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třetí odboj

Čáslavskem obchází smrt

Vše začalo poměrně nenápadně. Ales-
poň zpočátku by zřejmě málokdo tušil, 
že věci dostanou takový spád. Byl tu 
sice výhrůžný dopis z února 1950, kte-
rý obdržel místní agilní komunistický 
funkcionář Alois Blažek (nar. 1897)1, 
mimo jiné politický ředitel Hospodář-

ského družstva Čáslav, vyživovací re-
ferent a člen trestní komise Okresního 
národního výboru v Čáslavi, jenž byl 
z podstaty svých funkcí zodpovědný 
za pronásledování mnoha svých spo-
luobčanů: Pane Blažek! Vaše počínání 
v poslední době stává se zločinným. Od 
13. 2. Vám dáváme možnost, aby jste 
se odstranil do čtrnácti dnů z veřejné 

činnosti. Stává se z Vás nepřímo vrah. 
Proti takovým budeme postupovat stej-
ným způsobem. Jak neodstoupíte od své 
činnosti, kterou přivádíte lidi do nesnází, 
bude proti Vám zakročeno. Odsouzen 
budete za Vaší nepřítomnosti. Jediný 
rozsudek v ilegalitě bude smrt! Doufám, 
že uznáte, že jak v okupaci německé, 
tak i dnes to bude pro nás zcela dobře 
proveditelné.2 Nicméně takovýchto vý-
hrůžek se tehdy objevovalo poměrně 
dost, přičemž se ukázaly jako plané.

I v tomto případě ultimátum vyprše-
lo a neznámý pisatel či pisatelé pode-
psaní krycím jménem „Železné Hory“ 
nevykonali zhola nic. Březen měl 
však přinést drastickou změnu. Již ve 
středu 1. března 1950 zachvátil požár 
stoh dalšího aktivního funkcionáře, 
předsedy Místního národního výboru 
(MNV) Žleby Vladimíra Kořínka (nar. 
1911). Shořelo 20 metrických centů 

1  Dopis stejného znění dostali tehdy i dal-
ší činitelé tzv. lidosprávy.

2  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Hradec Krá-
lové (dále jen HK-V), vyšetřovací spis  
a. č. V-1201 HK, zpráva Okresního veli-
telství Národní bezpečnosti Čáslav pro 
KV StB Pardubice z 15. 2. 1950.

Akce „Teroristé“

První měsíce roku 1950 znamenaly pro Krajské velitelství Státní bezpečnosti  
Pardubice nebývalé vytížení. Proti svévolnému počínání komunistických funkcio-
nářů v kraji, kteří se v souladu s uplatňovanou linií nesmiřitelného třídního boje 
stali v místních podmínkách horlivými strůjci perzekuce a pronásledování svých 
spoluobčanů, začal narůstat mezi obyvatelstvem spontánní odpor. Jedním  
z center těchto protirežimních aktivit se staly Žleby u Čáslavi. Heslo, pod kterým 
vyšetřovatelé komunistické tajné policie tento případ vedli – „akce Teroristé“ –  
výmluvně vypovídá o závažnosti, kterou mu přikládali. Stejně jako konečný  
výsledek v podobě tří trestů smrti a celkem 137 let a 6 měsíců žaláře.

PeTr maLLoTa

Pozadí protikomunistických odbojových činů ve Žlebech u Čáslavi v roce 1950

Předměty doličné zabavené StB při domovní prohlídce v rámci akce „Teroristé“  Foto: ABS
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stelné slámy, škoda byla vyčíslena 
na 1700 Kčs.

V pondělí 6. března večer se ve Žle-
bech konala ustavující schůze Jednotné-
ho zemědělského družstva (JZD), které 
předsedal postižený komunistický 
funkcionář Vladimír Kořínek a jíž se 
účastnil též adresát výhrůžného dopisu 
Alois Blažek. Okolo 20. hodiny došlo 
k výpadku elektrického proudu. Jak 

se záhy zjistilo, nešlo o náhodu. Kdosi 
provedl sabotáž na transformační sta-
nici, do níž se dostal pomocí paklíče, 
a odstranil pojistky. Přesto se podle 
všeho příslušníci SNB poněkud mýlili, 
když konstatovali, že úmysl pachatele 
směřoval pravděpodobně k tomu, aby bylo 
znemožněno pořádání schůze JZD.3 Ve 
skutečnosti neznámý chystal mnohem 
vážnější čin. Tma a přerušení schůze 

měly být pouze prostředkem k jeho 
uskutečnění. Tehdy však od svého 
úmyslu upustil.

Jako by to nestačilo, hned druhý den, 
v úterý 7. března, vzplál stoh slámy 
v osadě Horka u Žlebů, patřící Zeměděl-
skému výrobnímu družstvu ve Žlebech. 
Škoda dosáhla závratných 350 tisíc 
Kčs, protože popelem lehlo nejen 1400 
metrických centů slámy, ale i dřevěná 

Komunistický funkcionář Vladimír Kořínek 
(vlevo). I on se stal pro své nesmlouvavé jed-
nání obětí odbojářů.

Zbytky stodoly Zemědělského výrobního 
družstva ve Žlebech u osady Horka. Popelem 
lehla v noci ze 7. na 8. března 1950.

Fotografie transformátoru elektrické sítě ve 
Žlebech poškozeného v noci ze 6. na 7. břez-
na 1950  

Foto: archiv rodiny V. Kořínka, ABS

3  Tamtéž, úřední záznam KV StB Pardubice o hlášení stanice SNB Ronov nad Doubravou ze 7. 3. 1950. 
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kolna, v níž byla sláma uskladněna. Pak 
přišla sobota 18. března 1950. 

Ten den se vdávala neteř komunis-
tického funkcionáře Aloise Blažka, 
Soňa Běhounková. Oslava probíhala 
v bytě nevěstiny matky v přízemí 
domu čp. 4 na náměstí, kde v prvním 
patře bydlel i Blažek. Po půlnoci, když 
rozjaření hosté odešli, zůstal pouze 

on s novomanželi a nevěstinou mat-
kou. Zatímco první tři jmenovaní 
spolu seděli u stolu v pokoji a Marie 
Běhounková čistila při otevřených 
dveřích v kuchyni příbory, chystalo 
se drama. 

Okolo jedné hodiny v noci se ozval 
z kuchyně zvuk tříštícího se skla, který 
Alois Blažek podle svých pozdějších 

slov považoval nejprve za zvuk rozbi-
tého talíře. Zoufalý výkřik nevěstiny 
matky: Já jsem střelená! 4 ho však rychle 
vyvedl z omylu. To, že se Blažek v re-
akci na nepředvídanou událost na své 
židli pootočil, aby se podíval za sebe, 
co se v kuchyni děje, takže již neseděl 
k útočníkovi střílejícímu do bytu ze 
dvora kuchyňským oknem zády, nýbrž 

4  Tamtéž, zápis o výpovědi Aloise Blažka sepsaný příslušníky KV StB Pardubice v nemocnici v Čáslavi dne 19. 3. 1950.

Žleby – místo vražedného útoku na funkcio-
náře KSČ Aloise Blažka v noci z 18. na 19. břez-  
na 1950. Za povšimnutí stojí okno rozbité 
zevnitř. Napadení tak chtěli přivolat pomoc 
z ulice. 

Takto pálil ze dvora do místnosti neznámý 
pachatel 

Střelci za oknem se naskytl tento pohled. 
Písmenem b je označen figurant znázorňují-
cí Aloise Blažka. Nalevo i napravo ode dveří 
jsou patrné stopy od kulek. 

Foto: ABS
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bokem, mu pravděpodobně zachránilo 
život. I tak si ho však vystřelený pro-
jektil u stolu našel: […] v této posici byl 
zasažen druhou střelou do pravé strany 
prsního svalstva, kterým střela proběhla 
a u levé strany prsou opět opustila tělo, 
čímž způsobila vstřel asi 25 cm dlouhý.5 

Nastal nevýslovný zmatek. Nejchlad-
nokrevněji si počínal čerstvě ženatý 
Josef Smutný, který se před střelbou 
pokoušel krýt u stěny pokoje, přičemž 

posléze mrštil proti neznámému útoč-
níkovi do kuchyňského okna láhev 
od vína (o něco podobného se poku-
sil i Blažek, napřáhl se, ale neměl již 
dostatek sil, láhev mu vypadla z ruky 
a zůstala ležet nedaleko od něj). Ihned 
poté Smutný stejným způsobem vyrazil 
okno pokoje vedoucí na ulici, aby tím 
způsobil poplach a přivolal pomoc. 

Celkem pachatel vypálil na Blažka 
do místnosti šest ran, pak zmizel. Jen 

díky velké dávce štěstí nebyl nikdo 
smrtelně zraněn. Alois Blažek byl po 
provizorním ošetření okamžitě pře-
vezen do nemocnice v Čáslavi, kde se 
nějakou dobu ze zranění zotavoval. 
Jak vyšlo najevo, matka nevěsty Marie 
Běhounková ve skutečnosti postřelena 
nebyla, projektil zasáhl pouze příbor, 
který držela v ruce, a ten ji následně 
uhodil do boku, kde jí způsobil boles-
tivou podlitinu. 

Neúspěšným atentátem na Aloise 
Blažka však nic neskončilo. V sobotu 
8. dubna se našly v poštovní schrán-
ce ve Žlebech další výhrůžné dopisy 
adresované jednak Blažkovi a jednak 
Místnímu národnímu výboru ve Žle-
bech a Okresnímu národnímu výboru 
v Čáslavi: Soudruhu Blažku (soudruzi)! 
Zřekni se všech veřejných funkcí, zruš 
veškerý svůj politický život aktivní i ve 
svých úředních partiích, n. př. ONV, ře-
ditelství atd. a jako soudruh s mizivým 
vzděláním a nečistým charakterem 
pracuj pro své odpuštění jako obyčejný 
dělník bez jakýchkoliv vděkuplných a od-
čiňujících a „odškodňujících“ příspěvků 
a darů. Neuposlechneš-li: smrt (smrt 
v textu znázorněna křížkem – pozn. 
aut.). Neopovažuj se přestěhovati se! 
KSČ, ONV, MNV: sami buďte rozhodní 
ve smyslu tohoto upozornění. Ne-li, bu-
dete třebas vhodně i smrtí (opět symbol 
kříže – pozn. aut.) potrestáni všichni vy 
soudruzi, vy soudružští reakcionáři (ve 
slově reakcionáři demonstrativně pře-
škrtnuta předpona „re“ – pozn. aut.).6 
Jeden z těchto dopisů dokonce nezná-
mý pachatel přibil na dveře předsedy 
MNV ve Žlebech Vladimíra Kořínka, 
pro kterého to bylo po požáru jeho 
stohu další varování. 

Pak se tajemný mstitel či mstitelé 
na měsíc odmlčeli. Jako by to však 
byl jen příslovečný klid před bouří. 

5  Tamtéž, zpráva KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) z 19. 3. 1950.
6  Tamtéž, originál výhrůžného dopisu. 

Dům újezdního tajemníka Antonína Piskače 
ve Vepříkově. Tady v noci z 19. na 20. květ na 
1950 padl osudný výstřel. Křížkem je na spod-
ní fotografii označeno místo nálezu nábojnice 
ráže 9 mm.  Foto: ABS
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Střelba na újezdního tajemníka Staň-
ka v Horkách v úterý 9. května v noci 
se ještě obešla bez zranění a měla pa-
trně dotyčného jen zastrašit. V pátek  
19. května, přesně dva měsíce po úto-
ku na Aloise Blažka, již ovšem došlo ke 
krvavému činu. Místem, kde se udá-
losti odehrály, nyní ovšem nebyly 
Žleby, nýbrž 25 kilometrů vzdálený 
Vepříkov. Zmíněného dne se v nočních 
hodinách vracel z místního hostince 
domů újezdní tajemník Antonín Pis-

kač. Když ve svém domě v kuchyni 
rozsvítil lampu, aby se převlékl, jistě 
ho ani na okamžik nenapadlo, že tím 
právě zpečetil svůj osud. Nevědomky 
ze sebe totiž učinil ideální terč. 

Ozvaly se dva rychlé výstřely, které 
ve vedlejším pokoji zaslechl tajemní-
kův syn a jeho dva známí. Ti okamži-
tě vyskočili, aby zjistili, co se stalo. 
Z kuchyně jim v ústrety přicházel 
šokovaný Piskač, jenž si křečovitě 
tiskl ránu na břiše, z níž vytékala krev 

a obsah střev. Postřelený se vzápětí 
zhroutil. V dochovaném záznamu Kraj-
ského velitelství Národní bezpečnosti  
(KV NB) Pardubice z 20. května 1950 
o jeho zdravotním stavu mimo jiné 
čteme: Se vstřelem koresponduje de-
vateronásobný průstřel tenkého střeva, 
u něhož některé otvory jsou až 4 x 2 cm 
veliké. Posudek zní na zranění rázu váž-
ného, ne-li smrtelného.7 V tomto případě 
se lékaři nemýlili. Tři dny po útoku, 
v úterý 23. května 1950 v 13.30 hod., 
Antonín Piskač v nemocnici v Havlíč-
kově Brodě zemřel. 

V noci, kdy došlo ke střelbě ve 
Vepříkově, navíc někdo poškodil ve 
Žlebech vodovod a překvapivou drzost 
a odvahu prokázal nepolapitelný fan-
tom i druhý den (tj. v sobotu 20. květ-
na 1950 ve 21.58 hod.), kdy ve stejné 
obci znovu způsobil výpadek elektric-
kého proudu, čímž narušil divadelní 

7  Tamtéž, záznam KV NB Pardubice o stupni zranění újezdního tajemníka Antonína Piskače z 20. 5. 1950.

Zedník Karel Mergl předvádí, jak provedl útok 
na újezdního tajemníka Piskače. Ve skuteč-
nosti pachatelem nebyl. 

Dole rekonstrukce poškození vodovodních 
výtoků ve Žlebech a vpravo nahoře sabotáže 
na úsekovém vypínači elektrického proudu 
19. a 20. května 1950. Foto: ABS
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představení Československého svazu 
mládeže (ČSM) z Bratřic. O několik dní 
později neznámý, jenž se tituloval jako 
„Vážně vážný!“, vyvěsil ve Žlebech dvě 
kopie nepříliš povedené a poněkud 
zmatené hanlivé básně, namířené 
opět proti funkcionářům KSČ.

vyšetřování a protiakce 
bezpečnostních složek

Bezprostřední reakcí Krajského ve-
litelství Státní bezpečnosti (KV StB) 
Pardubice, které vyšetřování útoků, 
sabotáží a výhrůžných dopisů v sou-
činnosti s Krajským velitelstvím Ná-
rodní bezpečnosti Pardubice provádě-
lo, bylo vystupňování úsilí o odhalení 
pachatelů. Četné protikomunistické 
aktivity totiž začínaly mít na Čáslav-
sku a v okolí značný ohlas. 

Komunistická tajná policie vyslý-
chala řadu svědků, prověřovala alibi 
politicky „nespolehlivých“ lidí a instru-
ovala své spolupracovníky, aby byli 
maximálně „bdělí“. Informace, které 
takto získala, však nevedly k požado-
vanému cíli. Mimo jiné to způsobila 
okolnost, že okruh podezřelých byl 
i kvůli Blažkovým předchozím odsou-
zeníhodným aktivitám nebývale širo-
ký. Vždyť sama přeživší oběť atentátu 
v nemocnici při svědeckém výslechu 
vyšetřovatelům bez ostychu uvedla, 
že ve funkci předsedy vyživovací  
komise ONV v Čáslavi předala kolem 
54 případů rolníků SNB a soudu.8

Tito lidé se proti novým lidově 
demokratickým pořádkům „provi-

nili“ pouze tím, že neplnili svévolně 
stanovené a záměrně likvidační do-
dávkové povinnosti. Sám Blažek za 
možné pachatele útoku označil býva-
lého továrníka a prvorepublikového 
armádního důstojníka ze Žlebů Jiřího 
Klečku, se kterým měl mít rozpory 
(údajně se jednou po předchozí hád-
ce navzájem ohrožovali pistolemi), 
a trafikanta Jana Kočího, jenž mu ke 
své smůle krátce před střelbou na-
psal ostře kritický dopis, v němž se 
vzhledem k dobovým reáliím poněkud 
naivně odvolával na článek z Rudého 
práva hovořící o tom, že komunističtí 
funkcionáři mají jít svou činností na 
vesnici příkladem, aby s sebou strhli 
všechny „poctivé lidi“.9 

V operativní části vyšetřovacího 
spisu StB, jenž byl zpracován a poslé-
ze zachován v nezvyklém rozsahu, je 
postup vyšetřovatelů zachycen více 
než výmluvně. Datum 20. a 21. března 
1950 tak například nesou dvě policejní 
hlášení adresovaná KV StB Pardubice. 
První podal vrchní strážmistr Šol-
tys z policejní stanice v Ronově nad 
Doubravou,10 druhé zpracovalo Okres-
ní velitelství Národní bezpečnosti Čá-
slav. To se s pardubickou tajnou policií 
podělilo o postřehy bezpečnostního 
referenta MNV ve Žlebech, podporu-
číka ČSA Václava Vondráčka.11 

Mnohem zajímavější stopu zachytila 
spolupracovnice StB používající krycí 
jméno „Eržika“: Dne 19. 3. t. r. o 14.30 
hod. cestovala jsem z Prahy osobním vla-
kem do Čáslavi. Ještě v Praze přistoupili 
do kupé 4 neznámí mladíci, z nichž jeden 

se mně po chvíli zeptal kam jedu. Na moji 
odpověď pronesenou německy, že čes-
ky nerozumím, prohlásil, že je to dobré 
a započal vyprávěti o provedení teror. 
akce ve Žlebech. Neznámý mladík pro-
hlásil: „6 chlapů hlídalo zepředu, zezadu 
od parku jsme jim to tam však foukli“, 
dále řekl „měli jsme tam autokáru a po 
provedení jsem jim foukli“. Další mladík 
řekl „ještě když jsme utíkali, tak ještě po 
nás z okna něčím praštil“. K tomu dodal: 
„on to čul co ho čeká, chlap jeden – nic 
mu nepomohlo, že je hlídán, když jde ze 
schůze“. Mladík č. 3 sdělil: „v Čáslavě 
soudil naše sedláky, když je potřeboval 
byly mu dobrý – když se ženil měl 50 Kčs 
a podívejte se co má nyní.“12 

Podobně nadějně vypadala i zprá-
va od jednoho z důvěrníků, který 
upozorňoval na řezníka Josefa Kos-
teleckého, jenž byl údajně nejen od-
půrcem „nových pořádků“, ale navíc 
v jeho bytě prý den po střelbě pro-
běhla jakási schůzka za přítomnosti 
podobně smýšlejících osob. Mezi nimi 
figuroval i zmiňovaný bývalý továrník 
Jiří Klečka. V úředním záznamu StB 
nechybí upozornění na skutečnost, 
že Kostelecký bydlí nedaleko Blažka 
(tedy místa střelby), stejně jako infor-
mace, že uskutečnění této schůzky její 
účastníci nejprve zapírali a přiznali ji 
až dodatečně.

Při úvahách, kdo by za vším mohl 
být, se ke slovu dostala i všudypří-
tomná šeptanda s typicky bizarními 
závěry: Císař z obce Kámen vyprávěl, 
že jsou v našem kraji ukryti po lesích 
američtí parašutisté.13 Ještě radikálně-

8  Tamtéž, zápis o výpovědi Aloise Blažka sepsaný příslušníky KV StB Pardubice v nemocnici v Čáslavi dne 19. 3. 1950.
9  Tamtéž, dopis Jana Kočího ze 14. 3. 1950.
10  Hlásím, že v případě postřelení Aloise Blažka ze Žlebů mohl by, dle důvěrné zprávy, přicházeti též jako pachatel Karel Nový nar. 27. 5. 1902 

v Pohledu, okres Jihlava neb jeho syn Vítězslav Nový. Karel Nový byl jako přednosta poštovního úřadu ve Žlebech a byl v únoru 1948 vyakčněn 
a musel se z bytu, který byl v témže domě, co bydlí Blažek, vystěhovati. Tamtéž, hlášení Velitelství stanice SNB Ronov nad Doubravou pro 
KV StB Pardubice z 20. 3. 1950.

11  Bylo důvěrně zjištěno: Dne 21. 3. 1950 o 10. hod. šel ppor. Vondráček […] Havlíčkovou ulicí v Čáslavi směrem na náměstí. U obchodu obuvi stál 
na chodníku Vladimír Minařík, syn býv. obchodníka dobytkem ze Žlebů, ve společnosti dvou mužů, z nichž první byl asi středních let, zavalité 
postavy, špičatý nos, na hlavě měl černý baret, druhý byl rovněž středních let, malé postavy, tmavé pleti a černé kudrnaté vlasy. […] Za krátkou 
chvíli přijelo směrem od náměstí osobní auto pozn. zn. č. Č-NB-395, u jmenovaných zastavilo. V osobním autě byl mimo řidiče ještě 1 muž a žena, 
která vystoupila, do auta nasedli oba muži stojící s Minaříkem i uvedená žena. Auto bylo pravděpodobně 4 sedadlové, protože byli uvedení v něm 
směstnáni. Minařík přistoupil těsně k osobnímu autu a podal bílý dopis řidiči a to takovým způsobem, že bylo zřejmo, že se snaží předání dopi-
sů zakrýti. Tamtéž, hlášení Okresního velitelství NB pro KV StB Pardubice z 21. 3. 1950. 

12  Tamtéž, úřední záznam KV StB Pardubice o zprávě dodané agentem „Eržikou“ z 28. 3. 1950.
13  Tamtéž, úřední záznam KV NB Pardubice z 25. 5. 1950.
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ji to pak viděl občan z Dolní Lhotky, 
jenž tajemného parašutistu, který měl 
údajně na svědomí útok na újezdního 
tajemníka Antonína Piskače ve Vepří-
kově 19. května 1950, umístil přímo 
do tamějšího hostince, kde těsně před 
atentátem Piskač dlel. Újezdního ta-
jemníka si údajně jako oběť vybral 
poté, co si tam dotyčný nahlas vykládal 
rozum.14

Naproti tomu několik hmatatelných 
výsledků přineslo kriminalistické 
ohledání míst, kde došlo k oběma 
atentátům. Ve Žlebech a Vepříkově 
pachatel či pachatelé použili pistole 
ráže 9 mm. Činy byly provedeny veli-
ce podobně, v obou případech střílel 
neznámý útočník do místnosti oknem. 
Nešlo přehlédnout téměř identické 
datum akce (Žleby v noci z 18. na 
19. března, Vepříkov v noci z 19. na 
20. května). Naopak problematické 
se ukázalo, že sabotáže i výhrůžné 
dopisy souvisely se Žleby, zatímco 
Vepříkov byl od tohoto „epicentra“ 
poněkud vzdálen (cca 25 kilometrů). 
Ve Žlebech nasazený policejní pes 
sledoval pachovou stopu, jež vedla 
od místa činu podél řeky až k silnici. 
Vyšetřovatelé u říčního jezu objevili 
stopy pneumatik motocyklu. Podle 
rozdělení pachové stopy usoudili, že 
útočníci byli dva, přičemž k odjezdu 
po silnici použili právě tento dopravní 
prostředek. 

Stejně jako ve Žlebech měl i ve 
Vepříkově figurovat v případu mo-
tocykl. Svědci uvedli, že krátce po 
střelbě slyšeli zvuk jeho motoru, 
nalezeny byly také jakési stopy po 
pneumatikách. Samo o sobě to zase 
tolik neznamenalo, jak se při vyšet-
řování přesvědčily „policejní orgány“: 
Onen motocyklista, po němž bylo ve 

Vepříkově ve věci postřelení Piskače 
pátráno, byl zjištěn. Prověřením bylo 
shledáno, že nemá s případem nic spo-
lečného. Jde o továrního dělníka, který 
v uvedenou dobu byl s kamarádem za 
děvčaty ve Vepříkově, kde obcí asi 
třikráte projel,15 nicméně na základě 
předchozích zjištění pozvolna nabylo 
vrchu přesvědčení, že i zde tajemný 
motocykl sehrál svou roli. Spolu se 
zažitými představami, že za vším stojí 
organizované protistátní skupiny, se 
tato domněnka stala záhy úhelným 
kamenem všech vyšetřovacích verzí.

Komunistická tajná policie nemoh-
la nečinně přihlížet. Demonstrací 
síly a odhodlanosti bezpečnostních 
složek se měl stát velký zátah za asi-
stence vojenského oddílu a přísluš-
níků Národní bezpečnosti v pondělí  
22. května 1950. Více než čtyři stov-
ky mužů v časných ranních hodinách 
obklíčily a pročesaly les mezi obcemi 
Zhoř a Nasavrky, protože se StB do-
mnívala, že se v něm skrývá bývalý 
živnostník František Mojžíš z Vepří-
kova (nar. 1914). Právě tohoto muže 
vytipovala jako možného Piskačova 
vraha, protože byl jednak jeho poli-
tickým odpůrcem (sám postřelený 
újezdní tajemník na to před svou 
smrtí upozornil) a jednak druhý den 
po střelbě zmizel hned ráno ze svého 
domu neznámo kam. Vyšetřovatelé 
pracovali s hypotézou, že mají co 
do činění s odbojovými aktivitami 
zbytků ilegálních organizací, které 
tehdy likvidovalo KV StB Pardubice 
v souvislosti s tzv. akcí „Lichnice“.16 

Jednalo se o buňky zakládané na 
Pardubicku a Jihlavsku z iniciativy 
bývalého štábního kapitána Karla 
Hořínka (nar. 1901).17 Členové tohoto 
podzemí si opatřovali zbraně, získá-

vali špionážní zprávy, uskutečňovali 
sabotáže a zastrašovali komunistické 
funkcionáře. Právě v inkriminovanou 
noc, tedy z 19. na 20. května, kdy do-
šlo ke smrtícímu útoku na Antonína 
Piskače, spustila StB v této záležitosti 
nové zatýkání. František Mojžíš sku-
tečně k Hořínkovým lidem patřil, po 
domluvě s ním organizoval vlastní 
skupinu na Chotěbořsku.18

Vzhledem k nulovým výsledkům 
šetření vkládala StB naději dokonce 
i do pohřbu Antonína Piskače, který 
se konal v pátek 26. května na hřbi-
tově v Uhelné Příbrami. Na základě 
zlidovělých pouček o návratu vraha 
na místo činu doufala, že se na něm 
pachatel objeví a prozradí se. Policis-
té skutečně zaznamenali neznámého 
muže, který sledoval pohřební průvod 
z okraje lesa, ale nepodařilo se jim 
ho zadržet.

14  Tamtéž, zpráva stanice SNB Nasavrky pro KV StB Pardubice z 11. 6. 1950. 
15  Tamtéž, úřední záznam KV NB Pardubice z 23. 5. 1950.
16  Tamtéž, dálnopisy KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) z 20. 5. 1950 a 22. 5. 1950, úřední záznamy, záznam o informacích 

od KV KSČ Pardubice pro KV StB Pardubice z 22. 5. 1950, úřední záznam rozhovoru s postřeleným Antonínem Piskačem v nemocnici 
v Havlíčkově Brodě dne 22. 5. 1950. 

17  K osobě Karla Hořínka viz VEBER, Václav: Xaver – Jindra. Odboj na Kutnohorsku a Čáslavsku. Paměť a dějiny, 2009, roč. III, č. 1, s. 86–104; 
PEJČOCH, Ivo: Vojáci na popravišti. Vojenské osobnosti, popravené v Československu z politických nebo kriminálních důvodů v období 1949–1985. 
Svět křídel, Cheb 2011, s. 88–94.

18  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1215 HK.

Hlavní podezřelý ze smrtelného postřelení 
újezdního tajemníka Piskače František Moj-
žíš z Vepříkova  Foto: ABS
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třetí odboj

Dopis zedníka karla mergla

Obrat ve vyšetřování sabotáží a útoků 
na komunistické funkcionáře přinesl 
čtvrtek 15. června 1950. Toho dne ve-
čer byl kvůli krádeži aktovky v Buči-
cích zatčen devatenáctiletý zedník 
Karel Mergl z Filipova (nar. 1930). 
Když ho policie prohledala, našla 
u něj dopis určený jeho dívce. V něm 
jí Mergl oznamoval svůj připravovaný 
odchod do zahraničí. V samém závěru 
dopisu se přitom velmi nejasně přizná-
val ke spáchání sabotáží ve Žlebech. 
Tato jediná věta: Víš Miluško, jak jsme 
šli tenkrát do Žlebů jak jsem ti říkal, že 
támhle vyhořela stodola eště další jsem 
ti říkal já vím, že tě nenapadlo, že bych 
to mohl udělati já, to víš Miluško povin-
nost je povinnost muselo se to stát,19 kte-
rá snad měla sloužit jako odůvodnění 
Merglovy cesty za hranice a nemusela 
se vůbec zakládat na pravdě, vyvolala 
tragickou řetězovou reakci. 

Zadržený byl okamžitě podroben 
tvrdým výslechům a pod nátlakem 
se přiznal nejen k vraždě Antonína 
Piskače, ale i k podílu na neúspěš-
ném březnovém atentátu ve Žlebech 
a k zapálení družstevní stodoly. StB 
přikládala osobě Mergla pro rozklí-
čování složitého případu prvořadý 
význam. Svědčí o tom mimo jiné i to, 
že se po jeho zadržení dostavila pří-
mo do Pardubic i speciální skupina 
z útvaru 701-A (Velitelství StB), aby 
se podílela na vyšetřování.

Při nekonečných celonočních výsle-
ších začala padat jména osob údajně 

zapojených do Merglových aktivit. 
Uváděným informacím však chyběla 
věrohodnost; mladík totiž neustále 
měnil výpovědi. Nejprve měl být za 
vším agent CIC Jaroslav Bašta z Filipo-
va (nar. 1930), kterého znal Mergl od 
dětství a o němž věděl, že před rokem 
ilegálně opustil Československo. Podle 
jedné z Merglových verzí ho měl tento 
muž, jenž se prý vrátil jako kurýr do 
republiky, kontaktovat a pod pohrůž-
kou oběšení donutit k účasti na sabotá-
žích a atentátech. Podle Mergla to byl 
právě on, kdo v noci z 18. na 19. břez-  
na střílel ve Žlebech na Blažka. Asis-
tovat mu měl tehdy Mergl spolu s ne-
známým mužem ze Žlebů, jakýmsi 
Jardou. Posléze Mergl přišel s tím, že 
to bylo opačně, na Aloise Blažka prý 
ve Žlebech střílel on, zatímco „agent 
Bašta“ a „Jarda“ hlídali. Ke střelbě ve 
Vepříkově v noci z 19. na 20. května 
se mučený mladík nejdříve nehlásil, 
uváděl ovšem, že ho o spáchání útoku 
„agent Bašta“ informoval. Posléze se 
však přiznal i k tomuto činu, přičemž 
zde Baštovi určil pouze roli „asistenta“. 

Informace o kurýrovi americké vo-
jenské zpravodajské služby vzbudila 
u vyšetřovatelů značný ohlas. Mergl 
totiž současně upozorňoval, že Bašta 
plánuje pumový útok na poštu a se-
kretariát KSČ v Heřmanově Městci. 
K tomu sugestivně tvrdil, že mu Baš-
ta v případě odmítnutí spolupráce či 
zrady vyhrožoval nejen oběšením, 
ale i zastřelením rodiny, což dokonce 
vedlo zainteresované orgány k tomu, 
že Merglově rodině poskytly ochranu. 

Příští hodiny a dny dělala StB vše, aby 
agenta ze Západu zneškodnila. Nako-
nec z vlastních informačních zdrojů 
zjistila, že se jedná o Merglův výmysl: 
Bašta se již delší dobu nacházel v za-
hraničí a bylo vyloučeno, aby atentát 
provedl. 

Karel Mergl, konfrontovaný s vlast-
ními výmysly, tedy nově označil za 
střelce na Aloise Blažka dalšího svého 
známého, pomocného dělníka ze Žlebů 
Bohumila Kruliše (nar. 1908), který 
byl do té doby osmnáctkrát odsou-
zený za drobnou trestnou činnost. 
Sám se ještě nějakou dobu hlásil ke 
smrtící střelbě ve Vepříkově na Anto-
nína Piskače, kde mu měl nyní dělat 
pomocníka nikoli „agent Bašta“, ale 
právě Bohumil Kruliš, později však 
výpověď změnil v tom smyslu, že ve 
Vepříkově vlastně také nestřílel, ale 
pouze asistoval Krulišovi. Tak to šlo 
celé týdny. 

Přes do očí bijící rozpory v Merglo-
vých výpovědích, které nešlo opřít 
o jakékoliv hmatatelné důkazy (Mergl 
neměl ani vražednou zbraň), se StB 
domnívala, že se jí po týdnech tápání 
konečně podařil zásadní průlom v ce-
lém případu. Na základě toho spustila 
zatýkání všech Merglem označených 
lidí. Do pohybu se tak uvedl jakýsi ob-
ludný mechanismus, jenž se udržoval 
v chodu právě osobami, které skončily 
v jeho soukolí. 

Vyšetřovatelé své vězně nutili po-
mocí nepopsatelného psychického i fy-
zického týrání jmenovat další údajné 
odbojáře, kteří pak byli zatčeni, načež 

19  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, opis dopisu Karla Mergla. 

Zedník Karel Mergl, dělník Bohumil Kruliš a syn bývalého majitele cihelny JUDr. Ferdinand Stoupa  Foto: ABS
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se celý koloběh opakoval. Zadržení 
sice popírali svou trestnou činnost, 
ale byli „vytěžováni“ tak dlouho, do-
kud nepromluvili. Tím se však dostali 
do bezvýchodné situace. Protože StB 
věřila, že má co do činění se skutečný-
mi pachateli, členy rozvětvené a vše-
hoschopné „teroristické“ organizace, 
nespokojila se jako v jiných případech 
s tím, že by zatčeným předložila k po-
depsání vlastní verzi událostí ve formě 
nastylizovaných administrativních 
výslechových protokolů, ale místo 
toho trvala na přiznání neexistujících 
skutečností, aby mohla domnělou pod-
zemní organizaci zlikvidovat. 

Zatčení si ve snaze vyhovět svým 
trýznitelům vymýšleli absurdní při-
znání, aby si na chvíli ulevili od muk, 
která ve vazbě zakoušeli. Z logiky věci 
se však zaplétali do vlastních kon-
strukcí, což StB chápala jako snahu 
krýt sebe i celou „protistátní skupinu“. 
To, že za vším stojí prostý fakt, že se 
věznění ničeho nedopustili, a proto nic 
nevědí, podle dochovaných písemných 
pramenů nikoho ze zainteresovaných 
příslušníků StB nenapadlo. 

K „nevyžádaným“ přiznáním přispí-
vali nevědomky i sami vyšetřovatelé, 
kteří z přemíry snahy porušovali zá-
kladní principy vedení výslechu platné 
v takovýchto případech. „Napovídali“ 
zatčeným, upozorňovali je na výpově-
di jiných osob atd. a zanedlouho měli 
před sebou nepřehlednou změť infor-
mací, které sice získali od zatčených, 
ale které do značné míry obsahovaly 
právě jejich vlastní recyklované hypo-
tézy o tom, jak se věci udály. Metody 
„realizace“ případu uplatňované vy-
šetřovateli z Prahy (útvar 701-A) se 
později dokonce staly předmětem 
sporu a KV StB Pardubice si na jejich 
práci otevřeně stěžovalo.

Vedle zajímavých údajů odhalujících 
skutečnou pravdu o tehdejší formě 
„realizace“ (Když i v dalších případech 
[Kruliš] nevěděl, co má vypovídat, nýbrž 
jen hádal a nakonec když nevěděl, co 

již by lhal, se dal do pláče a odvolával 
celou výpověď; byl tázán, proč se tedy 
doznal. Vysvětloval to tím, že již nemohl 
snášeti „muka“ při výsleších. Na otázku, 
jak je možné, že to tak podle skutečnosti 
vše vypovídal, uvedl, že vše se dověděl 
od orgánů a hlavně při konfrontaci. […] 
Když pak byl tázán, jak přišel na jméno 
Klečkovo, tak řekl, že toto jméno mu řekli 
orgánové a naléhali na něj, aby tyto je-
jich vědomosti potvrdil.) obsahuje tajný 
materiál i některé skutečné rarity. Jak 
jinak lze označit neotřelé výslechové 
metody pražských příslušníků StB, 
kterých měli údajně použít, aby za-
tčení pochopili, že zapírat je zbytečné? 
Při tom dokonce tento orgán tvrdil, že 
se obírá indickou magií a že vše takto 
ví (sic). V dokumentu se hovoří i o po-
užití elektrického proudu proti vy-
slýchaným a týrání jejich příbuzných, 
které se mělo dít pro patřičný účinek 
na vězně na doslech od nich: Zatčený 
Klečka řekl, že doznal navádění Kruliše 
k vraždě proto, že ve vedlejší místnosti 
byla mučena jeho žena.20 

Mezi prvními, kdo skončili ve vazbě 
StB, byli zámečník Eduard Pecold a ko-
vář Alois Pecold z Chotusic a kovář 
a hostinský z Golčova Jeníkova Karel 
Štrobl (zatčeni 19. a 20. června), které 
Mergl původně označil za členy Baš-
tovy teroristické organizace. Bratři 
Pecoldové podle něj navíc provedli 
útok na újezdního tajemníka Staňka 
z Horek a spáchali vraždu příslušníka 
SNB Koutského v Přelouči. I zde si StB 
brzy ověřila, že mladý Mergl nemluví 
pravdu, policista se totiž stal obětí čis-
tě kriminálního činu a pachatelé byli 
dopadeni. Pak následovalo zatčení již 
zmiňovaného pomocného dělníka ze 
Žlebů Bohumila Kruliše i jeho bratra, 
invalidního sadaře ze Žlebů Josefa 
Kruliše (26. června). V rukou komuni-
stických vyšetřovatelů skončil již den 
předtím (25. června) i nevlastní bratr 
obou dělníků Alois Filip z Čáslavi. 

Nové informace dostaly v příštích 
dvou dnech (27. a 28. června) do par-

dubické věznice dalších sedm lidí: 
bývalého majitele cihelny v Čáslavi 
Ing. Ferdinanda Stoupu a jeho syna 
JUDr. Ferdinanda Stoupu mladšího 
(oba aktivní funkcionáři Českosloven-
ské strany lidové), bývalého továrníka 
a důstojníka Jiřího Klečku ze Žlebů, 
o němž již byla řeč, bývalého příslušní-
ka protektorátní policie, nyní zedníka 
Antonína Patáka z Kamenných Mostů, 
holiče z Čáslavi Stanislava Žemličku, 
dělníka z Kamenných Mostů Karla 
Mrkvičku, dále statkáře z Vinař Karla 
Daňka, nad nímž byl ještě před jeho 
zatčením za údajné neplnění dodáv-
kových povinností vynesen rozsudek 
konfiskace celého jmění a roku vězení. 
Do konce června se pak v rukou StB 
ocitl ještě „vyakčněný“ učitel ze Žlebů 
Karel Kosina. V červenci pak násle-
dovali další. 

Komunistická tajná policie provedla 
u všech zatčených důkladné domovní 
prohlídky, při nichž objevila značné 
množství zbraní. To ji utvrdilo v pře-
svědčení, že postupuje správným 
směrem. Skutečný účel, ke kterému 
měly ukryté zbraně sloužit, dnes již 
asi nezjistíme, valná část jich však 
pocházela z války a nešťastní prota-
gonisté popisovaných událostí si je 
zřejmě ponechali dílem na památku, 
dílem pro jistotu, v očekávání neod-
hadnutelných věcí příštích. Mnohé 
nebyly schopné střelby. 

U Ferdinanda Stoupy mladšího byly 
např. objeveny dvě pistole ráže 9 mm, 
zakopané na zahradě, kde byly zašité 
do duše z pneumatiky automobilu. Jak 
vážně vyšetřovatelé celou věc brali, 
dokazuje to, že k hledání zbraní u po-
dezřelých byli přizváni nejen vojáci 
s detektory kovů, ale i hasiči. Ti odčer-
pali vodu ze Stoupovy studny, odkud 
byly následně vyzvednuty – samozřej-
mě v dezolátním stavu – dvě vojenské 
pušky a asi dva tisíce puškových nábo-
jů. Zbraně, které vyšetřovatelé nalezli 
u Bohumila Kruliše, Antonína Patáka 
a Karla Mrkvičky, kteří se společně 

20  ABS, f. Inspekce MV ČSSR 1953–1972, I. díl (dále jen A 8/1), Stoupa Ferdinand a spol., inv. j. 1379, zpráva o nedostatcích, zjištěných aneb 
ohlášených krajským velitelem v Pardubicích, jichž se dopustili řídící orgánové z Prahy při vyšetřování posledních vražd na Pardubic-
ku ze 7. 8. 1950.
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věnovali drobné kriminální činnosti 
v okolí Žlebů (krádeže hospodářských 
zvířat a vykrádání chat), patrně souvi-
sely s těmito nezákonnými aktivitami 
(ilegálně drženou pistolí se kupříkladu 
pokoušeli zastřelit zcizeného vepře). 

Každopádně se v pozici hlavních 
zosnovatelů ilegální činnosti a vůd-
ců odbojové skupiny (či skupin) ocitli 
právě JUDr. Ferdinand Stoupa mladší 
a Jiří Klečka, kteří tak v podstatě na-
hradili na této pozici „agenta Baštu“, 
jehož odbojové angažmá se ukázalo 
být virtuálním. 

Je v tom ironie. Když se StB podařilo 
Bohumila Kruliše zlomit a ten konečně 
po mnoha dnech doznal nejen údajnou 
„protistátní“ činnost, přesněji budová-
ní podzemní skupiny z popudu JUDr. 
Ferdinanda Stoupy, ale nově i účast 
na smrtící střelbě ve Vepříkově, kte-
rou prý uskutečnil spolu s Karlem 
Merglem, přičemž ho k tomu údajně 
navedl bývalý továrník Jiří Klečka 
(vyšetřovatelé ovšem zatím nevyře-
šili propojení aktivit Klečky a Stoupy), 

psal se pátek 21. července. V té době 
již měla StB pocit, že komplikovaný 
případ dostala pod kontrolu a že má 
v rukou všechny trumfy. Ještě týž 
den spustila další vlnu zatýkání (ve 
Žlebech a okolí skončilo v poutech 
dalších šest lidí). Počet zatčených 
v akci „Teroristé“ se tak ustálil na  
23 osobách. Blížilo se i definitivní zlo-
mení „továrníka“ Klečky a tím i dopl-
nění posledního chybějícího kamene 
do mozaiky: Z celého jeho chování je 
zřejmé, že je u konce svých fyzických 
i duševních sil a jeho doznání očekáváme 
v příštích 24 hodinách.21 Právě příští 
hodiny však měly názorně ukázat, 
jak moc se představy a přání míjely 
s realitou.

nepolapitelný přízrak

V sobotu 22. července 1950 po šesté 
hodině ranní se lidé ve Žlebech trousí 
za prací. Mezi nimi i nedávno uzdra-
vený komunistický funkcionář Alois 
Blažek. Ten míří na vlakové nádraží, 

odkud mu jede vlak do Čáslavi. Když 
míjí zeď zámeckého parku, ozve se 
výstřel. Atentátník, který byl, jak 
se později zjistilo, ukrytý na stromě 
za zdí parku, zasáhl Blažka jedinou 
střelou. Zranění jako by podtrhovalo 
„absurdnost“ celé situace: komunistic-
ký funkcionář byl zasažen do hýždě. 
Sám instinktivně odběhl ke zdi parku, 
pod níž se skryl, čímž se dostal mimo 
střelcův dosah.22 

Zatímco ho odvážela sanitka do 
nemocnice v Čáslavi, ve Žlebech 
vypuklo pozdvižení. Podle zazname-
naných svědectví si „ve stavu nouze“ 
počínal iniciativně zejména předseda 
MNV a JZD Vladimír Kořínek, který se 
jako funkcionář KSČ předtím sám stal 
adresátem výhrůžného dopisu a obětí 
žháře, jenž mu zapálil stoh. Okamži-
tě zapůjčil svůj motocykl a také se 
pokoušel pomoci s organizováním 
pátrání v okolí parku. 

Přes veškerou snahu pronásledova-
telů však pachatel opět unikl, aniž ho 
kdokoli byť jen zahlédl (jedna svěd-
kyně si pouze všimla hýbajícího se 
a šustícího křoví za zdí, odkud padl 
výstřel). Ani ohledání místa činu po 
příjezdu kriminalistů nepřineslo oče-
kávaný výsledek (nepodařilo se nalézt 
ani vystřelenou nábojnici) a nasazení 
policejního psa skončilo po nadějném 
začátku neslavně. Čtyřnohý policejní 
pomocník sice zachytil v parku prav-

21  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, dílčí zpráva KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) o průběhu šetření akce 
„Teroristé“ z 21. 7. 1950. 

22  Tamtéž, dálnopis KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) o dalším teroristickém útoku na Aloise Blažka z 22. 7. 1950. 

Bývalý továrník a důstojník Jiří Klečka   
Foto: ABS

Touto ulicí kráčel ono červencové ráno nic netušící Alois Blažek. Křížkem je označeno stano-
viště střelce.  Foto: ABS
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děpodobnou atentátníkovu stopu, na 
severním okraji obce ji ovšem nená-
vratně ztratil. Když StB „u soudružské 
veřejnosti“ zjistila, že nejblíže bydlí jis-
tý Václav Papež, samostatný klempíř, 
neváhala ho ještě téhož dne zatknout, 
stejně jako číšníka a kuchaře ze Žlebů 
Františka Kose, kterého za možného 
pachatele určil po převozu do nemoc-
nice sám postřelený Blažek (spekulo-
valo se, že se jednalo o pomstu, jelikož 
den předtím, v pátek 21. července, se 
stal Kosův otec jedním z oněch šesti 
zatčených). 

Téměř současně byl zadržen i učeň 
strojního zámečnictví Václav Najman 
a jeho kamarád, učeň automechaniky 
Jaroslav Mana. Oba mladíci z Čáslavi 
se ocitli za mřížemi vazební věznice 
pardubické StB na základě udání 
bezpečnostního referenta ppor. Vác-
lava Vondráčka, který spatřil právě 
Najmana, jak v inkriminovanou dobu 
opravuje na silnici u Markovic svůj 
motocykl, jenž měl prasklou pneuma-
tiku. StB následně zjistila zajímavou 

souvislost. Najman v Čáslavi pracoval 
v Mototechně, kde byl vedoucím díl-
ny jeden z prvních zatčených z akce 
„Teroristé“, zámečník Eduard Pecold. 
Samotný podnik patřil původně Naj-
manovu otci a byl mu znárodněn. 

Aniž by to zprvu kdokoli tušil, svá-
děl Alois Blažek v nemocnici boj o ži-
vot. Prohrál ho již o dva dny později, 
v pondělí 24. července 1950 v 18.45 
hod. Ve zprávě KV StB Pardubice, kte-
rá byla určena pro nadřízené v Praze, 
se hovoří o tom, že příčinou smrti byla 
kromě ochrnutí nervové tkáně i otrava 
krve.23 Svůj podíl na Blažkově smrti 
měla také srdeční vada.24 

S křiklavou bezmocí komunistic-
ké tajné policie, na kterou většinou 
nebyla zvyklá, rostla i její brutalita. 
Ještě týž den odpoledne pozatýkala 
ve Žlebech za asistence vojenské jed-
notky z posádky Čáslav dalších osm 
předem vytipovaných osob (další dvě 
pak v Čáslavi),25 které po demonstra-
tivním defilé v obci odvezla v poutech 
přistaveným autobusem do Pardubic. 

Tam je podrobila brutálnímu mučení, 
od něhož si slibovala přiznání k Blaž-
kově vraždě. Podle pozdějších svědec-
tví pamětníků vyšetřovatelé tloukli 
zadrženým hlavou o zeď, nedali jim 
několik dní najíst ani napít a nutili je 
dělat do umdlení dřepy. Museli psát 
svým blízkým dopisy na rozloučenou 
s tím, že budou zastřeleni jako rukojmí 
(zoufalí vězni se dozvěděli, že exekuce 
bude provedena veřejně ve Žlebech 
před zraky rodin), a to na příkaz sa-
motného prezidenta Gottwalda. Pro 
zvýšení míry utrpení nad únosnou 
mez následovala dokonce opakovaně 
zinscenovaná cesta na „popraviště“.26

23  Tamtéž, dálnopis KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) z 24. 7. 1950.
24  Tamtéž, zpráva KV NB Pardubice o šetření vraždy na Aloisu Blažkovi pro KV StB Pardubice z 2. 8. 1950, zpráva Ministerstva národní 

bezpečnosti o zkoumání střely z 28. 7. 1950, pitevní protokol z 25. 7. 1950. 
25  Tamtéž, dílčí zpráva KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) o průběhu šetření v akci „Teroristé“ z 22. 7. 1950. 
26  Tamtéž, zpráva o formě výslechu Jiřího Klečky z 27. 7. 1950; ABS, f. A 8/1, Langr Jaromír a spol., inv. j. 1256, protokol Jaromila Langra 

sepsaný u okresní prokuratury v Kutné Hoře 22. 1. 1964.

Detail místa útoku. Figurant označený písme-
nem b představuje Aloise Blažka, c označuje 
svědka střelby Haňavce. V  místě označeném 
písmenem a číhal střelec. 

Zatčený atentátník pózuje policejnímu foto-
grafovi. Takto čekal za zdí zámeckého parku 
na svou oběť.  Foto: ABS
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Zajímavostí je, že nepovolené na-
sazení vojáků z Čáslavi (nebyli o něm 
informováni ani nadřízení na Mini-
sterstvu národní bezpečnosti, ani 
Ministerstvo národní obrany) a fiasko 
dosavadního vyšetřování (Merglovo 
a Krulišovo přiznání k vraždám, které 
se ve světle nového atentátu na Blažka 

jevilo jako problematické) zapříčinily 
odvolání vyšetřující skupiny z útvaru 
701-A z Pardubic zpět do Prahy.27

StB musela mít pocit, že má co dělat 
se střílejícím přízrakem. Ani výslechy 
nově zatčených, ani další „vytěžování“ 
již dříve uvězněných osob, nyní již v re-
žii vyšetřovatelů KV StB Pardubice, 
nepřinesly zhola nic. Navíc množství 
zatčených začínalo být přes prvotní 
propagandistický a zastrašovací úči-
nek přítěží: Je jasné, že akce ve Žlebích 
(zatčení 18ti osob) měla určitý politický 
význam, ale je nutno uvažovati i o tom, 
že tím byla narušena možnost další ope-
rativi (sic) nejenom ve Žlebích, nýbrž 
v celém Pardubickém kraji.28 Jako by se 
opakovala situace po první střelbě na 
Aloise Blažka z 19. března – množství 
stop, avšak žádný reálný výsledek. 

Datum 28. července 1950 nese do-
kument podepsaný vrchním strážmis-
trem Raimundem, velitelem Okresního 
velitelství národní bezpečnosti Čáslav, 
který v něm dovozuje, že pachatelem 
byl muž cizí, terorista, který předchozím 
zatčením protistátně činných živlů ze 
Žlebů ztratil předpoklady pro svůj pobyt 
ve Žlebech a před odchodem ze Žlebů se 
rozhodl splniti svůj teroristický útok.29 
Tyto postřehy, o které se jejich autor 
podělil s KV StB Pardubice, byly velice 
zajímavé. A naprosto chybné.

odhalení pachatele

Jedna z nejhledanějších osob v teh-
dejším Československu skončila za 
mřížemi vazební věznice v Pardu-
bicích v noci z 2. na 3. srpna 1950. 
Vzhledem k povaze svých činů unikala 
pronásledovatelům skutečně dlouho. 
Měla totiž svým způsobem dokona-
lou konspiraci. Jednalo se o bývalého 
odborného učitele, který byl ovšem 

duševně nemocný, patrně schizofre-
nik.30 Kvůli svému stavu byl již od léta 
1948 v invalidním důchodu a musel 
opustit místo učitele. Vedle toho trpěl 
i epilepsií. Po první střelbě na Aloise 
Blažka skončil dokonce v ústavu pro 
choromyslné v Havlíčkově Brodě (byl 
zde hospitalizován od 22. března do 
30. března), a proto zřejmě sešel z očí 
a mysli policie. Vedle zdravotního 
stavu zde ovšem sehrála svou úlohu 
ještě jedna podstatná okolnost, která 
v konečném důsledku znamenala další 
tragédii. Pachatelem byl totiž Tomáš 
Kořínek. Nejednalo se o nikoho jiného 
než o bratra významného místního 
komunistického funkcionáře, jedno-
ho z hlavních protagonistů tehdejších 
událostí, předsedy žlebského MNV 
Vladimíra Kořínka, který byl sám, 
jak víme, terčem protikomunistic-
kých útoků.

Atentátníkovi se stal osudným opa-
kovaný výskyt na místech činu. Při 
smrtelném zranění Aloise Blažka  dne 
22. července se v inkriminovanou dobu 
pohyboval v zalesněném okolí parku 
a svědkům, kteří si zřejmě tento svůj 
poznatek nenechali pro sebe, tvrdil, 
že hledá houby. Vyšetřovatelé, kteří se 
na něj poté zaměřili, si povšimli, že jím 
udávaná trasa „houbaření“ se v pod-
statě shoduje se stopou, kterou sledo-
val nasazený policejní pes. Příslušníci 
StB, kteří se nyní do dalšího „rozpra-
cování“ podezřelého vložili, když ho 
předtím navštívili kvůli dalšímu vý-
hrůžnému anonymu (adresovanému 
předsedovi KSČ ve Žlebech Stanislavu 
Horálkovi), nakonec rozhodli o jeho 
okamžitém zatčení.31 V materiálech 
Inspekce ministra vnitra nalezneme 
zmínku o tom, že na stopu pachatele 
se dostala nikoli StB, nýbrž orgánové 
kriminálky po usilovném šetření.32 

27  ABS, f. A 8/1, Stoupa Ferdinand a spol., inv. j. 1379, výslechový protokol příslušníka StB Miloše Hrabiny ze 14. 7. 1966.
28  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, zpráva o formě výslechu Jiřího Klečky z 27. 7. 1950.
29  Tamtéž, hlášení OV NB Čáslav pro KV StB Pardubice z 28. 7. 1950.
30  Z dochované spisové dokumentace není povaha jeho duševní nemoci zcela jasná, v jednom záznamu se píše o „padoucnicových záchva-

tech“ a „psychopathii“, pachatel je pak dále charakterizován jako „schizoid s paranoidní konstitucí“. Vzhledem k tomu, že mu byla 
přiznána penze, nemohlo se jednat o banální diagnózu. 

31  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, dálnopis KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) ze 3. 8. 1950.
32  ABS, f. A 8/1, Stoupa Ferdinand a spol., inv. j. 1379, úřední záznam z 30. 9. 1950.

Duševně nemocný Tomáš Kořínek ve vazbě 
StB a na momentce z policejní rekonstrukce, 
při níž se ozbrojuje pistolí ukrytou za hodi-
nami  Foto: ABS

PD_01_2016.indb   102 05.04.16   13:08



Akce „Teroristé“

paměť a dějiny 2016/01 103

Při následné domovní prohlídce byla 
u Tomáše Kořínka, respektive v domě 
jeho rodičů, kde bydlel, nalezena pis-
tole ráže 9 mm, primitivní kukla na 
obličej, paklíče (použity 6. března 1950 
k otevření transformátoru), kopie 
„dubnových“ protistátních dopisů, 
„červnové“ hanlivé básně, a dokonce 
i vlastnoručně psané zápisky o vlastní 
odbojové činnosti (z nich vyplývalo, že 
6. března nešlo o přerušení ustavující 
schůze JZD, nýbrž o navození vhod-
ných podmínek k zavraždění Blažka).33 

Hledání hlavního zosnovatele

Jelikož se StB po několika měsících vy-
šetřování nechtěla a snad ani nedoká-
zala vzdát svých původních představ 
o rozvětvené ilegální skupině, objevil 
se před ní nový úkol: zakomponovat 
do výsledků dosavadního vyšetřování 
Tomáše Kořínka. Úkol to byl nezávi-
děníhodný. V podstatě všechna fakta 
hovořila o přesném opaku. Kořínek 
přes veškerý nátlak od samého počát-
ku opakoval, že činy (obě střelby na 
Aloise Blažka, dvojí přerušení přívodu 
elektrického proudu ve Žlebech, zapá-
lení stohu Zemědělského výrobního 
družstva v osadě Horka, poškození 
vodovodu ve Žlebech, výhrůžné do-
pisy z dubna, hanlivá protirežimní 
báseň z června) spáchal sám, což 
potvrzovaly nejen předměty doličné, 
ale i ony zápisky o jeho činech, v nichž 
figuroval jako jediný a osamocený 
bojovník. Tento muž se také přiznal 
k údajné přípravě vraždy předsedy 
KSČ ve Žlebech Stanislava Horálka. 
Naopak se naprosto distancoval od 
vraždy Antonína Piskače ve Vepříkově 
a od některých dalších činů (zapále-
ní bratrova stohu, dopis podepsaný 
„Železné Hory“). Jak bylo řečeno, ani 
všechny tyto nové skutečnosti nijak 
neovlivnily neblahý osud desítek za-
tčených. Kromě toho došlo v případu 
k dalšímu neočekávanému obratu. 

Díky posledním událostem ve Žle-
bech, tedy atentátu na Aloise Blažka 
dne 22. července 1950, značně utrpěla 
vyšetřovací verze StB o vůdčí roli bý-

valého továrníka Jiřího Klečky jakožto 
strůjce atentátů a organizátora odboje 
na Čáslavsku (Klečka byl zatčen téměř 
měsíc před tímto činem). Do konstruk-
ce vyšetřovatelů bylo tedy zapotřebí 
doplnit novou vůdčí osobnost. Kdo by 
jí však měl být, aby jeho význam vyvá-
žil Jiřího Klečku, továrníka a bývalého 
prvorepublikového důstojníka? 

Za vyostřené, silně paranoidní situa-
ce, poznamenané týdny neúspěchů, 

které snad nejlépe dokládal nadvakrát 
zastřelený komunistický funkcionář 
Blažek, začaly stále více prosakovat in-
formace o dlouholetých vážných stře-
tech odehrávajících se v místní KSČ 
mezi bratrem žlebského atentátníka, 
předsedou MNV Vladimírem Kořín-
kem a zavražděným Aloisem Blažkem: 
Politická situace ve Žlebích se jeví tak, že 
jsou utvořena ve straně dvě křídla. Na 
jedné straně (levá) zastřelený s. Blažek, 

33  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, vlastnoručně psané zápisky Tomáše Kořínka.

Zápis o zatčení Vladimíra Kořínka  Foto: ABS
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na druhé (pravé) předseda MNV Kořínek, 
který viděl v Blažkovi velkého nepřítele, 
vzhledem k jeho (správně má být „ke 
svému“ – pozn. aut.) karierismu. Vla-
dimír Kořínek měl být proti s. Blažkovi 
zaměřen, protože [ten] prováděl důsledně 
politiku strany.34 Alois Blažek údajně 
nedlouho před samotným atentátem 

vystavil na Vladimíra Kořínka nega-
tivní kádrový posudek, čímž zamezil 
jeho jmenování ředitelem cukrovaru 
v Hostačově, a jeho soupeř se o tom 
dozvěděl. 

Komunistické tajné policii začalo 
vše dávat smysl. Ve Vladimíru Kořín-
kovi získala do své konstrukce nového 

„organizátora“, jenž doposud zůstával 
skryt a u něhož měla obligátní motiv: 
nenávist k Blažkovi. Věc snad měla na-
víc i jeden veskrze praktický rozměr: 
StB mohla omluvit své mnohaměsíční 
tápání, které stálo život jejího chrá-
něnce. Proces rekonstruování případu 
tohoto komunistického funkcionáře, 
ke kterému docházelo i jaksi mimoděk 
(nejen na základě směrnic a pokynů), 
představuje otřesné divadlo. Vždyť se 
snad v jisté chvíli dokonce uvažovalo 
o jeho propuštění a pouze stranickém 
potrestání!35 Vladimír Kořínek byl 
zatčen v sobotu 5. srpna 1950 v 14.30 
hod., a to pro podezření z vraždy.36 

K jeho zlomení použili vyšetřovatelé 
metody, jež již předtím sklízely úspěch 
u dalších zatčených v akci „Teroristé“. 
Ti se nakonec po brutálním nátlaku 
a mučení přiznávali k činům, které 
nespáchali (někteří i v bláhové naději, 
že u soudu budou moci věci uvést na 
pravou míru). U Vladimíra Kořínka 
tomu nebylo jinak, přestože celých pět 
měsíců (!) houževnatě odolával a od-
mítal se přiznat. Nakonec ale ani on 
nevydržel. O jeho týrání máme zázna-
my přímo z pera StB. V jedné z dílčích 
zpráv o průběhu vyšetřování, vzniklé 
dva týdny po jeho zatčení, kupříkladu 
stojí: Vladimír Kořínek byl vyslýchán 
bez přestání tři dny a setrvává stále 
na své původní výpovědi, že mu nebylo 
o činnosti svého bratra ničeho známo. 
Rovněž Kořínek Tomáš setrvává na své 
výpovědi, spáchal veškeré trestné čin-
ny (sic) sám bez jakékoliv spoluúčasti 
Kruliše a svého bratra.37 Jinde čteme: 
Jelikož tomuto nepomohla ani temnice, 
jest nutno přikročiti k ostřejšímu výsle-
chu a použíti fyzického násilí.38 

Nicméně StB docilovala svého nejen 
fyzickým týráním. Zejména v prvních 
měsících využívala proti zatčenému 
komunistickému funkcionáři širokou 
paletu manipulativních psychologic-
kých metod. Místy s ním její referen-
ti jednali až familiárně a on sám se 

34  Tamtéž, dálnopis KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) z 3. 8. 1950. 
35  Tamtéž, zpráva o výsledku šetření ke dni 26. srpna 1950. 
36  NA, f. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV) – nezpracováno, osobní spis (vězně) Vladimíra Kořínka, zápis o zatčení z 5. 8. 1950.
37  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, dálnopis KV StB Pardubice pro útvar 701-A (Velitelství StB) z 18. 8. 1950.
38  Tamtéž, žádost o povolení zostřeného výslechu u Vladimíra Kořínka zatčeného v akci „Teroristé“ z 16. 1. 1951.

Druhá strana zápisu  Foto: ABS
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v jejich režii stával jen jakousi nezú-
častněnou postavou, která jen musí 
pochopit, jakou roli je jí v případu při-
souzeno sehrát, aby vše mohlo být ko-
nečně vyřešeno: Dnešního dne bylo mi 
zděleno velitelem věznice, že Vl. Kořínek 
se hlásí k výslechu. Z toho důvodu jsem 
zajel do věznice kde jsem jmenovaného 
vyslechl […]  Znovu jsem mu řekl, zda-li 
jest si vědom jakým způsobem chceme 
jeho případ zakončiti a aby se nad tím 
tudíž zamyslel. V dalším rozhovoru, kdy 
jsem řekl jest možné, že i v Praze i když 
vědi se tě na něco otáží a doporučuji Ti 
Láďo abys mluvil pravdu, protože zde 
není dnes již nic co by se dalo zatajo-
vat, případ jest naprosto jasný a hodně 
také záleží na tobě, aby jsi byl hodně 
sebekritický. Při této řeči začal Vladi-
mír odvracet oči a znatelně se roztřásl, 
z hluboka oddychoval.39 

K tomu, aby komunistická tajná 
policie dostala svého vězně, jenž byl 
vybrán jako vůdčí postava údajné 
ilegální organizace páchající terori-
stické činy, tam, kam chtěla, tedy na 
popraviš tě, obratně využívala i jeho 
duševně nemocného bratra Tomáše: 
Dnešního dne bylo pokračováno ve vý-
slechu jmenovaného, který se ještě při 
tomto snaží zapírati, ale jest vidět, že 
jeho hlavní překážkou jest zde jeho bratr 
Vladimír a že není docela přesvědčen 
o všem, co jest mu nanášeno (sic). Při 
celodenním výslechu několikrát opako-
val: „Já se Vám snažím věřit, ale podrývá 
mne myšlenka, že se chcete bratra přece 
jenom zbavit.“ Soustavně lže a říká, že 

bratr Vladimír o ničem nevěděl a sna-
ží se dodati svým slovům co nejvíce 
pravdivosti. Když jsem se jeho snaze 
v dopoledních hodinách začal usmívati, 
rozvsteklil se a dosti hlasitě vykřikoval. 
I když jsem trouba tak nemůžu věřit, že 
brácha ví kdo zastřelil Blažka, když to 
neví žádný Žlebák. Odpoledne již na něm 
bylo viděti, že jest dosti otřesený a když 
mu bylo řečeno: „Tomáši, Vladimír byl 
pozván přímo do Prahy, kde provedl svojí 

sebekritiku a já Ti dnes nevěřím a vím, 
že i když jsme s tebou jednali poctivě, 
tak jsi nám lhal“, ještě chvíli po tomto 
vydržel a pak začal smlouvati. Kdyby 
prý viděl aspoň část Vladimírovi (sic) 
sebekritiky. Na to jsem mu řekl: „Již 
jsem ti podal dosti důkazů a vždy jsi se 
přesvědčil, že jsem mluvil pravdu. Ještě 
jednou ti vyhovím a to tím, že ti dám 
nahlédnout do dálnopisu, který přišel 
z Prahy a v němž jest nám podána zprá-

39  Tamtéž, úřední záznam z 30. 12. 1950.

Raritní úřední záznam StB o mučení Vladimíra Kořínka. Zmínka o „slušných“ formách výslechu 
je samozřejmě cynickým eufemismem.  Foto: ABS

Funkcionář KSČ Vladimír Kořínek v rukou 
tajné policie                                     Foto: ABS
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va jak dopadla sebekritika Vladimíra 
(dálnopis byl fingovaný – pozn. aut.). 
Toto jest poslední co pro tebe udělám 
a pak tvojí vinou to dopadne třeba špat-
ně a ne jen pro tebe, ale i pro bratra.“40

Politické procesy akce „Teroristé“ 

Kromě sedmičlenné „skupiny“ bratří 
Kořínků (Vladimír Kořínek, Tomáš 
Kořínek, Bohumil Kruliš, Karel Mergl, 
Antonín Paták, Karel Mrkvička a JUDr. 
Ferdinand Stoupa) StB zformovala ze 
zatčených z akce „Teroristé“ ještě dru-
hou ilegální skupinu čítající 22 osob 
(Alois Pecold, Eduard Pecold, Josef 
Kruliš, Ludmila Langrová, Jaromil 
Langr, Karel Daněk, Ervín Reschke 
a další). Do jejího čela dosadila svého 
původního „žolíka“ ve věci obou vražd, 
bývalého továrníka Jiřího Klečku. Ten 
měl spolu s JUDr. Ferdinandem Stou-
pou (byl poněkud nelogicky zahrnut 
do trestního oznámení na „Tomáše 
Kořínka a spol.“, podobně jako Anto-
nín Paták a Karel Mrkvička) chystat 
sabotáže a ozbrojené útoky.

Soudní líčení se skupinou bratří 
Kořínků se konalo 13.–15. března 
1951 před tribunálem Státního soudu 
Praha, který – jak bylo tehdy obvyklé – 
provedl za účelem propagandy výjezd 
do Čáslavi. Celé líčení probíhalo za 
účasti diváků v tamější sokolovně. 
Atmosféru, která tehdy v soudní síni 
panovala, nám plasticky vykresluje 
i písemný rozsudek z pera předsedky-
ně senátu JUDr. Běly Kolárové: Na jedné 
straně lidově demokratická republika, 
jejíž právní řád nás učí a vychovává k po-
ctivé práci a k vyšší morálce dle vzoru so-
větského občana – na druhé straně dnes 
souzená skupinka representuje výsledek 
a cíl výchovy kapitalistické společnosti. 
Na jedné straně pracující lid se snaží za 
vedení Sovětského svazu napravit to, co 
napáchala fašistická okupace, a učíme 
se vyšší formě demokracie – na druhé 
straně západní imperialisté pokračují 
tam, kde nacistický fašismus v r. 1945 po 

úderu Rudé armády byl umlčen. Zatím, 
co se ještě nezahojily rány způsobené 
nacistickými koncentračními tábory, 
západní váleční štváči propouštějí tvůr-
ce koncentračních táborů a nacistické 
generály z vazby, aby na povel z Wall 
Streetu pochodovali opět na východ 
a šířili tam svoji fašistickou kulturu ve 
formě plynových komor za americké do-
lary. Tyto skutečnosti nemohou západní 
imperialisté vyvrátiti, a proto importují 
do naší republiky svoje špiony a vrahy 
a proto se obracejí na Kořínky, Kruliše 
a Stoupy.41 

Rozsudek charakterizoval předsedu 
MNV ve Žlebech Vladimíra Kořínka 
jako hlavního inspirátora a aktivního 
strůjce „protistátních činů“. Podle něj 
opatřil vražednou zbraň pro útok na 
újezdního tajemníka Antonína Piskače 
ve Vepříkově (pistole se ovšem nikdy 
nenašla), který z jeho popudu usku-
tečnil dne 19. května 1950 Karel Mergl 
za pomoci Bohumila Kruliše. K hlad-
kému provedení atentátu prý navíc 
poskytl i svůj motocykl. Za spáchání 
vraždy také údajně přislíbil odměnu 
50 tisíc Kčs. Žlebský funkcionář KSČ 
si podle rozsudku počínal rafinovaně, 
když dokonce sám inicioval zapálení 
vlastního stohu bratrem Tomášem 
i přibití výhrůžného „dubnového“ 
dopisu na svá vrata, aby od sebe od-
vrátil pozornost. Bratrovi Tomášovi 
prý pomáhal i tím, že ze své pozice 
mařil vyšetřování, sváděl bezpeč-
nostní orgány na nesprávnou stopu 
a také mu poradil předstírat nervový 
záchvat. Sám Tomáš Kořínek usku-
tečnil podle rozsudku ve Žlebech oba 
útoky na Aloise Blažka. Zatímco při 
prvním dne 18. března 1950 mu údajně 
asistoval Bohumil Kruliš, ten druhý 
z 22. července 1950 prý spáchal sám 
(Tomáš Kořínek nicméně tvrdil, že 
oba útoky provedl sám). Nadto údajně 
fungoval v organizaci jako jakási pře-
vodová páka v „protistátní činnosti“ 
svého bratra Vladimíra: účastnil se 
schůzek, domlouval útoky atd. 

Bývalý komunistický funkcionář 
Vladimír Kořínek byl odsouzen za 
údajný zločin velezrady dle § 1 zák. 
č. 231/48 Sb. a trestné činy návodu 
a pomoci k vraždě dle §§ 7 a 216 tr. z. 
k trestu smrti, stejný verdikt si vysle-
chl i duševně nemocný Tomáš Kořínek, 
kterého tribunál poslal na šibenici za 
zločin velezrady dle § 1 zák. č. 231/48 
Sb., trestný čin pokusu vraždy dle 
§ 5, § 216 tr. z., trestné činy návodu 
a pomoci k vraždě dle §§ 7 a 216 tr. 
z., trestný čin vraždy dle § 216 tr. z. 
a trestný čin obecného ohrožení dle 
§ 190 tr. z. Posledním, koho soudci 
poslali na smrt, byl Bohumil Kruliš. 
V jeho případě se tak stalo za zločin ve-
lezrady (§ 1 zák. č. 231/48 Sb.), trestný 
čin pomoci při pokusu vraždy (§§ 7, 5 
a 216 tr. z.), trestné činy návodu a po-
moci k vraždě (§§ 7 a 216 tr. z.). Podle 
§ 48 zák. č. 231/48 Sb. vyslovil soud 
u těchto mužů konfiskaci veškerého 
majetku a podle § 52 ztrátu čestných 
práv občanských. „Vrah“ újezdního 
tajemníka Antonína Piskače, zedník 
Karel Mergl, hrdelnímu trestu unikl 
díky svému nízkému věku. V době 
spáchání činu mu totiž bylo pouhých 
19 let. Soud mu uložil osmnáctiletý 
trest těžkého žaláře. Ostatní tři sou-
zení dostali následující tresty odnětí 
svobody: JUDr. Ferdinand Stoupa  
20 let, Alois Paták 12 let, Karel Mrkvič-
ka 3 roky. V procesu s údajnou ilegální 
skupinou Jiřího Klečky a Ferdinanda 
Stoupy, který proběhl ve dnech 12. až 
13. června 1951, naštěstí žádný trest 
smrti nepadl. Nejtvrdší, osmnáctiletý 
trest žaláře dostal bývalý továrník Jiří 
Klečka.42 

Ve čtvrtek 5. dubna 1951 zasedl nad 
případem Nejvyšší soud v Praze. Se 
třemi hrdelními tresty se vypořádal 
během dopoledne (líčení trvalo od 
8.00 do 12.00 hodin). Odvolání za-
mítl a rozhodnutí svého předchůdce 
ponechal beze změny.43 Jelikož se 
odsouzení nedočkali ani milosti pre-
zidenta Klementa Gottwalda, stanuli 

40  Tamtéž, svodka na Tomáše Kořínka z 19. 1. 1951.
41  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 2 Ts I 11/51, rozsudek Státního soudu Praha z 15. 3. 1951.
42  ABS, f. HK-V, vyšetřovací spis a. č. V-1201 HK, rozsudek Státního soudu Praha z 13. 6. 1951.
43  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. 2 Ts I 11/51, rozsudek Nejvyššího soudu a protokol o ústním odvolacím líčení z 5. 4. 1951.
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všichni tři o pět dní později, v úterý 
10. dubna 1951, za úsvitu ve věznici 
v Praze na Pankráci před popravčím 
zařízením. Jako první byl přiveden děl-
ník Bohumil Kruliš, jehož život vyhasl 
na šibenici v 5.15 hodin. Poté provedl 
kat exekuci bývalého odborného uči-
tele, respektive invalidního důchodce 
Tomáše Kořínka, který zemřel v 5.30 
hodin. Jako poslednímu navlékl kat 
oprátku někdejšímu komunistickému 
funkcionáři Vladimíru Kořínkovi. Pří-
tomný vězeňský lékař dr. Obermayer 
konstatoval jeho smrt v 5.55 hodin.44

Závěr

Žlebské události bezesporu patří 
k nejhorším případům konstrukce 
Státní bezpečnosti v tzv. zakladatel-
ském období komunistického režimu. 
Vše odstartovaly skutečné události, 
které zavdaly příčinu k zatýkání 
desítek lidí. Zatímco komunistická 
tajná policie tápala a její kroky se 
vyznačovaly zvláštní směsicí neschop-
nosti a paranoie, vyšetřovatelé této 
nechvalně známé represivní složky 
vytvářeli ze zatčených s pomocí ne-
vídané brutality rozvětvenou „proti-
státní“ organizaci. Když došlo k za-
držení skutečného pachatele většiny 
odbojových činů, duševně nemocného 
Tomáše Kořínka ze Žlebů, vyšetřova-
telé pouze naroubovali již předtím 
uměle vytvořenou „odbojovou“ sku-
pinu na jeho případ, přičemž do celé 
konstrukce zakomponovali i  jeho 
bratra, předsedu MNV ve Žlebech Vla-
dimíra Kořínka. Skutečný atentátník 
z Vepříkova je navzdory verzi komu-
nistické tajné policie, že jím byl Karel 
Mergl, dodnes neznámý, stejně jako 
pachatelé dalších odbojových činů, 
k nimž se Tomáš Kořínek nehlásil 
(některé žhářské útoky a výhrůžné 
dopisy, útok na újezdního tajemníka 
Staňka z Horek). Nelze vyloučit, že za 
nimi stáli lidé z tzv. akce „Lichnice“, 
tedy ti, kteří se na Pardubicku zapojili 
do činnosti podzemních organizací 

budovaných štábním kapitánem 
Karlem Hořínkem. V nich figuroval 
i František Mojžíš z Vepříkova, který 
žil téměř dva roky v ilegalitě, než byl 
v březnu 1952 zatčen a 7. února 1953 
popraven. Cynismus StB a komuni-
stické justice, které obratem činily 
z nevinných viníky, rezonuje snad 
nejvíce u agilního komunistického 

funkcionáře Vladimíra Kořínka. Jeho 
tragický případ můžeme chápat i jako 
jakousi regionálně ohraničenou před-
zvěst věcí příštích na úrovni nejvyšší, 
totiž vynášení hrdelních trestů pro 
komunistické funkcionáře v rámci 
důsledného uplatňování Stalinovy 
metody odhalování nepřítele ve vlast-
ních řadách.

44  Tamtéž, zápis o výkonu trestu smrti z 10. 4. 1951.

Jedna z mnoha rezolucí pracujících zaslaná Státnímu soudu a potvrzení o převzetí ostatků 
popraveného  Foto: NA
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