Nikdy jsem se nechtěl
postavit proti státu a národu
Nástin životního příběhu jednoho z členů národněsocialistické
„politické šestky“, JUDr. Františka Račanského
M ARTIN JINDRA

Téměř každou noc se mi o Tobě zdá, ale nemysli si, že je to vždy něco hezkého.
Slova uvozující příběh JUDr. Františka Račanského napsala jeho žena Božena
Račanská, roz. Růžičková, v jednom z dopisů manželovi do vyšetřovací vazby na
přelomu roku 1949/50. Bylo to v době, kdy paní Božena nevěděla, proč byl zatčen
a kde je vězněn. Za celou dobu o něm vyjma jednoho dopisu neobdržela žádné
zprávy. Do soudního přelíčení a vynesení rozsudku nad jejím mužem zbývalo
ještě téměř osm měsíců. Františka Račanského totiž odsoudil senát Státního
soudu v Praze 21. července 1950 v rámci akce Střed k 28 letům odnětí svobody.1
Trest mu měl vypršet 27. září 1977.

František Račanský se narodil v Praze 20. ú nora 1900 jako druhé dítě
Františka Račanského a Marie Račanské, roz. Zikové. Otec pracoval
jako krejčovský pomocník, matka
byla v domácnosti. Kromě něj vychovali ještě čtyři další děti.2
Po vychození obecné školy nastoupil František Račanský na pražské
reálné gymnázium v Truhlářské ulici, kde v roce 1919 maturoval. Od čtvr-

1

té třídy gymnázia až do ukončení vysokoškolských studií dával kondice,
čímž nejprve přispíval otci na svá studia, později jejich náklady nesl zcela
sám. Po maturitě byl přijat na Právnickou fakultu UK v Praze, kde v roce
1923 promoval na doktora práv. Od
ledna 1924 až do února 1927 působil
nejprve v přípravné soudcovské službě a po složení soudcovské zkoušky
pracoval jako soudce Exekučního sou-

du v Praze a poté u Okresního soudu
v Kladně. V roce 1926 podal žádost
o přijetí do služeb Pražské obce neboli magistrátu. V listopadu 1926 byl
do tohoto úřadu opravdu přijat a následně v únoru 1927 povolán do služby. Jako rada magistrátu působil po
celou dobu okupace až do roku 1946,
kdy byl jmenován nejprve vrchním
a poté ústředním radou magistrátu.
V této funkci setrval až do září 1948,

Národní archiv (dále jen NA), fond Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis JUDr. Františka Račanského; rozsudek Státního soudu
Praha z 21. července 1950.

2

Nejstarší Miloslava Račanská, později provdaná Prokopcová, Božena Račanská, později provdaná Bernardyová, a nejmladší dvojčata
Růžena Račanská, později provdaná Procházková, a Jiřina Račanská, později provdaná Chvojková.
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kdy s ním byl z neznámých důvodů
ukončen pracovní poměr. Již během
února však byl poslán na povinnou
dovolenou, během níž se snažil být
činný alespoň ve sletovém sokolském
výboru a zároveň usiloval o přijetí do
nového zaměstnání. V těžké existenční situaci vypomohla církev. Jelikož
František Račanský pocházel z věřící rodiny3 a sám byl aktivním členem
Církve československé (husitské), 4
našel uplatnění v Úřadu ústřední rady
této církve – získal místo v tiskovém
a nakladatelském družstvu Blahoslav
jako právní referent. Zde pracoval od
listopadu 1948 až do svého zatčení
27. září 1949.5
V době německé okupace se František Račanský zapojil do ilegální činnosti ve svém zaměstnání na pražském magistrátu ve skupině Miroslava Svobody. Pro potřeby odboje tak
pravidelně podával zprávy o dění na
radnici. Pod jeho patronát spadalo
i město a ghetto Terezín. Účastnil se
proto dodávek zásob pro internované
Židy, převážně jídla a šatstva. Opatřoval rovněž peníze pro rodiny, jejichž
příbuzní či blízcí byli postiženi nebo
vězněni okupanty. Po válce byl František Račanský za své působení v domácím odboji vyznamenán prezidentem republiky Válečným křížem
1939.
Doktorku Miladu Horákovou poznal již při studiích na právnické fakultě. Od roku 1927 se opět vídali na
Magistrátu hlavního města Prahy,
kde byli oba zaměstnáni. Oba také
byli členy Československé strany národně socialistické,6 takže se setkávali nejenom služebně, ale i na stranických a společenských akcích.
Když byl František Račanský po únoru 1948 akčním výborem zbaven své-

3

František Račanský

Foto: archiv autora

Rodiče František i Marie Račanští byli dlouholetými členy Církve československé (husitské). Ostatky obou jsou také uloženy
v kolumbáriu náboženské obce na Starém Městě v Praze v kolumbární schránce č. 32/I.

4

Dále jen CČS(H).

5

O složité situaci kolem zaměstnání JUDr. Františka Račanského v Úřadu ústřední rady CČS(H) se dochovalo několik poznámek
v deníku tehdejšího patriarchy ThDr. PhDr. Františka Kováře. Jak z nich vyplývá, snažil se patriarcha Kovář udržet JUDr. Račanského
v úřadu i po jeho zatčení.

6

František Račanský byl členem Československé strany národně socialistické od roku 1923.
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S první manželkou Boženou
Foto: archiv autora

ho místa, obrátil se opakovaně na
Miladu Horákovou7 s žádostí o pomoc. Informoval se u ní o postupu
a projednávání záležitostí těch občanů, kteří byli posláni na nucenou
dovolenou stejně jako on. Radil se
s ní též o obsahu svých odvolání proti výměrům v této věci. Ze spisu
i z výpovědi Milady Horákové vyplývá, že při této příležitosti seznámila
Františka Račanského s úmyslem
zapojit staré straníky a znovu obnovit činnost Československé strany
národně socialistické.8
Národně socialistický exil (Hubert
Ripka9 a Petr Zenkl 10) i někteří funkcionáři, kteří zůstali doma, se domnívali, že komunistická moc je pou-

7

František Račanský jako magistrátní úředník

Foto: archiv autora

V této době byla JUDr. Milada Horáková stále ještě poslankyní za Čs. stranu nár. soc. Svého mandátu se vzdala v reakci na záhadnou
smrt Jana Masaryka 10. března 1948.

8
9

DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Eva, Praha 2001, s. 122.
PhDr. Hubert Ripka (1895–1958), novinář, politik a historik. Od roku 1917 žurnalisticky činný. V letech 1930–1938 zahraničněpolitický
redaktor a komentátor Lidových novin. Od poloviny třicátých let v Čs. straně nár. soc. V letech 1941–1945 státní ministr na čs. exilovém ministerstvu zahraničních věcí v Londýně. Člen předsednictva Čs. strany nár. soc. v letech 1945–1948. Poslanec Národního
shromáždění a ministr zahraničního obchodu. V dubnu 1948 uprchl do pařížského exilu. V letech 1949–1955 působil v USA, od roku
1955 žil v Londýně. Byl členem výboru Rady svobodného Československa (RSČ).

10 PhDr. Petr Zenkl (1884–1975), původně středoškolský profesor češtiny a francouzštiny. Od roku 1913 politicky činný. Člen Čs. strany
nár. soc. V letech 1937–1939 primátor hl. města Prahy a od roku 1938 rovněž ministr. Za války vězněn v nacistických koncentračních
táborech Dachau a Buchenwald. V letech 1945–1948 předseda Čs. strany nár. soc. a poslanec NS, 1946–1948 náměstek předsedy vlády.
V srpnu 1948 emigroval přes Německo do Londýna a nakonec do USA, kde byl až do své smrti předsedou RSČ.
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ze dočasná a brzy dospěje ke svému
konci, a proto že je třeba připravit
pro tento okamžik silné nekomunistické strany. Na tomto základě vznikla i skupina zvaná „politická šestka“,
která se snažila o udržení styků
s členstvem Československé strany
národně socialistické i o kontakty
se stejně smýšlejícími příslušníky jiných stran (sociálně demokratické:
prof. Zdeněk Peška 11 a Vojta Beneš,12
lidové: Vojtěch Jandečka 13). Samotnou národněsocialistickou „politickou šestku“ tvořili kromě Milady Horákové Josef Nestával, 14 František
Račanský, dále tajemník poslaneckého klubu Československé strany
národněsocialistické Josef Čupera,15
tajemník ministra Ripky Karel Šobr 16
a František Dlouhý.17
Na podzim 1948 požádala doktorka
Horáková Františka Račanského
o propůjčení jeho bytu ke schůzkám
zmiňované „politické šestky“ a jejích
spolupracovníků. Ten pak skutečně
od září 1949 umožnil ve svém bytě
konání přibližně čtyř schůzek a navíc zprostředkoval jedno setkání

11

v kanceláři sboru CČS(H) v Praze 1
na Starém Městě, neboť v této náboženské obci zastával funkci předsedy
rady starších.18 Jak František Račanský uvedl, schůzka se odehrála bez
vědomí členů rady starších této náboženské obce.
Na schůzkách přednášeli jednotliví účastníci referáty a předkládali
návrhy, ať hospodářské, politické či
církevní povahy, ve kterých reagovali na politickou situaci vzniklou po
únoru 1948 a které měly přispět ke
zdárnému chodu země po případné
změně režimu. Některé z nich pak
byly různými kanály dále odesílány
čelným představitelům Československé strany národně socialistické do
exilu. Projednávaly se také otázky
pomoci postiženým rodinám uvězněných členů Československé strany
národně socialistické, pomoc propuštěným ze zaměstnání (i ﬁnanční), zřizování krajských důvěrníků strany,
změny struktury odborových organizací atd.
Státní bezpečnost postupně získávala dílčí informace o Miladě Horá-

Chvíle odpočinku
Foto: archiv autora

kové a dalších aktérech schůzek.
V létě 1949 například zatkla tajemníka prezidenta Edvarda Beneše Václava Sýkoru,19 který, ač nebyl členem
„politické šestky“, se zúčastnil jedné
ze schůzek u Františka Račanského

Prof. Zdeněk Peška (1900–1970), ústavní právník a sociálnědemokratický politik. Za nacistické okupace přední činitel odbojové
organizace PVVZ. Vězněn v nacistických žalářích 1939–1945. V letech 1945–1946 poslanec Prozatímního NS. Koncem roku 1949 zatčen
a v červnu 1950 odsouzen v procesu s M. Horákovou k 25 letům vězení. Amnestován v roce 1960 a v roce 1968 rehabilitován.

12 Vojta Beneš (1878–1951), učitel, publicista, spisovatel a sociálnědemokratický politik. Bratr Edvarda Beneše. Poslanec a senátor
v letech 1925–1935, respektive 1935–1936. Od roku 1939 v exilu. Po návratu domů poslanec NS v letech 1946–1948. Zastánce protiﬁerlingerovského křídla v Čs. straně soc. dem. Na podzim 1948 odešel do USA a v RSČ pokračoval v politické činnosti.
13 JUDr. Vojtěch Jandečka (1914–1973), právník a člen ČSL. Za války vězněn. Od roku 1945 úředník předsednictva vlády v kabinetu Jana
Šrámka. Po únoru 1948 odsouzen k 20 letům vězení. Amnestován v roce 1963.
14 JUDr. Josef Nestával (1900–1976), právník a národněsocialistický politik. Od poloviny třicátých let člen Rady hl. města Prahy. Do roku
1940 vedoucí představitel Národního souručenství v Praze. Za odbojovou činnost ve skupině primátora Otakara Klapky odsouzen
poprvé na doživotí. V letech 1945–1948 ředitel Ústředního svazu nemocenských pojišťoven. V roce 1949 zatčen a odsouzen v procesu
s M. Horákovou znovu na doživotí. Propuštěn v roce 1963. Posmrtně rehabilitován v roce 1990.
15

JUDr. Josef Čupera (1908–1973), právník a člen Čs. strany nár. soc. Od roku 1945 tajemník poslaneckého klubu. Po únoru 1948 zatčen
a odsouzen na doživotí ve stejném procesu jako F. Račanský.

16 Ing. Karel Šobr (1910–1990), strojní inženýr a člen Čs. strany nár. soc. Od dubna 1946 osobní tajemník H. Ripky, po jeho útěku poprvé
zatčen. Podruhé uvězněn v listopadu 1949 a odsouzen na 30 let vězení ve stejném procesu jako F. Račanský. Amnestován v roce 1960.
17

František Dlouhý (1904–1987), národněsocialistický odborář. V letech 1945–1948 tajemník ÚRO. Jeden z deseti statečných delegátů
odborářského sjezdu konaného 22. února 1948, který hlasoval proti přijetí komunistické rezoluce. Odsouzen k 20 letům vězení ve
stejném procesu jako F. Račanský. Amnestován v šedesátých letech.

18 V CČS(H) zastával František Račanský až do svého zatčení i funkce předsedy pražského diecézního kárného výboru CČS(H)
a předsedy právní rady CČS(H), kterého volil sněm církve; několik válečných let rovněž působil ve funkci předsedy rady starších
náboženské obce CČS(H) v Praze 6.
19

JUDr. Václav Sýkora (1901–1983), v letech 1945–1948 tajemník prezidenta Edvarda Beneše. V srpnu 1949 zatčen a následně odsouzen
k 25 letům vězení. Ve vyšetřovací vazbě byl podroben krutým výslechům. Amnestován v roce 1960.
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Na titulní straně časopisu Hlasatelka je F. Račanský (vpravo) po boku předsedy národních socialistů Petra Zenkla
Foto: archiv autora
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a byl blízkým spolupracovníkem Milady Horákové.
Na konci září 1949 byli postupně
zatýkáni političtí odpůrci z nekomunistických stran.20 Celou akci StB nejprve označovala jako Direktorium
čs. odboje, již v prosinci 1949 byl však
užíván název Střed a do takto pojmenované akce byli přesunuti všichni
zatčení, dříve začlenění pod označení Direktorium čs. odboje. Celkem se
jednalo o 77 zatčených, z nichž 47 bylo
členy Československé strany národně socialistické; mezi nimi samozřejmě celá „politická šestka“ včetně
Františka Račanského.
Ústřední výbor KSČ a StB společně zosnovaly hlavní monstrproces
s „JUDr. Miladou Horákovou a spol.“,
který byl po důkladné přípravě souzených i svědků zahájen s 13 obžalovanými 31. května 1950.21 Z „politické šestky“ byl do něho kromě Milady Horákové zařazen pouze Josef
Nestával.
Františka Račanského soudil Státní soud v Praze22 ve dnech 20.–21. července 1950 v procesu „JUDr. Čupera
a spol.“. Spolu s ním stanulo před soudem dalších 12 obviněných, vesměs
členů vedení bývalé Československé
strany národně socialistické. Nejvyšší trest těžkého žaláře na doživotí dostal Josef Čupera. Ve stejném procesu
byli souzeni i zbylí dva členové „politické šestky“, Karel Šobr a František
Dlouhý. Co jim obžaloba kladla za vinu

a jak nahlížela na činnost příslušníků
nekomunistických stran souzených
v procesech kolem Milady Horákové?
V odůvodnění rozsudku nad skupinou
„JUDr. Čupera a spol.“ se mimo jiné
píše: V únoru 1948 byl dělnickou třídou
a pracujícím lidem naší republiky odražen pokus o protistátní puč, vedený politickými exponenty velkoburžoazie, kteří uchvátili moc v národně socialistické,
lidové a slovenské demokratické straně,
a jejich spojenců (sic) v řadách pravicových sociálních demokratů. Únorové
události vlastně ukázaly, že reakční vůdcové jsou osamoceni a izolováni nejen
od obrovské většiny národa, nýbrž i od
většiny vlastního členstva. Vítězstvím
pracujícího lidu, vedeného avantgardní
KSČ, a budovatelskými úspěchy všeho
pracujícího lidu ČSR byla reakci vzata
možnost provést restauraci kapitalismu
vlastními vnitřními silami. Proto poražená reakce opustila území ČSR a zaměřila se na pokus opětovně nastolit kapitalistický vykořisťovatelský řád pomocí
intervenční války zahraničních imperialistů proti Československu. Zatímco pracující v ČSR věnují své síly práci na výstavbě své vlasti spějící k socialismu,
připravují uprchlí nepřátelé našich národů proti ČSR všechny formy škůdnictví a rozvratnictví. Zaměřují se při tom
na část stoupenců, kteří zůstali v ČSR
jako zbytek poražené reakce, a snaží se
pomocí agentů, které ze zahraničí k nám
posílají, organizovat z nich teroristické
sabotážní a špionážní skupiny. Pokou-

šejí se tím pomocí zbytků reakce oslabit
obranu našeho státu a připravit tak západním imperialistickým mocnostem
půdu pro zločinný útok proti SSSR a zemím lidových demokracií.23
O samotném Františku Račanském
rozsudek hovoří následovně: Obžalovaný JUDr. František Račanský se spolčil s ostatními obžalovanými a s jinými
pachateli k velezradě a špionáži, stal se
členem tzv. ústředního výboru národních socialistů, propůjčoval svůj byt ke
konání konspirativních schůzek a k tomuto účelu opatřoval i jiné místnosti.
Rovněž se účastnil konspirativních schůzek a v podzemní organizaci převzal
funkci tzv. referenta samosprávy.24
František Račanský byl tedy odsouzen za zločin velezrady a vyzvědačství k již zmiňovaným 28 letům odnětí svobody. Podle § 47 zákona
č. 231/ 48 Sb. mu byl uložen i peněžitý trest ve výši 20 000 Kč a trest konfiskace jmění podle § 48 zákona
č. 231/ 48 Sb. Podle § 52 zákona
č. 231/ 48 Sb. ho soud rovněž zbavil
čestných občanských práv na 10 let.25
Celkem bylo v 35 vedlejších procesech odsouzeno 639 osob.
Jak vyplývá z vyšetřovacího spisu,
vyšetřovací vazbu si František Račanský odbyl v Ruzyni a na Pankráci.
Tam také po souhlasu Krajského velitelství StB přicházely první dopisy
od manželky Boženy: Tolik bych si přála o Tobě něco slyšet, hlavně jak se Ti
daří zdravotně. My všichni jsme celkem

20 František Račanský byl zatčen 27. září 1949, tedy ve stejný den jako Milada Horáková. Právě v té době se měl zúčastnit jako svědek
svatby blízkých příbuzných. Rodina se však o místě věznění a důvodech jeho zatčení dozvěděla až v prosinci 1949.
21 Monstrproces s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“, označovaný též „JUDr. Milada Horáková a spol.“, se měl stát
vzorem pro následné velké procesy v ČSR. Obžalovaní byli podrobeni nekonečným výslechům, při kterých se pod fyzickým i psychickým tlakem museli učit připravované protokoly. Byla vytvořena bezpečnostní komise ÚV KSČ, jejímž členem byl i náměstek ministra
spravedlnosti dr. Karel Klos. Ten byl přímo pověřen řízením přípravy soudu. Byli vybráni „vhodní“ soudci i prokurátoři. Připravovala
se rozsáhlá tisková i mediální kampaň. Samotný proces byl nahráván na ﬁ lmový pás. Pořizován byl i zvukový záznam z přelíčení.
Vzhledem k odvážným a upřímným slovům zvláště Milady Horákové však bylo upuštěno od přímého rozhlasového přenosu a byly
vysílány pouze vybrané části. Následně po procesu vyšla také tzv. šedá kniha obsahující zkreslené či neúplné přepisy výpovědí
jednotlivých obžalovaných.
22 Předsedou Státního soudu v Praze v trestní věci „JUDr. Čupera a spol.“ byl slovenský soudruh s příznačným jménem dr. Rudý, který
má na svědomí i desítky vynesených trestů smrti.
23 NA, f. Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis JUDr. Františka Račanského; rozsudek Státního soudu Praha z 21. července 1950.
24 Tamtéž.
25 Tamtéž.
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JUDr. František Račanský
Foto: archiv autora

dosti zdrávi a stále na Tebe myslíme.
Téměř každou noc se mi o Tobě zdá, ale
nemysli si, že je to vždy něco hezkého.
Na Boží hod velikonoční roku 1950
ve svém třetím dopise paní Božena
napsala: Milý Františku, dnes jsem s Tebou šla naší cestou přes Letnou, Petřín
a Seminářskou. Cestou jsme obdivovali rozkvetlé zlaté deště, Petřín nás překvapil růžovými poupaty magnólie a Seminářská zahrada květy meruněk.
Usedli jsme spolu na lavičku s pohledem
na sluncem zalitou Prahu a cítili kolem
mír, lásku a krásu probouzející se přírody. A pak jsem si náhle uvědomila, že
Tvá přítomnost je jen podvod mé touhy
a že všechna ta nádhera může působit
i tíhu a smutek v duši.26
Jak se zmiňuje paní Božena v jednom ze svých dopisů, trpěl její manžel ještě před zatčením srdeční
chorobou. Nález ošetřujícího lékaře

prof. MUDr. Mentla zaslala s obavou
o manželovo zdraví i Krajskému velitelství StB v Praze. Jak však vyplývá ze stížnosti samotného Františka
Račanského, podané k Inspekci ministra vnitra v roce 1957, ve vyšetřovací vazbě neměl dostatečnou lékařskou péči. A nejen to. František
Račanský a spol. si stěžovali na používání fyzického a psychického násilí při vyšetřování. Konkrétně František Račanský vznášel námitky na
špatné větrání cely, na úmyslnou přítomnost nepříčetného člověka, který stále hovořil o popravách, na umístění do přetopené temnice, což ho
mělo přinutit podepsat protokol,
atd.27 Sama Inspekce ministra vnitra potvrdila již v roce 1957 některé
ze stížností odsouzených na praktiky vyšetřování.
Zpráva náčelníka Inspekce ministra vnitra mjr. Aloise Šlechty podaná
náměstkovi ministra vnitra Štefanu
Demjanovi hovoří ve věci stížnosti
„JUDr. Františka Račanského a spol.“
takto: Šetřením bylo zjištěno, že na
JUDr. Václava Sýkoru bylo použito pracovníky MV fyzické násilí tím, že byl
fackován, boxován do těla a tlučen gumovým obuškem na chodidla obnažených nohou. Použití násilí bylo povoleno bývalými vedoucími pracovníky StB
Závodským a Milénem z důvodu, že Sýkora ukrýval část archivu bývalého prezidenta Edvarda Beneše a nechtěl říci,
kde je tento ukryt. Pokud jde o stížnosti jmenovaného, že následkem mlácení
přes nohy vznikla u něj rozsáhlá trombosa v celých nohách, nebylo zjištěno,
že by šlo o následek vyšetřování. A na
jiném místě se píše: Pokud jde o po-

užití injekce u Sýkory, došlo k tomu asi
tímto způsobem. ... dr. Pekárka jsem používal k případu dr. Veselé, která byla
ve vazbě v Mladé Boleslavi, která po
určitou dobu zahájila hladovku... Při
jedné z diskusí okolo Sýkory, kde jsem
byl přítomen, bylo neustále mluveno
o některých věcech, které Sýkora znal
a nechce je prozradit. Bylo to v kanceláři buď Závodského nebo Miléna, a kde
také došlo na diskusi o použití injekce,
která uvede člověka do polospánku, ve
kterém, když je tázán, odpovídá pravdu... Na dr. Sýkoru této injekce bylo použito, pokud vím, však bez výsledku.28
Po soudu byl František Račanský
společně s většinou odsouzených
v procesu s Miladou Horákovou vězněn ještě několik měsíců na Pankráci. V lednu 1951 bylo pak rozhodnuto
o jejich převozu na Mírov. Skutečné
hrůzy věznění však měly teprve přijít. Dne 18. prosince 1951 byl František Račanský spolu s ostatními přáteli transportován z Mírova do pevnosti Leopoldov.29 Cestu popisuje ve
své knize Jiří Hejda následovně: Dne
18. prosince 1951 nás naložili ráno do
otevřených nákladních vozů přikrytých
plachtou, nejen nás tzv. Horákovce, ale
i řadu dalších. Vedle mne seděl starý
známý JUDr. Račanský a odvezli nás do
Leopoldova.30 Nápravně-pracovní tábor (NPT) Leopoldov platil u vězňů
za jeden z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší a nejtěžší tábor a věznici v Československu. A právě zde strávil František Račanský následujících osm let
života. Nekvalitní strava, těžká práce, špatné hygienické podmínky, tvrdé zacházení ze strany bachařů, kázeňské tresty, korekce atd. se pode-

26 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. vyšetřovací spisy, arch. č. V-6301/110 MV; výňatek z dopisu Boženy Račanské manželovi
z Velikonoc 1950.
27 ABS, f. Inspekce ministra vnitra, inv. j. IM-022/57, svazek rehabilitace JUDr. Františka Račanského a spol. z roku 1957.
28 Tamtéž.
29 Uzavretý ústav nápravného zariadenia, jak byl Leopoldov oﬁciálně nazván, dal postavit císař Leopold I. na ochranu Hornozemí
a údolí Váhu proti nájezdům Turků. Pevnost samotná je obklopena příkopy. Okolní hradby vytvářejí pravidelný šestiúhelník.
Uprostřed pevnosti byl barokní kostelík. O tom, k čemu měl Leopoldov sloužit po únoru 1948, nejlépe vypovídají věty náčelníka
tohoto nápravného zařízení Josefa Bálinta: Když mluvíte, tak mlčte. Však odsud půjdete nohama napřed. Umísťováni sem byli tedy
tzv. nenapravitelní vězni.
30 HEJDA, Jiří: Žil jsem zbytečně. Melantrich, Praha 1991, s. 322.
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Vězeňská fotograﬁe Františka Račanského

psaly na fyzickém i psychickém stavu
odsouzených. Následky vyšetřovací
vazby a věznění nenechaly na sebe
dlouho čekat ani v případě Františka
Račanského. Jak již bylo zmíněno, trpěl ještě před zatčením srdeční chorobou, konkrétně anginou pectoris.
Přesto v Leopoldově pravidelně docházel do práce převážně na pracoviště Konopa-celofán, kde plnil stanovenou normu na sto procent. Není
tedy divu, že pravděpodobně v lednu
1960 prodělal ve vězení srdeční infarkt, na který upozorňuje náčelník
věznice ve svém posudku na jmenovaného. Tuto skutečnost potvrdil rovněž synovec Františka Račanského
Miloslav Bernardy.
V Leopoldově se měl František Račanský zúčastnit 26. srpna 1955 i tzv.
vzpoury. Toho dne selhalo v Leopoldově zásobování, a proto byl nedělní

oběd horší než ve všední den, ač tomu
tak nebývalo. Rozumí se samo sebou,
že vězni byli nespokojení, a toho pravděpodobně využilo vedení věznice
a za pomoci provokatérů je podnítilo,
aby druhý den nenastoupili do práce.
Zároveň byla na některých celách zahájena i hladovka. Vedení věznice začalo okamžitě vyšetřovat a hledat
vůdce „vzpoury“. Když přišli za bývalým poslancem Františkem Přeučilem,31 dosáhli konečně svého. František Přeučil bachařům ve své upřímnosti řekl důvod odmítnutí nástupu
do práce. Okamžitě byl odveden, prohlášen za vůdce a 16. února 1956 souzen spolu se 17 dalšími politickými
vězni. K jeho doživotnímu trestu mu
přibylo dalších dva a půl roku! Františkovi Račanskému vynesla účast na
„vzpouře“ kázeňský trest deseti dnů
korekce, což představovalo pobyt na

Foto: NA

samotce bez lůžka, s trestním přídělem jídla a v jeho případě i deset centimetrů vody na podlaze.
Pokud neměl zakázané návštěvy,
pravidelně ho v Leopoldově navštěvovala manželka Božena (on jí říkal
Bobina), jeho sestra Božena Bernardyová a maminka Marie Račanská.
Jeho rodina stejně jako on sám se opakovaně snažili domoci obnovy řízení
či podmínečného propuštění.32 V roce
1956 se obnovy trestního řízení skutečně podařilo dosáhnout, ale bez
kladného výsledku. V červenci 1959
sice Krajský soud v Praze trest snížil
na 25 let, ovšem rozsáhlá amnestie
prezidenta republiky z 9. května 1960
(v té době už byl František Račanský
pět měsíců v NPT Valdice) se na něho
nevztahovala. Odůvodnění ministerstva spravedlnosti z 20. června 1960
znělo následovně: Provedeným šetře-

31 František Přeučil (1907–1996), novinář, nakladatel a politik. V protinacistickém odboji spolupracovník generála Karla Kutlvašra.
V letech 1945–1949 majitel nakladatelství Pamir. Poslanec za Čs. stranu národně socialistickou v letech 1945–1948. Zatčen v listopadu
1949 a odsouzen v procesu s M. Horákovou na doživotí. V roce 1963 byl podmínečně propuštěn. V roce 1968 byl jeho rozsudek zrušen
a v roce 1990 byl plně rehabilitován. František Přeučil byl rovněž členem CČS(H) a jeho dcera Marta Jurková slouží od roku 1961
v CČS(H) jako farářka v různých náboženských obcích.
32 Račanského manželka a sestra Božena Bernardyová žádaly i tehdejšího ministra zdravotnictví Josefa Plojhara, aby pomohl s propuštěním Františka Račanského ze zdravotních důvodů, žel marně.
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Na svatbě své pravnučky Jitky Gregorové (F. R. vlevo)

ním bylo zjištěno, že jste se dopustil velmi závažných a vysoce společensky nebezpečných trestných činů velezrady
a vyzvědačství tím, že jste spolu s JUDr.
Čuperou vytvořil ilegální organizaci.
Zároveň jste vybudovali ve všech krajích sítě, za účelem zničení a rozvrácení státního zřízení. Vzhledem k tomu,
že jste současně vyzvídali a vyzrazovali státní tajemství cizí moci, byl Vám po
zásluze uložen spravedlivý trest odnětí svobody. S přihlédnutím k těmto skutečnostem nebyl jste plným právem

Foto: archiv autora

účasten dobrodiní amnestie prezidenta
republiky ze dne 9. 5. 1960 ve smyslu
čl. II, odst. b.33
František Račanský nakonec strávil v komunistických věznicích a táborech téměř 13 let. Propuštěn byl
z NPT Valdice u Jičína na základě
amnestie prezidenta republiky 9. května 1962. V té době mu bylo 62 let!
Po návratu z vězení hledal jen těžko práci. Nakonec jej zaměstnalo Lidové družstvo invalidů ve Zborovské
ulici v Praze. Zde nejprve pomáhal při

výrobě měděného těsnění, později
mohl vést i účetnictví. Na dobu nesvobody nevzpomínal rád. Ač byl častým návštěvníkem u své sestry Boženy, s jejímiž dětmi si hrával, jakmile přišla řeč na věznění a politiku,
vždy jen připomenul, že dokud se to
neotočí v SSSR, u nás také ne.
Rok 1968 a pražské jaro vnesly do
procesu s JUDr. Miladou Horákovou
a spol. nové světlo. Poté, co předseda
Nejvyššího soudu podal stížnost pro
porušení zákona, vyšla v rámci nového projednávání najevo mnohá tehdejší porušení zákona a socialistické
zákonnosti. Některé z nezákonných
metod zmiňuje v části své protokolární výpovědi z 3. června 1969 i František Račanský. Vazba a vyšetřování
v Ruzyni se děly pod psychickým i fyzickým násilím tehdy běžným a obvyklým. Do Ruzyně jsem byl převezen 7. listopadu; předtím jsem byl ve vazbě na
Pankráci v malé podzemní cele věznice,
kde nás bylo osm až deset na tři poloprázdné špinavé slamníky a pro každého jedna roztrhaná, špinavá a zakrvácená deka. Hned po odvezení do Ruzyně jsem byl oblečen do trestaneckých
šatů a dán do cely s neprůhlednými
okny, která byla jen občas a krátce větrána. Po celou dobu ruzyňské vazby
jsem nebyl ani na minutu na vycházce,
neměl jsem žádný styk s rodinou. Spal
jsem na slamníku uprostřed cely pod
oslňující žárovkou, ruce musely být na
dece, jinak jsem byl buzen. Buzení bylo
vůbec časté a spánek rušilo i buzení
druhých v okolí. Slyšel jsem často ve
dne i v noci naříkání jiných. Na cele jsem
musel chodit šestnáct hodin denně, nesměl si sednout ani při jídle (při jídle
jsem si mohl sednout jen při štědrovečerní večeři). Nebylo mi poskytováno
lékařské ošetření, ač jsem o ně referenta žádal, jen jednou v noci na cele. Výslechy byly dlouhé ve dne i v noci, často bez jídla. K výslechu mne vodili s neprůhlednými brýlemi. ... Během výslechu
jsem musel například celé hodiny klečet na židli, stát v koutě čelem ke zdi

33 NA, f. Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis JUDr. Františka Račanského; rozsudek Krajského soudu Praha z 1. srpna 1960.
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František Račanský (vlevo) s druhou ženou Emmou, Václavem Bernardym a Vlastou Bernardyovou

nebo na špičkách, dělat dřepy a dostal
jsem i rány. Při koupání jsem jednou na
otázku orgánu StB řekl své jméno a ne
číslo a za to jsem byl s nadávkami zfackován. Za výslechu jsem byl častován
nesčetnými nadávkami a výhrůžkami,
stejně tak i příbuzní, v jejichž případě
mně bylo navíc vyhrožováno jejich zatčením, jindy zas, že byli již zatčeni a na
mně záleží, zda vůbec a kdy budou propuštěni.34
Po propuštění žil František Račanský po boku své ženy Boženy celou
dobu v neútulném suterénním bytě
na Újezdě. Nikdy neopomenul navštívit nedělní bohoslužbu ve své náboženské obci, u sv. Mikuláše v Praze
na Starém Městě. Toto místo mu jis-

tě nejednou připomnělo, že právě zde
se odehrála jedna ze schůzek s Miladou Horákovou a dalšími členy „politické šestky“. Avšak ani vzpomínky
na životní těžkosti neubraly nic z jeho
víry, která mu vždy byla samozřejmou
oporou života. V mládí byl František
Račanský i vášnivým sportovcem,
zvláště rád hrával tenis a lyžoval.
Zdravotní stav i věk mu však již neumožňovaly se těmto sportům věnovat. A tak stále četl, později i s lupou,
a po smrti manželky na počátku osmdesátých let dokonce podnikl několikatýdenní cestu po severských zemích. Bylo mu již přes osmdesát let,
když se podruhé oženil s Emmou Voráčkovou.

Foto: archiv autora

Odvolán z tohoto světa byl František Račanský 19. září 1988. Rozloučení se konalo ve Strašnickém krematoriu. Smuteční řeč pronesl jeho
blízký přítel z dob svobody i komunistického věznění František Přeučil. František Račanský je pochován
na Vinohradském hřbitově v Praze,
tedy na stejném místě, kde v roce
1962 spočinula i jiná významná národněsocialistická politička, Františka (Fráňa) Zemínová. Jak již bylo
zmíněno, v době propuštění dosáhl
František Račanský věku 62 let;
Františku (Fráňu) Zemínovou totalitní režim držel za komunistickými
mřížemi dokonce až do těžko uvěřitelných 78 let!

34 NA, f. Generální prokuratura, neuspořádáno, sp. zn. II/3 Vg 1; výňatek z protokolární výpovědi JUDr. Františka Račanského
z 3. června 1969.
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