hospodářské radě. Po „vyakčnění“ v únoru 1948
odešel pracovat jako úředník na ředitelství pro cestovní ruch
v Bratislavě. Dne 6. února 1949 byl zatčen StB a v červnu 1949
byl Státním soudem odsouzen za velezradu na doživotí. Podle
rozsudku měl pomoci řadě osob odejít do exilu. Amnestií mu
byl trest snížen v roce 1955 na pětadvacet let a v roce 1963
na šestnáct let. Téměř celou dobu věznění prožil v Leopoldově,
opakovaně byl kázeňsky trestán. Propuštěn byl teprve 3. prosin
ce 1963. V roce 1968 byl zvolen do čela prozatímního ústřed
ního výboru K 231. Po srpnové okupaci se stáhl do ústraní. Až
do své smrti žil pod drobnohledem Státní bezpečnosti a opako
vaně byl zván k výpovědím. Tajná policie o něm shromažďovala
dokumenty ve svazku s krycím názvem „Předseda“ (informace
bohužel poskytovali Státní bezpečnosti i jeho někteří přátelé
a bývalí členové K 231). Karel Nigrín je autorem historických
textů o protinacistickém odboji.
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Fotografii Karla Nigrína pořídila Státní bezpečnost (1949, zdroj: Národní
archiv)

Jaroslav Brodský (1920–1981)
V roce 1940 absolvoval Učitelský ústav v Soběslavi. V násle
dujících dvou letech pracoval jako knihovník na tamním měst
ském úřadě, poté se již výhradně věnoval učitelské praxi, nejdří
ve v Táboře a poté v Brné nad Labem, kde byl ředitelem školy.
Po válce působil v národně socialistické straně a v Krajské radě
odborů jako zástupce Svazu školství a osvěty Ústeckého kraje.
V únorových dnech roku 1948 byl jako politicky nespolehlivý
„vyakčněn“. V létě roku 1948 jej okresní soud očistil z nepravdi
vých nařčení o kolaboraci za války. Odešel pracovat do Česko
slovenských stavebních závodů v Teplicích, kde vystřídal pozi
ce úředníka, kuchaře a přednosty plánovacího oddělení. Dne
10. června 1950 byl zatčen StB a následně byl odsouzen k pat

nácti letům těžkého žaláře. Prošel vězeňskými tábory na Jáchy
movsku a Příbramsku, účastnil se hladovky na táboře Vojna.
Poté byl transportován do Leopoldova, kde strávil řadu měsíců
na izolačním oddělení. Propuštěn byl v květnu 1960. Poté praco
val jako dělník v Pozemních stavbách a v druhé polovině šede
sátých let vyučoval angličtinu. V roce 1968 patřil jako generál
ní tajemník k nejznámějším představitelům K 231. Několik dní
po okupaci odešel do exilu, kde vydal knihu vzpomínek (Řešení
gama). V Československu byl v nepřítomnosti odsouzen za údaj
ný trestný čin podvracení republiky k osmi letům vězení. Zemřel
v kanadském Torontu.

Josef Kovařovic (1908 – po roce 1976)
Po absolvování vysokoškolských studií práv nastoupil do
Škodových závodů. Státní bezpečností byl zatčen v roce 1954
a následně odsouzen za velezradu k čtrnácti letům odnětí svo
body. Pobýval v řadě vězeňských zařízení po celém Českoslo
vensku: v Praze, Leopoldově, na Jáchymovsku i Příbramsku. Pro
puštěn byl na amnestii v květnu 1960. V roce 1968 patřil mezi
zakladatele přípravného výboru K 231, řídil jeho právní komisi.
Byl hlavním autorem stanov K 231.

Fotografie Jaroslava Brodského se dochovala ve vězeňském spise (1951,
zdroj: Národní archiv)

Fotografie Josefa Kovařovice po zatčení (1954, zdroj: Národní archiv)
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Jan Šmíd (1910–1983)
Absolvent lékařské fakulty. Za nacistické okupace byl v letech
1944 až 1945 vězněn. Po válce působil jako major zdravotní služ
by v armádě. Dne 10. září 1948 byl zatčen a následně odsouzen
k doživotí za zločin neoznámení trestních činů a vojenské zrady,
kasaci, ztrátě vyznamenání a čestných odznaků a propadnutí tře
tiny majetku. V roce 1953 mu byl amnestií snížen trest na pětadva
cet let. Vězněn byl v Leopoldově a na Jáchymovsku (Mariánská,
Ústřední ve Vykmanově). V roce 1960 byl propuštěn na amnestii,
první rok pracoval jako kopáč. Teprve poté mohl působit jako
lékař v Mníšku u Liberce. V roce 1968 patřil mezi zakladatele
K 231. Dne 30. srpna 1968 odjel do Francie a do republiky se již
nevrátil. Pracoval poté ve Švýcarsku jako lékař. V roce 1972 byl
za nepovolené opuštění republiky odsouzen k pěti letům odnětí
svobody nepodmíněně a k propadnutí majetku.

Jan Šmíd na fotografii z vězeňského spisu (1949, zdroj: Národní archiv)
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Václav Paleček (1901–1970)
Po studiích na univerzitách v Praze (Vysoká škola strojní
a elektrotechnická a Vysoká škola obchodní), Ženevě a Oxfor
du pracoval v Obchodní komoře. Angažoval se ve studentském
hnutí v meziválečném Československu, byl jeho představitelem
v mezinárodních organizacích. Byl zakladatelem Klubu akademi
ků Československé strany národně socialistické. Na počátku dru
hé světové války působil v zahraničním vojsku ve Francii, po pře
chodu do Velké Británie pracoval od roku 1941 na ministerstvu
financí československé vlády v exilu (v roce 1943 působil jako
ministr). Byl předsedou Svazu československého studentstva
v zahraničí a od roku 1940 předsedou Ústředního svazu česko
slovenského studentstva v zahraničí. Po ustavení Světové rady
mládeže v Londýně v roce 1942 se stal jejím předsedou. Jeho
zásluhou se 17. listopad stal mezinárodním dnem studentstva.

Václav Paleček (Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

V letech 1944 až 1945 působil jako delegát vlády ve spojenecké
komisi pro odzbrojení Německa. V červnu 1945 byl jmenován
zvláštním vyslancem a zplnomocněným ministrem pro němec
ké záležitosti, vedoucím vojenské mise u Spojenecké kontrolní
rady v Berlíně s propůjčenou hodností generála. Po návratu
koncem roku 1947 působil na ministerstvu zahraničních věcí.
Po únoru 1948 byl propuštěn. Poprvé byl krátce zatčen v červnu
1949, podruhé koncem roku 1949. Byl vyslýchán a mučen také
sovětskými poradci. V roce 1951 byl odsouzen k třinácti letům
těžkého žaláře za velezradu a špionáž a ke konfiskaci celého
majetku. Ve věznicích strávil osm let. Prošel Pankrácí a Valdice
mi, na táboře Nikolaj se v roce 1955 zúčastnil hladovky vězňů.
Během maďarských událostí v roce 1956 byl ve Vykmanově
izolován od ostatních vězňů. V roce 1955 mu byl trest amnes
tií snížen o dva roky a peněžitý trest o 10 000 Kčs. V roce 1957
byl po revizi rozsudku a snížení trestu na sedm let propuštěn
a v roce 1965 byl Nejvyšším soudem rehabilitován. V roce 1968
byl spoluzakladatelem a místopředsedou K 231. Po srpnové
okupaci navštívil své přátele ve Velké Británii a USA, kde zemřel
v Kalifornii. V roce 1992 mu byl prezidentem republiky propůj
čen Řád T. G. Masaryka in memoriam.

První strana zápisu ze schůze rozšířeného vedení K 231
(duben 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)
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K 231 a Komunistická strana
Československa

V počátcích Pražského jara se zdálo, že vedení KSČ iniciativu
bývalých politických vězňů přivítá. Agilními mluvčími „obrodné
ho procesu“, kteří otvírali prostor tiskové svobodě a všemožným
občanským aktivitám, se stali rehabilitovaní komunisté – napří
klad Josef Smrkovský nebo Gustáv Husák. Jejich hlasy získávaly
vystoupením v médiích na váze a měly významný vliv na vedení
KSČ. Rehabilitace se staly jedním z témat, o nichž opakovaně
jednalo předsednictvo ÚV KSČ a jež byla přirozeně zahrnuta
do nově připravovaného Akčního programu KSČ.
Po vzniku K 231 se však ukázalo, že vedení KSČ po počáteční,
zřejmě upřímně míněné snaze provést důsledné rehabilitace neko
munistů, začalo obracet, protože mezi bývalými politickými vězni
byli i aktivní odpůrci režimu. Vedení KSČ si začalo uvědomovat, že
rehabilitace, pokud by byly provedeny důsledně, by zákonitě ved
ly nejen k potrestání viníků a tvůrců metod, které byly odmítnuty,
ale k zpochybnění celého politického systému, který je způsobil.
Jeho cílem se proto stalo rozpuštění K 231. Dokonaný obrat potvr
dilo květnové zasedání ÚV KSČ (29. května–1. června 1968). Každý
účastník zasedání dostal na svůj stůl tajný podkladový materiál
nazvaný Informace o některých poznatcích v činnosti K 231. Ten
to materiál zásadně ovlivnil atmosféru v sále a posílil odmítavý
pohled řadových členů ÚV KSČ na K 231. Odmítavě se vůči klubu
bývalých politických vězňů vymezil zejména Alexander Dubček,
který vedle jiného řekl, že ve sdružení jsou „i lidé odsouzení prá
vem za protistátní činnost“. Zároveň z tribuny zasedání vyhlásil
mediální kampaň proti K 231, jež se odehrála hlavně na strán
kách Rudého práva v následujících čtrnácti dnech.
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Vedení KSČ si na mediální kampani ověřilo, že tato cesta
k zániku K 231 nepovede. V přímé souvislosti se sovětským
nátlakem, který nabýval na intenzitě od 4. července 1968
a vrcholil „varšavským dopisem“ z 15. července 1968, změnilo
svoji strategii a přestávalo si hrát na „demokraty“. V tichosti zača
lo připravovat dvě zákonné normy, které by nebezpečí vzniku
a faktické existence nových organizací mimo rámec Národní
fronty a tedy mimo kontrolu KSČ eliminovaly. První normou
měl být ústavní zákon o Národní frontě, který ale parlament
odmítl projednat. Druhou normou, která byla připravována
před plánovaným jednáním československé a sovětské politic
ké reprezentace v Čierné na Tisou (29. července–1. srpna 1968),
bylo „zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění
o dočasných opatřeních v oblasti tisku, sdružování a shromaž
ďování“. Ani tato norma však nebyla schválena. Na pořad dne

tak znovu přišel modifikovaný ústavní zákon o Národní frontě,
na jehož základě by bylo možné úředně zakázat jak K 231, tak
Klub angažovaných nestraníků a sociální demokracii.
Souběžně s pokusy o úřední zákaz K 231 muselo vedení
KSČ hledat i jiné způsoby dohody. Bylo jisté, že v Čierné budou
sovětští představitelé s odkazem na existenci „klubů“ doka
zovat, že v Československu propukla „kontrarevoluce“. Proto
se paralelně s bezvýsledným jednáním o zákonném opatření
25. července 1968 konala klíčová schůzka mezi zástupci čes
koslovenské vlády a K 231. Na schůzce se zrodila kompromisní
dohoda, jejíž princip tkvěl v tom, že sami poškození se měli
podílet na rehabilitaci při současné změně dosavadních forem
organizace a činnosti K 231. Hledání dohody mezi vládou
a K 231 však dospělo jen do přípravné fáze a bylo přerušeno
příchodem vojsk Varšavské smlouvy.

Alexander Dubček na zasedání předsednictva ÚV KSČ 7.–8. května 1968
Myslím, že velká chyba se stala v tom, že soudruzi v našem rozhlasu a televizi i v tisku některým těmto nově formujícím se klubům dali takovou obrovskou
publicitu, jako je ten KAN a K 231, prostě když sami nevíme, co se z toho vyvine, bez zaujetí stanoviska ministerstva vnitra, které má na starosti tuto registraci,
bez předložení určité politické platformy.
(Zdroj: Národní archiv)
Generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv na setkání s představiteli KSČ v Moskvě (4. květen 1968)
Nemáme žádný důvod říkat, že zkušenosti ze socialistické výstavby v Československu za uplynulých 20 let byly neúspěšné. Přistoupit k této zkušenosti z takových pozic, které u vás zaujaly různé „kluby“, jednotliví reakční činitelé a organizace, jak se to hlásá kdesi na manifestacích a shromážděních, by znamenalo
zavrhnout celou historii rozvoje československého státu. Hodnocení těchto kruhů samozřejmě v žádném směru neodpovídají skutečnosti.
(Mezinárodní souvislosti československé krize. Prosinec 1967–červenec 1968. Praha–Brno 1996, s. 180–181.)
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1.

2.

1. Dálnopis prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka varující
regionální organizace KSČ před sjezdem K 231 vznikl necelé dva týdny
po návratu z Moskvy, kde Leonid Brežněv označil K 231 za hlavní nástroj
„kontrarevoluce“ v Československu (16. květen 1968, zdroj: ÚSD) 2. Zná
mé tváře Pražského jara, představitelé KSČ Alexander Dubček a Zdeněk
Mlynář, se od května 1968 vyjadřovali o K 231 na stranických schůzích

3.

4.

jednoznačně nepříznivě (duben 1968, zdroj: ÚSD) 3. Archivní doku
menty dokládají snahu nejvyššího vedení KSČ dosáhnout zákazu čin
nosti K 231 a dalších nových organizací před okupací Československa
(16. červenec 1968, zdroj: Národní archiv) 4. Představitelé KSČ a varšav
ské pětky na setkání v Bratislavě, kde měla sovětská strana požadovat
vedle jiného také zákaz „klubů“ (3. srpen 1968, zdroj: ÚSD)

Zdeněk Mlynář 12. května 1968 prohlásil o K 231 na celostátní poradě funkcionářů KSČ v Praze
K 231, to je tedy něco docela jiného. To je opravdu jev, který nemá z hlediska dokonalosti demokracie ani Její Veličenstvo britská královna. Protože to překračuje všechny meze. To je vlastně spolek lidí zčásti právoplatně odsouzených, kteří sami sebe prohlásili za odsouzené neprávoplatně. Nikdo tam u jisté
části z nich žádnou rehabilitaci neudělal a myslím, že ani neudělá. A ti tedy vystupují jako politická síla.
(Zdroj: Národní archiv)
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K 231 a ministerstvo vnitra

Již 27. března 1968 se podařilo budoucím zakladatelům K 231
dosáhnout přijetí na ministerstvu vnitra. Vztah silového resor
tu a K 231 ale vůbec nebyl tak idylický, jak by se mohlo zdát ze
známého popisu návštěvy představitelů klubu u ministra vnitra
Josefa Pavla v dubnu 1968, jak ho vylíčil Jaroslav Brodský v knize
Řešení gama. Na jedné straně obě strany zdánlivě korektně spolu
jednaly o podobě stanov K 231, na straně druhé připravovaly
represivní složky ministerstva vnitra dezinformační kampaně
proti bývalým politickým vězňům v tisku a snažily se podrobně
monitorovat jejich aktivity.
Ovšem také uvnitř samotné Státní bezpečnosti docházelo
k vnitřnímu pnutí mezi zastánci demokratizace poměrů a pří
vrženci starého pořádku. A přestože byly vydávány rozkazy, kte
ré v řadě věcí omezovaly činnost tajné policie v rámci kontroly
společnosti (viditelné to bylo v poklesu počtu agenturního roz
pracovávání osob, využívání operativní techniky a zahájených
vyšetřování), řada příslušníků tato nařízení obcházela nebo zce
la ignorovala. StB měla k dispozici často velmi podrobné infor
mace o shromážděních bývalých politických vězňů a zakládání
jednotlivých poboček na úrovni okresů. K velkému množství
volených představitelů K 231 byly získávány informace o jejich
životě, minulé „protistátní trestné činnosti“, výkonu trestu i cho
vání po propuštění. Jazyk těchto dokumentů se příznačně
příliš nelišil od frazeologie padesátých let. Na centrální úrovni
se činností K 231 a dalších nových organizací zabývala Hlavní
správa StB, respektive její analytický odbor. V jeho rámci vznik
la již v dubnu 1968 tisková skupina, nejprve o dvou pracovní
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cích, kteří dostali za úkol připravit faktickou obhajobu činnosti
bezpečnostního aparátu v letech 1948 až 1968. Jejich výstupy
měly podobu tiskových zpráv, novinových článků nebo pod
kladů pro tiskové konference vedení ministerstva vnitra. Tisko
vá skupina na základě uveřejňovaných článků v denním tisku
vytipovala několik konkrétních případů z padesátých let, které
měly charakterizovat práci bezpečnostního aparátu. Skupina
také připravovala pro ministerstvo vnitra odpovědi na konkrét
ní dotazy sdělovacích prostředků. Vzhledem k novým veřejným
útokům na minulost bezpečnostního aparátu byla personálně
posílena.
Pro potřeby ministerstva vnitra a KSČ analytický odbor
v květnu 1968 vypracoval „Zvláštní zprávu“, v níž byli nejvyš
ší funkcionáři strany a státu informováni o založení K 231
a jeho dalších aktivitách od konce března 1968. Pozornost byla

ve zprávě věnována také minulosti vedoucích osobností K 231.
Od konce května 1968 se činnost tiskové skupiny stále více
soustřeďovala na činnost K 231, respektive jeho představitelů,
a to nejen v pražském ústředí, ale i v regionech. Jednalo se asi
o patnáct osob (Josef Čech, Karel Nigrín, Václav Paleček, Rado
van Procházka, Otakar Rambousek, Jan Šmíd a další), které si
tisková skupina vytipovala a k nimž shromažďovala veškeré
dostupné informace (na základě provedené lustrace si v archi
vu vyžádala ke studiu jejich vyšetřovací spisy a operativní doku
mentaci). Analytický odbor také podával informace o jednání
K 231 na různých úřadech, jeho snaze o prosazení rehabilitací
a o vnitřních vztazích mezi jeho představiteli. Získané informa
ce StB naplno využila zejména po srpnové okupaci, kdy také
opět posílila operativní práci a síť spolupracovníků.

Zpráva mjr. Mikše o činnosti tiskové skupiny analytického odboru Hlavní správy StB (3. červen 1968)
V současné době práce celé tiskové skupiny je zaměřena na zpracování článků o dřívější nepřátelské činnosti asi 15-ti osob z okruhu funkcionářů nebo představitelů K–231. K tomuto účelu jsou soustřeďovány vyšetřovací a operativní materiály včetně dokumentace.
(Zdroj: ABS)
Vzpomínka Jaroslava Brodského na diskusi členů K 231 o prvním jednání s ministrem vnitra Josefem Pavlem
Kdo je ten, s nímž jsme večer předtím jednali? Je to onen sovětský agent, který před dvaceti lety ozbrojil dělníky a hnal je jako nadšené stádo
ulicemi Prahy, aby proklestili cestu Sovětům na evropskou křižovatku? Je to stále ten, jenž byl z pověření Zorinova zakladatelem onoho
obludného trojúhelníkového systému fízlů: kontrola – superkontrola – hyperkontrola? Je to trojský kůň, který se dnes s vyraženými zuby
vrací? (Řešení gama. Ústí nad Labem 2007, s. 108.)
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1.

1. Odpověď ministerstva vnitra na žádost představitelů přípravného výbo
ru K 231 o registraci (duben 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 2. Taj
nou zprávu o činnosti K 231 vypracovalo ministerstvo vnitra pro zasedání
pléna ÚV KSČ (květen 1968, zdroj: Národní archiv) 3. Kampaň v tisku proti

2.

3.

4.

K 231 připravovala a řídila Státní bezpečnost, která si pořizovala pro svoje
potřeby výstřižky článků (1968, zdroj: ABS) 4. Sdělení vedení K 231 okres
ním pobočkám o stavu jednání s ministerstvem vnitra (20. červen 1968,
zdroj: Archiv Národního muzea)
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Rehabilitace v roce 1968

Politické procesy patřily k průvodním rysům komunistického
režimu v Československu po celé období jeho trvání (k politicky
motivované perzekuci obyvatel navíc docházelo již před úno
rem 1948). Nejvíce osob bylo odsouzeno v jeho zakladatelském
období, tedy v letech 1948 až 1954, kdy byla odsouzena větší
část z okolo 270 000 lidí, kterých se po roce 1989 týkala reha
bilitace. Politické procesy se dotkly všech věkových i sociálních
skupin obyvatelstva. Od poloviny padesátých let se na veřejnost
dostávaly oficiální zprávy o „porušování socialistické zákonnosti“,
a to nejen v souvislosti s revizemi rozsudků z politických proce
sů. Až na výjimky se ovšem tehdy jednalo o postižené bývalé
členy Komunistické strany Československa. U ostatních případů,
kterých byla ovšem drtivá většina, byly podobné výroky zpra
vidla tabu. Rehabilitací postižených členů komunistické strany
se postupně zabývaly čtyři komise, kterým se dostalo označe
ní Barákova (1955–1957), Kolderova (1962–1963), barnabitská
(1963) a Pillerova (1968–1969, poté do 1971 v čele s Kempným).
Vzhledem k postupnému uvolňování režimu se stále více
očekávalo, kdy dojde na otevření otázky soudní rehabilitace
nekomunistických politických vězňů. Částečné nebo i úplné
rehabilitace se do roku 1968 každopádně dočkal pouze zlomek
postižených, popřípadě jejich pozůstalých. O rehabilitaci (neko
munistických) politických vězňů se ve větším rozsahu poprvé
začalo hovořit teprve na jaře 1968. Základní otázkou bylo, v jaké
míře a jakou formou. Bylo rozhodnuto, že k rehabilitacím dojde,
zmínka o nich se objevila i v programovém prohlášení vlády
Oldřicha Černíka ze dne 24. dubna 1968. Návrh zásad zákona
53

o soudních rehabilitacích přijala vláda na své schůzi 22. května
1968. Dne 6. června 1968 vláda ČSSR svým usnesením č. 187
schválila návrh zákona o soudní rehabilitaci a návrh ústavního
zákona, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soud
ců (zákon č. 81/1968 Sb.), schválila také stanovisko vlády k reha
bilitacím. O den později prodloužila termín pro zahrnutí případů
do soudních rehabilitací z 31. prosince 1956 až do 31. července
1965. Výchozí termín 24. říjen 1948 jako den přijetí zákona č.
231/1948 Sb. zůstal beze změny. Národní shromáždění přija
lo zákon č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci 25. června 1968,
s účinností od 1. srpna 1968.

Zákon byl částečně ovlivněn vládnoucí ideologií, tehdejším
politickým klimatem i rozložením sil v komunistické straně.
Zůstaly v něm zachovány diference, rozsudky nebyly rušeny
plošně (důvody byly ideologické, organizační, finanční i časové).
Počítalo se s tím, že se zákon bude týkat přibližně 30 000 osob.
Byly jím dotčeny i některé formy mimosoudní represe, jako zařa
zení do tábora nucené práce (podle zákona č. 247/1948 Sb.).
Tito občané měli nárok na odškodnění, podobně jako rolníci
a živnostníci postižení v rámci likvidace svých stavů. K projed
nání připravovaného zákona o mimosoudní rehabilitaci ale již
nedošlo. Rehabilitace se vztahovaly i na zemřelé, odhadovalo se,

Rehabilitace jako hlavní cíl K 231
Hlavním cílem sdružení bývalých politických vězňů byla jejich rehabilitace – nejen soudní, občanská a majetková, ale také politická a mravní. V kompetenci
měla tuto otázku právní komise, v jejímž čele stál JUDr. Josef Kovařovic. Komise spolupracovala na rehabilitační legislativě. Vypracovala „zákon o obecném
smíru“, který 15. května 1968 zaslala Národnímu shromáždění. Návrh předpokládal zrušení rozsudků v politických věcech de lege a uložení bezpečnostních
a soudních materiálů v zapečetěných archívech na dvacet let, aby se k nim vrátila jako k předmětu historického studia až příští generace. Tento návrh však byl
komunistickou stranou odmítnut. Návrhem se K 231 zříkal individuální satisfakce pro svoje jednotlivé členy. Jeho postoj byl proto vskutku velkorysý. Hlavním
motivem bylo přesvědčení, že budou-li všechny jednotlivé případy projednávány soudně, vznikne nedohledný řetěz obvinění proti justiční a bezpečnostní
praxi komunistického státu, který ohrozí vytvoření normálních poměrů v zemi. Dalo se předpokládat, že reakce tisku a veřejnosti budou také často – a to
zcela důvodně – velmi emotivní. Přesto však navržený lex Kovařovic nebyl uzákoněn. Je také příznačný jeden z důvodů pro zamítnutí stanov K 231, které
zmínil ministr vnitra Jan Pelnář v dopise přípravnému výboru K 231 5. září 1968: „K dosažení účelu sledovaného zamýšlenou organizací byly již vytvořeny
předpoklady a záruky přijetím zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci a opatřením vlády k zabezpečení práv a oprávněných potřeb rehabilitovaných
občanů; tato opatření se měla konat prostřednictvím národních výborů i ostatních orgánů státní správy, jakož i prostřednictvím rehabilitačních komisí ÚV
NF a rehabilitačních poraden při SPB. Vzhledem k těmto důvodům byla činnost K 231 shledána jako nadbytečná.“
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že by státní pokladnu přišly asi na 2.5 miliardy Kčs. Rehabilitovaní
by obdrželi v hotovosti 20 000 Kčs, nad tuto sumu do deseti let
splatné státní dluhopisy. Zákon se dotkl i těch, kteří měli zodpo
vědnost, hlavně vyšetřovatelů, prokurátorů a příslušníků ozbro
jených sborů (stranických a vládních představitelů se přirozeně
netýkal). Ti mohli být odvoláni z funkce, mohl jim být ukončen
pracovní poměr a v případě, že se dopustili trestného činu, měli
za něj nést zodpovědnost.
Zákon č. 82/1968 Sb. byl prvním pokusem o komplexní
nápravu represí a zločinnosti uplynulých dvou desetiletí, ale
neměl dlouhého trvání. Federální shromáždění zákon o soudní
rehabilitaci dne 8. 7. 1970 novelizovalo, neboť byl údajně příliš
velkorysý. Období, kterého se rehabilitace týkala, bylo zúženo

na léta 1949 až 1956, bylo také o mnoho těžší dosáhnout zru
šení rozsudků. Rehabilitace v omezeném rozsahu sice probíha
ly i nadále přibližně do poloviny 70. let, ale často se stávalo, že
došlo ke změně rehabilitačního výnosu a politický vězeň, reha
bilitovaný již zcela nebo částečně, byl rehabilitován v menším
rozsahu, nebo dokonce došlo ke zrušení rehabilitace.
Podle zákona č. 82/1968 Sb. bylo 2 900 osobám zrušeno soud
ní rozhodnutí, znovu bylo odsouzeno 182 osob. Po nástupu nor
malizace bylo Nejvyšším soudem ČSSR vyhověno 1 714 (z 1 860)
stížnostem generálních prokurátorů ČSR i SSR pro porušení
zákona. Podle zákona č. 82/1968 Sb. tak bylo plně rehabilitová
no asi 1 500 osob.
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1.

2.

1. Jako cesta ke smíření byla koncipována zádušní mše v Katedrále
sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha 20. června 1968. Jaký prostor měli
bývalí poličtí vězni v období Pražského jara, naznačuje pozvánka
na rekviem za oběti komunistické režimu. Mohlo na ní být pouze
uvedeno, že mše je sloužena za „oběti násilí“ (červen 1968, zdroj:
Archiv Národního muzea) 2. Bývalé politické vězně podpořila různým
způsobem řada institucí a osob. Například Karel Gott v květnu 1968

3.

4.

věnoval K 231 výtěžek ze svého koncertu. Výstřižek článku z deníku
Lidová demokracie si pořídila StB pro operativní potřeby (15. květen
1968, zdroj: ABS) 3. Dopis jednoho z bývalých politických vězňů
z proslulého tábora „L“ ve Vykmanově, kde se třídila uranová ruda, byl
napsán po veřejné výzvě K 231 v Lidové demokracii (duben 1968,
zdroj: Archiv Národního muzea) 4. První strana zákona o rehabilitacích
(červen 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)
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Okupace a zánik K 231

Vstup vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa
násilně ukončil téměř pětiměsíční zakladatelskou činnost K 231.
Příslušníci sdružení bývalých politických vězňů neměli pochyb
nosti o tom, že další existence jejich organizace je v okupované
zemi nemožná. První myšlenkou, která zřejmě nezávisle napadla
většinu funkcionářů výboru, bylo zajištění osobní bezpečnosti
členů K 231.
Po prvotním šoku, který vyvolala invaze, a po odeznění obav
z okamžité represe členů K 231, se 27. srpna 1968 sešel přípravný
výbor, aby projednal likvidaci organizace. Vrcholným funkcioná
řům klubu výbor doporučil legální výjezd na platný cestovní pas.
Od uvažovaného ilegálního přechodu hranic všech bývalých
členů K 231 mělo být naopak upuštěno. Z ústředního přípravné
ho výboru emigraci z Československa zvolili například Jaroslav
Brodský, Otakar Rambousek, Antonín Roubík, Zdeněk Mráz, Jan
Šmíd, Lubor Havel, Jiří Krupička a další.
Klíčový čtvrtý bod Moskevského protokolu, který měla čes
koslovenská politická reprezentace po návratu do okupované
země plnit, obsahoval také formulaci, že je nutné „zastavení čin
nosti různých skupin a organizací stojících na antisocialistických
pozicích“. To se přirozeně týkalo K 231. Prvním, kdo začal ten
to bod protokolu plnit, byla československá vláda. Na zasedání
28. srpna 1968 se usnesla na tom, že připraví „příslušné vládní
dokumenty (...) k zákazu činnosti klubů K 231 a KAN“. Minister
stvo vnitra dne 5. září 1968 vydalo rozhodnutí o tom, že stano
vy K 231 neschvaluje, a tím také zanikalo oprávnění ústředního
přípravného výboru k další činnosti. Nemožnost existence K 231
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potvrdil o týden později i parlament, když přijal modifikovaný
zákon o Národní frontě.
Na základě rozhodnutí ministerstva rozeslal přípravný výbor
K 231 hned 6. září 1968 všem okresním pobočkám oběžník,
v němž je vyzval k ukončení činnosti a k likvidaci veškerých
závazků. Rovněž jim poděkoval za vykonanou práci pro řadové
členy K 231, kteří se napříště měli obracet na poradny Svazu
protifašistických bojovníků. Tyto poradny měly všem obča

nům s nárokem na rehabilitaci bezplatně poskytovat právní
zastoupení.
V souladu s rozhodnutím ministerstva měla likvidace K 231
trvat maximálně do 19. září 1968. Protokol o likvidaci všech
pohledávek a závazků odevzdal na ministerstvu vnitra 20. září
1968 osobně předseda přípravného výboru Karel Nigrín. Sou
časně na tomto úřadě prohlásil, že „dnešním dnem se tedy K 231
stává věcí minulosti“.

Generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv na moskevské schůzce představitelů „varšavské pětky“ o podmínkách uložených KSČ, jejichž
nesplnění vyžaduje okamžitý vojenský zásah v Československu (18. srpen 1968)
Kromě všeobecných věcí o tom, že předsednictvo ÚV KSČ přebírá do svých rukou všechny prostředky masové propagandy a zaměří je žádaným směrem, [slíbili, že] provedou také všechno nezbytné: přijmou odpovídající zákon zakazující organizování sociálnědemokratické strany a také zákony zakazující organizování rozličných klubů typu Klubu 231 a „angažovaných nestraníků“, potvrdí věrnost kursu Varšavské smlouvy. Ale to nejdůležitější, co bylo pevně domluveno,
je, že slíbili zasadit úder pravicovým silám v samotném ÚV.
(Mezinárodní souvislosti československé krize. Červenec–srpen 1968. Praha–Brno 1996, s. 193.)

Předseda K 231 Karel Nigrín kanadským krajanům (před srpnovou okupací 1968)
Věříme v tomto směru rozhodujícím činitelům ČSSR a věříme zároveň, že nás nechtějí oklamat. Chceme zachovat demokratickou strukturu klubu a pomáhat
jeho členům. V těchto ohledech postavení klubu v národě a státě jest synonymem naší demokracie, demokratického socialismu a svobody.
(Zdroj: Archiv Národního muzea)
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1.

2.

3.

4.

1. První strana informace vedení přípravného výboru K 231 okresním
pobočkám o plánované činnosti na další dva měsíce. Přesně po jejich
uplynutí byla činnost sdružení zastavena ministerstvem vnitra (5. červe
nec 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 2. Pražské ulice po okupaci
Československa (srpen 1968, zdroj: ÚSD) 3. Dálnopis náměstka minis
tra vnitra plk. Jana Majera krajským správám SNB o zákazu činnosti
KAN a K 231 (5. září 1968, zdroj: ABS) 4. Průvodní dopis a zpráva před
sedy Karla Nigrína ministrovi vnitra o ukončení činnosti K 231 (19. září
a 21. říjen 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)
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Posrpnové osudy členů K 231

Oběžníkem ze 6. září 1968 vydal přípravný výbor K 231 pokyn
všem svým okresním pobočkám, aby jejich veškeré aktivity byly
ukončeny k 19. září 1968. V očích komunistického režimu však
bývalí političtí vězňové zůstávali i po ukončení činnosti svého
sdružení „nepřátelskými osobami“. Státní bezpečnost pravidelně
informovala nejvyšší funkcionáře komunistické strany a státu
vedle jiných témat také o aktivitách osob bývalých představitelů
K 231. Při jejich sledování využila vlastní agenturní sítě a ope
rativní techniku. Zajímala se i nadále o jejich postoje, politické
názory, styky i kontakty do zahraničí.
Řada osob i z nejužšího vedení K 231 zvolila odchod do exi
lu. Mezi těmi nejznámějšími byli například Jaroslav Brodský, Jan
Šmíd, Jiří Krupička, Otakar Rambousek, Zdeněk Mráz, Antonín
Roubík a Miloslav Komínek. Jedním z hlavních důvodů byla bez
pochyby obava z nového zatčení a z toho, co by případný postih
mohl přinést pro jejich nejbližší. Nebyla nedůvodná, například
Jaroslav Brodský byl na počátku sedmdesátých let odsou
zen k vysokému trestu v nepřítomnosti nejen za svůj odchod
do zahraničí, ale i za aktivity v exilu (vydání knihy Řešení gama).
Jiní se ovšem rozhodli ve vlasti zůstat. Odmítali odejít, rozhodli
se zůstat v Československu, nadále vystupovat a jednat v duchu
svého přesvědčení, ovšem většinou již otevřeně nevystupovali
proti nastupujícímu normalizačnímu režimu. Do skupiny těch,
kteří zůstali doma, patřili Karel Nigrín, Radovan Procházka, Růže
na Vacková (jako jedna z mála bývalých členů K 231 se později
stala signatářkou Charty 77), František Falerski, Dagmar Skálová
nebo Josef Nestával. Tyto osobnosti i nadále zůstávaly v kontaktu
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s lidmi, kteří raději zvolili odchod z Československa. Především
bývalé členy Československé strany národně socialistické pode
zřívala Státní bezpečnost z úmyslu i nadále pracovat na „legální
bázi“, zejména v aparátu Československé strany socialistické či
Československé strany lidové. V některých krajích byli skutečně
na konci šedesátých let poměrně úspěšní, působili v krajském
stranickém aparátu Československé strany socialistické, ale ten
to stav neměl dlouhého trvání. Na počátku sedmdesátých let
byli ze strany vylučováni nebo v ní zůstávali pouze na papíře.
V sedmdesátých letech se pravidelně v ročních svodkách
Státní bezpečnosti z jednotlivých krajů objevovaly informace
o činnosti a aktivitách bývalých politických vězňů a těch, kte
ří se nejvíce angažovali v demokratizačním procesu roku 1968.
Tajná policie je „zpravodajsky“ dlouhodobě kontrolovala – pro
střednictvím agenturních sítí sledovala vytipované jednotlivce
i setkání bývalých muklů. Je nutné konstatovat, že spolupracov
níci Státní bezpečnosti pocházeli i z okruhu bývalých politických
vězňů (například Felix Nevřela, Čeněk Sovák, Ladislav Stočes
a Josef Kysela), byť vždy tvořili významnou menšinu. Postup

ně sice zájem tajné policie o bývalé představitele K 231 slábl,
ale až do konce osmdesátých let byli hodnoceni jako občané
druhé kategorie. Zmínit je nutné také zájem sovětské KGB. Pro
ti Pražskému jaru podnikla rozsáhlou operaci „Progres“, v jejímž
rámci vyslala do Československa také své rozvědčíky, kteří zde
působili pod krytím západních turistů. Podle sovětského defek
tora Vasilije Mitrochina se zajímali i o K 231: „Nejcennějším nevě
domým zdrojem KGB v řadách československých ‚kontrarevo
lucionářů‘ identifikovaných ve složkách, které Mitrochin viděl,
byl Leo Lappi [správně Lappy] (Freddi), bývalý politický vězeň
a zakládající člen K 231. Lappi sice byl československým obča
nem, ale v podstatě to byl etnický Němec, který KGB usnadnil
styky s opozicí daleko více, než většina československých obča
nů, kteří nemluvili západními jazyky. První kontakt s ním v říjnu
1968 navázala Alla, vydávající se za německy hovořící Švýcarku.“
„Normalizační“ režim si byl vědom nutnosti přijít s vlast
ním výkladem událostí, které se v Československu v průběhu
Pražského jara odehrály. Ať již to byl dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, příručky typu Fakta o roce

Ukázka z agenturního záznamu příslušníka StB po schůzce s tajným spolupracovníkem „Pavlem“ (1970)
Nygrýn [správně Nigrín] znovu opakoval, že není nic ztraceného, je třeba vyčkat a vědět o sobě. Má zprávy i z druhé strany o politické situaci ve světě. Západ
má nyní diplomatickou iniciativu ve svých rukou, a nikoli Východ, jak se to snaží vysvětlovat propaganda soc[ialistických] zemí. USA nyní navrhuje stažení
všech, jak vlastních, tak i sovětských vojsk z cizích zemí, a v tom vidí Nygrín [správně Nigrín] budoucnost a příležitost. Rovněž komunistické hnutí na celém
světě je v defensivě a není to tak zdaleka růžové ani v SSSR.
(Zdroj: ABS, osobní svazek „Předseda“, arch. č. 681 897 MV)
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1968 vydané tiskárnou Rudého práva, Rok 1968 − nechť mluví
fakta, novinové články typu „Síť K 231 a její úloha“. Všechny tyto
propagandistické texty měly za cíl jediné: zdiskreditovat bývalé
politické vězně, opět je ocejchovat nálepkou třídních nepřátel,

kteří spolupracovali se zahraničními tajnými službami. Název
jejich sdružení působil jako zaklínadlo, kterým se komunistický
režim oháněl ještě v roce 1988, když připomínal „kontrarevoluci“
v období Pražského jara.

Ukázka ze zprávy analytického odboru II. správy FMV Informace o současné situaci v K−231, KAN a Společnosti pro lidská práva
(8. listopad 1971)
I když nelegální činnost K−231 byla uvedena do klidu, býv. členové a funkcionáři K−231 se setkávají nadále v rámci okresů a krajů na schůzkách, kde analyzují
situaci, informují se o vnitropolitických a zahraničně politických problémech a utvrzují se v odporu k současnému zřízení. Jestliže ke schůzkám býv. odsouzených, kteří se poznali a spřátelili za dlouhodobých pobytů v nápravných zařízeních, docházelo již před rokem 1968, kvalitativní odlišnost současných schůzek
spočívá v jednoznačné orientaci na očekávanou brzkou změnu režimu. Změna režimu v ČSSR není očekávána od vnitropolitických přeměn, ale je odvozena
ze změn v zahraničně−politickém postavení SSSR, jehož pozice má být oslabena v důsledku jednání USA−ČLR.
(Zdroj: ABS)

65
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2.

1. Obálky dezinformačních brožur, které vycházely po potlačení
Pražského jara. Členové K 231 v nich byli vykresleni jako nástroj západ
ních tajných služeb k rozbití komunistického režimu (zdroj: ABS)
2. Ukázka ze zprávy o „operativní situaci“ v okrese Jindřichův Hradec
v roce 1968, která názorně ukazuje, jakým způsobem se snažila
Státní bezpečnost rekonstruovat činnost K 231 a dalších organizací
na regionální úrovni (1969, zdroj: ABS) 3. Adresátem zprávy o aktivitách
bývalých představitelů K 231 v prosinci 1968 byl ministr vnitra Jan Pelnář
(9. leden 1969, zdroj: ABS)

3.
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 rganizace bývalých
O
politických vězňů v exilu

V době, kdy v Československu vzniklo K 231, se již v exilu nachá
zela řada osob, kterým se podařilo uniknout před komunistic
kým režimem do zahraničí nebo odešly do exilu po propuštění
z vězení. V roce 1967 v Kanadě vznikla Organizace bývalých čes
koslovenských politických vězňů v exilu. V jejím čele stál Zdeněk
Slavík (1922–2005), který byl v roce 1950 odsouzen na doživotí
(ve vězení strávil deset let, v roce 1967 uprchl z Československa
a následující desetiletí strávil v Kanadě). Mezi další spoluzakladatele
patřili Josef Hrubý, Evžen Hutka, Mojmír Chromec, František Kalkus,
Emil Svatoš a Jaromír Zástěra. Společně vytvořili fond na pomoc
politickým vězňům v Československu. Na jaře 1968 se přihlásili
k nově vznikajícímu K 231.
Novým impulsem pro exilovou organizaci byl příchod řady
bývalých politických vězňů z Československa po srpnové okupa
ci. Po necelých dvou letech se novým předsedou stal MUDr. Karel
František Koch (1890–1981), vojenský lékař, pedagog, účastník
druhého odboje a starosta Bratislavy, který byl po únoru 1948
odsouzen na doživotí a vězněn až do roku 1964. Organizace
se přejmenovala na Sdružení bývalých československých poli
tických vězňů se sídlem v kanadském Torontu. Na přelomu 60.
a 70. let vyšlo několik čísel bulletinu Mukl a poté činnost zača
la stagnovat. Sdružení vyvíjelo v rámci svých možností sociál
ní aktivity a spolupracovalo s obdobnou organizací, která byla
v roce 1969 vytvořena ve Švýcarsku (s tamním Sdružením se
kanadské nakonec v roce 1976 spojilo). V úzkém kontaktu bylo
i se zastřešující exilovou organizací v Kanadě, Československým
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národním sdružením v Kanadě, které existuje od roku 1939 (nyní
pod názvem Československé sdružení v Kanadě).
Sdružení bývalých československých politických vězňů ve Švý
carsku (od 80. let s dodatkem „v exilu“) sídlilo od konce šedesá
tých let až do přelomu století v Curychu, poté nastal útlum jeho
činnosti a přenesení aktivit do České republiky. K jeho členům
patřili například Bedřich Hostička, Jan Šmíd, Karel Kukal, František
Bím, Jaroslav Anděl, Jiří Sochor a Eugen Hoffmann. V roce 1988
nechalo sdružení vybudovat památník obětem komunistického
teroru v Československu. Slavnostní odhalení čtyři metry vyso
kého kříže s ostnatým drátem a deskou zasazenou do kamene
se uskutečnilo 26. února 1988 v Nagelbergu, na česko-rakouské
hranici (Halámky–Gmünd). V roce 1983 bylo v Kanadě obnoveno
vydávání časopisu Mukl, v letech 1988–2000 byl tištěn ve Švýcar
sku a v roce 2001 v České republice. Čtvrtletník byl publicistickou
platformou muklů žijících ve Švýcarsku a okolních zemích.
V roce 1985 v důsledku sporů bývalých politických vězňů
v Kanadě založili političtí vězni nespokojení s činností curyš
ského sdružení, novou organizaci. Klub K–231 v exilu měl síd

lo v kanadském Torontu-Scarborough a existoval v letech 1985
až 1990. Jeho předsedkyní byla zvolena Eduarda Ottová (1931),
která byla vězněna v letech 1951 až 1961, od roku 1966 žila
v Kanadě. Jednatelem nového klubu byl Milan Frýbort, místo
předsedy Karel Palát a Karel Pinke a pokladníkem František Otta.
Organizace spolupracovala s řadou exilových spolků, zejména
v Kanadě a USA, kde žila naprostá většina jejích členů (například
s Radou svobodného Československa, Československou národ
ní radou americkou, Českým a slovenským sdružením v Kanadě,
Československou obcí legionářskou a Sokolem). Měla několik
forem činnosti: sociální (v letech 1985–1990 bylo na přibližně
250 adres, zejména spoluvězeňkyň Eduardy Ottové z Pardubic,
později také rodin členů Jazzové sekce, zasláno celkem 7 590
kanadských dolarů). Jednalo se ovšem také o morální podpo
ru, šek doprovázel často dopis či pohlednice. Touto cestou byla
obnovena stará či navázána nová přátelství a kontakty exilu
s domovem.
Neméně důležitá byla rovněž dokumentační činnost. Klub
K–231 v exilu vydal celkem 31 čísel časopisu K–231, který byl

Nová odsouzení v sedmdesátých letech
Řada bývalých politických vězňů a představitelů K 231, kteří odešli do exilu, byla na přelomu šedesátých a sedmdesátých odsouzena za opuštění republiky
(například Jan Šmíd na pět let, Jaroslav Brodský na osm let), někteří i za jiné trestné činy (např. Milan Frýbort v roce 1971 na čtyři roky nepodmíněně, neboť se
spolupodílel v srpnových dnech na vysílání z Litovle). Po celé období byly exilové organizace bývalých politických vězňů sledovány rozvědkou Státní bezpečnosti, která se snažila zejména o vyvolávání sporů pomocí různých dezinformačních akcí.
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distribuován zdarma. Snažil se ho také zasílat do ČSSR ve zmen
šeném formátu. Informoval v něm nejen o své činnosti, ale zve
řejňoval například svědectví o zločinech komunismu. Hlavním
redaktorem byl Lumír Salivar, náklad časopisu byl přibližně 500
kusů. Většinu čísel vytiskli velcí příznivci klubu, manželé Škvo
rečtí. Články přispěli Zdeněk Otruba, Jiří Krupička, Otakar Ram
bousek, Zdeněk Slavík, Emil Vidra a řada dalších bývalých politic

kých vězňů. Členové se zúčastnili besed a publikovali v médiích.
Patrně nejviditelnějším počinem exilového klubu bylo postavení
památníku obětem komunismu. Autorem pomníku Znovuukři
žovaného je Josef Randa (1933–2005), odhalen byl 2. července
1989 za účasti asi 1 500 hostů na Masaryktownu, který je od kon
ce čtyřicátých let centrem krajanského života v části Toronta.

Bývalí členové K 231 žili po takřka po celém světě
Vedle Kanady a Švýcarska, kde jich žilo nejvíce, pobývali nejčastěji v Rakousku, Německu, Francii, Velké Británii, Austrálii a Jižní Africe. Ve všech těchto zemích
se zapojili do činnosti řady krajanských a exilových organizací, Sokolem počínaje a exilovými stranami, zejména Československou stranou národně socialistickou v exilu, konče. Společně organizovali demonstrace k výročí 21. srpna, upozorňovali na porušování lidských práv v Československu, a to nejen v padesátých letech, ale také v době současné, například při příležitosti vídeňské následné schůzky KBSE v listopadu 1986. Po roce 1989 se řada politických vězňů vrátila
do vlasti buď nastálo, nebo se často vrací do rodné země. Po vytvoření Konfederace politických vězňů Československa vznikla ve Švýcarsku Západoevropská
pobočka Konfederace a v Kanadě KPV – K 231 v zahraničí v čele s Janem Kůstkou (1931), které vyvíjely určitou činnost v první polovině devadesátých let. Poté
ve stále menším počtu zbývající muklové přenesli svůj zájem na jiné spolky.
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1. Ukázka časopisů, které vydávali bývalí političtí vězni ve Švýcarsku
a v Kanadě (osmdesátá léta 20. století, zdroj: Libri prohibiti) 2. Na počát
ku sedmdesátých let bylo několik představitelů K 231 opět odsouzeno,
mezi nimi také Jaroslav Brodský. Obálka vyšetřovacího spisu k jeho
odchodu do exilu (1970, zdroj: ABS) 3. Nejznámější vzpomínky na
K 231, které vyšly na počátku sedmdesátých let pod názvem Řešení
gama, napsal Jaroslav Brodský. (zdroj: Libri prohibiti) 4. Ukázka ze zprávy
komunistické rozvědky o činnosti bývalých členů K 231 v exilu (17. únor
1970, zdroj: ABS) 5. Pohlednice byla v Kanadě vydána při příležitosti
odhalení pomníku Znovuukřižovaného (1989, zdroj: Libri prohibiti)

5.
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 ývalí političtí vězni
B
po pádu železné opony

Teprve listopadové události roku 1989 umožnily po dvou dese
tiletích od vzniku K 231 opět uvažovat o vytvoření sdružení, kte
ré by v Československu hájilo zájmy bývalých politických věz
ňů. Jednou z prvních schůzek bylo setkání okolo třiceti přátel
30. listopadu 1989 v pražské hospodě U kotvy. Účastníci schůzky
zamýšleli založit organizaci bývalých politických vězňů, která
měla sdružovat vězně jak z prvních dvaceti poúnorových let,
tak z „normalizačního“ období. K výraznějšímu propojení obou
okruhů ovšem nakonec nedošlo, neboť se postupně ukázalo, že
se jejich názory na různé otázky rozcházejí.
Dne 18. února 1990 se na pražském Výstavišti uskutečnil sjezd
pěti tisíc bývalých politických vězňů, který ustavil Konfederaci
politických vězňů Československa jako nástupnickou organizaci
K 231. Prvním předsedou byl zvolen Rudolf Pernický a prvním
jednatelem Vladimír Struska (1925–2000). Druhým předsedou
Konfederace byl od roku 1991 Stanislav Drobný. Od roku 1993
byl v souvislosti s rozdělením federace změněn název organizace
na Konfederaci politických vězňů České republiky. Od roku 2003
stojí v čele konfederace Naděžda Kavalírová. Organizace měla
v roce 1990 okolo 16 000 členů, nyní žije asi čtvrtina původních
členů, většina z nich je starších osmdesáti let.
V říjnu 1994 se z Konfederace politických vězňů oddělila
menší část členů a založila Sdružení bývalých politických věz
ňů ČR 1948–1989, jehož předsedou je bývalý předseda pražské
organizace KPV Stanislav Stránský (1922).
Na Slovensku vznikla po roce 1989 Konfederácia politických
väzňov Slovenska (KPVS). Také na Slovensku se bývalí politič
75

tí vězni rozdělili. V roce 1999 vznikl Zväz protikomunistického
odboja (ZPKO), který převzal od roku 1992 vycházející měsíčník
Svedectvo. Nadále také existuje KPVS, která od roku 2000 vydává
dvouměsíčník Naše svedectvo. Slovenské organizace mají necelé
tři tisíce členů.
Čeští a slovenští bývalí političtí vězni jsou členy Mezinárodní
asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu (InterAsso), jejíž předsedou je Chorvat Jure Knezović.

Teprve po roce 1989 bylo také možné uvažovat o ocenění,
rehabilitacích a odškodnění bývalých politických vězňů. Rehabi
litace měla v roce 1990 nakonec plošnou podobu, která vyplý
vala z přijaté legislativy. Soudní rehabilitace byla provedena
na základě zákona č. 119/1990 Sb. a následujících předpisů. Její
původní podoba vyvolala u řady bývalých politických vězňů vel
kou kritiku, neboť původně počítala s tzv. zbytkovými tresty. Jak
v roce 2006 ukázala kauza Josefa Brykse, nejsou všechny případy

Časopisy bývalých politických vězňů, které vycházejí v České republice
Konfederace politických vězňů ČR vydává od roku 1993 Zpravodaj KPV ČR. Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948–1989 vydává od roku 1995 měsíčník
Věrni zůstali. Titul s tímto názvem vydávala od roku 1991 pražská pobočka KPV. Od roku 1996 vychází měsíčník Věrni zůstaneme, který připravuje pražská
pobočka KPV č. 15.
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doposud zdaleka vyřešeny. Mimosoudní rehabilitace vycházela
ze zákona č. 87/1991 Sb.
Jen do konce roku 1992 bylo podle zákona č. 119/1990 Sb.
rehabilitováno 258 618 osob, dalších 4 819 obdrželo rehabilitač
ní výnos od vojenských soudů. Postupně byly prosazeny také
restituce (zákon č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
odškodnění (zmírnění některých křivd spáchaných komunistic
kým režimem, zejména zákon č. 217/1994 Sb., nařízení vlády č.
165/1997 Sb., zákon č. 261/2001 Sb., nařízení vlády č. 102/2002
Sb. a 622/2004 Sb., zákon č. 203/2005 Sb., 357/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Velký význam mají i další činnosti organizací bývalých poli
tických vězňů. Patří k nim dokumentační aktivity. Patrně nejdů
ležitější dopad pro každodenní život členů mají sociální aktivity,

zejména kvalitní sociální a důchodové zabezpečení, finanční
kompenzace a zdravotní pomoc. Jen částečně byly organizace
bývalých politických vězňů úspěšné v otázce právního zakot
vení protikomunistického odboje. V roce 1993 se v Poslanecké
sněmovně podařilo prosadit zákon č. 198/1993 Sb., o protipráv
nosti komunistického režimu a odporu proti němu, který však
neobsahuje sankční doložku. Na Slovensku byla přijata obdobná
právní úprava (zákon č. 125/1996 Z. z., o nemorálnosti a proti
právnosti komunistického režimu) a navíc zákon o protikomu
nistickém odboji (č. 216/2006 Z. z.), obdobnou právní úpravu
navrhuje v současnosti Senát Parlamentu ČR. Podle názoru vět
šiny bývalých politických vězňů nebylo v oblasti vyrovnávání se
s minulostí dosaženo kýžených výsledků, především v potrestá
ní konkrétních viníků a zákazu komunistické strany.

genmjr. v.v. Ing. Rudolf Pernický (1915-2005)
V listopadu 1948 byl zatčen a později odsouzen na dvacet let těžkého žaláře. Byl vězněn do roku 1960. V roce 1991 byl vyznamenán
Řádem M. R. Štefánika a v roce 2005 mu byl propůjčen Řád Bílého lva.
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JUDr. Stanislav Drobný (1923)
V roce 1949 byl Státním soudem odsouzen za velezradu k třinácti letům těžkého žaláře. Byl vězněn až do roku1962. V roce 1995 mu
prezident republiky propůjčil Řád T. G. Masaryka.

MUDr. Naděžda Kavalírová (1923)
V roce 1956 byla zatčena a odsouzena ve vykonstruovaném procesu k pěti letům odnětí svobody. Z vězení byla podmíněně propuštěna v roce 1959. Od prosince 2007 působí jako předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V roce 2006 jí prezident
republiky propůjčil Řád T. G. Masaryka.

Místa paměti a utrpení
Nejvýznamnějšími akcemi bývalých politických vězňů jsou od počátku devadesátých let setkání v Jáchymově (Jáchymovské peklo), poutě v Teplé (společně
s bývalými příslušníky PTP) a na sv. Hostýnu, každoroční setkání na Žofíně, návštěva hromadných hrobů politických vězňů v Praze-Ďáblicích a v Praze-Motole
a řada regionálních setkání. Pravidelně se čeští bývalí političtí vězni navštěvují se slovenskými přáteli v místech, kde byli vězněni (Leopoldov a Želiezovce).
Po roce 1989 byla také postupně odhalena řada pomníků a pamětních desek, nejznámější na pražském Újezdě. Další je možné nalézt například v brněnských
Nových sadech, na hornoslavkovském hřbitově, v Jáchymově nebo na zdi Věže smrti ve Vykmanově. Řada pomníků a pamětních desek byla také odhalena
na Slovensku. V Příbrami od roku 1992 existuje především zásluhou Jiřího Majera a Františka Zahrádky Muzeum třetího odboje a od roku 2005 je součástí
expozice Hornického muzea Příbram Památník Vojna. V Praze působí zejména zásluhou Oty Stehlíka Dokumentační středisko KPV ČR.
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2.

1. Věž smrti – vězeňský tábor L ve Vykmanově (foto: Petr Blažek)
2. Fotografie pomníku obětí komunismu na pražském Újezdu
(foto: Petr Blažek)
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1.  První strana stanov Konfederace politických vězňů České republiky
(2004, zdroj: KPV ČR) 2.  Jedním z tradičních setkání je Jáchymovské
peklo. Na fotografii první shromáždění v Ostrově nad Ohří v květnu
1990 (zdroj: Archiv Josefa Hally)
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