
64 2015/01 paměť a dějiny  

dokumenty

Výše uvedení estébáci, pod velením 
A. Prchala, šéfa oddělení, které mělo 
na starosti tzv. závadovou mládež 
(v komunistické policejní hantýrce) 
na 2. odboru pražské správy StB pro 
boj s vnitřním nepřítelem, a za „do-
zorování“ R. Špringera z II. správy 
StB, který ze své funkce v centrále 

tajné policie dozoroval akce „roz-
pracované“ krajskými správami, mě  
21. června 1989 unesli z demonstrace 
ve Stromovce v Praze 7, svolané na 
protest proti záměru režimu vést přes 
park magistrálu. Zásahu tajné policie 
velel zástupce náčelníka 2. odboru 
pražské StB mjr. Zdeněk Šípek, rov-
něž nechvalně známý bijec, kterého – 
k jeho smůle – zachytila kamera, jak 
17. listopadu 1989 mlátí demonstran-
ty na Národní třídě, za což byl pak 
odsouzen k nepodmíněnému trestu 
v délce 14 měsíců. (Byl to takový náš 
„rodinný“ fízl. Šípkovi bydleli v praž-
ských Střešovicích nedaleko nás. Jako 
děti jsme chodili na základní školu 
s jeho mladší sestrou, které jsme se 
posmívali, že nosí pionýrský šátek. 
Střešovické sousedství bylo zřejmě 
příčinou toho, že naši rodinu měl 
Šípek, který se dal k tajným, proto-
že se mu nechtělo makat ve fabrice, 
„obzvlášť v lásce“. Vyšetřoval otce, na 
kterého StB založila spis v roce 1970, 
i mého bratra Jana – spis měl od roku 
1981. Můj první výslech na StB, tehdy 
jsem byl ještě v učení, začal tím, že 
mě Šípek srazil pěstí ze židle.)

Estébáci mě ve Stromovce nacpali 
do auta a odvezli do křivoklátských 

lesů, vyhrožovali mi fyzickou likvida-
cí, na opuštěné lesní cestě mě zbili, 
sebrali mi tašku a zanechali mě na 
místě bez peněz i dokladů. Druhý den, 
když jsem si přišel pro své věci do cen-
trály pražské StB v Bartolomějské č. 7, 
mě Prchal znovu fyzicky napadl poté, 
co jsem odmítl vypovídat o aktivitách 
Českých dětí, nezávislé skupiny, jejímž 
mluvčím jsem v té době byl. 

Na všechny čtyři důstojníky StB 
jsem bezprostředně po této události 
podal trestní oznámení. Vyšetřovala 
to tehdy Inspekce MV ČSSR, respek-
tive dělala, že to vyšetřuje, protože 
pohnat důstojníky StB před soud, 
přestože porušovali i tehdy platné 
zákony a vlastní předpisy, bylo v mi-
nulém režimu prakticky vyloučené. 
Naopak, ten, kdo podal na komunis-
tické funkcionáře trestní oznámení, 
se sám vystavoval nebezpečí stíhání 
pro trestný čin útoku na veřejného 
činitele.

Za to, že se to tehdy nestalo, jsem 
nejspíš vděčil tomu, že můj případ 
byl okamžitě medializován v zahra-
ničí. Ještě ten den večer, sotva se mi 
podařilo vrátit se z „výletu“ na Kři-
voklátsko do Prahy, jsem telefonoval 
Aničce Šabatové do bytu Uhlových. 

1  Citace obžaloby, obhajoby a rozsudků pocházejí ze soudního spisu, který je  uložen u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn.  
25T 124/2011-298. 

Soud za sto tisíc

Můj letitý soudní spor se čtyřmi důstojníky Státní bezpečnosti, mjr. Antonínem 
Prchalem, jeho dvěma kolegy Ladislavem Irovským a Petrem Vrbickým  
a s mjr. Reném Špringerem, byl pravomocným rozsudkem Městského soudu  
v Praze z 24. února 2014 doveden do zdárného konce: Prchal a Irovský dostali 
nepodmíněné tresty a Vrbický podmínku – Špringer, spolu s Prchalem hlavní 
agresor, bohužel mezitím umřel.

Petr Placák

Zamyšlení nad procesem s estébáky Prchalem a spol.1

Příběh zažitý na vlastní kůži
 Foto: archiv autora
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Ten v nezávislém prostředí fungoval 
jako hlavní „sběrné místo“ informací 
o perzekucích režimu proti čs. obča-
nům, odkud se pak tyto informace 
předávaly do zahraničí, i do redakcí 
rozhlasových stanic vysílajících do 
Československa, jako byly Svobodná 
Evropa nebo Hlas Ameriky. 

Inspekce MV pochopitelně ozná-
mení odložila s tím, že trestný čin se 
nepodařilo prokázat. Po pádu režimu 
jsem podal trestní oznámení znovu. 
Vyšetřovala to Vojenská obvodová 
prokuratura (VOP) Praha, která se 
mnou provedla řadu úkonů, včetně 
výjezdu na místo činu, a tím to také 
skončilo – vojenská prokuratura byla 
jako relikt minulosti zrušena, aniž by 
mi byl sdělen sebemenší výsledek „šet-
ření“, ať v negativním, či pozitivním 
smyslu. 

Do třetice všeho dobrého

Po několika marných pokusech vy-
pátrat, co se se spisem z VOP stalo 
(později se zjistilo, že po zániku VOP 
„zmizel“ – pravděpodobně jej někdo 
z vojenské prokuratury, která i per-
sonálně přežila 17. listopad, ukradl 
pro důstojníky ze spřátelené StB), 
a oživit vyšetřování v rámci Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu Policie České republiky 
(ÚDV), jsem věc nechal být s tím, že 
vyšetřování kauz z 50. let je po všech 
stránkách důležitější, a má tedy před-
nost, i s ohledem na věk svědků a taky 
pachatelů.

K případu jsem se znovu vrátil až 
v roce 2007 po vydání své knihy Fízl, 
ve které jsem popsal své peripetie 
s StB v 80. letech (první kontakt s StB 
jsem měl v roce 1980, spis na mě byl 
zaveden v květnu 1982 poté, co jsem 
dosáhl plnoletosti). Podal jsem nové 
trestní oznámení a ÚDV, po počáteč-
ních průtazích, vyšetřování poprvé 
dovedl do stavu, kdy spis převzalo 
 Obvodní státní zastupitelství pro 
Prahu 7 a státní zástupce Mgr. Luděk 
Litera vypracoval žalobu.

Podle něj všichni čtyři obžalovaní 

způsobem zcela nad rámec zák. č. 
40/ 1974 Sb. o Sboru národní bezpeč-

nosti, zcela vědomě zasáhli jinému do 
jeho základních práv a svobod – osobní 
svobody, svobody projevu a politického 
přesvědčení, když poškozeného pro jeho 
politické přesvědčení nezákonně omezili 
v užívání osobní svobody, vystavili ho 
psychickému i fyzickému násilí, které 
u poškozeného vyvolalo zcela odůvod-
něné obavy o jeho čest, zdraví a život, 
přičemž jednání obviněných kvalifiko-
val jako zvlášť závažný zločin zneužití 
pravomoci úřední osoby.

JUDr. Antonín Prchal a Ladislav 
Irovský odmítli během trestního ří-
zení vypovídat, Petr Vrbický uvedl, že 
iniciativu České děti ani mě nezná, 
o mé existenci se dozvěděl až v roce 
1992 během vyšetřování VOP Praha. 
Svědek obhajoby Eva Prchalová, před 
listopadem 1989 rovněž zaměstnanky-
ně StB, vypověděla, že byla v uvedené 
době se svým manželem na pozvání 
Vitalije Guskova na dovolené v Poltavě 
v SSSR, přičemž se na místě setkali 
se Světlanou Zolotarevovou, Ninou 
Ivčenko a jejím manželem Sašou. 

Problém s tímto svědectvím spočíval 
mimo jiné v tom, že zaměstnancům 
vnitra, a StB zvlášť, museli všechny 
cesty do zahraniční, včetně SSSR, 
schválit nadřízení. V osobních spi-
sech manželů Prchalových je zazna-
menaná řada zájezdů do SSSR, NDR 
a další „spřátelené ciziny“, ale co čert 
nechtěl, v inkriminovanou dobu tam 
žádný výjezd uveden není. Prchal se 
svědectví své ženy snažil podpořit 
tvrzením, že v letech 1986–1989 jezdil 
do Moskvy (SSSR) nejméně třikrát do 
měsíce, neboť zde studoval odbornou 
zpravodajskou školu. To je asi jediný 
bývalý československý občan, který 
sám na sebe prozradil, že jej školila 
sovětská KGB. 

Státní zástupce dále uvedl, že jed-
nání obviněných 

není s ohledem na dikci zák. č. 198/ 
1993 Sb., o protiprávnosti komunis-
tickému režimu a odporu proti němu, 
ve spojení s paragrafem 35 písm. c) tr. 
zákoníku promlčeno. […] společenská 
škodlivost jednání obviněných je natolik 
vysoká, že nedostačuje postup podle jiné-
ho právního předpisu, když zákonodárce 

stanovil právě pro vysokou společenskou 
škodlivost takovéhoto jednání jeho ne-
promlčitelnost. 

Verdikt soudce Malého

Žalobu podal státní zástupce Luděk 
Litera 31. října 2011 Obvodnímu soudu 
pro Prahu 7. Ten po několika stáních 
vynesl 15. května 2012 rozsudek, ve 
kterém všechny tři žijící obžalované 
uznal vinnými ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu zneužití pravo-
moci úřední osoby podle § 329 odst. 
1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku 
ve znění platném ke dni 13. 3. 1990, 
a odsoudil Antonína Prchala k trestu 
odnětí svobody v trvání jednoho a půl 
roku ve věznici s dozorem, Ladislava 
Irovského k trestu odnětí svobody 
v  trvání jednoho roku ve věznici 
s dozorem a Petra Vrbického k tres-
tu odnětí svobody v trvání dvou let, 
s podmíněným odkladem na zkušební 
dobu tří let. 

V odůvodnění rozsudku soudce Mgr. 
Alexander Malý uvedl:

Soud si je vědom toho, že od posuzova-
ného skutku uplynula již značně dlouhá 
doba, a to 23 let. Na druhé straně nelze 
přehlížet, že jde o tak závažné jednání, 
kdy z pozice moci příslušníků bezpeč-
nostních složek je na občana úmyslně 
tlačeno za použití fyzické síly a výhrů-
žek, a to pro jeho politické přesvědčení 
a názory. Navíc se jedná o záležitost, kte-
rá je ve svobodné zemi společností vní-
mána velmi silně (negativně), neboť v ob-
dobí socialistického zřízení před rokem 
’89 se takovýchto událostí, které poté 
vyšly na povrch, událo více, a společnost 
je v dnešní době má právo odsuzovat. 
Podle názoru soudu by obecně takovéto 
události měly být, nejen společensky, 
odsuzovány v každém režimu a v každé 
době, neboť jen tak je možné se z nich 
poučit a v budoucnu je nepřipustit. Soud 
si je vědom, že zde soudí konkrétní čin 
konkrétních osob, ale to neznamená, že 
při úvahách o trestu nemůže na tento čin 
pohlížet z celospolečenského hlediska, 
naopak, soud by neměl být izolovaný 
od reality, nýbrž by měl takové hledisko 
rovněž zvážit a zohlednit ho při ukládání 
trestu. Pokud jde o osoby obžalovaných, 
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soud nemůže hodnotit jako negativní 
okolnost, že pracovali jako příslušníci 
StB, neboť šlo o povolání jako každé jiné, 
ovšem již může v rámci posouzení jejich 
osobností a způsobu jejich dosavadního 
života hodnotit, jak ke svému tehdejšímu 
výkonu povolání přistupovali. Nelze to-
tiž přehlédnout, že zejména obžalovaný 
Prchal, ale i obžalovaný Irovský patřili 
podle slyšených svědků do tzv. bicího 
komanda, tedy části příslušníků StB, 
kteří ke svému povolání přistupovali tak 
horlivě, že nezřídka svým jednáním po-
nižovali lidskou důstojnost a dopouštěli 
se násilí na občanech ČSSR, čímž mimo 
jiné porušovali i tehdy platné předpisy. 
Takové chování vypovídá o těchto obža-
lovaných (Prchal a Irovský), že si neváží 
ani dnes základních práv ostatních lidí 
a pro dotažení tehdy důležitých cílů (vy-
tyčených tehdejší vládnoucí garniturou) 
se nezdráhali používat i metody, které 
nejsou slučitelné jak s lidským chápá-
ním, tak se zákonem.

Soudce Malý uznal obviněné vin-
nými navzdory tomu, že samotný 
trestný čin (fyzické napadení v lese 
a pak znovu na služebně StB) nebyl 
– z pochopitelných důvodů – s to do-
svědčit žádný svědek. Kromě řady 
nepřímých důkazů (svědectví o mém 
zadržení v Královské oboře apod.) bral 
při svém rozhodování v potaz celko-
vý kontext události: dobu a režim, za 
nějž se trestný čin odehrál, jestli byla 
praxe porušování základních práv 
ze strany StB běžná, zda je obdobné 
jednání popsáno a zdokumentováno, 
zda StB poškozeného sledovala, kdo 
nebo co je v celém případu věrohod-
ný/é, kdo nebo co ne. Slovy soudce 
Alexandra Malého: Soud by neměl být 
izolovaný od reality. 

trestné činy v rámci systému

Tento přístup k výkonu spravedlnosti 
při posuzování komunistických etc. 
zločinů není možné pominout, pro-
tože zločiny režimních pochopů ne-
byly páchány izolovaně, jako tomu 
je u „běžných“ trestných činů, ale 
v rámci systému, kdy režim perzekuci 
svých kritiků buď sám inicioval, nebo 
ji „jen“ umožňoval či toleroval. Nebylo 
to přece tak, že by snad estébákům 

„výjimečně“ ujely nervy. Tak jak jedna-
li, jednali v rámci organizace a systé-
mu, který byl postaven na potlačování 
základních lidských práv – který pro-
následoval lidi na základě jejich víry, 
politického přesvědčení či jen sociál-
ního původu nebo národnosti, ačkoli 
sám se lidská práva zavázal dodržovat. 
Navíc se „činili“ nad rámec svých po-
vinností a mimo i tehdy platné zákony, 
kterými se režim snažil do jisté míry 
krýt svou bezprávní podstatu, jak ve 

vztahu k mezinárodnímu společen-
ství, tak i k domácímu publiku. 

Soudy v zemích, které se vyrovná-
valy s „domácími“ nedemokratickými 
režimy, měly ovšem často tendenci při-
stupovat k „trestným činům v rámci 
systému“, jako kdyby šlo o posouzení 
viny na nějakém individuálním trest-
ném činu, který byl jedinečný, a ba-
zírovaly na nesmyslných detailech. 
Poté, co skončil norimberský tribunál 
a další poválečné soudy, které probí-

Sloužil jsem jen socialistické vlasti! Antonín Prchal naslouchá u soudu prohlášení Petra Pla-
cáka. Foto: Petr Blažek
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2  Viz KUHN, Zdeněk: Střelba pohraničníků na komunistických hranicích a její judikatorní reflexe na český a německý způsob. Viz http://
jinepravo.blogspot.cz/2008/11/stelba-pohranink-na-komunistickch.html (citováno k 17. 2. 2015).

3  Zdá se, že členství v KSČ je plus, říká žalovaný student. Mladá fronta DNES, 10. 8. 2012, s. 4. Soud nakonec skončil v roce 2014 po téměř 
čtvrt století od podání žaloby poté, co obecné soudy vzaly konečně v úvahu doporučení Ústavního soudu řídit se zákonem o proti-
právnosti komunistického režimu a odporu proti němu. 

4  Vondruška vězně nebil, rozhodl podruhé soud. Mladá fronta DNES, 19. 10. 2013, s. 1.

haly pod dohledem Spojenců, převážil 
v přístupu k souzení válečných zločin-
ců v Německu, kde v justici přežila 
celá řada soudců z doby nacistické 
éry, pozitivistický postup, který byl 
ve skutečnosti čirým alibismem – ně-
mecké soudy se při stíhání německých 
nacistických zločinců držely úzkého či 
nejužšího výkladu práva, aniž by při-
hlížely ke kontextu zločinu a doby, ve 
které se odehrál. Chtěly po přeživších, 
aby se rozpomněli na nejrůznější de-
taily, které byly v porovnání s realitou 
panující v nacistických vyhlazovacích 
táborech zcela irelevantní. Vlastně 
přitom nešlo ani tak o výklad práva. 
Za „tupým“ právním pozitivismem se 
často skrývala jen obyčejná nechuť 
struktur přeživších z totality zabývat 
se uvedenou věcí. Trvalo dlouhá dvě 
desetiletí, než se tento trend podařilo 
zvrátit. 

V České republice jsme toho bohužel 
svědky dodnes – jako příklad mohou 
posloužit případy vraždících pohranič-
níků. Zatímco německá justice přija-
la právní hledisko, že trestní právo, 
které není v souladu s lidskými právy, 
k jejichž dodržování se NDR zaváza-
la, není hodno ochrany, české soudy 
se v kauze střílejících pohraničníků 
snažily postihnout jen to, zda dotyčný 
porušil nějaké tehdejší předpisy. Toto 
absurdní právní hledisko pochopitel-
ně plodilo absurdní rozsudky, jako 
v případě střelby na hranicích v roce 
1986, kdy horlivá čs. pohraniční stráž 
zastřelila nic netušícího houbaře, 
občana západního Německa. Soud 
první instance pohraničníka odsou-
dil pro pokus o vraždu ne kvůli tomu, 
že pro nic za nic zabil člověka, ale že 
střílel už na území SRN, čímž porušil 
předpisy – kdyby střílel na českoslo-
venském území, bylo by vše v pořádku. 

V jiném případu střelby na hrani-
cích (případ Čepl a Kubec) české soudy 
v roce 2001 rozhodly, že i když byly 

zákony a předpisy i samotné rozkazy 
z dnešního pohledu tehdy špatné, od-
porovaly lidským právům, nemohli tyto 
skutečnosti obžalovaní vzhledem ke své-
mu postavení ovlivnit a tyto skutečnosti 
stály tedy mimo ně.2

To ovšem není pravda, ovlivnit „sku-
tečnosti“ lze vždycky. Člen ostrahy 
státních hranic měl sice povinnost 
zadržet občana, který se snažil unik-
nout z komunistické klece do svobod-
ného světa, všemi prostředky, včetně 
použití palné zbraně. Žádná moc ale 
nemohla zajistit i to, aby musel prcha-
jícího nešťastníka zastřelit. Snaha 
se trefit, nebo schválně střílet vedle 
byla otázkou jeho volby – volby mezi 
odměnou, „opušťákem“ a případně 
kázeňským potrestáním na jedné 
straně a na straně druhé mezi životem 
a smrtí člověka, který ho neohrožoval 
ani mu nic neudělal. Disproporce mezi 
oběma činy musela být přitom zřejmá 
i tomu největšímu prosťáčkovi. Byla to 
volba mezi bezúhonností a zločinem, 
vraždou ze zálohy, která byla zcela 
v rukou pohraničníka. 

Pohraničníci byli ovšem pěšáci, 
odpovědnost za střelbu na hranicích 
nesli především ti, kteří příslušné 
rozkazy vydali. Zatímco střílející 
pohraničníci dostávali v Německu 
podmíněné tresty, Egon Krenz, který 
měl ve východoněmeckém politbyru 
na starosti bezpečnost, dostal nepod-
míněný trest šest a půl roku. To je 
spravedlnost, která není v rozporu 
s elementárním chápáním. Německá 
demokracie má s nalézáním spravedl-
nosti v otázce vin z totalitní minulosti 
dlouholetou tradici.

Naproti tomu český přístup hlásá, 
že pohraničníka je možno postihnout 
jen tehdy, když někoho zastřelil „ne-
předpisově“. Předpis je tedy nadřazen 
lidskému životu. Základní problém je 
v tom, že takto koncipovaný rozsudek 
neplatí jen do minulosti, ale ovlivňuje 

i naši přítomnost a budoucnost – zpo-
chybňuje samu demokracii (ve smyslu 
hodnotovém, který pro ni má stejný 
význam jako demokratické instituce) 
a prodlužuje život společnosti tota-
litní. 

Hodnotový zmatek českých soudů 
ve vztahu k minulosti spojený s po-
zitivistickým výkladem práva, který 
nechce vidět věci v kontextu, pěkně, 
respektive nepěkně demonstroval 
případ studentů fakulty architektury 
v Brně, kteří v době listopadové revo-
luce vedli na škole stávku, přičemž 
tamního šéfa komunistů označili za 
kariéristu a demagoga. Ten se, v duchu 
rčení „lepší drzé čelo nežli poplužní 
dvůr“, dožadoval u soudu omluvy a od 
té doby se táhl nekonečný soudní spor, 
který jeden z bývalých studentů Mar-
tin Laštovička komentoval slovy: Na 
rozhodování je vidět, že soudy si s tím 
nevědí rady. Vytrhávají věci ze souvislos-
tí. Soudí nás, jako bychom byli sousedé 
a přeli se o plot.3

To je přesné: soudy k věci přistupují, 
jako kdyby šlo o sousedský spor. Je to 
hloupost, na obě oči slepá rigidnost, 
zlý úmysl? Při procesu se sadistickým 
bachařem Josefem Vondruškou, který 
v nechvalně proslulé věznici v Min-
kovicích týral vězně, se podle soudce 
Pavla Pachnera neprokázalo, že ke skut-
ku došlo. Vina musí být prokázána bez 
pochybností. Skutky jsou velmi obecně 
podané, mohly se stát kdykoliv. Jediným 
důkazem je navíc výpověď obžalovaného 
Wolfa, a ta se liší v přípravném řízení 
i hlavním líčení, obhajoval soudce Pach-
ner vynesení osvobozujícího rozsudku,4 
aniž by zohlednil celou situaci včetně 
faktu, že o případu psaly nezávislé 
iniciativy už v době před listopadem 
1989 a že o Vondruškově sklonu k ná-
silí vypovídali další svědci – tehdejší 
vězni, i fakt, že dlouholetý politický 
vězeň Jiří Wolf, který v přípravném 
řízení vypověděl, že Vondruška jej 

pd_01_2015.indb   67 31.03.15   15:22



68 2015/01 paměť a dějiny  

dokumenty

zbil šestkrát, zatímco u soudu mluvil 
o čtyřech napadeních, má z doby svého 
věznění dodnes psychické potíže, a to, 
zda jej Vondruška zbil čtyřikrát nebo 
šestkrát, je zcela irelevantní.

Soudce Alexander Malý přistupoval 
k případu Prchal a spol. od počátku 
jako k „trestnému činu v rámci sys-
tému“. Vyšel sice rovněž formalis-
ticky z právního stavu z doby před 
listopadem 1989, ale konfrontoval 
jej s přirozenoprávním pojetím, kte-
ré soudu umožnilo nahlížet na vinu 
z nadčasového hlediska lidských práv, 
které je univerzální a které ví, že za 
protiprávní jednání nemůže jedince 
zbavit osobní odpovědnosti prostý 
fakt, že ho minulý režim umožňoval, 
kryl nebo i legalizoval. Podle soudce 
Malého sice není postižitelná samotná 
příslušnost k StB, ale soudit je možno 
už to, jak jednotliví estébáci k výkonu 
své funkce přistupovali, zda se chovali 
„civilně“, anebo naopak byli aktivní 
nad rámec funkce. 

Německé soudy jdou ještě dál. 
V souvislosti s novým obviněním šes-
ti dozorkyň z koncentračního tábora 
Osvětim v roce 2013 řekl vyšetřovatel 
Thomas Will deníku The Times: Naše 
vyšetřování stavíme na tom, že kdo slou-
žil v koncentračním táboře jako dozorce, 
podílel se na vraždách.5 I kdyby se tedy 
nenašly žádné přímé důkazy, že se 
obžalované přímo podílely na něčí 
smrti, pro jejich potrestání stačí sa-
motný fakt, že byly součástí zařízení 
určeného k vyhlazování lidí. 

Precedentem pro tento postup se 
stal případ Johna Demjanjuka, do-
zorce z nacistického vyhlazovacího 
tábora Sobibor, který byl v roce 2011 
odsouzen k pěti letům vězení, aniž 
by mu byla prokázána konkrétní 
vražda – rozhodující byl fakt, že byl 
strážcem v zařízení, které sloužilo 
k masovému vyvražďování. I když 
realitu normalizačního Českoslo-
venska nelze pochopitelně srovnávat 
s realitou nacistických vyhlazovacích 
táborů, princip je stejný: „trestné činy 
v rámci systému“ lze chápat, vykládat 
a soudit zase jen s vědomím rámce, 

v jakém se odehrávaly. To platí pro 
historiografii stejně jako pro justici. 

Obhajoba majora Prchala

Bývalý major StB Antonín Prchal v od-
volání proti rozsudku soudu prvního 
stupně prostřednictvím svého obhájce 
uvedl:

V napadeném rozsudku se dále uvá-
dí, že obžalovaný JUDr. Prchal porušil 
ustanovení ústavy ČSSR č. 100/60 Sb. 
v článcích 28, 30, 34 citovaného zákona. 
Tato právní kvalifikace, použitá v na-
padeném rozsudku, je naprosto právně 
pochybná. Ústava tehdejší socialistické 
republiky, ústavní zákon z 11. července 
č. 100/1960 byl koncipován tak, že ČSSR 
byla socialistický stát, založený na pev-
ném svazku dělníků, rolníků a inteligen-
ce, v jehož čele je dělnická třída. Podle 
čl. 4 této ústavní listiny vedoucí silou 
společnosti ve státě je předvoj dělnické 
třídy komunistická strana. Podle čl. 17  
se všichni občané ve svém počínání řídí 
právním systémem socialistického státu 
a dle čl. 34 jsou občané povinni zacho-

vávat ústavu i ostatní zákony a dbát ve 
svém konání zájmů socialistického státu 
a společnosti pracujících, což údajně po-
škozený dle napadeného rozsudku zcela 
evidentně prokazatelně nedodržoval 
a jeho činnost byla tehdy bezpochyby 
podle tehdejších zákonů nejen protiústav-
ní a také jednoznačně protiprávní, jak 
bylo uvedeno výše. Nemohlo se tedy podle 
tehdy účinných právních předpisů jednat 
ze strany příslušníků SNB o perzekuci 
z důvodu politického přesvědčení, jak se 
plošně uvádí v napadeném rozsudku. Je 
tedy jasné, že jakákoliv činnost proti so-
cialistickému zřízení a vedoucí úloze KSČ 
byla činnost protiústavní a jako taková 
byla podle tehdejších účinných zákonů 
také stíhána, tedy že potírání této pro-
tiústavní činnosti ze strany příslušníků 
SNB bylo zcela legitimní a bylo zcela 
v souladu s tehdejšími zákony. Pokud do-
šlo ze strany příslušníků k prokazatelné-
mu porušení shora uvedených zákonných 
ustanovení, pak se konkrétní případy ře-
šily kázeňsky, případně trestně. Takové 
události se však řešily bezprostředně po 
události a každý konkrétní případ musel 
být řádně prokázán.

5  Seznamy válečných zločinců řídnou, ale nekončí. Mladá fronta DNES, 13. 8. 2013, s. 6.

Bývalí estébáci se svými obhájci před vynesením závěrečného rozsudku. Druhý zleva Antonín 
Prchal, zcela vpravo Ladislav Irovský. Foto: Přemysl Fialka
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Přesně tak dosud přistupují i k pří-
padu vraždících pohraničníků české 
soudy. Skutečnost, že to staví spra-
vedlnost na hlavu, je vedlejší v rámci 
práva zredukovaného na mrtvou a od 
začátku protiprávní literu, která je 
v rozporu s mezinárodním právem, 
stejně jako s Listinou základních práv 
a svobod. Zatímco zbylí dva estébáci 
byli spíše doboví konjukturalisté, 
kteří se k StB dali proto, že to bylo 
„výhodné“, Antonín Prchal službu 
u StB pojímal jako komunistický 
třídní boj v duchu marx-leninské dia-
lektiky, ve které se oběti politického 
pronásledování měnily jako mávnutím 
kouzelného proutku v pachatele a na-
opak: pachatel v oběť, která je sama 
kriminalizována z politických důvodů. 
Prchal se přitom dokonce dovolává 
svého otce, pověstného estébáckého 
hrdlořeza z první poloviny 50. let. Ar-
gumentace v jeho odvolání pokračuje:

Snaha soudu prvého stupně převést 
[případ] pro nedostatek důkazů do 
roviny politické je zcela zjevná na lis-  
tu 9 napadeného rozsudku. To, co je zde 
uvedeno, nemá s předmětným procesem 
žádnou právně relevantní souvislost. Jde 
o evidentní politizaci celé věci. Obžalova-
ný Prchal je zde bez jakýchkoliv důkazů 
stavěn do pozice jakéhosi obecného zlo-
čince, a to také proto, že jeho otec byl 
kdysi rovněž zaměstnancem MV. Ale už 
ve své neznalosti neuvádí, že právě otec 
obžalovaného Prchala byl v padesátých 
letech odsouzen za protistátní činnost 
na 15 let vězení. Je až neskutečné, co je 
v našem soudnictví možné, jak dalece 
lze dojít ve snaze udržet se na daných 
postech za každou cenu.

Dezinformace, skrze kterou se StB 
vztahovala k okolnímu světu, je pro 
„bývalé“ estébáky evidentně posvát-
nou mantrou. Prchal starší, jako šéf 
StB v nejhorší době první poloviny  
50. let odpovědný za mučení a vraždy 
zatčených, které sám i vyslýchal, nebyl 
odsouzen za svůj podíl na likvidaci 
nevinných lidí, ale v rámci mocen-
ských pohybů uvnitř aparátu KSČ, 
snahy vedení strany zkrotit přespří-
liš narostlou moc StB, která ji samu 
začala ohrožovat; nebyl odsouzen  

v 50. letech, ale v roce 1963; ne k pat-
nácti, ale k šesti letům vězení, přičemž 
byl po roce propuštěn; nedožíval pak 
na okraji společnosti, jako naprostá 
většina jeho obětí, pokud měla to štěs-
tí, že „zájem“ Prchala staršího přeži-
la, ale jako zasloužilý komunistický 
hrdlo řez dostal od strany trafiku a po 
roce 1968 se vrátil mezi režimní elitu – 
stal se vedoucím odboru podniku 
zahraničního obchodu Škodaexport 
a pod uměleckým jménem Ivan Gariš 
inscenoval řadu normalizačních tele-
vizních filmů. Drzost, s jakou se Prchal 
mladší odvolává na kauzu svého otce, 
je vskutku estébácky rodinná.

Poté, co se pasoval do role oběti 
pronásledované z politických důvo-
dů, pustil se do zlehčování nezávislé 
iniciativy České děti, podle něj natolik 
marginální a směšné skupinky, že byla 
pod rozlišovací schopnosti pražské 
StB – v polovině roku 1989 šlo prý úpl-
ně o něco jiného než o pronásledování 
propagátorů českého království:

V napadeném rozsudku je dále ne-
přesně charakterizovaná iniciativa 
České děti, jejímž zakladatelem byl Petr 
Placák. Toto sdružení se samo charak-
terizovalo jako monarchisticko anarchi-
stické hnutí. Podstata jejich snažení je 
obsažená v Manifestu „Návrat krále“ 
z května 1988. Mimo jiné v něm stojí, 
že „Království je posvátné. Královská 
vláda budiž taková, jakou si zvolí lid. 
Jestliže si zvolí komunistickou, bude ko-
munistická. My jsme však přesvědčeni, 
že vláda nemusí mít, ba nemá mít žádný 
politický program. Je buď dobrá, nebo 
špatná. Navrhujeme přechod politických 
stran do oblastí kulturně zábavných, či 
mezi charitativní sdružení a podobně.“ 
Z uvedeného vyplývá, že toto hnutí bylo 
spíše úsměvné než nebezpečné pro 
tehdejší režim. Tato iniciativa nebyla 
společensky nijak významná a určitě 
nebyla nejaktivnější a nejviditelnější, jak 
se snaží dokázat napadený rozsudek. 
Jeví se tedy jako nesmyslné a nelogické 
unášení Petra Placáka, když vzhledem 
k charakteru jeho „odbojové činnosti“ 
nemohl být pro tehdejší režim žádným 
reálným nebezpečím a už vůbec ne v po-
lovině roku 1989, kdy šlo o naprosto jiné 
věci než o pronásledování propagátorů 

Českého království. Spíš mohlo jít o sna-
hu Petra Placáka se alespoň nějak uká-
zat a zviditelnit jakožto oběť „běsnění“ 
orgánu StB. 

Ano, nelogické to bylo, stejně jako 
celý komunistický systém. Prchal 
se snaží výše uvedeným žvaněním 
vyvinit a přitom netuší, jakou má 
pravdu. České děti opravdu neházely 
bomby navzdory tomu, že když jsem 
se přihlásil na obor jaderné stroje 
a zařízení na ČVUT, kam brali i bez 
doporučení SSM, protože tam nikdo 
nechtěl, byl jsem StB vyslýchán v tom 
smyslu, jestli nechci sestrojit atomo-
vou pumu (!), a když jsem dělal nočního 
hlídače v Rudolfinu a měl pod palcem 
i klíče od prezidentského salonku, StB 
zjišťovala, jestli jsem tam nenastražil 
nějaký pekelný stroj. (I když – ne že by 
to člověka nenapadlo.)

České děti ve skutečnosti dělaly 
jen to, co je v „normální“ společnosti 
„normální“ – otevřeně říkaly své názo-
ry a organizovaly protesty, tedy jinak 
řečeno občansky se angažovaly, což 
v demokracii není trestné, ale naopak 
chvályhodné. Nic lépe nesvědčí o psy-
chopatii komunistického systému, 
kterému Prchal a spol. oddaně slouži-
li, než to, že nás režim za tyto běžné 
občanské projevy léta sledoval, tajně 
špehoval, nasazoval odposlechy na naše 
telefony a byty, do kterých se tajně vlou-
pával, vyhazoval nás z práce a ze škol, 
zabavoval řidičáky, zadržoval na ulici, 
odvážel k výslechům, umísťoval do cel 
předběžného zadržení, soudně stíhal 
atd. atp., k čemuž využíval statisícovou 
armádu nejrůznějších druhů fízlů, pod-
fízlů a nadfízlů – od domovních důvěrnic 
přes agilní členy strany a kádrováky 
v zaměstnání až po agenty StB. 

Městský soud: vše je promlčeno

Odvolání obžalovaných se dostalo na 
jednání Městského soudu v Praze, který 
na neveřejném zasedání 30. října 2012 
rozsudek zrušil a trestní stíhání Prchala 
a spol. zastavil, neboť zastával názor, 
že trestný čin je promlčen. Pro další 
vývoj procesu však bylo důležité, že 
tento soud se jinak s verdiktem sou-
du nižšího stupně ztotožnil a nenašel 
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v jeho rozhodování ani žádné procesní 
pochybení. 

Odvolací soud nemá nejmenších 
pochybností o věrohodnosti výpovědi 
svědka Placáka co do jeho naložení do 
vozu, vyvezení za Prahu a následného 
zmlácení společným jednáním všech ob-
žalovaných. Při hodnocení věrohodnosti 
výpovědi svědka nelze opominout ani 
skutečnost, že své napadení poškozený 
oznámil příslušným orgánům v pod-
statě bezprostředně po incidentu, a to 
v době, kdy obvinění příslušníků Státní 
bezpečnosti vyžadovalo značnou dávku 
odvahy. Poškozený již v této době měl 
s represemi ze strany státních orgánů, 
jež byly zcela zjevně řízeny složkami 
Státní bezpečnosti, bohaté zkušenosti: 
z listinných i dalších důkazů je patrno, že 
mu byl odebrán řidičský průkaz, bylo mu 
zabráněno v případném studiu na vysoké 
škole, byl vyhozen z práce. O věrohod-
nosti výpovědi svědka Placáka nemá 
ani odvolací soud se zřetelem k celému 
komplexu důkazní situace pochyb, a to 
ani co do násilných útoků na jeho oso-
bu, ani co do ztotožnění obžalovaných 
jako pachatelů, ať již v rámci rekognic, 
či při výsleších u soudu prvního stupně. 
V průběhu celého trestního řízení nebylo 
zjištěno nic, co by mělo vést poškozeného 
ke křivému obvinění jiných osob nežli 
těch, kteří mu prokazatelně vážně ublí-
žili, navíc je jeho výpověď doložena celou 
řadou dalších svědků, kteří viděli počá-
tek jednání obžalovaných, tedy odvlečení 
poškozeného do vozidla. Co do hodnocení 
výpovědí obžalovaných a jejich obhajoby 
jako nevěrohodných odvolací soud odka-
zuje na argumentaci nalézacího soudu 
v napadeném rozsudku.

nejvyšší soud: nic promlčeno není

Nejvyšší státní zastupitelství s názo-
rem odvolacího soudu ohledně proml-
čení nesouhlasilo a podalo dovolání 
k Nejvyššímu soudu v neprospěch 
obžalovaných. Ten se případem za-
býval 17. prosince 2013, v neveřejném 
zasedání rozhodnutí odvolacího soudu 
zrušil a Městskému soudu v Praze při-
kázal, aby věc v potřebném rozsahu 
znovu projednal a rozhodl. Otázku 
promlčení závažných trestných činů 

z doby nesvobody a vztahu zákona  
č. 327/1999, který desetiletou proml-
čecí lhůtu krátce před jejím uplynutím 
30. prosince 1999 nově stanovil, k prá-
vům obžalovaných Nejvyšší soud roz-
hodl s odvoláním na evropské právo. 

Otázkou prodloužení promlčecí lhůty 
se, ve vztahu k porušení čl. 7 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod (dále jen Úmluva), zabýval také 
Evropský soud pro lidská práva se síd-
lem ve Štrasburku. Podle č. 7 Úmluvy:

„1. Nikdo nesmí být souzen za jednání 
nebo opomenutí, které v době, kdy bylo 
spácháno, nebylo podle vnitrostátního 
nebo mezinárodního práva trestným 
činem. Rovněž nesmí být uložen trest 
přísnější, než jaký bylo možno uložit 
v době spáchaného trestného činu. 

2. Tento článek nebrání souzení a po-
trestání osoby za jednání nebo opomenu-
tí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo 
trestné podle obecných právních zásad 
uznávaných civilizovanými národy.“ 

Evropský soud pro lidská práva ve 
věci „Coeme a další proti Belgii“, kde 
bylo stěžovatelem namítáno dodateč né 
prodloužení promlčecí lhůty, dne 22. 6. 
2000 vyhlásil rozsudek, jímž bylo m.j. 
jednomyslně rozhodnuto, že čl. 7 Úmlu-
vy nebyl porušen. Uvedl, že prodloužení 
promlčecí doby zákonem a jeho okamži-
tá aplikace nepochybně měly za násle-
dek prodloužení lhůty, během níž mohly 
být příslušné skutky stíhány, a byly pro 
stěžovatele nepříznivé zejména tím, že 
zmařily jeho naděje. Podobná situace ale 
není porušením č. 7 Úmluvy, neboť toto 
ustanovení nemůže být vykládáno tak, 
že zabraňuje prodloužit prostřednictvím 
okamžité aplikace procesního zákona 
promlčecí lhůty, když inkriminované 
skutky nikdy nebyly promlčeny.

I když Nejvyšší soud řešil především 
otázku promlčení, nevyhnul se v pří-
padě Prchal a spol. ani hodnotovému 
soudu a konstatoval: 

Nejvyšší soud nebude v této souvis-
losti obsáhle rozebírat politickou a spo-
lečenskou situaci v letech 1948–1989, 
neboť je obecně známo, že vedle těch 
oblastí života společnosti a jednotliv-
ce, v nichž si právní řád v uvedených 

letech podržel určitý reálný význam 
a zakládal se na zákonnosti, byly i sfé-
ry politického zájmu vládnoucí vrstvy, 
v nichž existoval stav právní nejistoty 
udržovaný jako prostředek preventivní 
ochrany režimu a nástroj manipulace 
společnosti. Součástí tohoto zvláštní-
ho režimu byla i politickým a státním 
vedením inspirovaná anebo tolerovaná 
kriminalita osob v politických a státních 
funkcích tam, kde s ohledem na skutečné 
anebo domnělé zájmy vládnoucí vrstvy 
bylo účelné jednat v rozporu i s vlastními 
zákony. Není sporu o tom, že v uvedené 
době absentovala vůle, snaha a ochota 
státu určité trestné činy stíhat.

Nejvyšší soud současně připomněl 
dikci zákona o protiprávnosti komu-
nistického režimu a o odporu proti 
němu z roku 1993: 

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že 
ustanovení par. 5 zákona č. 198/1993 
Sb. je součástí našeho právního řádu, 
orgány činné v trestním řízení jsou po-
vinny jeho existenci respektovat a ve 
svém postupu a rozhodování se s ním 
vypořádat. 

Chybné rozhodnutí odvolacího sou-
du mělo význam v tom, že umožnilo 
Nejvyššímu soudu vyložit závazně 
otázku promlčení. Zároveň rozsudek, 
který nebyl pravomocný, nespadal do 
amnestie, vyhlášené „na odchodnou“ 
prezidentem republiky Václavem 
Klausem. 

závěrečný verdikt

Poté, co padla námitka promlčení, 
Městský soud v Praze ve veřejném 
zasedání 24. února 2014 rozsudek 
soudu prvního stupně s definitivní 
platností potvrdil a rozsudek se stal 
pravomocný. V závěrečném zdůvod-
nění se k celé kause znovu vyjádřil. 
K námitce obhajoby ohledně věrohod-
nosti svědků obžaloby a toho, že nebyli 
předvoláni další svědci obhajoby z řad 
StB, předseda senátu JUDr. Jaroslav 
Cihlář uvedl:

Úvodem pokládá odvolací soud za 
nutné zopakovat, že hodnocení důkazů 
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je výsadním právem nalézacího soudu, 
a pokud tento postupuje důsledně dle 
zásad ust. par. 2 odst. 6 tr. řádu a jeho 
argumenty nejsou v rozporu se zásada-
mi obecné logiky, nelze takovému hod-
nocení důkazů nic vytýkat. Tak je tomu 
i v tomto případě, byť některé úvahy 
nalézacího soudu jsou poněkud kusé, 
svou podstatou vyjadřují onu zásadní 
myšlenku odůvodnění napadeného roz-
sudku – totiž nepovažuje za věrohodné 
výpovědi všech obžalovaných a svědků 
Prchalové a Hrabákové a naopak pova-
žuje za věrohodné výpovědi poškozeného 
Placáka a dalších svědků potvrzujících 
jeho výpověď, zejména svědků Netopilo-
vé, Šabatové, Šustrové, Černého, Tlus-
tého a Holaty. Jak poškozený Placák, 
tak sv[ědci] Šabatová, Šustrová i další 
výše jmenovaní prokázali svým posto-
jem v době komunistického režimu zcela 
jednoznačně vysoké morální hodnoty 
a odvolací soud v souladu s názorem 
nalézacího soudu má jejich výpovědi za 
zcela věrohodné. Při hodnocení výpovědi 
obžalovaných jakož i svědkyně Prchalo-
vé a svědka Vodičky je především třeba 
přihlédnout ke skutečnosti, že všichni 
jmenovaní byli pracovníci Státní bezpeč-
nosti, tedy složky bezpečnostních sil, 
která běžně používala dezinformace, 
dezinterpretace, diskreditace, kom-
promitace, používání falešné identity, 
zkráceně a prostě česky řečeno lež. Tyto 
okolnosti jsou nejen obecně známé všem 
pamětníkům doby komunistické vlády, 
jednoznačně jsou však patrny ze shora 
zmíněného torza písemných materiálů 
StB, kde se o shora zmíněných postu-
pech zcela běžně hovoří.

Především poškozený Placák velmi 
přesně popsal, jak celá událost pro-
běhla, vylíčil, jakým způsobem a proč 
postupoval on i jeho přátelé z disentu 
při pokusech o ztotožnění příslušníků 
StB a jejich výpovědi jsou zcela v sou-
ladu s obecnými poznatky široké veřej-
nosti konce komunistické éry. Je zcela 
evidentní, že tito svědci si podstatně 
lépe pamatují jednu každou účast na 
shromážděních osob nesouhlasících se 
zásadami komunistického režimu. […] 

Účast na protestních akcích byla tedy 
zákonitě z hlediska takových streso-
vých faktorů podstatně více vtisknuta 
do paměti než zapamatování si „obvyk-
lého pracovního dne“ obžalovanými, či 
pamatování si přesného termínu do-
volené v Poltavě před více než dvaceti 
lety, zejména pokud zde byla již potřetí, 
svědkyní Prchalovou. Tolik k obecnému 
posouzení věrohodnosti výpovědi obža-
lovaných a svědků obhajoby na straně 
jedné, poškozeného a svědků obžaloby 
na straně druhé.

Tím, že Městský soud závažnost svě-
dectví osob, které prokázaly svou mo-
rální integritu v době, kdy jim hrozila 
ztráta osobní svobody, postavil proti 
svědectví těch, pro které byla dezin-
formace nástrojem jejich každodenní 
práce, se de facto vyjádřil i ke snaze 
Prchala zlehčit význam nezávislé 
aktivity Českých dětí, a tedy i zájmu, 
respektive nezájmu o ni ze strany StB.

Neobstojí ani námitky ohledně údajné 
nekompetence obžalovaných k zásahu 
proti poškozenému či zlehčování čin-
nosti organizace České děti jako spíše 
úsměvného promonarchistického spolku. 
Z torza zachovalých spisů StB je naopak 
patrno, že osoba Placáka byla sledována 
nejen 2. oddělením, ale i 3. oddělením, 
zabývajícím se mládeží, zejména vyso-
koškolskou. Na l. 280 spisu je založena 
část vyhodnocení činností 1.–3. odboru 
[Správy] StB [Praha] za 1. čtvrtletí 1989, 
níže v odstavci týkajícím se problema-
tiky mládeže je věnována činnosti org. 
České děti a jmenovitě Petru Placákovi 
značná pozornost.

Poslední předlistopadový šéf StB 
generál Lorenc se snažil stylizovat do 
role „fízla s lidskou tváří“, pod jehož 
vedením se prý StB z represivní složky 
změnila v „civilní“ kontrarozvědnou 
službu, která odstoupila od všech re-
presí. Výše uvedená kauza ovšem Lo-
rence usvědčuje z účelové lži. V době 
protirežimních demonstrací v letech 
1988–1989, které odstartoval 21. srpen 

1988 (předešlá shromáždění, včetně 
demonstrace na Den lidských práv 
10. prosince 1987 na Staroměstském 
náměstí, byla jednorázovou akcí), se 
naopak StB pod vedením Lorence 
vrátila k praktikám, která používala 
na přelomu 70. a 80. let v rámci akce 
„Asanace“, kdy se nevybíravým psy-
chickým i fyzickým atakem snažila 
vyštvat co nejvíce režimních opo-
nentů za hranice, disidenty fyzicky 
napadala, unášela, vyhrožovala jim 
smrtí, újmou na zdraví jejich dětí apod. 
A byl to sám Lorenc, kdo velel k re-
presi. V době, kdy v Praze probíhaly 
demonstrace během tzv. Palachova 
týdne, prostřednictvím zástupce 
náčelníka Správy vyšetřování StB 
Bělohlávka vydal 17. ledna 1989 po-
kyn odboru vyšetřování StB Praha 
„realizovat“ tyto úkoly:

1. V rámci prováděného vyšetřování 
ve věci trestného činu pobuřování vznést 
obvinění proti Lucii VÁCHOVÉ a dalším 
osobám, které se angažují v činnosti ne-
legální skupiny tzv. České děti (pokud 
jsou k tomu zákonné důvody), obvinění 
pro trestný čin pobuřování podle § 100 
ods. 1, písm. a), c) tr. zákona.

2. Obvinění těmto osobám vznést nej-
později do 20. 1. 1989, t. j. ještě v průběhu 
bezpečnostních opatření, organizova-
ných od 15. 1. 1989 S SNB hl. m. Prahy 
a S[tředo]č[eského] k[raje] k potlačení 
nežádoucích aktivit antisocialistických 
sil, resp. k zabezpečení klidu a veřejného 
pořádku v souvislosti s nepovolenými 
demonstracemi organizovanými těmito 
silami u příležitosti upálení se Jana Pala-
cha v Praze. Vyšetřování této trestní věci 
ukončit nejpozději do jednoho měsíce.6

Z tohoto přípisu, který byl de facto 
pokynem k pozavírání aktivistů Čes-
kých dětí (v tomto ohledu je zvlášť 
pikantní Lorencova alibistická po-
známka „pokud jsou k tomu zákon-
né důvody“), ale nic nebylo, protože 
pražská StB neměla ve vztahu k Čes-
kým dětem čeho se chytit. Na rozdíl 
od starší disidentské generace jsme 

6  Lucie Váchová byla v té době stíhána za tisk a roznášení letáků Českých dětí k 20. výročí okupace v srpnu 1988. Zde citovaný doku-
ment se zachoval ve vyšetřovacím spise Lucie Váchové. Cit. dle PLACÁK, Petr: Fízl. Torst, Praha 2007, s. 219.
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totiž důsledně dodržovali zásady 
konspirace: o věcech, o kterých se 
neměla StB dovědět, jsme se nebavili 
po telefonu ani jsme si je nesdělovali 
v bytech, kde by mohl být odposlech, 
a nekonali jsme ani žádné schůze, na 
kterých bychom se sáhodlouze radi-
li co dál. Vše bylo otázkou důvěry 
a osobní iniciativy. A StB se rovněž 
nepodařilo v našich řadách získat 
nějakého významného informátora. 
Můj „výlet na Křivoklát“ byl mimo 
jiné důsledkem toho, že se pražské 
StB „fízlování“ nedařilo, nepovedlo se 
jí ani zajistit sebemenší množství po-
znatků či podkladů, které by umožnily 
spustit proti Českým dětem represi 
v rovině soudního postihu. I v totali-
tě či socia listické diktatuře, nebo jak 
chceme období normalizace nazývat, 
musel úřední šiml aspoň trochu zařeh-
tat, i když šlo o „státobezpečnostní“ 
problematiku. 

Kromě žaloby jsem podal návrh na 
vyloučení Antonína Prchala z Advokát-
ní komory. Výsledkem bylo pozasta-
vení jeho členství. (Titul JUDr. získal 
tak, že v rámci „večerního studia při 
zaměstnání“ docházel jednou měsíčně 
na pražské Keplerovo gymnázium. Po 
dvou letech zde odmaturoval a přihlá-
sil se na Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy, kde získat příslušný diplom 
pro něj rovněž nemohl být problém, 
protože na této fakultě působila řada 
tajných spolupracovníků StB.)

Pár slov na závěr

Soudní proces týkající se praktik 
minulého režimu je nejen výkonem 
spravedlnosti, které nemohlo být 
před listopadem1989 učiněno zadost, 
ale současně je to závažný a závaz-
ný komentář k historii kodifikující 
postoj, který zaujímá demokratická 
společnost ke své totalitní minulos-
ti. Rozsudek byl vyřčen jménem stá-
tu a na základě závazného názoru 
Nejvyššího soudu se stává, de facto, 
interpretativní součástí právního řádu 
pro další soudní rozhodnutí. Rozsud-
ky nad minulostí mají normotvorný 
celospolečenský charakter. 

Snaha nalézat ve vztahu k minulosti 
spravedlnost a popsat ji jazykem práva 

je zároveň jedním ze zdrojů demokra-
tické identity nás jako svobodných 
a rovnoprávných občanů. Svobodná 
společnost nemůže fungovat bez 
vědomí elementární spravedlnosti, 
stejně jako bez vědomí odpovědnosti: 
lidé jsou svobodní jen tehdy, jsou-li 
odpovědní za své činy. To je to, co 
dělá člověka člověkem a odlišuje 
lidskou společnost od hmyzího roje, 
kde jedinec neznamená nic, zatímco 
mraveniště všechno.

Poučená reflexe minulosti, včetně 
jejího soudního „zhodnocení“, vědomí 
o tom, kdo jsme, odkud jdeme a kam 
směřujeme, jaké je naše postavení ve 
světě, čím jsme prošli, jak nás to po-
znamenalo, jaký význam má naše zku-
šenost pro budoucnost, je pro udržení 
svobodné společnosti důležitá, nebo 
dokonce důležitější než svobodné vol-
by. Svobodné volby ve společnosti, kde 
spravedlnost v minulosti nefungovala, 
jejíž minulost je nesouvislá a jež je zba-
vena historického povědomí, mohou 
naopak vyústit v totalitu. Bez vědomí 
souvislosti dějů je demokratický řád 
neustále v ohrožení.

Rozsudkem vyneseným nad praž-
skými estébáky česká demokracie 
stvrdila, že útok na politickou, nábo-

ženskou, kulturní, sociální či etnickou 
integritu jednotlivce, navíc organizo-
vaný v rámci státních institucí, pova-
žuje za zločin, který je nepromlčitelný, 
protože je to útok na samotné základy 
svobody, z níž vyrůstá demokratický 
řád. Rozsudek nad Prchalem a spol. se 
tak stal jedním z kamínků do základu 
stavby naší dosud nesamozřejmé post-
komunistické demokracie. 

P. S. V rozhovoru pro rozhlas po ver-
diktu soudu I. stupně jsem na dotaz 
redaktorky, co říkám rozsudku, odpo-
věděl: Díky těmto estébákům jsem napsal 
knihu, obdržel jsem za ni cenu Magnesia 
Litera, honorář sto tisíc a ještě jsem hlav-
ní hrdiny knihy dostal za mříže. Tomu 
se říká stoprocentní vytěžení materiálu. 
Ve skutečnosti jsem ovšem žádný ho-
norář nedostal (šlo o vedlejší cenu za 
publicistiku, která není honorovaná), 
dělal jsem si legraci u vědomí toho, že 
peníze jsou to, co dokáže tyhle „týpky“ 
(estébáky etc.) nejvíc rozčílit. Když se 
obžalovaní odvolali k městskému sou-
du, estébák Irovský se mě před soudem 
snažil denuncovat tím, že jsem celou 
věc zinscenoval jenom kvůli knize Fízl, 
za kterou jsem dostal honorář sto tisíc! 
Takže trefa do černého… 

A teď to jdeme oslavit! Petr Placák se svými přáteli po vynesení konečného verdiktu. 
Foto: Přemysl Fialka
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