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V době, kdy přišel seriál na televizní 
obrazovky, si ještě řada pamětníků 
pamatovala procesy se „škůdci lido-
vě demokratického hospodářství“, 
které byly široce komentovány do-
bovým tiskem a padaly během nich 
drakonické tresty. Zmiňovaný díl 
Mědirytina měl totiž reálné jádro, 
vycházel skutečně ze dvou velkých 
procesů s padělateli potravinových 
lístků, které režim využil jako exem-
plární divadlo, sloužící k zastrašení 
případných následovníků. Je zřej-
mé, že podstatou obou případů byla 
snaha hlavních aktérů obohatit se 
na nepřirozeném přídělovém systé-
mu, nikoliv plán rozvrátit panující 
režim a dovést jej na kraj propasti. 
V danou chvíli však komunistickému 
režimu, obávajícímu se vzedmutí li-
dového hněvu proti přetrvávajícímu 
nedostatku, přišly obě kauzy velmi 
vhod a byly plně využity k odvede-
ní pozornosti od skutečných příčin 
ekonomických neúspěchů centrálně 
řízeného hospodářství poukázáním 
na údajné „skutečné viníky“. Pracu-
jící lid měl být zároveň ubezpečen, 
že se vládnoucí strana s podobnými 
záškodníky rozhodně nebude mazlit.

Následující řádky popisují oba nej-
větší procesy s padělateli, které měly 
tragické důsledky nejen pro samotné 
aktéry, ale i pro jejich okolí a blízké. 
Ač nelze procesy zařadit mezi vylo-
ženě politické kauzy, můžeme říci, že 
představují jejich pomyslnou hranu.          

Jan matička a spol.

Dne 31. srpna 1951 byly na dvoře praž-
ské pankrácké věznice vykonány tři 
hrdelní exekuce. Rukou kata byl toho 
dne ukončen život 46letého účetního 
Jana Matičky, 43letého vedoucího pro-
dejny Pramen Václava Vacínka a 25le-
tého dělníka Luboše Smutky. Jednalo 
se o tragické vyústění případu jedné 
z největších skupin výrobců a dis-
tributorů falešných potravinových 
lístků v poválečném Československu.1

Hlavou celé skupiny byl Jan Matič-
ka – člověk, který disponoval bezpo-
chyby obchodním duchem. Narodil se 
15. listopadu 1904 v tehdy samostat-
ném Střížkově (dnes součást Prahy), 
v č. p. 21 jako sedmé dítě v rodině 
ma jitele řeznické a uzenářské firmy 
Emanuela Matičky a jeho ženy Jose-
fy, rozené Pořické. V srpnu 1916 se 

jeho rodiče přestěhovali z Nuslí do 
Budapešti. Vychodil obecnou školu 
v Praze (1911–1916), tři třídy měš-
ťanky v Budapešti (1917–1920, rok 
po přestěhování se učil maďarsky) 
a po skončení školní docházky pra-
coval jako praktikant v jedné z buda-
pešťských továren. Rodiče zůstali po 
válce v Maďarsku, otec pracoval jako 
mistr v továrně. Dva jeho starší bratři 
padli v první světové válce v řadách 
rakouské armády.

Někdy v roce 1923 se Matička vrátil 
do Československa. Zpočátku praco-
val jako pomocný dělník na stavbách, 
zhruba po dvou letech byl přijat na 
kancelářské místo v Komunikačním 
úřadu hlavního města Prahy, podléha-
jícím pražskému magistrátu. Po svém 
návratu do vlasti na sobě intenzivně 
pracoval – v Ústřední dělnické ško-
le začal navštěvovat večerní reálku, 
kterou pravděpodobně v roce 1929 
ukončil maturitou. Tamtéž absolvoval 
zvláštní kurz pro referenty a řečnic-
kou školu, čímž se kvalifikoval pro 
získání úřednického místa. Zároveň 
byl členem národně socialistické mlá-
deže a později vstoupil přímo do řad 
vládní Československé strany národ-

1  Dokumentace případu vznikla v rámci projektu ÚSTR.  

Hrdelní procesy s padělateli  
potravinových lístků

Televizní diváci, kteří někdy sledovali normalizační seriál Třicet případů majora 
Zemana, si nepochybně vybaví díl nazvaný Mědirytina. Bezohledná skupina stou-
penců starých pořádků v něm tiskne falešné potravinové lístky nejen ve snaze 
se obohatit, ale také podkopat nenáviděný lidově demokratický režim. Nedílnou 
součástí zlovolného plánu byla samozřejmě touha co nejvíce poškodit poctivý 
pracující lid. Byla to však věrná SNB, která nikdy nespala a v zastoupení prostého, 
ale přímého Honzy Zemana rejdy záškodníků rázně utnula.

IVO PEJČOCh – J IŘí  PLAChÝ
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ně socialistické. Do československé 
armády nebyl odveden ze zdravotních 
důvodů.

Matička se během okupace sezná-
mil s Václavem Vacínkem2, majitelem 
koloniálního obchodu v Ječné ulici, 
který byl dodavatelem potravin pro 
závodní jídelnu Komunikačního úřa-
du. Vacínek se narodil 25. července 
19083 v Praze, v ulici Na Bojišti č. 7 
v rodině příslušníka pražské policie 
Jana Vacínka a Marie, rozené Hofma-
nové. Měl mladší sestru, která však 
v šestnácti letech zemřela. Jeho otec 
byl penzionován v roce 1938 v hod-
nosti policejního inspektora. Vacínek 
vychodil obecnou školu, tři třídy 
měšťanky, jednoletou obchodní ško-
lu a vyučil se obchodním příručím 
u firmy Zikmund-Ascher, obchod 
s hedvábím. Až do nástupu na vojnu 
pak pracoval u firmy Reisener a spol. 
ve stejném oboru. V letech 1926–1928 
vykonával osmnáctiměsíční základní 

vojenskou službu v československé 
armádě (vojín) v Bílině v Čechách. 
Poté pracoval u firmy Liebel a spol., 
ale v roce 1929 byl propuštěn a ná-
sledujících několik let světové hospo-
dářské krize se jako statisíce dalších 
živil jen příležitostnou prací. Ucházel 
se o zaměstnání u státní policie, ale 
ze zdravotních důvodů nebyl přijat. 
V nejvyšší nouzi mu pomohl otec – 
půjčil mu 5000 Kč, aby si mohl otevřít 
vlastní živnost.

Od roku 1934 tak vlastnil a vedl 
obchod se zeleninou, resp. s koloni-
álním zbožím v Ječné ulici č. 12. Za 
války podporoval potravinami odboj 
a aktivně se zapojil do práce odbojové 
skupiny Nejvyšší rada vojáků a pra-
cujícího lidu. Zúčastnil se Pražského 
povstání v květnu 1945. Bojoval mimo 
jiné u rozhlasu a za svou činnost byl 
po válce vyznamenán. V roce 1944 se 
oženil s Libuší Kovaříkovou, dcerou 
dělníka Československých státních 
drah. Měli dva syny, kterým byly 
v době jeho odsouzení dva a čtyři 
roky. Vacínek patřil k vášnivým ki-
noamatérům a po večerech promítal 
filmy.

Krátce po únoru 1948 mu byl ob-
chod zestátněn a začleněn do ná-
rodního podniku Pramen. Vacínek 
však byl pověřen dále jeho řízením. 
V obchodě pracovala jako prodavačka 
také jeho manželka. Od 25. května 
1945 bydlel v Sokolské ulici č. 27 
v Praze II (předtím žil se ženou v bytě 
rodičů, ten však byl na konci války 
poškozen bombardováním). Politicky 
nebyl organizován v žádné straně.  

Matička s Vacínkem se stýkali i po 
válce. Údajně v roce 1949 mezi nimi 
padla první zmínka o možném padě-
lání potravinových lístků a technic-
kých obtížích s tím spojených. Matič-
ka si následně obstaral v Univerzitní 
knihovně odbornou literaturu, jejímž 
studiem nabyl potřebné teoretické 

znalosti. Společně se oběma podařilo 
získat, instalovat a zprovoznit malý 
tiskařský lis. 

Matička, spolu s úředníkem Ko-
munálních podniků hlavního města 
Prahy Janem Katrovským4, kterého 
pro účast na padělatelském podniku 
získal pod příslibem pevné hodinové 
odměny ve výši 100 Kčs, začal v létě 
1950, když byly jeho manželka s dce-
rou na prázdninách, ve svém bytě 
provádět experimenty s  tiskem. 
Před jejich návratem pak přestěho-
vali lis do pronajatých prostor za-
vřeného obchodu v Maiselově ulici 
č. 8 v Praze-Josefově. Jeho majiteli 
Matička řekl, že tam bude provádět 
pokusy s galvanickým stříbřením 
květů. V září 1950 dosáhla kvalita 
zkusmých tisků potřebné úrovně 
a Vacínek začal lístky rozprodávat 
prvním zájemcům. V následujících ne-
celých deseti měsících, které je dělily 
od zatčení, natiskli podle vlastního 
doznání a výsledků vyšetřování po-
travinové lístky na 50 tun masa a dvě 
tuny cukru. Jejich produkce nebyla 
vzhledem k okolnostem rovnoměr-
ná, tiskařské náčiní z konspiračních 
důvodů několikrát stěhovali (vždy jej 
ale znovu vrátili zpátky do Maiselovy 
ulice). Počátkem ledna 1951 pak bylo 
třeba vyrobit matrice lístků na nové 
přídělové období. 

Největším odběratelem Matičko-
vých falzifikátů byl Václav Vacínek, 
který si postupně vytvořil rozvět-
venou distribuční síť. Později začali 
někteří jeho původní odběratelé 
kupovat potravinové lístky přímo 
od Matičky. Obchod se skutečně 
„rozjel“ ve velkém – v průběhu května  
a v první polovině června roku 1951 
bylo údajně vyrobeno více lístků než 
za celou předcházející dobu. Matič-
kovy zisky se měly pohybovat někde 
mezi 1 a 1,5 milionu korun. Jeho od-
běratelé mu dokonce částečně platili 

2  Archiv hlavního města Prahy (dále jen AHMP), f. Okresní soud trestní Praha, sp. zn. 20 T 111/51. Pokud není uvedeno jinak, jsou z tohoto 
zdroje čerpány informace o vyšetřování a prvoinstančním řízení.

3  V literatuře bývá chybně uváděn rok 1918. LIŠKA, Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989 (2. vydání). 
ÚDV, Praha 2006, s. 151.

4  Jan Katrovský, narozen 16. 5. 1907 v Hodoníně, bydlel ve Vršní ulici č. 651 v Praze VIII.

Jan Matička  Foto: NA
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5  Při zatčení u něj bylo zabaveno 1709 amerických dolarů a 39 britských liber. Ačkoli poválečný oficiální kurz těchto měn byl zhruba  
50 Kčs za jeden dolar a 200 Kčs za libru, na černém trhu se prodával 1 USD za 500 Kčs a 1 libra za 1300 Kčs. 

6  Rudolf Šafránek, nar. 15. 9. 1912 v Harbornu v Německu, bydlel v Biskupcově ulici č. 39 na pražském Žižkově. 
7  Josef Toman, nar. 5. 3. 1923 v Praze, účetní bez zaměstnání, bydlel v Ječné ulici č. 12 v Praze II. 
8  Josef Laňar, nar. 19. 11. 1920, byl vedoucím prodejny nákupního, výrobního a stavebního družstva Bratrství, bydlel v Sokolské ulici č. 18 

v Praze II. 
9  Jaroslav Herold, nar. 23. 2. 1919 v Praze, byl zaměstnanec národního podniku Masna, bydlel v Neklanově ulici č. 24 v Praze II. 
10  Na přechodnou dobu ve vazbě skončily i manželky většiny z nich. 

v tehdy zcela nedostatkových tvrdých 
valutách.5

Přestože padělatelé většinu líst-
ků rozprodávali ve vnitřní Praze, 
přičemž vycházeli z předpokladu, 
že v centru velkoměsta si v množ-
ství pravých potravinových lístků 
těch falešných nikdo ani nevšimne, 
bezpečnostní orgány odhalily falzi-
fikáty poměrně brzy. Jako první byl  

14. června 1951 zatčen jeden z dis-
tributorů, číšník Rudolf Šafránek6. 
Hlavní zatýkání proběhlo následují-
cího dne, 15. června 1951, mezi šestou 
a osmou hodinou večerní. Kromě Ma-
tičky, Katrovského a Vacínka byl toho 
dne zatčen i další distributor, Josef 
Toman7. Dne 20. června 1951 došlo 
k zatčení Josefa Laňara8 a Luboše 
Smutky a o čtyři dny později ještě 

Jaroslava Herolda9. Všichni tři patřili 
mezi „větší“ distributory.10

Zatčení provedly orgány IV. oddě-
lení Krajského velitelství Národní 
bezpečnosti v Praze, tedy kriminál-
ní policie, a také vedly vyšetřování. 
Až do této chvíle lze tedy případ 
označit za záležitost hospodářské 
kriminality, v níž se politická situa-
ce projevila snad jen nepřímo, tedy 

Sada falešných potravinových lístků Matič-
kovy produkce a jeden z řady angažovaných 
dopisů pracovních kolektivů odsuzujících 
činnost padělatelů Foto: ABS
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existencí přídělového hospodářství 
ještě šest let po skončení války. To 
však bylo v té době běžné i v řadě 
západoevropských zemí. Politicky 
zneužitý a neregulérně vedený však 
byl nadcházející soudní proces, kte-

rý se konal ani ne měsíc po zatčení 
hlavních protagonistů.

Všech osm výše zmíněných mužů 
stanulo ve dnech 10.–11. července 
1951 před senátem 20. oddělení 
Okresního soudu trestního v Pra-

ze, který zasedal ve složení: JUDr. 
František Veselý (předseda), příse-
dící soudce JUDr. Lubomír Kaminský 
(předseda Okresního soudu trestního 
v Praze), soudci z lidu: žena v domác-
nosti Marie Keprtová, úředník Josef 
Kaška a dělník Rudolf Bláha. Okresní 
prokuraturu zastupovali dělnický 
prokurátor Eduard Švach a JUDr. 
Adamus. 

Rozsudky byly vyneseny druhého 
dne. Všichni obvinění byli uznáni 
vinnými z trestného činu „ohrožová-
ní zásobování“ podle § 134 trestního 
zákona.11 Tresty byly více než tvrdé – 
Jan Matička, Václav Vacínek a Luboš 
Smutka byli odsouzeni k trestu smr-
ti. Josef Toman dostal doživotí, Jan 
Katrovský 25 let, Rudolf Šafránek 
22 let, Josef Laňar 18 let a Jaroslav 
Herold také 18 let. U všech byla 
navíc vyslovena ztráta občanských 
práv (u odsouzených k smrti navždy, 
u ostatních na deset let) a propadnutí 
veškerého majetku.12 

Těžce nemocný Luboš Smutka, 
který pocházel z rodiny bohatého 
(a v té době samozřejmě již znárod-
něného) živnostníka, dostal nejvyš-
ší trest pravděpodobně právě kvůli 
tomu, že u něj mohl být dostatečně 
zdůrazněn jeho „buržoazní“ původ 
a on sám mohl být vykreslen jako 
příslušník „zlaté mládeže“, která se 
štítí poctivé práce a také v nových 
státoprávních poměrech se snaží 
šmelením dosáhnout bezpracných 
zisků na úkor poctivých lidí.   

Luboš Smutka se narodil 23. února 
1926 v Praze na Zlíchově jako jediný 
syn Josefa Smutky a Marie, rozené 
Novotné. Jeho otec vlastnil velkou 
pekařskou živnost. Vychodil obec-
nou školu, čtyři ročníky měšťanky 
a vyučil se pekařem u svého otce. 
Během učení navštěvoval pokračo-
vací živnostenskou školu. Po vyuče-
ní pracoval v rodinném podniku. Již 
krátce po únoru 1948 však byl jejich 
majetek znárodněn a stal se součás-

11  Zákon č. 86/1950 Sb. z 12. 7. 1950 nahrazoval trestní zákon z roku 1852. Byl inspirován sovětským právem a již roku 1961 musel být 
nahrazen novým zákonem. 

12  AHMP, f. Okresní soud trestní, sp. zn. 20 T 111/51. 

Padělatelská dílna Jana Matičky s tiskařským lisem a soud s Matičkou a spol., zleva Václav 
Vacínek, Jan Matička, Luboš Smutka

Foto: ABS, Repro: filmový dokument Škůdci, to jsou oni
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tí Dělnických pekáren, v nichž pak 
Smutka působil jako pekařský dělník. 
Naposledy bydlel v ulici Na Zlíchově 
č. 251 v Praze-Hlubočepech. Posled-
ní březnový den roku 1948 se oženil 
s úřednicí v pojišťovně Alžbětou 
Pánkovou. Měli jednoho syna, kte-
rému byly v době procesu dva roky. 
Manželství však nebylo zřejmě příliš 
šťastné, žili odděleně. V roce 1948 
lékaři objevili u Smutky cukrovku, 
kvůli které byl od dubna 1950 v pra-
covní neschopnosti. V době procesu 
byl již zcela odkázán na inzulínové 
injekce.13 Ze zdravotních důvodů také 
nebyl odveden do československé 
armády. 

Pro komunistickou justici však 
byl práce se štítícím individuem, 
které navíc „okrádalo“ stát tím, že 
dosáhlo povolení vybrat si každý 
měsíc 3300 Kčs ze svého vázaného 
účtu.14 Kromě toho byl Smutka tří-
čtvrtinovým vlastníkem činžovního 
domu č. 488 v Praze-Břevnově, což 
mu u soudu také příliš neprospělo. 
S Václavem Vacínkem se seznámil 
v roce 1947, kdy začala pekárna jeho 
otce dodávat pečivo do Vacínkova 
obchodu. V roce 1950 mu Vacínek 
nabídl možnost výdělku, vzhledem 
k tomu, že Smutkova rodina nebyla 
po znárodnění v příliš dobré finanční 
situaci. Na výrobě falešných potravi-
nových lístků se Smutka nepodílel, 
patřil jen k „velkým“ distributorům. 
Jak bylo výše zmíněno, bezpečnost 
jej zatkla 20. června 1951, avšak 
vzhledem k jeho vážnému zdravot-
nímu stavu byl dopraven přímo do 
vězeňské nemocnice, kde setrval až 
do soudního přelíčení.

Jednání Matičky, Vacínka a Smut-
ky bylo souzeno podle kvalifikované 
skutkové podstaty, kterou obsahoval 

odstavec 4 výše zmíněného para-
grafu: Odnětím svobody na doživotí 
nebo smrtí a propadnutím jmění bude 
pachatel potrestán, a) má-li čin uvede-
ný v odstavci 1 za následek hrozivou 
tíseň mnoha lidí… Právě zde je možné 
poukázat na účelové zmanipulování 
procesu, končící trojnásobnou justič-
ní vraždou. Odstavec jedna totiž ho-
voří o ohrožení plynulého zásobování 
obyvatel jakéhokoliv místa. K tomu 
zde však mimo jakoukoliv pochyb-
nost nedošlo – zjednodušeně řečeno, 
maso a cukr, které spotřebitelé na 
falešné potravinové lístky odebrali, 
nikde jinde nechyběly, jen se statis-
ticky přesunuly z volného trhu na 
trh přídělový. Stát samozřejmě při-
šel o ne zcela zanedbatelnou částku, 
vzhledem k tomu, že na volném trhu 
byly samozřejmě mnohem vyšší ceny, 
ale k spotřebiteli se nakonec dostalo 
všechno, co se k němu dostat mělo. 
Zcela nesmyslné pak bylo označení 
tohoto následku za „přivození hrozivé 
tísně mnoha lidí“ – tomu bylo ve svém 
důsledku spíše naopak. Soud však 
pro svou argumentaci použil znalec-
kého posudku, v němž se uvádělo, že 
velikost přídělu odebraného na zfal-
šované potravinové lístky by pokryla 
potřeby třicetitisícového okresního 
města na celý měsíc, a nesmyslně jej 
interpretoval tak, že toto hypotetické 
množství lidí bylo uvedeno do stavu 
hrozivé tísně. Na tento zjevný ne-
smysl poukazovali i někteří obhájci 
obviněných, avšak ani prvoinstanční, 
ani odvolací soud jim samozřejmě 
nepopřály sluchu.

O vynesení rozsudku informovalo 
následujícího dne (12. 7. 1951) Rudé 
právo a přineslo ze soudního přelíčení 
obsáhlou reportáž, včetně přetištění 
téměř celé řeči dělnického prokurá-

tora Eduarda Švacha. Zpolitizování 
hospodářského trestného činu bylo 
zcela zřejmé: Ústřední výbor KSČ a vlá-
da se právě před čtrnácti dny zabývaly 
některými zásobovacími obtížemi […] 
A jedna z příčin těchto potíží je škůd-
covství nepřátel naší republiky, jak nám 
názorně ukazuje činnost této bandy 
zločinců…, řekl mimo jiné Švach. 
Obžalovaní pak byli označeni jako 
zrádci vlastního národa, odchovanci 
a spřeženci kapitalismu, soukromoka-
pitalističtí kšeftaři, chamtiví kořistníci, 
šmelináři, povaleči a flákači, jejichž ko-
nečným cílem je návrat kapitalismu. 
Občané soudci! Nechť zazní rozsudek 
soudu v této věci jako hrozivá výstraha 
pro všechny, kdož by se pokoušeli ja-
kýmkoliv nekalým jednáním ohrožovat 
naše zásobování, naši socialistickou 
distribuci. Nechť dopadne tvrdě váš 
soud na bandu, která svým zločinem 
se sama vyřadila z naší společnosti!, 
zakončil Švach.15

„Třídní“ pohled byl zřejmý i z výše 
trestů – zatímco Katrovský, který 
pomáhal Matičkovi lístky tisknout, 
vyvázl „jen“ s 25 lety, distributoři Lu-
boš Smutka a Josef Toman dopadli 
nesrovnatelně hůř: Toman dostal do-
životí, a Smutka dokonce trest smrti. 
Důvodem byl jejich třídní původ. 

Odvolací řízení proběhlo v rekord-
ním čase. Již 27. července 1951 si 
u Krajského soudu trestního v Praze 
šest odsouzených16 vyslechlo zamít-
nutí svých odvolání. Senátu v tomto 
případě předsedal soudce Karel So-
bek, soudci z lidu byli řidič a průvodčí 
pražské městské dopravy Hynek Pešl, 
dělník v dolech Josef Polívka, dělnice 
Marie Skalíková a truhlář Pankrác 
Máj. Votantem (přísedícím) byl JUDr. 
Václav Kratochvíl a krajskou proku-
raturu zastupoval Jaroslav Adamec.17 

13  Byl uznán 75% invalidou, důchod však, vzhledem ke svému původu, nepobíral. 
14  Šlo o účty, které byly po měnové reformě 1. listopadu 1945 „zmrazeny“. Jejich vlastníci s nimi nemohli bez vážného důvodu volně dispo-

novat. Zcela znehodnoceny byly při měnové reformě v roce 1953. 
15  Zasloužené tresty zločinným škůdcům našeho zásobování. Rudé právo, 12. 7. 1951, s. 1 a 3. Jde o zprávu ČTK z 11. 7. 1951, kterou převzal 

i další tisk.
16  Jan Katrovský a Jaroslav Herold se neodvolali.
17  SOA Praha, f. Krajský soud trestní Praha, sp. zn. 13 Tk 196/51. Pokud není uvedeno jinak, jsou z tohoto zdroje čerpány informace  

o odvolacím líčení.
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Nyní již zbývala jediná možnost – udě-
lení milosti prezidentem Klementem 
Gottwaldem. Žádost podali všichni 
k smrti odsouzení (Smutka, Vacínek  
a Matička) a jejich rodinní příslušníci. 
Soudy, prokuratura ani ministerstvo 
spravedlnosti však udělení milosti ne-
doporučily a prezident se ztotožnil 
s jejich názorem.18 

Dne 31. srpna 1951 byli všichni tři 
ve věznici Praha-Pankrác popraveni. 
Smutka v 5.16 hodin ráno, Vacínek 
v 5.30 a Matička o hodinu později, 
v 6.30. Těla byla převezena do Ústavu 
soudního lékařství v Praze a tam byla 
provedena pitva.19 

Zbývajících pět odsouzených na-
stoupilo své tresty. Všichni prošli 
uranovými tábory na Jáchymovsku. 
V roce 1953 jim amnestie snížila 
tresty o třetinu (Josefu Tomanovi 
z doživotí na 20 let). Josef Laňar byl 
podmínečně propuštěn v roce 1956 
a lze předpokládat, že nejpozději 
do roku 1960 se na svobodu dostali 
i ostatní odsouzení.20

Vzhledem ke zjevně nepřiměřené-
mu trestu a pochybné právní kvali-
fikaci došlo po roce 1989 k úplné 
rehabilitaci všech odsouzených. Dne  
22. ledna 1991 Obvodní soud pro 
Prahu 2 zrušil původní rozsudek 
Okresního soudu trestního v Praze 
z roku 1951 a všechny rozsudky na 
něj navazující a zároveň u všech zú-
častněných zastavil trestní stíhání.

Jan Válek a spol.

Osud následující padělatelské čtveři-
ce, jež stejně jako předešlá působila 
v Praze, byl neméně tragický. Skupina 
obchodníků a tiskařů se také pokusi-
la využít situace na trhu a cena, již za 
to museli zaplatit, byla opět naprosto 
neadekvátní skutečnému provinění.  

Adolf Dobrovolný se narodil dne 
8. červ na 1911 v Praze-Břevnově do 

rodiny dělníka Antona Dobrovolného 
a jeho manželky Františky, rozené 
Nýdrlové. Absolvoval pět tříd obecné 
školy, tři nižšího gymnázia a dvě po-
kračovací školy, vyučil se obchodním 
příručím. Následně pracoval v kolo-
niálu. Základní vojenskou službu 

absolvoval od 1. listopadu 1933 do  
1. listopadu 1935 u pěšího pluku 5  
„T. G. Masaryka“ v Praze. Zářijové 
mobilizace roku 1938 se účastnil od 
24. září do 12. listopadu, kdy byl po-
volán ke svému pluku.21 V roce 1936 
se oženil s majitelkou parfumerie 

18  NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, k. 7b, absolutní tresty rok 1951; tamtéž, f. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV) – nezpracováno, 
vězeňský spis Jana Matičky, nar. 1904. 

19  Lze předpokládat, že podle zavedené praxe byli všichni tři pohřbeni do hromadného hrobu v Praze-Ďáblicích.
20  Bližší údaje chybějí.
21  VA-CR Trnava, f. Sbírka kmenových listů, kmenový list Adolf Dobrovolný, nar. 8. 6. 1911. 

Adolf Dobrovolný, Antonín Drahoňovský Foto: NA

Jan a Emanuel Válkovi Foto: AHMP
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a pracoval pak v jejím obchodě až 
do znárodnění v roce 1951. Poté se 
musel živit v dělnických profesích. 

Antonín Drahoňovský se narodil  
31. března 1915 v  Rovensku pod 
Troskami. Jeho rodiče byli soukro-
mý zemědělec Antonín Drahoňov-
ský a Barbora, rozená Hájková. Po 
základní školní docházce se vyučil 

řezníkem a živil se touto profesí na 
různých místech. Vojenskou prezenč-
ní službu vykonával od 1. října 1937 
do 21. března 1939, do zálohy odešel 
jako vojín. Po osvobození byl povolán 
do výjimečné činné služby, kterou 
absolvoval od 12. června do 5. října 
1945. Bydlel v Křemencové ulici č. 5.22

Jan Válek se narodil 14. srpna 1902 
v Praze do rodiny majitele kamenotis-
kařské dílny. U otce se vyučil tomuto 
řemeslu a po jeho smrti převzal vedení 
podniku, v němž pracoval i jeho bratr 
Emanuel. Firmu v Křemencové ulici 
č. 18 provozovali až do roku 1951, kdy 
byla znárodněna. Jan Válek pak na-
stoupil do Grafických podniků Praha. 
Byl ženatý, měl tři děti. 

Vilém Knobloch se narodil 24. červ- 
na 1899 do rodiny živnostníka. Po 
školním vzdělání pracoval šest let 
jako úředník v pražském koncernu 
ČKD, pak se osamostatnil a otevřel 
si obchod s prádlem. Později odjel 
do Francie a po návratu v roce 1933 
otevřel v Praze parfumerii, kterou 
provozoval až do svého zatčení. Byl 
ženatý, měl dvě děti.23

Již roku 1948 se Jan Válek s Adolfem 
Dobrovolným domluvili na padělání 
lístků na mýdlo, které Válek tiskl ve 
své dílně v Praze. V letech 1948 až 
1949 jich natiskl na 3000 kusů a pro-
dával je Dobrovolnému po čtyřech 
korunách. Z iniciativy Dobrovolného 
pak své nelegální podnikání rozšířili 
o výrobu falešných lístků na maso, 
sádlo, cukr, cukroví a umělý tuk. Vá-
lek je tiskl až do znárodnění v dílně, 
potom v činnosti pokračoval na své 
chatě ve Svojeticích (obec v okrese 
Praha-východ). Lístky tiskl na grafic-
kých kamenech nebo rozmnožovacím 
stroji Rotaprint. V počátcích nelegál-
ního podnikání se na výrobě lístků 
podílel i jeho mladší bratr Emanuel 
(narozen 1. prosince 1903), od roku 
1950 ale Jan Válek prováděl tuto čin-
nost sám. Později vypověděl, že se 
obával bratrovy indiskrétnosti – ten 
se totiž občas napil a bylo riziko, že 

se v dobré náladě se svým tajemstvím 
svěří nepovolané osobě. Emanuel 
Válek později u výslechu uvedl, že 
na jaře 1950 z černého podnikání 
vycouval sám. Viděl, že bratr tiskne 
stále větší a větší objemy falešných 
lístků, a uvědomoval si, že se riziko 
prozrazení prudce zvyšuje.

Postupně se počet odběratelů 
a distributorů padělaných lístků 
rozšířil. Adolf Dobrovolný seznámil 
Válka se svým švagrem Vilémem 
Knoblochem, zanedlouho odkupo-
val lístky také řezník Drahoňovský. 
Do obchodu se zapojila i pokladní 
v hotelu Anna Trautschová (nar.  
8. června 1900), kuchařka z restau-
race Marta Běloušková (nar. 24. pro-
since 1915), vrchní číšník František 
Wouda (nar. 22. srpna 1912), vedou-
cí prodejny Vladimír Bartoň (nar.  
21. července 1923), někdejší vězeň 
koncentračních táborů František 
Hamáček (nar. 30. března 1922), žijící 
v podstatě z černého obchodu, a Ma-
rie Volfová (nar. 11. dubna 1914). Ta 
byla na rozdíl od ostatních několikrát 
trestaná pro černý obchod a policie ji 
znala i jako hazardní hráčku.  

Za celou dobu Jan Válek vyrobil 
70 000 lístků na maso, sádlo a tuk, 
13 700 kusů na cukr a cukrovinky, 
5000 na samotný cukr a 10 000 na 
mýdlo. Svým odběratelům prodal 
potravinové lístky za 2 300 000 ko-
run, dalších 40 000 korun utržil za 
poukázky na mýdlo. Bylo spočítáno, 
že uvedením lístků do oběhu stoup-
la plánovaná spotřeba obyvatelstva 
o 100 000 kg masa, 14 000 kg sádla, 
13 000 kg umělého jedlého tuku, 
28 000 kg cukru, 2700 kg bonbonů 
a 10 000 kusů toaletního mýdla. To 
podle prokuratury představovalo 
základní měsíční příděl pro 70 000 
lidí. Jan Válek investoval získané 
prostředky do rekonstrukce chaty 
ve Svojeticích, modernizace pražské-
ho bytu, koupě osobního automobilu 
a motocyklu, dalších přibližně čtvrt 
milionu použil na nákup zlata.

Vilém Knobloch, Anna Trautschová
Foto: AHMP

22  Tamtéž, kmenový list Antonín Drahoňovský, nar. 31. 3. 1915.
23  NA, f. Policejní ředitelství, Všeobecná spisovna, Vilém Knobloch.
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Vedle Adolfa Dobrovolného se sta-
li největšími odběrateli padělaných 
lístků Alois Drahoňovský a Vilém 
Knobloch. Dobrovolný dosahoval na 
lístcích stoprocentního zisku, Válkovi 
za ně zaplatil 1 250 000 korun a jeho 
čistý zisk činil 1 335 000 korun. Dra-
hoňovský zaplatil za odebrané lístky 
234 000 Kčs a dosáhl zisku 400 000 
Kčs. 

Na jaře 1952 se na případ přišlo 
a všichni hlavní aktéři byli 28. a 29. 
února zatčeni, ve vazbě skončily 
i další osoby spojené s padělatelskou 
kauzou. Jeden z falešných lístků se 
totiž podařilo dohledat až do prodejny 
Bratrství v obci Jeneč a vzápětí se roz-
běhla vyšetřovací akce kriminalistů 
z Krajského oddělení Národní bez-
pečnosti v Praze. Stačilo jim pouhých  

32 hodin, aby rozkryli výrobce i celou 
síť distributorů.24

Celkem jedenáct obviněných po-
tom stanulo před senátem Okresní-
ho trestního soudu v Praze, který 
zasedal 17. až 19. dubna 1952. Před-
sedou senátu byl JUDr. Karel Kurk, 
přísedícím soudcem byl stejně jako 
v procesu s Vacínkem a spol. JUDr. 
Lubomír Kaminský, soudci z lidu pak 
Josef Kovář, Helena Knabová a Milo-
slav Coufal. Prokuraturu zastupovali 
výše zmíněný Eduard Švach a JUDr. 
Rosůlek. Poslední den procesu byly 
vyneseny tvrdé rozsudky.25 

Adolf Dobrovolný, Alois Drahoňov-
ský, Vilém Knobloch a Jan Válek byli 
odsouzeni k trestu smrti za ohrožení 
zásobování (§ 134/1, 2a,b trestního 
zákona), Anna Trautschová na do-
životí, Emanuel Válek ke 25 letům 
odnětí svobody, Marta Běloušková na 
22 let, František Wouda na 20 let, 
Marie Volfová na 18 let, František 
Hamáček na 15 let a Vladimír Bartoň 
na 9 let. Jazyk rozsudku nikoho ne-
nechává na pochybách, že na pohled 
spíše kriminální kauza nabyla roz-
měrů politického procesu. Již v úvodu 
odůvodnění výše trestů se uvádí: Vý-
stavba socialistické země jest obou linií 
vytyčenou na IX. sjezdu KSČ a všeho 
pracujícího lidu, jak tomu svědčí jeho 
úsilí nejen v továrnách a šachtách, ale 
také v zemědělství. Toto zapojení pracu-
jícího lidu jest opravdové, jak jest vidno 
z toho, že pod jeho rukama roste den ze 
dne řada továrních hutních kombinátů, 
vyšší výkony práce v důsledku nových 
pracovních metod zvyšují produktivitu 
práce a převzetím vyšších hospodář-
ských forem práce v JZD dosahuje se 
vyšších výnosů. Toto vyjádření pracující 
třídy potvrzuje správnost linie strany 
a vlády nejen co do politické formy 
našeho státního zřízení, nýbrž vyslo-
vuje také souhlas s linií hospodářskou, 
s linií plánovaného hospodářství. Aby 
pracující lid mohl bez obav vyvinouti 
úsilí o výstavbu socialismu v naší zemi, 
musí býti také bez obav o svou výživu. 

Válkovy štočky na tisk falešných lístků Foto: AHMP

24  AKPR, f. Kancelář prezidenta republiky, č. j. T-1032/53, Jan Válek a spol.
25  AHMP, f. Okresní trestní soud Praha, č. j. 2T 19/52-121, Rozsudek 19. 4. 1952.
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Jak bylo v té době obvyklé, justiční 
spis není právnicky přesným doku-
mentem, ale nezaobaleně přechází 
do formy ideologického prohlášení. 
V rozsudku je rovněž uvedeno: Výživa 
našeho lidu je již od roku 1945 předmě-
tem útoků různých živlů, pocházejících 
z naší reakce, zejména mnohých živ-
nostníků, kteří si zvykli na zisky z práce 
jiných. Jejich útoky proti výživě se pro-
jevily v posledních dobách ve falšování 
desetitisíců kusů potravinových lístků 
na základní potraviny, nejen v úmys-
lu ziskuchtivém, ale také v úmyslu 
rozbít naši plánovanou výživu, mařiti 
úsilí strany a vlády o zajištění výživy, 
rozrušovati tak pracovní morálku a po-
máhati zahraničním nepřátelům bořit 
naši socialistickou výstavbu. Odhalení 
a zneškodnění těchto škůdců výstavby 
socialismu jest v zájmu celého národa, 
který nedopustí, aby hrstkou podob-
ných škůdců byl jakkoliv na své cestě 
k socialismu rušen. 

Z citovaných vět je zřejmé, že režim 
využil kauzy z oblasti hospodářských 
deliktů k politickému procesu, který 
měl sloužit k označení viníků nedo-
statku na pultech obchodů. Nikoliv 
státem řízená ekonomika, ale pod-
vratná činnost bývalé podnikatelské 
vrstvy byla údajně pravou příčinou 

všech potíží. Soud dal současně všem 
na vědomí, že lid se dokáže s podob-
nými zrádci vypořádat s dělnickou 
přímostí a tvrdostí. 

Odvolací řízení probíhalo před 
Krajským soudem v Praze. Ten dne 
24. června 1952 rozsudky potvrdil 
(č. j. 11 Tk 192/52). Dne 18. listopadu 
dostal prezident republiky podrobnou 

zprávu k případu, v níž ministr spra-
vedlnosti Štefan Rais doporučoval 
udělit k smrti odsouzeným milost, 
neboť prý bylo v širokých masách 
již vynesením rozsudku dosaženo 
odstrašujícího efektu. Ministr Rais 
to glosoval slovy: Vynesení rozsudku 
působilo v širokých masách občanstva 
odstrašujícím způsobem a splnilo účel 

Válkova chata ve Svojeticích a budova u chaty, která skrývala tiskařský stroj 
 Foto: AHMP

Tiskařský stroj Rotaprint, na němž Jan Vá-
lek tiskl falešné přídělové lístky

Foto: AHMP
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trestu zákonem sledovaný.26 Případ byl 
popsán na stránkách Rudého práva,27 
a dokonce dal námět třináctiminuto-
vému dokumentárnímu filmu z roku 
1952 s titulem Škůdci, to jsou oni.

Než však prezident rozhodl, tak 
Vilém Knobloch ve vězení 1. února 
1953 zemřel na leukemii. Klement 
Gottwald třem ostatním udělil milost  
9. února 1953. Tresty jim byly změ-
něny na doživotí.28 Jen jednomu však 
osud dovolil opět spatřit svět bez mří-
ží. Adolf Dobrovolný skonal pouhé 
dva měsíce po udělení milosti, podle-
hl srdeční slabosti a vážným potížím 
se zažívacím traktem 13. dubna 1953 
v 7.30 ve vězeňské nemocnici v Praze 
na Pankráci. Antonín Drahoňovský 
ve výkonu trestu zemřel na nevylé-
čitelnou chorobu 12. března 1962. 
Místa jejich posledního odpočinku 
nejsou známa.

Jan Válek se dočkal svobody, když 
jej spolu s ostatními odsouzenými 
v jeho kauze podmínečně propustili 
na svobodu 12. září 1963 (s výjimkou 
Františka Hamáčka, podmínečně 
propuštěného 7. března 1956, a Vla-
dimíra Bartoně, jemuž trest skončil 

28. února 1956). Ani on však nežil 
dlouho, zemřel 18. prosince 1968 
v Praze. Jeho bratr Emanuel zemřel 
brzy po něm, 15. ledna 1970 v Aši. 
Pádu komunistického režimu se 
nedožil, až na jednu výjimku, nikdo 
další z odsouzených ve skupině Jan 
Válek a spol. Anna Trautschová ze-
mřela v Praze 5. ledna 1975, Marta 
Běloušková krátce po sametové 
revoluci 13. ledna 1990 v Berouně, 
František Hamáček dožil v Příbrami, 
kde zemřel 7. července 1987. Franti-
šek Wouda zemřel 2. července 1979 
v Praze, Marie Volfová skonala již  
5. října 1959, Vladimír Bartoň zemřel 
14. října 1965 v Jihlavě. Vězeňský spis 
Marie Volfové se bohužel nedochoval, 
je však pravděpodobné, že ani ona 
již brány věznice nikdy neopustila.29 

Chata ve Svojeticích, kde ukrýval 
Jan Válek svůj tiskařský lis, již dnes 
nestojí. Na pozemku, kde bývala, je 
nyní moderní rodinný dům. 

Potomci účastníků procesu požá-
dali po pádu komunistického režimu 
o zrušení rozsudku z roku 1952, če-
muž Obvodní soud pro Prahu 2 dne  
15. ledna 1991 vyhověl. Všech jede-

náct odsouzených tak mohlo být 
posmrtně rehabilitováno. 

Závěr

Dva velké procesy s padělateli potra-
vinových lístků měly na zúčastněné 
fatální dopad. Bylo vyneseno celkem 
sedm rozsudků smrti a svobody se 
z odsouzených k absolutnímu trestu 
dočkal jediný muž, Jan Válek. Tři ze 
skupiny Václava Vacínka byli sku-
tečně popraveni, trojice z Válkovy 
skupiny nepřežila věznění. Ostatní 
odsouzení strávili léta za mřížemi. 
Nelze si namlouvat, že aktéři jed-
nali z vyšších cílů, vedeni snahou 
přispět k obnově demokratických 
poměrů v zemi a pádu nenáviděné-
ho totalitního režimu. Jejich zřejmou 
motivací byla snaha o vlastní obo-
hacení, ovšem politický rozměr dalo 
těmto kauzám samo komunistické 
vedení, které je zneužilo k vlastním 
ideologickým cílům. Oba případy lze 
zahrnout do skupiny zpolitizovaných 
soudních procesů, v nichž byla činům 
kriminální povahy uměle vybudována 
ideologická fasáda.

26  LIŠKA, Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989 (2. vydání), s. 38.
27  Padělatelé před soudem. Rudé právo, 18. 4. 1952, s. 2.
28  AKPR, f. Kancelář prezidenta republiky, č. j. T-1032/53, Jan Válek a spol. 
29  AHMP, f. Okresní trestní soud Praha, č. j. 2T 19/52-121, Evidenční karty odsouzených.

Sada Válkových falešných lístků Foto: AHMP
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