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Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest 
království nebeské. Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a pro-
tivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.

Bible kralická, Mt 5, 10–11

Vypukly však velké „velezrádné“ procesy a český intelektuál se rozkřepčil 
pod šibenicemi, kálel po hrobech a posmíval se vražděným obětem. [...] Je 
inscenován monstrproces se skupinou Horákové a nad touto hrdinskou 
ženou, první ženou, jež byla v dějinách tohoto státu na věčnou hanbu 
Čechů poslána z politických důvodů na smrt, ptá se amokem stižený Vác-
lav Lacina, „jsou-li obžalovaní českými lidmi, jsou-li vůbec lidmi?“ [...] 
Velkou postavou procesu byla dr. Horáková. Tím, co samojediná zname-
nala, povýšila proces a v něm svůj osud na symbol: neboť tato žena byla 
hned z prahu války účastnicí odboje, členkou PVVZ, spoluautorkou pro-
gramu Za svobodu, nové koncepce osvobozené československé státnosti 
jakožto sloučení demokratického humanismu s ideou sociální spravedl-
nosti bez cizích vzorů, jen z národních tradic, ze zamyšlení nad největší 
katastrofou lidských dějin a nad smyslem kultury.

Václav Černý, Paměti

Vidím velikou bahnitou stoku plnou nejsmrdutějších výkalů, shnilých 
zbytků potravy, mrtvých krys a odporného bahna. Sedím na kameni 
a mám ve stoce namočeno chodidlo. Je mi strašně špatně, ale stydím se 
zvracet. Je i trestné zvracet, správně se má zpívat. Moji bližní mají všich-
ni smočen alespoň palec nohy. Někteří však jsou ve stoce po kolena, jiní 
po pás, jiní po prsa, jiní až po krk. Někteří se s rozkoší hrouží pod hladi-
nu, lze-li to vůbec nazvat hladinou, polykají mrtvé potkany a pochutná-
vají si na nich, zapíjejíce je močůvkou. Ti nás lákají, abychom to udělali 
také. Někdy lichotí a slibují, jindy vyhrožují. Mohou-li někoho stáhnout 
s kamene do stoky, mají velikou radost. Tváříme se, jako bychom už už 
chtěli sestoupit do bahna, protože se jich bojíme. Vymlouváme se všemi 
možnými způsoby, někdy i bahno chválíme nebo aspoň prohlašujeme, 
že proti němu nic nemáme. Bahnivci se staví, jako by nám věřili, ačko-
liv dobře vědí, že se nám chce zvracet. Sami se totiž někdy zeblijí, když 
si z horlivosti příliš loknou. Pak se už obyčejně nevynoří. Někteří ovšem 
mají zázračnou odolnost. To jsou zpravidla ti, kteří sice nenávidí bahno, 
ale aby se zavděčili, hrdinně se v něm šplouchají. 

Jan Rychlík, Deník 1955
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Věnováno dětem odsouzených,
které také nebyly ušetřeny organizované nenávisti
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STUD ČECHŮ ZA KOMUNISTICKOU „ŠKOLU NENÁVISTI“

Poslední tři a půl roku jsem prožil ve společnosti třinácti hrdinů 
i obětí „procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice, 
se skupinou dr. Milady Horákové“, jak tento proces v roce 1950 na-
zvali českoslovenští komunisté ruku v ruce se sovětskými poradci. 
Poznal jsem myšlenkový svět třinácti krásných osobností, tragických 
stoupenců demokratické Československé republiky, které se ocitly 
pod drtivým tlakem a zápasily o lidskou důstojnost i prosté přeži-
tí. Pracoval jsem totiž na zpřístupnění audiovizuálních materiálů, 
které se o tomto procesu dochovaly v Národním fi lmovém archivu,
Archivu Českého rozhlasu, Archivu bezpečnostních složek, Zem-
ském archivu v Opavě, Národním archivu a jinde. Měl jsem štěs-
tí spolupracovat při tom s desítkami spolupracovníků, s historiky1 
a odborníky několika generací2, archiváři i s televizními profesionály. 
Široká pramenná základna nám umožnila co nejcelistvěji poskládat 
jednotlivé fragmenty a propojit je zasvěceným komentářem histori-
ků, s představením jednotlivých aktérů a vzpomínkami pamětníků. 
Výsledkem je desetidílná devítihodinová dokumentární série Proces 
H3 vyrobená v České televizi.

Již v okamžiku, kdy mi bylo Vladimírem Opělou, ředitelem Ná-
rodního fi lmového archivu, poprvé umožněno v březnu 2005 zhléd-
nout celý dochovaný fi lmový materiál o procesu, bylo mi jasné, o jak 
unikátní památku se jedná. Znal jsem dokumentární fi lm Případ
Dr. Horáková režiséra Jana Mudry z roku 1990, který mj. i z tohoto 
materiálu čerpal, četl jsem knížky Karla Kaplana, Miroslava Ivanova, 
Jiřího Radotínského, Zory Dvořákové a dalších autorů, pamatoval 
jsem si i střípky z vyprávění rodičů, přesto prožitek ze zhlédnutí ne-
uspořádaného autentického šestapůlhodinového černobílého fi lmo-
vého záznamu justičního zločinu byl ohromující. 

1  PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Mgr. Josef Halla, Mgr. Petr Cajt-
haml, Mgr. Tomáš Bursík, Mgr. Pavlína Formánková, PhDr. Zora Dvořáková, 
PhDr. Karel Kaplan, PhDr. Jiří Pernes, JUDr. Stanislav Balík, PhDr. Aleš Kýr, 
Mgr. Karolína Pátková a další .  

2  Mgr. Marek Janáč, PhDr. Vladimír Just, PhDr. Petr Pavlovský, Ing. Josef Lesák 
a další. 

3  Dokumentární série Proces H (10x 52 min.), © Česká televize 2009, námět, scé-
nář a režie Martin Vadas, střih Michal Cuc, kamera Antonín Weiser, A. Č. K.
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Uvědomil jsem si, že má generace, kterou zmíněný proces naštěs-
tí těsně minul, i naše děti mají jedinečnou příležitost virtuálně zažít 
atmosféru komunistické hrůzovlády počátku padesátých let, zvěr-
stva třídní genocidy a lépe tak pochopit děje předcházející i následné. 
Vždyť tento „největší politický proces“, jak jej nazval historik Karel 
Kaplan, zanechal a zanechává stopy v chování mnoha spoluobčanů 
až dodnes. Propagandistickou kampaní, která proces provázela, se 
zabývají autoři této knížky Pavlína Formánková a Petr Koura. Pečli-
vým výběrem publikovaných archiválií a zasvěceným komentářem 
i poznámkovým aparátem vyprávějí příběh kruté masové manipula-
ce, před kterou se nebylo možné schovat. Tlampače s vysíláním Čes-
koslovenského rozhlasu byly slyšet na náměstích a návsích i za zdmi 
domů. Propaganda pronikla do života všech obyvatel. Dostihla lidi na 
pracovištích i děti ve školách a vytvořila masu „spolupachatelů“, je-
jichž podpisy můžeme dodnes číst pod texty tisíců rezolucí dochova-
ných v Národním archivu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky. 

Z dávného procesu jde strach i dnes, strach z nepoznaného, ne-
představitelného krvelačného lidského selhání, které nebylo „jen“ 
kriminálním selháním několika jednotlivců – až dnes usvědčených 
pachatelů vražedné justiční inscenace. Lidsky selhala velká část 
tehdejších obyvatel Československa, kteří na tomto zločinu více či 
méně participovali, zločin schvalovali, bezbranné nevinné pomlou-
vali a žádali přísné potrestání nebo rovnou hrdelní tresty. Ona pro-
pagandou podněcovaná nenávist pracujícího lidu neznamenala jen 
vraždy s předlouhým udušením při popravách, ale i fyzické a psy-
chické týrání souzených, nevinných politických vězňů i jejich rodin, 
příbuzných a dalších osob – obyvatel přežívajících v jednom velkém 
profízlovaném koncentračním táboře, ve který komunisté přetvořili 
kdysi svobodné Československo. 

Autoři této studie správně vyzdvihují několik jmen hrdinů, obča-
nů, kteří v atmosféře všeobecného strachu v polovině roku 1950, bez 
záchranných kruhů západních ambasád, zvedli solidární hlas a žá-
dali o milosrdenství komunistické představitele vraždícího režimu. 
Vystoupili jako jednotlivci, sami se topící v moři bezpráví. A byli za 
to „po zásluze“ pronásledováni Státní bezpečností, trestáni a uml-
čováni. Jejich jména, uvedená v této knize, by měla být přetištěna 
i v dnešních čítankách občanské výchovy. 

Proces s Miladou Horákovou a jejími druhy znamená půlsto-
letí nepotrestaného zločinu, který, podle slov ústavní soudkyně
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JUDr. Elišky Wagnerové pronesených po jedné z projekcí na akade-
mické půdě v Brně, „se může kdykoliv opakovat“.

Bylo mi ctí a potěšením seznámit se se skupinou mladých histo-
riků4 a s dalšími spolupracovníky5, kteří přispěli k provedení zhruba 
desítky veřejných prezentací unikátního fi lmového záznamu částí 
procesu. Archivní uspořádání a zabezpečení unikátního fi lmového 
záznamu provedli pracovníci Národního fi lmového archivu6 a dnes 
již nic nebrání registraci archivní kulturní památky mimořádné hod-
noty. Zvláště milé bylo setkání s Pavlínou Formánkovou a Petrem 
Kourou, autory studie Žádáme trest smrti! zaměřené na různé as-
pekty propagandy okolo procesu, jež měla za cíl „vyvolání nenávisti 
pracujícího lidu“. Přímo před senátem Státního soudu hřímala ústa 
prokurátorů, že proces měl být „školou nenávisti“. 

Je řada prvků, které proces z roku 1950 propojují s naší součas-
ností. V první řadě jsou tady žijící pamětníci a zejména spolupa-
chatelé justičních nikoliv omylů, ale úkladných vražd. Široce dis-
kutováno v české i zahraniční veřejnosti bylo nedávné odsouzení 
prokurátorky JUDr. Ludmily Biedermannové-B rožové-Poledno-
vé, které soudy několika instancí prokázaly spoluúčast na vraždě 
a odsoudily ji k trestu vězení v trvání šesti roků. Je tak jedinou po-
trestanou pachatelkou. Je třeba připomenout výjimečnost procesu, 
kterým se zabýváme. Ačkoliv se prokurátorka Brožová podílela na 
mnoha jiných politických procesech, jejichž výsledkem byly též po-
liticky inscenované justiční vraždy, dnešní orgány činné v trestním 
řízení se rozhodly obžalovat Brožovou pouze za účast na čtyřech 
vraždách v procesu s dr. Horákovou a spol. Návrh vyšetřovatele byl 
státním zastupitelstvím několikrát vrácen k došetření. Až zhlédnutí 
fi lmového záznamu procesu (vedle dalších důkazů) přimělo státního 
zástupce, aby podal žalobu, a jedním z důkazů provedených Měst-
ským soudem v Praze bylo veřejné promítnutí fi lmového záznamu 
v jednací síni. Filmový fragment určený a nakonec nevyužitý k do-
bové propagandě se po padesáti sedmi letech stal i jedním z důkazů 
vraždy před soudem.

4  PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Mgr. Josef Halla, Mgr. Petr Cajt-
haml, Mgr. Tomáš Bursík, Mgr. Pavlína Formánková.

5  PhDr. Zora Dvořáková, Mgr. Marek Janáč, PhDr. Alena Šimánková, PhDr. Vla-
dimíra Vaníčková, PhDr. Alena Nosková, Viktor Portel.

6 Mgr. Karolína Pátková, Eva Pavlíková, PhDr. Vladimír Opěla.
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Publikace artefaktů komunistické propagandy procesu je důleži-
tým příspěvkem k nekonečnému zápasu o terminologické, historic-
ké, právní i psychologické ukotvení dějů, které probíhaly na pozadí 
tehdejší osmidenní vnější inscenace soudního rituálu. Jde o důkazy, 
že komunisté zcela bez skrupulí používali nepohodlné lidské bytosti 
jako náplně do mlýnků na maso. Občas slýcháváme příslušníky Ko-
munistické strany Čech a Moravy i komunisty mimo ni odvolávat se 
na omluvu delegátů mimořádného sjezdu KSČ z 20. prosince 1989. 
Ti tehdy mj. slibovali, že „doznání všech chyb, omylů, všech defor-
mací proti lidskosti a demokracii nebude jen prázdné gesto“. Ptejme 
se, zda pod „chyby a omyly“ lze pojmout i brutální vraždy Jana Bu-
chala, Milady Horákové, Záviše Kalandry, Oldřicha Pecla a dalších 
obětí komunistického teroru. Podle průzkumu STEM z října 2008 
by se podle 41 % občanů měli Češi v novodobých dějinách nejvíce 
stydět za politické procesy 50. let.7 Je třeba říci, že otázka sociolo-
gického průzkumu směšuje pod pojem „procesy 50. let“ námi popi-
sovaný proces (a 36 tzv. následných procesů) s pozdějšími procesy, 
ve kterých se komunisté vraždili navzájem. Vkládání studu (a tudíž 
i viny) za procesy 50. let na Čechy bez adresného vymezení míry 
viny jednotlivých pachatelů důležité národní refl exi nepomáhá. Na-
opak historická studie a edice dokumentů Žádáme trest smrti! Pavlíny
Formánkové a Petra Koury jména pachatelů od jednotlivých skutko-
vých podstat neodděluje, vybrané dokumenty kvalifi kovaně řadí do 
souvislostí. Mladá generace tak ví, nač se svých prarodičů ptát, aby 
jejich postoje mohla alespoň pochopit.

Martin Vadas

7  http://www.ct24.cz/domaci/33525-pruzkum-cesi-by-s e-meli-nejv ice-stydet-
za-politicke-procesy-50-let.
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MILADA HORÁKOVÁ A ORGANIZOVANÁ NENÁVIST

Životní osudy a zejména tragický konec Milady Horákové 27. června 
1950 jsou nyní snad již dostatečně známou kapitolou dějin naší země 
a společnosti. Cesta od politické plurality k diktatuře jedné strany si 
vyžádala mnohé oběti z řad těch, kteří nedokázali popřít svoji de-
mokratickou podstatu a zároveň překročili hranice pouhého postoje 
směrem k aktivnímu odporu. Milada Horáková se stala symbolem 
takto pevného postoje, když se i její proces samotný v něčem vymy-
kal klasickým totalitním loutkohereckým představením před soudní 
stolicí. Za jejím odsouzením byla reálná aktivita skupiny demokra-
tických politiků o komunikaci s exilem, a to vše vedeno snahou po 
obnovení demokratického státu. Ostatně, Milada Horáková tuto sku-
tečnost nezakrývala ani před soudem – nešlo přitom v žádném pří-
padě o naučené fráze požadované bezpečnostní mašinérií. Podobně 
mimořádná byla ale také aktivita komunistické totality v oblasti pro-
pagandistické kampaně, na kterou upozorňuje zaměření této práce. 

Máte v ruce pochmurný, tragický a v něčem stále možná nepocho-
pitelný obraz organizované nenávisti. Obraz systematičnosti režimu, 
který tak často selhával ve chvílích, kdy měl tvořit, ale byl téměř bez-
chybný v represi a vytváření nenávistných nálad. V každém případě 
nás však ani podrobné zmapování této historické události nezbavuje 
mnoha otázek, které s tímto tématem souvisejí. Jak je možné, že se 
pouhých pět let po válce setkáváme s takovou mírou veřejně prokla-
mované nenávisti? Co proměnilo charakter společnosti tak radikál-
ním způsobem, že se na povrch dostávají ty nejhorší vlastnosti člově-
ka? To již nejsou otázky, na něž by bylo možné uspokojivě odpovědět 
pouze na základě historických studií, edic pramenů, odborných konfe-
rencí. Jsou to otázky po charakteru a podstatě života společnosti a od-
povědi leží mnohdy trochu stranou historických dokumentů. Spolu-
vytvářejí je těžko postižitelná atmosféra doby, naděje, iluze, nálady 
i obavy. Konkrétní statečnost a vedle ní stejně konkrétní zbabělost či 
pouhá „neodvaha“...  Autoři této publikace se pohybují právě v těchto 
mnohdy neznámých vodách, kdy pečlivě skládají obraz doby, avšak 
při vědomí nutnosti nahlédnout „za“ prameny a přinášet tak něco 
navíc. Jsem přesvědčen, že se jim to podařilo. Zároveň jsem si jist, že 
kladem této práce zůstává i to, že nám klade další a další otázky.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,
děkan Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

MH - Kniha 1.indb   15MH - Kniha 1.indb   15 11.12.2008   6:16:2311.12.2008   6:16:23



MH - Kniha 1.indb   16MH - Kniha 1.indb   16 11.12.2008   6:16:2311.12.2008   6:16:23



Děkujeme všem, kteří nám při práci na této knize pomáhali:
PhDr. Aleně Šimánkové, PhDr. Aleně Noskové,

PhDr. Karlu Kaplanovi, PaedDr. Vladimíře Vaníčkové,
Mgr. Antonínu Slavíčkovi, Mgr. Anně Pavlíkové,

Mgr. Petru Dvořáčkovi, Mgr. Martinu Sekyrovi, Ph.D.,
Mgr. Martinu Vadasovi, PhDr. Petru Šámalovi, Ph.D.,

Alexandře Blodigové, Mgr. Evě Javorské,
Mgr. Marku Janáčovi, Stanislavě Vodičkové, DiS.,

Pavlu Vodičkovi, Ing. Zdeňce Plíhalové, Mgr. Pavlíně Zápotocké,
Mgr. Tomáši Bursíkovi, Mgr. Josefu Hallovi,

PhDr. Petru Blažkovi, Ph.D., Mgr. Petru Cajthamlovi,
Mgr. Patriku Virknerovi, Mgr. Michalu Térovi,

Petrušce Šustrové, PhDr. Evě Gregorovičové, 
Barboře Vilímové a BcA Kláře Hegerové.

Pavlína Formánková a Petr Koura    

MH - Kniha 1.indb   17MH - Kniha 1.indb   17 11.12.2008   6:16:2411.12.2008   6:16:24



MH - Kniha 1.indb   18MH - Kniha 1.indb   18 11.12.2008   6:16:2411.12.2008   6:16:24



19

ÚVODNÍ SLOVO

„Psal se 31. květen 1950. [...] Ani jsme si neuvědomovali přísná bez-
pečnostní opatření, viděli jsme, jak lidé vcházejí do budovy. V no-
vinách psali, že proces je veřejný – veřejný ano, veřejný, ale jak pro 
koho. Nevpustili nás dovnitř, později jsem se dozvěděl, že když jsem 
se domáhal vpuštění, choval jsem se tak drze, že jsem jen taktak uni-
kl zatčení. Má drzost spočívala v argumentaci, že v rádiu i v tisku hlá-
sili, že proces je veřejný: proč tedy lidem lžou? Celé dny jsme trávili 
na schodech nebo na lavičce v parku před budovou Státního soudu 
na Pankráci. [...] Jenomže ony dusné červnové dny byly čím dál víc 
dusnější. Nebyla ještě televize a rádio bylo strašlivou zbraní tehdej-
šího režimu. Mnohem nebezpečnější a krutější než noviny, i když 
Rudé právo si s rozhlasem mnoho nezadalo co do vulgárnosti a aro-
gance. Začala krutě nenávistná kampaň. Volání po krvi! Začalo nám 
být dusno, strašlivě dusno i na duši, začali jsme mít strach. Strach 
o život těch nejbližších. A tak jsme slyšeli z rádia, dočetli se v tisku 
o tisících rezolucí, pionýrem z Hradce počínaje a slavným spisova-
telem či sportovcem konče, jak se volalo po krvi. Snad onen rozhla-
sový komentátor ještě žije, i ti, co obíhali kanceláře, nebo běhali byt 
od bytu, shromažďovali podpisy a přilévali olej do ohně. Desetitisíce, 
snad milióny podpisů. Rád bych věděl, nemají-li pocit, že na jejich 
rukou lpí lidská krev?“1 

Takto vzpomínal v roce 1992 na přelom května a června 1950 Ne-
klan Hejda, syn známého národohospodáře a někdejšího úspěšného 
podnikatele Jiřího Hejdy, který v této době seděl spolu s dalšími dva-
nácti kolegy na lavici obžalovaných v rámci tzv. procesu s vedením 
záškodnického spiknutí proti republice. Historik Karel Kaplan  na-
zval tento proces „největším politickým procesem“2 a toto označení 
se dnes běžně používá. Ačkoli v padesátých letech minulého stole-
tí proběhla v Československu celá řada dalších politických procesů, 
v nichž byly vyneseny rozsudky smrti či doživotního nebo dlouho-
letého žaláře, symbolem komunistické zvůle, pošlapání základních 

1  Cit. dle HEJDA, Jiří: Sonety zpívané šeptem v stínu šibenice. Ruzyň – Pankrác – 
Mírov – Leopoldov – Valdice 1950–1962. Anthropos, Praha 1993.

2  KAPLAN, Karel: Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“ Ústav pro sou-
dobé dějiny Akademie věd České republiky – Doplněk, Praha – Brno 1995.
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principů právního státu a humanity se stal právě proces s Miladou 
Horákovou  a jejími druhy. Nejen proto, že v něm byla k trestu smrti 
odsouzena žena, matka nedospělého dítěte, ale i proto, že se měl stát 
po všech stránkách vzorovým veřejným přelíčením se skutečnými 
i domnělými odpůrci komunistů. Šlo o první monstrproces u nás, 
který probíhal do velké míry v režii sovětských poradců.3 

A ještě jedno smutné prvenství si tento proces připsal – propa-
gandistická kampaň, která jej provázela, neměla svou mohutností 
a propracovaností u nás dosud obdoby. A nejen to – výjimečná byla 
především zrůdností svého obsahu. Zdá se být těžko pochopitelné, 
že země, která nedlouho předtím patřila k nejdemokratičtějším stá-
tům na evropském kontinentě, se stala místem, kde miliony lidí bez 
ostychu požadovaly vraždu svých třinácti spoluobčanů, z nichž vět-
šina patřila ještě nedávno k politické, hospodářské či kulturní elitě 
tohoto státu. Jak mohlo dojít k tomu, že národ, který nad rakví svého 
prezidenta osvoboditele přísahal věrnost myšlenkám T. G. Masary-
ka, dokázal o třináct let později humanitní ideály naprosto pošla-
pat a podlehnout „pogromistické náladě“ (jak přímo stojí v jednom 
z dokumentů4) a v duchu nejpokleslejšího barbarství volat po krvi?

3  Vedle výše uvedené knihy Karla Kaplana  o procesu a jeho hlavních akté-
rech pojednávají např. tyto publikace, studie v odborných periodikách a do-
kumentární fi lmy: BLAŽEK, Petr: Rekonstrukce. Prameny k procesu s Mi-
ladou Horákovou a jejími druhy. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4. 
Archiv bezpečnostních složek MV, Praha 2006, s. 199–279; BOUČEK, Jaroslav:
27. 6. 1950. Poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda a KSČ. Ha-
vran, Praha 2006; BURSÍK, Tomáš: „Národu jsem vždy věrně sloužila a vě-
domě nikomu škodu neučinila.“ Františka Zemínová. In: Securitas imperii,
č. 14. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, Praha 2006, 
s. 271–280; DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Mila-
da Horáková o sobě. Klub Milady Horákové v nakladatelství Eva – Milan Nevo-
le, Praha 2001; HRUBÁ, Olga: Lidé kolem Milady Horákové. Vzpomínky, úvahy, 
korespondence. EMAN, Heršpice 1999; IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb 
smrt Milady Horákové. XYZ, Praha 2008; KAPLAN, Karel: Druhý proces. Mila-
da Horáková a spol. – rehabilitační řízení 1968–1990. Karolinum, Praha 2008; 
KOURA, Petr: „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického věz-
ně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra,
č. 4. Archiv bezpečnostních složek MV, Praha 2006, s. 149–196; RADOTÍN-
SKÝ, Jiří: Rozsudek, který otřásl světem. ČTK – Pressfoto, Praha 1990; Případ 
Dr. Horáková (režie: Jan Mudra, 1990); Proces H (režie: Martin Vadas, pracovní 
verze, premiéra 2009). 

4 Viz dokument č. 20.
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Právě na tyto otázky se snaží odpovědět kniha, kterou právě ote-
víráte. Cílem této publikace je přiblížit čtenářům, jak byla kampaň 
provázející proces s Miladou Horákovou a spol. připravována, jak 
probíhala, jakým způsobem se na ní podílely stranické i státní orgá-
ny, tisk, rozhlas, fi lm, světová veřejnost i naši občané (včetně dětí), 
i příklady toho, jak se proces odrazil v tehdejších karikaturách, bás-
ních či dramatu. Publikace je rozdělena do dvou částí. První tvoří 
historická studie5, která kampaň popisuje, druhou pak edice vybra-
ných dokumentů, jež prostřednictvím dobových materiálů názorně 
ilustruje přípravu a průběh této kampaně.

V rámci práce na této knize jsme shromáždili stovky takových 
dokumentů. Z nich jsme podle níže uvedených kritérií vybrali 150 
nejzajímavějších a podle zásad pro vydávání historických pramenů 
jsme připravili jejich odbornou edici. Věříme, že právě tato forma 
umožní čtenářům blíže pochopit vlastní příběh zrůdné propagandis-
tické kampaně. Dokumenty jsou totiž doplněny bohatým poznám-
kovým aparátem, který nejen přibližuje okolnosti vzniku některých 
dokumentů, ale přináší též na dvě stě biografi ckých medailonů osob, 
jejichž jména se v těchto dokumentech objevují.

A právě přemýšlení nad životními osudy jednotlivých aktérů 
kampaně může podle našeho názoru pomoci najít odpověď na ně-
které otázky, které nás v souvislosti s kampaní napadají. Není zcela 
bez zajímavosti, že řada lidí, kteří se na kampani podíleli (a to od 
představitelů státního i stranického aparátu přes pracovníky justice 
až po žurnalisty), měli za sebou temnou minulost z doby nacistické 
okupace či toto nelehké období – na rozdíl od většiny obžalovaných 
z „největšího politického procesu“ – strávili v relativním klidu a po-
hodlí. Nebyl pro tyto lidi proces s Miladou Horákovou a spol. příle-
žitostí k jakémusi očištění a zároveň možností, jak přes tato selhání 
deklarovat svoji loajalitu s vládnoucím režimem? 

Propagandistická kampaň z června 1950 tak zůstává vedle ukáz-
ky neuvěřitelné demagogie a manipulace též ukázkou selhání nejen 
značné části společnosti, ale především jejích elit. Přiznat si toto se-

5  Jedná se o rozšířenou a doplněnou verzi textu, který byl publikován v časopise 
Paměť a dějiny (FORMÁNKOVÁ, Pavlína: „Vypořádali jsme se s Horákovou, 
vypořádáme se i s americkým broukem!“ Kampaň provázející proces s JUDr. 
Miladou Horákovou. In: Paměť a dějiny, č. 1. Odbor Archiv bezpečnostních 
složek MV, Praha 2007, s. 20–41). 
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lhání není ovšem, zejména pro lidi, kteří tuto dobu pamatují, jedno-
duchou záležitostí. Názorně to můžeme ilustrovat na případu Ma-
rie Švermové, která se z pozice zástupkyně generálního tajemníka 
KSČ přímo podílela na organizaci této kampaně, ale o 18 let později, 
v době tzv. pražského jara, označila celý proces za dílo sovětských 
poradců.6 A právě proti tomuto vytěsňování nepříjemných vzpomí-
nek z paměti, které vede ke vzniku řady mýtů a legend, jsme se roz-
hodli zařadit do naší publikace vedle archivních dokumentů, popisu-
jících zákulisí propagandistického běsnění, i samotné produkty této 
kampaně – hromadné rezoluce požadující přísné potrestání „zrádců“ 
a články z českých periodik, které ostře odsuzují a lživě pomlouvají 
obžalované. 

U těchto rezolucí zveřejňujeme povětšinou pod jejich textem 
i jména signatářů, která se nám podařila rozluštit. Nechtěli jsme tím 
tyto lidi jakkoliv skandalizovat, i když si uvědomujeme, že někteří 
z nich jsou stále ještě naživu. Naším záměrem v žádném případě ne-
bylo vybrat z milionů podepsaných lidí několik desítek nešťastníků, 
kteří se podepisovali čitelně, a jsou tudíž i po téměř šedesáti letech 
identifi kovatelní, a vystavit je veřejnému pohoršení, že právě oni „žá-
dali trest smrti“. Chtěli jsme však ukázat, že účastníky kampaně byli 
konkrétní lidé se jmény a tvářemi, nikoliv anonymní bezejmenná 
masa. Domníváme se, že absence těchto jmen by dotyčné dokumenty 
odosobnila a celý příběh propagandistické kampaně kolem procesu 
s Miladou Horákovou a spol. by se posouval do jiné roviny.

Čtenář tak v naší knize nalezne i jména známých lidí, kteří se do 
kampaně v rámci „největšího politického procesu“ zapojili. A někte-
rá z těchto jmen jej zajisté překvapí – ať už se jedná o již zmíněnou 
Marii Švermovou, divadelního režiséra Otu Ornesta, herečku Irenu 
Kačírkovou či novinářku a feministku Luisu Landovou-Štychovou. 
Překvapením budou zajisté i někteří známí spisovatelé či umělci, kte-
ří v rámci propagandistické kampaně publikovali texty napadající 
obžalované, které někteří z nich dokonce osobně znali. Vedle článků 
známých angažovaných komunistů typu Jana Drdy, Jarmily Glaza-
rové či Jana Pilaře jsme do publikace zařadili i příspěvky lidí, kteří se 
později s komunismem rozešli, jako jsou novináři Bedřich Rohan či 
Václav Slavík. A nelze též zakrývat, že svou troškou do poněkud kr-

6 RADOTÍNSKÝ, Jiří: Rozsudek, který otřásl světem, s. 13.
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vavého mlýna přispěli i významní vědci jako Jan Mukařovský a Bo-
huslav Havránek, který navíc v této době vykonával funkci děkana 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (I z tohoto důvodu 
jsme o jednu z předmluv k této knize požádali současného děkana 
této fakulty PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.)

Publikace přináší ovšem i dokumenty o lidech, kteří se této kolek-
tivní hysterii dokázali postavit. Jednalo se o ojedinělé a v podstatě 
izolované hlasy – a právě proto by tito lidé neměli zůstat zapomenuti. 
Vedle známé lékařky Vlasty Kálalové-Di Lotti se jednalo kupříkla-
du o Františku Pšenčíkovou z Gottwaldova, učitele Františka Balu 
z Holešova či Eduarda Skláře z Vratimova. Právě případy těchto lidí, 
kteří si zachovali i tváří v tvář davovému šílenství svoji čest, ukazují, 
že klišé typu „museli jsme to podepsat“ nebo „nic jiného se nedalo 
dělat“ neobstojí a jen zastírají vlastní selhání. 

V knize jsme se pokusili též nastínit, jakou odezvu vyvolal proces 
s Miladou Horákovou a spol. ve světě, rozděleném tehdy na dva zne-
přátelené tábory. V naší zemi máme často falešný pocit, že události 
odehrávající se u nás jsou tím nejdůležitějším a nejvýznamnějším pří-
spěvkem ke světovým dějinám. V červnu 1950 však skutečně oči svě-
tové veřejnosti byly upřeny na Prahu a sledovaly nerovný zápas sta-
tečné ženy a jejích dvanácti společníků s komunistickou mocí. Svědčí 
o tom mimo jiné skutečnost, že za Miladu Horákovou intervenovali 
čtyři nositelé Nobelovy ceny (laureátem byl v té době první z nich, 
další získali cenu až po roce 1950) – Albert Einstein, Albert Camus, 
Jean-Paul Sartre a Winston Churchill. Možná že i tehdy panovalo 
přesvědčení, že tyto významné osobnosti stejně jako další významní 
světoví intelektuálové československým záležitostem příliš nerozu-
mějí – čas však jednoznačně ukázal, kdo měl nakonec pravdu. 

Čtení této publikace a některých dokumentů v ní obsažených za-
jisté nebude pro některé čtenáře příjemnou záležitostí. Domníváme 
se však, že cesta k vyrovnání se s naší nelehkou minulostí nespočívá 
v přivírání očí a dalším sebeklamu, ale v přiznání si této skutečnos-
ti. A doufáme, že tato studie a edice dobových dokumentů přispěje 
alespoň malým střípkem do seberefl exe české společnosti nad její 
neodmyslitelnou součástí vlastní historie. 

Autoři
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Propagandistická kampaň
provázející proces

s Miladou Horákovou a spol.

Propagandistická kampaň provázející proces s JUDr. Miladou Horá-
kovou  a dalšími dvanácti obžalovanými byla dopředu pečlivě připra-
vována. Jak už bylo řečeno, nabrala mohutných rozměrů. Je ale nutné 
zdůraznit, že nešlo o úplně první kampaň tohoto druhu, stejně jako 
nešlo o první politický monstrproces, který komunisté po převzetí 
moci v Československu zinscenovali. Organizátoři kampaně prová-
zející proces s Miladou Horákovou  v mnohém vycházeli především 
ze zkušeností z tzv. procesu s řády. Ten začal přesně o dva měsí-
ce dříve, 31. března 1950. Před Státním soudem v Praze na Pankrá-
ci tehdy stanuli představitelé řeholí: redemptorista Ivan Mastiliak 1, 
premonstrát Augustin Machalka , jezuita František Šilhan , premon-
strát Bohumil Vít Tajovský , dominikán Silvestr Braito , jezuita Adolf 
Kajpr , františkán Jan Evangelista Urban , redemptorista Jan Blesík , 
jezuita František Mikulášek  a premonstrát Stanislav Barták . Páté-
ho dubna 1950 byly vyneseny rozsudky. Nejvyšší tresty dostali Ivan 
Mastiliak  (doživotí), František Šilhan  (25 let) a Bohumil Vít Tajovský 
(20 let). Odsouzeni byli na základě vykonstruovaných obvinění ve-
směs za pokus o „rozvracení lidově demokratického zřízení, spo-
jenectví s nepřítelem, přechovávání zbraní, přípravu protistátního 
spiknutí a za špionáž ve prospěch Vatikánu a jiných nepřátelských 
mocností“. Podle politického zadání bylo účelem procesu „pranýřo-
vat nepřátelskou politiku Vatikánu proti zemím socialismu a ukázat 
na vysokou hierarchii, kláštery a řády jako [na] opěrné body roz-
vratnické vatikánské politiky namířené proti lidově demokratické-
mu zřízení v Československu. Přitom bylo zdůrazněno, že našemu 

1 V pramenech uváděn i jako Mastyliak.
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Propagandistické tažení proti církvi proniklo i na stránky humoristického časopisu
Dikobraz. Tato karikatura, otištěná krátce před zahájením monstrprocesu s řeholníky, 
ironizuje tzv. číhošťský zázrak.  Zdroj: Dikobraz 
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pracujícímu lidu musí být dokumentována protilidová a protistátní 
činnost klášterů a řádů a dokázáno, že tyto řády a kláštery jsou se-
meništěm rozvratnické vatikánské politiky“.2

„Ukázat lidem hnusnou tvář reakce“

Generální zkouška

Proces provázela propagandistická kampaň, do které byl zapojen 
tisk, rozhlas i fi lm. Novinářům byla vyložena jeho zásadní politic-
ká koncepce. Deníky i časopisy přinášely články o soudním přelíče-
ní, karikatury zesměšňující a urážející papeže a představitele církve 
(nejčastěji byli zobrazováni jakožto spojenci imperalistů a bývalých 
nacistů toužící po penězích a válce nebo jako vykonavatelé falešných 
zázraků). 

Československá tisková kancelář vydala 18. dubna 19503 zprávu, 
že „v poslední době bylo zjištěno, že nástrojem zahraničních nepřátel 
republiky se staly katolické kněžské řády. Při projednávání rozvrat-
né protistátní činnosti bylo prokázáno, že v četných klášterech byli 
ukrýváni nepřátelští agenti, vyzvědači, a dokonce vrahové. V klášte-
rech byla odhalena skladiště zbraní, tajné vysílací stanice a mnohé 
kláštery se staly základnami vyzvědačské činnosti“. Novinám a ča-
sopisům zároveň nabídla sérii naaranžovaných fotografi í přinášejí-
cích „důkazy“ protistátní činnosti páchané v klášterech. Ministerstvo 
informací a osvěty vydalo vzápětí po skončení procesu publikaci Co 
se skrývalo za zdmi klášterů, která proces popisuje.4 Pro její autory − 
Jindřicha Neulse  a Miroslava Dvořáka5  – se účast na této kampani 
stala jakousi generální zkouškou na proces s Miladou Horákovou . 
Pro představu, jak se úkolu zhostili, ocitujme část jejich úvodu ke 

2  Cit. dle VOREL, Jaroslav  – ŠIMÁNKOVÁ, Alena  – BABKA, Lukáš : Českoslo-
venská justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Úřad dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu. Praha 2004, s. 217.

3  Srov. O návrat katolických řádů k náboženskému poslání, Rudé právo,
19. 4. 1950, s. 1. 

4  NEULS, Jindřich  – DVOŘÁK, Miroslav : Co se skrývalo za zdmi klášterů. Mi-
nisterstvo informací a osvěty, Praha 1950.

5     Blíže k těmto autorům viz dokument č. 1, pozn. č. 3 a dokument č. 7, pozn.
č. 8.
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knize: „Pražský proces s desíti představiteli katolických řádů v Čes-
koslovensku poodhrnul roušku nad tím, co se vlastně skrývá za zdmi 
klášterů. Zjištěné skutečnosti jsou žalujícími dokumenty o zločinné 
činnosti nepřítele maskujícího se navenek za svá vznešená řádová 
roucha. Jsou to skutečnosti nezvratně prokazující, že se kláštery změ-
nily v sídla velezrady, že se v nich místo Bohu slouží cizáckému Va-
tikánu a že místo modlitby se tu shromažďují zbraně a přechováva-
jí protistátní živly. Místo upevňování víry šířily dnes řády nenávist 
k republice a jejímu lidu. S odporem se československý lid, vzdávající 
právě mohutným předmájovým soutěžením svůj hold svobodnému 
životu, míru, socialismu, odvrací od této křižácké internacionály, od 
této mnišské páté kolony. S odporem a pohrdáním se odvrací od nej-
vyšší vatikánské i naší církevní hierarchie. A znovu a pádně usvěd-
čuje vatikánskou stolici, inspirátora a organisátora rozvratné činnos-
ti svých řeholí, jako úhlavního nepřítele lidstva, jako brzdu všeho 
pokroku a spoluosnovatele tragických válečných krveprolití. Tato 
knížka shrnující hlavní skutečnosti z přelíčení před Státním soudem 
a dokumentující ve stručnosti jeden úsek vatikánské politiky chce 
být především bojovou výzvou k ještě větší bdělosti a ostražitosti.“6

Cílem knihy bylo ukázat stejně jako při procesu s Miladou Horá-
kovou  „hnusnou tvář reakce“,7 vylíčit „zrádcovskou“ činnost jednot-
livých odsouzených, najít paralely mezi jejich činností a jednáním 
nacistů (připomeňme, že v případě obou procesů, jak s řeholníky, tak 
s Miladou Horákovou , byli mezi odsouzenými lidé, kteří se během 
okupace aktivně zapojili do protinacistického odboje a strávili roky 
ve vězeních a koncentračních táborech). Autoři knihy se rovněž pus-
tili do objasňování tzv. číhošťského zázraku. Podle nich byl zinsce-
nován farářem Josefem Toufarem , což „názorně dokazuje“ i otiště-
ná fotografi e „dovedného mechanismu“, pomocí něhož měl křížkem 
pohybovat. Za jeho nepřímé inspirátory jsou zde označeni opat pre-
monstrátského kláštera v Nové Říši Augustin Machalka  a opat pre-

6 NEULS, Jindřich  – DVOŘÁK, Miroslav : Co se skrývalo za zdmi klášterů, s. 7–8. 
7  Knihu uvozují slova prezidenta Klementa Gottwalda : „My k boji za záchranu 

míru přispíváme hlavně tím, že budujeme u nás socialismus a že na vlastní 
půdě odhalíme všechno, co ještě napomáhá válečnému štvaní nebo přípravám 
války, že budeme odhalovat naši reakci. Budovat socialismus, potřít a rozbít 
reakci, isolovat ji, ukázat lidem její hnusnou tvář, to je náš přínos pro udržení 
míru.“
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monstrátského kláštera v Želivu Bohumil Vít Tajovský . Publikaci do-
provázejí i další naaranžované fotografi e z klášterů (tajných úkrytů, 
ve kterých se skrývaly „protistátní živly“, skrýší plných monstrancí, 
zbraní a dolarů), ale také snímky ze soudní síně. Není třeba dodávat, 
že skutečnost, že někteří obžalovaní před soudem odvolávali své vý-
povědi, vynucené na nich vyšetřovateli Státní bezpečnosti, se čtenáři 
z knihy nedozvěděli .8 

Publikovány jsou v ní také závěrečné řeči prokurátorů JUDr. Josefa 
Urválka  a Ludmily Brožové9, kteří  při tomto procesu sbírali zkuše-
nosti, jež o dva měsíce později uplatnili při procesu s Miladou Horá-
kovou  a spol. Josef Urválek  svůj projev, v němž „jménem pracujícího 
lidu“ žádal potrestání souzených, zakončil slovy: „A tu opět nachází-
me Vatikán a jeho řády na straně zpátečnických živlů. Marně se však 
snaží zastavit kolo dalšího vývoje. Mohou být jen zrnkem písku, které 
brzdí mohutné soukolí.“10 Ludmila Brožová  zase ve svém emotivním 
projevu Státnímu soudu sdělila, že řeholníci chtěli návrat kapitalismu 
s jeho „neřestnými vykořisťovateli, s bídou a dřinou jedněch a přepy-
chem a zahálkou druhých, s otupující literaturou, s mravně závadný-
mi fi lmy, s morálním úpadkem, s rozvody na běžícím pásu, se stále se 
opakujícími válkami“, a vyzvala ho, aby „přísně a tvrdě odsoudil tyto 
zrádce“.11 Kniha obsahuje i kapitolu nazvanou Ohlas procesu. V ní se 
zdůrazňuje, že „pracující lid, který s velkou pozorností sledoval celý 
průběh procesu, přijal s uspokojením zprávu o rozsudcích. Nebylo 
redakce, která by denně nedostávala mnoho dopisů od svých čte-
nářů, v nichž vyjadřují svou radost nad zneškodněním špionů a zá-
roveň starostlivou připomínku, abychom všichni byli ještě obezřet-

 8  Tento fakt konstatovala např. zpráva inspekce ministra vnitra z 15. 6. 1965. Viz 
VAŠKO, Václav : Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé 
světové válce II. Zvon, Praha 1990, s. 149.

 9  Ludmila Brožová  (tehdy se ještě jmenovala Biedermannová), absolventka 
Právnické školy pracujících (PŠP), nastoupila na Státní prokuraturu v Praze 
5. ledna 1950. Spolu se státním prokurátorem JUDr. Karlem Čížkem  a svým 
spolužákem z PŠP Karlem Růžičkou  byla vyslána 26. ledna 1950 do Číhoště 
vyslýchat místní občany. Ludmila Biedermannová zde zpovídala děti a snaži-
la se od nich získat kompromitující materiál proti číhošťskému faráři Josefu 
Toufarovi . Blíže k její osobě viz dokument č. 5, pozn. č. 4. 

10  NEULS, Jindřich  – DVOŘÁK, Miroslav : Co se skrývalo za zdmi klášterů,
s. 134. 

11 Tamtéž, s. 135.
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nější a bedlivě střežili naši zemi před lupiči a záškodníky v jakékoliv 
podobě a jakémkoliv rouše“.12 Některé z těchto dopisů jsou zde pro 
názornost otištěny. „To, co sluhy Vatikánu postihlo, je vůle lidu,“13 
myslí si zaměstnanci národního podniku Hedva v Moravské Třebové. 
„Všichni jsme sledovali proces, který v tyto dny probíhal s katolický-
mi mnichy, kteří svými protistátními a zločinnými činy připomína-
jí gestapácké provinilce,“14 píše dělnický dopisovatel Ladislav Pekař  

12 Tamtéž, s. 141.
13 Tamtéž, s. 142.
14 Tamtéž, s. 143.

Krátce po vynesení rozsudku nad představiteli řádů a uskutečnění první etapy akce 
„K“ přinesla ČTK sérii fotografi í „dokumentující rozvratnou činnost klášterů“. Jak 
vidíme, za důkaz protistátní činnosti byly označeny i zásoby v klášterní kuchyni. Ne-
obratně naaranžované záběry vznikly pravděpodobně v klášteře na Svaté Hoře dne
20. dubna 1950.  Zdroj: ČTK 
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z Heřmanic. Kniha uvádí také příklady pracovních závazků, které 
jsou „odpovědí válečným štváčům“, a „vyzdobena“ je tzv. bleskovka-
mi, tedy plakáty, které v reakci na proces zhotovily některé podni-
ky. Ocitujme některá jejich hesla: „Na kapitalisty se to sype! Oceláři
12 taveb. To dá ránu proradnému Vatikánu!“ nebo „Zvýšení výroby 
– Číhošťský zázrak, který však není na drátkách“. 

V propagandistické kampani kolem procesu s řeholníky bylo vy-
užito i fi lmového média – o procesu byl natočen žurnál, který se 
promítal v kinech a v němž mohli diváci vidět obviněné, jak usedají 
na lavici obžalovaných v typických řádových oblecích. V tažení pro-
ti církvi bylo ovšem využito i „dokumentárního“ fi lmu, který byl ve 
skutečnosti inscenovaným hraným snímkem. Dokumentární režisér 
Přemysl Freiman  natočil o událostech v Číhošti počátkem roku 1950 
třináctiminutový snímek nazvaný Běda tomu, skrze něhož přichází 
pohoršení, který měl premiéru 10. března 1950 a byl uveden do kin 
v rekordním počtu 376 kopií.15 Okolnosti vzniku tohoto fi lmu jsou 
stále zahaleny tajemstvím – zatím se bohužel nepodařilo objevit ar-
chivní dokumenty, které by do tradovaných mýtů a legend vnesly 
světlo.16 Podle titulků fi lm vyrobilo sice Studio dokumentárních fi l-
mů v Praze, ale podíl příslušníků ministerstva vnitra na jeho výrobě 
je neoddiskutovatelný. Někteří z tvůrců fi lmu přitom ještě nedávno 
žili a mohli podat důležité svědectví (např. herec Jaroslav Mareš , kte-
rý k fi lmu namluvil komentář, zemřel v roce 2003). Stále tak nevíme, 
zda faráře Josefa Toufara  ve fi lmu skutečně ztvárnil státní prokurá-
tor Karel Čížek , jak praví jedna z legend, či zda jej představuje pro-
fesionální herec. Stejně tak není dosud s určitostí potvrzeno, zda Jan 
Kliment , uvedený v titulcích jako spoluautor „redakce“ (spolu s Pře-
myslem Freimanem ), je totožný se známým fi lmovým novinářem 
Janem Klimentem  (1921–1993), který proslul v 60. a 70. letech jako 
nesmlouvavý kritik tzv. nové vlny českého fi lmu.

Každopádně tento snímek nesplnil očekávání, která do něho ob-
jednavatelé vkládali. Z archivního dokumentu, který se nám nedávno 
podařilo objevit, totiž vyplývá, že jeho promítání se setkalo u publika 

15  Úplný přepis čteného komentáře fi lmu viz ČELOVSKÝ, Bořivoj : Strana svě-
tí prostředky. Martyrium faráře Toufara . Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 
2001, s. 105–108. 

16  Natáčení tohoto fi lmu bylo umělecky ztvárněno v televizním hraném fi lmu 
Jaromíra Polišenského  nazvaném In nomine patris (2004).
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s opačnou odezvou: „Zpravodajský fi lm se zázrakem je promítán také 
v těchto dnech v Gottwaldově. Lidé se při promítání číhošťského zá-
zraku smějí slovnímu doprovodu, který je nemožný, snímek znehod-
nocuje, dokonce obrací proti nám náladu lidí. Pravého účelu není do-
saženo. Mluvil jsem s mnoha lidmi i funkcionáři v Gottwaldově, kteří 
slovní doprovod nejen odsuzovali, ale označili to za sabotáž. Bylo by 
dobře fi lm stáhnout a opravit slovní doprovod.“17 Co se týče samot-
ného režiséra Přemysla Freimana , je nutné zmínit, že jeho „kádrový 
profi l“ vykazoval jednu drobnou vadu – jeho manželka byla dcerou 
někdejšího československého důstojníka podplukovníka Ladislava 
Preiningera , jednoho ze zakladatelů československých legií ve Fran-
cii, který ve třicátých letech působil jako pobočník generála Loui-
se Fauchera , náčelníka francouzské vojenské mise v Praze, s nímž 
se osobně spřátelil. Freimanův  tchán byl navíc za prvního stanného 
práva v říjnu 1941 za účast v nekomunistickém, tedy „buržoazním“, 
odboji popraven. 

V atmosféře všeobecného strachu ze všudypřítomných „špionů“ 
mohla být tato holá skutečnost důvodem pro obvinění ze špionáže 
ve prospěch „imperialistické Francie“. Nemohl být právě tento fakt 
důvodem Freimanovy  angažovanosti v komunistických propagan-
distických kampaních? Právě tento režisér se totiž dle archivních 
dokumentů zúčastnil jedné porady ohledně přípravy procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol., která se konala necelý týden před jeho za-
hájením, a zdá se být tudíž velice pravděpodobné, že nedávno ob-
jevené fi lmové záběry z pankrácké soudní síně jsou částečně právě 
jeho dílem.18 

V proticírkevní kampani mělo být pokračováno i po skončení 
procesu s řády. Ten se stal na jedné straně vyvrcholením tažení proti 
církvi, jehož předehrou byly události spojené s tzv. číhošťským zá-

17  Národní archiv (dále jen NA), f. 100/1 (ÚV KSČ, Generální sekretariát
1945–1951), sv. 190, arch. j. 1202, fol. 53; sdělení J. Koliáše R. Slánskému ,
M. Švermové , J. Frankovi , G. Barešovi , L. Kopřivovi a J. Hendrychovi  ze 17. 3.
1950.

18 Viz dokument č. 7.
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zrakem19, na straně druhé předzvěstí dalších procesů proti církevním 
představitelům a také tzv. akce „K“ (kláštery), která vypukla v noci 
z 13. na 14. dubna 1950, tedy jen několik dní po skončení procesu. 
Této noci obsadili ozbrojení příslušníci Sboru národní bezpečnosti 
a Lidových milicí kláštery nejpočetnějších řádů. Řeholníkům bylo 
oznámeno, že jejich řádové domy zabírá stát, byli donuceni nastou-
pit do připravených autobusů, které je odvezly do tzv. centralizačních 
klášterů, kde byli internováni. Proti ostatním řeholím bylo zakročeno 
stejným způsobem v rámci druhé etapy této akce, která se uskutečni-
la o čtrnáct dní později. Podobný osud postihl i příslušnice ženských 
řádů a kongregací.20 

Tento úvod věnovaný jinému procesu, nežli ten, na který se za-
měřuje naše studie a edice, není samoúčelný. Chtěli jsme v něm po-
ukázat na skutečnost, že mnoho prvků i postupů, které byly použity 
v kampani provázející proces s řeholníky, se o několik týdnů později 
objeví při organizaci kampaně kolem procesu s Miladou Horákovou  
a spol., jen budou ještě mnohem více propracovány. A jak uvidí-
me, na procesu i kampani provázející proces s Miladou Horákovou  
a spol. se podílela řada lidí, kteří své zkušenosti sbírali právě v proce-
su s řády, jenž byl fakticky jakousi „generální zkouškou“ na „největší 
politický proces“.

„Aby nevynikala lidská stránka obžalovaných“

Příprava propagandistické kampaně

Proces s Miladou Horákovou  a spol. byl připravován vládnoucím 
režimem již od podzimních měsíců roku 1949. Náplní této knihy 
však není popis vyšetřovacího mechanismu (ten je již popsán ve stu-

19  O tzv. číhošťském zázraku, o procesu s mnišskými řády a o „zrádné úloze“ 
církve byla též vydána brožura Jiřího ŽÁKA : Exkomunikace, zázraky a sabotá-
že. Od Krakova přes Číhošť k Banské Bystrici. Rudé právo, Praha 1950 (vydána 
byla 8. dubna 1950, tedy tři dny po vynesení rozsudku nad řeholníky). 

20   Více o církevních procesech a akci „K“ viz např. VAŠKO, Václav : Neumlčená,
s. 133–153; HANUŠ, Jiří  – STŘÍBRNÝ, Jan  (eds.): Stát a církev v roce 1950. Cen-
trum pro studium demokracie a kultury, Brno 2000; STŘÍBRNÝ, Jan  a kol.: 
Církevní procesy padesátých let. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vyd-
ří 2002; BALÍK, Stanislav  – HANUŠ, Jiří : Katolická církev v Československu 
1945–1989. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007. 
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diích Karla Kaplana 21), ale analýza propagandistické kampaně. Její 
přípravu lze zaznamenat též několik měsíců před samotným pro-
cesem. Již 26. listopadu 1949 se u Karla Klose , náměstka ministra 
spravedlnost i, konala porada se zástupci Svazu československých 
novinářů o „novém způsobu zveřejňování a komentování soudních 
procesů“. Náměstek Klos  přítomným představitelům tištěných a roz-
hlasových médií vysvětlil, jak si do budoucna představuje informo-
vání o politických procesech. „Nejde o zavádění podobných stálých 
rubrik, jako byly staré soudničky, nýbrž o soustavné zpravodajství, 
které by politicky i mravně správně hodnotilo určité soudní případy. 
[…] Impuls by dávalo ministerstvo.“22 Bylo dohodnuto, že Svaz čes-
koslovenských novinářů vybere z každé redakce jednoho redaktora, 
který bude mít zpravodajství o procesech na starost. Tito žurnalis-
té měli být ministerstvem spravedlnosti speciálně instruováni, před 
každým procesem měli absolvovat „informační porady“ a bylo též 
konstatováno, že u závažných procesů budou tito novináři předklá-
dat své zprávy ke schválení. Pro obsáhlejší komentování důležitých 
procesů byli vybráni spolehliví novináři – Václav Lacina , Jiří Hronek  
a Vojmír Šimonek 23. 

Porada konaná 24. března 1950, tentokrát na ústředním sekretariá-
tu KSČ, byla již mnohem konkrétnější. Vedle pracovníků ÚV KSČ 
a ministerstva vnitra se jí za ministerstvo spravedlnosti účastnil opět 
Karel Klos , dále náměstek Alfréd Dressler  a tentokrát i jejich nad-
řízený, ministr spravedlnosti Alexej Čepička . Ten ve svém referátu 
popsal, jak je třeba postupovat, aby „důležité politické procesy pro-
ti činitelům reakce byly řádně využity po stránce propagační a vý-
chovné“. Projevil nelibost nad dosavadní podobou zpravodajství ze 
soudních procesů, jež podle něj bylo svěřováno lidem, kteří nebyli 
s to dané úkoly splnit. Nelíbilo se mu také, jak se dosud celé věci 
zhostili fi lmaři. Přitom konstatoval, že „zájem veřejnosti o fi lmové 
zpracování námětů ukazujících metody reakce na poli trestně poli-
tickém byl značný (zázrak v Čihošti)“. A dodal, že by bylo záhodno, 

21  KAPLAN, Karel: Největší politický proces; KAPLAN, Karel: Druhý proces. Mila-
da Horáková a spol. – rehabilitační řízení 1968−1990.

22  Viz dokument č. 1; NA, f. 100/52 (ÚV KSČ, Alexej Čepička 1947–1953); zápis 
z porady o novém způsobu zveřejňování a komentování soudních procesů, 
která se konala 26. 11. 1949 na ministerstvu spravedlnosti.

23  Blíže k těmto novinářům viz dokument č. 1, pozn. č. 2, 5 a 7.
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„aby se fi lm zapřáhl do této propagačně výchovné činnosti natoče-
ním celovečerních představení. [...] Jde zejména o materiál, který by 
přesvědčoval masy, zvláště ty, kteří ještě kolísají. Zpracování musí 
být živé, barvité, aby byli lidé pobouřeni, až uvidí, jakým způsobem 
reakce proti nám pracuje. Ministerstvo hodlá za tím účelem přímo 
vejít ve styk s některými divadly, např. E. F. Buriana ,24 který se k tako-
vé práci sám hlásí“.25 Na Čepičkův  referát reagoval přítomný Gustav 
Bareš , jeden z hlavních komunistických propagandistů a ideologů. 
Apeloval na opatrnost při natáčení procesů, neboť podle jeho mínění 
by lidé mohli být náchylní souzené litovat. Navrhl natáčet jen výseky 
ze soudních přelíčení. Tato jeho poznámka se ukázala jako prorocká. 
Zamýšlený zpravodajský fi lm o procesu s JUDr. Miladou Horákovou  
právě z důvodů, že obžalovaní vypadají příliš lidsky a vzbuzují sym-
patie, nebyl promítán.26 Ministr Čepička  žádal, aby byly vydány knihy 
o sovětských procesech proti trockistům, „abychom se na těchto pro-
cesech mohli školit pro akci bdělosti“. Nakonec bylo dohodnuto, že 
tyto publikace budou vytištěny, ale pouze pro potřeby aparátu KSČ, 
nebudou distribuovány na knižní trh. Náměstek Klos  poradu uzavřel 
upozorněním, že by bylo záhodno organizovat rozhovory s obecen-
stvem, které se zúčastní soudního přelíčení (zejména s úderníky). 
Účastníci porady se usnesli, že je nutné vytvořit komisi, v níž bude 
zástupce ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ústředního 
sekretariátu KSČ, Rudého práva a ČTK, která dostane za úkol co nej-
širší propagačně-výchovné využití procesů vedených proti „reakci“. 
 Za ústřední sekretariát KSČ byl do komise jmenován Jiří Hendrych  
z kulturně-propagačního odboru. 

24  O aktivitách E. F. Buriana , konkrétně o divadelní hře, kterou na motivy pro-
cesu napsal, bude pojednáno níže . 

25  Viz dokument č. 2; NA, f. 100/52; zápis o poradě konané 24. března 1950 
u Gustava Bareše na ústředním sekretariátu KSČ.

26  Zpráva hodnotící proces uvádí, že fi lm se ukázal jako nevhodný, protože zábě-
ry promítnutými v rámci týdeníků nebylo dosaženo „předpokládaného účin-
ku na diváky“. Viz dokument č. 150. Filmový záznam procesu je v současné 
době uložen v Národním fi lmovém archivu. O jeho zpřístupnění široké ve-
řejnosti se momentálně pokouší fi lmový režisér Martin Vadas . Dokončil de-
setidílný dokumentární fi lm nazvaný Proces H, jehož podstatnou část bude 
tvořit právě fi lmový záznam z procesu. Premiéru by měl mít v České televizi 
počátkem roku 2009. Martin Vadas  též navrhl prohlášení fi lmového záznamu 
procesu s Miladou Horákovou  za národní kulturní památku. 
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Další velmi důležitá porada z hlediska plánování kampaně kolem 
procesu s JUDr. Miladou Horákovou  se uskutečnila na ministerstvu 
vnitra 3. května 1950. Za ministerstvo vnitra se jí zúčastnili ministr
Václav Nosek , dále zástupci Státní bezpečnosti Osvald Závodský ,
Josef Pavel  a Karel Šváb , za ministerstvo spravedlnosti nový ministr 
Štefan Rais  a jeho náměstek Karel Klos . Na poradě bylo dohodnu-
to, že „veřejnost bude organisována celostátně, s denním měněním 
publika, výběr veřejnosti bude zaměřen především na dělnické vrst-
vy, pracující venkov, pracující mládež, školy vnitra a spravedlnosti. 
Vstupenky budou dávány výhradně na jména a v krajích zajistí kraj-
ští sekretáři předem předložení jmenných seznamů návštěvníků“. 
Ministerstva vnitra a spravedlnosti se na poradě dále domluvila, že 
kampaň bude spuštěna „zásadním úvodníkem“ otištěným v Rudém 
právu v neděli před zahájením procesu,27 který bude proces avizovat 
„vylíčením rozvratnických akcí reakce vnitřní i zahraniční“. Návrh, 
jak by měla propagandistická kampaň konkrétně probíhat, dostal za 
úkol vypracovat náměstek Karel Klos , který jej měl následně projed-
nat s Gustavem Barešem . 

Dále bylo dohodnuto, že bude vytvořena speciální komise, kte-
rá bude připravovat novinářům podklady. Karel Klos  byl pověřen 
projednat s ministrem informací „určení zodpovědných soudruhů 
(za fi lm, za rozhlas), kteří budou ručit za řádné splnění všech úkolů, 
uložených fi lmu a rozhlasu, při politickém využití průběhu procesu 
a výsledků procesu, a to až do konečných fází. Těmto soudruhům bu-
dou dáni političtí poradci z ministerstva spravedlnosti a vnitra“.28 

Další významná porada se konala 17. května 1950 na minister-
stvu spravedlnosti. Přítomen byl samozřejmě Karel Klos , dále se jí 
zúčastnil předseda Státního soudu Hugo Richter a soudci a proku-
rátoři Karel Trudák ,  Juraj Vieska , Josef Urválek , Václav Aleš , Bohu-
mír Ziegler , dělničtí prokurátoři Ludmila Brožová  a Antonín Havel-
ka  a také Jindřich Neuls , tiskový referent ministerstva spravedlnosti 
a již zmíněný spoluautor knihy Co se skrývalo za zdmi klášterů, který 
měl na starosti komunikaci mezi Státním soudem, Státní prokura-

27  Na této poradě se ještě předpokládalo, že proces začne v úterý 30. května 
1950. 

28  Viz dokument č. 3; NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, ne-
zpracováno; zápis o poradě ve věci „Direktoria“, která se konala na minister-
stvu vnitra 3. 5. 1950. 
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turou a ministerstvem vnitra. Co se týče přípravy kampaně, dok-
tor Richter  dostal úkol vypracovat plán „organizování veřejnosti“. 
Znovu bylo konstatováno, že s ministerstvem informací musí být 
projednáno, kdo bude za rozhlas a fi lm ručit za „politickou náplň 
těchto propagačních prostředků“.   Dále bylo stanoveno, že Jindřich 
Neuls  dohodne v cenzurní komisi ministerstva informací, že „sou-
druh Klos  nebo osoba jím pověřená bude se zúčastňovat promítání 
všech žurnálů a fi lmů týkajících se procesu“. Bylo domluveno, že no-
vináři budou svoláni těsně v předvečer procesu a předběžná tisková 
kampaň organizována nebude. Jen o svatodušních svátcích měl vyjít  
v Rudém Právu úvodník, který „zhodnotí činnost domácí i zahranič-
ní reakce a tím bude avisovat proces“. Bylo zdůrazněno, že pro novi-
náře je třeba připravit podklady a pro fi lm scénář. Gustav Bareš  zno-
vu zopakoval svůj názor, že fi lm „není vhodným prostředkem pro 
publikování procesu“. Řekl, že bude „třeba scénář upraviti tak, aby 
nevynikala lidská stránka obžalovaných“ (to dostal za úkol zařídit 
Jindřich Neuls ), a zdůraznil, že „fi lmařům bude denně nutno připra-
vit, co mají fi lmovat“ (Jindřich Neuls  s dělnickým prokurátorem An-
tonínem Havelkou  měli tuto záležitost promyslet a „připravit náčrt 
scénáře a zásad, podle kterých mají fi lmaři postupovat“). Hovořilo 
se také o publikaci o procesu, která by měla obsahovat „zestručněný 
protokol celého procesu a úvod, který by rámcově vylíčil celou čin-
nost reakce“.29

O osm dní později, 25. května 1950, se na ministerstvu spravedl-
nosti konala speciální porada se zástupci fi lmu, tisku a rozhlasu, na 
které náměstek Klos  vysvětlil, co se od nich v souvislosti s procesem 
očekává. Na poradě bylo oznámeno, že v souvislosti s procesem bude 
pracovat několik komisí – vedle tiskové ještě výpisková (denně bude 
pro novináře pořizovat výpisky z protokolů) a komise pro přípravu 
publikace o procesu. Tiskové konference se budou konat denně, vždy 
nejpozději v 18.00 hodin. 

Co se týče rozhlasu, bylo konstatováno, že členy komise pro rá-
diové vysílání budou za Československý rozhlas Miroslav Dvořák , 

29  Viz dokument č. 5; NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, ne-
zpracováno; zápis z porady ve věci „Direktoria“, která se konala na minister-
stvu spravedlnost i 17. 5. 1950. Zápis se dochoval ve dvou verzích, které se 
mírně odlišují.
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František Gel , Bohdan Pošvic  a Josef Cincibus ,30 působit zde měli též 
zástupci ministerstva spravedlnosti a vnitra. Náměstek Klos  zdůraz-
nil, že s rozhlasem má opravdu ty nejlepší zkušenosti, a navrhl, aby 
rozhlas pomáhal „fi lmu ve věcech, které fi lm nestačí zvukově zachy-
titi“. Filmaři mu však oponovali, že to není dost dobře možné, jeli-
kož by se obraz neshodoval se zvukem. „Za fi lm“ zde byli přítomni 
Adolf Mertl , Přemysl Freiman  a Jan Škorpík . Jelikož do zahájení pro-
cesu zbýval tehdy necelý týden, zdá se být vysoce pravděpodobné, že 
právě tyto osoby se podílely na vzniku unikátního fi lmového zázna-
mu procesu s Miladou Horákovou  a spol.31 Klos  jim ovšem vyčinil, 
že „dokumentární snímky z procesů, které byly již fi lmem udělány, 
nám naprosto nevyhovují“. A poučil je, že je „důležité nezachycovat 
obžalované v situacích, kdy budí u diváků soucit“. V samém závěru 
porady bylo oznámeno, že žaloba bude publikována až v den zahá-
jení procesu.32

Čtyři dny před zahájením soudního přelíčení, 27. května 1950, se 
na ministerstvu spravedlnosti konala patrně poslední velká pora-
da před vlastním procesem. Účastnilo se jí celkem 25 přítomných –
jednalo se o zástupce Státního soudu, Státní prokuratury, minister-
stva vnitra, ministerstva spravedlnosti a aparátu ÚV KSČ. Byly zde 
projednávány poslední záležitosti organizace soudního přelíčení, 
včetně takových podrobností, jako bylo občerstvení obžalovaných. 
Předseda senátu Karel Trudák  zde mimo jiné konstatoval, že někte-
ří z obžalovaných se nacházejí v dosti špatném zdravotním stavu 
(konkrétně zmínil Antonii Kleinerovou ), a vyslovil obavu, že nebu-
dou schopni absolvovat několikahodinový výslech vestoje. Vyčerpá-
ním evidentně trpěli i samotní organizátoři „největšího politického 
procesu“ – státní prokurátor Bohumír Ziegler  tak nedoporučoval, 
aby „vzhledem k poměrnému vyčerpání“ četla 40stránkovou obžalo-
bu prokurátorka Ludmila Brožová . Tímto úkolem byl pověřen Josef 
Urválek .

Projednávána byla i otázka „obecenstva“, které mělo proces sledo-
vat. Bylo zdůrazněno, že za „spolehlivý výběr“ ručí krajské sekretariá-

30  Blíže k těmto osobám viz dokument č. 7, pozn. č. 8, 11, 12 a 13.
31  Blíže k těmto osobám viz dokument č. 7, pozn. č. 5, 6 a 7.
32  Viz dokument č. 7; NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, ne-

zpracováno; zápis o poradě s fi lmem, tiskem a rozhlasem ve věci „Direktoria“, 
která se konala na ministerstvu spravedlnosti 25. 5. 1950. 
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ty KSČ, které měly vybírat v prvé řadě mezi členstvem KSČ, z nestra-
níků a jinostraníků měli zhlédnout proces jen ti, kteří byli shledáni 
oddanými lidovědemokra tickému zřízení. 

Stěžejní část porady pak tvořilo projednávání jednotlivých obža-
lovaných – přítomní probírali jednoho po druhém a konstatovali, 
ke kterým skutečnostem budou vyslýchaní před soudem směřováni, 
které budou naopak potlačovány a které nesmějí být zveřejňovány. 
Při čtení tohoto jedinečného dokumentu, který jasně prokazuje zma-
nipulovanost celého soudního řízení, doslova mrazí v zádech. „U Vi-
noře je nutno se zastaviti a podrobně ji probrat. [...] Přes Vinoř se do-
staneme k otázce války. V okamžiku, kdy Horáková  se zmíní o válce, 
ihned tuto otázku rozvést. [...] Dokázat Horákové , bude-li chtít zajet 
na politickou kolej, že to nebyla politika, ale špionáž, co ona provádě-
la. [...] Po přečtení 4 bodů Ripkova  dopisu vyprovokovat obžalované 
k přiznání koncepce na západ. [...] Nakonec ještě jako vyvrcholení 
znovu vyzvednout otázku války,“ píše se, jak má být veden výslech 
hlavní obžalované.

V dalších poznámkách čteme neuvěřitelně otevřeně o záměrech 
strůjců procesu: „Padne-li slovo Rada svobodného Československa, 
musíme ukázat dokumenty a svědky, že jde o špionážní tlupu, perou-
cí se mezi sebou. [...] Navést se do pravicové sociální demokracie jako 
špionážní centrály. [...] Všechny diplomaty možno namočit.“ O Jiřím 
Hejdovi  zde zaznělo, že mu nesmí být dána příležitost k polemice, 
Jan Buchal  měl být „postaven“ jako bezohledný kariérista a teroris-
ta, u skupiny kolem Antonie Kleinerové  měla být zase zdůrazněna 
„větší agresivnost“. Řada z těchto konstatování se skutečně objevila 
v propagandistické kampani provázející proces. Potlačeny tak měly 
být zmínky o účasti obžalovaných v protinacistickém odboji. „Za je-
jich okupační činností nepůjdem, na to bude jediná odpověď: Váš 
program byl již tehdy proti tomu, zač lid bojoval, to jest programem 
protilidovým.“ Občané komunistického Československa se neměli 
též dozvědět žádné podrobnosti o ozbrojeném puči, který údajně ob-
žalovaní připravovali: „O tom, že v roce 1950 dojde k převratu a in-
vasi do Sovětského svazu, pomlčet. [...] Nemluviti při teroristických 
organisacích o počtu a charakteru (vojsko, SNB). [...] Při zmínce Bu-
chala  o zradě v řadách SNB a v armádě opatrně.“ Z jedné poznám-
ky se zdá, že vládnoucí režim se patrně necítil zdaleka tak sebejistý, 
jak se prezentoval: „Kde bude řeč o puči, je nutno dospět k doznání 
obžalovaných, že nic takového by u nás nemělo úspěchu a že se po-
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čítalo se zahraniční intervencí.“ Účastníci porady ale narazili i na 
problémy, které se sami neodvažovali vyřešit – otázka, zda má být 
při procesu haněna vedle jiných osobností meziválečného Českoslo-
venska i postava prezidenta Edvarda Beneše , kterému komunistický 
režim vystrojil před necelými dvěma lety monstrózní pohřeb, měla 
být vyřešena na vyšší úrovni: „Otázka zmínky o bývalém presidentu 
Benešovi  bude ještě předložena soudruhem Klosem  k politickému 
rozřešení.“33 S příslušníky ministerstva vnitra zase mělo být konzul-
továno, zda mohou zaznít při procesu jména některých osob – patrně 
se jednalo o provokatéry, kteří „obstarali“ do konstrukce údajného 
záškodnického spiknutí proti republice právě zmiňované plánovaní 
ozbrojeného převratu.34

„Abychom vyvolali pogromistickou náladu“

Tajné instrukce ÚV KSČ a hlášení z regionů 

Proces začal ve středu 31. května 1950. Druhého dne rozeslal Ústřed-
ní výbor KSČ v Praze všem krajským výborům tajné instrukce k „or-
ganizování ohlasu procesu“, které byly podepsány jmény Gustava 
Bareše  a Marie Švermové . Ti tehdy zastávali funkce zástupců ge-
nerálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského . Krajští tajemníci 
byli upozorňováni na závažnost situace: „Tento proces strhuje masku 
se zločinecké tváře vnitřní a zahraniční reakce, musí se stát v tom-
to směru školou našeho pracujícího lidu, burcovat k bdělosti. […] 
Je třeba, aby si celá strana uvědomila význam tohoto procesu a do-
vedla jej široce osvětlit našemu lidu.“ Za tímto účelem měly být po 
celé zemi denně vylepovány noviny se zprávami o soudním přelíčení 
a podle sovětského vzoru vytvářeny takzvané „stěngazety“, tedy ja-
kési panely, na nichž budou výstřižky z novin a tzv. bleskovky, na-
rychlo zhotovované plakáty, které dostaly za úkol okamžitě vyrábět 

33 Viz dokument č. 9.
34  „Téměř všichni aktivní činitelé odporu počítali s politickou a propagandistic-

kou činností. Pouze ve dvou případech se hovořilo o přípravě ozbrojené akce: 
v tzv. akci Beskydy na Ostravsku, údajně vedené Janem Buchalem , a na Cho-
mutovsku, kde se podle Státní bezpečnosti připravovalo tři sta ozbrojených 
mužů. V obou měla ovšem Bezpečnost své agenty provokatéry.“ KAPLAN, 
Karel : Největší politický proces, s. 92.
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redakce novin a také propagační a aranžérská oddělení jednotlivých 
podniků. Zajištěn měl být hromadný poslech rozhlasových reportáží 
ze soudního přelíčení v hostincích, klubovnách a na veřejných pro-
stranstvích. Využit měl být také místní a závodní rozhlas. 

Krajští tajemníci byli vyzváni k organizování besed s „účastníky 
zájezdu na proces“, přičemž do Prahy měli být vysíláni především 
úderníci. Na veřejných shromážděních ale s nimi měli mluvit rovněž 
vážení představitelé inteligence a krajským tajemníkům KSČ bylo 
zdůrazněno, že „boj proti velezrádné reakci je věcí celé Národní fron-
ty“, a že tudíž musí docílit toho, aby stanovisko k procesu zaujaly 
i ostatní strany a také všechny masové organizace. Instrukce přímo 
vyzývaly k sepisování rezolucí, ve kterých budou žádány přísné tres-
ty pro obžalované.

Kraje měly podávat pražskému ústředí hlášení nejen o tom, jak 
pokyny z centra splnily, ale také „o náladách, o ohlasu, o příp[ad-
ných] incidentech a všech pozoruhodných zjevech v souvislosti 
s procesem“. Závěr dálnopisu ÚV KSČ pak obsahoval výzvu ke zvý-
šení bdělosti: „Ve dnech procesu zkontrolujte a zlepšete všechna nut-
ná opatření k ochraně našich budov, sekretariátů, závodů atd. V zá-
rodku znemožněte jakékoli provokace.“35 

Krajské výbory začaly po obdržení dálnopisů z Prahy okamžitě 
jednat a pokyny ÚV KSČ detailněji rozpracovávat. Tak například 
Krajský výbor KSČ v Hradci Králové už téhož dne ve čtvrt na šest ve-
čer hlásí: „Váš dálnopis byl ihned projednán sekretariátem KV KSČ 
a [byla] učiněna potřebná opatření. […] Úkoly byly konkretisovány 
a ve formě plánu akce kurýrem odeslány všem okresním sekreta-
riátům, které zařídí, aby kampaň byla rozvinutá na všech okresech 
už během zítřka.“36 Brněnští komunisté oznamují o den později, že 
rovněž vypracovali soubor praktických opatření, mimo jiné, že dá-
vají pokyn do továren, aby byly závodním rozhlasem vysílány denně 
„úryvky z přelíčení“, dále pražské ústředí informují o tom že zajis-
tili, aby školský referát krajského národního výboru zapojil školá-
ky „vhodným způsobem“ do vyvěšování novin s články o procesu 

35  Viz dokument č. 10; NA, f. 02/4 (ÚV KSČ, Sekretariát 1945–1951), sv. 15, arch. j.
127, fol. 3; dálnopis krajským výborům KSČ k procesu s vedením záškodnic-
kého spiknutí proti republice z 1. 6. 1950. 

36  Viz dokument č. 11; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 127, fol. 4; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Hradec Králové z 1. 6. 1950. 
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(konkrétně z Rudého práva a Rovnosti). Děti měly noviny vylepovat 
především v nádražních čekárnách. Rovněž sdělují, že aranžérská od-
dělení národních podniků se zaměří na výrobu tzv. bleskových pla-
kátů a vyvěšování novin v rámci „závodní agitace“. A svůj dálnopis 
doplňují výhledem – každý „účastník zájezdu na proces“ vykoná po 
návratu z Prahy tři až pět besed. Brněnský KV KSČ ve svém hlášení 
do Prahy slibuje, že dále zajistí, aby rezoluce pracovních kolektivů 
byly uveřejňovány jak v tisku, tak v rozhlase, a oznamuje, že si již 
svolal své podřízené z okresních výborů a instruoval je, jak kampaň 

Jeden z dálnopisů podávajících zprávu o realizaci kampaně, které byly z krajských vý-
borů KSČ odesílány na ÚV KSČ do Prahy. Tento přišel 6. června 1950 z Gottwaldova 
(dnešního Zlína).  Zdroj: Národní archiv
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vést, a zároveň je upozornil, že jsou zodpovědní i za to, jak k procesu 
budou zaujímat svá stanoviska jednotlivé masové organizace. A do-
dává, že je zajištěno, aby svá prohlášení zasílali do tisku také vědečtí 
a umělečtí pracovníci.37

Také funkcionáři ostravského KV KSČ druhý den po obdržení 
centrální instrukce sdělují Praze, že okamžitě poté, co jim došel dál-
nopis z ÚV, začali jednat a seznamovat všechny „pracující s metoda-
mi rozvratné práce naší reakce, abychom zvýšili bdělost a ostražitost 
a vyvolali pogromistickou náladu proti všem nepřátelům republiky 
a jejich chlebodárcům: anglo-americkým válečným štváčům“. Dále 
oznamují, že od zítřejšího dne, tj. od soboty 3. června, budou po dobu 
osmi dnů redakce Nové Svobody a Práce vydávat tzv. bleskovky v tří-
tisícových nákladech. Ty budou vyvěšovány ve výkladech a na frek-
ventovaných místech.38

Pardubičtí komunisté téhož dne hlásí, že ihned vyzvou všechny 
okresní sekretariáty KSČ, aby prostřednictvím svých kulturně-pro-
pagačních tajemníků neprodleně zařídily vysílání „agitek“ ve všech 
místních i závodních rozhlasech, a to v dvouhodinových interva-
lech. „Společný poslech procesového řízení“ zajistí rovněž ve všech 
hostincích a nádražních halách. Okresním kulturně-propagačním 
tajemníkům bylo navíc uloženo okamžitě vypracovat „pětiminutové 
relace o procesu“, které budou předneseny vždy před začátky před-
stavení v biografech a divadlech a také učiteli na všech stupních škol. 
KV KSČ v Pardubicích dále slibuje, že budou ihned odesílány rezo-
luce s žádostmi o přísné potrestání „zrádců“ a že na všech závodech 
a vesnicích budou vyvěšeny „bleskovky“, které budou obyvatelstvo 
informovat o „podlých plánech domácí i zahraniční reakce“. Vyja-
dřuje se rovněž k organizování veřejných projevů a sděluje, že se 
s nimi počítá od pondělka, tj. 5. června, ve všech větších místech kra-
je, a již uvádí také jejich počet – bude jich 133. Vedle nich bude svolá-
no 95 mimořádných schůzí na závodech. A doplňuje, že na svolaných 
shromážděních budou vystupovat přímí účastníci procesu.39 Z Gott-

37  Viz dokument č. 18; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 127, fol. 8; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Brno z 2. 6. 1950. 

38  Viz dokument č. 20; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 127, fol. 10; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Ostrava z 2. 6. 1950.

39  Viz dokument č. 14; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 127, fol. 15; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Pardubice z 2. 6. 1950.
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waldova přichází na ÚV KSČ ujištění, že od 2. června se v tomto 
a dalších městech vysílají relace o procesu městským rozhlasem. Do-
plněno je sdělením, že v jejich okrese „budou provádět besedy sou-
druzi úderníci, kteří navštíví proces“, a do kampaně že se zapojí také 
mladí lidé prostřednictvím Československého svazu mládeže. Besedy 
s mládežníky budou řídit úderníci z jejich řad.40

Jak vypadaly konkrétní úkoly krajských a okresních funkcioná-
řů KSČ a Národní fronty v době procesu s Miladou Horákovou  
a spol. je patrné z dochované zprávy Krajského akčního výboru NF 
v Českých Budějovicích. „Krajští tajemníci složek Národní fronty se 
na této poradě dohodli na následujícím opatření: a) Zajistí, aby ve 
všech návěstních tabulích a vývěsních skříňkách byly pravidelně a ve 
vhodné úpravě vyvěšovány výstřižky z novin o průběhu procesu, 
event[uálně] obrázkový materiál z novin a časopisů. b) MNV zajistí 
vysílání pravidelných relací a okresní školské a kulturní referáty za-
jistí pomocí soudruhů učitelů na vesnicích pomoc v těchto relacích. 
c) Všude tam, kde je to možné a kde jsou předpoklady, zajistí některá 
největší masová složka v obci hromadný poslech rozhlasových zábě-
rů ze soudní síně. [...] Tajemníkům OAV NF byly dány pokyny, aby 
ihned svolali schůze okresních akčních výborů Národní fronty tak, 
aby na nich byli přítomni zástupci všech složek NF a všechny úkoly, 
které byly na poradě krajských tajemníků složek NF vytýčeny, aby 
zajistili.“41

Většina dalších dálnopisů je pozdějšího data, jednotlivé krajské 
a okresní výbory KSČ je začaly odesílat až po víkendu, tedy v pon-
dělí 5. června. Tak například klatovský OV KSČ oznamuje, že repor-
táže z procesu jsou vysílány veřejným rozhlasem nejen v okresním 
městě, ale také v Nýrsku a ve všech závodech. Zdůrazňuje, že procesu 
se v Praze účastní i dělníci z klatovského okresu, kteří pak vyprávějí 
své „dojmy z tohoto přelíčení“.42 Z Ústí nad Labem přichází 6. června 
na pražský ústřední výbor zpráva, že závody i masové organizace již 
odeslaly rezoluce a komunální podniky v Bílině „manifestačně šly na 

40  Viz dokument č. 19; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 127, fol. 13; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Gottwaldov z 2. 6. 1950.

41 Viz dokument č. 42.
42  Viz dokument č. 24; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 33; opis dopisu Okres-

ního sekretariátu KSČ Klatovy z 5. 6. 1950.
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Lidé, kteří se směli zúčastnit procesu jako diváci, byli pečlivě vybráni krajskými sekre-
tariáty KSČ. Vstup do soudní síně byl bedlivě kontrolován a byl možný pouze po před-
ložení „vstupenky na proces“ (vydané na jméno) a občanského průkazu.

Zdroj: Zemský archiv v Opavě
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řepu ihned po projevu“.43 Brno téhož dne oznamuje, že v okresech se 
dosud nevyskytly žádné „rušivé zjevy“, a svůj dálnopis doplňuje pro-
hlášením družstevníků z Unína: „Poučení pro nás z přelíčení bude 
zvýšení ostražitosti a bdělosti na naší vesnici, aby se nezrodily po-
dobné živly, které by narušovaly náš vývoj“, ale také provoláním pro-
fesorů architektury a pozemního stavitelství brněnské Vysoké ško-
ly technické,44 ve kterém žádají co nejpřísnější potrestání „zločinců 
a zrádců“ souzených Státním soudem v Praze, obzvláště pak odsuzují 
bývalého profesora JUDr. Zdeňka Pešku , který též pedagogicky pů-
sobil právě v Brně: „V době, kdy naše vláda umožňuje nebývalý roz-
mach vysokých škol, v době, kdy zvyšujeme naše pracovní úsilí na 
přebudování vysokých škol, tento zákeřník neštítil se rozvracet naši 
mládež a zvláště vysokoškolskou inteligenci.“45

Gottwaldov 6. června oznamuje, že do agitační práce na ves-
nicích se zapojili učitelé.46 Sedmého června odeslali svůj dálnopis 
například komunisté z Banské Bystrice. Ujišťují pražské vedení, že 
„vydali pokyny, jak vést informační kampaň“.47 Téhož dne se ozývá 
i Ostrava, která hlásí, že v Třineckých železárnách vytiskli tzv. bles-
kovku v nákladu pět tisíc kusů, redakce Práce a Svobody pak další po
2,5 tisíce kusů. Kromě toho ostravští komunisté píší, že byly poří-
zeny „zvětšené snímky rozvratníků, které s příslušným textem bu-
dou dány do výloh“. Dále informují, že proběhly závodní schůze, kde 
o svých „dojmech z procesu“ hovořili úderníci na něj vyslaní, a podo-
týkají, že „neustále se používá všech možných agitačních prostředků, 
hlavně závodních a místních rozhlasů k poslechu přímého přenosu 
v poledne i večer. V některých obcích, kde není dostatek vhodných 
místností ku společnému poslechu [...], jsou tyto poslechy pořádány 
v soukromých bytech“.48 Krajský výbor KSS v Žilině zase oznamuje, 
že o procesu jsou informováni všichni pracující v závodech a záro-

43  Viz dokument č. 25; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 9; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Ústí nad Labem z 6. 6. 1950.

44  V r. 1956 byla škola přejmenována na Vysoké učení technické.
45  NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 15–16; dálnopis Krajského výboru KSČ 

v Brně z 6. 6. 1950.
46  Viz dokument č. 29; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 23; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Gottwaldov z 6. 6. 1950.
47 Tamtéž, fol. 19; dálnopis Krajského výboru KSS Banská Bystrica ze 7. 6. 1950.
48  Viz dokument č. 32; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 14; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Ostrava ze 7. 6. 1950.
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veň je jim „odhalovaná hnusná tvář zrádců“. Poté budou pracující 
vedeni k protestním a odsuzujícím rezolucím a k vytyčování nových 
závazků, které budou odpovědí na „zločinecké úmysly buržoasních 
zrádců“.49 Prešov uvádí, že do 7. června bylo v jejich kraji uspořádá-
no 414 protestních schůzí a besed. O den později jich proběhlo 502 
a pracující z nich odeslali 502 protestních rezolucí a telegramů žá-
dajících přísné potrestání zrádců.50 Pražský krajský výbor KSČ in-
formoval, že společně s příslušníky Státní bezpečnosti zaslali všem 
tajemníkům „telegramy nebo fonogramy, pokud mají domácí tele-

49  Tamtéž, fol. 13; dálnopisy Krajského výboru KSS Žilina ze 7. a 8. 6. 1950.
50  Tamtéž, fol. 11; dálnopisy Krajského výboru KSS Prešov ze 7. a 8. 6. 1950.

Jedním z nejdemagogičtějších prvků celé kampaně bylo obviňování obžalovaných ze 
sympatií k fašismu. Nacistické vlajky, umístěné nad „výstavkou zbraní“ v soudní síni, 
to demonstrují více než výmluvně. Dle svědectví účastníků procesu byla vlajka nako-
nec stažena těsně před vpuštěním obecenstva do sálu, zachytil ji však objektiv fotografa 
ČTK.  Foto: ČTK 
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fony, s tím, aby přezkoumali stávající směrnice k zvýšení ostražitosti 
stranických objektů“.51

V den vynesení rozsudku, 8. června, pak odeslali své hlášení na-
příklad komunisté z Nitry. Píše se v něm, že obyvatelstvo se mani-
festačně sešlo na náměstích a požadovalo odsouzení „zločinců“, kteří 
stanuli přes Státním soudem.52 Ostrava dálnopisuje, že v tisku jsou 
denně uveřejňovány rozhovory s přímými účastníky procesu a ved-
le toho jsou vydávány „bleskovky“ v několikatisícových nákladech.53 
Kulturně-propagační oddělení KV KSČ Liberec oznamuje, že v pod-
niku Nisan v Jablonném v Podještědí osm úderníků „zpevňuje nor-
mu“ o pět procent, bylo uzavřeno 22 nových socialistických závazků 
a v neděli 11. června nastoupí všichni zaměstnanci na celozávodní 
směnu, čímž projeví souhlas s rozsudkem.54 

Krajští komunističtí funkcionáři dostali za úkol hlásit ÚV KSČ 
nejen, jakým způsobem zajišťují „organizaci ohlasu procesu“, ale 
měli i zasílat zprávy o reakcích obyvatelstva na proces – měli tedy 
provádět jakési výzkumy veřejného mínění a zaznamenávat výroky 
odposlouchané mezi lidmi. Na rozdíl od „spontánně“ přijímaných 
rezolucí, o nichž bude pojednáno níže a jež všechny volají po co 
nejpřísnějším potrestání souzených, hlášení pro ÚV KSČ zachycují 
mnohem širší spektrum názorů. Některé (stejně jako rezoluce) žádají 
přísné, nebo přímo absolutní tresty pro „zrádce a špiony“, z jiných lze 
naopak vyčíst sympatie k souzeným: „Újezdní tajemník s. Jiroušek 
z Lanškrouna: ,Vzít na ně špagát, protože na ty lumpy je kulky ško-
da. V Lanškrouně se dělníci s odporem dívají na drzost dr. Horákové, 
kterou naši nepřátelé pokládají za hrdinku, a jedině řádné a důsledné 
potrestání může zabránit tomu, aby reakce zdvihala hlavu.‘ Soudruž-
ka Božena Svobodová  ze závodu Karosa z Vysokého Mýta: Jako dík 

51  Viz dokument č. 30; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 8; dopis Krajského vý-
boru KSČ Praha ze 7. 6. 1950.

52  Tamtéž, fol. 34; opis dopisu Krajského sekretariátu KSČ Nitra z 8. 6. 1950.
53  Viz dokument č. 37; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 10; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Ostrava z 8. 6. 1950.
54  Viz dokument č. 33; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 5; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Lib erec z 8. 6. 1950.
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naší Státní bezpečnosti za odhalení reakčních živlů zpevnila normu 
na položení ruberoidu ze 6,5 hod. na 4 hod.“55 

Z Prahy informují, že rozsudek je s napětím očekáván hlavně 
v továrnách, kde se „uzavírají sázky, kdo dostane provaz a kdo bude 
odsouzen na doživotí. Je tipováno 5 provazů, hlavně Horáková  již 
u každého visí dnes“. Zpráva pražského KV KSČ dále dodává, že 
mezi obyvateli hlavního města se proslýchá, že nyní přijde na řadu 
bývalý ministr Drtina .56 Jiné dálnopisy dokumentují, jak bylo mezi 
lidmi vnímáno vystoupení „hlavy spiknutí“, tedy JUDr. Milady Horá-
kové : „Naši lidé sledují proces s velkým zájmem, každý spěchá domů 
k přijímačům, aby o nic nepřišel, a soudruzi říkají, že obžalovaní po-
tvrzují svými vlastními slovy to, co naše strana o nic h vždy říkala, je 
pravda. Členové jsou rozhořčeni, jak se Horáková  chovala před Stát-
ním soudem a s jakým tónem a cynismem vypovídala, proto se stalo, 
že na okrese sever ve dvou případech naši soudruzi v rozčilení uho-
dili do radia, dnes již neposlouchají – radia jsou ve správě.“57 

Jiná zpráva upozorňuje, že „sebevědomé vystoupení dr. Horáko-
vé“  u soudu zapůsobilo „posilujícím dojmem mezi reakcí“,58 přede-
vším mezi bývalými živnostníky a sedláky. „Jakousi slabost projevuje 
veřejnost pro viníky ženského pohlaví, zejména k Horákové , která se 
těší sympatiím a jest označována jako žena, která se do posledního 
okamžiku chová statečně.“59 Speciální dálnopis z Olomouckého kra-
je pak informoval o výskytu sympatií vůči obžalovaným v hanácké 
vesnici Ohrozim, kde měly manželky místních sedláků při večerním 
setkání na návsi označit „Horákovou  a Zemínovou  za hrdinky, které 
to řekly od plic“.60 Z dalších dálnopisů posílaných na pražské ústředí 

55  Viz dokument č. 14; NA, f. 02/4, arch. j. 127, fol. 16; dálnopis Krajského výboru 
KSČ Pardubice z 2. 6. 1950.

56  Viz dokument č. 30; Prokop Drtina , který v letech 1945–1948 zastával post 
ministra spravedlnosti a ostře vystupoval proti komunistům, byl odsouzen 
v tajném soudním procesu až 15. 12. 1953, a to k 15 letům vězení. Ve vyšetřo-
vací vazbě pobýval ofi ciálně od 21. 3. 1948, pod dohledem StB byl fakticky již 
od svého pokusu o sebevraždu 27. 2. 1948. 

57  Tamtéž.
58  Viz dokument č. 31; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 2; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Olomouc ze 7. 6. 1950.
59  Viz dokument č. 30; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 8; dopis Krajského vý-

boru KSČ Praha ze 7. 6. 1950.
60 Viz dokument č. 17.
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lze vyčíst pochyby o věrohodnosti celého procesu a vině souzených. 
Například jihlavští komunisté hlásí, že především konzervativnější 
lidé z měst a venkova nemají důvěru k výpovědím souzených, říkají, 
že k nim byli přinuceni, a považují je za nevinné jako faráře Josefa 
Toufara : „Je to stejně jako v Čihošti, říkají reakcionáři.“61 

Po vynesení rozsudku byla komunistickými funkcionáři zazna-
menána celá plejáda názorů na uložené tresty. Někteří lidé doslova 
volají po krvi a projevují nespokojenost nad tím, že trest smrti ne-
dostali všichni souzení (Z JZD Starý Rokytník dochází zpráva o ne-
spokojenosti zemědělců s rozsudkem, neboť si představovali „trest 
smrti pro všechny souzené vlastizrádce, aby od nich byl již pokoj, 

61  Viz dokument č. 38; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 29; dálnopis Krajského 
sekretariátu KSČ Jihlava z 9. 6. 1950. 

Obecenstvo se každý den procesu měnilo tak, aby žádný z diváků neměl komplexní zá-
žitek z celého procesu. V soudní síni se vystřídalo více než čtyři tisíce pečlivě vybraných 
diváků.  Foto: ČTK 
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aby nám zbytečně neujídali chleba“62), nebo dokonce jako dělníci ze 
závodu Tepna vyhrožují, že pokud bude někomu rozsudek zmírněn 
milostí, vstoupí do stávky.63 Nespokojenost je několikrát zaznamená-
na především s výší rozsudku pro Františku Zemínovou , která byla 
odsouzena na „pouhých“ dvacet let (připomeňme, že v době vynese-
ní rozsudku jí bylo 68 let), a Jiřího Hejdu , který byl poslán do vězení 
na doživotí. 

Z jiných hlášení ale naopak vyplývá, že lidé byli šokováni tím, že 
by měla být popravena žena: „V několika případech se stalo, že i když 
dotazovaní souhlasí s potrestáním, nesouhlasí s trestem smrti u Ho-
rákové , a to proto, že je to žena, které dosud trestem smrti trestány 
nebyly.“64 Někteří s popravami nesouhlasili vůbec a litovali souzené: 
„V obci Janově na řepních pracech ženy diskutovaly o soudu s vlasti-
zrádci a říkaly, že je nutno tyto lidi jenom zavřít, ne však popravovat. 
V Litomyšli v hostinci při vysílání těchto zpráv opustily 3 osoby hos-
tinec a Přeučil , který je v Litomyšli znám, jest litován mezi živnostní-
ky a bývalými soukromými podnikateli stejně tak jako venkovskými 
boháči.“65

Dálnopisná hlášení informující o procesu s Miladou Horákovou  
a spol. jsou zajímavým pramenem nejen pro vlastní historii „nej-
většího politického procesu“. Vypovídají mnohé i o tehdejší společ-
nosti, o metodách jejího ovládání a kontroly ze strany vládnoucího 
režimu. Není zcela bez zajímavosti, že mezi jednotlivými hlášeními 
lze najít značné rozdíly – někteří pracovníci krajského aparátu KSČ 
hlásí spíše to, o čem se domnívají, že bude vedení v Praze chtít sly-
šet, a že za to budou následně pochváleni. Tyto zprávy jsou psány 
podobným jazykem jako rezoluce či články v tehdejších novinách – 
ujišťují pražské ústředí o naprostém a všeobecném odmítání jednání 
obžalovaných z procesu. Naproti tomu jiná hlášení jsou psána věcně 
a připouštějí, že určité vrstvy společnosti byly procesem šokovány 
a odmítaly jej. 

62  Viz dokument č. 40; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 6–7; dálnopis Krajského 
výboru KSČ Hradec Králové z 9. 6. 1950.

63 Tamtéž, fol. 6.
64  Viz dokument č. 39; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 25; opis dopisu Okres-

ního výboru KSČ Náchod z 9. 6. 1950.
65  Viz dokument č. 14; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 127, fol. 17; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Pardubice z 2. 6. 1950.
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Veškeré výlohy spojené se „zájezdem na proces“ byly jeho účastníkům uhrazeny. 
 Zdroj: Zemský archiv v Opavě

MH - Kniha 1.indb   52MH - Kniha 1.indb   52 11.12.2008   6:16:4011.12.2008   6:16:40



53

Krajské výbory KSČ měly též za úkol vybrat účastníky procesu 
a předem zaslat jejich jména Státnímu soudu, který zajišťoval výrobu 
speciálních vstupenek se jménem každého návštěvníka. „Pro všech-
ny účastníky jsou připraveny zvlášť natištěné vstupenky, aby se tyto 
snadno lišily od návštěvních lístků pro ostatní jednací síně. Vstupen-
ky budou zníti vesměs na jméno (kromě orgánů min. vnitra – zda 
též pro příslušníky armády a uniformovaných sborů, budiž rozhod-
nuto) a každý příjemce vstupenky se bude legitimovati. [...] Vstu-
penky budou vyhotoveny dle zaslaných seznamů a odevzdány indi-
viduelně každému návštěvníkovi presidiem soudu v den přelíčení, 
za současné kontroly občanského průkazu. V pozvání bude upozor-
něno, že každý návštěvník musí se vykázati občanskou legitimací.“66 
Tato procedura byla přísně dodržována i u „prověřených“ návštěvní-
ků, jak dokládají dokumenty z Archivu kanceláře prezidenta republi-
ky, která též musela zaslat jmenný seznam svých zaměstnanců.67 Lidé, 
kterým se dostalo „výsady“ dostat vstupenku na proces, byli vybráni 
tak, aby „při projednávání trestné činnosti týkající se určitého kra-
je byli v posluchačstvu zastoupeni především občané z těchto krajů 
(např. při výslechu Horákové  byli přítomni občané z Budějovického 
kraje68 apod.)“.69 Diváci v soudní síni byli každý den obměňováni, 
takže nikdo z nich neměl možnost sledovat celý proces. V soudní síni 
se vystřídalo celkem přes čtyři tisíce lidí z celé r epubliky. 

„Žádný trest pro dr. Miladu Horákovou  není dost velký“

Přijímání rezolucí a pracovních závazků 

Jak otevřeně přiznávají ve výše uvedeném hlášení ostravští komunis-
té, vládnoucí režim se snažil vyvolat doslova pogromistickou náladu, 
davovou hysterii, kdy pracující lid měl projevovat rozhořčení nad 
činy „zrádců a vyvrhelů národa“, dávat najevo nejhlubší opovržení 
nad nimi a žádat pro ně co nejpřísnější tresty. „Vůle lidu“ měla být 
vyjádřena především ve „spontánně“ přijímaných rezolucích. Podle 

66  Viz dokument č. 6.
67 Viz dokument č. 8. 
68  JUDr. Milada Horáková  byla poslankyní Národního shromáždění za Česko-

budějovický volební kraj. 
69  Viz dokument č. 150. 
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přání ÚV KSČ byla po celé zemi svolávána veřejná shromáždění, na 
kterých se hlasovalo o rezolucích žádajících přísný, často výslovně 
absolutní trest pro souzené. 

O příčinách vyvolání této masové hysterie dobové prameny mlčí 
a můžeme tudíž o nich pouze spekulovat. Svou roli zde určitě sehrála 
snaha režimu odvrátit pozornost od stupňující se krize, zejména v eko-
nomické oblasti.70 Tím, že byl nalezen údajný viník, který byl obyva-
telstvu doslova „předhozen“, mělo být alespoň na určitou dobu vysvět-

70  Viz nejnověji např. kompilační práce PERNES, Jiří : Krize komunistického reži-
mu v Československu v 50. letech 20. století. Centrum pro studium demokracie 
a kultury, Brno 2008, s. 45nn. Je s podivem, že v tomto pokusu o syntézu jed-
noho z nejtemnějších období našich novodobých dějin je proces s M. Horá-
kovou  a spol. zmíněn pouze v obrazové příloze, a to u fotografi í, které byly 
převzaty bez udání zdroje z časopisu Paměť a dějiny, roč. 1, č. 1. 

Jeden z tisíců projevů údajné „vůle lidu“ – občané Čakovic hlasují 2. června 1950 pro 
potrestání „vlastizrádců“ a „špionů“. Zdroj: ČTK 
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leno, proč se proklamované zlepšení životní úrovně stále nedostavuje. 
Na „hlas lidu“ se ovšem odvolávali i prokurátoři při žádosti o co nej-
přísnější potrestání obžalovaných ve svých závěrečných řečech. Stejný 
argument se objevuje i v návrhu na neudělení milosti Miladě Horáko-
vé , Janu Buchalovi , Oldřichu Peclovi  a Záviši Kalandrovi , vypracova-
ném prezidentskou kanceláří: „Rozhodnutí pro nejpřísnější potrestání 
vyjadřuje nerozbornou vůli všeho pracujícího lidu, jak dokazují nes-
četná spontánně zasílaná prohlášení.“71 Dochází zde tedy k situaci, kdy 
vládnoucí režim zorganizuje „pogromistickou kampaň“ a vzápětí se 
na ni alibisticky odvolává při zdůvodňování své vlastní krutosti. Při-
pomeňme jen, že v „bratrské“ NDR byly v téže době političtí odpůrci 
diktatury SED z řad příslušníků nekomunistických politických stran 
odsuzováni k daleko nižším a nikoliv hrdelním trestům.72

Dá se předpokládat, že určitý podíl na propagandistické kampani 
měli i sovětští poradci – přípravu „největšího politického procesu“ 
ovlivňovali od samého začátku. Sovětský svaz měl samozřejmě zá-
jem na tom, aby jím zavedený satelitní režim v Československu byl 
legitimizován podobnými kampaněmi, které by mu vyjadřovaly bez-
výhradnou podporu ze strany obyvatel. Jak ale ještě bude ukázáno, 
značná část mezinárodní veřejnosti tuto propagandistickou kampaň 
nepovažovala za vyjádření skutečného smýšlení československé spo-
lečnosti. 

Jazyk rezolucí odsuzujících obžalované z procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. by jistě stál za podrobnou analýzu a nezbývá než si 
povzdechnout nad tím, že již nežije Vladimír Macura , který řeč ko-
munistických propagandistických textů dovedl tak objevně rozebí-
rat.73 Jde o dokumenty, které lze bez přehánění označit za nenávist-

71  Archiv Kanceláře prezidenta republiky (dále jen AKPR); informace pro prezi-
denta republiky k návrhu na neudělení milosti Miladě Horákové , Záviši Ka-
landrovi , Janu Buchalovi , Oldřichu Peclovi  odsouzeným k trestu smrti z 26. 6. 
1950, s. 2. 

72  Sociální demokrat Willy Brundert  a křesťanský demokrat Leo Herwegen  byli 
v dubnu 1950 odsouzeni v tzv. Dessavském monstrprocesu k 15 letům káz-
nice, což byla nejnižší výměra trestu v procesu s Miladou Horákovou  a spol.
Viz WEBER, Hermann : Dějiny NDR. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003,
s. 111. Též viz VINKE, Hermann : Die DDR. Ravensburger Buchverlag, Ravens-
burg 2008, s. 72–73.

73  MACURA, Vladimír: Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Praž-
ská imaginace, Praha 1992.
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Rezoluci žádající co nejpřísnější potrestání souzených „špionů, vrahů a zrádců“ zasla-
li 3. června 1950 Státnímu soudu také zaměstnanci Západočeských lihovarů Plzeň-
-Božkov. Oznamují v ní, že se ještě „těsněji semknou ku společné budovatelské práci“ 
a „zvýší ostražitost a bdělost na svém závodě“.  Zdroj: Národní archiv 
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né, jdoucí proti lidskosti i principům právního státu, za slovní lynč. 
Stejně jako v novinových článcích se v nich odráží newspeak tehdejší 
doby, jsou přeplněné slovy jako „rozvratníci“, „přisluhovači reakce“, 
„agenti západních imperialistů“, „zrůdy naší společnosti“, „spiklenci“, 
„cyničtí špioni“, „zrádci pracujícího lidu“... Odesílány byly Státnímu 
soudu na Pankráci (některé byly adresovány přímo konkrétním pro-
kurátorům), ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu vnitra, prezi-
dentu Klementu Gottwaldovi  nebo předsedovi vlády Antonínu Zá-
potockému . Denně byly jako projev „vůle lidu“ přinášeny v koších 
do soudní síně, čímž byl vytvářen psychologický nátlak na obžalo-
vané a svědky. Po skončení procesu bylo spočítáno, že rezolucí přišlo 
více než 6300.74 Řada z nich byla přetištěna v denním tisku.

Přijímání odsuzujících rezolucí bylo často spojeno s přijímáním 
nových pracovních závazků, s uzavíráním tzv. socialistických smluv 
či s tzv. zpevňováním norem.75 Údajná „záškodnická“ činnost ob-
viněných tak byla stavěna do protikladu vůči budovatelskému úsi-
lí úderníků, kteří byli často uváděni zejména v denním tisku jako 
nejhorlivější kritici „velezrádců“.76 Některé tyto závazky však působí 
z odstupem let poněkud komicky, i když šlo tehdy o naprosto vážně 
míněné záležitosti, vytvářené navíc ve stínu šibenice, který se právě 
díky mohutné propagandistické kampani vynořil nad všemi obžalo-
vanými z procesu s Miladou Horákovou  a spol. Zaměstnanci pivo-
varu ve Velkých Popovicích či krmiči a krmičky z Ostravského kraje 
tak požadují přísný trest pro lidi, kteří se pokoušeli mařit jejich prá-
ci77, pracovníci vyhlášené pražské restaurace U Holubů se zase za-
vazují, že zvýší produktivitu práce.78 Častým závazkem pracovních 
kolektivů je pak proklamované zvýšení bdělosti před dalšími podob-
nými zrádci a agenty západních zpravodajských služeb. 

Značná část signatářů podepsala rezoluce nikoliv z přesvědčení, 
ale ze strachu, nicméně propagandistická „masáž“ byla natolik sil-
ná, že velký počet občanů ze všech vrstev společnosti uvěřil vykon-

74  Viz dokument č. 150; „Rozsudek byl přijat pracujícím lidem republiky s uspo-
kojením a s plným souhlasem. Tomu svědčí více než 6300 resolucí z celé re-
publiky, které schvalovaly přísné potrestání této zločinné bandy.“

75 Viz např. dokumenty č. 44 a 52. 
76 Viz např. dokument č. 82.
77 Viz dokument č. 56 a 51.
78 Viz dokument č. 64. 
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struovaným obviněním a byl ochoten souhlasit i s porušováním zá-
kladních principů právního státu a humanity. „Občané obce Řitky 
shromáždění na veřejné schůzi dne 7. 6. 1950 pozastavují se nad cy-
nismem, s jakým se přiznává 13 souzených zrádců, špionů, rozvrat-
níků a přisluhovačů cizí i místní buržoasní reakce. Rozhořčeni nad 
zrádnými činy, kterými hodlaly tyto zrůdy naší lidské společnosti 
zvrátiti všechny vymoženosti, které si náš pracující lid vydobyl po re-
voluci, žádají spravedlivý a nejpřísnější trest pro tyto vyvrhele [...].“79 
„Rada Obvodního národního výboru v Praze 16 ve své řádné schůzi 
dne 6. června 1950 nutně musela jednat o bouři hněvu a rozhořčení, 
které projevují pracující našeho obvodu při všech příležitostech nad 
činy velezrádné protistátní skupiny rozvratníků. Spravedlivé opo-
vržení a hněv pracujících, kteří svými padesáti pěti tisíci podpisy 
v našem obvodě dali jasnou odpověď imperialistickým podněcova-
telům války [...].“80 „Závodní skupina ČSM při Sdruženém komunál-
ním podniku v Karlových Varech jednak se usnesla žádat potrestání
12 rozvratníků (obžalovaných bylo celkem 13, na jednoho zřejmě za-
pomněli – pozn. aut.), aby byla dána výstraha podobně smýšlejícím 
jedincům [...]. Rozhořčeni nad takovými činy, rozhodli jsme se sta-
novit si jako závazek proti takovýmto lidem zapojení se stoprocentně 
do politického kroužku, kde si hlavně uvědomíme rozdíl mezi kapi-
talismem a socialismem.“ 81 

Ačkoliv řada rezolucí si je velice podobná a nezapře jednotný in-
spirační zdroj, lze přesto mezi nimi nalézt určité nuance. Při čtení 
některých z nich se nelze ubránit dojmu, že pisatelé se snaží ze zada-
ného úkolu vyjít se ctí, hovoří v obecné rovině a nesnaží se ubližovat 
či zostouzet jednotlivé obžalované. Naproti tomu jiné rezoluce vý-
slovně požadují vynesení absolutního trestu jmenovitě pro všechny 
obžalované.82 Nepřekvapí to kupříkladu u bezpečnostních referentů 
ONV v Praze, kteří požadují, „aby byly vyneseny ty nejtvrdší tresty, 

79  NA, f. Státní prokuratura Praha, PSt I 774, 1950, nezpracováno; Místní akční 
výbor NF v Řitce – Rezoluce odhlasovaná na veřejné schůzi 7. 6. 1950 v obci 
Řitka, okres Praha-jih, a zaslaná ministerstvu spravedlnosti.

80  Tamtéž; rezoluce rady Obvodního národního výboru v Praze 16 zaslaná 6. 6. 
1950 Státnímu soudu v Praze.

81  Tamtéž; rezoluce závodní skupiny ČSM při Sdruženém komunálním podniku 
v Karlových Varech zaslaná 6. 6. 1950 Státnímu soudu v Praze.

82  Viz např. dokument č. 59.
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Rezoluce občanů Prahy 14 sepsaná po vyslechnutí referátu prokurátorky Ludmily
Brožové, která požaduje, aby čtyři odsouzení z procesu s Miladou Horákovou a spol. 
byli co nejrychleji popraveni. Zdroj: Národní archiv
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Rezoluce zaměstnanců pražského Komunálního podniku, v níž vyjadřují souhlas 
s přísným potrestáním „vyvrhelů“ a děkují všem, „kdo se bdělostí zasloužili o jejich 
odhalení“ a „zasloužené potrestání“. Rezoluce byla odeslána 16. června 1950, tedy 
v době, kdy se čekalo, zda prezident Klement Gottwald využije svého práva a zmírní 
hrdelní rozsudky pro čtyři odsouzené. Tato i stovky dalších rezolucí měly dokázat, že 
„lid“ si přeje vykonání trestů smrti.  Zdroj: Národní archiv
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neboť je nutno tyto pozůstatky plevele vytrhati i s kořeny“.83 Našly 
se však i takové kolektivy, které výslovně požadovaly udělení trestu 
smrti a jeho v ykonání na vš ech třech obžalov aných ženách.84 

Některým lidem nestačil pouze podpis pod rezolucí v zaměstnání 
či ve stranické organizaci, ale psali též osobní dopisy prokurátorům 
či soudcům a žádali přísné potrestání obžalovaných. Tyto dokumen-
ty jsou neuvěřitelným svědectvím o míře fanatismu některých pisa-
telů a též o síle a účinnosti propagandistické kampaně. Tyto dopisy 
vznikaly totiž z vlastního přesvědčení, bez jakéhokoli nátlaku, často 
byly psány v soukromí a rukopisně. Není zcela bez zajímavosti, že 
mezi pisateli těchto dopisů nalezneme převážně ženy. „Soud vyřkl 
rozsudek nad špiony a zrádci naší lidově demokratické republiky. 
Jako žena k ženě musíme ti napsati, že tento rozsudek není spra-
vedlivý. […] Navrhujeme okamžitě všechny pověsit. [...] Byly jsme 
v Národním domě na Smíchově 8. června 1950, kdy tam přednášeli 
účastníci tohoto přelíčení. Sledovaly jsme celý proces jak v rozhlase, 
tak i Rudém právu a s hrůzou jsme poslouchaly, co na nás všechno 
připravovali. Po přečtení rozsudku se zdvihla vlna nevole a rozhoř-
čení nad těmito vrahy a zrádci, že dostali tak malé tresty. Všichni 
přítomní proti tomu protestovali a navrhovali trest smrti všem. [...] 
Pevně věříme, že toto vezme naše lidové soudnictví za svůj úkol,“ 
napsali kupříkladu v osobním dopise prokurátorce Ludmile Brožové  
Alžběta Jandová  a Marta Egerová .85 Jiný dopis, tentokrát anonymní, 
vyzýval zase ministra spravedlnosti Štefana Raise , aby nařídil obno-
vit někdejší popraviště z doby nacistické okupace, tzv. pankráckou 
sekyrárnu, kde měli být podle přání pisatelů hromadně stínáni od-
půrci lidovědemokra tického režimu.86 

Vyskytl se i poměrně ojedinělý případ pokusu o stažení podpisu 
pod rezolucí, respektive o zmírnění jeho dopadu. Českobratrský fa-
rář z Vrchlabí Josef Kovář  tak zaslal Státnímu soudu dopis, ve kte-
rém připouštěl, že sice podepsal rezoluci požadující přísné potrestání 
zrádců, ale ze zásadních důvodů nesouhlasí s trestem smrti.87 

83  Viz dokument č. 81.
84  Viz dokument č. 47. 
85  Viz dokument č. 141. Další osobní dopisy, požadující přísné potrestání obža-

lovaných, viz dokumenty č. 139–143. 
86  Viz dokument č. 143.
87  Viz dokument č. 133.
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Rezoluce dostaly za úkol podepisovat nejen pracovní kolektivy, ale 
také masové organizace sdružené v Národní frontě (Revoluční odbo-
rové hnutí, Československý svaz žen, Československý svaz mládeže, 
Sokol, Svaz bojovníků za svobodu, Československý červený kříž, Svaz 
dobrovolných hasičů atd.). 

Zvláštní pozornost byla věnována příslušníkům nekomunistic-
kých stran – tedy Československé strany socialistické a Českosloven-
ské strany lidové, jejichž postoj k procesu byl sledován právě v rámci 
struktur Národní fronty. Je zajímavé, že zatímco vedoucí představi-
telé těchto stran velice rychle pochopili, že nyní musí osvědčit loaja-
litu k novému zřízení88, nižší funkcionáři a prostí členové měli často 
problém naplivat na svoji vlastní minulost a své někdejší politické 
předáky označit za „zrádce“ a „vyvrhele“. Ze zpráv získaných „po li-
nii Národní fronty“ je patrný zásadní odpor vůči procesu především 
v kruzích bývalých národních socialistů: „Podle zpráv ve všech kra-
jích se objevili jednotlivci nebo i organisace ČSS, které nesouhlasily, 
ať už s některými momenty procesu nebo s celým procesem. Tak na-
příklad České Budějovice, v obci Zadní Zborovice, okres Strakonice 
a prý v dalších jmenovitě uvedených obcích jednotlivci sympatisova-
li se záškodníky. Jde vesměs o bývalé členy nár[odně] soc[ialistické] 
strany, kteří nevstoupili do ČSS a kteří jsou známí pro své nepřátelské 
smýšlení vůči lidově demokratické republice. [...] Ze všech zpráv vy-
svítá jedno: že všechny resoluce a projevy nesouhlasu se zrádci byly 
učiněny až po poradě všech složek na KAV NF nebo po výzvě ústředí 
ČSS. Tomu konečně odpovídá i zjištěná skutečnost, že z téměř 6000 
resolucí došlých během přelíčení Státnímu soudu, je pouze pět reso-
lucí z organisací ČSS.“89 Na Liberecku dokonce došlo k situaci, kdy 
členové okresních a místních výborů ČSS rezignovali, aby nemuseli 
odsuzující rezoluce přijmout. Podobně se zachovali i funkcionáři na 
Přeloučsku, když složili své funkce s tím, že stejně brzy dojde k pře-
vratu. Nejvážnější incident byl však zaznamenán v Plzni, kde byla 
přijata rezoluce následujícího znění: „Krajské předsednictvo Čs. stra-
ny socialistické v Plzni odsuzuje jakoukoli protistátní činnost. Od-
souzení uvedené skupiny považuje za věc soudu a zákonů daných 
lidem, který jistě řádně uváží vinu obžalovaných a dojde k nezávislé-

88 Prohlášení předsednictva ČSS a ČSL viz dokumenty č. 75 a 63.
89 Viz dokument č. 147. 
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mu rozhodnutí, jak to vyžaduje Ústava 9. května 1948.“ Tato rezoluce 
však byla vedením strany shledána jako příliš mírná, ba takřka pro-
vokativní, a tak byli všichni členové krajského výboru odvoláni.90 

Méně informací se zachovalo z prostředí Československé strany 
lidové. Zarážející je však reakce některých prorežimních katolických 
duchovních, kteří se také nechali strhnout lavinou nenávisti a při-
spěchali se svým polínkem na hranici „vlastizrádců“ a „špionů“: „My, 
římskokatoličtí duchovní Ostravského kraje, žijeme v úzkém spojení 
s naším pracujícím lidem, cítíme s ním a přejeme mu zlepšení jeho 
životní úrovně. Dávno jsme se sešli s našimi budovateli na základě 
praktického života v nejužší spolupráci a plně oceňujeme skutečnost, 
že právě v přítomné době nacházíme u naší vlády pro své kněžské 
působení větší porozumění než kdykoliv předtím. Duchovní nena-
cházejí dnes nikde lepšího přijetí než mezi pracujícím lidem. Proto 
odsuzujeme všechny rozvratníky i záškodnickou činnost. Odsuzuje-
me pokusy o rozpoutání nové války a pohrdáme těmi, kteří zradili 
vlastní národ a dali se do služeb cizáckých nepřátel republiky.“91

Našli se však i takoví lidé, kteří svůj podpis pod podobná pro-
hlášení připojit odmítli, i když si byli vědomi toho, jaké následky to 
pro ně bude mít. K takovým lidem patřil významný český internista 
Zdeněk Mařatka , syn sochaře Josefa Mařatky , jenž mimo jiné vytvo-
řil na přelomu 20. a 30. let monumentální pomník československým 
legionářům nazvaný Praha svým vítězným synům.92 MUDr. Mařatka  
v roce 1950 působil na II. interní klinice Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a tehdejší společenskou atmosféru popsal ve svých 
vzpomínkách: „Kromě všech ústrků byl můj morální postoj vysta-
ven těžkým zkouškám zvláště tehdy, když nás nutili pronášet k me-
dikům politicky inspirované projevy nebo podepisovat akce souhla-
sící s rozsudky inscenovaných procesů. Nejhorší bylo, když nás nutili 
podepsat prohlášení, že souhlasíme s odsouzením dr. Milady Horá-
kové  k trestu smrti za domnělou vlastizradu. Odmítl jsem připojit 
svůj podpis na tu listinu, podobně jako prof. Herles a sekretářka paní 

90 Tamtéž.
91 Viz dokument č. 98.
92  Pomník byl slavnostně odhalen na náměstí Pod Emauzy 28. 10. 1932, za nacis-

tické okupace byl však zničen. Po r. 1989 byl znovu vytvořen a opět slavnostně 
odhalen 28. 10. 1998.
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Borovcová. To vše ovlivnilo můj další osud na klinice.“93 Zdeněk Ma-
řatka musel stejně o osm let později univerzitu opustit. 

Podobným způsobem si zachoval svoji čest tváří v tvář davové 
hysterii známý sokolský činovník Viktor Heller , který byl tehdy za-
městnán ve Státní pojišťovně ve Spálené ulici. „I my jsme byli všich-
ni svoláni a předseda akčního výboru Axman přečetl rezoluci, v níž 
všichni žádáme, aby nad touto ‚zmijí‘ Horákovou vynesl Nejvyš-
ší soud94 rozsudek smrti. Když nám byla rezoluce přečtena, vyzval 
předseda přítomné, kdo je pro tuto rezoluci. Zvedl se les rukou. Ax-
man se sarkastickým gestem prohlásil: ‚Je snad někdo proti?‘ A já 
jsem se tehdy neudržel a zvedl jsem ruku. V tom okamžiku jsem 
zjistil zděšení ve tváři Axmana. Ukázal na mne a přede všemi prohlá-
sil: ‚Jeden zrádcovský hlas!‘ Všichni se ulekaně obrátili směrem, kam 
Axman ukazoval. Všichni mne dobře znali a věděli, že jsem byl až 
do roku 1948 jednatelem Čs. obce sokolské a kromě toho i jednate-
lem XI. všesokolského sletu...“95 Manželka Viktora Hellera nedlouho 
poté spáchala sebevraždu, přesto byl Heller  v roce 1954 zatčen a pro 
údajné kontakty s emigrantem Evženem Köpplem  odsouzen k deseti 
rokům vězení, po odvolání mu byl trest ještě navýšen.96 

Další jednotlivé případy perzekuce lidí, kteří odmítli zvednout 
ruku pro potrestání „vlastizrádců“ z procesu s Miladou Horákovou  
a spol., zaznamenal spisovatel a publicista Miroslav Ivanov. V Roky-
canech tak byla postižena Marie Brabcová , která odmítnutí podpisu 

93  MAŘATKA, Zdeněk : Paměti. Medicína, umění a život v osmi politických reži-
mech. Karolinum, Praha 1997, s. 100. 

94 Správně Státní soud. 
95  IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové, s. 332–333.
96   O Viktoru Hellerovi  nedávno natočila Česká televize v rámci cyklu Neznámí 

hrdinové dokumentární fi lm To Vám přijde draho! (2008, režie Roman Váv-
ra ). Jméno Viktora Hellera  se ovšem objevilo též na tzv. Cibulkových sezna-
mech spolupracovníků Státní bezpečnosti. V. Heller  se k tomuto faktu vyjád-
řil v článku otištěném v Necenzurovaných novinách 1. 1. 1992. Vysvětluje zde, 
že po smrti své manželky byl StB zatčen a vyslýchán a nakonec s poukazem 
na rodinnou tragédii propuštěn s tím, že musí podepsat prohlášení o mlčen-
livosti. Poté se příslušníci StB snažili nutit jej k aktivní spolupráci. Když neu-
spěli, zatkli Hellera  podruhé a nechali jej postavit před soud. Hellerův  dopis 
komentovala redakce NN slovy, že jeho pisatel je jedním z lidí, „kteří se do 
tenat StB dostali vskutku nešťastným způsobem“. Příběh Viktora Hellera  tak 
zůstává vedle výjimečného případu osobní statečnosti i ukázkou toho, že naše 
moderní dějiny nejsou černobílé. 
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pod rezoluci zaplatila ztrátou učitelského zaměstnání, jelikož byla 
shledána nezpůsobilou k výchově mladé generace. Podobný osud 
potkal dva zaměstnance Nejvyššího správního soudu v Brně, dr. No-
votného a dr. Pfl anzera, kteří byli po zdržení se hlasování o protestní 
rezoluci suspendováni a následně nasazeni do manuálních profe-
sí. Jan Vychodil  z Horní Libiny na Šumpersku byl zase za vyjádře-
ní sympatií k obžalovaným z procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a za pronesení prorocké věty „Nebojte se, však komunisté za chvíli 
sežerou jeden druhého!“ odsouzen k devítiměsíčnímu vězení, kte-
ré si odpykal v jáchymovském dolu Svornost.97 Až takovou podobu 
mohlo mít pouhé vzepření se „pogromistické náladě“, vyvolané ko-
munistickým režimem...

Nenávistná kampaň pokračovala i po vynesení rozsudku. Jak je 
patrné z již výše citovaného dopisu, adresovaného Ludmile Brožové , 
ministerstvo spravedlnosti po skončení procesu organizovalo před-
nášky v továrnách a na „veřejných táborech lidu“. Několik desítek 
pro tento účel vyškolených referentů ministerstva, ale také soudců 
a prokurátorů jezdilo po celé republice a přednášelo o procesu a jeho 
politických závěrech. Tyto projevy vyslechlo více než sto tisíc obča-
nů. Aktivní byla především „dělnická prokurátorka“ Ludmila Brožo-
vá  – 15. června vystoupila na shromáždění občanů Prahy 14, kteří 
poté odhlasovali rezoluci, požadující rychlé vyřízení odvolání obža-
lovaných a neodkladné vykonání trestů smrti.98 Projev Brožové  byl 
zřejmě velmi sugestivní – v dopise zaslaném Státní prokuratuře jedna 
z občanek Prahy 14 uvádí, že v ní „zanechal hluboký dojem“.99 O čtyři 
dny později vystupovala Brožová  pro změnu v Ostravě na přednášce 
pořádané Lidovou akademií při Jednotném národním výboru. Z re-
portáže v odborářském deníku Práce, jež o tomto shromáždění infor-
movala100, dokonce vyplývá, že svým projevem zcela zastínila druhé-
ho přednášejícího – významného právního odborníka JUDr. Viktora 
Knappa , kterému navíc novináři zkomolili jméno na „Knop“.101 

Přednášet jezdil i Josef Urválek , jenž vystoupil kupříkladu v Čes-

 97  IVANOV, Miroslav : Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové, s. 332–333. 
 98  Viz dokument č. 78.
 99 Viz dokument č. 142.
100 Viz dokument č. 105. 
101  Blíže k jeho osobě viz dokument č. 8, pozn. č. 5. Knappova  zpráva o procesu 

s M. Horákovou a spol. viz dokument č. 144. 
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kých Budějovicích.102 Člověka však mrazí při představě přednášky, 
která proběhla v den poprav odsouzených: 27. června 1950 mezi čtvr-
tou a šestou hodinou ranní předseda senátu Státního soudu JUDr. 
Karel Trudák  a Ludmila Brožová  sledovali, jak na pankrácké šibe-
nici postupně dodýchávají Záviš Kalandra , Oldřich Pecl , Jan Buchal  
a Milada Horáková , a téhož dne o několik hodin později oba řečnili 
k pražskému lidu na manifestaci svolané na náměstí Prokopa Holého 

102 Viz dokument č. 146.

V den vynesení rozsudku, 8. června 1950, měl náměstek ministra spravedlnosti
JUDr. Alfréd Dressler v pražské ČKD přednášku o novém trestním zákoně. ČTK fo-
tografi i doplnila tímto textem: „Všichni zúčastnění zákon schvalovali a tím nejlépe 
vyjádřili svoji touhu ubránit vymoženosti pracujícího lidu v lidově demokratickém 
Československu proti každému záškodníku a zrádci.“ Nikdo tehdy nemohl tušit, že 
o dva roky později nastoupí po odvolání z funkce Dressler do ČKD jako dělník.
 Zdroj: ČTK 
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na Žižkově.103 Ani poté však veřejná shromáždění svolaná k „největ-
šímu politickému procesu“ neustala – 14. července přednášel v praž-
ském Slovanském domě na téma proces s Miladou Horákovou  a spol. 
sám náměstek ministra spravedlnosti Karel Klos .104

„Každého podezřelého ohlásíme“

Zapojení dětí

Propagandistická kampaň provázející „proces s vedením záškodnic-
kého spiknutí proti republice“ se nevyhnula ani nejmenším.105 Jedná 
se o jeden z nejsmutnějších příkladů manipulace s dětmi. Podle ko-
munistických instrukcí měli o „velezrádném počínání záškodníků“ 
promluvit k žákům všech stupňů pokrokoví učitelé a inspektoři. „Do-
poručujeme organisování slohových úloh na thema: Zrádci vlastního 
národa,“ stálo v jednom z pokynů.106 Učitelé měli upozornit především 
na „zvrhlý charakter obžalovaných“. Ve třídách byly zavedeny takzva-
né pětiminutovky, během kterých byly děti o procesu každý den „ná-
ležitě“ poučovány. Povinně také poslouchaly školní rozhlas se zprá-
vami z jednotlivých dnů přelíčení a procesu byly věnovány i hodiny 
vlastivědy a češtiny. O tom, v jakém duchu byli školáci informováni, si 
lze udělat obrázek právě při pročítání jejich rezolucí. Obžalovaní byli 
dětem líčeni jako zrůdy, které si ze všeho nejvíc přejí válku, jako lidé 
dopouštějící se stejných zvěrstev jako za války nacisté. Pro představu 
citujeme z rezoluce žáků národní školy v Újezdě u Vizovic z 6. června 
1950. Žádají v ní, aby Státní soud „potrestal co nejpřísněji rozvratníky, 

103  Dr. Trudák  a prokurátorka Brožová  promluví k pražskému lidu. Práce, 27. 6. 
1950, s. 4. Zpráva byla uveřejněna i v dalších denících.

104  Po skončení jeho řeči StB spokojeně konstatovala: „Státněbezpečnostní
ochrana projevu byla provedena 6 orgány referátu 56. Ve směru ohrožení 
JUDr. Karla Klose  nebo rušení jeho projevu se nevyskytly žádné závady.“
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. 310 (Velitelství Státní bezpeč-
nosti), sign. 91–1, fol. 136; hlášení velitele sektoru BAa-II zástupci velitele StB 
plk. Osvaldu Závodskému  ze 14. 7. 1950.

105  K tématu též: FORMÁNKOVÁ, Pavlína : Propaganda pro nejmenší. Dětská 
literatura ve službách komunistických idejí. Dějiny a současnost, 2007, roč. 29, 
č. 1, s. 17–20; FORMÁNKOVÁ, Pavlína: My, žáci, žádáme trest smrti. Mladá 
fronta Dnes, 16. 6. 2007, Kavárna, s. D/5.

106  Viz dokument č. 12. 
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kteří se proti budovatelským snahám pracujícího lidu i pracujících 
dětí staví nepřátelsky a chtějí přivolat nové Lidice, Ležáky a Plošti-
ny. Co dělala obžalovaná Horáková , Zemínová , Hejda  a všichni jejich 
společníci, když tyto osady hořely a s plameny požárů šlehaly k obla-
kům i bolestné hlasy mučených? Zapojili se mezi fašistobijce? Ne, jistě 
nemohli! Děti těchto obžalovaných jistě pláčí, že mají takové rodiče, 
kteří kopou nové společné hroby pro ně a pro nás všechny. My však 
prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého pode-
zřelého ohlásíme“.107 Těmto dětem nikdo neřekl, že šest z třinácti obža-
lovaných, včetně „hlavy spiknutí“ Milady Horákové , prožilo nacistic-
kou okupaci ve věznicích a koncentračních táborech. A tyto lidi nyní 
posuzovali žáci národní školy. „Spravedlivý hněv“ školáků dopadl na 
obžalované také proto, že podle nich toužili žít stejně jako za první re-
publiky požitkářským, rozmařilým životem a je chtěli nechat hladovět. 
Pranýřovány byly především souzené ženy. Připomeňme, že všech-
ny tři – Milada Horáková , Antonie Kleinerová  i Fráňa Zemínová  –
se výrazně angažovaly v sociální oblasti. Především Fráňa Zemínová , 
jedna z nejskromnějších poslankyní vůbec, se snad i proto, že sama 
zůstala bezdětná, brala za děti cizí. Svou pověstně „prořízlou“ pusou se 
ve sněmovně hlasitě ozývala vždy, když šlo o jejich práva a ochranu. 

Do kampaně se zapojily i dětské časopisy. Takovéto výrazy na-
příklad použil při líčení procesu dětský časopis Pionýr: „Sešla se tu 
věru pěkná směs vyvrhelů: dva bývalí milionáři, kteří chtěli válku, aby 
mohli opět být milionáři. Tři zkrachovalé politikářky, spjaté s milio-
nářskými podvodníky svou nenávistí k pracujícímu lidu, jimž Vítězný 
únor udělal tlustou čáru přes jejich pletichářský rozpočet. Šly celý svůj 
život proti lidu, a proto je vyhodil vítězný lid na smetiště dějin. Z bah-
na tohoto smetiště usilovaly o návrat ke své pochybené ,slávě‘ cestou 
velezrady, vraždy a atomové války. Jen s největším odporem je možno 
hledět do těchto tváří, v nichž je zapsáno zavilé nepřátelství k lidově 
demokratické republice a jejímu lidu. Jako zákeřné chobotnice, které 
se bojí světla, protože by se v něm zjevila celá jejich ohyzdnost, snaži-
la se hrstka politických ztroskotanců napadnout naši výstavbu a naše 

107  Viz dokument č. 58; NA, f. Státní prokuratura Praha, PSt I 774, 1950, nezpra-
cováno; rezoluce žáků národní školy v Újezdě zaslaná Státnímu soudu 6. 6. 
1950.
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budování.“108 Do dětských duší byla zasazována nenávist. Soucit byl 
považován za něco nepatřičného, „neuvědomělého“, nábožensky za-
slepeného: „Na vyšší hospodářské škole z řad děvčat, i když s potres-
táním byl vysloven souhlas, nebyl projeven souhlas s trestem smrti 
pro Horákovou , a to v několika případech z důvodů náboženských 
a v několika případech z důvodů citových.“109 Děti byly navíc zneuží-
vány k donášení na své rodiče. Učitelé na žácích nenápadně vyzvídali, 
co se o procesu říká u nich doma, a děti zároveň dostaly za úkol nosit 
rodičům dopisy, ve kterých jim oznamovaly „své stanovisko k proce-
su“ a v nichž je přiváděly do úzkých tím, že je žádaly, aby se také vyjá-
dřili.110 Právě do těchto krutých let sahají kořeny pokrytectví většino-

108  Viz dokument č. 107; Odsouzeni! Pionýr, 1949–1950, roč. 5, s. 420–421.
109  Viz dokument č. 39; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 25, opis dopisu Okres-

ního výboru KSČ Náchod z 9. 6. 1950.
110  Viz dokument č. 29; NA, f. 02/4, sv. 15, arch. j. 129, fol. 23; dálnopis Krajského 

výboru KSČ Gottwaldov z 6. 6. 1950.

Bezprostředně předtím, než byly děti zapojeny do kampaně kolem procesu s Miladou 
Horákovou a začaly psát rezoluce žádající přísné potrestání „zrádců“, podepisovaly ji-
nou rezoluci, tzv. mírovou (Stockholmskou) výzvu. Fotografi e byla pořízena 31. května 
1950, v den zahájení procesu, na národní škole v Praze-Dejvicích.  Foto: ČTK 
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Společná rezoluce pionýrů a příslušníků Sboru národní bezpečnosti zaslaná Státnímu 
soudu v Praze, která plně souhlasí s rozsudky nad „vlastizrádci a špiony“. 

Zdroj: Národní archiv
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vé společnosti, které trvalo po celé období komunismu – tj. přijmutí 
faktu, že jinak se mluví doma a jinak ve škole a v práci.

Nejen dospělí, ale i děti slibovali v rezolucích, že budou bdělé 
a ostražité: „My, žákyně a žáci 3. střední školy v Praze XI, t. č. ve ško-
le v přírodě v Přísečnici, připojujeme se k hlasům všech věrných lidí 
a žádáme nejpřísnější tresty rozvratníkům naší vlasti. Děkujeme za 
bdělost a ostražitost SNB. Slibujeme, že i my zvýšíme svoji ostraži-
tost a budeme věrnými strážci naší vlasti. Našim ochráncům zdar!“111 
A většina dětských dopisů končí stejně jako dopisy jejich rodičů – 
nějakým závazkem. Jestliže dospělí slibují zvýšit normu nebo okopat 
více řepy, děti „dávají rozhodnou odpověď rozvratníkům“ například 
tím, že vyplejí záhonky kolem školy, nasbírají padesát kilogramů sta-
rých hadrů, uklidí školní dvůr nebo se budou snažit být první ve sbě-
ru chroustů112. Jiné zase slibují, že „60 procent žáků naší třídy vstoupí 
ještě tento měsíc do Pionýrské organisace“113 nebo že rozšíří „naši 
úderku v prvouce na celou třídu“114. Na některých dětských rezo-
lucích je znát, že pedagogové si přece jen chtěli zachovat tvář, jejich 
svěřenci nevolají po krvi, po trestech smrti, ale obecně píší o touze 
žít v míru, radovat se ze sluníčka.115 

V souvislosti s tím, co se odehrávalo v červnu 1950 na českosloven-
ských školách, je na místě zmínit událost, která se stala na gymnáziu 
v Českém Brodě. Patnácté číslo exilového časopisu Zpráva o Českoslo-
vensku z roku 1950 přineslo článek nazvaný Dozvuky procesu se sku-
pinou dr. Milady Horákové.116 Je v něm popisována kauza, která měla 
tvrdý dopad na českobrodské gymnazisty. Co se tehdy stalo? Zpráva 
o Československu uvádí, že tamní studenti se na konci školního roku 
vypravili na výlet. Tam si někteří mimo jiné s pietou vyprávěli o dr. 

111  Viz dokument č. 73; NA, f. Státní prokuratura Praha, PSt I 774, 1950, nezpra-
cováno; rezoluce žáků 3. střední školy v Praze XI, t. č. na škole v přírodě v Pří-
sečnici, zaslaná 9. 6. 1950 Státnímu soudu. 

112  Viz dokument č. 57.
113  NA, f. Státní prokuratura Praha, PSt I 774, 1950, nezpracováno; rezoluce žáků 

4. třídy národní školy ve Slavičíně, nedatováno.
114  Viz dokument č. 76.
115  Viz dokument č. 71.
116  Viz dokument č. 123; Dozvuky procesu se skupinou dr. Milady Horákové (šif-

ra JJ). Zpráva o Československu (Report on Czechoslovakia), 1950, roč. 1, č. 15 
(1.–15. 8.). National Committee for a Free Europe – Research and Information 
Center, New York 1950, s. 15–16.
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Propagandistická kampaň provázející „proces s vedením záškodnického spiknutí proti 
republice“ se nevyhnula ani nejmenším. Jedná se o jeden z nejsmutnějších příkladů 
manipulace s dětmi.  Zdroj: Národní archiv
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Provolání sepisovaly školní i pionýrské kolektivy po celém Československu. 
 Zdroj: Národní archiv
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Další z rezolucí, které sepisovaly školní kolektivy. 
 Zdroj: Národní archiv
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Miladě Horákové  a dalších popravených a odsouzených. Dokonce si 
z úcty k nim měli vzít jejich jména. Jedna spolužačka ale o jejich po-
čínání informovala svého otce, který vše ihned ohlásil okresnímu se-
kretariátu KSČ. Do školy přijela StB, nastalo vyšetřování, studenti byli 
vyloučeni ze studia a ten,  který byl označen za hla vu „tajného krouž-
ku“, měl být voděn ulicemi města s nápisem „Toto je vedoucí zvrhlé 
české mládeže“. Článek má pravdivé jádro. Takto zavzpomínal na tra-
gický konec školního roku 1949/1950 tehdejší ředitel českobrodského 
gymnázia Jaromír Klenka : „Třída odjela na výlet s několika kytaris-
ty a dobrými zpěváky. Měli rozmanitý repertoár vybraných písniček, 
mezi nimi jednu od Voskovce  a Wericha , v níž jsou slova: ,Kde jsou ty 
nacistický svině… asi někde v Argentině… Sieg Heil!‘ Prostá klukov-
ská recese! Nic by se jistě nestalo, kdyby někdo celou situaci nevylíčil 
jinak. V této třídě byla dcera tehdejšího předsedy MNV Josefa Brta  a ta 
doma podrobně vylíčila zážitky z výletu svému otci. Ten se chopil pří-
ležitosti, aby vysoko vyrostl na partajním žebříčku, a ihned celou zále-
žitost hlásil na sekretariátě KSČ. A aféra byla na světě. Je potřeba ještě 
vysvětlit, že někteří žáci této třídy z Kostelce [nad Černými lesy] prá-
vě hráli v divadelní hře, kde se zpívá i tato jmenovaná písnička a kde 
herci měli na kostýmech hákové kříže. Ty si kostelečtí studenti také 
vzali s sebou na výlet. Konečně se našlo spojení se zrádnou skupinou 
dr. Ripky , který byl v Londýně, a s utečencem Cornem 117 z Kostelce, 
který byl v tu dobu již v Kanadě! Tak se z hloupé recese stala celostát-
ní záležitost. ‚Nacistická skupina na gymnáziu v Českém Brodě‘, ‚Roz-
vratná skupina Ripkova  byla odhalena‘ – takové byly titulky v novi-
nách. Proč Josef Brt  okamžitě po výletě celou věc udal? Situace kolem 
jeho osoby byla v roce 1945 trochu nejasná. Přišly o něm nepříznivé 
zprávy z Doubku, kde za protektorátu působil jako učitel. […] Aféra 
se studenty Brtovi  přinesla chvíli, kdy se mohl markantně ukázat jako 
obhájce socia lismu, jak o sobě často zdůrazňoval, a vystoupit proti 
rozvracečům republiky. Vyšetřování ve škole i mimo školu trvalo ně-
kolik dní. Ve škole mezi žáky i profesory nastalo zděšení. Vyšetřování 
bylo vedeno s desítkami žáků z různých tříd. Byli vytipováni studenti,

117  Míněn národněsocialistický komunální politik Jiří Corn  (1920–1996), pová-
lečný předseda Národního výboru v Kostelci nad Černými Lesy, pozdější or-
ganizátor čs. demokratického exilu v Kanadě a držitel řádu T. G. Masaryka in 
memoriam. Blíže k jeho osobě viz IVANOV, Miroslav : Čech v Kanadě. Faun, 
Praha 1994. 
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jejichž rodiče byli kulaky, živnostníky a představiteli inteligence, a byly 
pořízeny seznamy těch, kdo mají být vyloučeni, případně nedoporu-
čeni k dalšímu studiu po maturitě. Při vyšetřování se například zjišťo-
valo, kdo dělal vtipy na soudružku Martu Gottwaldovou  nebo dělal ve 
škole ironické narážky na současné poměry.118 Celou akci vedl krajský 
tajemník B. Kozelka, známý svým arogantním vystupováním, a ten 
také přinášel další obvinění a seznamy žáků, kteří musejí být vyloučeni 
buď celostátně, nebo jen místně.“119 Rok před maturitou bylo ze školy 
vyloučeno celkem 17 studentů.120

„Žena, jež ztratila poslední zbytky lidské podoby“

Kampaň v ofi ciálních sdělovacích prostředcích

Závěrečná zpráva, celkově hodnotící organizaci procesu, konstatu-
je, že „hlavní propagační práci vykonal tisk a rozhlas“.121 Pokusíme 
se nyní nastínit, jak organizace celé mediální kampaně v praxi pro-
bíhala a zaměříme se na její charakteristické rysy. Neboť přestože 
zprávy a komentáře jednotlivých deníků a týdeníků si byly v mno-
hém podobné, lze přesto najít specifi ka, která jsou pro ten který list 
typická. 

Závěrečná zpráva o procesu shrnuje: „Při hlavním přelíčení byli 
stále přítomni žurnalisté ze všech domácích denních listů i týdeníků, 
kteří byli předem podrobně o procesu informováni na tiskové kon-

118  Podle pamětníků „jmenovaná, politicky zfanatizovaná spolužačka dlouho sbí-
rala všechny drobné legrácky a vtipy, které ve třídě padly při hodinách nebo 
o přestávkách, a informovala o nich otce. Byly to narážky na nedostatek kultu-
ry v projevech tehdejších politiků, na poměry v JZD, jemná ironie při hodině 
matematiky, kdy na tabuli byl zlomek 1/5 a profesor zkonstatoval, že to platí 
pouze v matematice, protože v demokratickém státě nikdy nemůže mít jed-
nička navrch (číslo 1 měla ve volbách komunistická strana)“. Causa padesátá 
léta. Gymnázium Český Brod 1919–1994. Almanach k 75. výročí založení školy. 
Český Brod 1994, s. 22. 

119 Tamtéž; Jaromír Klenka : Ze vzpomínek, s. 28.
120  Tamtéž, s. 84. Součástí almanachu je např. i kopie rozhodnutí o vyloučení ze 

studia jedné z tehdejších gymnazistek Heleny Karlíkové . V odůvodnění stojí: 
„Žákyně byla členem skupiny, která se vytvořila v III. třídě zdejšího ústavu 
a která svými projevy dokazovala negativní postoj k lidově demokratickému 
zřízení v Československé republice“ (s. 29).

121  Viz dokument č. 150.
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ferenci uspořádané ministerstvem spravedlnosti. Ze zahraničí byli 
přítomni zástupci tisku SSSR122 a zemí lidové demokracie 123. Dále 
byli přítomni zástupci pokrokového západního tisku, zejména časo-
pisů Daily Worker124, Unitá125, Drapeau Rouge, L’Humanité. Rovněž 
se procesu zúčastnili žurnalisté zastupující vládní tisk západních vel-
mocí. Denně byly pořádány konference prokurátorů, předsedy sená-
tu a zástupců ministerstva spravedlnosti s novináři. Každý den byla 
připravena pro tisk úřední zpráva. Průběh procesu během jeho trvá-
ní i delší dobu po vynesení rozsudku byl denně tiskem komentován 
v úvodnících, v jednotlivých redakčních článcích i ve článcích děl-
nických dopisovatelů. Tisk též uveřejňoval podstatný obsah resolucí 
a protestních schůzí v závodech ze všech míst republiky. Význačným 
činem propagačním byly rozhlasové komentáře a záběry zachyce-
né na zvukový pás přímo při hlavním přelíčení, které byly několi-
krát denně vysílány v rozhlasových novinách. Tyto reportáže se těšily 
mimořádné pozornosti obyvatelstva a bylo zjištěno průzkumem, že 
obecenstvo dychtivě očekávalo začátek relací. Z obsahu četných re-
solucí je patrno, že pracující lid čerpal své znalosti o procesu právě 
z rozhlasových zpráv.“126 

Dokumenty ministerstva informací a osvěty dokládají, že otáz-
ka zahraničních novinářů nebyla zcela jednoduchá. Vedly se dlouhé 
diskuse o tom, komu bude povolen vstup do soudní síně, a zmatky 
nastaly při zajišťování tlumočení v prvních dnech konání procesu. 
Někteří novináři nebyli zcela spokojeni s kvalitou tlumočnických 
služeb, např. redaktor Daily Worker Sam Russel  se dotazoval, proč 
byla nejlepší tlumočnice přidělena „reakčním“ novinářům. Na to mu 
ministerstvo informací odpovědělo, že tlumočit „reakčním“ noviná-
řům je velmi choulostivý úkol, který je možné svěřit jen tomu, kdo 
není pouze jazykově, ale také politicky spolehlivý a má zkušenost
s tím, jak na časté dotazy těchto žurnalistů odpovídat. V této souvis-

122  Články z hlavního sovětského deníku Izvjesti viz dokumenty č. 114 a 116. Za 
překlad těchto textů děkujeme Mgr. Michalu Térovi , Ph.D. 

123  Tisk socialistických zemí střední a východní Evropy zastupují v naší edici 
články z deníku Polské sjednocené dělnické strany Trybuna Ludu. Viz doku-
menty č. 113, 118 a 121. Za překlad těchto textů děkujeme Petrušce Šustrové. 

124 Viz dokument č. 104.
125  Viz dokument č. 115.
126  Viz dokument č. 150.

MH - Kniha 1.indb   79MH - Kniha 1.indb   79 11.12.2008   6:17:1111.12.2008   6:17:11



80

losti si pak ministerstvo informací a osvěty stěžovalo na ministerstvo 
zahraničních věcí, které prý závazně slíbilo, že dá k dispozici své tlu-
močníky, ale pak vedle „s[oudružky] Freundové uvolnilo už jen pí 
Pavlíkovou, která není členem KSČ a podle všech zpráv je politicky 
naprosto nevyspělá“.127 Ministerstvo informací a osvěty si zároveň 
postesklo, že obžalovací spis dostalo až večer před procesem. 

Zaměřme se nyní na československé novináře. Procesu se věnova-
ly všechny tehdejší deníky a týdeníky, včetně satirického časopisu Di-
kobraz, ženského týdeníku Vlasta či dětského magazínu Pionýr. Snad 
pouze Mateřídouška určená nejmenším dětem se referování o proce-
su ubránila. Pro dokreslení, jakým způsobem byla veřejnost o soud-
ním přelíčení informována, ocitujme několik náhodně vybraných 
titulků:128 Vlastizrádci na soud lidu, Velezrádné spiknutí reakčních ztros-
kotanců proti republice zneškodněno, Špionka Horáková  doznává své 
činy proti republice a míru, Zbytky rozdrcené reakce připravovaly válku 
proti republice a návrat kapitalistického vykořisťování, Přisluhovači zá-
padních imperialistů před Státním soudem, Zrádci bez masky, Agentům 
amerického imperialismu strženy masky, Zrádci lidu, Prací odpovídají 
naše ženy rozvratníkům, V tisících resolucích žádá náš lid: Nechť špio-
ni, zločinci a velezrádci jsou přísně a spravedlivě potrestáni!, Nesmírné 
opovržení našeho lidu stíhá zrádce, Schvalujeme přísné rozsudky a svojí 
prací dobijeme reakci.

Přestože se jednotlivé články a komentáře podobají a používají 
téměř shodný slovník, schémata i klišé (např. „přisluhovači zrádné 
emigrace“, „hyeny toužící po atomové válce“, „zaprodanci vlastního 
národa“, „velezrádci , kteří si přejí vrhnout pracující lid do bídy“), jsou 
mezi nimi rozdíly. V hutné zkratce je snad možno říci, že Rudé právo −
tiskový orgán KSČ (rozměrově největší a také vycházející v největ-
ším nákladu) − asi nejvíce hrálo na strunu nejnižších lidských pudů 

127  NA, f. Ministerstvo informací a osvěty, k. 19, arch. j. 56, fol. 24–26; účast pozva-
ných zahraničních novinářů na procesu proti skupině dr. Horáková a spol. dne 
5. 6. 1950. Jmenný seznam překladatelů tlumočících zahraničním novinářům 
během procesu uvádí dokument „Tlumočníci na procesu“ (patrně z 9. 6. 1950), 
vypracovaný ministerstvem spravedlnosti. Tamtéž, fol. 27–28.

128  Lidové noviny, 31. 5. 1950, s. 1; Práce, 31. 5. 1950, s. 1; Mladá fronta, 1. 6. 1950, 
s. 5–6; Práce, 2. 6. 1950, s. 3–4; Lidová demokracie, 4. 6. 1950, s. 4–5; Lidové no-
viny, 4. 6. 1950, s. 1; Mladá fronta, 4. 6. 1950, s. 5–6; Vlasta, 1950, roč. 4, č. 24,
s. 2; Vlasta, 1950, roč. 4, č. 25, s. 10; Rudé právo, 8. 6. 1950, s. 5; Rudé právo, 9. 6. 
1950, s. 5; Svoboda – týdeník KSČ na Kladensku, 17. 6. 1950, s. 1.
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Novinářský průkaz Miroslava Dvořáka, původně příslušníka SNB, od roku 1949 roz-
hlasového redaktora, který se podílel na rozhlasovém zpravodajství z „největšího poli-
tického procesu“.  Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

(vyvolávání atmosféry závisti barvitým popisováním vysokých platů 
a luxusu, v jakém údajně žili obvinění, kterým šlo jen o jejich návrat 
ke „korytům“; pohrdání vzděláním tím, že je do kontrastu dáván 
„morální profi l a záměry“ souzených intelektuálů s charaktery „ry-
zích prostých dělnických otců a matek“, apod.). Mladá fronta se zase 
logicky více obrací k mládeži, která buduje „světlé zítřky“ na nejrůz-
nějších stavbách, zatímco skupina „velezrádců a rozvratníků“ kula 
pikle, jak by jim šťastnou budoucnost překazila. K tomu se noviná-
řům výborně hodila skutečnost, že konání procesu se částečně krylo 
s celostátním sjezdem Československého svazu mládeže.129 Ve svém 
projevu k mládežníkům se o procesu zmínil i sám prezident Klement 
Gottwald  a též Marie Švermová .130

Svobodné slovo (tiskový orgán Československé strany socialistic-
ké, tedy nástupkyně Československé strany národně socialistické, je-

129  Sjezd ČSM byl v Praze slavnostně zahájen 7. června 1950.
130 Výňatek z Gottwaldova projevu viz dokument č. 92. 
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Část zprávy Miroslava Dvořáka o procesu s Miladou Horákovou, jež byla odvysílána 
v Československém rozhlase. Zdroj: Archiv Českého rozhlasu
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jíž významnou členkou byla i „hlava spiknutí“ Milada Horáková ) 
zase jako by chtělo především demonstrovat, že nová strana je již 
úplně očištěna od podobných „vyvrhelů“. Lidové noviny (list Svazu 
československých spisovatelů) se pak snažily vnést do svých článků 
umělecké prvky a také se v nich asi nejvíce objevovalo demagogické 
přirovnávání obžalovaných ke kolaborantům a nacistům. Pro před-
stavu uveďme některé titulky: Lidé, kteří ztratili důvod bytí, Mnichova-
né v druhém vydání, Führeři, specialisté a otroci.131 Otiskují zamyšlení 
literátů, divadelníků, ale také básně o procesu. Dokonce zavedly pra-

131  Lidové noviny, 4. 6. 1950, s. 5; Lidové noviny, 4. 6. 1950, s. 5; Lidové noviny, 
8. 6. 1950, s. 6.

V době konání procesu s Miladou Horákovou probíhal v Praze 1. sjezd Českosloven-
ského svazu mládeže, který v den jeho zahájení, 7. června 1950, pozdravil i prezident 
Klement Gottwald. V úvodu svého projevu k mládežníkům ostře odsoudil lidi právě 
souzené Státním soudem na Pankráci, označil je za představitele starého podlého světa 
a do protikladu k nim postavil mladou budovatelskou generaci. Zdroj: ČTK 
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videlnou rubriku Před soudem lidu, ve které se k procesu vyjadřova-
li vedle redaktorů listu a takzvaných dělnických dopisovatelů také 
známí spisovatelé.

V Lidových novinách tak dali ve svých komentářích najevo své nej-
hlubší opovržení nad Miladou Horákovou  a dalšími obžalovanými 
například autor oblíbených kriminálních příběhů Jiří Marek , básník 
Jan Pilař 132, spisovatel a bývalý vězeň koncentračního tábora Milan 
Jariš  či autor známých Karlštejnských vigilií František Kubka . 

Probíhající soudní řízení zde opakovaně komentoval satirik Václav 
Lacina , který z pozice tiskového referenta ministerstva spravedlnosti 
a účastníka klíčových porad před procesem měl daleko více informací 
o jeho skutečném zákulisí nežli ostatní literáti. O to šokující je jeho 
útok proti básníkovi a diplomatovi Josefu Palivcovi , který vystupo-
val před soudem jako svědek a sám byl později odsouzen k 20 letům 
vězení. Lacina podrobil ostré kritice nejen jeho údajnou protistátní 
činnost, ale i jeho dílo literární. „Činnost diplomatů-špionů zhodno-
tí soud, před soudem čtenářů stojí básníci. Proč někteří z nich dávají 
národu zmatené vidiny, plné slovní i zvukové obratnosti, ale vnitřně 
prázdné a neživé? Odpověď najdeme tam, kde spolu souvisí obojí čin-
nost Palivcova . Jeho zrada na vlasti měla narušit náš hospodářský ži-
vot, naši schopnost obrany proti škůdcům. I jeho básně, které jsou zra-
dou na umění jako zdroji životního elánu, sledují stejný cíl: zmalátnit 
čtenáře, zamotat ho do pavučin pomyslů, odtrhnout ho od života.“133 
Pro úplnost dodejme, že zatímco Lacinův  text byl naposledy publiko-
ván knižně v roce 1988, básně i překlady Josefa Palivce  vyšly v posled-
ních dvou dekádách v několika vydáních. Čtenáři skutečně vynesli 
soud, ovšem poněkud jiný, než si Václav Lacina představoval. 

Činnost obžalovaných z „největšího politického procesu“ odsou-
dil v Rudém právu i předseda Svazu československých spisovatelů 
Jan Drda . Jeho slova patří bezesporu k tomu nejútočnějšímu, co bylo 
k procesu publikováno, a nechce se snad ani věřit, že jejich auto-
rem byl člověk nazývající sám sebe spisovatelem: „Jejich zrada není 
nová. Nový je jen onen zvlčilý cynismus, s nímž o této zradě dnes 
hovoří. Nový je ten klid otrlého zločince, s nímž taková Horáková  
přisvědčuje na otázku, zda počítala s válkou, zda počítala s tím, že 

132  Viz dokument č. 85.
133 Viz dokument č. 95.
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Karikatura ze satirického časopisu Dikobraz zobrazuje bývalé předáky národněso-
cialistické strany Petra Zenkla a Huberta Ripku, jak „odepisují“ ze seznamu svých 
věrných Miladu Horákovou a další odsouzené. Propracované detaily mají mimo jiné 
dokazovat sepětí československé emigrace s nacismem.  Zdroj: Dikobraz
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by mohly být vražděny naše ženy a děti. ‚V každém případě, když je 
válka, musíme počítat se zasažením všech cílů, ‘ odpovídá tato ‚žena‘, 
jež ztratila poslední zbytky lidské podoby. Ano, v této odpovědi 
jsou obsaženi všichni ti zkrachovaní politikáři Zemínová , Horáko-
vá  a Kleinerová , typičtí kapitalističtí dravci Pecl  a Hejda , sluhovský 
kariérista Nestával . V ní je obsažen sociálně demokratický renegát 
Dundr  i zavilý trockistický vyvrhel Kalandra . V této odpovědi je ob-
saženo celé to spřeženectvo vlastizrádců, rozvratníků a špionů.“134

V podobném duchu se o procesu vyjádřily i dvě spisovatelky, au-
torka oblíbených baladických próz Jarmila Glazarová 135 a vycházející 
hvězda socialistického realismu Alena Bernášková .136 Pozadu nezů-
stali ani dramatičtí umělci – v rubrice Před soudem lidu otiskli své 
texty herec Ladislav Boháč  či členky hereckého souboru Národního 
divadla Eva Vrchlická  a Božena Půlpánová .137 Hromadně odsoudili 
„zločince“ a „podněcovatele nové války“ i zaměstnanci Realistického 
divadla v Praze, včetně dramaturga a režiséra Oty Ornesta .138

Dvěma výtvory přispěl do kampaně kolem procesu i proletářský 
básník Jan Noha . Nejprve otiskl 1. června, tedy již druhý den po zahá-
jení soudního přelíčení, na titulní straně Lidových novin tuto báseň:

Zvyšte bdělost

Jan Noha 

Bezstarostné děti na hřištích si hrály,
starostlivé mámy doma pracovaly,
za jejich však zády, za jejich však zády, 
plni nenávisti, kalu, jedu, zrady,

zákeřní jak palič, ploužící se tmou,
rozvraceči štěstí zavraždit je jdou,
nezaváhali by s c yničností vrahů
atomovou bombou nechat zničit Prahu,

134 Viz dokument č. 93. 
135  Viz dokument č. 99.
136 Viz dokument č. 94.
137 Viz dokument č. 91.
138 Viz dokument č. 53.
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nechat zničit všecko, co miluje lid,
jen aby se staré mohlo navrátit,
aby mohli oni s výsadou své třídy
žít sobecké štěstí nad hromadou bídy,

aby mohli zase za mzdy hladových 
užívat svůj prázdný blahobytný smích,
aby se jim z p ráce jiných dobře žilo,
aby zase přišlo to, co už tu bylo!

Bezstarostné děti na hřištích si hrály,
starostlivé mámy doma pracovaly,
práce svobodná se lidským štěstím chvěla, 
avšak strana, třída, ostražitá, bdělá,

postavila před soud podlé rozvratníky
s cejchem kapitalistické Ameriky, 
srazila tu ruku s ostrou dýkou zrad,
nenechala vrazit nůž do našich zad!139

O pět dní později napsal Noha do téhož deníku článek „Vidíte ve 
své propasti...“, který ostře útočil zejména na Záviše Kalandru  a po-
tažmo „zrádné“ intelektuály. Na první pohled nic výjimečného – po-
dobných textů byly tehdejší noviny doslova plné. Zajímavé ovšem je, 
že Noha se na podporu svých názorů zaštiťuje básníkem Stanislavem 
Kostkou Neumannem , se kterým měl právě kvůli stalinským mos-
kevským procesům v roce 1937 ostrou polemiku. Noha, který byl 
tehdy členem levicové literární skupiny U-blok, nesouhlasil s Neu-
mannovým příkrým odsudkem knihy francouzského spisovatele 
André Gida  Návrat ze Sovětského svazu, jež kritizovala stalinský režim 

139  Lidové noviny, 1. 6. 1950, s. 1. Tato báseň se objevila také v rezoluci zaměstnan-
ců Státní tiskárny, n. p., kterou „jednomyslně schválili“ na celozávodní schůzi 
dne 8. 6. 1950. Jan Noha  byl tehdy ředitelem této tiskárny. Jeho báseň je zde vy-
sázena i s podtitulem K procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice 
a s tímto komentářem: „Na proces jsou spolu s pracujícím lidem zváni i jeho 
básníci. Ředitel našeho národního podniku, soudruh Jan Noha , vytěžil pro 
pracující ze sobotního procesu tuto báseň.“ NA, f. Státní prokuratura Praha, 
PSt I 774, 1950, nezpracováno. 
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a jeho metody. Noha napsal Neumannov i dopis, jenž byl otištěn v ča-
sopisu U-blok a v němž stálo: „Může nám být lhostejný osud tvořících 
lidí – básníků, spisovatelů, divadelníků, fi lmařů – těch, kteří už zniče-
ni byli nebo každým okamžikem zničeni být mohou, těch, kteří nesli 
světu básnickou a uměleckou pravdu života vítězného proletariátu? 
Rjazanov, Jesenský, Pilnjak , Eisenstein , Pasternak  – a kdo ještě z těch, 
které neznáme a o kterých se nedozvíme? Myslíš, že zárukou zdraví 
dělnického státu je Jagoda , který po léta byl pravou rukou Stalinovou ? 
A celý šílený šroub procesů?“140 O 13 let později ovšem tentýž člověk 
napsal: „Před senátem Státního soudu v Praze stanul vzdělanec, inte-
ligent, intelektuál Záviš Kalandra . Někdejší člověk, dnes velezrádce. 
Člověk, který už ztratil lidskou podobu. Nelidský člověk. Odbytostně-
lá bytost, která do krve poraní srdce i duši pouhým jen pohledem. By-
tost strašlivě zohavená obludnou nenávistí i záští proti všemu, co má 
lidsky teplou podobu lidově demokratického dneška, a proti všem, 
kdo se slunečným znamením socialistického zítřka nesou tíhu i ra-
dost práce. [...] Naplnila se Neumannov a slova, že všickni zradí, že 
všickni půjdou nazpět k maloměšťákům nebo přímo k reakci. Záviši 
Kalandrovi  je s nimi dnes společná lavice obžalovaných, protože vče-
ra mu byla společná jejich džungle. Ale jako ji vykořenil lid Sovět-
ského svazu, tak ji také vykoření lid svobodného Československa.“141 

Jak si vysvětlit náhlé Nohovo prozření? Nejspíše nezměnil názor 
na metody Stalinova kata Genricha Grigorieviče Jagody , ale pocho-
pil, že Jagodovy metody přišly do Československa, a přizpůsobil se 
tomu. Zdá se, že jej vedl strach, aby neskončil na stejné lavici ob-
žalovaných jako Kalandra , a proto přispěchal s projevem loajality, 
v němž zmínil právě svého někdejšího oponenta S. K. Neumanna . 
Noha tím vlastně deklaruje, že se v tehdejší p olemice v U-bloku mý-
lil on, nikoli veliký básník Neumann . A tím, že ostře odsoudí osoby 
sedící na lavici obžalovaných, se sám do jisté míry očišťuje a i přes 
někdejší „zakolísání“ se stává platným a aktivním členem „společen-
ství budovatelů“.

Domníváme se, že právě tímto úhlem pohledu je nutné nahlížet 
na texty některých umělců či intelektuálů z doby procesu s Miladou 

140  Cit. dle PFAFF, Ivan : Česká levice proti Moskvě 1936–1938. Naše vojsko, Praha 
1993, s. 82. 

141 Viz dokument č. 87.
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Horákovou  a spol. Není zcela náhodné, že se svými příspěvky do ob-
ludné propagandistické kampaně tehdy přispěchali právě lidé, kteří 
měli na své minulosti z hlediska vládnoucího režimu nějaký „škra-
loup“. A nejen to – ve svých textech nezřídka právě na toto své „se-
lhání“ upozorňují a dávají tím najevo, že nyní již stojí na té „správné 
straně“. Proces s Miladou Horákovou  a spol. se tak pro některé lidi 
stává příležitostí, jak se za pomoci dehonestace obžalovaných zbavit 
vlastních „vin“ a očistit se od „hříchů“.142

Tak kupříkladu výše zmiňovaný básník Jan Pilař, který se před vál-
kou angažoval v mládežnické organizaci agrární strany143, nyní příkře 
odsuzuje kapitalismus a vyznává se z obdivu ke Klementu Gottwal-
dovi  a jeho první parlamentní řeči z prosince 1929: „Jeho jasnozřivá 
řeč, kterou my mladší čteme s hlubokým obdivem, byla tehdy pře-
rušována výkřiky mnohých agrofašistických poslanců. Prim nená-
visti vedla ovšem i tehdy Fráňa Zemínová , poslankyně za národně 
socialistickou stranu, přisluhovačka kapitalistů, která s vlající hřívou 
sršela hněv na hlavu řečníka.“144 Podobně ohnivě odsuzuje „směs 
zločineckých ztroskotanců“ i novinář Bedřich Rohan , který za války 
sloužil v „imperialistickém“ Britském královském letectvu145. O 18 
let později Rohan  (stejně jako mnoho dalších příslušníků jeho ge-
nerace) po příjezdu Sovětů, na něž kdysi pěl oslavné ódy, odjíždí do 
britského exilu a bude zde působit jako novinář v rozhlasové stanici 
BBC. Článek o procesu napsala též herečka Národního divadla Bo-
žena Půlpánová , která byla za nacistické okupace uvězněna gestapem 
a posléze pro nedostatek důkazů propuštěna, což mohlo být v době 
všeobecného strachu interpretováno jako podezření z jejího nespo-
lehlivého chování během tehdejšího vyšetřování. A Půlpánová , kte-
rá se sama před válkou pohybovala ve „vyšší společnosti“, obviňuje 
nyní obžalované z „nejhrubšího buršoasního egoismu“.146 Poněkud 
trapně též působí skutečnost, že zatímco Záviš Kalandra  vstoupil do 

142  Nelze vyloučit, že jiní humanitní vědci (například antropologové či etnologo-
vé) by v tomto postoji nalezli prvky přítomné již v některých prastarých rituá-
lech.

143  Viz např. TOMEŠ, Josef  a kol.: Český biografi cký slovník XX. století. II. díl. Pase-
ka, Praha – Litomyšl 1999, s. 527. 

144  Viz dokument č. 85.
145 Viz dokument č. 88.
146 Viz dokument č. 91.
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KSČ již v roce 1923 (ve svých 21 letech), tedy v době, kdy z přísluš-
nosti k této straně nepramenily žádné výhody, drtivá většina jeho ny-
nějších kritiků se připojila ke KSČ až v roce 1945, když již bylo jasné, 
že tato strana se stane významnou politickou silou. 

Do kampaně přispěli i přední čeští vědci a akademičtí pracovníci. 
Své texty v novinách publikoval jak rektor Karlovy univerzity a vý-
znamný lingvista Jan Mukařovský 147, tak děkan Filozofi cké fakulty 
UK a neméně slavný literární vědec Bohuslav Havránek . „Nebojme 
se označit je nejpotupnějším názvem; nelze mluvit o lidech, svede-
ných nebo nevědomých toho, co činí, leda o lidech, zaslepených hlu-
bokou nenávistí k lidu a jeho prospěchu, k pokroku, kteří ve spojení 
s nepřítelem rozněcují válku, jen aby nemuseli otevřít oči a vidět 
kolem sebe skutečnost,“ napsal tehdy v článku otištěném v Rudém 
právu slavný autor dodnes používané České mluvnice.148 Obžalované 
odsoudil též děkan Právnické fakulty UK v Praze Josef Tureček , pro-
fesor církevního práva, který studoval tuto školu ve stejné době jako 
Milada Horáková . 

Uvědomíme-li si, že pisatelé těchto zostouzejících textů byli často 
inteligentní lidé, kteří měli zajisté k dispozici informace, běžnému 
občanovi nedostupné, a kteří se s velkou pravděpodobností s někte-
rým z obžalovaných někdy v životě osobně setkali, nelze se ubrá-
nit dojmu, že propagandistická kampaň provázející proces s Mila-
dou Horákovou a spol. byla dalším z řady hromadných selhání české 
umělecké i akademické elity ve 20. století. Řada z těchto lidí osobně 
zažila události, které se odehrály takřka na den před osmi lety – pro-
jevy loajality vůči Velkoněmecké říši, vyjadřování lítosti nad smrtí 
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha  či odsuzo-
vání „krvavého psa“ Edvarda Beneše a jeho exilových spolupracov-
níků. Nešlo zde o uplatňování již vyzkoušených mechanismů, jen 
v obměněných kulisách? 

V celkovém kontextu propagandistické kampaně provázející pro-
ces s Miladou Horákovou  a spol. lze přesto najít projevy, které jsou 
evidentně psány proti vůli autora, jenž se evidentně snaží v této ne-
lehké situaci zachovat tvář. Samostatně se mohou takové texty jevit 
jako typické projevy masové hysterie, avšak ve srovnání s dobovou 

147 Viz dokument č. 84.
148 Viz dokument č. 100.
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atmosférou, které nabízí právě naše edice, vyznívají přesně opač-
ně. Za takový text lze pokládat článek tehdy světoznámého atleta 
Emila Zátopka  Rozsudek vynesl všechen československý lid, který sice 
odsuzuje „špiony“ a „zrádce“, ale v obecné rovině. Zátopek nejme-
nuje jediného obžalovaného (což nebylo v ostatních podobných tex-
tech obvyklé), osobně nikoho neuráží a je evidentní, že i když tyto 
řádky podepsal, příliš se s nimi neztotožňuje.149 Není divu – i když 
byl Zátopek  tehdy ikonou československého sportu, měl za man-
želku neteř generála Sergěje Ingra , někdejšího ministra čs. exilové 
vlády v Londýně, který nyní působil v zahraničí proti komunistic-
kému režimu. Přesto byl Zátopkův  text po mnoha letech podroben
zdrcující kritice. Spisovatel Ota Filip  jej ve svém románu Sedmý ži-
votopis označil za „i na tehdy poblázněnou dobu mimořádně podlý 
a agresivní článek“.150 Přitom sám Filip  své životní osudy v tomto 
autobiografi ckém díle značně přibarvil a v řadě případů se odchýlil 
od reality.151 

Propagandist ická kampaň v tisku měla ještě jednu mimořádně 
odpornou stránku – ačkoli šest z třinácti obžalovaných bylo za na-
cistické okupace vězněno, nyní byli opakovaně přirovnáváni k nacis-
tickým válečným zločincům. Tyto paralely se objevily již v některých 
rezolucích, např. ve výše citovaném dopise dětí z Újezdu u Vizo-
vic, které evidentně netušily, že Milada Horáková , Josef Nestával  
či Zdeněk Peška  patřili k významným osobnostem československé 
protinacistické rezistence.152 Zarážející je ovšem, když tato srovnání 
používají lidé, kteří o této činnosti dobře věděli. Poslanec ČSS Josef 
Šafařík  tak 6. června ve Svobodném slově otiskl text Zrada progra-
mem, ve kterém si položil tuto otázku: „Jaký je rozdíl mezi známou 
buchenwaldskou bestií – Elsou Kochovou  – která usmrcovala teto-
vané politické vězně a z jejich kůže si dala zpracovat toaletní potře-
by a vázat knihy, a mezi bývalou národně socialistickou poslankyní 
dr. Miladou Horákovou , která za cenu nové světové katastrofy chce 

149 Viz dokument č. 97. 
150  FILIP, Ota: Sedmý životopis. Host, Brno 2000, s. 255. Za upozornění na tuto 

knihu děkujeme PhDr. Ivaně Koutské  a Jürgenu Martinu Moellerovi . 
151  Popisuje např. popravu Milady Horákové prostřednictvím zařízení, trhajícího 

odsouzenému vaz v ležící poloze. Existenci tohoto zařízení, známého z romá-
nu Pavla Kohouta  Katyně, se nepodařilo na Pankráci v 50. letech prokázat. 

152 Viz dokument č. 58.
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docílit zvrat našich poměrů?“153 Ještě dále zašla redaktorka Rudého 
práva Ludmila Cekotová , která v reportáži z 1. dne procesu reprodu-
kovala těžko uvěřitelný rozhovor, který měl údajně zaznít na chod-
bě pankrácké soudní budovy: „Kladenský horník stojí na chodbě se 
svým soudruhem a rozmlouvá o Horákové . Ptají se jeden druhého, 
čeho chce dosáhnout a na koho chce působit svou surovou lhostej-
ností. ‚Ta nemluví jako člověk, jako žena. Ta vystupuje jako Hitler  .‘ 
– ‚Dovedu si ji představit jako vrchní esesačku v čele koncentračního 
tábora.‘ Z celého jejího vystoupení usoudili, že to by bylo místo, kde 
by se uplatnila. Chorobná ctižádost, lačnost po funkcích a po peně-
zích, slavomam, který hnal Horákovou  do čela reakčních živlů před 
únorem, zahnal ji i po porážce reakce na místo nejvíc vysunuté.“154 
Není třeba více rozebírat, že právě značná část lidí, která se podílela 
jak na samotném procesu, tak na propagandistické kampani, přeži-
la období nacistické okupace v daleko větším klidu a pohodlí nežli 
většina obžalovaných. 

Otřesné se zdají také texty lidí, kteří Miladu Horákovou  osobně 
znali a věděli, že propagandistický obraz, který byl o ní v médiích 
vytvářen, je zcela vylhaný, a přesto k němu přispěli vlastním výtvo-
rem. Vedle bývalých národních socialistů, jako byl Karel Jíše  či již 
zmíněný poslanec Josef Šafařík , kteří psali ostré články do Svobodné-
ho slova, znala Miladu Horákovou  též spisovatelka Jarmila Glazarová  
a patrně i další lidé, kteří se zapojili do volání po její krvi. 

Týdeník Vlasta, jehož předchůdkyní byl časopis Rada žen, do kte-
rého přispívala i dr. Milada Horáková , proces také okomentoval. Celá 
záležitost je v tomto případě o to smutnější, že všechny tři ženy sto-
jící před Státním soudem byly dlouhé roky velmi aktivní v ženském 
hnutí a většina redaktorek časopisu, který je teď hanobil, je musela 
osobně dobře znát. Snad ze studu je zde nejrozsáhlejší článek věno-
vaný procesu podepsán jen šifrou.155 

Dikobraz reagoval na proces několika „básněmi“ a karikaturami. 

153 Viz dokument č. 90.
154 Viz dokument č. 83.
155 Zrádci lidu (šifra V. U.). Vlasta, 1950, roč. 4, č. 24, s. 2. Viz dokument č. 102.
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Milada Horáková  a spol. 

Kladivo a pero měla
ve znaku svém jejich strana.
Avšak tahle smečka celá
k jiným cílům byla hnána:

Kladivem se hotovili
rozbít naši republiku,
perem nečisté své síly
upsali v žold pistolníků.

Na špatnou kdo kartu sází, 
do vlastní se řítí zkázy,
pozdě se pak tomu diví.

Kladivem lid zdr til zradu,
perem bandě desperatů
podepsal trest spravedlivý.156

K procesu Horáková  a spol.

V ČSR, pánové,
věc je jistá:
„Svobodu“ nemá tu 
kapitalista.
Tu jejich „svobodu“, 
jejich „práci“,
měli nám přinést
ESESÁCI!157

Zprávy a komentáře týkající se procesu plnily po celou dobu jeho 
konání většinu stránek československých deníků. Informace o pro-
cesu tak musely zasáhnout snad každého obyvatele Československa. 
Svědčí o tom i kuriózní žádost, kterou na konci června 1950 obdr-
žela prezidentská kancelář a jejíž pisatel byl jejími pracovníky již 

156 Dikobraz, 1950, roč. 6, č. 25, s. 6.
157 Dikobraz, 1950, roč. 6, č. 25, s. 8.
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jen podle písma vyhodnocen jako duševně zaostalý: „Jsem nejchud-
ší z nejchudších. Šedesát let. Proto prosím a žádám, aby byla k smrti 
odsouzené Dr. Miladě Horákové  udělena milost, jestli by byla ochot-
na podat ruku a jít společně životem. Jsem svobodný, sedmašedesá-
tiletý slepý trafi kant. Doufám, pane presidente, že skromné žádos-
ti chudému neodepřete. Podepsán Václav Šimáně , trafi ka, Velenice, 
pošta Dymokury. Přijde-li žádost pozdě, dovoluji si žádat o Antonii 
Kleinerovou .“158

Ve stručnosti se zmiňme ještě o některých speciálních publikacích 
věnujících se procesu, které vyšly krátce po jeho skončení. Den před 
popravami, 26. června 1950, bylo vytištěno třetí číslo tzv. materiálu 
pro osobní agitaci. Tyto brožurky kapesního formátu s názvem Ří-
káme lidem pravdu sestavovalo a do všech okresů distribuovalo kul-
turně-propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Červnové číslo do-
stalo podtitul Odhalujeme hnusnou tvář reakce a v rámci jednotlivých 
kapitol (I. Obnovení kapitalistického vykořisťování, II. Zločinné metody 
reakce, III. Galerie velezrádců) v něm byl agitátorům KSČ poskytnut 
návod, jak „správně“ vyhodnotit proces. Mimo jiné jsou nabádáni: 
„Budeme se svými spoluzaměstnanci a sousedy v závodech, na ves-
nici i ve městě hovořit o poučení z procesu s 13 velezrádci a vyzvě-
dači, o zvýšení bdělosti a ostražitosti.“159 Brožura byla vytištěna v ná-
kladu 300 tisíc kusů.

V červnu byla vydána také publikace Proces s vedením záškodnické-
ho spiknutí proti republice. Horáková  a společníci – dnes stručně ozna-
čovaná jako tzv. šedá kniha. Měla vzbudit zdání, že jde o doslovný 
přepis celého soudního líčení,160 ale jak bylo nedávno na základě po-
rovnání stenozáznamů, fi lmových záznamů a rozhlasových nahrá-
vek z procesu zjištěno, je v ní mnoho výroků, které u soudu zazněly, 

158  AKPR; složka T 2461/50 Proces s Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, 
Janem Buchalem a Oldřichem Peclem – trest smrti – milost neudělena (dále 
jen složka T 2461/50); žádost Václava Šimáně (dopis je přepsán dle pravidel 
českého pravopisu).

159  Říkáme lidem pravdu. Materiál pro osobní agitaci, č. 3. Kulturně propagační 
oddělení sekretariátu ÚV KSČ, Praha, červen 1950, s. 3.

160  NA, f. 100/35, sv. 56, arch. j. 1177, fol. 107; závěrečná zpráva o procesech: „Mi-
nisterstvo spravedlnosti vydalo dokumentární brožuru o průběhu hlavního 
líčení. [...] Pronikla do nejširších vrstev obyvatelstva a jistě přispěla ke zvýšení 
bdělosti a ostražitosti pracujících.“ 
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pozměněno či zcela vypuštěno.161 Knihu vydalo ministerstvo sprave-
dlnosti v červnu 1950 v nákladu 140 tisíc výtisků.162 Dle jednoho ar-
chivního dokumentu se měla na jejím vzniku podílet i prokurátorka 
Brožová .163 Zda k tomu nakonec došlo či jaký byl její případný podíl, 
bohužel nevíme. 

V červnu vyšla ještě kniha Karla Berana  Před soudem lidu. Proces 
s dr. Miladou Horákovou a jejími dvanácti společníky před státním sou-
dem v Praze 31. května až 8. června 1950.164 Velký prostor je v ní věno-
ván lidem, kteří odešli do exilu, především Hubertu Ripkovi , Petru 
Zenklovi  a Vladimíru Krajinovi  (o tom, v jakém duchu je o nich v kni-
ze psáno, si můžeme udělat představu už podle názvů jednotlivých ka-
pitol – Emigranti a rozvrat, Bahno emigrace). Líčen je zde samozřejmě 
proces a ani zde nechybí Galerie zrádců – tedy medailony jednotlivých 
odsouzených. Autorem doslovu k této knize je novinář Karel Jíše , bý-
valý národní socialista, který řadu odsouzených velmi dobře znal. 
S Josefem Nestávalem  dokonce za války spolupracoval v protinacistic-
kém odboji. Přesto o odsouzených mluví jako o zrůdách bez nejmen-
šího záchvěvu citu a smyslu pro osudy vlastního lidu a vlastní země.

V červenci 1950 pak vyšel knižně projev ministra spravedlnos-
ti JUDr. Štefana Raise , který pronesl v Národním shromáždění
11. července 1950. Publikace dostala název Ve jménu republiky za so-
cialismus a mír. Nemáme prostor zde dlouze popisovat, o čem mi-
nistr hovořil, ale i z názvů jednotlivých kapitol si lze udělat obrázek: 

161   Na tyto odlišnosti upozornil ve svém článku např. BLAŽEK, Petr: Rekon-
strukce (Prameny k procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy). In: Sborník 
Archivu ministerstva vnitra, č. 4. Archiv bezpečnostních složek MV, Praha 2006, 
s. 199–219. 

162   Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáková a společníci. 
Ministerstvo spravedlnosti – Orbis, Praha 1950. Podobným způsobem a ve 
stejné grafi cké úpravě vydalo ministerstvo spravedlnosti knihy i o dalších po-
litických procesech, např. Proces proti vatikánským agentům v Československu. 
Biskup Zela a společníci (vyd. v prosinci 1950), Proces s vedením protistátního 
spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským (vyd. v lednu 1953), žádná však 
nevyšla v tak obrovském nákladu jako ta o procesu s JUDr. Miladou Horáko-
vou. Reprint „šedé knihy“ nedávno vydalo nakladatelství Levné knihy, ovšem 
tentokrát s rudou obálkou.

163 Viz dokument č. 7.
164   BERAN, Karel: Před soudem lidu. Proces s dr. Miladou Horákovou a jejími dva-

nácti společníky před státním soudem v Praze 31. května až 8. června 1950. Me-
lantrich, Praha 1950. 
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Obálka knihy Žoldnéři války, kterou vydal v červenci 1950 Svaz bojovníků za svobo-
du. Ze všech dobových publikací zabývajících se procesem má právě tato nejzvrhlejší 
obálku. Je vytvořena fotomontáží – v popředí vidíme fotografi i Milady Horákové stojící 
před Státním soudem a za ní se šikují vojáci (zřejmě nacisté) s bubnem a trumpetami, 
za nimiž zůstává hořící město. 

Zdroj: osobní archiv Pavlíny Formánkové a Petra Koury 
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Poučení z procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice, So-
cialistická zákonnost, Sovětský svaz nám pomáhá, Bojujeme za nového 
člověka...165 

Svaz bojovníků za svobodu vydal v témže měsíci knihu nazvanou 
Žoldnéři války. Soudní proces s dr. Horákovou a spol.166 Ze všech dobo-
vých publikací zabývajících se procesem má právě tato nejzvrhlejší 
obálku. Je vytvořena fotomontáží – v popředí vidíme známou foto-
grafi i Milady Horákové  stojící před Státním soudem a za ní se šikují 
vojáci (zřejmě nacisté) s bubnem a trumpetami s hořícím městem za 
zády. Knihu sepsali Miroslav Dvořák  (jeden z autorů výše uvedené 
publikace Co se skrývalo za zdmi klášterů) a Jaroslav Černý . Svoji pu-
blikaci uvozují výpadem proti národním socialistům jakožto zastán-
cům Marshallova plánu, který byl podle autorů knihy „zakuklenou 
larvou hospodářské poroby evropských národů a zárodkem úpadku 
národního hospodářství“. Pokračují konstatováním, že tato „garnitu-
ra“ v únoru 1948 prohrála a že jde o „notorické zrádce svého lidu, jež 
od dávné minulosti zrazovali za první republiky, zrazovali v těžkých 
dnech mnichovské tragédie a za okupace a zrazovali i po osvoboze-
ní Československa, v době existence lidové demokratické republiky, 
proto je lid právem odsoudil“. Pokračují popisem „záškodnického 
spiknutí“, charakterizují jednotlivé odsouzené, Miladě Horákové  je 
věnována kapitola nazvaná Matka. Je v ní znovu zopakováno komu-
nistickou propagandou omílané tvrzení, že si přála atomovou válku 
a „pomáhala těm, kteří chtějí svrhnout pumy na místa, kde žijí dese-
titisíce československých dětí, kde žije i její dcera“.

Na samý závěr této části nelze nezmínit hru Emila Františka Bu-
riana  Pařeniště.167 Jak jsme uvedli výše, Alexej Čepička  už v březnu 
1950 prohlásil, že ministerstvo spravedlnosti vyzve umělce, aby se 
zapojili do propagačně-výchovné práce a vytvořili díla, která pře-
svědčí masy o správnosti jednání komunistů a vyvolají u „pracující-
ho lidu“ pobouření tím, že v nich bude zobrazeno, jakým způsobem 
proti němu pracuje „reakce“. A tehdy také dodal, že se mu sám hlásí

165  RAIS, Štefan : Ve jménu republiky za socialismus a mír. Ministerstvo spravedl-
nosti – Orbis, Praha 1950.

166  DVOŘÁK, Miroslav  – ČERNÝ, Jaroslav : Žoldnéři války. Soudní proces s dr. Ho-
rákovou a spol. Mír – nakladatelství Svazu bojovníků za svobodu, Praha 1950. 

167  BURIAN, Emil František : Pařeniště. Hra o věrnosti a zradě o šesti obrazech a epi-
logu. Praha, rok neuveden.
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E. F. Burian . Ten během prázdnin 1950 napsal divadelní hru, jíž po-
hotově zareagoval na proces s JUDr. Miladou Horákovou  a dalšími 
obviněnými. Představení, které sám režíroval, mělo premiéru v jeho 
divadle v ulici Na poříčí 15. září 1950. Jak píše divadelní teoretička 
Eva Šormová , která okolnosti vzniku hry i ji samotnou rozebrala 
v Divadelní revue,168 všichni tehdejší recenzenti poukázali na sou-
vislost s procesem. Ostatně sám E. F. Burian  písemnou podobu hry 
opatřil tímto úvodem: „Před pracujícími celé naší republiky probí-
hal proces s nepřáteli lidu, které únorový vítr zavál do nenávratna, 
s představiteli třídy, která prohrála boj na otevřené scéně a nyní se 
vrací už ne jako politická síla, ale jako zločinné podsvětí, které při-
pravuje nový Mnichov a válku proti vlastnímu lidu.“ Doplnil jej ještě 
dalšími citacemi z tzv. šedé knihy. Přestože dodal, že „citáty z Pro-
cesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice neuvádím 
proto, že by snad měl čtenář mého Pařeniště poznávat ve hře osoby 
z procesu. […] Nikdo tu nehledej žijící osoby, které už byly odsouze-
ny nebo které teprve stihne soud lidu“, všem divákům bylo jasné, že 
předobrazem jedné z postav hry, dr. Pavla Fiedlera, se do velké míry 
stal popravený „zrádce“ Z áviš Kalandra .169 

„Jsem hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít“
Protesty proti rozsudku ze zahraničí

Zatímco v Československu se masově přijímaly rezoluce vyjadřu-
jící souhlas s vyneseným rozsudkem, na druhé straně zeměkoule 
skupina českých exulantů organizovala kampaň na záchranu Milady 
Horákové  a dalších odsouzených, nad kterými byl vynesen hrdelní 
rozsudek. Obraceli se na politiky, vědce, umělce a další významné 

168  ŠORMOVÁ, Eva: E. F. Burian: Pařeniště. Divadelní revue, 1993, č. 2, s. 40–52 
(Pařeniště – dobové ohlasy s. 71–78). K tématu dále např. ŠÁMAL, Petr: Smrt 
talentovaného marxisty. In: Záhady českých dějin. Reader’s Digest Výběr, Praha 
2005, s. 302–307. 

169  Burianova hra byla nedávno uvedena v brněnském Hadivadle v režii J. A. Pi-
tínského. Stala se též inspirací pro divadelní hru Karla Steigerwalda Horáková 
versus Gottwald, kterou nastudovalo pražské divadlo La Fabrica. Téma procesu 
s Miladou Horákovou a spol. se objevilo v nedávné době i v dalších umělec-
kých dílech – ve fi lmu režiséra Jana Němce Toyen a v opeře Zítra se bude… 
Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila, která je uváděna v Divadle Kolowrat. 
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osobnosti z celého světa, stejně jako na různé politické strany, ženské 
organizace nebo spolky bývalých vězňů nacistických koncentračních 
táborů, kteří pak odesílali telegramy na záchranu životů odsouze-
ných. Jednou z nejaktivnějších byla Věra Hrubá , která žila až do červ-
na 1949 v Československu, kdy se svým mužem, Čechoameričanem 
Blahoslavem Hrubým,  odešla do Spojených států amerických. S Mi-
ladou Horákovou  se osobně znala. Novináři Luďku Navarovi , který 
s ní vedl rozhovor,170 řekla, že v době po vynesení rozsudku seděla 
každý den u psacího stroje a psala stovky dopisů, v nichž vyzývala 
jednotlivce i organizace k apelům na prezidenta Klementa Gottwal-
da , aby použil svého práva udělit milost a zmírnil rozsudky smrti. 
I díky její činnosti se podařilo vyvolat ve světě vlnu protestů proti 
rozsudku. Nejvíce telegramů žádajících československého preziden-
ta o zrušení trestů smrti přišlo z Norska, USA a Švédska. Všeobecně 
je známo, že svůj protest zaslal Albert Einstein , a to jak prezidentu 
Gottwaldovi , tak předsedovi vlády Zápotockému : „Prosím Vás o ne-
vykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou , Závišem 
Kalandrou , Oldřichem Peclem  a Janem Buchalem . Byli oběti nacis-
mu, vězňové německých koncentračních táborů. Jsem hluboce pře-
svědčen, že si zaslouží žít.“171 

Proti rozsudkům však protestovalo mnoho dalších osobností z ob-
lasti politiky, vědy i umění a také řada organizací a spolků. Jmenujme 
alespoň některé. Bývalí holandští političtí vězni z doby nacistické 
okupace Gottwaldovi  napsali: „Většina odsouzených byla našimi ka-
marády v koncentračních táborech za Hitlerovy  vlády. Nemohli jsme 
tušit, že budou muset vytrpět tuto zkoušku pod komunistickou vlá-
dou.“172 Dále se ozvalo např. třináct norských mírových organizací173, 
profesoři historie z Harvardu174, spolek norských žen vězněných na-
cisty, 94 amerických ženských organizací, které prezidentovi komu-
nistického Československa telegrafovaly, že „znají lidumilnou práci 

170  NAVARA, Luděk : Zachráníme Miladu! Mladá fronta Dnes, 26. 6. 2008. Rozho-
vor s Olgou Hrubou  zazněl také v pořadu Dopisy z cely smrti, který premiérově 
odvysílala Česká televize 18. 9. 2008. 

171  AKPR, složka T 2461/50; telegram Alberta Einsteina  (překlad KPR). 
172  Tamtéž, telegram Holandského spolku bývalých politických vězňů (překlad 

KPR). Viz dokument č. 138.
173 Viz dokument č. 127.
174 Viz dokument č. 135.
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Milady Horákové , Františky Zemínové  a Antonie Kleinerové  a jsou 
dotčeny rozsudky“.175 Vedle nich také protestovaly Mezinárodní or-
ganizace pro lidská práva176, představitelky norského ženského hnutí, 
norských odborových organizací i tamní dělnické strany177. Předse-
da holandské sociálnědemokratické strany vznesl „důrazný protest 
proti nelidským rozsudkům smrti“ a sdělil, že „považuje za ostudu 
diktátorského systému v Československu, že odbojoví bojovníci pro-
ti Hitlerovi, jejichž zdraví právě v nacistických koncentrácích bylo 
podkopáno, jsou okradeni o život a svobodu, poněvadž byli jako de-
mokratičtí socialisté věrni svobodě“.178 

175  AKPR, složka T 2461/50; telegram Panamerického sdružení 94 ženských orga-
nizací (překlad KPR). Viz dokument č. 136. 

176  Viz dokument č. 132.
177 Viz dokument č. 127.
178 AKPR, složka T 2461/50; telegram holandské Strany práce (překlad KPR). 

Jednou z nejvýznamnějších osobností, které požádali prezidenta Klementa Gottwal-
da a předsedu vlády Antonína Zápotockého o udělení milosti pro Miladu Horákovou 
a další tři odsouzené k trestu smrti, byl fyzik a fi lozof Albert Einstein. 

Zdroj: Národní archiv
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Téměř ve všech telegramech adresovaných Gottwaldovi  je ape-
lováno na lidskost a poukazováno na utrpení, kterým si odsouzení 
prošli za nacistické okupace. O tom, kdo všechno ve světě apeloval 
na Gottwalda , se mohli Čechoslováci dozvědět pouze v případě, že 
se jim podařilo zachytit vysílání zahraničního rozhlasu. To přináše-
lo, a to i v českém jazyce, komentáře k procesu a ohrazovalo se proti 
článkům v československém tisku. Stanice Hlas Ameriky tak kupří-
kladu 8. června 1950 komentovala rezoluce pracujících uveřejňova-
né v novinách: „Svět je si dobře vědom, že průměrnému občanu za 
dnešní situace v ČSR není možno odepřít podpis nebo souhlas s ta-
kovými resolucemi. Nikdo nepochybuje, že většina těch, kdo podpisy 
dávají, ve skutečnosti tak činí s odporem. Nejen proto, že nemohou 
souhlasit s dnešním režimem, nýbrž také z vrozené slušnosti a z od-
poru proti takovým zásahům ulice do soudního řízení. Avšak ti, kdo 
skutečně se staví za podobné resoluce a kdo je od druhých vynucují, 
si zasluhují, aby jejich jména nebyla zapomenuta. Snad již proto, že 
zanedlouho leckdo z nich bude podobným způsobem stát před po-
dobným tzv. soudem a jiní budou opět žádat, aby jim tribunál vy-
měřil spravedlivou a tvrdou odplatu, třeba jen za to, že se uchýlili od 
linie, kterou právě v onu dobu Moskva bude mít předepsánu.“179 Má-
lokdo patrně tehdy tušil, jak neuvěřitelně prorocká tato slova jsou. 
Stejně jako komentář téže stanice, odvysílaný druhý den v reakci na 
vynesení rozsudku: „Ti však, co této nové cizí tyranii ochotně poslu-
hují – třeba jako tzv. soudci, prokurátoři nebo jen dozorci věznic –
měli by se občas porozhlédnout po pankrácké soudní síni a po pan-
krácké trestnici a měli by si uvědomit, za jak krátkou dobu se tu si-
tuace v posledních pár letech změnily a jak často se stávalo, že nako-
nec v téže soudní síni a na dvoře této trestnice skládali účet ze svých 
ukrutných skutků ti, kdož krátce předtím chodili po Pankráci i jinde 
ve vysokých botách a předčítali rozsudky smrti.“180 Řada osob, kte-
rá se zapojila do organizace jak samotného procesu, tak propagan-
distické kampaně kolem něj se totiž (jak bude ještě zmíněno) stala 
o několik měsíců později obětí paranoidního hledání nepřítele ve 
vlastních řadách. 

179  NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 213; Hlas Ameriky, 8. 6. 1950. Viz 
dokument č. 117.

180 Viz dokument č. 119.
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O procesu informovala ve svém českém vysílání i britská stanice 
BBC. Dne 9. června 1950 si její posluchači mohli vyslechnout ko-
mentář britského diplomata Roberta Bruce Lockharta , který se znal 
s řadou československých politiků, pobývajících za druhé světové 
války v londýnském exilu, a byl mimo jiné přítelem Jana Masaryka . 
Lockhart v rámci svých pravidelných vysílání ostře odsoudil počí-
nání komunistického režimu a jako velký znalec československých 
poměrů poměrně přesně vystihl situaci, v níž se obyvatelé toho-
to státu nacházeli: „Pravda jest, že tyto procesy v Československu 
jsou nejen výsměchem spravedlnost i, nýbrž i důkazem nedůvěry 
a strachu, jimiž jsou pronásledováni všichni diktátoři, kteří uchvá-
tili stát násilím. Tito diktátoři užívají násilí, aby se udrželi u moci.
A zatímco roste nespokojenost, roste také nelidskost jejich nási-
lí. Podezírání je semeništěm surovosti a dnes dostoupila v Česko-
slovensku takového vrcholu, že komunista podezírá komunistu ve 
všech řadách strany. Armáda nevěří policii a dělnické milici. A po-
licie a dělnická milice nedůvěřují armádě a špehují. Byrokrat pode-
zírá byrokrata a ministři a jejich zástupci se dovídají teprve z roz-
hlasu, že resignovali, nebo že byli přeloženi na méněcennější místo. 
Strach je základním kamenem celé komunistické stavby. A podsta-
tou zla je, že komunisté ve všech státech mají dvojí věrnost. Jednu 
vlastní zemi a druhou Moskvě. Nemusím vám říkat, která věrnost 
je větší a vlastně jediná. Jestliže kladou svou vlast na první místo, 
pak se z nich stanou automaticky fašističtí vyzvědači a zrádci. A za 
každého procesu v Československu propagační orgie, jež provádí
prokurátor, nemají většího podkladu, než že jsou obviněními těch 
obžalovaných, kteří kladou lásku k vlasti před otroctvím kremel-
ským pánům.“181

Ve Francii se organizování protestních akcí proti rozsudku z pro-
cesu s Miladou Horákovou a spol. chopil francouzský surrealistický 
básník André Breton , který se v roce 1935 při návštěvě Českosloven-
ska seznámil právě se Závišem Kalandrou . Breton  zaslal českosloven-
ské vládě protest proti rozsudkům smrti, který spolu s ním podepsalo 
více než sto francouzských intelektuálů. „Kalandra  byl šest let věz-
něn Hitlerem  a my známe a obdivujeme jeho minulost a dílo,“ píše 
se zde. Mezi signatáři tohoto protestu lze nalézt přední představitele 

181 Viz dokument č. 120.
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nejen francouzské, ale i světové kultury – spisovatele a fi losofa exis-
tencialismu Alberta Camuse , surrealistického malíře Maxe Ernsta , 
dramatika a spisovatele křesťanské orientace Paula Claudela , spiso-
vatelku Simone de Beauvoir  a také jejího druha, fi lozofa a spisovatele 
Jeana-Paula Sartra , jenž byl tehdy stále ještě členem francouzské ko-
munistické strany.182 Tím ovšem Bretonovy aktivity nekončily – bás-
ník napsal otevřený dopis svému někdejšímu příteli Paulu Eluardovi , 
se kterým ve třicátých letech Československo navštívil a jenž v roce 
1950 působil jako ofi ciální básník francouzské komunistické strany: 
„Léto před patnácti lety v Praze. Pořádali jsme tam přednášky a in-
terview. Ty, Eluarde , jsi jistě nezapomněl přijetí, jakého se nám tehdy 
v Praze dostalo. Nic nás tehdy nedělilo. Z hlediska politického nám 
nebylo nic tak vzdáleno jako pravověrnost [...]. Naše svědomí se sna-
žilo o pravdivost. Sebemenší kompromis na tu či na onu stranu by 
se nám zdál falešným a ve svých očích bychom se tím byli zatratili. 
[...]. [Tu] se objevil, jestli si na to vzpomínáš, člověk, který se snažil 
nás pochopit, člověk otevřený. Byl to on, kdo tehdy v čs. komunis-
tickém tisku psal nejlepší rozbory našich knih a nejcennější zprávy 
o našich přednáškách. Neustal, dokud se mu nepodařilo shromáždit 
široké návštěvnictvo, v němž byli intelektuálové stejně jako dělníci. 
Myslím, že si dodnes vzpomínáš na jméno tohoto muže: jmenuje 
se nebo jmenoval se Záviš Kalandra , neboť podle zpráv byl minulý 
čtvrtek odsouzen pražským soudem k smrti, samozřejmě po pře-
depsaných ‚doznáních‘. Kdysi jsi věděl právě tak dobře jako já, co si 
o těch ‚doznáních‘ myslet. Kalandra  to věděl také a proto v roce 1936 
byl vyloučen z komunistické strany po komentářích, které mu vnu-
kl proces s šestnácti, který se tehdy konal v Moskvě. [...] Ty, který 
o několik měsíců dříve jsi podepsal text, nadepsaný ‚Z dob, kdy sur-
realisté měli pravdu‘ a v němž jsi zásadně odsoudil stalinismus. [...] 
Nebo snad válka a okupace vyhloubily mezi lidmi takový příkop, 
že Kalandra  přešel otevřeně na tu špatnou stranu? Provinil se však 
v očích odboje? Ale ovšem že ne, neboť jsou to články z roku 1939, 
které mu vynesly šest let žalářování v koncentračních táborech Ra-
vensbrück a Sachsenhausen. To říkejte někomu jinému! [...] Jak ve 
svém soukromí můžeš snést podobnou degradaci člověka v osobě 

182  Viz dokument č. 122. Viz též BOUČEK, Jaroslav : 27. 6. 1950. Poprava Záviše 
Kalandry . Česká kulturní avatgarda a KSČ. Havran, Praha 2006, s. 145–146. 
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toho, kdo byl Tvým přítelem?“183 Eluard  údajně na tento dopis rea-
goval vyjádřením „Mám dost práce s nevinnými, jež prokazují svoji 
nevinnost, než abych měl čas na vinné, jež se přiznali,“ což bylo Elu-
ardovými  odpůrci ironicky označeno za „nejskvělejší surrealistickou 
báseň“. Pro úplnost ještě dodejme, že oba francouzští surrealisté při-
jeli v roce 1935 do Československa na pozvání Vítězslava Nezvala,
jenž v době procesu s Miladou Horákovou  a spol. působil jako osob-
ní poradce ministra informací a osvěty Václava Kopeckého .

Ani protesty významných světových osobností nezabránily výko-
nu trestu smrti nad Miladou Horákovou , Janem Buchalem , Závi-
šem Kalandrou  a Oldřichem Peclem . Jejich poprava šokovala řadu 
významných osobnosti mezinárodní politiky, jako byl bývalý (a bu-
doucí) britský premiér Winston Churchill  či manželka amerického 
prezidenta Franklina Delano Roosevelta  Eleanor . Churchill  odsou-
dil čin komunistické justice v dopise zaslaném Radě svobodného 
Československa, Eleanor Rooseveltová  pak vzpomněla Miladu Ho-
rákovou v říjnu 1950 během svého projevu na Julia Richmond High 
School v New Yorku: „Věřím, že hrdinné obětování Dr. Milady Ho-
rákové bude mít velký vliv na příslušníky nejen jejího, ale i jiných 
národů. Dr. Horáková nám dala příklad, že za myšlenku, v kterou 
věříme, musíme také bojovat. Snažme se i nadále zachovat světu pří-
kladného ducha této ženy.“ 

Popravu Milady Horákové odsoudil též anglikánský arcibiskup 
z Canterburry Geoff rey Fisher  a jeho katolický „protějšek“, westmin-
sterský arcibiskup kardinál Bernard William Griffi  n . Všechna tato 
vyjádření byla publikována v roce 1960 ve sborníku, který k 10. výro-
čí násilné smrti Milady Horákové  vydala ve Washingtonu Rada svo-
bodného Československa.184 Nalezneme zde též Prohlášení Rady svo-
bodného Československa k pražskému politickému procesu z 30. června 

183  Dopis je k dispozici ve dvou verzích – první byla přepsána z rozhlasového vy-
sílání a je uložena v monitoringu ministerstva vnitra z r. 1950 (viz dokument 
č. 122), výňatek z druhé verze cituje (bez uvedení zdroje) Jaroslav Bouček. Zde 
citovaná pasáž byla složena z obou zdrojů, neboť monitoring MV některé pa-
sáže pro poruchu nezachytil. 

184  Milada Horáková – K 10. výročí její popravy. Rada svobodného Českosloven-
ska, Washington 1960, s. 23. Většina textů tohoto sborníku byla otištěna též 
v publikaci Milada Horáková (1901–1950). Pamětní tisk k výročí tragické smrti
dr. Milady Horákové. Melantrich, Praha 1990.
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Adresář patřící Čechoameričance Olze Hrubé, ve kterém měla vepsány adresy česko-
slovenských exulantů i významných světových osobností. Zde stránka s adresou Eleo-
nor Rooseveltové, manželky amerického prezidenta F. D. Roosevelta, která vynesení 
rozsudku nad Miladou Horákovou ostře odsoudila. Olga Hrubá svůj adresář věnovala 
v roce 2008 Národnímu archivu v Praze. Zdroj: Národní archiv 
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1950, ve kterém se praví: „Rada svobodného Československa odsu-
zuje před celým svobodným světem co nejrozhodněji každodenní 
deptání nejzákladnějších přirozených lidských práv nynějším komu-
nistickým politickým režimem a vynáší obžalobu na tento tyranský 
systém, který se drží při moci jen hrubou silou, surovým násilím 
a proti vůli velké většiny lidu. [...] Obzvláště protestuje proti stra-
nické justici, která [...] drakonicky odsuzuje k nejtěžším, velmi často 
hrdelním trestům nevinné oběti. [...] S hlubokým bolem a rozhořče-
ním odsuzuje bestiální vraždu, jíž se dopustila komunistická justice 
v Československu.“185

Jsou zde publikovány též vzpomínky lidí, kteří Miladu Horá-
kovou  dobře znali a kteří nyní pobývali v exilu. Často se jednalo 
o osoby, které byly v rámci soudního jednání s Miladou Horákovou  
a spol. opakovaně zmiňovány a jejichž jména zazněla i v rámci pro-
pagandistické kampaně, jako byl např. někdejší pražský primátor 
Petr Zenkl  či Růžena Pelantová . Ta mimo jiné připomněla aktivity 
Milady Horákové  v sociální oblasti: „Vložky v čs. ústavě z 9. května 
[1948] týkající se rovnosti žen a ochrany dětí, které jsou dnes že-
nám v Československu předkládány jako vymoženost i (jež prý jim 
zaručil parlament komunistického režimu), byly vypracovány pod
vedením Dr. Horákové  a povětšině jí samou i právnicky formulo-
vány.“186

Zajímavé je též zamyšlení předúnorového ministra Jaroslava 
Stránského , ve kterém upozorňuje na obludnost zinscenovaného 
procesu: „Proces Milady Horákové , Záviše Kalandry  a ostatních ob-
žalovaných, kteří byli s těmi dvěma odsouzeni, byl typická ukázka 
toho, čemu se v nynějším Československu říká výkon spravedlnosti. 
Nic se v tomto tak zvaném soudním řízení nezkoumalo a nezjišťo-
valo, a nic také nebylo zapotřebí zkoumat a zjišťovat, neboť vše bylo 
prozkoumáno, zjištěno a rozhodnuto dříve, než proces byl zahájen. 
Referáty, které o tomto procesu přinášel komunistický tisk s Ru-
dým právem v čele, hned od začátku mluvily o obžalovaných jako 
o usvědčených zrádcích a zaprodancích – jaký smysl by tedy mělo 
usvědčovat je? [...] Sekretariát komunistické strany se postaral, aby 

185 Tamtéž, s. 6. 
186  PELANTOVÁ, Růžena : Miladě Horákové, bojovnici za svobodu. In: Tamtéž,

s. 26.

MH - Kniha 1.indb   106MH - Kniha 1.indb   106 11.12.2008   6:17:3011.12.2008   6:17:30



107

soud dostával od dělníků z továren hromadné žádosti o přísné po-
trestání těchto obžalovaných, ještě než byli odsouzeni. Když je bez 
soudu předem odsoudili všichni, kdo ve státě představují moc a mí-
nění, což je pak soud mohl osvobodit a usvědčit tak nejvyšší státní 
autority z nactiutrhačství? [...] Vidím [Miladu Horákovou] a na-
vždy už chci vidět umírat v Gottwaldově smyčce, ne proto, abych 
tím obrazem v životě živil pomstychtivost, ale neotupělý smysl pro 
míru našeho národního ponížení. Žena, budiž to zdůrazněno na 
prvním místě, žena, máma polodospělého dítěte, zasloužilá účast-
nice národního odboje proti německým podmanitelům, oběť jejich 
persekuce, vzdělaná, noblesní a vždycky vlídná poslanecká kolegyně 
Gottwalda  a Slánského  jest za jednoho jitřního šera na rozkaz těch-
to dvou mužů, kteří sami jediní o jejím osudu rozhodli, uchopena 
a uškrcena.“187 

Nalezneme zde i článek Jany Feierabendové , manželky význam-
ného politika a národohospodáře Ladislava Feierabenda , ve kterém 
vzpomíná na své setkání s Miladou Horákovou  v terezínské Malé 
pevnosti, kde byly obě společně vězněny, a po určitou dobu sdílely 
dokonce jednu celu. Památky Milady Horákové  vzpomněli též vý-
znamní účastníci protinacistického odboje Vladimír Krajina  a Ar-
nošt Heidrich  či bývalý poslanec za národněsocialistickou stranu 
Čeněk Torn , který vyjádřil přesvědčení, že „až bude národ svobod-
ným, opraví i tento rozsudek, aby smazal hanbu čsl. justice v době, 
ve které vládli komunisté, a vyznamená Miladu Horákovou  ‚in me-
moriam‘ Řádem republiky za statečnost“.188 

Do sborníku byly zařazeny také texty Helen H. Evans , předsed-
kyně Národní ženské rady v USA, která Miladu Horákovou  rov-
něž osobně poznala, a také několik básní vytvořených v reakci na 
zprávu o popravě Milady Horákové . Uveďme např. báseň Přízrak, 
kterou složil „neznámý uprchlík“ v táboře Valka. Tento uprchlic-
ký tábor se nacházel poblíž německého Norimberku a pobýva-
lo v něm mnoho Čechoslováků, kterým se podařilo uprchnout
na Západ. Mezi nimi byl i Bohuslav Horák , manžel Milady Horáko-

187  STRÁNSKÝ, Jaroslav : Františka Plamínková a Milada Horáková. In: Tamtéž,
s. 38–41. 

188   TORN, Čeněk : Věrná až do smrti. In: Tamtéž, s. 83. Miladě Horákové byl 
v r. 1991 udělen Řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. 
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vé.189 Nemůže být právě on autorem této básně a oním „neznámým 
uprchlíkem“? 

Přízrak

Rozžhněte rychle svíci. –
Zas vidím v duchu šibenici
a na ní hrozné dílo. –
Jak se nám, děvče, kdysi žilo! – 
Vždycky jsme spolu plánovali
a já se cítil jaksi malý – 
tys byla tak v slově břitká –
Zase Ti patří čerstvá kytka –
proč na hrob? – Škoda slova.
Země dnes v náručí chová
tu, která nezradila, 
která byla jak dobrá víla
pro naši smutnou zem. –
Zůstane příkladem nám všem
– Milada Horáková –.190 

Již rok po popravě Milady Horákové  vyšel v USA kreslený seriál po-
jednávající o jejím životě. Pod názvem Unconquered191 jej vydal Ná-

189  Bohuslav Horák  (1899–1976), zemědělský inženýr, doktor technických věd. 
V den zatčení jeho ženy, 27. září 1949, se mu podařilo komunistické tajné 
policii uprchnout. O jeho osudu se M. Horáková  v průběhu vyšetřování ani 
procesu nedozvěděla, skutečnost, že je v exilu, jí tajně naznačila její sestra Věra 
při poslední návštěvě před popravou. B. Horák  se nejprve skrýval u přátel 
v Praze, později mu další přátelé pomohli uprchnout za hranice, které přešel 
tajně v přestrojení za dřevorubce 1. prosince 1949. Pobýval pak v uprchlic-
kém táboře Valka nedaleko Norimberku, kde poslouchal zprávy o procesu, 
které vysílal rozhlas. V r. 1954 dostal povolení odejít do USA, kde se zapojil do 
činnosti krajanského hnutí a působil v Radě svobodného Československa. Již 
se neoženil, zemřel v roce 1976. Jeho pozůstalost (paměti a fotografi e) předala 
jeho dcera Národnímu archivu v Praze.

190  Tamtéž, s. 81.
191  Do češtiny je možné název přeložit jako Neporažená. 
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Tenký, čtrnáctistránkový sešitek s červenou obálkou a černobílými ilustracemi uvnitř 
vydal v USA v roce 1951 Národní výbor pro svobodnou Evropu (National Comitee for 
a Free Europe). K nám se dostal poprvé pravděpodobně až po roce 1989, kdy jej dcera 
Milady Horákové a Bohuslava Horáka Jana Kánská předala spolu s dalšími písem-
nostmi a fotografi emi vztahujícími se k jejím rodičům Národnímu archivu v Praze.
 Zdroj: Národní archiv 
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rodní výbor pro Svobodnou Evropu192. Nevíme, kdo je jeho autorem. 
Životní příběh Milady Horákové , její dramatický osud, její boj se si-
lami zla a obětování se pro vyšší mravní ideály je silné téma, o čemž 
svědčí i expresivita ilustrací.193 

„S tímto rozsudkem nesouhlasí tisíce občanů“

Osobní dopisy prezidentu republiky z Československa 

Prezidentská kancelář dostávala žádosti o zmírnění rozsudků z pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol. i od československých občanů. 
Tyto dopisy a telegramy jsou svědectvím o neuvěřitelné odvaze lidí, 
kteří se postavili masové hysterii a „pogromistické náladě“, vyvolané 
vládnoucím režimem, a to často s vědomím toho, že tato intervence 
může mít pro ně nepříjemné následky, což se v řadě případů stalo – 
v Archivu bezpečnostních složek se dochovaly originály některých 
dopisů a také hodnocení jejich pisatelů sestavená na základě hlášení 
informátorů Státní bezpečnosti v místě jejich bydliště.194 

Autoři protestních dopisů se často odvolávali na křesťanské hodnoty, 
jako např. František Bala  z Holešova v telegramu zaslaném prezident-
ské kanceláři 9. června: „Prosím, učiňte Vy laskavě alespoň symbolické 
gesto. Jménem lidskosti udělte milost alespoň odsouzené ženě. Bůh, 
miliony spoluobčanů i ostatní odsouzení budou Vám za onen jediný 
život trvale žehnati.“195 Hluboce věřící Štěpánka Hrubá  z Brna napsala 
Gottwaldovi , že podobně protestovala proti zabíjení lidí i za nacistické 

192  Národní výbor pro Svobodnou Evropu byl založen 1. června 1949 v New
Yorku s cílem přispět ke svržení totalitních režimů v zemích tzv. lidové demo-
kracie. Později byl přejmenován na Výbor pro Svobodnou Evropu, který stál 
u zrodu Rádia Svobodná Evropa. 

193  Více např. FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: UNCONQUERED – Ne-
poražená. Komiks o Miladě Horákové. In: Dějiny a současnost, 2007, roč. 29,
č. 3, s. 12. 

194  V ABS se dochovaly doklady o prověřování pisatelů dopisů žádajících mi-
lost pro odsouzené k trestu smrti ze strany StB a posudky na  Eduarda Skláře 
(dělníka z Vítkovických železáren), MUDr. Vlastu Kálalovou (lékařku), Ště-
pánku Hrubou (posluhovačku), Františka Kubíčka (totožnost nebyla zjištěna) 
a Anastazii Kracmanovou (pomocnou dělnici). ABS, f. 310 (Velitelství Státní 
bezpečnosti), sign. 91-1, fol. 113–127; posudky Státní bezpečnosti zaslané mi-
nisterstvu spravedlnosti dne 14. 7. 1950.

195 Viz dokument č. 124. Citace je přepsána dle pravidel českého pravopisu.
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okupace: „Psávala jsem vězňům, ale psala jsem i Hitlerovi  i Neurathovi  
a Heydrichovi . A prosila jsem za naše vězně slovy Písma: ‚Buďte milo-
srdní, jako náš Otec milosrdný jest.‘ Volali mne na gestapo a ptali se,
co tím myslím. [...] Řekli, že nikdo není ve vězení bez viny a že ve válce 
není možné řídit se Písmem. ,Bůh nemá jiné zákony pro čas míru a jiné 
pro válku,‘ pravila jsem. A ne jen Boží rada obstojí. Nedbali. Mám prý 
si jít někam do lesa – nemohu-li slyšet o popravách.“196

S rozsudkem vyslovili ovšem nesouhlas i lidé, kteří se s ním měli, 
alespoň dle dobové propagandy, plně ztotožňovat. „Žádám Vás 
jménem své 10členné rodiny a jménem svým, abyste udělil milost
Dr. Horákové  a rozsudek smrti nepodepsal. Jsem prostý dělník a ne-
mohu souhlasit [s] tímto rozsudkem lidového soudu197 v Praze, tak 
jako s tímto rozsudkem nesouhlasí tisíce občanů Ostravska. České 
soudy nemohou odsuzovat ženy a matky na smrt,“ napsal pracovník 
Vítkovických železáren, jehož podpis je nečitelný.198 Jiný pisatel, jehož 
identitu taktéž neznáme, se rozhodl zaštítit osobností, na kterou se 
permanentně odvolával nejen lidovědemokra tický režim, ale i pro-
kurátorka Brožová ve své závěrečné řeči – komunistickým noviná-
řem Juliem Fučíkem : „Prosím pana presidenta, aby učinil vše, co je 
v Jeho moci. Pevně doufám, že pan president vyslechne moji prosbu, 
a tím zároveň uslyší Julia Fučíka  ... ‚lidé, měl jsem vás rád!‘ Ta slova 
znamenají odpuštění a ne nejvyšší trest.“ Autor těchto řádek si byl 
nejspíše vědom toho, co jej za napsání této prosby čeká – proto ji po-
depsal falešným jménem (František Kubíček) a téměř identický do-
pis zaslal i ministru spravedlnosti Štefanu Raisovi , tentokrát ovšem 
s podpisem „Václav Šercl“.199 Identitu pisatele se StB nepodařilo od-
halit, dokonce ani nezjistila souvislost mezi oběma dopisy. 

Proti zatčení a odsouzení Milady Horákové protestovala též její 
někdejší spoluvězeňkyně z věznice gestapa na Karlově náměstí 
v Praze a z terezínské Malé pevnosti Zdena Mašínová , vdova po po-
praveném hrdinovi protinacistického odboje podplukovníku Josefu 
Mašínovi .200 Dokumenty k jejím aktivitám se nám však nepodařilo 

196  Viz dokument č. 130.
197 Správně Státního soudu. 
198 Viz dokument č. 125.
199  Viz dokument č. 131.
200  MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf: Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny 

Mašínovy. Paseka, Praha – Litomyšl 2001, s. 102.
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v archivech objevit. Mezi protestujícími československými občany se 
objevuje jedno jméno, které naše veřejnost dobře zná díky románu 
Ilony Borské  Doktorka z domu Trubačů201 – jde o MUDr. Vlastu Kála-
lovou . Tato žena se za první republiky jako mladičká lékařka vydala 
do Bagdádu, kde založila a pak sedm let úspěšně vedla českosloven-
skou nemocnici. V její práci jí tehdy morálně i fi nančně podpořil 
prezident T. G. Masaryk . Nacistickou okupaci prožila v rodných ji-
hočeských Bernarticích, kde jí v poslední den války ustupující Němci 
zastřelili muže i obě děti. A ona nyní pod dojmem svých životních 
zkušeností píše prezidentu Gottwaldovi , aby nepodepsal rozsudky 
smrti: „Ale za jejich smrt bychom byli zodpovědní my druzí před 
svým svědomím – Vy, pane presidente, stejně jako já, poslední ob-
čanka lidového státu. A já jsem přesvědčena, že člověk, usilující o to, 
aby jednal vždy lidsky, nemůže ani v otázkách státních chtít napodo-
bit starou, otrokářskou, zvířecí, nelidskou společnost. Mně zastřelili 
Němci muže a obě děti – 19letého syna a 14letou dceru. Promyslela 
jsem tudíž a prožila do základu problém násilné smrti.“202 

O prošetření Vlasty Kálalové , stejně jako dalších pisatelů žádostí 
o milost pro odsouzené k smrti, požádal zástupce ministra sprave-
dlnosti JUDr. Karel Klos  náměstka ministra národní bezpečnosti 
a velitele Státní bezpečnosti Osvalda Závodského.203  V případě dok-
torky Kálalové  vypadal „vlastní názor orgána“ utvořený na zákla-
dě zpráv pěti informátorů, „vesměs třídně uvědomělých soudruhů“, 
takto: „Kálalová  je žena, které by se měla věnovat občas pozornost. 
Přestože dělá dojem, že souhlasí s lid[ově] dem[okratickým] zříze-
ním a s KSČ, a snaží se jíti druhým příkladem, její styky jsou pro ni 
nepříznivé. Za její přílišnou humanitou vzhledem k jejímu vzdělání 
a znalosti světa by se mohly skrývat i protistátní, možno říci vel-
ké věci. Ale uvážíme-li, kdyby byla zpravodajsky instruována, vě-

201  Poprvé vyšel v roce 1978 a od té doby ještě šestkrát (naposledy v roce 2006).
202  Státní okresní archiv (SOkA) Písek, f. Rodinný archiv Di Lotti, sign. 148; žádost 

o milost pro odsouzené v procesu s dr. Miladou Horákovou z 9. 6. 1950 adre-
sovaná prezidentu Klementu Gottwaldovi. Originál dopisu MUDr. Vlasty Ká-
lalové  z ABS před mnoha lety za záhadných okolností zmizel, ale jeho kopie 
byla nalezena v SOkA v Písku. Viz dokument č. 128.

203  ABS, f. 310 (Velitelství Státní bezpečnosti), sign. 91–1, fol. 95; dopis zástupce 
ministra spravedlnosti Karla Klose  náměstkovi ministra národní bezpečnosti 
Osvaldu Závodskému  z 30. 6. 1950. Ministerstvu spravedlnosti předala dopisy 
Kancelář prezidenta republiky.
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děla by předem, než intervenovala 
za takovou zrádkyni, jako je Horá-
ková , [že] bude mít o ni StB zájem, 
ovšem i tento její způsob může býti 
zástěrka. Ať jest tomu jakkoliv, jest 
pro náš lid[ově] dem[okratický] re-
žim nebezpečná.“204 Dodejme, že 
to nebylo naposledy, co se doktor-
ka Kálalová  zastala komunistickým 
režimem perzekvovaných lidí. Na-
psala například petici proti zatčení 
svého souseda z Bernartic, Rudolfa 
Krzáka , který za války působil jako 
instruktor československých para-
šutistů ve Velké Británii. 

Podobným způsobem komu-
nistická tajná policie prověřovala 
i ostatní identifi kované pisatele žá-
dostí o zmírnění rozsudků „největ-
šího politického procesu“. Z hlášení 
StB o výše zmíněné Štěpánce Hrubé  
z Brna, která žádala o udělení milos-
ti odsouzeným s poukazem na bib-
lické citáty205, je patrná nejen abso-
lutní netolerance k náboženskému 
přesvědčení, ale zejména paranoidní 
podstata celého komunistického re-
žimu, který dokázal najít podezření 

z protistátní činnosti i za tak banální činností jako bylo hubení do-
mácích parazitů: „Hrubá  byla v Brně vesměs zaměstnána jako poslu-
hovačka. Před svým příchodem do Brna byla údajně vězněna v Kou-
nicových kolejích v Brně. [...] Prohlašovala, že z celé skupiny, která 
byla gestapem vězněna, se vrátila jen ona, a to proto, že ji „hospodin“ 
[sic] vysvobodil. [...] Ve všech bydlištích se projevovala jako osoba 
zastřeného rozumu, nábožensky blouznící. S nikým jiným se nedá-

204 Tamtéž, fol. 122. Viz dokument č. 129.
205 Viz dokument č. 130.

Lékařka Vlasta Kálalová zaslala 
dopis prezidentu Klementu Got-
twaldovi, ve kterém ho prosila, aby 
nepotvrzoval rozsudky smrti: „Za 
jejich smrt bychom byli zodpovědní 
my druzí před svým svědomím – Vy, 
pane presidente, stejně jako já, po-
slední občanka lidového státu. Mně 
zastřelili Němci muže a obě děti – 
19letého syna a 14letou dceru. Pro-
myslela jsem tudíž a prožila do zá-
kladu problém násilné smrti.“ Svým 
statečným činem na sebe ihned ob-
rátila pozornost Státní bezpečnosti. 

Zdroj: Osobní archiv Ilony Borské 
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vala do rozhovoru, jen s lidmi, kteří byli nábožensky založení. [...] 
Nepracuje proto, aby dokázala svůj kladný poměr k našemu zřízení, 
ale proto, aby měla styk s lidmi a šířila tak náboženské ideje o ne-
omylnosti hospodina [sic], za druhé pak proto, aby si vydělala nějaké 
peníze. Její zájem dostávat se mezi lidi není pravděpodobně náhodný 
a není vyloučeno, že může mít politické pozadí. [...] Velmi často, sko-
ro denně, ji navštěvuje neznámá žena, která zůstává u jmenované na 
noc, při jejíž návštěvě je slyšet zvuky, jako když přetahují různé části 
nábytku. Toto omlouvají tím, že byt je zamořen štěnicemi, na které 
pořádají hon. [...] Hrubá je osoba, která se politicky vůbec neproje-
vila a která může za svým náboženským fanatismem ukrývat vlastní 
politickou práci. Je považována za osobu našemu zřízení naprosto 
nespolehlivou, která může být někým vedena a svoji činnost svým 
chováním a jednáním mistrně zakrývá. Její cesty a noční počínání 
v bytě je nanejvýš podezřelé v době návštěv neznámé ženy.“206 Ne-
zbývá než dodat, že pokud by zmíněná podezření byla jen částečně 
založena na pravdě a Štěpánka Hrubá  by pod rouškou náboženského 
zanícení skutečně prováděla „politickou práci“, asi by v tom případě 
na sebe neupozorňovala dopisem prezidentu republiky. 

„Stíhá mě opovržení soudruhů a pošklebky reakce“

Osudy aktérů propagandistické kampaně
provázející proces s Miladou Horákovou  a spol.

Již jsme upozornili na skutečnost, že mnoho lidí, podílejících se na 
organizaci procesu s Miladou Horákovou  a spol., se později stalo 
objektem perzekuce ze strany režimu, kterému sami sloužili. Nejed-
ná se však pouze o notoricky známé případy generálního tajemní-
ka KSČ Rudolfa Slánského , náměstka ministra národní bezpečnosti 
Karla Švába  či velitele StB Osvalda Závodského , které nakonec repre-
sivní mechanismus politických procesů, na jehož vzniku se aktivně 
podíleli, stál život. V průběhu postupné a doslova mravenčí práce 
na přípravě edice dokumentů, během níž jsme zjišťovali životopis-
né údaje lidí objevujících se v jednotlivých dokumentech, se před 

206  ABS, f. 310 (Velitelství Státní bezpečnosti), sign. 91–1, fol. 114–115. Zpráva se 
opírá o hlášení sedmi informátorů.

MH - Kniha 1.indb   115MH - Kniha 1.indb   115 11.12.2008   6:17:3811.12.2008   6:17:38



116

námi vynořovaly neuvěřitelné příběhy lidí, kteří příslovečně kopali 
druhým jámu, do které pak sami spadli, respektive byli svými sou-
druhy smeteni. Přitom se jednalo ve většině případů (alespoň podle 
dostupných dokumentů) o fanatické komunisty, kteří měli tu více, 
tu méně informací o tom, že proces s Miladou Horákovou  a spol. 
neprobíhá zcela korektně a jsou v něm přítomny silně manipulativ-
ní a demagogické prvky. Domníváme se, že ani následná perzekuce 
nemůže tyto osoby ospravedlnit, či dokonce zbavit odpovědnost i za 
jejich podíl na politických procesech s odpůrci KSČ, jako tomu bylo 
v případě procesu s Miladou Horákovou  a spol. 

V únoru 1951, tedy necelý rok po skončení „největšího politického 
procesu“, byla zbavena všech politických funkcí a následně zatčena 
zástupkyně generálního tajemníka ÚV KSČ Marie Švermová , která 
je mimo jiné podepsána pod instrukcemi k provádění propagandis-
tické kampaně proti obžalovaným z procesu s Miladou Horákovou  
a spol.207 Důvodem, který přispěl k jejímu zatčení (jak již bylo něko-
likrát publikováno), byl její milostný poměr s tehdejším krajským ta-
jemníkem KV KSČ v Brně Ottou Šlingem . Švermová , která odmíta-
la vyšetřovatelům podepisovat nesmyslná doznání, byla odsouzena 
v roce 1954 k doživotnímu žaláři, propuštěna byla však již o dva roky 
později. V březnu 1968 na veřejném shromáždění ve Slovanském 
domě vzpomínala na Miladu Horákovou  těmito slovy: „Dr. Milada 
Horáková byla politicky vyspělá, vzdělaná a měla všechny předpo-
klady k tomu, aby se stala jednou z vedoucích osobností našeho po-
litického života. Pravda je, že jsme byly dobré přítelkyně. Míru její 
viny nemohu posoudit. Jsem však přesvědčena, že trest nebyl úměr-
ný a cítím se vinna, že jsem sama veřejně nevystoupila na její obra-
nu. Byl to první příkladný proces inscenovaný berijovci na odhalení 
páté kolony u nás. Úloha sovětských poradců je dnes již víceméně 
známa. Nebýt tohoto zásahu zvenčí, nikdy by nebylo k těmto tragic-
kým událostem došlo.“208 

Čistky v padesátých letech ovšem postihly i další příslušníky apa-
rátu ÚV KSČ – odvolán z funkce a vyšetřován byl též Antonín Pa-
tejdl , vedoucí kanceláře Rudolfa Slánského , jehož rukama procházely 

207 Viz dokument č. 10.
208 Cit. dle RADOTÍNSKÝ, Jiří: Rozsudek, který otřásl světem, s. 13.
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dálnopisná hlášení z jednotlivých krajů o „organizování veřejnosti“ 
během soudního řízení s Miladou Horákovou a spol.209 

Postižena byla též řada příslušníků Státní bezpečnosti. Vedle zmí-
něného velitele StB Osvalda Závodského  a Karla Švába , bratra Marie 
Švermové , skončil ve vazbě náměstek ministra národní bezpečnosti 
Josef Pavel , který se též účastnil porad ohledně organizace procesu 
s Miladou Horákovou  a spol.210 Všichni zmínění funkcionáři byli za-
tčeni v průběhu ledna a února 1951. O něco lépe dopadl další účast-
ník těchto porad, náměstek ministra spravedlnosti Alfréd Dressler , 
který byl přesně rok po procesu s Miladou Horákovou  a spol. od-
volán z funkce a posléze „pouze“ vyloučen z KSČ na základě sku-
tečnosti, že neoznámil straně své zaměstnání v advokátní kanceláři 
vysokého nacistického funkcionáře v Brně v době druhé světové vál-
ky.211 Dressler  do roku 1955 pracoval jako dělník v ČKD.212 Zatčena 
byla ovšem i jedna z „hlavních tváří“ procesu – vojenský prokurá-
tor Juraj Vieska . Před přeložením do zálohy v březnu 1951 a násled-
ným zatčením jej nezachránila ani skutečnost, že jej někteří účastníci 
soudního jednání označovali za „skutečného mluvčího našeho lidu 
v tomto procesu“.213 V souvislosti s odhalením údajného „protistátní-
ho spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským “ byl vyšetřován 
i žurnalista Jiří Hronek , který se účastnil příprav na proces s Mila-
dou Horákovou  a spol., a to zejména v novinářské sféře.214 Uvěz-
něn byl též někdejší národněsocialistický novinář Karel Jíše, který 
se po únoru 1948 stal jedním z nejhorlivějších aktivistů „obrozené“ 
Československé socialistické strany, v době procesu napsal několik
ostrých textů proti Miladě Horákové a dalším obžalovaným a byl 
též autorem doslovu k propagandistické knize o procesu s názvem 
Před soudem lidu. 

Ve vězení skončili i vysocí představitelé dalších státních úřadů. Za-
tčen byl kupříkladu náměstek ministra informací Josef Hušek , který 

209 Viz dokumenty č. 13, 16, 20 a 22.
210 Viz dokument č. 3, pozn. č. 4.
211 Blíže k osobě Alfréda Dresslera viz dokument č. 2, pozn. č. 3.
212  Paradoxní je, že právě v ČKD řečnil JUDr. Alfréd Dressler v den vynesení roz-

sudku nad JUDr. Miladou Horákovou a spol. 
213  AKPR, složka T 2461/50; zpráva pracovníka Kanceláře prezidenta republiky 

Pavla Eislera o návštěvě procesu s Miladou Horákovou a spol. 
214  Viz dokument č. 1.
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dle archivních dokumentů jednal ohledně propagandistické kam-
paně s hlavním organizátorem „největšího politického procesu“, ná-
městkem ministra spravedlnosti Karlem Klosem .215 Huška  nakonec 
StB propustila údajně na základě intervence Antonína Zápotockého . 
V procesu s Rudolfem Slánským  a spol. usedl na lavici obžalovaných 
kromě jiných i Vavro Hajdů , náměstek ministra zahraničních věcí, 
který byl dle jiného archivního dokumentu členem tiskové komise, 
vytvořené speciálně k procesu s Miladou Horákovou  a spol.216 Hajdů  
byl jedním ze tří obžalovaných, kterým byl vyměřen „pouze“ doži-
votní trest. Takové štěstí však neměl někdejší přednosta národohos-
podářského odboru KPR Ludvík Frejka , který si při tomto procesu 
vyslechl absolutní trest a 3. prosince 1952 byl spolu s dalšími odsou-
zenými z procesu s Rudolfem Slánským  popraven. Frejka  ovšem dva 
a půl roku předtím jako zástupce KPR navštívil 1. června 1950 soud-
ní jednání s Miladou Horákovou  a spol.217 Tehdy zajisté netušil, že se 
dívá na divadlo, ve kterém zanedlouho bude sám účinkovat.... 

Tehdejší vlna čistek v komunistické straně zasáhla ovšem i krajské 
a okresní funkcionáře a i zde smetla některé organizátory propagan-
distické kampaně z procesu s Miladou Horákovou a spol. Zdoku-
mentovat se nám to podařilo u tří konkrétních případů, ale předpo-
kládáme, že rozsah této perzekuce byl daleko širší, což ovšem není 
náplní této studie. Tak kupříkladu vedoucí krajského výboru KSČ 
v Olomouci František Řezníček , který je podepsán pod řadou dálno-
pisných hlášení o přijatých opatřeních v souvislosti s procesem s Mi-
ladou Horákovou a spol. v Olomouckém kraji 218, byl v roce 1951 za 
své věrné služby „odměněn“ odvoláním ze stranických funkcí a vy-
loučením z KSČ. Řezníček  přišel do Olomouce z předchozího pů-
sobení v Mladé Boleslavi a v Praze a nahradil zde ve funkci Jose-
fa Stavinohu , který byl jedním z prvních zatčených komunistických 
funkcionářů v Československu.219 Řezníčkovi přitížilo, že jej do funk-
ce po Stavinohovi  navrhla právě Marie Švermová : „Ve funkci vedou-
cího tajemníka po odhalení zrádců a špionů Šlinga  a Švermové  svým 

215 Viz dokumenty č. 3 a 5. Blíže k Huškovi viz dokument č. 3, pozn. č. 7.
216 Viz dokument č. 7, pozn. č. 9.
217 Viz dokument č. 8, pozn. č. 4.
218 Viz dokumenty č. 12, 17.
219   Viz např. KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha 1993,

s. 354.
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jednáním bránil rozvinutí kritiky a sebekritiky v krajské organisaci, 
aby neodkryla nezdravé živly v organisacích KSČ a zejména pro-
to, aby neodkryla nesprávné, zásadám vnitrostranické demokracie 
a demokratického centralismu odporující metody práce,“ zdůvod-
ňoval jeho vyloučení z KSČ Gustav Bareš . Řezníček se posléze stal 
objektem obdobné propagandistické kampaně, jakou sám pomáhal 
v červnu 1950 organizovat proti „zrůdnému počínání zrádců náro-
da“ a „velezrádnému počínání záškodníků“.220 V beznadějné situaci 
Řezníček  napsal samotnému prezidentovi osobní dopis: „Milovaný 
soudruhu Gottwalde , obracím se na Tebe ve svém zoufalém posta-
vení s úpěnlivou prosbou. Na krajské konferenci v Olomouci bylo 
usneseno, abych byl vyloučen ze strany. Tisk uveřejnil, že jsem zrádce 
a pomocník imperialistů, člen spiklenecké bandy Šling -Švermová -
-Clementis . Mé charakterové vlastnosti a dosavadní práce byly na-
zvány maskováním. Stíhá mě opovržení soudruhů a pošklebky reak-
ce. […] Jsme vystaveni takovému nervovému trýznění, že žena se již 
chtěla jednou po přečtení Rudého práva otrávit plynem.“221 Zda se 
Řezníčka  tehdy Gottwald  skutečně zastal nevíme, každopádně nako-
nec nebyl ani zatčen, ani odsouzen a působil nadále ve své původní 
profesi modeláře v Závodech umělecké kovovýroby v Praze.

Podobný osud potkal i předsedu KAV NF v Olomouci Františka 
Majtla , který se z titulu své funkce podílel na organizaci kampaně 
kolem procesu s Miladou Horákovou a spol. v jednotlivých orga-
nizacích Národní fronty.222 Majtl , jenž zároveň zasedal v poslanecké 
sněmovně, byl v listopadu 1951 odvolán z funkcí a v srpnu následu-
jícího roku vyloučen z KSČ „pro svoji nesebekritiku a nedodržová-
ní vnitrostranické demokracie (diktátorství)“223. Pracoval poté jako 
dělník a traktorista.

Postižen byl i Jaromír Kvis , který v době procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. působil jako zástupce krajského tajemníka KV KSČ 
v Brně Otty Šlinga . V dálnopisech, které zaslal Kvis  v červnu 1950 
sekretariátu ÚV KSČ, jsou detailně a takřka vzorově popsány kon-
krétní opatření přijatá pro „organizování veřejnosti“ a „rozhořčení 

220  Tyto formulace skutečně Řezníček v dálno pisech použil. Viz dokument č. 12.
221 Viz dokument č. 17, pozn. č. 1.
222 Viz dokument č. 12, pozn. č. 2.
223 Tamtéž.
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pracujícího lidu“.224 Kvis  byl zatčen záhy po Šlingovi  a 26 měsíců 
byl držen ve vyšetřovací vazbě. Nakonec byl bez soudu propuštěn 
a v březnu 1953 vyloučen z KSČ. 

Nucený odchod z komunistické strany postihl i další aktéry kam-
paně provázející proces s Miladou Horákovou  a spol., a to po srp-
nové invazi roku 1968. Z KSČ byl tehdy za účast na protiokupač-
ním televizním vysílání vyloučen režisér Přemysl Freiman , který se 
s největší pravděpodobností podílel na vytváření fi lmového zázna-
mu procesu s Miladou Horákovou a spol.225 Někteří účastníci kam-
paně odešli do exilu (např. Bedřich Rohan 226), jiní nakonec skonči-
li v opozici vůči Husákovu režimu. To byl případ Marie Švermové  
a bývalého pracovníka aparátu ÚV KSČ Václava Slavíka , jenž se také 
účastnil v roce 1950 porad před procesem s Miladou Horákovou  
a spol.227 a obžalované tehdy ostře napadl v článku otištěném v Ru-
dém právu.228 Slavík  i Švermová  se nakonec stali jedněmi z prvních 
signatářů Charty 77. Toto prohlášení naproti tomu nepodepsal žád-
ný z tehdy ještě žijících obžalovaných z „největšího politického pro-
cesu“ (jednalo se o Jiřího Hejdu , Antonii Kleinerovou  a Františka 
Přeučila 229). 

Na závěr shrňme, že kampaň provázející proces s dr. Miladou Ho-
rákovou  byla jednou z nejbombastičtějších propagandistických akcí 
komunistického režimu v Československu za celou dobu jeho trvání. 
Jejím cílem bylo dát jasně najevo, jak komunisté naloží se svými od-
půrci a že s trestem smrti nezaváhají ani v případě ženy, navíc matky 
nedospělého dítěte. 

Jestliže v době procesu i těsně po jeho skončení plnily články 
o něm většinu novinových stránek, o samotných popravách bylo do-
voleno publikovat jen kratičkou noticku. Několikařádková zprávička 
ČTK se v denících objevila den po jejich vykonání, 28. června 1950: 
„Rozsudek Státního soudu v Praze z 8. června t. r. potvrzený rozsud-
kem Nejvyššího soudu z 24. června t. r., jimiž byli Milada Horáko-
vá , Jan Buchal , Oldřich Pecl  a Záviš Kalandra  odsouzeni pro zločiny 

224 Viz dokumenty č. 18 a 36.
225 Viz dokument č. 7.
226 Viz dokument č. 88.
227 Viz dokumenty č. 7 a 9. 
228 Viz dokument č. 101.
229 Bedřich Hostička  tehdy již pobýval ve švýcarském exilu.
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velezrady a vyzvědačství k trestu smrti, byl vykonán.“230 Nenápadně 
se „krčila“ mezi zprávami o tom, že začaly žně a do oběhu byly dány 
nové desetikoruny. O posledních slovech, která odsouzení pronesli 
na šibenici, v ní samozřejmě nebyla ani zmínka.231 Tato jediná věta, 
banálně oznamující násilnou smrt čtyř lidí, tak byla závěrečnou teč-
kou za celou kampaní, do které se zapojily miliony občanů Česko-
slovenska. 

230 Např. Svobodné slovo, 28. 6. 1950, s. 2. Viz dokument č. 108.
231  Jan Buchal zvolal: „Ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Českosloven-

sko!“ Slova Milady Horákové: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, od-
cházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Od-
cházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“ KAPLAN, Karel: 
Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“, s. 165.

Státní soud na Pankráci, 8. června 1950 – vynesení rozsudku. Zdroj: ČTK 
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EDICE DOKUMENTŮ

Edice dokumentů o propagandistické kampani kolem procesu s Mi-
ladou Horákovou a spol., kterou předkládáme čtenářům, je koncipo-
vána jako tematická vědecká historická edice.1 V rámci její přípravy 
jsme se pokusili k zvolené tematice shromáždit maximum pramenů, 
uložených v různých archivních fondech a sbírkách, a z nich jsme 
posléze vybrali 150 dokumentů, které jsme seřadili do sedmi tematic-
kých celků, odborně je zeditovali a doplnili poznámkovým aparátem. 
Při této práci jsme vycházeli ze standardních teoretických studií, které 
stanovují metodiku pro vydávání novověkých historických pramenů.2 

Heuristiku jsme prováděli celkem v sedmi archivech a více než 
dvaceti archivních fondech a sbírkách. Nejdůležitější zdroj prame-
nů pro nás představovaly fondy Národního archivu, a to především 
dokumenty z provenience ústředních stranických orgánů (ÚV KSČ 
a jeho součásti) a státních institucí (Státní prokuratura či minister-
stvo spravedlnosti). Některé z těchto fondů nejsou dosud zpracovány 
a neexistují k nim archivní pomůcky. Jsme proto velice zavázáni ar-
chivářům z Národního archivu, kteří nám v těchto fondech obětavě 
vyhledávali další a další prameny. Právě tyto dokumenty považujeme 
v naší edici za nejzajímavější, jelikož nebyly dosud známé a využíva-
né (jejich signatury, které uvádíme, nejsou zatím defi nitivní). Vedle 
archiválií z Národního archivu jsou součástí naší edice též dokumen-
ty z Archivu bezpečnostních složek, Archivu kanceláře prezidenta 
republiky a Státního okresního archivu v Písku.3 

Do edice jsme zařadili též tištěné prameny. Jedná se o články z no-
vin a časopisů, a to jak československých, tak zahraničních, včetně 
exilových. Z domácích periodik jsme vybírali z celostátních deníků 
a časopisů, z regionálního tisku jednotlivých organizací sdružených 

1  Dle klasifi kace archiváře a editora Ivana Šťovíčka. Viz ŠŤOVÍČEK, Ivan: Edič-
ní teorie a metodika. Sborník autorových textů vydaný k jeho životnímu jubileu. 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Historický ústav AV ČR, Praha 2008,
s. 38–47. 

2  ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů 
z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumen-
tů ze 16.–20. století pro potřeby historiografi e. Archivní správa Ministerstva vni-
tra ČR, Praha 2002; ŠŤOVÍČEK, Ivan: Ediční teorie a metodika.

3  Kompletní seznam využívaných archivních fondů a sbírek viz Seznam použi-
tých pramenů a literatury. 
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v Národní frontě a v neposlední řadě i z tisku určeného ženám, dě-
tem a mládeži. Vedle českých exilových periodik jsme sledovali re-
akci na proces s Miladou Horákovou a spol. i v zahraničních perio-
dikách – a to jak tištěných, tak i rozhlasových.

V edici lze nalézt několik dokumentů, které již byly v nedávné 
době publikovány (v knihách Karla Kaplana či v trojdílné edici Čes-
koslovenská justice v letech 1948–1953 v dokumentech). Rozhodli jsme 
se je zařadit, neboť je považujeme za zásadní pro zvolené téma a je-
jich absence by čtenáři, neznalému těchto publikací, znemožňovala 
získat komplexní přehled o zkoumaném tématu. V případě, že byl 
dokument již publikován, uvádíme tuto skutečnost v závěru přísluš-
ného dokumentu odkazem na knihu, v níž byl zveřejněn. Ve všech 
případech již publikovaných pramenů jsme tyto dokumenty oboha-
tili v poznámkovém aparátu o nová zjištění. Do edice jsme zařadili 
i několik dokumentů, které se propagandistické kampani věnují pou-
ze částečně, ale přinášejí podstatná a dosud neznámá zjištění k cel-
kovému zákulisí „největšího politického procesu“.4 

* * *
Dokumenty jsme rozdělili do sedmi tematických celků: Příprava 

procesu (dokumenty 1–9), Hlášení z jednotlivých regionů o průběhu 
kampaně (dokumenty 10–42), Rezoluce (dokumenty 43–81), Člán-
ky v domácích periodikách (dokumenty 82–109), Reakce na proces 
v zahraničních médiích (dokumenty 110–123), Osobní dopisy a te-
legramy (dokumenty 124–143) a Ohlasy na proces a kampaň (do-
kumenty 144–150). Dokumenty jsou v těchto jednotlivých oddílech 
řazeny podle chronologického klíče. 

První část se týká přípravy procesu a doprovodné propagandistic-
ké kampaně. Jedná se většinou o zápisy z porad, jež byly konány před 
procesem a na nichž byla vedle příprav vlastního procesu projedná-
vána i podoba propagandistické kampaně, která jej bude doprová-
zet. Tyto dokumenty jednoznačně svědčí o manipulaci, která pro-
vázela přípravy „největšího politického procesu“, a odhalují záměry 
jeho architektů. Jsou zde zařazeny i některé podklady a návrhy pro 
jednotlivá jednání mezi představiteli komunistické justice, aparátu 
ÚV KSČ a příslušníky ministerstva vnitra. V neposlední řadě je zde 

4 Jedná se především o dokument č. 9.
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publikován i dokument vypovídající o tom, jak bylo „organizováno 
obecenstvo“, které se procesu účastnilo.

Ve druhé části edice naleznou čtenáři především hlášení o prů-
běhu propagandistické kampaně, která byla v době procesu zasílá-
na povětšinou dálnopisně z jednotlivých okresů a krajů ústřednímu 
sekretariátu ÚV KSČ v Praze. Soubor je uveden tajnými instrukce-
mi k organizování kampaně, které jednotlivým krajským sekreta-
riátům KSČ rozeslali 1. června 1950 zástupci generálního tajemníka 
ÚV KSČ Gustav Bareš a Marie Švermová.

Třetí část přináší již vlastní produkty propagandistické kampaně 
doprovázející proces s Miladou Horákovou a spol. – rezoluce, zá-
vazky a prohlášení. Jedná se o dokumenty, které byly přijímány na 
veřejných shromážděních, podnikových schůzích či ve školách. Byly 
většinou odesílány Státnímu soudu, Státní prokuratuře, ministerstvu 
spravedlnosti a dalším institucím. Při editování těchto dokumentů 
jsme se snažili uvádět i jména lidí, kteří příslušné rezoluce podepsali 
– pokud se nám podařilo je přečíst. Publikováním signatářů rezolucí 
jsme v žádném případě nezamýšleli jejich skandalizaci , jak již bylo 
uvedeno v úvodu této publikace, ale bez těchto jmen by dokumenty 
podle našeho názoru ztrácely svoji autentičnost. U dokumentů, které 
obsahují značné množství podpisů, jsme jednotlivá jména nerozepi-
sovali, ale uvedli pouze jejich počet (např. u dokumentu č. 70, který 
signovalo 344 lidí). Do tohoto oddílu jsou zařazeny i rezoluce dětské. 
Celkově jsou zde shromážděny dokumenty, které byly psány a přijí-
mány na veřejných prostranstvích – tedy pod kontrolou (a často i tla-
kem) okolí. Listy psané v soukromí, i když se s rezolucemi či hromad-
nými dopisy často obsahově shodují, jsou zařazeny v šesté části. 

Čtvrtý oddíl obsahuje další významnou součást veřejné propa-
gandy – články v českých novinách a časopisech. Jsou zde zařaze-
ny jak texty reportážního charakteru, tak komentáře významných 
osobností veřejného života. Ačkoliv se jedná o publikované texty, 
rozhodli jsme se jejich reprezentativní vzorek do naší edice zařadit. 
Jednak z toho důvodu, že dobové noviny se díky postupující opotře-
bovanosti stávají stále méně dostupnými, ale i proto, že koncentrace 
těchto textů na jednom místě dává prostor k jejich komparaci. Čte-
nář si tak může udělat vlastní názor na to, který z významných uměl-
ců, politiků či vědců si více zadal s komunistickým režimem a který 
méně. Důležitý a pro čtenáře obohacující může být v tomto ohledu 
i poznámkový aparát, ve kterém jsme se pokusili nastínit životní pří-
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běhy jednotlivých pisatelů těchto článků a zodpovědět tak otázku, co 
je vedlo k aktivní účasti na propagandistické kampani kolem „nej-
většího politického procesu“. Troufáme si tvrdit, že třeba v případě 
básníka Jana Nohy (dokument č. 87) se nám to podařilo. 

Do páté části jsme zařadili reakce zahraničních médií. Z rozsáhlé-
ho pramenného materiálu, který se nám podařilo shromáždit, jsme 
uskutečnili reprezentativní výběr. Ten zahrnuje jak propagandistic-
ké články v sovětském tisku a v periodikách lidovědemokra tických 
zemí ve střední Evropě, tak i texty otištěné v západním provlád-
ním i naopak prokomunistickém tisku. Archivní sbírka „Minister-
stvo vnitra – monitor“ uložená v Národním archivu nám umožnila 
obohatit tuto část i o přepisy reportáží a komentářů zahraničních 
rozhlasových stanic (Hlas Ameriky, BBC). Tato sbírka totiž obsahuje 
tajné relace československé odposlouchávací služby, které až do roku 
1953 vydával Československý rozhlas jako tajný „Zpravodajský pře-
hled“ (od roku 1954 pak prováděla tuto monitorovací službu ČTK). 
Kvůli obtížné dostupnosti archivů zahraničních rozhlasových stanic 
jsme neměli možnost porovnat přepisy tohoto monitoringu se zá-
znamem tehdejšího vysílání, a proto je publikujeme na základě to-
hoto pramene. Nedomníváme se však, že by se od originálního znění 
podstatně lišily. Opomenutý v tomto souboru samozřejmě nezůstává 
ani československý exilový tisk.

Šestý oddíl je věnován osobním dopisům a telegramům. Skládá se 
ze dvou částí, z nichž každou tvoří chronologicky řazené dokumenty 
opačného obsahu. Dokumenty č. 124–138 obsahují jednak telegramy 
zaslané nejvyšším představitelům komunistického Československa 
ze zahraničí, které žádají o zmírnění vyneseného absolutního trestu 
nad Miladou Horákovou a jejími druhy, ale i osobní dopisy a telegra-
my československých občanů žádajících o totéž. Nejznámější z těch-
to žádostí – telegram Alberta Einsteina – jsme se rozhodli otisknout 
ve formě faksimile v rámci úvodní studie. Druhou část šestého od-
dílu (dokumenty č. 139–143) tvoří osobní dopisy československých 
občanů zaslané představitelům justice, které naopak žádají přísné 
potrestání obžalovaných či přímo vykonání trestu smrti. Tyto dopi-
sy (na rozdíl od rezolucí a kolektivních dopisů, zařazených do třetí 
části) byly evidentně psány dobrovolně, v soukromí a z hlubokého 
přesvědčení. Proto jsme je umístili do tohoto oddílu jako určitý pan-
dán k žádostem o milost. Poštovní adresy pisatelů osobních dopisů 
s ohledem na ochranu osobních údajů neuvádíme. Do tohoto oddí-
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lu jsme zařadili též jeden dokument, který přímo s propagandistic-
kou kampaní kolem procesu s Miladou Horákovou a spol. nesouvisí 
(dokument č. 129). Jedná se o zprávu příslušníka ministerstva vnitra 
Františka Kühnzela o lékařce Vlastě Kálalové-Di Lotti, která byla vy-
pracována v důsledku její intervence ve prospěch Milady Horáko-
vé. Dokument ukazuje, jak přistupoval komunistický režim k lidem, 
kteří se dokázali postavit krvelačné propagandistické kampani. Je 
výjimečně zařazen nikoliv podle chronologického principu, ale bez-
prostředně za dopis Vlasty Kálalové-Di Lotti. 

Poslední, sedmá část edice obsahuje několik dokumentů, které po-
pisují reakce na „největší politický proces“ a na samu propagandistic-
kou kampaň. Čtenáři zde naleznou jak pohled několika návštěvníků 
procesu, tak hodnocení stranických orgánů či hlášení o incidentech, 
které jinak hladce probíhající kampaň narušily. Nechybí též poměrně 
unikátní dokument o fi nančních prémiích, které byly navrženy jed-
notlivým pracovníkům ministerstva spravedlnosti jako odměna za 
dobře vykonanou práci při přípravě „největšího politického proce-
su“. Edici uzavírá výňatek ze závěrečné zprávy státního prokurátora 
Bohumíra Zieglera z listopadu 1950, která s půlročním odstupem 
obsáhle hodnotí proces s Miladou Horákovou a spol. i vlastní pro-
pagandistickou kampaň. 

* * *
Každý dokument je v záhlaví opatřen regestem, který je vysázen 

kurzivou a obsahuje datum a místo vzniku dokumentu a jeho struč-
ný obsah. Pokud není datum vzniku dokumentu známé, pokusili 
jsme se je na základě obsahu dokumentu či dalších okolností určit. 
V tomto případě jsme datum umístili do hranatých závorek a v pří-
slušné archeografi cké poznámce jsme vysvětlili, jak jsme k této dataci 
dospěli. V případě, že místo, kde byl dokument vytvořen, se v sou-
časné době jmenuje jinak nežli v době jeho vzniku, uvádíme v reges-
tu název původní (Gottwaldov), názvy zahraničních měst uvádíme 
v českém jazyce (Moskva, Paříž). U editování přepisů vysílání za-
hraničních rozhlasových stanic, které byly vytvořeny monitorovací 
službou ministerstva vnitra, uvádíme jako místo vzniku dokumentu 
jak město, ze kterého byla příslušná zpráva vysílána, tak i místo, kde 
byla zachycena (New York/Praha).

Stručný obsah dokumentu tvoří jedna věta, jejímž prostřednic-
tvím jsme se snažili vyjádřit nejen základní informace o tomto do-
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kumentu (kdo jej vytvořil, komu je určen, co obsahuje atd.), ale i po-
stihnout nejzajímavější skutečnosti v dokumentu obsažené. I když 
se může na první pohled zdát, že psaní těchto jednovětných regestů 
bylo jednoduchou záležitostí, nebylo tomu tak – právě tato činnost 
nezřídka představovala nejobtížnější součást odborné editace doku-
mentu. V žádném případě jsme totiž nechtěli, aby regesty obsahovaly 
pouze holý název dokumentu a jeho původce, jak činí někteří bada-
telé. Naopak naším záměrem bylo umožnit čtenáři, aby se ještě před 
vlastní četbou příslušného dokumentu dozvěděl, co na tomto doku-
mentu shledáváme zajímavé a proč jsme se jej rozhodli do edice za-
řadit. Samotné regesty jsme pak umístili též na začátek vlastní edice 
dokumentů, jak bývá u odborných historických edic zvykem. 

Při transliteraci textů jsme se snažili zachovat originální členění 
dokumentů, včetně zvýraznění některých částí (proložení, podtrže-
ní a podobně). Transliterace byla prováděna na základě odborných 
historických a textologických zásad, které jsou blíže popsány v sa-
mostatné ediční poznámce. Vynechány tak zůstávají informace, které 
jsou již uvedeny v regestu (např. údaje o pisateli a adresátovi) – jejich 
opakování, které lze bohužel v pracích některých badatelů, nedodr-
žujících zásady pro vydávání historických pramenů, nalézt, považu-
jeme za plýtvání místem. (A pro čtenáře se pak tento doslovný výpis 
všech úředních značek a rukopisných poznámek, který ve skuteč-
nosti patří do poznámkového aparátu, stává poněkud nudnou a od-
puzující záležitostí.) Na konci každého dokumentu uvádíme uložení 
dokumentu – v případě archivních pramenů, kterých je v edici vět-
šina, se jedná o archiv, fond, signaturu a folio, pokud je jím doku-
ment opatřen. V případě, že se dokument dochoval ve více kopiích, 
které jsou uloženy v různých archivních fondech, vycházeli jsme při 
editování dokumentu z verze, jejíž uložení je uváděno jako první. 
U tištěných pramenů (periodik) je uvedena plná citace editovaného 
textu (název periodika, místo vydání, ročník, číslo, datum a strana). 
Po informacích o uložení dokumentu následují údaje o způsobu do-
chování (originál či kopie), technice vyhotovení (strojopis, rukopis, 
dálnopis atd.) a počtu stran.

Dokumenty jsou opatřeny dvojím druhem poznámek – archeo-
grafi ckými a věcnými. Archeografi cké (označené písmeny) obsahují 
informace týkající se vnější stránky dokumentu, tedy formy (např. 
zda je psán na hlavičkovém papíře), rukopisných poznámek či ra-
zítek. Naproti tomu věcné poznámky (označené arabskými číslice-
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mi) přinášejí údaje k vlastnímu obsahu dokumentu. Vedle poznámek 
o úřední cestě dokumentu (např. kdy byl dopis doručen adresátovi) 
nebo o chybách a nepřesnostech tvoří významnou část našeho po-
známkového aparátu biografi cké medailony osob, které se v doku-
mentu objevují. Domníváme se totiž, že právě tento přístup k edi-
tování dokumentů je vlastním smyslem vědecké historické edice. 
Kompletní přepis jedné archivní složky, obohacený v poznámkovém 
aparátu o všeobecně známé skutečnosti, není podle našeho názoru 
vědeckou prací a nemá valného smyslu. Naopak právě dohledávání 
podrobných údajů k jednotlivým osobám a vylíčení jejich osobní-
ho příběhu může napovědět mnohé o jejich motivaci a přispět tak 
k zodpovězení některých otázek, které nás při vlastním studiu doku-
mentů napadnou. Tato mravenčí práce sice nepřináší okamžité me-
diálně atraktivní výstupy, tím je však její hodnota trvanlivější. Zjiště-
ní, které nám přinesl tento přístup, nás samé překvapilo – například 
z nic neříkajících jmen krajských komunistických funkcionářů nám 
(především díky obětavé práci archivářů z Národního archivu) před 
očima vytanuly neuvěřitelné životní příběhy a „lidé na papíře“ se pro 
nás stali reálnými osobami s vlastní minulostí. Právě díky této meto-
dě můžeme konstatovat, že řada lidí, která se podílela na přípravách 
procesu s Miladou Horákovou a spol. a příslušné propagandistické 
kampani, si za války více či méně zadala s nacistickým okupačním 
režimem. 

Biografi ckých medailonů je v rámci poznámkového aparátu k naší 
edici téměř dvě stě. Osoby, které se objevují v námi vybraných do-
kumentech, jsme pro biografi cké zpracování rozdělili do tří částí. 
První z nich tvoří všeobecně známé historické osobnosti, jejichž 
medailony jsme do poznámkového aparátu nezařadili (např. Edvard 
Beneš, Adolf Hitler, Klement Gottwald, Charles de Gaulle a další). 
Předpokládáme, že zájemci o naši edici tyto osobnosti dobře znají, 
a není proto třeba je představovat. Do druhé části jsme zařadili zná-
mé osobnosti tehdejšího veřejného či politického života (např. Petr 
Zenkl, Josef Palivec, Vratislav Bušek, Alexej Čepička, E. F. Burian, An-
dré Breton). K těmto osobnostem jsme zařadili stručné medailony, ve 
kterých jsme se zaměřili především na činnost těchto lidí v padesá-
tých letech či v období nacistické okupace. Další informace k těmto 
osobám nalezne čtenář v biografi ckých slovnících či v příslušné his-
torické literatuře, kterou jsme při psaní medailonů využívali. Přehled 
této literatury je uveden v seznamu použitých pramenů a literatury, 
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z nejdůležitějších publikací uvádíme na tomto místě některé z nich. 
V prvé řadě se jedná o třídílný Český biografi cký slovník XX. století, 
vydaný pod redakcí Josefa Tomeše, dále publikace Jiřího Knapíka 
Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953, zatím dvoudílný lexi-
kon Miloše Fikejze Český fi lm – Herci a herečky a též publikace autor-
ského kolektivu Vojenského historického ústavu Vojenské osobnosti 
československého odboje 1939–1945. Třetí skupinu osobností prochá-
zejících naší edicí dokumentů tvoří lidé, které jsme v žádném bio-
grafi ckém slovníku nenalezli. Jedná se o příslušníky komunistického 
bezpečnostního, stranického či propagandistického aparátu, jejichž 
životní osudy byly dosud badateli opomíjeny, ačkoliv se mnohdy jed-
nalo o významné osobnosti (např. režisér Přemysl Freiman, náměs-
tek ministra spravedlnosti Alfréd Dressler či zástupce vedoucího ta-
jemníka KV KSČ v Brně Jaromír Kvis). Právě těmto lidem věnujeme 
v poznámkovém aparátu nejvíce prostoru, protože informace o nich 
jsme získávali přímo z archivních pramenů.

Biografi cké medailony k příslušným osobám jsme zařadili do po-
známkového aparátu pouze jednou – a to většinou u dokumentu, 
ve kterém se o dané osobnosti nejvíce hovoří. Číslo stránky, na níž 
se příslušný medailon nachází, jsme ve jmenném rejstříku označili 
tučně. Čtenář tak pohledem do této nezbytné pomůcky zjistí, kde se 
k příslušné osobě dozví základní životopisné údaje. 

Speciální skupinu lidí procházejících předkládanými dokumenty 
tvoří třináct obžalovaných v čele s Miladou Horákovou. Ačkoliv bylo 
k jejich životním osudům již mnoho publikováno, přinášíme jejich 
biografi cké medailony, neboť v editovaných dokumentech lze o těch-
to lidech najít řadu zkreslených či přímo lživých tvrzení. Jejich me-
dailony – snad i kvůli naprosto odlišnému postavení „třinácti stateč-
ných“ v celkovém příběhu propagandistické kampaně doprovázející 
proces s Miladou Horákovou a spol. – jsme se rozhodli zařadit ještě 
před vlastní edici dokumentů.

Na závěr nezbývá než vyslovit přání, aby předkládaná edice našla 
co nejvíce spokojených čtenářů. Doufáme, že dokumenty, které jsme 
za použití historických vědeckých metod „vytáhli“ z přítmí archivů 
po téměř šedesáti letech na světlo, osloví nejen badatele v oblasti na-
šich moderních dějin, ale i širší čtenářskou obec a přispějí tak k stále 
probíhajícím debatám o naší komunistické minulosti. 

Mgr. Pavlína Formánková a PhDr. Petr Koura
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EDIČNÍ POZNÁMKA

Veškeré úpravy vycházející z edičního zpracování dokumentů jsou 
značeny hranatými závorkami. Hranatými závorkami se třemi teč-
kami upozorňujeme na námi vypouštěný text, o němž informuje-
me v příslušné poznámce. V poznámkovém aparátu rovněž uvádíme 
přepis úředních razítek, režim utajení, případně jeho stupeň, nebo 
počet podpisů připojených k textu dokumentu. Jde-li o krácení vlast-
ního textu dokumentu, děje se tak zpravidla z prostorových důvodů 
nebo jeho přínosu k zvolenému tématu edice. 

Hranatými závorkami dále značíme veškeré editorské zásahy jazy-
kové povahy, které jsou popsány níže, nejisté čtení (například podpi-
sů) či chybný text. Zásahy do textu, které provedl autor dokumentu 
(škrty, opravy, vsuvky, marginálie), komentujeme v poznámce pod 
čarou. Do hranatých závorek rovněž rozepisujeme některé zkratky. 
Seznam zkratek je navíc připojen k celé edici. 

Grafi ckou úpravu dokumentů pokud možno zachováváme. Re-
spektujeme rovněž zdůraznění textu (podtržení, verzálky, prolože-
ní). 

Při přepisu dokumentů jsme se přiklonili k tzv. vědeckokritické 
metodě, jež je založena na transkripci textu s využitím současné 
pravopisné normy. Hlavní zásadou však pro nás bylo zachovat do-
bový charakter textu, jeho atmosféru, emocionalitu a individuali-
tu pisatele, proto jsme u některých jevů, zejména psaní cizích slov, 
kvantity a kvality hlásek, zachovávali dobový pravopis (respektuje-
me tedy podobu organisace, these, loyální, tragedie, nota, Italii apod. 
tak, jak ji uvádějí Pravidla českého pravopisu z roku 1941, resp. jejich 
přetisk z roku 1948). Při transkripci textu se v zásadě řídíme edič-
ními pravidly uvedenými v knize Ediční teorie a metodika (2008),
Zásady pro vydávání (novodobých) historických pramenů pro vědec-
ké účely z období od počátku 16. století do současnosti (2002) a Editor 
a text (2006). 

Při přepisu dokumentů se snažíme striktně rozlišovat pravopisnou 
stránku textu, kterou upravujeme podle stanovených zásad, od vlast-
ního jazyka textů, do kterého pokud možno vůbec nezasahujeme. 

Bez označení opravujeme zřejmé písařské chyby a překlepy jako 
například chybějící písmena (politicky m. politcky, zjistit m. zjisti), 
přehozená písmena (zejména m. zajména, padlým m. pladlým), nad-
bytečná písmena (okr. m. okkrs.), chybějící diakritiku, pokud je pod-
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le dobových Pravidel náležitá (válečnému m. valečnému), nenáležité 
užití diakritické čárky (diváci m. divácí). 

Gramatické chyby a odchylky od dobového pravopisu nevypo-
vídající nic o dobovém charakteru textu upravujeme pouze do té 
míry, pokud naše změna nezasáhne do zvukové stránky textu. Podle 
současné kodifi kační normy tedy opravujeme užití velkých a malých 
písmen (Praha m. praha), velká písmena respektujeme při vyjádře-
ní úcty (Pane Presidente) nebo je doplňujeme u slov majících nábo-
ženský význam (Písmo m. písmo). Dále kodifi kujeme psaní tvrdého 
a měkkého y/i (působila m. působyla), včetně y/i v příčestích (my jsme 
je již setřásli – při všeobecném podmětu), u zájmene já opravujeme 
chybný tvar dativu a lokálu sg. mě na správné mně (mně zastřelili 
muže m. mě zastřelili muže). Nenáležité psaní s a z v pozici předložky 
a předpony upravujeme (zpevníme m. spevníme), zachováváme však 
předložku s, se, pojí-li se s genitivem ve významu „dolů“ (strhuje mas-
ku se zločinecké tváře). Cizí slova píšeme původním pravopisem, jak 
již bylo řečeno výše. Respektujeme však možné kolísání a existenci 
dublet (zejména u slova methoda/metoda). Za pravopisnou odchylku 
považujeme nepatřičné háčky ve slovech jěště, čěstných apod.

Nenáležité souhláskové skupiny a zdvojené souhlásky odstraňu-
jeme (žactvo m. žatstvo, telefonické m. telefonnické), pokud naopak 
zdvojená souhláska chybí, doplňujeme ji (činnost m. činost). Zdvo-
jenou souhlásku ve slovech illegální ovšem ponecháváme podle 
dobových Pravidel českého pravopisu, abychom podpořili dobový 
charakter textu. Respektujeme tvrdé hlásky v kořeni slova a ve slo-
votvorných sufi xech (uspořádání vývěsných skřínek). 

Psaní spřežek upravujeme podle současné normy a podle smyslu 
(žádám proto m. žádám pro to, vyslídila při tom m. vyslídila přitom ve 
významu „při něčem“).

Pozměnila-li by naše úprava zvukovou stránku textu, opravu ne-
provádíme, pouze na ni v některých případech upozorňujeme pří-
slovcem sic v hranaté závorce. Jde zpravidla o jevy stylistické, ne-
spisovné a hovorové (vzhledem na povahu případu, individuelní, 
v cenných papírách).

 Pomocí hranatých závorek opravujeme chybný slovní tvar (a pak 
j[e] ponechat, aby to dělali sami m. a pak jim ponechat, aby to dělali 
sami).

Složená přídavná jména typu sociálnědemokratický, národněsocia-
listický píšeme v autorském textu a rovněž v soudobých překladech 
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některých dokumentů podle současných pravopisných pravidel, tedy 
dohromady. V ostatních dokumentech respektujeme psaní zvlášť tak, 
jak to stanovovaly jazykové normy před rokem 1993. 

Podle platné kodifi kační normy upravujeme rovněž interpunkci 
tam, kde je to ze syntaktického hlediska nutné. Dbáme na to, aby-
chom při její úpravě neporušili interpretaci textu. U přímé řeči, kte-
rá následuje po dvojtečce, doplňujeme uvozovky, případně měníme 
začáteční malé písmeno na velké.

Upravujeme dobový způsob psaní zkratek a číselných údajů, pro-
tože jde výhradně o záležitost grafi ckou (apod., tzv., 1000, 17.30 m. 
a pod., t. zv., 1.000, 17,30). Sjednocujeme rozkolísaný úzus u zkratek 
StB a Stb (sjednocujeme na StB), za zkratkou Dr./dr. doplňujeme chy-
bějící tečku. Další zkratky rozepisujeme, přidanou část vkládáme do 
hranatých závorek. Koncovku -ti u číslovek rušíme (16letá m. 16ti 
letá). Zkrácený záznam roku upravujeme ([19]45 m. 45). Podle smys-
lu upravujeme psaní číslice a značky % (přes 100 % m. přes 100%).

Striktně zachováváme syntaktickou podobu textu. Neupravuje-
me tedy slovosled ani stylistické nepřesnosti (anakolut, zeugmu). Do 
hranatých závorek doplňujeme vynechanou předložku s (se [s] tím 
nespokojila m. se tím nespokojila) a doplňujeme vynechaná slova, po-
kud je možné je jednoznačně rekonstruovat.

Chybně uvedená vlastní jména v textu komentujeme v poznám-
kách pod čarou. Respektujeme možnou dobovou výslovnost u slov 
jako stříhač apod.

Mgr. Pavlína Zápotocká
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ŽIVOTOPISNÉ MEDAILONY OBŽALOVANÝCH

JUDr. Milada Horáková, rozená Králová (1901–1950), právnička, 
politička národněsocialistické strany a aktivistka ženského hnutí. 
Politicky se angažovala již od mládí – v sedmnácti letech byla vylou-
čena z pražského gymnázia v Korunní ulici za projev solidarity s čes-
kými vojáky pochodujícími na frontu, kterého se dopustila při pr-
vomájovém průvodu v roce 1918. Po složení maturity v červnu 1921 
nastoupila ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Pra-
ze, kterou absolvovala v roce 1926. V letech 1927–1940 byla zaměst-
nána jako pracovnice Ústředního sociálního úřadu hlavního města 
Prahy. V roce 1929 vstoupila do Československé strany národně so-
cialistické, působila též v ženském hnutí a v řadě sociálních spolků. 
Úzce spolupracovala se zakladatelkou českého ženského hnutí a se-
nátorkou za národněsocialistickou stranu Františkou Plamínkovou, 
která byla v červnu 1942 popravena nacisty. Za druhé světové války 
se Milada Horáková zapojila do protinacistické rezistence – spolu-
pracovala s odbojovou organizací Politické ústředí, kde se účastnila 
(spolu se Zdeňkem Peškou) práce v její právnické komisi. Později 
navázala kontakty s představiteli odbojové organizace Petiční výbor 
Věrni zůstaneme a aktivně se podílela na přípravě ideového progra-
mu domácího nekomunistického odboje nazvaného Za svobodu do 
nové Československé republiky. Dne 2. srpna 1940 byla společně se 
svým manželem Bohuslavem zatčena gestapem a uvězněna na Pan-
kráci a později též v Malé pevnosti v Terezíně. V říjnu 1944 ji němec-
ký vrchní zemský soud v Drážďanech odsoudil k osmi letům žaláře, 
přičemž prokurátor jí tehdy navrhoval trest smrti. Do dubna 1945 
byla vězněna v káznici Aichach. 

Po osvobození se stala členkou ústředního výboru Českosloven-
ské strany národně socialistické, místopředsedkyní Svazu osvoboze-
ných politických vězňů a pozůstalých a předsedkyní Rady českoslo-
venských žen. Byla též zvolena poslankyní Prozatímního a později 
Ústavodárného Národního shromáždění, kde zastupovala Českobu-
dějovický volební kraj. V parlamentu mimo jiné vystupovala proti 
snahám komunistů o ovládnutí veřejného života. Na protest pro-
ti porušování principů demokracie se 10. března 1948, v den smr-
ti Jana Masaryka, vzdala poslaneckého mandátu. Nadále pracova-
la jako sociální referentka Ústředního národního výboru hlavního 
města Prahy. V poúnorových měsících protestovala proti rozpuště-
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ní národněsocialistické strany a jejímu přetvoření v Českosloven-
skou stranu socialistickou, která byla již plně pod kontrolou KSČ. 
Udržovala kontakty s národními socialisty, kteří odmítli do nové 
strany vstoupit, a navázala styky s bývalými čelními představiteli 
této strany v exilu – s Petrem Zenklem, Hubertem Ripkou a další-
mi. Zasílala jim informace o situaci v Československu a pomáha-
la udržovat činnost národněsocialistické strany v ilegalitě. V září 
1948 se na faře ve Vinoři zúčastnila schůzky několika představitelů 
předúnorových politických stran – národních socialistů, sociálních 
demokratů a lidovců, kde se diskutovalo o politické situaci v Čes-
koslovensku. K žádné další schůzce již nedošlo, přesto z tohoto se-
tkání Státní bezpečnost později vykonstruovala „záškodnické spik-
nutí proti republice“. Milada Horáková byla zatčena 27. září 1949 
v rámci zásahu proti spolupracovníkům bývalého prezidenta Edvar-
da Beneše (tzv. skupina Hrad), teprve později se Státní bezpečnost 
rozhodla prezentovat ji jako hlavu údajného „záškodnického spik-
nutí“. Tato skupina obžalovaných byla vytvořena uměle a podle po-
žadavku komunistické strany v ní byli zastoupeni reprezentanti je-
jích odpůrců – vedle představitelů předúnorových politických stran 
např. také bývalý komunista Záviš Kalandra nebo bývalý podnikatel
Oldřich Pecl.

Milada Horáková byla v rámci „největšího politického procesu“ 
odsouzena 8. června 1950 k trestu smrti a i přes protesty mezinárod-
ní veřejnosti 27. června popravena. Její dceři bylo v té době šestnáct 
let. Manželovi se podařilo uprchnout za hranice – o popravě své ženy 
se dozvěděl z rádia v uprchlickém táboře Valka poblíž Norimberku. 
Tělo Milady Horákové bylo zpopelněno ve strašnickém krematoriu, 
zpopelnění proběhlo utajeně, rodina nemohla být na pohřbu pří-
tomna a urna jí nebyla vydána. Dodnes není zcela objasněno, kde byl 
popel uložen. Podle jedné verze jej tajně pohřbil ředitel strašnického 
krematoria a jeho pomocník do hromadného hrobu poblíž mědě-
né mísy s tzv. řeckým ohněm na hřbitově u krematoria. Zde je nyní 
umístěna náhrobní deska se jménem Milady Horákové. Symbolický 
hrob Milady Horákové byl v roce 2000 vytvořen na Vyšehradě. 

Rozsudek z června 1950 byl zrušen v roce 1968, k obnově soudní-
ho jednání však pro nastupující „normalizační“ režim nedošlo. Plně 
rehabilitována byla Milada Horáková až v roce 1990. O rok později 
jí byl za zásluhy o demokracii a lidská práva udělen Řád T. G. Masa-
ryka I. třídy in memoriam. 
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JUDr. Josef Nestával (1900–1976), právník a politik národněsocia-
listické strany. Narodil se v rodině dělníka, jenž padl v první světo-
vé válce. Od mládí si musel přivydělávat kondicemi a starat se o své 
mladší sourozence. Studia na akademickém gymnáziu přerušil v lis-
topadu 1918, kdy se přihlásil jako dobrovolník do ozbrojené služby 
na obranu Československa. S pluky tzv. Stráže svobody odešel na Slo-
vensko a účastnil se zde bojů s maďarskými bolševiky. Ve stejné době 
vstoupil do národněsocialistické strany (tehdy ještě České socialis-
tické strany). Po složení maturitní zkoušky zahájil v roce 1919 stu-
dium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Praze. Během vysoko-
školských studií se angažoval ve studentském spolkovém životě – byl 
činný v Klubu čs. socialistického studentstva, jako místostarosta se 
účastnil práce právnického spolku Všehrd a po určitou dobu vyko-
nával funkci předsedy Ústředního svazu československého student-
stva. Po absolvování právnické fakulty a základní vojenské služby 
působil krátce jako konceptní úředník, v letech 1931–1934 pracoval 
v aparátu národněsocialistické strany jako tajemník předsednictva 
a zástupce generálního tajemníka. V roce 1934 odešel v důsledku 
vnitrostranického boje z této funkce a stal se právním referentem 
Ústředí nemocenských pojišťoven, o rok později byl zvolen do praž-
ského městského zastupitelstva. Angažoval se i ve sportu – 17 let hrál 
aktivně kopanou, byl členem výboru Čs. asociace fotbalové a působil 
jako předseda fotbalového klubu Viktoria Žižkov.

Za tzv. druhé republiky se stal funkcionářem Strany národní 
jednoty a vystupoval zde proti snahám českých fašistů o ovládnu-
tí veřejného prostoru. Začátkem března 1939 byl jmenován refe-
rentem správní komise pražského magistrátu. Po příchodu nacistů 
se zapojil do odbojového hnutí, a to v rámci skupiny vytvořené na 
pražské radnici primátorem Otakarem Klapkou. Zároveň udržoval 
kontakty s ministerským předsedou gen. Aloisem Eliášem a s před-
staviteli vojenské odbojové organizace Obrana národa, především
s pplk. Josefem Balabánem, který byl Nestávalovým velitelem bě-
hem jeho vojenské služby. Nestával se podílel na organizaci Civilní 
protiletecké obrany, která měla sehrát důležitou roli v plánovaném 
protiněmeckém povstání, dále zaměstnával na pražském magistrátu 
propuštěné důstojníky a umožňoval jim práci pro odboj. V nepo-
slední řadě byl pro protinacistickou rezistenci důležitým zdrojem 
politických informací – stal se totiž vysokým funkcionářem Národ-
ního souručenství v Praze.
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V souvislosti s odhalováním protinacistické odbojové skupiny pri-
mátora Klapky byl v červenci 1940 zatčen i Josef Nestával. V reakci 
na zprávu o jeho zatčení a následujícím dočasném zastavení činnosti 
Národního souručenství v Praze se 8. srpna příslušníci české fašistic-
ké organizace Vlajka pokusili svrhnout stávající protektorátní auto-
nomní reprezentaci v čele s gen. Eliášem. Útok na sekretariát Národ-
ního souručenství v Dušní ulici byl však rozehnán. V březnu 1942 
odsoudil německý lidový soud (Volksgerichtshof) v Berlíně Josefa 
Nestávala k trestu doživotní káznice. Osvobozen byl v květnu 1945 
na Mírově, kam byl převezen v důsledku onemocnění tuberkulózou. 
Po válce byla Nestávalovi nabízena funkce generálního tajemníka ná-
rodněsocialistické strany – s odvoláním na zhoršený zdravotní stav ji 
odmítl. Nadále působil jako ředitel Ústředního svazu nemocenských 
pojišťoven a jako člen rady Ústředního národního výboru hlavního 
města Prahy, podílel se též na přípravě sociálního zákonodárství. Ko-
munisté jej proto považovali za příslušníka levice v národněsocialis-
tické straně a v únoru 1948 mu nabídli účast na ustanovující schůzi 
Ústředního akčního výboru Národní fronty. To však Nestával odmítl 
a v následujících dnech byl „vyakčněn“ jak z pražského magistrá-
tu, tak z místa ředitele Ústředního svazu nemocenských pojišťoven. 
V tomto podniku nadále setrval jako řadový referent nákupního od-
dělení. V letních měsících roku 1948 jej kontaktovala Milada Horá-
ková a tlumočila mu přání bývalého předsedy národněsocialistické 
strany Petra Zenkla, aby po jeho připravovaném odchodu do exilu 
převzal vedení této strany v ilegalitě. Podle dostupných pramenů se 
zdá pravděpodobné, že Nestával tuto nabídku přijal a vytvořil spo-
lu s dalšími spolustraníky tzv. národněsocialistickou šestku. Tento 
orgán se tajně scházel, shromažďoval informace a připravoval se na 
situaci, kdy bude komunistická vláda v Československu v důsledku 
mezinárodní krize oslabena. 

V září 1948 se Nestával spolu s Miladou Horákovou zúčastnil 
schůzky s nezávislými sociálními demokraty a lidovci na faře ve Vi-
noři. Jelikož používal při své práci konspirativních metod, byl zatčen 
až 8. listopadu 1949 v souvislosti se zásahem proti bývalým funkcio-
nářům národněsocialistické strany. Nestával byl po zatčení podro-
ben krutým výslechům, při nichž byl na něj vyvíjen značný psychic-
ký nátlak. Vyšetřovatelé jej ve svých materiálech po určitou dobu 
označovali za vedoucího činitele „Direktoria čs. odboje“, jak znělo 
původní označení připravovaného politického monstrprocesu. Po-
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čátkem roku 1950 však byla z ne zcela jasných důvodů do čela posta-
vena Milada Horáková a Nestávalovi byla přisouzena role její pravé 
ruky. Patrně kvůli tomu byl odsouzen v „největším politickém pro-
cesu“ k doživotnímu žaláři a k peněžitému trestu 50 000 Kčs. Prošel 
věznicemi na Mírově, v Leopoldově a ve Valdicích, kde na něj vězni-
telé nasadili několik tajných spolupracovníků, neboť se obávali jeho 
autority mezi vězni. Propuštěn byl v listopadu 1963, působil poté 
v manuálních profesích typu nočního hlídače. V době tzv. pražské-
ho jara vstoupil do Československé strany socialistické a soustředil 
kolem sebe skupinu (nazývanou „nestávalovci“), která se pokoušela 
v této straně převzít moc a do funkce jejího předsedy zvolit právě 
Josefa Nestávala. Srpnová okupace však tyto plány překazila, stejně 
jako pokus o úplnou rehabilitaci odsouzených z „největšího politic-
kého procesu“. Až do své smrti v dubnu 1976 byl Nestával sledován 
příslušníky komunistické tajné policie. 

JUDr. Jiří Hejda (1895–1985), národohospodář, novinář, podnikatel 
a spisovatel. Za první světové války bojoval jako voják rakousko-
-uherské armády na frontě v Haliči, později vystudoval Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval jako národohos-
podářský novinář (Tribuna, Československý deník, Přítomnost, Lidové 
noviny, České slovo, Hospodářský rozhled). V roce 1926 vstoupil do 
národněsocialistické strany, přednášel též na Vysoké škole obchod-
ní v Praze. V letech 1935–1937 byl generálním tajemníkem, v letech 
1937–1939 pak generálním ředitelem Českomoravské Kolben-Da-
něk. V roce 1939 se stal majitelem a zároveň ředitelem Továrny ku-
chyňských zařízení, která vyráběla vybavení pro hotely, restaurace, 
nemocnice a jiné velké provozy. 

Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje 
v rámci Politického ústředí a Ústředního vedení odboje domácího 
a ukrýval svoji manželku Louisu, která byla pro svůj židovský pů-
vod nacisty pronásledována. Díky jeho pomoci se jako jediná ze své 
rodiny dožila konce války. Po osvobození se Hejda podílel na se-
psání hospodářského programu národněsocialistické strany, v letech 
1946–1948 byl členem Ústřední plánovací komise při předsednictvu 
vlády. V prosinci 1949 byl zatčen a zařazen do „záškodnického spik-
nutí proti republice“ jako představitel buržoazie a fi nančního kapi-
tálu. Původně mu byl architekty procesu navrhován trest smrti, na-
konec byl odsouzen „pouze“ k doživotnímu žaláři a k peněžitému 
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trestu 500 000 Kčs. Během věznění na samotce si uložil za úkol sklá-
dat tzv. věncové sonety, aby nepropadal beznaději, nečinnost i a udr-
žoval si paměť a myšlení.5 Prošel věznicemi v Ruzyni, na Pankráci, 
na Mírově, v Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1962 byl na amne-
stii podmíněně propuštěn. Pracoval pak jako fi gurant v geodézii. Je 
autorem řady odborných národohospodářských prací (např. Hospo-
dářská funkce akciové společnosti, 1930; Světová hospodářská krise a ne-
zaměstnanost, 1932; Problémy světové hospodářské krise, 1933; Krise 
a spotřeba, 1935). Psal též divadelní hry (Když kvete kapradí), vydal re-
portážní knihu V zemi hákovitého kříže (1934) a román Útěk (1969), 
který je situován do padesátých let a pojednává o pokusu politické-
ho vězně o útěk z Leopoldova. Po roce 1989 vyšly jeho memoáry Žil 
jsem zbytečně (1991) a vězeňská poezie Sonety zpívané šeptem v stínu 
šibenice (1993). V roce 2004 mu byl neúspěšně navržen poslaneckou 
sněmovnou Řád T. G. Masaryka in memoriam. 

Františka (Fráňa) Zemínová6 (1882–1962), redaktorka, aktivistka 
ženského hnutí a národněsocialistická politička. Narodila se jako 
nejmladší z 12 dětí do početné rodiny žijící na malém statku. Jako 
velmi mladá odešla do Prahy, kde pracovala nejprve v dělnické pro-
fesi, po absolvování obchodní školy získala zaměstnání jako účet-
ní v nakladatelství. Do České strany národně sociální vstoupila již 
v roce 1897 (tedy v 15 letech). Věnovala se zde hlavně otázce žen-
ských práv a sociální problematice, spolu s Františkou Plamínkovou 

5  Všech 154 sonetů pak po návratu z vězení zachytil do rukopisu, který byl vy-
dán až roku 1993 péčí jeho syna Neklana Hejdy. Ten v předmluvě mimo jiné 
popisuje, jak trávily průběh procesu rodiny obžalovaných. Ačkoli byl proces 
veřejný, nebyly na něj vpuštěny, a tak čas trávily v parku před pankráckým 
Státním soudem. Chodily tam manželky, některé i s dětmi („s paní Hostičko-
vou, s paní Křížkovou, se sestrou Milady Horákové, s Jirkou Nestávalem a jeho 
maminkou, se synem pana Dundra, s paní Peškovou“). Zmiňuje, že červen 
1950 byl stále dusnější, nejen co se počasí týče, ale i kvůli nenávistné kampani 
rozpoutané proti souzeným v rozhlase a tisku. Líčí i radost, kterou prožíval, 
když se z rozhlasu dozvěděl, že jeho otec byl odsouzen „pouze“ na doživotí. 
„Táta byl šestý v pořadí...  ,Jiří Hejda k trestu odnětí svobody na doživotí...‘ Už 
jsme dále neposlouchali. Radostně jsme se objímali, plakali štěstím, nikdo se 
za slzy nestyděl. Jaké štěstí, jaký šťastný konec. Byli jsme nesmírně šťastni, že to 
tak dobře dopadlo“ (HEJDA, Jiří: Sonety zpívané šeptem v stínu šibenice. Ruzyň 
– Pankrác – Mírov – Leopoldov – Valdice 1950–1962. Anthropos, Praha 1993). 

6 Její jméno se v pramenech objevuje i v podobě Zeminová.
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spoluzakládala v roce 1905 Výbor pro volební právo žen, publiko-
vala v tisku a přednášela. Při prvomájové manifestaci v roce 1918 
provolávala slávu T. G. Masarykovi, za což byla rakouskými úřa-
dy vypovězena z Prahy. Jako jedna z prvních byla kooptována již
14. listopadu 1918 do Národního shromáždění, kde setrvala (s vý-
jimkou válečných let, kdy parlament nefungoval) až do roku 1948. 
Bojovala za ulehčení práce žen, jejich zrovnoprávnění, zlepšení soci-
ální situace vdov a sirotků, proti lichvě, prostituci a kuplířství. Patřila 
mezi nejaktivnější poslance, proslula i svým pohotovým a vtipným 
vystupováním, byla výbornou řečnicí. Vystoupila ostře kupříkladu 
proti první parlamentní řeči Klementa Gottwalda 21. prosince 1929. 
V letech 1918–1948 byla též místopředsedkyní národněsocialistické 
strany a předsedkyní jejího ženského ústředí. 

Neprovdala se, neměla děti a celý život žila velice skromně. V lis-
topadu 1938 se stáhla z politického života, před perzekucí ze strany 
nacistů ji za protektorátu zachránila skutečnost, že ji gestapo po-
važovalo za mrtvou (zaměnilo ji za její stejnojmennou příbuznou). 
Na sklonku okupace spoluzaložila ilegální Revoluční výkonný výbor 
národně socialistické strany, který v květnu 1945 obnovoval tuto po-
litickou stranu v osvobozené republice. V letech 1945–1948 vystupo-
vala mimo jiné proti KSČ, legendární se stal její tehdejší výrok „Ať 
žije Sovětský svaz! – Ano, ale za své!“ Po únoru 1948 odešla z veřej-
ného života. Dne 8. listopadu 1949 byla zatčena a jako symbol prvo-
republikové demokracie zařazena do procesu s Miladou Horákovou 
a spol. Odsouzena byla k 20 letům odnětí svobody, což při jejím věku 
(68 let) znamenalo prakticky rozsudek smrti. Vězněna byla v Praze, 
Jihlavě, Táboře a v Pardubicích. Propuštěna byla na velkou amnestii 
v roce 1960, zemřela o dva roky později v lázních Velichovky. V roce 
1992 jí byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka III. třídy. 

František Přeučil (1907–1996), novinář, nakladatel a politik. Po ab-
solvování gymnázia v Praze pracoval jako novinář (redaktor Živnos-
tenských listů a Obchodních listů) a angažoval se v Československé 
živnostensko-obchodnické straně středostavovské v Pardubicích. Po 
válce se stal členem národněsocialistické strany. Za nacistické oku-
pace spoluzaložil Tiskařské a vydavatelské družstvo českomorav-
ského obchodnictva v Praze a zapojil se do odboje (spolupracoval 
s generálem Karlem Kutlvašrem). V roce 1945 se stal členem Proza-
tímního Národního shromáždění, o rok později byl zvolen poslan-
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cem Ústavodárného Národního shromáždění. V letech 1945–1949 
byl majitelem nakladatelství PAMIR, zasedal v Ústředním výboru 
národně socialistické strany a předsedal též jejímu živnostensko-ob-
chodnímu odboru. V únoru 1948 byl „vyakčněn“ z národněsocia-
listického poslaneckého klubu, mandát vykonával do června. Dne
8. listopadu 1949 byl zatčen a do procesu s Miladou Horákovou 
a spol. byl zařazen pro údajné kontakty s „teroristickými skupinami“ 
na Chomutovsku a Ostravsku, které byly ve skutečnosti vyprovoko-
vány spolupracovníky StB. V procesu byl odsouzen k doživotnímu 
žaláři. Prošel věznicemi v Ruzyni, na Pankráci, na Mírově, v Leopol-
dově a ve Valdicích. Když byl vzat do vazby, bylo jeho synovi, poz-
dějšímu známému herci Janu Přeučilovi7, dvanáct let, dceři sedm let, 
manželka brzy po jeho uvěznění zemřela. V roce 1963 byl podmíně-
ně propuštěn, poté pracoval jako soustružník. V roce 1968 byl jeho 
rozsudek zrušen, plně rehabilitován byl až v roce 1990. Během tzv. 
pražského jara spoluzakládal K 231 a Klub angažovaných nestraníků, 
po roce 1989 stál u zrodu Masarykovy společnosti, Klubu dr. Milady 
Horákové a Společnosti Edvarda Beneše. Byl zvolen čestným předse-
dou Svazu českých nakladatelů a knihkupců, vyvíjel též bohatou pu-
blicistickou a přednáškovou činnost a aktivně se účastnil politického 
života v Čs. straně socialistické a jejích nástupnických organizacích. 
Zemřel tragicky při požáru svého domu, který byl pravděpodobně 
způsoben závadou elektroinstalace. 

Jan Buchal (1913–1950), policista a automechanik. Pocházel ze so-
ciálně slabé rodiny, která měla deset dětí. Vyučil se zámečníkem 
a poté pracoval jako dílovedoucí v octárně. V roce 1938 nastoupil 
k policejnímu ředitelství v Bratislavě, v letech 1939–1944 byl zaměst-
nán jako řidič motorových vozidel dopravního oddělení policejního 
ředitelství v Ostravě. Po osvobození nastoupil u téhož ředitelství jako 
strážmistr a vstoupil do národněsocialistické strany. V roce 1947 byl 
ze zdravotních důvodů (žaludeční choroba) penzionován, podle ně-
kterých pramenů se však jednalo o chorobu duševní. Po únoru 1948 
začal organizovat protikomunistický odpor, uvažoval o odchodu do 
zahraničí a připravoval organizaci útěku Edvarda Beneše do exilu. 

7  Na svého otce vzpomíná v knize HORÁKOVÁ, Šárka: Jan Přeučil: Muž taktní 
k uzoufání. Alpress, Frýdek-Místek 2007. 
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Na Ostravsku vytvořil posléze odbojovou skupinu, která plánovala 
protikomunistický převrat; působili v ní však tajní spolupracovníci 
Státní bezpečnosti. V létě 1949 nabídl Buchal vedení této skupiny 
štábnímu kapitánovi Josefu Buršíkovi, účastníkovi bojů na východní 
frontě a držiteli titulu Hrdina Sovětského svazu, který to však kvů-
li obavě z provokace odmítl. Buchal byl posléze zatčen a jako repre-
zentant ozbrojeného odporu zařazen do procesu s Miladou Horá-
kovou a spol., ačkoliv drtivou většinu obžalovaných nikdy neviděl. 
Před soudem vystupoval značně apaticky a doznával se k nejtěžším 
zločinům přesně podle přání organizátorů procesu. Odsouzen byl 
k trestu smrti, který byl vykonán 27. června 1950. Jeho dcerkám bylo 
tehdy osm a šest let. Poslední slova Jana Buchala zněla „Ať žije svo-
bodné Masarykovo a Benešovo Československo!“ Jeho spolupracov-
níci byli souzeni v červnu 1950 v Ostravě ve čtyřech veřejných pro-
cesech – celkově bylo v rámci Buchalovy skupiny odsouzeno 82 lidí, 
z toho čtyři k trestu smrti. 

Antonie Kleinerová (1901–1982), sociální pracovnice a národně-
socialistická politička. V letech 1925–1941 působila jako funkci-
onářka v organizaci YWCA (Young Women’s Christian Associa-
tion), za druhé světové války se spolu se svým manželem Jarosla-
vem Kleinerem zapojila do protinacistického odboje v rámci or-
ganizace Petiční výbor Věrni zůstaneme. Po zatčení gestapem na 
podzim 1941 byla Antonie Kleinerová transportována do koncent-
račního tábora Ravensbrück, kde byla vězněna do konce války. Její 
manžel byl na jaře 1942 popraven v Buchenwaldu. Po osvoboze-
ní se stala sociální tajemnicí Svazu národní revoluce. Na jaře 1946 
vstoupila do národněsocialistické strany, na jejíž kandidátce byla 
o několik týdnů později zvolena poslankyní Ústavodárného Ná-
rodního shromáždění za pražský volební kraj. Mandát vykonáva-
la do května 1948, poté odešla do důchodu. Dne 8. listopadu 1949 
byla v rámci zásahu proti bývalým národněsocialistickým funkci-
onářům zatčena a později zařazena do procesu s Miladou Horáko-
vou a spol. Vyšetřovatelé vůči ní používali fyzického násilí – dle její 
pozdější výpovědi ji osobně tloukl náměstek ministra národní bez-
pečnosti Karel Šváb, který byl později v rámci procesu s Rudolfem 
Slánským a spol. odsouzen k trestu smrti a popraven. V důsled-
ku tohoto zacházení se Kleinerová před Vánocemi 1949 pokusila
spáchat sebevraždu. V době procesu byla fyzicky značně zesláblá 
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a před soudem se přiznávala k nejtěžším zločinům. Podle archiv-
ních dokumentů jí organizátoři procesu navrhovali trest smrti, na-
konec byla odsouzena (i díky Fráně Zemínové, která ji označila ve 
své závěrečné řeči za „politicky neškolenou“) k doživotnímu žaláři 
a peněžitému trestu 20 000 Kčs. Vězněna byla ve Znojmě, v Kutné 
Hoře a v Pardubicích, propuštěna byla na základě amnestie v květ-
nu 1960. 

JUDr. Oldřich Pecl (1903–1950), právník a obchodník. Pocházel 
ze sociálně slabé rodiny, neboť jeho otec, povoláním učitel, zemřel 
v mladém věku. Přesto zahájil studia na gymnáziu ve Valašském Me-
ziříčí, která několikrát přerušil. V listopadu 1918, tedy v 15 letech, se 
dobrovolně přihlásil do ozbrojených sborů nově vzniklé republiky 
a zúčastnil se obsazování Opavy. V následujících měsících konal na 
různých místech vojenskou službu, maturitu složil v roce 1921 ve 
stejné třídě jako Záviš Kalandra, se kterým tehdy vydával studentský 
levicový časopis. Poté zahájil studia na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, kde se stal (opět spolu s Kalandrou) funkcionářem 
Komunistické studentské frakce (Kostufry). Později komunistické 
hnutí opustil a po absolvování studia působil nejprve jako advokát-
ní koncipient, později se stal podnikatelem v oboru obchodování se 
starožitnostmi. Záhy se mu podařilo získat značný majetek. V červnu 
1933 byl odsouzen Krajským soudem v Praze pro zločiny podvodu 
a zpronevěry k 15měsíčnímu trestu odnětí svobody, což bylo pozdě-
ji v rámci procesu s Miladou Horákovou a spol. často připomínáno. 
Za okupace se zapojil do protinacistického odboje v rámci skupiny 
spisovatele Zdeňka Němečka a v roce 1941 byl dva měsíce gestapem 
vězněn. Udržoval též údajně kontakty s profesorem Albertem Pra-
žákem, pozdějším předsedou České národní rady. V roce 1939 se 
Pecl podruhé oženil, a to s Ankicou Kikičovou, jejíž bratr byl jugo-
slávským diplomatem. Tento sňatek mu mimo jiné umožnil stát se 
většinovým vlastníkem Kontinentální průmyslové a obchodní spo-
lečnosti, která vlastnila antracitový důl Etna ve Lhotici u Českých 
Budějovic. Nevýnosný důl, jenž Pecl dotoval z fi nančních prostředků 
své manželky, byl v roce 1945 znárodněn. Poté pracoval jako právní 
úředník u fi rmy s lékařskými přístroji v Praze. Na podzim 1949 byl 
zatčen a obviněn z velezrady a špionáže. Kvůli svému povolání pod-
nikatele a nejspíše i rodinným kontaktům v Jugoslávii byl zařazen do 
„záškodnického spiknutí proti republice“ a odsouzen k trestu smr-
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ti, který byl vykonán 27. června 1950. Jeho manželka údajně žádala 
o intervenci v jeho prospěch samotného Josipa Broze Tita. Rehabili-
tován byl v roce 1990. 

Záviš Kalandra (1902–1950), novinář, estetik a historik. Narodil se 
v rodině lékaře Břetislava Kalandry, sociologa a blízkého spolupra-
covníka T. G. Masaryka. Vystudoval fi lozofi i a klasickou fi lologii na 
Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté pokračoval ve 
studiích v Berlíně. Již v roce 1921 vydával se svým spolužákem Ol-
dřichem Peclem na rodném Valašsku časopis Student-revolucionář, 
o dva roky později vstoupil do KSČ. V letech 1926–1927 působil 
jako vedoucí funkcionář Komunistické studentské frakce (Kostufry) 
a vyprofi loval se jako jeden z nejvýraznějších představitelů student-
ského komunistického hnutí. (Josefa Slánská, jejíž manžel Rudolf se 
podílel na Kalandrově justiční vraždě, na něj později vzpomínala: 
„Obdivovala jsem ho už v našem Komsomolu. Byl to člověk, kte-
rý často mluvil na našich školeních nebo aktivech o mezinárodních 
otázkách, člověk nesmírně vzdělaný a inteligentní, s úžasným osob-
ním kouzlem. Patřil mezi lidi, kteří už svou osobností získávali lidi 
pro stranu. Každý v něm viděl čistotu, víru.“8) Po absolvování uni-
verzitního vzdělání působil Kalandra jako redaktor v různých ko-
munistických tiskovinách (Rudé právo, Tvorba, Haló noviny, Rudý ve-
černík), významnou úlohu sehrál v nástupu skupiny okolo Klementa 
Gottwalda (tzv. karlínských hochů) do vedení KSČ na jejím V. sjezdu 
v únoru 1929. Působil též jako výtvarný a divadelní kritik, úzce spo-
lupracoval se Surrealistickou skupinou, zabýval se psychoanalýzou. 
V druhé polovině třicátých let se kriticky vyslovil proti stalinským 
procesům ve dvou brožurách vydaných společně s Josefem Guttma-
nem (Odhalené tajemství moskevského procesu, 1936; Druhý moskev-
ský proces, 1937), za což byl vyloučen z KSČ. Působil poté v redakci 
časopisu Světozor, ve kterém byla v dubnu 1936 otištěna fotografi cká 
koláž zobrazující Kalandru, jak se doznává sovětské tajné policii, že 
způsobil smrt Přemysla Otakara II. na Moravském poli. 

V listopadu 1939 byl Kalandra zatčen gestapem a až do roku 1945 
vězněn v nacistických koncentračních táborech (Buchenwald, Ra-

8  Citováno dle BOUČEK, Jaroslav: 27. 6. 1950. Poprava Záviše Kalandry. Česká 
kulturní avantgarda a KSČ. Havran, Praha 2006, s. 17. 
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vensbrück a Sachsenhausen, kde byl jeho spoluvězněm např. Anto-
nín Zápotocký). Po válce se věnoval především vědecké práci, sou-
středil se na dokončení rukopisu historické práce, který mu za války 
zabavilo a zničilo gestapo. Rukopis poté publikoval pod názvem Čes-
ké pohanství (1947). Spolupracoval též se sociálnědemokratickým tý-
deníkem Cíl a národněsocialistickým časopisem Slovo pracujících. Již 
v únoru 1948 byl „vyakčněn“ z Československé historické společ-
nosti (např. spolu se Zdeňkem Kalistou a Janem Slavíkem). V lis-
topadu 1949 byl zatčen a jako údajný trockista zařazen do procesu 
s Miladou Horákovou a spol. Kalandra si velice dobře uvědomoval, 
do jakého zrůdného soukolí se dostal, a proto před soudem vystu-
poval s jistou dávkou cynismu a pohrdání vůči soudcům a prokurá-
torům.9 Odsouzen byl k trestu smrti, který byl vykonán 27. června 
1950. Rozsudek byl zrušen v roce 1968, plně rehabilitován byl Kalan-
dra až v roce 1990. O rok později mu byl udělen Řád T. G. Masaryka 
I. třídy in memoriam. 

JUDr. Zdeněk Peška (1900–1970), právník a politik sociálnědemo-
kratické strany. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze, studoval též na univerzitách ve Štrasburku, Paříži a Londý-
ně. Již ve 21 letech vydal první knihu o sociální práci českého stu-
dentstva, ve 26 letech byl jmenován docentem a ve 34 letech řádným 
profesorem. Pedagogicky působil v letech 1926–1938 na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě, v letech 1936–1937 dokonce jako děkan 
její právnické fakulty. Během studií vstoupil do mládežnické orga-

9  Kalandrův bývalý redakční kolega z předválečného Rudého práva k jeho vý-
povědi, kterou poslouchal v rozhlase, řekl: „Snad bych mohl uvěřit neuvěři-
telným obviněním, kdybych na vlastní uši neslyšel jeho ironickým hlasem 
pronesenou repliku na prokurátorovo tvrzení, že onomu novináři to vyneslo 
velké honoráře: ,I mně z toho zbylo nějaké procentíčko.‘ Právě tato slova mne 
přesvědčila o lživosti celé obžaloby, právě z těchto slov jsem pochopil, že Zá-
viš, zoufalý z mučení ve vyšetřovací vazbě, ztrativší jakoukoliv naději na spra-
vedlivý soud a jen toužící se vším skoncovat, aspoň těmito slovy dával najevo 
lidem, kteří ho znali, že je to všechno neslýchaný klam... Touha po nějakém 
blahobytu, po penězích, po ,procentíčku‘ byla mu bytostně cizí, v rozporu se 
vším morálním profi lem, právě z jeho úst zněla taková věta jako největší vý-
směch celému obžalovacímu spisu, celé soudní komedii.“ (Citováno dle BOU-
ČEK, Jaroslav: 27. 6. 1950. Poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda 
a KSČ. Havran, Praha 2006, s. 144–145). 
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nizace národnědemokratické strany, později přešel do sociální de-
mokracie. Publikoval řadu odborných studií k československému 
ústavnímu právu či k problematice národnostních menšin (Česko-
slovenská ústava a zákony s ní souvislé, 1935; Kulturní samospráva ná-
rodních menšin, 1933; Základy všeobecné státovědy, 1930–1933), zají-
mal se též o politickou fi lozofi i a ústavní systém USA.

Po vzniku samostatného Slovenského státu v březnu 1939 odešel 
nejprve do Brna a posléze do Prahy, kde přednášel na právnické fa-
kultě. Záhy se zde zapojil do protinacistické odbojové organizace 
Politické ústředí – stal se členem její právnické komise a podílel se 
na návrhu ústavní obnovy československé státnosti po porážce Ně-
mecka. Shodou nešťastných okolností byl v prosinci 1939 s tímto ela-
borátem zatčen, následně byl odsouzen k 15 letům vězení a do konce 
války vězněn v německých věznicích. Po osvobození se Peška jako 
jeden z nejuznávanějších odborníků na ústavní právo zapojil do pří-
pravy nové ústavy a stal se členem Prozatímního Národního shro-
máždění za sociálnědemokra tickou stranu. Byl též členem jejího vý-
konného výboru a udržoval úzké kontakty s prezidentem Benešem. 
Skutečnost, že i v poválečné euforické době, která přála různým ne-
standardním řešením, požadoval dodržování demokratických prin-
cipů, mu vysloužila ze strany příslušníků komunistické strany velkou 
zášť. V květnových volbách roku 1946 v důsledku nízkého volebního 
zisku sociálnědemokra tické strany nebyl zvolen do Ústavodárné-
ho Národního shromáždění, vedení strany jej nezařadilo (patrně na 
přání komunistů) ani do druhého skrutinia, ačkoliv se tato možnost 
vzhledem k jeho právní erudici nabízela. Přesto se Peška dále podílel 
na debatách o nové ústavě. Na podzim 1947 jej obvinil komunistic-
ký tisk z toho, že přípravu ústavy záměrně zdržuje. V únoru 1948 se 
postavil proti komunistickým požadavkům – vystoupil mimo jiné 
na zasedání výkonného výboru sociálnědemokra tické strany s tím, 
že ve vládě s KSČ nebude mít tato strana žádný vliv. Záhy poté se 
zapojil do protikomunistických aktivit v rámci skupiny kolem Vojty 
Beneše a stal se členem Ústředního výboru nezávislé sociální de-
mokracie. V létě 1948 vypracoval pro tuto skupinu ideový program, 
který nazýval akční výbory „škodlivými sbory samozvanců“, poža-
doval vypsání svobodných voleb a zrušení veškerého zákonodárství 
po 25. únoru 1948. 

V září 1948 se Peška zúčastnil schůzky na faře ve Vinoři, kde zá-
stupci nezávislých sociálních demokratů, národních socialistů a li-
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dovců diskutovali o politické situaci. Dne 18. listopadu 1948 byl Zde-
něk Peška zatčen. Již po osmi dnech byl převezen se srdeční slabostí 
do vězeňské nemocnice, výslechy pokračovaly po jeho zotavení. Pů-
vodně měl být souzen se skupinou nezávislých sociálních demo-
kratů (Harlas a spol.), nakonec byl zařazen jako „pravicový sociální 
demokrat“ do procesu s Miladou Horákovou a spol. Odsouzen byl 
k trestu 25 let těžkého žaláře a k peněžitému trestu 60 000 Kčs. Trest 
si odpykával ve věznicích na Mírově, v Leopoldově a Ostravě, pro-
puštěn byl v rámci velké amnestie 10. května 1960. Pracoval poté 
v Národní knihovně v Praze, kde podle jednoho svědectví „opisoval 
knižní švabachy na kartičky“. Peška aktivně vystupoval v průběhu 
tzv. pražského jara – zapojil se do příprav na obnovení sociálněde-
mokratické strany a neúspěšně se pokoušel o návrat na akademic-
kou půdu. 

Vojtěch Dundr (1879–1957), sociálnědemokratický politik, novinář 
a odborový pracovník. Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval 
poté v automobilce Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Již od kon-
ce 19. století se angažoval v dělnickém hnutí – účastnil se mimo 
jiné dělnických stávek v Kladně a v Mladé Boleslavi, do sociálněde-
mokratické strany vstoupil roku 1901. V letech 1908–1911 pracoval 
jako redaktor sociálnědemokratických novin Stráž Pojizeří v Mladé 
Boleslavi, poté působil jako šéfredaktor časopisu Zájmy kovodělníků 
v Praze. Od roku 1911 se též angažoval ve Svazu kovodělníků. Za 
první světové války sloužil jeden rok v rakousko-uherské armádě 
a poté byl přikázán jako kovodělník do továrny na výrobu letadel 
ve Vídeňském Novém Městě. Po vzniku Československa nadále pů-
sobil v sociálnědemokratické straně – v roce 1925 byl za ni zvolen 
senátorem. V horní komoře Národního shromáždění zasedal až do 
jejího zrušení v březnu 1939. V letech 1926–1938 vykonával funkci 
generálního tajemníka Československé sociálně demokratické strany 
dělnické, byl blízkým spolupracovníkem tehdejšího předsedy Anto-
nína Hampla. 

Za nacistické okupace se i přes svůj pokročilý věk zapojil do pro-
tinacistického odboje. V květnu 1941 byl zatčen gestapem a v listo-
padu 1943 stanul před lidovým soudním dvorem (Volksgerichtshof) 
v Berlíně, byl však spolu s dalšími obviněnými pro nedostatek dů-
kazů zproštěn obvinění. Záhy po propuštění z vězení byl v srpnu 
1944 opět zatčen a jako rukojmí uvězněn v Malé pevnosti v Terezíně. 
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Byl na něj vykonáván nátlak, aby zveřejnil v protektorátních novi-
nách protikomunistický článek, za který mu bylo slíbeno propuštění. 
Dundr tento článek napsal, což mu bylo později při procesu s Mila-
dou Horákovou a spol. vytýkáno. Po válce patřil v rámci sociálně-
demokratické strany k odpůrcům prokomunistické politiky Zdeňka 
Fierlingera a usiloval o zvolení Vojty Beneše předsedou strany. Edi-
toval publikaci Padlým hrdinům (1947), která pojednávala o přísluš-
nících sociálnědemokratické strany, kteří padli v boji proti nacismu. 
Po únoru 1948 se účastnil práce skupiny kolem Vojty Beneše. Dne 
19. listopadu 1948 byl Státní bezpečností zatčen a vyslýchán, původ-
ně byl zařazen do procesu se skupinou sociálních demokratů v čele 
s Františkem Harlasem. Později byl spolu se Zdeňkem Peškou z této 
skupiny vyčleněn a zařazen jako „pravicový sociální demokrat“ do 
procesu s Miladou Horákovou a spol. V průběhu soudního jednání 
se Dundr i přes svůj vysoký věk a zdravotní stav odvážně postavil 
vyslýchajícím pracovníkům komunistické justice, často se odchylo-
val od předepsaného scénáře, a byl proto opakovaně prokurátory 
a soudci přerušován a „usměrňován“. Ostře se postavil zejména pro-
ti lživým obviněním ze spolupráce s nacistickými bezpečnostními 
složkami. Odsouzen byl k trestu těžkého žaláře na dobu 15 roků, což 
byl sice nejmírnější rozsudek vynesený v rámci „největšího politické-
ho procesu“, vzhledem k Dundrově věku byl však velice krutý. Trest 
si odpykával v Mostě, Ilavě a Leopoldově, kde byl podle svědectví 
spoluvězňů týrán a nucen provádět dřepy a jiné fyzicky náročné cvi-
ky. Jeho žádost o předčasné propuštění z výkonu trestu byla v dubnu 
1957 zamítnuta Lidovým soudem v Ilavě a posléze v červenci po-
tvrzena Krajským soudem v Žilině s odůvodněním, že žadatel není 
ohrožen na životě ani zdraví. O dva měsíce později Vojtěch Dundr 
v Leopoldově zemřel. V roce 1990 byl plně rehabilitován, o jedenáct 
let později (v roce 2001) mu byl udělen Řád T. G. Masaryka II. třídy 
in memoriam. 

JUDr. Bedřich Hostička (1914–1996), právník a politik lidové strany. 
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 
1945 vstoupil do Československé strany lidové a začal působit v je-
jím aparátu – nejprve jako okresní funkcionář, posléze jako zaměst-
nanec právního odboru a nakonec jako tajemník stranického ústře-
dí, ve straně setrval i po únoru 1948. Dne 22. srpna 1949 byl zatčen 
Státní bezpečností pro podezření z protikomunistické činnosti, poz-
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ději byl zařazen do procesu s Miladou Horákovou a spol. jako zá-
stupce lidové strany a „špion Vatikánu“. Dle jeho pozdější výpovědi 
byl za použití fyzického násilí nucen podepisovat přiznání k činům, 
kterých se nikdy nedopustil, vyšetřovatelé na něj též činili nátlak 
prostřednictvím jeho malého syna. Bylo mu vyhrožováno, že pokud 
se odchýlí od požadovaných doznání, bude odsouzen k trestu smr-
ti. Hostička před soudem vypověděl, že se pokoušel založit novou 
křesťanskou politickou stranu a její program předložil údajně ke 
schválení jednak arcibiskupovi Beranovi, jednak jej prostřednictvím 
opata Anastáze Opaska zaslal do Vatikánu. Byl odsouzen k trestu
28 let těžkého žaláře a k peněžitému trestu 30 000 Kčs. Trest si od-
pykával ve věznicích na Mírově, v Leopoldově, Nitře a ve Valdicích, 
propuštěn byl na základě amnestie 30. června 1963. Pracoval poté 
jako stavební dělník. V srpnu 1968 odešel se svojí rodinou přes Ju-
goslávii a Itálii do Švýcarska, za což byl později v nepřítomnosti od-
souzen k pěti letům vězení, československého občanství byl zbaven 
v roce 1977. Aktivně se účastnil politického života v exilu a přispíval 
do krajanských periodik (Demokracie v exilu, Hnutí křesťanských de-
mokratů v exilu a další). Spolu s Františkem Přeučilem se dožil plné 
rehabilitace v roce 1990. 

JUDr. Jiří Křížek (1895–1970), advokát s blízkými vazbami na Čs. 
stranu lidovou. Pocházel z rodiny bankovního úředníka. Vystudo-
val Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začal praco-
vat jako advokát. V roce 1925 odešel do Bratislavy, kde působil až 
do vyhlášení Slovenského státu, byl řadovým členem agrární stra-
ny. V roce 1939 se vrátil do Prahy a otevřel si zde vlastní advokátní 
kancelář. V soudních sporech zastupoval příslušníky šlechtických 
rodů (Lobkowiczové, Schwarzenbergové a další) a také britské, ra-
kouské a indické velvyslanectví v Praze. Po roce 1945 byl jmeno-
ván členem výboru advokátní komory za Československou stra-
nu lidovou, podle jeho slov se však ofi ciálně nikdy jejím členem 
nestal. Byl zatčen 15. února 1950, tedy nejpozději ze všech obža-
lovaných. K údajnému „záškodnickému spiknutí proti republice“ 
byl zařazen rozhodnutím bezpečnostní komise ÚV KSČ ze dne 
6. dubna 1950, a to nejspíše proto, aby ve skupině nepřátel lidově-
demokratického režimu reprezentoval šlechtu, kolaboranty a brit-
skou špionážní službu. Jeho začlenění do procesu s Miladou Horá-
kovou a spol. působilo značně nevěrohodně a násilně – podle své-
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ho pozdějšího vyjádření se s nikým z obžalovaných osobně neznal. 
Odsouzen byl k trestu 22 let těžkého žaláře a k peněžitému trestu
150 000 Kčs. Prošel vězeňskými zařízeními na Mírově, v Leopoldo-
vě, Rtyni v Podkrkonoší, ve Valdicích a v Ilavě, propuštěn byl v pro-
sinci 1963. Jelikož mu nebyl přiznán starobní důchod, pracoval poté 
jako knihkupecký příručí. Plně rehabilitován byl v roce 1990. 
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SEZNAM DOKUMENTŮ S REGESTY

I. ČÁST – PŘÍPRAVA PROCESU 

D 1
1949, 28. listopad, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva 
spravedlnosti a zástupců Svazu československých novinářů konané u ná-
městka ministra spravedlnosti dr. Karla Klose 26. listopadu 1949, na 
které byly dohodnuty nové zásady informování veřejnosti o politických 
procesech v Československu a na níž mimo jiné zaznělo, že u důležitých 
procesů budou novináři své reportáže předkládat ke schválení.      

D 2
1950, 24. březen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva spra-
vedlnosti, ministerstva vnitra a aparátu ÚV KSČ konané téhož dne u zá-
stupce generálního tajemníka ÚV KSČ Gustava Bareše, na které byly 
stanoveny nové principy propagandistického informování o chystaných 
politických procesech, a to prostřednictvím tisku, rozhlasu a fi lmu.   

D 3
1950, 3. květen, Praha – Zápis z porady vedoucích představitelů minis-
terstva vnitra a ministerstva spravedlnosti týkající se přípravy procesu 
s dr. Miladou Horákovou a spol., na níž bylo mimo jiné uloženo vypraco-
vání návrhu kampaně kolem tohoto procesu náměstkovi ministra spra-
vedlnosti dr. Karlu Klosovi. 

D 4
1950, [před 17. květnem], Praha  – Poznámky vypracované patrně ná-
městkem ministra spravedlnosti dr. Karlem Klosem  pro chystanou pora-
du ohledně přípravy procesu s dr. Miladou Horákovou a spol., která se 
uskutečnila 17. května.  

D 5
1950, 17. květen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva 
spravedlnosti, Státního soudu a Státní prokuratury konané téhož dne 
na ministerstvu spravedlnosti, na které byly projednány konkrétní orga-
nizační záležitosti přípravy procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to 
včetně organizace tiskové kampaně a vytvoření  fi lmového záznamu
procesu.
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D 6
1950, 19. květen, Praha – Návrh opatření pro organizování účasti veřej-
nosti na procesu s Miladou Horákovou  a spol. vypracovaný předsedou 
Státního soudu dr. Hugo Richterem , který obsahuje informace o výběru 
diváků a distribuci vstupenek na proces.

D 7
1950, 25. květen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstev 
spravedlnosti, vnitra a informací, aparátu ÚV KSČ, Československého 
rozhlasu a Československého státního fi lmu ohledně přípravy procesu
s dr. Miladou Horákovou  a spol., na níž byly projednány zásady infor-
mování o procesu v tisku, rozhlase a zpravodajském fi lmu.

D 8
1950, 26. květen, Praha – Koncept dopisu přednosty Kanceláře preziden-
ta republiky Bohumila Červíčka adresovaný předsedovi Státního soudu 
Hugo Richterovi , který obsahuje seznam pracovníků KPR, již se zúčastní 
procesu s Miladou Horákovou  a spol., a zároveň pokyny pro návštěvníky 
tohoto procesu. 

D 9
1950, 27. květen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva spra-
vedlnosti, Státního soudu, Státní prokuratury, ministerstva vnitra a apa-
rátu ÚV KSČ ohledně konkrétních příprav procesu s Miladou Horákovou  
a spol., na které bylo u každého obžalovaného probíráno, jaké okolnosti 
údajné protistátní činnosti budou před soudem vyzdvihovány, jaké bu-
dou zamlčovány a na které se zaměří kampaň ve sdělovacích prostřed-
cích. 
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II. ČÁST – HLÁŠENÍ Z JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ
O PRŮBĚHU KAMPANĚ   

D 10

1950, 1. červen, Praha  – Tajné instrukce vedoucích pracovníků Ústřed-
ního výboru KSČ v Praze Marie Švermové  a Gustava Bareše  k organizo-
vání ohlasu procesu s Miladou Horákovou  a spol. rozeslané dálnopisem 
jednotlivým krajským stranickým orgánům. 

 D 11
1950, 1. červen, Hradec Králové – Dálnopis pracovníka Krajského výbo-
ru KSČ v Hradci Králové Bohumila Muchy  zaslaný sekretariátu ÚV KSČ 
v Praze, který informuje o opatřeních přijatých v souvislosti s kampaní 
provázející proces s Miladou Horákovou  a spol.

D 12
1950, [1. červen], Olomouc – Návrh instrukcí Krajského výboru 
KSČ v Olomouci pro podřízené stranické orgány ohledně organizace 
propagandistické kampaně provázející proces s Miladou Horákovou  
a spol.

D 13
1950, 2. červen, České Budějovice – Dálnopis pracovníka sekretariátu 
Krajského výboru KSČ v Českých Budějovicích Jiřího Preiningera  ad-
resovaný vedoucím pracovníkům sekretariátu ÚV KSČ v Praze Gusta-
vu Barešovi  a Marii Švermové , který informuje o přijatých opatřeních 
v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou a spol. 

 
D 14

1950, 2. červen, Pardubice – Dálnopis pracovníka organizačně-instruk-
tážního oddělení Krajského výboru KSČ v Pardubicích Antonína Krou-
žila  zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje o orga-
nizaci kampaně v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou  a spol. 
a obsahuje též údajné výroky konkrétních občanů o procesu.

D 15
1950, 2. červen, Hradec Králové – Dálnopis Krajského výboru KSČ 
v Hradci Králové zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který
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informuje o průběhu kampaně provázející proces s Miladou Horákovou  
a spol. a o reakci veřejného mínění na tento proces.

D 16
1950, 2. červen, Olomouc – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Olomouci Křivánka zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který 
obsahuje doslovné reakce jednotlivých občanů na proces s Miladou Ho-
rákovou  a spol.

D 17
1950, 2. červen, Olomouc – Dálnopis vedoucího tajemníka Krajského vý-
boru KSČ v Olomouci Františka Řezníčka  zaslaný sekretariátu ÚV KSČ 
v Praze ohledně negativní reakce manželek zemědělců z obce Ohrozim 
na proces s Miladou Horákovou  a spol. 

D 18
1950, 2. červen, Brno – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Brně Jaromíra Kvise zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který infor-
muje o tom, jak bude prováděna agitační činnost a zpravodajství ohled-
ně procesu s Miladou Horákovou a spol. 
 

D 19
1950, 2. červen, Gottwaldov – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Gott-
waldově zaslaný Ústřednímu výboru KSČ, který informuje o průběhu 
kampaně kolem procesu s Miladou Horákovou a spol. a reakci veřejného 
mínění na proces.

D 20
1950, 2. červen, Ostrava – Dálnopis pracovníka sekretariátu Krajského 
výboru KSČ v Ostravě Odona Závodského zaslaný sekretariátu Ústřed-
ního výboru KSČ v Praze, který oznamuje konkrétní akce organizova-
né v ostravském regionu v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou 
a spol.

D 21
1950, 3. červen, Blovice – Dopis Okresního sekretariátu KSČ v Blovicích 
zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje o přijatých 
opatřeních v souvislosti s kampaní kolem procesu s Miladou Horákovou 
a spol.  
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D 22
1950, 3. červen, Ústí nad Labem – Dálnopis pracovníka Krajského vý-
boru KSČ v Ústí nad Labem Antonína Šťastného zaslaný Ústřednímu 
výboru KSČ v Praze, který informuje o opatřeních přijatých v souvislos-
ti s kampaní kolem procesu s Miladou Horákovou a spol. a dále uvádí 
případy značně negativních reakcí obyvatel na protistátní činnost obža-
lovaných. 

D 23
1950, 5. červen, Praha  – Dopis Krajského sekretariátu KSČ v Praze za-
slaný sekretariátu Ústředního výboru KSČ v Praze, který obsahuje po-
drobné hlášení o konkrétních opatřeních, učiněných v rámci organizace 
propagandistické kampaně kolem procesu s Miladou Horákovou a spol. 
v jednotlivých pražských obvodech a středočeských městech.    

D 24
1950, 5. červen, Klatovy – Dopis Okresního sekretariátu KSČ v Klato-
vech zaslaný sekretariátu Ústředního výboru KSČ v Praze, který popisuje 
reakci veřejného mínění na proces s Miladou Horákovou a spol. a infor-
muje o přijímání protestních rezolucí.

D 25
1950, 6. červen, Ústí nad Labem – Dálnopis pracovníka Krajského sekre-
tariátu KSČ v Ústí nad Labem Antonína Šťastného zaslaný Ústřednímu 
výboru KSČ v Praze, který informuje o přijímání rezolucí odsuzujících 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou a spol.

D 26
1950, 6. červen, Pardubice – Dálnopis pracovníka Krajského výboru 
KSČ v Pardubicích Roubínka zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, kte-
rý s využitím citací výroků jednotlivých občanů informuje o reakci oby-
vatelstva na probíhající proces s Miladou Horákovou a spol.

D 27
1950, 6. červen, Náchod – Dopis vedoucího tajemníka Okresního výboru 
KSČ v Náchodě Jana Svobody zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Pra-
ze, který popisuje reakce obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou 
a spol.
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D 28
1950, 6. červen, Brno – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Brně Jandy zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který popisuje 
opatření přijatá k organizaci kampaně kolem procesu s Miladou Horá-
kovou a spol. a též obsahuje texty rezolucí, žádajících přísné potrestání 
obžalovaných.

D 29
1950, 6. červen, Gottwaldov – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Got-
twaldově zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který informuje o reak-
ci zaměstnanců a žáků místních škol na proces s Miladou Horákovou 
a spol.

D 30
1950, 7. červen, Praha  – Dopis pracovníka Krajského výboru KSČ v Pra-
ze zaslaný Ústřednímu výboru KSČ, který popisuje konkrétní reakce
občanů na proces s Miladou Horákovou a spol.

D 31
1950, 7. červen, Olomouc – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Olomouci 
zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje o rezolucích 
přijatých v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou  a spol. a dále 
o názorech občanů na proces, a to i negativních.

D 32
1950, 7. červen, Ostrava – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Ostravě Jaroslava Kozla zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, kte-
rý popisuje reakce obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou a spol.

D 33
1950, 8. červen, Liberec – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Liberci Josefa Vláška zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, kte-
rý popisuje reakci obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou a spol. 
a dále přináší výňatky z přijatého usnesení Krajského akčního výboru 
NF v Liberci.

D 34
1950, 8. červen, Gottwaldov – Dálnopis pracovníka Krajského výboru 
KSČ v Gottwaldově Číseckého zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, 
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který informuje o reakcích obyvatelstva na závěrečnou fázi procesu s Mi-
ladou Horákovou a spol.

D 35
1950, 8. červen, Gottwaldov – Dálnopis pracovníka Krajského výboru 
KSČ v Gottwaldově Ciklera zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, kte-
rý informuje o reakci obyvatel na proces s Miladou Horákovou  a spol. 
v jednotlivých místech a dále popisuje, jakým způsobem je hromadně 
poslouchán rozhlasový přenos ze soudní síně.

D 36
1950, 8. červen, Brno – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Brně Jaromíra Kvise  zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který infor-
muje o provedených propagandistických akcích v souvislosti s procesem 
s Miladou Horákovou  a spol. a dále konstatuje slabou účast příslušníků 
Československého svazu mládeže, Městského národního výboru a Akč-
ního výboru Národní fronty.

D 37
1950, 8. červen, Ostrava – Dálnopis pracovníků Krajského výboru KSČ 
v Ostravě zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje 
o ohlasech na závěrečnou fázi procesu s Miladou Horákovou  a spol. mezi 
obyvatelstvem a o dalších chystaných propagandistických akcích.

D 38
1950, 9. červen, Jihlava – Dálnopis pracovníka Krajského sekretariátu 
KSČ v Jihlavě Jana Hintenause  zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Pra-
ze, který informuje o reakci obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou  
a spol. a připouští, že zejména v konzervativních kruzích jsou názory na 
proces značně negativní, neboť jsou obžalovaní přirovnáváni k číhošťské-
mu faráři Josefu Toufarovi .

D 39
1950, 9. červen, Náchod – Dopis vedoucího tajemníka Okresního výboru 
KSČ v Náchodě Jana Svobody  zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, 
který popisuje reakce obyvatelstva na vynesení rozsudku v procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol.

MH - Kniha 1.indb   159MH - Kniha 1.indb   159 11.12.2008   6:17:4511.12.2008   6:17:45



160

D 40
1950, 9. červen, Hradec Králové – Dálnopis pracovníka Krajského vý-
boru KSČ v Hradci Králové Bohumila Muchy  zaslaný sekretariátu
ÚV KSČ v Praze, který informuje o pracovních závazcích jednotlivých 
závodů, vyhlášených v reakci na proces s Miladou Horákovou  a spol., 
a dále o nespokojenosti některých občanů s vynesením nízkých rozsudků 
nad Jiřím Hejdou , Františkou Zemínovou  a Vojtěchem Dundrem .    

D 41
1950, 10. červen, Olomouc – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Olo-
mouci zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který informuje o pozitiv-
ním přijetí vyneseného rozsudku v procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
ze strany většiny obyvatelstva a dále o zaznamenaném nesouhlasu s roz-
sudkem v obci Krčmaň.

D 42
1950, [polovina června], České Budějovice – Výňatek ze zprávy Kraj-
ského akčního výboru Národní fronty v Českých Budějovicích zaslané 
Ústřednímu výboru KSČ v Praze, která popisuje organizaci kampaně 
provázející proces s Miladou Horákovou  a spol. na krajské úrovni.
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III. ČÁST – REZOLUCE

D 43
1950, 1. červen, Tanvald – Dopis pracovníků přádelny v Tanvaldě adre-
sovaný Státnímu soudu v Praze, který odsuzuje ženy obžalované v pro-
cesu s Miladou Horákovou   a spol. a žádá jejich přísné potrestání.   

D 44
1950, 3. červen, Žalhostice – Rezoluce zaměstnanců koželužny v Žal-
hosticích adresovaná Státnímu soudu v Praze, která žádá přísné potres-
tání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vypočítává 
závazky, které zaměstnanci při této příležitosti uzavřeli.

D 45
1950, 3. červen, Břeclav – Rezoluce zaměstnanců spotřebního a výrob-
ního družstva Jednota v Břeclavi adresovaná Státnímu soudu v Pra-
ze, která žádá nejpřísnější potrestání obžalovaných z procesu s Mila-
dou Horákovou  a spol. a zároveň vyslovuje závazek zvýšení bdělosti
a ostražitosti ve styku s konzumenty jako odpověď na činnost těchto ob-
žalovaných.

D 46
1950, 3. červen, Luhačovice – Dopis rekreantů ze zotavovny Přehrada 
v Luhačovicích adresovaný Státnímu soudu v Praze, který ostře odsu-
zuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a žádá pro ně 
nejpřísnější tresty.

D 47
1950, 5. červen, Krásná u Frýdku – Dopis členů závodní organizace KSČ 
ředitelství lesního závodu v Krásné u Frýdku adresovaný Státnímu sou-
du v Praze, který žádá udělení trestu smrti všem obžalovaným z procesu 
s Miladou Horákovou  a spol., a to výslovně i obžalovaným ženám.   

D 48
1950, 5. červen, Klatovy – Rezoluce pracovníků národního podniku Ko-
zak v Klatovech adresovaná Státnímu soudu v Praze, která odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a požaduje vynesení 
spravedlivého a tvrdého trestu.
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D 49
1950, 5. červen, Holešov – Rezoluce členů profesorského sboru gymnázia 
v Holešově, která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  
a spol. formou vlastnoručního podpisu každého učitele pod osobním vy-
jádřením k procesu.

D 50
1950, 6. červen, Praha – Dopis členů správního výboru Českosloven-
ské astronomické společnosti adresovaný Státnímu soudu v Praze, který 
ostře odsuzuje jednání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  
a spol. a žádá pro ně nejtěžší trest. 

D 51
1950, 6. červen, Ostrava – Rezoluce krmiček a krmičů z Ostravského 
kraje která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a žádá pro ně nejpřísnější tresty.

D 52
1950, 6. červen, Nový Hrozenkov – Dopis učitelů národní školy v Novém 
Hrozenkově zaslaný Státnímu soudu v Praze, který odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vypočítává závazky, které uči-
telé uzavřeli v reakci na činnost obžalovaných.

D 53
1950, 6. červen, Praha – Dopis členů organizace ROH v Realistickém 
divadle v Praze adresovaný ministerstvu spravedlnosti, který vyjadřuje 
nejrozhořčenější odpor nad činností obžalovaných z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a žádá pro ně co nejpřísnější tresty.

D 54
1950, 6. červen, Jeníšův Újezd – Dopis pionýrské organizace v Jeníšo-
vě Újezdě v okrese Bílina, který žádá nejpřísnější tresty pro obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a obsahuje též závazky pionýrů 
jako odpověď „válečným štváčům“.

D 55
1950, 6. červen, České Budějovice – Dopis členů Okresního výboru Soko-
la v Českých Budějovicích zaslaný Státnímu soudu v Praze, který odsu-
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zuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a žádá 
jejich přísné potrestání. 

 
D 56

1950, 6. červen, Velké Popovice – Rezoluce zaměstnanců pivovaru ve 
Velkých Popovicích adresovaná Státní prokuratuře v Praze, která odsu-
zuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a požaduje jejich 
nejpřísnější potrestání.

D 57
1950, 6. červen, Bystřice pod Hostýnem – Rezoluce žáků 3. třídy 1. ná-
rodní školy v Bystřici pod Hostýnem zaslaná Státnímu soudu v Praze, 
která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a v re-
akci na tento proces uzavírá závazky ve sběru léčivých bylin, papíru 
a sběru chroustů.

D 58
1950, 6. červen, Újezd u Vizovic – Rezoluce žáků národní školy v Újezdě 
u Vizovic adresovaná Státnímu soudu v Praze, která žádá nejpřísnější 
potrestání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a kon-
statuje, že se tito za protektorátu nezapojili do protinacistického odboje.

D 59
1950, 7. červen, Pardubice – Rezoluce zaměstnanců Jednotného národ-
ního výboru v Pardubicích adresovaná Státnímu soudu v Praze, která 
požaduje trest smrti výslovně pro každého obžalovaného z procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol. a dále žádá přísné potrestání vyjmenovaných 
západních diplomatů působících v Československu.

D 60 
1950, 7. červen, Česká – Rezoluce členů místní organizace KSČ v Čes-
ké u Brna zaslaná Státnímu soudu v Praze, která velice ostře odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a žádá jejich přísné 
potrestání.

D 61
1950, 7. červen, Praha – Dopis členů organizace Československé strany 
lidové v Praze 9 adresovaný Státnímu soudu v Praze, který ostře odsu-
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zuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol., žádá 
jejich přísné potrestání a distancuje se od souzených příslušníků lidové 
strany.

D 62
1950, [před 8. červnem], [neznámé místo] – Dopis členů pionýrské sku-
piny zaslaný Státnímu soudu v Praze, který ostře odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vyhlašuje  v reakci na tento 
proces závazky ve sběru odpadků.

D 63
1950, 8. červen, Praha – Rezoluce Předsednictva Československé strany 
lidové, která ostře odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol., schvaluje vynesený rozsudek a plně se staví za komu-
nistický režim v Československu, který prý umožňuje uplatňovat zásady 
křesťanského světového názoru.

D 64
1950, 8. červen, Praha – Rezoluce zaměstnanců pražské restaurace 
U Holubů odeslaná Státnímu soudu v Praze, která přísně odsuzuje obža-
lované z procesu s Miladou Horákovou  a spol., žádá jejich co nejpřísnější 
potrestání a dále odsuzuje působení diplomatických zástupců západních 
států a slibuje jako odpověď na tuto činnost zvýšení produktivity práce.

D 65
1950, 8. červen, Brocno – Rezoluce žáků a učitelů národní školy v Brocně 
u Roudnice nad Labem zaslaná Státnímu soudu v Praze, která odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou a spol. a vyhlašuje v reakci 
na proces závazek ve sběru lahví.

D 66
1950, 8. červen, Vejprty – Rezoluce učitelů a žáků střední školy ve Vej-
prtech zaslaná Státnímu soudu v Praze, která odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol., požaduje pro ně nejvyšší trest 
a odvolává se na slova Klementa Gottwalda  při jeho prvním parlament-
ním projevu v prosinci 1929.
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D 67
1950, 8. červen, Týništko – Rezoluce žáků národní školy v Týništku 
v okrese Vysoké Mýto adresovaná Státnímu soudu v Praze, která na zá-
kladě informací od ředitele školy odsuzuje obžalované z procesu s Mila-
dou Horákovou  a spol. a žádá jejich přísné potrestání.

D 68
1950, [před 8. červnem], Chrudim – Dopis žaček IV. třídy I. národní 
školy dívčí v Chrudimi II adresovaný prokuratuře Státního soudu v Pra-
ze, který žádá spravedlivé potrestání obžalovaných z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol.

D 69
1950, [před 9. červnem], Praha – Dopis vedení Českého vysokého uče-
ní technického Státnímu soudu v Praze, který odsuzuje činnost obžalo-
vaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol., staví se za jejich přísné 
potrestání a vyslovuje poděkování bezpečnostním orgánům za odhalení 
záškodníků.

D 70
1950, [před 9. červnem], Cheb – Dopis Jaroslava Nováka , dopisovate-
le Rudého práva z Chebu, adresovaný předsedovi a soudcům Státního 
soudu v Praze, který jménem 344 zaměstnanců závodu Eska v Chebu, 
jejichž podpisy jsou přiloženy, požaduje vynesení trestu smrti nad obža-
lovanými z procesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 71
1950, [před 9. červnem], Staré Město u Uherského Hradiště – Prohlá-
šení žáků třídy 1. B. Národní školy chlapecké ve Starém Městě zaslané 
Státnímu soudu v Praze, které odsuzuje jednání obžalovaných z procesu 
s Miladou Horákovou  a spol. a konstatuje přání pisatelů radovat se ze 
sluníčka.

D 72
1950, 9. červen, Slaný – Rezoluce členů Svazu československých žen 
a Svazu bojovníků za svobodu ve Slaném adresovaná Státnímu sou-
du v Praze, která odsuzuje především činnost Milady Horákové  a žádá,
aby odsouzeným nebyla udělena milost.
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D 73
1950, 9. červen, Přísečnice – Dopis žáků 3. střední školy v Praze 11 zasla-
ný Státnímu soudu v Praze ze školy v přírodě, který požaduje nejpřísnější 
tresty pro obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vyslovuje 
poděkování příslušníkům SNB za bdělost a ostražitost.

D 74
1950, [před 10. červnem], Hovorany – Rezoluce učitelů a žáků střední 
školy v Hovoranech v okrese Hodonín adresovaná Státnímu soudu v Pra-
ze, která ostře odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a sděluje, že tuto rezoluci předloží žáci k podpisu i svým 
rodičům.

D 75
1950, 11. červen, Praha – Prohlášení předsednictva Československé stra-
ny socialistické otištěné v deníku Nová politika, které odsuzuje obžalo-
vané z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a distancuje se od bývalého 
vedení národněsocialistické strany.        

D 76
1950, [před 12. červnem], Slavičín – Prohlášení žáků národní školy ve 
Slavičíně zaslané Státnímu soudu v Praze, které odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vyhlašuje závazek rozšíření 
úderky v prvouce na celou třídu.

D 77
1950, 14. červen, Turnov – Rezoluce členek místní organizace Svazu čes-
koslovenských žen v Turnově zaslaná Státnímu soudu v Praze, ve které 
se konstatuje uspokojení nad vyneseným rozsudkem v procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a je vysloveno politování nad skutečností, že protistát-
ní činnost byla řízena ženou, která byla kdysi předsedkyní Rady žen.

D 78
1950, 15. červen, Praha – Rezoluce tří tisíc občanů Prahy 14 zaslaná 
Státnímu soudu v Praze, která pod dojmem referátu prokurátorky Lud-
mily Brožové  požaduje co nejrychlejší rozhodnutí ohledně odvolání čtyř 
obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol., aby mohl být nad 
nimi vykonán trest smrti.
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D 79
1950, 15. červen, Roudnice nad Labem – Rezoluce členů pěveckého spol-
ku Hlahol v Roudnici nad Labem adresovaná Státnímu soudu v Praze, 
která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou   a spol.

D 80
1950, [před 16. červnem], Vsetín – Rezoluce žáků 2. národní školy ve 
Vsetíně zaslaná Státnímu soudu v Praze, která žádá spravedlivé potres-
tání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a v reakci na 
tento proces konstatuje, že žáci zvýší svou bdělost a ohlásí podezřelé oso-
by bezpečnostním orgánům.

D 81
1950, 18. červen, Praha – Rezoluce bezpečnostních referentů okresních 
národních výborů Pražského kraje odeslaná pracovníky ministerstva ná-
rodní bezpečnosti ministerstvu spravedlnosti, která za použití velice ost-
rých výrazů odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a žádá pro ně nejtvrdší tresty.
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IV. ČÁST – ČLÁNKY V DOMÁCÍCH PERIODIKÁCH

D 82
1950, 3. červen, Praha – Reportáž ze shromáždění zaměstnanců závodu 
ČKD Sokolovo v Praze, otištěná v deníku Rudé právo, která popisuje ve-
řejné odsuzování někdejšího ředitele ČKD Jiřího Hejdy a dalších obža-
lovaných z procesu s Miladou Horákovou a spol. a vypočítává závazky, 
které dělníci v reakci na proces uzavřeli.

D 83
1950, 3. červen, Praha – Reportáž novinářky Ludmily Cekotové „Dělníci 
na procesu“ otištěná v deníku Rudé právo, jež reprodukuje rozhovory ná-
vštěvníků procesu s Miladou Horákovou a spol., kteří údajně přirovná-
vali Miladu Horákovou k Adolfu Hitlerovi a konstatovali, že by se dobře 
uplatnila jako dozorkyně v koncentračním táboře.

D 84
1950, 4. červen, Praha – Článek literárního vědce a tehdejšího rektora 
Univerzity Karlovy Jana Mukařovského otištěný v Lidových novinách, 
který odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou a spol.  

D 85
1950, 4. červen, Praha – Článek básníka Jana Pilaře „Těžké svědomí“ 
otištěný v Lidových novinách, který srovnává obžalované z procesu s Mi-
ladou Horákovou a spol. s nacistickými představiteli, především s vyšším 
velitelem policie a SS v protektorátu K. H. Frankem, a dále ostře útočí na 
bývalou poslankyni Fráňu Zemínovou.  

D 86
1950, 6. červen, Praha – Článek dělnického básníka Otto Ježka „O zra-
dě člověka“ otištěný v Lidových novinách v rubrice „Před soudem lidu“, 
jenž popisuje dojmy z návštěvy 4. dne soudního procesu s Miladou Ho-
rákovou a spol., v průběhu kterého byla vyslýchána Antonie Kleinerová, 
Oldřich Pecl a Záviš Kalandra.

 D 87
1950, 6. červen, Praha – Článek básníka Jana Nohy „Vidíte ve své pro-
pasti...“ otištěný v Lidových novinách, který sděluje dojmy z návštěvy
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4. dne procesu s Miladou Horákovou a spol. a velice ostře útočí na obža-
lovaného Záviše Kalandru a celkově i na české intelektuály.

D 88
1950, 6. červen, Praha – Článek novináře Bedřicha Rohana „Galerie 
zrádců“ otištěný v deníku Rudé právo, jenž pod dojmem návštěvy proce-
su s Miladou Horákovou a spol. ostře odsuzuje obžalované, a to zejména 
Františka Přeučila, Záviše Kalandru a Jana Buchala, kterého označuje 
za esesáka.

D 89
1950, 6. červen, Praha  – Reportáž „Pracující žádají přísné potrestání 
zrádců“ otištěná v deníku Práce, která informuje o uzavírání pracovních 
závazků vyhlášených v reakci na proces s Miladou Horákovou a spol. 
a dále o přijímání rezolucí, z nichž některé požadovaly trest smrti pro 
všechny obžalované.

D 90
1950, 6. červen, Praha – Článek poslance Československé strany socia-
listické Josefa Šafaříka „Zrada programem“ otištěný v  deníku Svobod-
né slovo, který odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Ho-
rákovou a spol. a ostře útočí především na Miladu Horákovou, kterou 
přirovnává k manželce velitele nacistického koncentračního tábora Bu-
chenwald.  

D 91
1950, 6. červen, Praha – Článek herečky Boženy Půlpánové  otištěný v de-
níku Lidové noviny v rubrice „Před soudem lidu“, který ostře odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 92
1950, 7. červen, Praha – Úryvek z projevu prezidenta republiky Klemen-
ta Gottwalda , pronesený ve vinohradské sokolovně k delegátům I. sjezdu 
Československého svazu mládeže, ve kterém ostře odsoudil obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol., označil je za představitele staré-
ho podlého světa a do protikladu vůči nim postavil mladou budovatel-
skou generaci.  
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D 93
1950, 8. červen, Praha – Článek předsedy Svazu československých spiso-
vatelů Jana Drdy  „Soud lidu“, otištěný v deníku Rudé právo, který ostře 
odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a útočí ze-
jména na Miladu Horákovou , o níž uvádí, že ztratila poslední zbytky 
lidské podoby.   

D 94
1950, 9. červen, Praha  – Článek spisovatelky Aleny Bernáškové  „Führe-
ři, specialisté a otroci“ otištěný v Lidových novinách v rubrice „Před sou-
dem lidu“, který na základě výpovědi Josefa Vávry-Staříka  před soudem 
s Miladou Horákovou  a spol. ostře útočí proti představitelům českoslo-
venské emigrace.

D 95
1950, 9. červen, Praha – Článek spisovatele Václava Laciny  „Prokletý 
básník“ otištěný v Lidových novinách, který útočí na literární a politic-
kou činnost básníka a diplomata Josefa Palivce , který vystupoval jako 
svědek v procesu s Miladou Horákovou  a spol. a později byl odsouzen 
k 20 letům vězení.

D 96
1950, 9. červen, Praha – Reportáž otištěná v deníku Lidová demokra-
cie, která popisuje přijímání rezolucí odsuzujících obžalované z procesu 
s Miladou Horákovou  a spol. a přináší úryvky z rezoluce římskokatolic-
kých kněží a z rezoluce zaměstnanců ústředního sekretariátu Českoslo-
venské strany lidové.

D 97
1950, 10. červen, Praha – Článek atleta Emila Zátopka  „Rozsudek vynesl 
všechen československý lid“ otištěný v deníku Rudé právo, který odsuzuje 
jednání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a schvaluje 
vynesený rozsudek. 

D 98
1950, 10. červen, Praha – Reportáž otištěná v deníku Lidová demo-
kracie, jež mimo jiné přináší parafrázi telegramu římskokatolických 
duchovních z Ostravského kraje, který odsuzuje činnost obžalovaných
z procesu s Miladou Horákovou  a spol., vyjadřuje pohrdání jimi a kon-
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statuje, že československá vláda projevuje pro kněžské působení značné 
porozumění.   

D 99
1950, 11. červen, Praha – Článek spisovatelky Jarmily Glazarové  „Nad 
procesem“ otištěný v deníku Rudé právo, který odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol., útočí na básníka Josefa Palivce  
a oslavuje dělnickou třídu.

D 100
1950, 11. červen, Praha – Článek literárního vědce a tehdejšího děka-
na Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy profesora Bohuslava Havrán-
ka  otištěný v deníku Rudé právo, který odsuzuje činnost obžalovaných 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a negativně se vyjadřuje o česko-
slovenské poúnorové emigraci.

D 101
1950, 11. červen, Praha – Článek novináře a pracovníka aparátu Ústřed-
ního výboru KSČ Václava Slavíka  „V žoldu nepřátel lidstva“ otištěný 
v deníku Rudé právo, který velice ostře odsuzuje obžalované z procesu 
s Miladou Horákovou  a spol. a zdůrazňuje jejich údajnou špionážní čin-
nost proti komunistickému Československu.

D 102
1950, 15. červen, Praha – Článek „Zrádci lidu“ otištěný pod šifrou V. U. 
v časopise Vlasta, který ostře odsuzuje obžalované z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a zejména útočí na Miladu Horákovou , Antonii Klei-
nerovou  a Františku Zemínovou .

D 103
1950, 17. červen, Praha – Článek Josefa Keclíka  otištěný v obrázkovém 
magazínu Květen v rubrice „Na hrátkách“, který prostřednictvím poměr-
ně nevybíravých a vulgárních slov uráží obžalované z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol., schvaluje vynesený rozsudek a vyzývá české ženy, děti 
i dělníky k ostražitosti a bdělosti.

D 104
1950, 20. červen, Praha – Článek „Proč se přiznávali“ otištěný v dení-
ku Práce, který cituje text dopisovatele britského komunistického dení-
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ku Daily Worker Sama Rusella , osobně přítomného soudnímu procesu
s Miladou Horákovou  a spol., v němž vysvětluje přiznávání obžalova-
ných k nejtěžším zločinům v soudní síni skutečností, že pochopili pro-
spěšnost komunismu na základě diskusí s dělníky, kteří s nimi ve vězení 
hovořili o úspěších lidovědemokratického zřízení.

D 105
1950, 20. červen, Ostrava – Reportáž „Občané Ostravy odsoudili zrád-
ce a rozvratníky“ otištěná v deníku Práce, která informuje o vystoupení 
prokurátorky Ludmily Brožové  na veřejné schůzi, během níž popisovala 
přítomným údajné špionážní a teroristické metody obžalovaných z pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 106
1950, 22. června, Praha  – Článek J. Bakalářové „Prací odpovídají naše 
ženy rozvratníkům“ otištěný v časopise Vlasta, který ostře odsuzuje ob-
žalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to zejména bývalé 
poslankyně Miladu Horákovou , Františku Zemínovou  a Antonii Kleine-
rovou,  a uvádí jednotlivé závazky, které uzavřely v souvislosti s procesem 
ženy-dělnice.

D 107
1950, [konec června], Praha – Reportáž „Odsouzeni“ otištěná v červno-
vém čísle dětského časopisu Pionýr, která pojednává o procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a obsahuje mimo jiné zfalšované výpovědi obžalova-
ných před soudem.

D 108
1950, 28. červen, Praha – Zpráva Československé tiskové kanceláře ozna-
mující vykonání trestu smrti nad Miladou Horákovou , Janem Buchalem , 
Oldřichem Peclem  a Závišem Kalandrou , která byla otištěna v řadě čes-
kých deníků.

D 109 
1950, 23. září, Praha – Recenze divadelní hry E. F. Buriana  „Pařeniště“ 
otištěná v Lidových novinách, jež odsuzuje Záviše Kalandru  a další české 
i zahraniční intelektuály a umělce, kteří se neztotožňují s komunistickou 
ideologií.
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V. ČÁST – REAKCE NA PROCES V ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍCH

D 110
1950, 1. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky o procesu s Miladou Horákovou  a spol., přepsaná odposlouchá-
vací službou Československého rozhlasu, jež popisuje reakci amerického 
ministerstva zahraničí na vznesená obvinění ohledně špionážní činnosti 
amerických diplomatů v Praze po únoru 1948. 

D 111
1950, 1. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky, přepsaná odposlouchávací službou Československého rozhla-
su, jež parafrázuje a cituje články v americkém deníku New York Times 
týkající se procesu s Miladou Horákovou a spol.

D 112
1950, 2. červen, Paříž – Překlad článku „Soud s představiteli bývalé 
Benešovy strany“ otištěného ve francouzském deníku Le Monde, který 
informuje o procesu s Miladou Horákovou  a spol.     

D 113
1950, 3. červen, Varšava – Překlad reportáže „Špionážně diverzní spik-
nutí agentů imperialismu proti československému lidu“ otištěné v pol-
ském deníku Trybuna Ludu, která informuje o zahájení procesu s Mila-
dou Horákovou  a spol. a představuje jednotlivé obžalované.     

D 114
1950, 6. červen, Moskva – Překlad reportáže otištěné v sovětském 
deníku Izvestija, která informuje o průběhu čtvrtého a pátého dne 
procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to zejména o výslechu Antonie 
Kleinerové , Záviše Kalandry  a Zdeňka Pešky .

D 115
1950, 7. červen, Miláno – Překlad reportáže „Špióni souzení v Praze 
doufali pouze ve válku“ otištěné v tiskovém orgánu italské komunistické 
strany L’Unitá, která velice zkresleně informuje o procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a obsahuje řadu faktických chyb.
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D 116
1950, 7. červen, Moskva – Překlad reportáže „Soud nad zrádci a špióny 
v Československu“ otištěné v sovětském deníku Izvestija, která informuje 
o výpovědích svědků v rámci procesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 117
1950, 8. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky, přepsaná odposlouchávací službou Československého rozhla-
su, která kritizuje zmanipulovaný proces s Miladou Horákovou  a spol. 
a zejména odsuzuje organizátory propagandistické kampaně, o nichž 
předpovídá, že se sami zanedlouho mohou stát objekty obdobného ne-
návistného štvaní.

D 118
1950, 8. červen, Varšava – Překlad reportáže „Vatikán schvaloval zlo-
činné plány špionážního podzemí v Československu“ otištěné v polském 
deníku Trybuna Ludu, která informuje o průběhu procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a též o kampani provázející proces. 

D 119
1950, 9. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky, přepsaná odposlouchávací službou Československého rozhla-
su, která reaguje na vynesení rozsudku v procesu s Miladou Horákovou  
a spol., oceňuje statečnost obžalovaných a odsuzuje československé i so-
větské organizátory procesu.

D 120
1950, 9. červen, Londýn/Praha – Výňatek komentáře britského diplo-
mata Roberta Bruce Lockharta  k procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
vysílaného rozhlasovou stanicí BBC a zaznamenaného odposlouchávací 
službou Československého rozhlasu, který ostře kritizuje komunistickou 
vládu v Československu.

D 121
1950, 11. červen, Varšava – Překlad reportáže „Rozsudek v procesu se 
zrádci v Československu“ otištěné v polském deníku Trybuna Ludu, která 
informuje o vynesení rozsudku v procesu s Miladou Horákovou  a spol.
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D 122
1950, 14.–23. červen, Paříž/Praha – Úryvky z reportáží pařížské rozhla-
sové stanice, zachycené odposlouchávací službou Československého roz-
hlasu, které informují o aktivitách francouzských intelektuálů na záchra-
nu života Záviše Kalandry , podnikaných zejména spisovatelem Albertem 
Camusem , básníkem Paulem Claudelem  a básníkem André Bretonem , 
jenž na podporu Záviše Kalandry  napsal otevřený dopis ofi ciálnímu bás-
níkovi Francouzské komunistické strany Paulu Éluardovi .

D 123
1950, [po 15. srpnu], New York – Článek „Dozvuky procesu se skupinou 
dr. Milady Horákové “ otištěný v exilovém časopisu Zpráva o Českoslo-
vensku, který informuje o perzekuci středoškolských studentů z České-
ho Brodu za vyjádření sympatií a solidarity s obžalovanými z procesu
s Miladou Horákovou  a spol.

MH - Kniha 1.indb   175MH - Kniha 1.indb   175 11.12.2008   6:17:4611.12.2008   6:17:46



176

VI. ČÁST – OSOBNÍ DOPISY A TELEGRAMY 

D 124
1950, 6. červen, Gottwaldov – Dopis Františky Pšenčíkové  zaslaný ne-
jmenovanému prokurátorovi z procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
který odsuzuje nenávistnou kampaň proti obžalovaným z tohoto pro-
cesu a s odvoláním na křesťanské přesvědčení žádá zrušení absolutního 
trestu.

D 125
1950, 9. červen, Ostrava  – Dopis neidentifi kovaného pracovníka Vítko-
vických železáren zaslaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi , 
který obsahuje žádost o milost pro Miladu Horákovou, která je mimo 
jiné odůvodněna tvrzením, že s vyneseným rozsudkem nesouhlasí tisíce 
občanů Ostravska.

D 126 
1950, 9. červen, Holešov – Telegram Františka Baly  zaslaný prezidentu 
republiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém žádá udělení milosti pro Mi-
ladu Horákovou  s tím, že mu za tento skutek bude žehnat Bůh.

D 127
1950, 9.–14. červen, Oslo – Tři telegramy různých politických a spole-
čenských organizací z Norska zaslané prezidentu Klementu Gottwaldo-
vi , které shodně požadují udělení milosti pro Miladu Horákovou , Záviše 
Kalandru , Oldřicha Pecla  a Jana Buchala .

D 128
1950, 9. červen, Bernartice u Tábora – Dopis lékařky Vlasty Kálalové-
-Di Lotti  adresovaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi , který 
obsahuje prosbu o milost pro obžalované z procesu s Miladou Horáko-
vou  a spol.

D 129
1950, 11. červenec, Praha  – Zpráva příslušníka ministerstva vnitra 
Františka Kühnzela  o Vlastě Kálalové-Di Lotti, vypracovaná v důsledku 
její intervence za Miladu Horákovou , která se mimo jiné opírá o hláše-
ní informátorů z jejího okolí a vyslovuje podezření, že MUDr. Kálalová 
provádí protistátní činnost.
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D 130   
1950, 12. červen, Brno – Dopis Štěpánky Hrubé  zaslaný prezidentu re-
publiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém pisatelka při vzpomínce na 
popravy prováděné nacisty v Brně, a s poukazem na křesťanské hodnoty 
a biblické citáty prosí o udělení milosti odsouzeným z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol.

D 131
1950, 12. červen, Praha – Dopisy neznámého občana odeslané pod růz-
nými jmény prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi  a ministru 
spravedlnosti Štefanu Raisovi , které obsahují prosbu o zmírnění trestu 
Miladě Horákové , Janu Buchalovi , Záviši Kalandrovi  a Oldřichu Peclo-
vi  s poukazem na citát z Julia Fučíka , jenž při své závěrečné řeči použila 
prokurátorka Ludmila Brožová .

D 132
1950, 14. červen, New York – Překlad telegramu předsedy Mezinárodní 
organizace pro lidská práva Rogera Baldwina  zaslaný prezidentu repub-
liky Klementu Gottwaldovi , který žádá změnu trestu smrti vyneseného 
nad Miladou Horákovou , Závišem Kalandrou , Oldřichem Peclem  a Ja-
nem Buchalem .

D 133
1950, 15. červen, Vrchlabí – Dopis českobratrského evangelického faráře 
z Vrchlabí Josefa Kováře  zaslaný Státnímu soudu v Praze, který upozor-
ňuje na skutečnost, že pisatel sice podepsal rezoluci žáků z Hostinné-
ho nad Labem, odsuzující obžalované z procesu s Miladou Horákovou  
a spol., ale zároveň se nemůže ztotožnit s vynesenými tresty smrti, neboť 
odporují jeho křesťanskému přesvědčení.

D 134
1950, [před 16. červnem], Vratimov – Dopis Eduarda Skláře  z Vratimo-
va zaslaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém žádá 
o udělení milosti pro lidi odsouzené k smrti v procesu s Miladou Horá-
kovou  a spol. a poukazuje při tom jednak na svoji pomoc pronásledova-
nému komunistickému funkcionáři za nacistické okupace a jednak na 
smrt svého syna při osvobozování republiky.
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D 135
1950, [před 16. červnem], Harvard – Překlad telegramu profesorů his-
torie z Harvardské univerzity zaslaný prezidentovi Klementu Gott-
waldovi , který obsahuje žádost o udělení milosti odsouzenému Záviši
Kalandrovi . 

D 136
1950, 23. červen, Washington – Překlad telegramu představitelek pan 
amerického sdružení 94 ženských organizací zaslaný prezidentu repub-
liky Klementu Gottwaldovi , který obsahuje prosbu o zmírnění rozsudku 
nad Miladou Horákovou , Fráňou Zemínovou  a Antonií Kleinerovou .  

D 137
1950, 24. červen, Praha – Dopis Ludmily Kalandrové  zaslaný prezidentu 
republiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém žádá o zmírnění rozsudku 
smrti vyneseného nad jejím manželem Závišem Kalandrou . 

D 138
1950, 6. červenec, Heemstede – Překlad telegramu vedoucích představi-
telů holandského Svazu bývalých politických vězňů zaslaný prezidentu 
republiky Klementu Gottwaldovi , který s poukazem na osobní známost 
s většinou odsouzených protestuje proti rozsudkům vyneseným v procesu 
s Miladou Horákovou  a spol.

D 139
1950, 5. červen, Klášterec nad Ohří – Dopis referentky Okresního národ-
ního výboru v Kadani Anežky Matuškové  adresovaný Státnímu soudu 
v Praze, ve kterém pisatelka odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol., popisuje osobní zkušenost s napadením neznámým útoč-
níkem a dále lituje, že nemůže své pohrdání sdělit obžalovaným osobně.

D 140
1950, 8. červen, Litvínov – Dopis vězeňského dozorce a funkcionáře KSČ 
Emila Kočího  zaslaný Státnímu soudu v Praze, který požaduje přísné po-
trestání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 141
1950, [po 8. červnu], Praha – Dopis Alžběty Jandové  a Marty Egerové , 
adresovaný státní prokurátorce Ludmile Brožové , který na základě účasti 
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na veřejném shromáždění v Národním domě v Praze-Smíchově protestu-
je proti příliš mírným rozsudkům v procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a požaduje vynesení trestu smrti nad všemi obžalovanými.

D 142
1950, 15. červen, Praha – Dopis přesvědčené komunistky Marie Anto-
šové , adresovaný prokurátorce Státního soudu v Praze Ludmile Brožové , 
který vyslovuje souhlas s jejím vystoupením na veřejném shromáždě-
ní občanů Prahy 14, týkajícím se procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
a žádá vykonání trestů smrti nad odsouzenými.

D 143
1950, [před 27. červnem], [neznámé místo] – Anonymní dopis zaslaný 
ministrovi spravedlnosti Štefanu Raisovi , ve kterém pisatelé kritizují po-
krytectví některých občanů při podepisování rezolucí proti obžalovaným 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a požadují v rámci boje proti re-
akcionářům zavedení hromadných poprav po sovětském vzoru a obno-
vení nacistické sekyrárny na Pankráci.  
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VII. ČÁST – OHLASY NA PROCES A KAMPAŇ

D 144
1950, [po 2. červnu], Praha – Zpráva právníka Viktora Knappa , pra-
covníka Kanceláře prezidenta republiky, která popisuje dojmy z návštěvy
3. dne procesu s Miladou Horákovou  a spol. a která se vyjadřuje přede-
vším k výkonům prokurátorů.

D 145
1950, 16. červen, Praha – Zpráva pro prezidenta republiky Klementa 
Gottwalda  vypracovaná I. odborem Kanceláře prezidenta republiky, kte-
rá shrnuje dojmy pracovníků kanceláře z návštěvy jednotlivých dní pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 146
1950, [polovina června], Liberec – Výňatek ze zprávy tajemníka Krajské-
ho akčního výboru Národní fronty v Liberci zaslaná sekretariátu Ústřed-
ního akčního výboru Národní fronty v Praze, jež popisuje revoltu funk-
cionářů Československé strany socialistické v Jablonci nad Nisou, kteří 
odstoupili ze svých funkcí poté, co byli nuceni k sepsání rezoluce proti 
obžalovaným z procesu s Miladou Horákovou  a spol.

D 147
1950, [polovina června], Praha – Zpráva vypracovaná pracovníky sekre-
tariátu Ústředního akčního výboru Národní fronty, která popisuje nega-
tivní reakce nižších funkcionářů a členů Československé strany socialis-
tické na proces s Miladou Horákovou  a spol., včetně případu v Plzni, kde 
bylo po přijetí příliš mírné rezoluce odvoláno předsednictvo krajského 
výboru.

D 148
1950, [polovina června], [Ostrava] – Zpráva Krajského výboru Národní 
fronty v Ostravě zaslaná sekretariátu Ústředního výboru Národní fron-
ty v Praze, která popisuje organizaci kampaně kolem procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a její ohlas mezi obyvatelstvem.

D 149
1950, [polovina června], Praha – Návrh pracovníka ministerstva spra-
vedlnosti Cíchy na udělení fi nančních odměn některým zaměstnancům 
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tohoto ministerstva za přípravu a organizaci procesu s Miladou Horá-
kovou  a spol., který byl patrně opraven a doplněn náměstkem ministra 
spravedlnosti Karlem Klosem .

D 150
1950, 9. listopad, Praha – Výňatek ze zprávy státního prokurátora Bohu-
míra Zieglera  zaslané ministerstvu spravedlnosti, která obsáhle hodnotí 
organizaci a průběh procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to včetně 
propagandistické kampaně v tisku a v rozhlase.  
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D 1

1949, 28. listopad, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva 
spravedlnosti a zástupců Svazu československých novinářů konané u ná-
městka ministra spravedlnosti dr. Karla Klose  26. listopadu 1949, na 
které byly dohodnuty nové zásady informování veřejnosti o politických 
procesech v Československu a na níž mimo jiné zaznělo, že u důležitých 
procesů budou novináři své reportáže předkládat ke schválení. 

Porada o novém způsobu zveřejňování 
a komentování soudních procesů

26. 11. [19]49 – 9–10 hod.

Přítomni: soudruzi K. Klos1 , Lacina 2, Neuls3  a za tisk a rozhlas sou-
druzi Špic 4, Hronek 5 a Z. Novák 6

S[oudruh] K. Klos  objasnil, v jakém smyslu a rozsahu se má toto 
opětné uvolnění zpravodajství z trestních i civilních procesů pojímat. 
Nejde o zavádění podobných stálých rubrik, jako byly staré soud-
ničky, nýbrž o soustavné zpravodajství, které by politicky i mravně 
správně hodnotilo určité soudní případy, jež by této publikace mo-
mentálně vyžadovaly. Impuls by dávalo ministerstvo. Po debatě bylo 
usneseno, že se přibližně měsíčně, aby nevznikl ve veřejnosti klamný 
dojem, že se mnoho soudí, budou – při rozdělení procesů na špio-
náže, kriminální a sabotáže – zveřejňovat vždy 3–4 procesy, tj. že se 
jednou v týdnu vybere typický případ z uvedené jedné skupiny a že 
se přitom zavede tato praxe:

 
1.  V Praze: SČN vybere z každé redakce jednoho redaktora, který 

bude touto službou pověřen. Do konce tohoto týdne nám oznámí 
SČN jejich jména; v příštím týdnu uspořádáme s těmito redaktory 
zásadní instruktážní schůzku. Před každým procesem je budeme 
svolávat k informačním poradám. Jinak budou mít při komento-
vání toho kterého procesu volnost. Na schůzce, pořádané k další-
mu procesu, se ovšem podrobí jejich zprávy o dřívějším procesu 
kritice, a to tak, aby se již při příštím zpravodajství event[uální] 
nedostatky a závady neobjevovaly. U závažných procesů by redak-
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toři předkládali své zprávy k schválení. ČTK by nepřinášela žád-
né komentáře, pouze rozsudky s úředním odůvodněním. Pro širší 
a obsáhlejší komentování některých procesů byli vybráni soudru-
zi Lacina  (pro Práci), Hronek  (Haló noviny) a Šimonek 7 z Lido-
vých novin.

2.  V krajích: ministerstvo vybere jednoho schopného redaktora kraj-
ských novin a současně určí u soudu jednoho soudruha, který 
dostane příslušné instrukce a bude za tuto činnost zodpovědný. 
Zprávy se budou dálnopisem posílat ministerstvu, které je bude 
schvalovat.

3.  Slovensko: poverenictvo spravodlivosti8 v Bratislavě zavede tutéž 
praxi jako ministerstvo.
Soudruzi Špic , Hronek  a Novák  nám slíbili největší podporu a vy-
žádali si, abychom je při důležitějších procesech na ministerstvo 
volali.
Schůzka skončila s tím, že v prosinci budeme naznačenou praxi 
uskutečňovat zatím na zkoušku, že event[uální] nedostatky a chy-
by vylepšíme, aby již v novém roku mohlo toto zpravodajství řád-
ně a samostatně fungovat.

Neuls a

NA, f. 100/52, sv. 28, arch. j. 180, fol. 1–2.
Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II., dok. 
č. 30, s. 220. 
Originál, strojopis – 2 s.

a Vlastnoruční podpis. 

1  JUDr. Karel Klos  (1909–1982), náměstek ministra spravedlnosti a jeden z hlav-
ních organizátorů politických procesů v Československu v 50. letech. Během 
studií na Právnické fakultě UK se angažoval v Jednotě nemajetného a pokro-
kového studentstva a v organizacích sociálnědemokratické mládeže, kde byl 
údajně v r. 1936 na pokyn ústředního sekretariátu sociální demokracie zbaven 
funkcí pro spolupráci s komunisty. Od téhož roku pracoval v soudní službě 
v Dubé a posléze v České Lípě, po odtržení pohraničí v říjnu 1938 odešel ke 
Krajskému trestnímu soudu do Prahy, kde působil jako vyšetřující soudce. Za 
nacistické okupace se údajně zapojil do komunistického odboje v rámci orga-
nizace ing. Karla Kašíka , která zajišťovala výrobu a distribuci ilegálního Rudého 
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práva a sháněla ubytování pro odbojové pracovníky. Přestože byla skupina na 
podzim 1941 odhalena a většina jejích členů popravena, Karel Klos  nebyl nikdy 
gestapem zatčen ani vyslýchán. R. 1940 byl přeložen k soudu v Mladé Vožici, 
později působil ještě v Milevsku, Táboře a Volyni. V červnu 1945 vstoupil do 
KSČ a odešel k Zemskému soudu v Praze, byl též činný v právní komisi ÚV 
KSČ. Po únorovém převratu nastoupil na ministerstvo spravedlnosti, kde se ve 
funkci přednosty kabinetu ministra podílel na komunizaci nejen této instituce, 
ale celé justice, později byl jmenován náměstkem ministra. Při interních stra-
nických prověrkách mu byly opakovaně vytýkány autoritářské sklony a pový-
šené jednání vůči tzv. dělnickým kádrům. Byl hodnocen jako politicky vyspělý, 
avšak zároveň byl u něj spatřován „vliv sociáldemokratismu“. V lednu 1953 
odešel z ministerstva a působil nadále jako předseda Lidového civilního soudu 
v Praze. V r. 1955 byl na návrh Komise stranické kontroly vyloučen z KSČ. 

2  Václav Lacina  (1906–1993), prozaik, básník a justiční pracovník. Vystudoval 
Právnickou fakultu UK, od r. 1930 do r. 1945 působil jako soudce v Chebu, Kaš-
perských Horách a v Praze. Od r. 1945 do r. 1947 pracoval na ministerstvu in-
formací, v letech 1947–1948 byl okresním soudcem v Praze, v letech 1948–1952 
působil jako tiskový referent na ministerstvu spravedlnost i, od r. 1952 do
r. 1953 v Čs. rozhlase. Poté se věnoval spisovatelské činnosti. Přispíval do časo-
pisů a novin – např. do Kulturní politiky, Dikobrazu, Práce, Rudého práva a Mla-
dé fronty. Je autorem humoristických knih (Krysa na hřídeli, 1926; Snobi táhnou, 
1945) a též tzv. socialistické satiry (např. Hovoří pan Jéminek, 1951).

3  Míněn Jindřich Neuls  (1925), tiskový referent ministerstva spravedlnosti. Jako 
pracovník oddělení pro instruktáž a tisk měl dle dostupných dokumentů za 
úkol „resortní plánování, řízení a kontrolu politické a odborné instruktáže 
a propagaci zlidovělého soudnictví“. V době přípravy politických procesů zajiš-
ťoval též komunikaci se Státním soudem, Státní prokuraturou a ministerstvem 
vnitra. Byl hodnocen jako „velmi dobrý organisátor tiskových konferencí“, kte-
rý „pracuje kvalitně a s vytrvalou pílí“ a je „schopný a mimořádně výkonný“. Je 
autorem proticírkevní propagandistické knihy Co se skrývalo za zdmi klášterů 
(1950).

4  Míněn patrně Josef Špic  (1889–1955), odborářský pracovník, redaktor časopi-
su Práce.

5  Jiří Hronek  (1905–1987), původním jménem Langstein, novinář, prozaik a au-
tor rozhlasových pásem. Po nedokončených gymnazijních studiích se věnoval 
žurnalistice, v letech 1925–1936 byl redaktorem Central European Radio, od
r. 1936 vídeňským, po anšlusu Rakouska pak pařížským dopisovatelem listů 
nakladatelství Melantrich, v letech 1937–1939 byl členem národněsocialistické 
strany. Po okupaci setrval v Paříži a stal se příslušníkem probenešovského od-
bojového proudu – podílel se na vydávání listu Československé zprávy, později 
se stal zástupcem šéfredaktora hlavního tiskového orgánu čs. exilové vlády Če-
choslovák. V Londýně úzce spolupracoval s Hubertem Ripkou , působil též jako 
zástupce vedoucího rozhlasového oddělení MZV Josefa Korbela. Vydal zde 
monografi i Churchill (1941), která oslavovala britského premiéra, a další publi-
kace propagující čs. protinacistický odboj, jako Černá kniha Heydrichova režimu 
(1942). V květnu 1945 se vrátil do Prahy, vstoupil do KSČ a byl jmenován šéf-
redaktorem Čs. rozhlasu (mj. zavedl Rozhlasové noviny), po únoru 1948 se stal 
generálním ředitelem Státní tiskové a informační služby při ministerstvu infor-
mací. Působil též ve vedení Svazu čs. novinářů, Čs. výboru obránců míru a jako 
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generální tajemník Mezinárodní organizace novinářů. Jeho druhou manžel-
kou byla britská státní příslušnice Nora Robinsonová , bývalá pracovnice BBC. 
Přestože nejpozději od léta 1952 měli pracovníci aparátu ÚV KSČ k dispozici 
informace o jeho údajných kontaktech se západními zpravodajskými službami 
(v r. 1948 se v Ženevě prokazatelně sešel s pověstným „superšpiónem“ Noelem 
Fieldem ) a přestože k jeho přátelům a ochráncům náleželi lidé souzení v pro-
cesu s R. Slánským  a spol. (B. Geminder , V. Clementis , A. Simone ), byl Hronek 
„pouze“ odvolán ze svých funkcí a až do r. 1957 působil jako redaktor deníku 
Práce. V letech 1957–1964 byl zaměstnán jako vedoucí redaktor závodního ča-
sopisu Armabeton, posléze byl jmenován šéfredaktorem ČTK a pověřen vede-
ním agentury Pragopress. Je autorem řady reportážních a publicistických knih, 
např. Dvacet pět let Rudé armády (1943), Září třicet osm (1945), O zemi velkých 
činů (1947), Mír proti dolarům (1950), Jugoslávie a SSSR (1956), z nichž některé 
byly přeloženy do cizích jazyků. 

6  Zdeněk Novák  (1911–1984), rozhlasový novinář, v letech 1946–1948 předseda 
celozávodního výboru KSČ v Čs. rozhlase, po r. 1948 vedoucí jeho politické-
ho vysílání. Komunistický publicista, editor spisů Julia Fučíka (spolu s Gustou 
Fučíkovou ). 

7  Míněn Vojmír Šimonek  (1915–?), novinář, za nacistické okupace i po válce 
pracoval v Lidových novinách, člen KSČ od r. 1945, učitel RSŠ. Po únorovém 
převratu 1948 přešel ze sportovní redakce do vnitropolitické a stal se odpověd-
ným redaktorem. Po zastavení Lidových novin přešel do Práce, v r. 1955 působil 
jako vedoucí sportovní redaktor Večerní Prahy, od r. 1956 pracoval v tiskovém 
odboru MZV, později jmenován II. tajemníkem pro tiskovou práci na čs. vo-
jenské misi v Berlíně. Z KSČ vyloučen pravděpodobně v r. 1971.

8  Poverenictvo spravodlivosti (pověřenectvo spravedlnosti) – součást tzv. Zboru 
povereníkov (Sboru pověřenců), ústředního orgánu státní správy na Sloven-
sku, který vznikl v průběhu SNP v září 1944 a s různými modifi kacemi působil 
až do r. 1960.
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D 2

1950, 24. březen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva spra-
vedlnosti, ministerstva vnitra a aparátu ÚV KSČ, konané téhož dne u zá-
stupce generálního tajemníka ÚV KSČ Gustava Bareše , na které byly 
stanoveny nové principy propagandistického informování o chystaných 
politických procesech, a to prostřednictvím tisku, rozhlasu a fi lmu.a 

Z á p i s

o poradě konané 24. března 1950 u soudruha B a r e š e 1 na Ústřed-
ním sekretariátu KSČ. 

Přítomni za min[isterstvo] spravedlnosti soudruzi: ministr dr. Če-
pička 2, náměstci dr. Dressler 3, dr. K. Klos  a dr. Holub za III. odbor. 
Dále byli přítomni: Hendrych b 4 za odbor kult[urně] prop[agač-
ní], Hub c 5 za SÚC, zástup[ce] min[isterstva] vnitra, a s[oudruh]
Franěk.

S[oudruh] ministr Čepička  vylíčil ve svém referátu, jak je potře-
ba postupovat, aby důležité politické procesy proti činitelům reakce 
byly řádně využity po stránce propagační a výchovné. Zdůraznil, že 
tento úkol vyplynul pro resort a pro stranu z únorového zasedání 
ÚV, že justice si už před tím tento úkol uvědomovala a snažila se 
ho plnit organisováním význačných procesů, že však tisk nevěno-
val věci patřičnou pozornost, svěřoval referáty o soudních proce-
sech namnoze lidem, kteří nebyli s to dané úkoly splnit. Také rozhlas 
a fi lm zůstaly na poloviční cestě, ačkoliv zájem veřejnosti o fi lmové 
zpracování námětů ukazujících metody reakce na poli trestně-poli-
tickém byl značný (zázrak v Číhoštid). Bylo by záhodno, aby se fi lm 
zapřáhl do této propagačně výchovné činnosti natočením celovečer-
ních představení, aby k témuž účelu pracovali a tvořili i naši uměl-
ci, zejména dramatičtí, spisovatelé, divadla atd. Všemi prostředky 
by se měly odhalovat zločinecké metody práce CIC, vysoké církev-
ní hierarchie, klášterů, měl by se sbírat a zveřejňovat materiál, a to 
i historický materiál (nástroje inkvizice, vypovídací dekrety, sním-
ky historických dokumentů apod.). Jde zejména o ma teriál, který by 
přesvědčoval masy, zvláště ty, kteří ještě kolísají. Zpracování musí 
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být živé, barvité, aby lidé byli pobouřeni, až uvidí, jakým způsobem 
reakce proti nám pracuje. Ministerstvo hodlá za tím účelem přímo 
vejít ve styk s některými divadly, např. E. F. Buriana 6, který se k ta-
kové práci sám hlásí. Tisk musí věnovat daleko více místa referátům 
o velkých politických procesech. Také dosavadní starý materiál, který 
ještě nebyl zpracován, měl by být zachycen aspoň v dobře udělané 
brožuře a sérii článků.

S referátem s[oudruha] ministra přítomní zásadně souhlasili.
S[oudruh] Bareš  připomenul, že při natáčení fi lmů o procesech 

je třeba opatrnosti, aby se neobjevil opačný účinek, poněvadž jsou 
zkušenosti, že jakmile se obžalovaný objeví jako člověk, lidé jsou 
náchylni ho litovat. Doporučuje natáčet jen části z jednotlivých pro-
cesů. Z procesu o řádech7 doporučuje natočit krátký fi lm, který by 
zachycoval i jejich zakuklenost, ukazoval tajemství řádů, nástroje in-
kvizice, skrýše apod., i výsledky jejich nepřátelského jednání tak, aby 
to skutečně na lidi působilo. Dále doporučuje natočit dokumentár-
ní fi lm o potřebě bdělosti, a v té věci poukazuje na mosteckou věc 
(s bagrem).

S[oudruh] ministr v té souvislosti připomíná stavitelské proce-
sy na Ostravsku. S[oudruh] Hendrych  doporučuje polodlouhý fi lm 
z procesu s „řády“.

Zástupce min[isterstva] vnitra doporučuje, aby se postupovalo 
velmi opatrně, pokud se bude zveřejňovat sabotáž a její prostředky. 
Dále uvádí, že spolupráce s tiskem není dosud těsná a že tisk dosta-
tečně nevyužívá vyšetřených věcí. S[oudruh] ministr v té souvislosti 
upozornil, že tisk ještě dostatečně nechápe, že pomáhá nepříteli uve-
řejňováním různých údajů, které mají být utajeny v zájmu obrany 
státu, jako je např. uveřejňování různých technických údajů z vý-
roby, údajů o počtu nebo procentu úderníků. Takové údaje otiskují 
namnoze i závodní časopisy.

S[oudruh] Bareš  uvádí, že vše má svůj čas, nyní je na pořadu akce 
bdělosti, poněvadž je pro to čas, a je tedy třeba mobilizovat pracují-
cí lid (vedle orgánů Bezpečnosti) pro akci bdělosti pracujícího lidu 
proti třídnímu nepříteli. Máme tedy nyní zájem dát ven co nejvíce 
materiálu a propagačně ho využít.

S[oudruh] ministr žádá, aby byly znovu vydány sovětské procesy 
proti trockistům, abychom se na těchto procesech mohli školit pro 
akci bdělosti.8
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S[oudruh] dr. Klos  uvádí, že ministerstvo spravedlnosti zorgani-
suje procesy tak, aby sloužily i k účelům propagačně-výchovným, že 
je třeba ukázat redaktorům, jak se má správně politicky o procesech 
psát, a pak jim ponechat, aby to dělali sami. Bylo by záhodno orga-
nisovat a pořádat i rozhovory s obecenstvem, které je přítomno na 
přelíčení, zejména s úderníky apod., o tom, jak na ně proces působil 
a jakou měl vůbec odezvu v široké veřejnosti.

Nakonec bylo usneseno:
1.  Utvořit komisi, v níž bude zástupce ministerstva spravedlnost i, 

ministerstva vnitra, ústředního sekretariátu (od s[oudruha] Bare-
še ), zástupce Rudého práva a zástupce ČTK, která má za úkol při-
pravit a provést co nejširší propagačně-výchovné využití procesů 
vedených proti reakci. První schůzka byla ujednána u dr. Klose  
[27. 3.]e. Za ústřední sekretariát se jí zúčastní s[oudruh] Hendrych . 
Schůzku svolá dr. K. Klos .

2.  Prvním vzorně zorganisovaným procesem bude proces s řády.
Dr. Klos  zařídí, aby všechen materiál týkající se činnosti klášterů od
r. 1948 byl vytáhnut a nacyklostylovaný ho přinese už na pondělní 
schůzku. Proces s řády se začne organisovat v pátek.

3.  Tisk věnuje referátům o procesech tolik místa, kolik bude třeba, 
totéž platí o fi lmu a rozhlasu. Redaktoři budou určeni.

4.  Starý materiál bude zpracován v brožuře a v seriálu článků.
5.  Vydání sovětských procesů se stane pro potřebu strany nákladem 

asi 5000. Nepočítá se s tím, že by vydání přišlo na knižní trh.

Poradu zakončil s[oudruh] Bareš .

Zapsal: dr. Holub   
   Dr. Holubf 

NA, f. 100/52, sv. 28, a. j. 180.
Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II., dok.
č. 31, s. 221–222.
Originál, strojopis – 4 s. 

a V pravém horním rohu rukopisná registraturní poznámka s parafou Kl.
b  V celém dokumentu u všech výskytů tohoto jména uvedeno chybně „Hend-

rich“.
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c   V dokumentu chybně uvedeno „Hup“.
d   V dokumentu chybně uvedeno „Čihošti“.
e  Připsáno rukopisně.
f  Připojen vlastnoruční podpis.

1   Gustav Bareš  (1910–1979), komunistický politik a novinář, člen KSČ od r. 1930, 
za druhé světové války působil v SSSR ve vysílání moskevského rozhlasu, po 
r. 1945 šéfredaktor Rudého práva a Tvorby, v letech 1946–1949 vedoucí kul-
turního a propagačního oddělení ÚV KSČ, poté v letech 1949–1951 zástupce 
generálního tajemníka ÚV KSČ. Jeden z hlavních komunistických ideologů
v 50. letech. 

2   Alexej Čepička  (1910–1990), komunistický politik a právník, člen KSČ od
r. 1929, za nacistické okupace vězněn v koncentračním táboře. V únoru 1948 
byl jmenován ministrem spravedlnosti, tento úřad vykonával do 25. 4. 1950, 
poté v letech 1950–1956 ministr obrany (armádní generál). R. 1963 byl vylou-
čen z KSČ.

3   Míněn Alfréd Dressler  (1909–?), právník a komunistický politik, absolvent 
právnické fakulty v Brně, člen KSČ od r. 1927. Jako aktivista komunistického 
mládežnického hnutí (funkcionář Kostufry) spolupracoval s K. Konradem-
-Beerem  a Š. Plačkem , od r. 1935 působil jako obvodní instruktor a člen měst-
ského vedení KSČ v Brně. Podílel se na pašování komunistické literatury do 
Jugoslávie a pracoval též ve výboru Levé fronty. Na podzim 1939 přijal ně-
mecké občanství a údajně po dohodě s členem I. ilegálního ústředního vedení 
KSČ Emanuelem Klímou setrval v zaměstnání v advokátní kanceláři dr. Karla 
Schwabeho , vysokého funkcionáře německé okupační správy na Moravě (na 
sklonku války moravský zemský prezident), který byl v r. 1946 pro retribuč-
ní trestné činy popraven. Dressler  zde měl údajně získávat důležité informace 
a předávat je odboji, lidé, které uváděl jako své spolupracovníky, však nepřežili 
válku. Od října 1945 působil v právní komisi při ÚV KSČ, po únoru 1948 pře-
šel na ministerstvo spravedlnosti, kde se v únoru 1949 stal náměstkem minis-
tra (spolu s Karlem Klosem  a Otakarem Heráfem ). Z titulu této funkce měl na 
starosti veškerou legislativní činnost a kádrovou politiku resortu, zasloužil se 
o přijetí řady nových zákonů a byl též publicisticky činný (Politicko-ekonomický 
význam nového občanského zákona, 1951). V červnu 1951 byl z funkce odvolán, 
v lednu 1952 vyloučen z KSČ, do r. 1955 působil jako dělník v ČKD a od r. 1966 
v Encyklopedickém institutu ČSAV, kde se stal vedoucím odborným pracovní-
kem. 11. 9. 1968 mu bylo vráceno členství v KSČ.

4   Jiří Hendrych  (1913–1979), novinář a politik, člen KSČ od r. 1934, před 2. sv. 
válkou redaktor stranického tisku (Svoboda, Hlas lidu), funkcionář KV KSČ 
v Kladně (agitační a propagační práce). Za okupace vězněn pro odbojovou 
činnost v koncentračním táboře Mauthausen. Od r. 1946 člen ÚV KSČ (zástup-
ce vedoucího kulturního a propagačního odd.), od r. 1950 člen předsednictva 
Kulturní rady ÚV KSČ a předseda Filmové rady ÚV KSČ, člen redakční rady 
pro osnovu nových učebnic. Od r. 1951 tajemník, později vedoucí tajemník
KV KSČ České Budějovice. Od r. 1954 tajemník ÚV KSČ a člen sekretariátu 
ÚV KSČ, poté v letech 1958–1968 člen předsednictva ÚV KSČ a člen politic-
kého byra ÚV KSČ. V letech 1965–1968 předseda ideologické komise ÚV KSČ 
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a po A. Novotném  druhý nejmocnější muž KSČ, hlavní kritik kulturní liberali-
zace na sklonku 60. let. V letech 1948–1969 poslanec Národního shromáždění, 
poté do r. 1971 poslanec Federálního shromáždění.

5   Míněn František Hub  (1904–?), evangelický duchovní a komunistický politik, 
nejprve studoval práva, pak teologickou fakultu Církve československé a fi lo-
zofi ckou fakultu. V letech 1929–1945 farář Církve československé v Klatovech, 
Pěnčíně a v Praze, člen KSČ od r. 1926. Po r. 1945 se zásadním způsobem podí-
lel na přijetí prokomunistické orientace vedení této církve, od r. 1947 pracov-
ník aparátu ÚV KSČ. Od června 1948 člen církevní komise ÚV KSČ, posléze 
vysoký funkcionář (náměstek pro legislativu a styk se Slovenskem) Státního 
úřadu pro věci církevní, byl činný též publicisticky (Vatikán a vysoká církevní 
hierarchie proti naší lidově demokratické vlasti, 1951). V r. 1953 zatčen a vyšetřo-
ván pro podezření z účasti na rozkrádání majetku zabaveného v rámci „celo-
státní akce vyklizování klášterů“. Později působil na střední večerní škole pro 
pracující.

6   Emil František Burian  (1904–1959), režisér, dramatik a hudební skladatel levi-
cové orientace, zakladatel a ředitel divadla D 34. Ve druhé polovině 30. let od-
soudil stalinskou kulturní politiku v divadelní hře Hamlet III., kterou prudce 
odmítla komunistická kritika (J. Fučík , L. Štoll ). Za nacistické okupace vězněn 
v nacistických koncentračních táborech. Po r. 1945 se silně angažoval ve pro-
spěch KSČ, v r. 1951 převedl své divadlo pod ČSLA jako Armádní umělecké 
divadlo a byl jmenován do hodnosti plukovníka. Autor řady písní, knih i dra-
mat, mimo jiné hry Pařeniště skandalizující odsouzené z procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol., zejména Záviše Kalandru . (Recenze na tuto hru viz dokument
č. 107). 

7  O tzv. procesu s řády viz úvodní studie. 
8   Publikace byla vydána pod názvem Proces s protisovětským trockistickým cent-

rem roku 1937 v r. 1950, druhé vydání následovalo o rok později.
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D 3

1950, 3. květen, Praha – Zápis z porady vedoucích představitelů minis-
terstva vnitra a ministerstva spravedlnosti týkající se přípravy procesu 
s dr. Miladou Horákovou  a spol., na níž bylo mimo jiné uloženo vypra-
cování návrhu kampaně kolem tohoto procesu náměstkovi ministra spra-
vedlnosti dr. Karlu Klosovi .a 

Z á p i s

o poradě ve věci Direktoria1 ze dne 3. 5. 1950, konané na minister-
stvu vnitra.

Za ministerstvo vnitra: soudruh ministr Nosek2 , s[oudruh] Závod-
ský3 , s[oudruh] Pavel4 , dodatečně se dostavil s[oudruh] Šváb5 

Za ministerstvo spravedlnosti: soudruh ministr dr. Rais6  a s[oudruh] 
dr. Klos 

 Po projednání situačních zpráv o dosavadním postupu příprav-
ných prací, přednesených za ministerstvo vnitra soudruhem Závod-
ským  a za ministerstvo spravedlnosti soudruhem dr. Klosem , [bylo] 
konstatováno, že úkoly dané na posledním zasedání komise byly spl-
něny. Pokud jde o další postup přípravných prací a přípravu procesu, 
[bylo] usneseno:
1.  Ministerstvo vnitra dokončí do konce tohoto týdne (6. května) 

konečnou redakci protokolů obžalovaných a svědků. Soudr[uh] 
Závodský  zajistí dostatečný počet průklepů jak pro přítomné sou-
druhy ministry, tak pro potřebu vedoucích prokurátorů, předsedy 
senátu a jeho zástupce.

2.  Obžalovací spis bude vypracován ve spolupráci vyšetřovací skupi-
ny vnitra a vedoucí skupiny prokurátorů do 13. května. Obžalovací 
spis bude předložen k politickému schválení, které bude projedná-
no do 15. května. Zajistí s[oudruh] Klos  a s[oudruh] Závodský.

3.  Termín zahájení procesu [byl] stanoven na 30. květen a doba trvá-
ní procesu stanovena na 8 až 10 pracovních dnů. Bezpodmínečně 
musí být proces, včetně vynesení rozsudku, skončen nejpozději do 
15. června. Zajistí s[oudruh] Klos.
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4.  Místo procesu: usneseno provést proces v porotní síni krajského 
soudu na Pankráci; od záměru prováděti proces mimo budovu 
soudní síně upuštěno, z důvodů bezpečnostních.

5.  Organisování veřejnosti: Veřejnost bude organisována celostátně, 
s denním měněním publika; výběr veřejnosti bude zaměřen přede-
vším na dělnické vrstvy, pracující venkov, pracující mládež, školy 
vnitra a spravedlnosti. Vstupenky budou dávány výhradně na jmé-
na a v krajích zajistí krajští sekretáři předem předložení jmenných 
seznamů návštěvníků. Přesný plán organisace veřejnosti připraví 
s[oudruh] dr. Klos  do zasedání příští schůze.

6.  Propagační kampaň. Usneseno, že nemá býti prováděna přípravná 
kampaň před zahájením procesu mimo zásadní úvodník, který by 
avisoval proces vylíčením rozvratnických akcí reakce vnitřní i za-
hraniční. Tento úvodník byl by uveřejněn v Rudém právu v neděli 
o svatodušních svátcích. Soudruh Klos  připraví návrh kampaně, 
jak pokud jde o tisk, tak fi lm a rozhlas, a projedná se soudruhem 
Barešem . Výsledek bude předložen do příštího zasedání komise. 
V návrhu je třeba uvést, zda má býti celý proces vydán knižně, ze-
jména zveřejněna též žaloba. Pro lepší organisaci tisku bude pro 
proces vytvořena specielní komise pro přípravu materiálu z pro-
cesu v tisku (výpisky z protokolů, pokud jde o důležité části proto-
kolu, zejména dialogy).
Usneseno dále doporučiti připuštění novinářů západních, zde 
akreditovaných a zorganisovat návštěvu redaktorů ze soudruž-
ských redakcí ze západních zemí. Zajistí jednáním s minister-
stvem informací soudr[uh] dr. Klos . 
Pro zajištění spolupráce s fi lmem a rozhlasem projedná soudr[uh] 
dr. Klos s ministerstvem informací (s[oudruhem] ministrem Ko-
peckým, resp[ektive] s[oudruhem] Huškem7) určení zodpověd-
ných soudruhů (za fi lm, za rozhlas), kteří budou ručit za řádné 
splnění všech úkolů, uložených fi lmu a rozhlasu, při politickém 
využití průběhu a výsledků procesu, a to až do konečných fází. 
Těmto soudruhům budou dáni političtí poradci z ministerstva 
spravedlnosti a vnitra. Zajistí soudr[uh] dr. Klos a Závodský. 

7.  Pro usnadnění vedení procesu bude vedoucím prokurátorům dán 
k disposici politický elaborát soudruha Kreibicha8  k letákům vy-
dávaným Dundrem  a spol.9 a hospodářsko-politický posudek sou-
dr[uha] Koláře , pokud jde o činnost obžalovaného Hejdy . Zajistí 
soudr[uh] Závodský .
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8.  Usneseno vystoupiti v procesu s „S“10 jako svědkem o zahraniční 
emigraci, její špionážní činnosti ve prospěch západních imperia-
listů. V tomto směru bude třeba přesně vypracovat otázky, které 
mu budou položeny. Vypracování otázek provede vedoucí proku-
rátorů soudr[uh] Urválek11  s vyšetřovací skupinou vnitra. Zajistí 
soudr[uh] Závodský  a dr. Klos .

9.  Soudr[uh] Závodský  provede prověření advokátů, uvedených v si-
tuační zprávě ministerstva spravedlnosti.

Zapsal: dr. Klos 

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 2 s.

a V pravém horním rohu rukopisně napsáno „Přísně tajné“.

1  Zkratka používaná příslušníky bezpečnostních složek a komunistické justice 
pro proces s dr. Miladou Horákovou  a spol., zkrácené označení spojení „Direk-
torium československého odboje“.

2  Václav Nosek  (1892–1955), komunistický politik a odborový funkcionář, člen 
KSČ od r. 1921. Za druhé světové války pobýval v Londýně, kde se účastnil prá-
ce v čs. exilových strukturách, jako ministr vnitra v letech 1945–1953 se podí-
lel jak na uchopení moci KSČ, tak na následné perzekuci politických odpůrců, 
jeho vliv počátkem 50. let v důsledku zřízení ministerstva národní bezpečnosti 
klesl. 

3  Osvald Závodský  (1910–1954), komunistický politik a pracovník bezpečnost-
ních složek, člen KSČ od r. 1937. V listopadu téhož roku odešel bojovat do Špa-
nělska, kde jako interbrigadista dosáhl hodnosti kapitána. V r. 1939 internován 
ve Francii, poté krátce příslušníkem čs. zahraniční armády, po pádu Francie 
pracovník francouzské komunistické rezistence, v prosinci 1942 zatčen a věz-
něn do konce války v koncentračních táborech. Po válce zaměstnán jako tajem-
ník sekretariátu ÚV KSČ, v listopadu 1948 nastoupil k Státní bezpečnosti, kde 
se stal přednostou sektoru BA. K 1. září 1950 byl v hodnosti plukovníka SNB 
jmenován velitelem Státní bezpečnosti. V lednu 1951 byl zatčen a v souvislosti 
s procesem s R. Slánským odsouzen v prosinci 1953 k trestu smrti, který byl 
o tři měsíce později vykonán. V r. 1963 byl Nejvyšším soudem rehabilitován. 
Jeho bratr Odon Závodský  organizoval jako pracovník KV KSČ v Ostravě kam-
paň kolem procesu s M. Horákovou  a spol. (Viz dokument č. 20).

4  Josef Pavel (1908–1973), komunistický politik, člen KSČ od r. 1932. V letech 
1937–1939 bojoval jako příslušník interbrigád ve Španělsku, poté internován 
ve Francii. Po válce pracovník aparátu KSČ, v letech 1947–1948 vedoucí bran-
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ného a bezpečnostního oddělení ÚV KSČ, v únoru 1948 hlavní organizátor Li-
dových milicí v Praze, od ledna 1949 do ledna 1951 náměstek ministra národní 
bezpečnosti, v únoru 1951 zatčen a posléze odsouzen v souvislosti s procesem
s R. Slánským  a spol. na 25 let vězení, v době tzv. pražského jara vykonával 
funkci ministra vnitra. 

5  Karel Šváb  (1904–1952), pracovník komunistických bezpečnostních složek, bratr
Marie Švermové . Původním povoláním strojní zámečník, člen KSČ od r. 1921. 
Před druhou světovou válkou působil v administraci Rudého práva, dále jako 
pracovník komunistických tělovýchovných organizací a spolků podporujících 
německé emigranty. V březnu 1939 byl zatčen gestapem a až do r. 1945 vězněn 
v koncentračním táboře Sachsenhausen, po válce čelil obviněním, že se zde 
nechoval zcela čestně. Od června 1945 působil jako vedoucí evidenčního od-
boru ÚV KSČ, který mj. shromažďoval kompromitující materiály na politické 
protivníky. V září 1949 odešel na ministerstvo vnitra, kde se stal „neofi ciálním“ 
zástupcem velitele StB Jindřicha Veselého , kterého během jeho zdravotní indis-
pozice na jaře 1950 zastupoval, od září 1950 náměstek ministra národní bez-
pečnosti. Byl též členem tzv. bezpečnostní komise ÚV KSČ, která rozhodovala 
o klíčových represivních záležitostech, osobně se podílel na fyzickém týrání 
zadržených. V únoru 1951 zatčen a v rámci procesu s R. Slánským  a spol. od-
souzen k trestu smrti a popraven.

6  Štefan Rais  (1909–1975), komunistický novinář a politik, člen KSČ od r. 1933, 
za druhé světové války působil v čs. rozhlasovém vysílání v Moskvě a též v apa-
rátu Kominterny, od 25. 4. 1950 do 14. 9. 1953 ministr spravedlnosti, autor pro-
pagandistických brožur (např. Sovětská demokracie, 1949). 

7  Míněn Josef Hušek  (1912–1981), komunistický politik a kulturní pracovník, 
nedokončil studia na FF UK, člen KSČ od r. 1929. Před válkou působil ve stra-
nických funkcích na Havlíčkobrodsku, v letech 1937–1939 bojoval jako inter-
brigadista ve Španělsku, poté od r. 1939 vězněn (1942–1945 v nacistických kon-
centračních táborech). Po válce nejprve tajemník KV KSČ v Havlíčkově Brodě, 
po únoru 1948 zastával funkci tajemníka ÚAV NF, posléze v letech 1949–1951 
náměstek a stálý zástupce ministra informací. V r. 1951 odvolán, krátce vězněn 
a údajně na základě intervence A. Zápotockého  osvobozen. Poté pracoval jako 
ředitel Městské knihovny v Praze a posléze Státní knihovny, od r. 1961 byl čle-
nem předsednictva ÚV KSČ a předsedou Svazu protifašistických bojovníků. 

8  Karel Kreibich  (1883–1966), sudetoněmecký komunistický politik a novi-
nář, původně funkcionář sociální demokracie . V r. 1921 se podílel na založení 
KSČ, v letech 1921–1925 byl za tuto stranu poslancem a 1935–1938 senáto-
rem, v letech 1927–1933 pracoval jako novinář v Moskvě. Za druhé světové 
války pobýval v exilu v Londýně a účastnil se práce tzv. Státní rady (exilového 
parlamentu), po válce působil v odboru propagandy kulturního a propagační-
ho oddělení ÚV KSČ. V letech 1950–1952 působil jako velvyslanec v Moskvě, 
v r. 1953 odstraněn z aktivní politiky za protesty proti antisemitským prvkům 
v procesu s R. Slánským . Autor četných historických studií (Dějiny českého děl-
nického hnutí, 1949; Z dějin sporů církve a státu, 1950). 

 9  Tyto letáky jsou uloženy ve vyšetřovacím spisu StB František Harlas  a spol. 
ABS, f. Agenturní a operativní spisy, sign. V 2614/MV. 

10  Míněn Josef Vávra-Stařík  (1902–1953), učitel a partyzánský velitel. Absolvo-
val učitelský ústav v Košicích a poté působil jako pedagog na Slovensku a již-
ní Moravě. Za první republiky byl politicky činný v agrární straně, koncem
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30. let se stává stoupencem krajně pravicového spolku Národopisná Mora-
va, jehož členové po Mnichovu začali sympatizovat s nacistickým Německem
a 16. 3. 1939 požádali osobním dopisem A. Hitlera  o připojení části jižní Mora-
vy ke Slovenskému štátu. V r. 1941 byl jmenován osvětovým inspektorem pro 
okres Uherské Hradiště, dle některých svědků aktivně spolupracoval s nacis-
tickými bezpečnostními orgány. V r. 1944 se za dosud nevyjasněných okolností 
připojil k partyzánům na Slovensku a přijal pseudonym „Stařík“. Po válce byl 
jmenován starostou Zlína, kvůli válečné minulosti byl však donucen rezignovat 
a ze stejných důvodů nebyl přijat do KSČ. V březnu 1948 odešel za nevyjasně-
ných okolností do emigrace a v listopadu téhož roku byl za údajnou účast na 
vraždě mjr. A. Schramma  odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti, o rok poz-
ději byl údajně unesen čs. bezpečnostními orgány z Vídně zpět do Českoslo-
venska. Jeho zařazení mezi svědky při procesu s M. Horákovou  a spol. bylo roz-
hodnuto na nejvyšších místech a do poslední chvíle bylo utajováno, a to i před 
pracovníky Státní prokuratury. (Viz KAPLAN, Karel : Druhý proces, s. 325). Jeho 
teatrální vystoupení během 6. dne přelíčení, které nijak nesouviselo s činností 
obžalovaných a mělo diskreditovat představitele čs. demokratického exilu, bylo 
však hodnoceno jako nešťastné. StB jej poté využívala jako tzv. univerzálního 
svědka. V srpnu 1953 byl popraven, ačkoliv příslušné orgány již tehdy měly 
vážné pochybnosti o jeho skutečném podílu na Schrammově  smrti. 

11  JUDr. Josef Urválek  (1910–1979), prokurátor a právník, jeden z nejvýznamněj-
ších představitelů komunistické justice. V letech 1930–1938 byl členem sociál ně-
demokratické strany, r. 1945 vstoupil do KSČ. Po absolvování studia práv
v r. 1936 působil jako právní aspirant a praktikant, od r. 1939 soudce Krajského 
soudu v Českých Budějovicích, v letech 1940–1944 referent při Státním zastupi-
telství ve Vodňanech, v letech 1944–1945 totálně nasazen jako dělník a později 
úředník v Českobudějovických smaltovnách. Po osvobození byl zaměstnán na 
Státním zastupitelství v Českých Budějovicích (veřejný žalobce při Mimořád-
ném lidovém soudu v letech 1946–1947, náměstek národního prokurátora). Od 
února do dubna 1948 působil jako referent v oddělení revize retribuce na mi-
nisterstvu spravedlnosti, v letech 1948–1949 jako vedoucí Státního zastupitel-
ství v Českých Budějovicích a zmocněnec pro reorganizaci soudnictví v kraji. 
V únoru 1949 byl pověřen správou Krajské prokuratury v Českých Budějovi-
cích, odkud byl v r. 1950 přeložen k Státní prokuratuře v Praze. Byl žalobcem 
u procesů celostátního významu při Státním a Nejvyšším soudu (Horáková  
a spol., Slánský  a spol., Švermová  a spol. a další). V letech 1953–1963 působil 
jako předseda Nejvyššího soudu, z funkce byl odvolán v souvislosti s prověřo-
váním nezákonností 50. let. Poté pracoval jako zástupce vedoucího Vědecko-
-výzkumného ústavu kriminalistiky Generální prokuratury.
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D 4

1950, [před 17. květnem]a, Praha  – Poznámky vypracované patrně ná-
městkem ministra spravedlnosti dr. Karlem Klosem  pro chystanou pora-
du ohledně přípravy procesu s dr. Miladou Horákovou a spol., která se 
uskutečnila 17. května.b 1 

 
Poznámky k přípravám procesu „D“  . 2

 1.  Nutno organisovat společné porady prokurátorů s předsedou 
soudu 

 a) první porada se s[oudruhem] ministrem Raisem ,
 b) druhá porada se s[oudruhem] Kreibichem,
 c) třetí porada se s[oudruhem] Kolárem.
 2.  Nutno organisovat informování celého senátu včetně soudců 

z lidu. Soudce z lidu musí s[oudruh] Richter c 3 určiti co nejr ych-
leji. Tato porada celého senátu by se konala poslední týden před 
procesem a instruktáž by provedl s[oudruh] Trudák 4 a s[ou-
druh] Aleš 5. 

 3.  Nutno organisovat instruktáž advokátů, a to individuelně. Výběr 
advokátů nutno zajistiti ještě tento týden podle seznamu, schvá-
leného s[oudruhem] Závodským . 

 4.  Prokurátoři musí připraviti seznam otázek, a to nikoliv jen u ob-
žalovaných, nýbrž též u soudců. 

 5.  Prokurátoři musí osobně vyslechnout a poznat všechny obžalo-
vané.

 6.  Prokurátoři musí připravovat již své závěrečné řeči, a proto je 
nutno rozhodnout, kolik bude závěrečných projevů, jakého ob-
sahu a kdo závěrečné projevy pronese. 

 7.  Nutno připravit přesný plán procesu, rozpočtený podle dnů.
 8.  Vyexcerpovaný materiál bude nutno zkontrolovati z toho hledis-

ka, co z něho bude pro proces použito a u kterých obžalovaných 
bude materiálu použito.

 9.  Prokurátoři si musí vzhledem k tomu rozdělit mezi sebou obža-
lované a seznámiti se podrobně s vyexcerpovaným materiálem, 
který bude u těch oněch obžalovaných užit. 

10.  S[oudruh] Richter  musí připraviti přesný plán, jak bude organi-
sována veřejnost.
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11.  S[oudruh] Ziegler 6 musí zajistiti překontrolování pankrácké síně 
z hlediska akustického a učiniti potřebná opatření. 

12.  Nutno se ihned sejíti se s[oudruhem] Hendrychem  k projednání 
tiskové kampaně. 

13.  Nutno se spojiti s ministerstvem informací, aby toto ministerstvo 
pozvalo soudružské redakce ze zahraničí na proces, dále aby ur-
čilo zodpovědnou osobu za rozhlas a fi lm, pokud jde o jejich za-
pojení k využití výsledků procesu. 

14.  Pro fi lm je třeba připraviti scénář k natáčení procesu.
15.  Je třeba ustaviti zvláštní komisi, která bude během procesních 

dnů provádět výpisky ze soudních protokolů pro potřeby tisku.
16.  Bude třeba předem pro tisk zajistiti fotografi cký a dokumentární 

materiál. 
17.  Bude nutno dohodnout se soudr[uhem] Hendrychem , zda a jak 

bude proces vydán knižně, a sestaviti v tomto směru příslušnou 
komisi. 

18.  Bude třeba před procesem zorganisovat tiskovou konferenci.
19.  Se soudruhem Hendrychem  dohodnout uveřejnění úvodníku 

v R[udém] p[rávu], který by avisoval proces vylíčením rozvrat-
nických akcí reakce domácí a zahraniční. 

20.  Soudruhům zodpovědným za fi lm a rozhlas budou dáni političtí 
poradci ze spravedlnosti a vnitra. 

21.  Bude třeba zajistit bezpečnostní opatření během procesu a ze-
jména řádně instruovat velitele Němce o úkolech SVS během 
procesu. 

22.  Bude třeba zajistiti, aby na lavici porotců nebyl tisk a aby vůbec 
přelíčení nebylo rušeno osobami přicházejícími a odcházejícími 
dveřmi za senátem. 

23.  Bude třeba zajistiti občerstvení pro senát v přestávkách během 
procesu.

24.  Bude třeba zajistiti zvláštní kontrolu při sestřihu rozhlasu pro 
denní vysílání. 

25.  Bude třeba zajistiti kontrolu fi lmu o procesu před jeho uvedením 
do oběhu. 

26.  S ministerstvem informací zásadně dohovořit, že ministerstvo spra-
vedlnosti musí býti účastno tak zvané kontrolní komise fi lmové. 

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 2 s. 
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a  Datum vzniku dokumentu stanoveno dle data porady, pro níž byly poznámky 
připraveny.

b  V pravém horním rohu rukopisně nadepsána jména „Rais“ a „Bareš“. V doku-
mentu se nachází řada rukopisných poznámek (tzv. „fajfek“), umístěných u jed-
notlivých bodů – na seznamu si pisatel patrně „odškrtával“ jednotlivé body dle 
stavu jejich plnění. 

c V dokumentu několikrát chybně napsán jako „Richtr“. 

1   Původce dokumentu byl stanoven dle místa jeho nynějšího archivního ulože-
ní.

2   Zkratka používaná příslušníky bezpečnostních složek a komunistické justice 
pro proces s dr. Miladou Horákovou  a spol., zkrácené označení spojení „Direk-
torium československého odboje“.

3   Hugo Richter  (1895–? ), soudce a advokát, po druhé světové válce vedoucí ve-
řejný žalobce při Mimořádném lidovém soudu v Praze, v říjnu 1948 jmenován 
vládou na návrh ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky  prezidentem nově 
zřízeného Státního soudu.

4   Karel Trudák  (1907–1960), právník a soudce, v r. 1931 absolvoval studia práv 
na Masarykově univerzitě v Brně, od r. 1932 působil v justiční službě. R. 1936 
byl jmenován soudcem, působil poté jako okresní soudce a od r. 1946 jako 
přednosta Okresního soudu v Kojetíně. Po únoru 1948 jmenován na návrh 
ministra spravedlnosti A. Čepičky  soudcem Státního soudu v Brně, zároveň 
působil jako přednosta politického prezidia Nejvyššího soudu. V procesu
s M. Horákovou  a spol. byl jmenován předsedou senátu, z titulu této funk-
ce vedl většinu výslechů obžalovaných i svědků. V r. 1952 měl být jedním ze 
soudců v procesu s R. Slánským  a spol., dle svědectví příslušníka StB B. Doub-
ka  z konce r. 1955 byl však z tohoto případu odvolán za údajný výrok, že „jako 
soudce si u procesu položí obviněnému, jakou otázku bude chtít“. Viz KAP-
LAN, Karel  (ed.): StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka . ÚDV, Pra-
ha 2002, s. 380.

5   Václav Aleš  (1905–1969), komunistický politik a prokurátor. Za první repub-
liky působil při soudech v Táboře a v Lomnici nad Popelkou, po válce ko-
munální politik za KSČ. Po únoru 1948 působil krátce jako vedoucí okresní 
prokuratury v Praze a vedoucí oddělení pro státobezpečnostní agendu na mi-
nisterstvu spravedlnosti, v únoru 1950 byl jmenován náměstkem generálního 
prokurátora. Tuto funkci zastával do r. 1953, byl též jedním z žalobců v procesu 
s R. Slánským a spol.

6   Bohumír Ziegler  (1906–1974), soudce a prokurátor, do justiční služby nastou-
pil za nacistické okupace, po válce předseda Okresního soudu v Kaplici. Od
r. 1946 působil jako soudce Krajského soudu trestního v Praze, v říjnu 1948 
byl jmenován vrchním odborovým radou ministerstva spravedlnosti, krátce 
nato se stal státním prokurátorem při Státním soudu v Praze. V této funkci 
obětavě plnil pokyny vedení KSČ a stal se jedním z hlavních strůjců organi-
zované justiční represe vůči odpůrcům komunistického režimu, podílel se též 
na perzekuci „třídně neuvědomělých“ kolegů. Od r. 1952 působil jako soudce 
a předseda senátu u Nejvyššího soudu.
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D 5

1950, 17. květen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva spra-
vedlnosti, Státního soudu a Státní prokuratury konané téhož dne na mi-
nisterstvu spravedlnosti, na které byly projednány konkrétní organizační 
záležitosti přípravy procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to včetně or-
ganizace tiskové kampaně a vytvoření fi lmového záznamu procesu.1

Z á p i s
o poradě ve věci „Direktorium“2, konané na ministerstvu spravedl-
nosti dne 17. V. 50.

Přítomni: ss. dr. Klos , dr. Kepák 3, dr. Richter a, Brožová 4, Havelka 5,
dr. Trudák , dr. Urválek , dr. Aleš , dr. Ziegler b, dr. Vieska 6 a JUc. Neuls .

Jako úvod udává s[oudruh] Klos , že předmětem dnešní p orady je 
organisování příprav pro proces s Direktoriem. Proces začne prav-
děpodobně 30. nebo 31. května 1950. Především je nutno dokonale 
připravit prokurátory a soudce, včetně soudců z lidu7. Musíme jít do 
procesu s plným ovládáním látky a konečně musí býti organisovány 
tzv. porady se soudruhem Kreibichem, s[oudruhem] Kolárem, s[ou-
druhem] Raisem c a s[oudruhem] Barešem . 

1.  Porada se s[oudruhem] Kreibichem bude zítra, tj. 18. května
v 16 hod. na ministerstvu spravedlnosti. 
Porada se s[oudruhem] Kolárem bude v pátek v 16 hod. odpoled-
ne. Další porady se s[oudruhem] ministrem Raisem  a se s[oudru-
hem] Barešem  budou příští týden. 

2.  Musíme organisovat organisování celého senátu. S[oudruh] Klos  
navrhuje, aby se přes stanovený senát stanovily ještě reservy. S[ou-
druh] Richter  znovu přezkoumá a navrhne ještě 4 vhodné soudce 
z lidu do zítřka odpoledne. 
S[oudruh] Bedrna 8 bude musit přes důvody, které uvádí, přijet do 
Prahy, aby byl ve stálém spojení se s[oudruhem] Trudákem . Pora-
da celého senátu by byla koncem příštího týdne (čtvrtek nebo pá-
tek) a instruktáž by provedl s[oudruh] Aleš  a s[oudruh] Trudák .
Je žádoucí, aby soudci z lidu kladli otázky, které my předem zkon-
trolujeme.
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S[oudruh] Ziegler  opatří knihu Kalandry d: O pohanství v Če-
chách9. Dále bude nutno se seznámiti s materiálem trockistickým 
procesy [sic] (zařídí s[oudruh] Cícha od s[oudruha] Dresslera ). 
Dále bude třeba obstarat všechen materiál o projevech Ripky 10, 
Zenkla 11 a dalších za hranicemi. Tento materiál má pravděpo-
dobně ministerstvo informací a ministerstvo vnitra (jejich proje-
vy k válce, samostatnému Československu atd). Opatří s[oudruh] 
Neuls , a to do soboty ráno. Strana vydává pro funkcionáře brožur-
ku „Říkáme lidem pravdu“. V jedné z těchto brožurek je citován 
Hais 12. I tohoto materiálu můžeme použít. 
Je třeba dívat se na proces tak, že musíme lidem zošklivit celou čes-
koslovenskou emigraci a musíme docílit toho, aby lidé, když slyší 
z cizího rozhlasu Zenkla  nebo Ripku , ihned si vybavili náš proces.
Kalandru prostuduje s[oudruh] Vieska .
K přípravě také patří to, že se soudruzi musí seznámit s vyexcer-
povaným materiálem. S[oudruzi] Klos , Aleš  a Ziegler  provedou 
během čtvrtka kontrolu tohoto materiálu s hlediska použití pro 
proces a roztřídění podle jednotlivých skupin žalovaných.

3. Bude též nutno studium z hlediska kladení otázek.
Z Dlouhého 13 by stačilo položiti jen dvě tři otázky.
Jde o to, že si soudruzi musí rozděliti obžalované mezi sebou 
a svědky, kteří k nim patří, a musí si přesně splánovat otázky, které 
každému obžalovanému a každému svědku budou kladeny. 
s[oudruh] Urválek : Horáková , Nestával , Hejda  a se s[oudružkou] 
Brožovou  Kleinerová  a Pecl;
s[oudruh] Vieska : Kalandra , Peška , Dundr 
s[oudruh] Kepák : Zemínová , Přeučil , Hostička 
s[oudružka] Brožová : Kleinerová , Pecl 
s[oudruh] Havelka : Buchal , Křížek .
U obžalovaného Pecla  bude ještě uvažováno o tom, zda bude do-
kumentován jeho antisociální charakter jako majitele antracito-
vých dolů některým z jeho dělníků, a dále bude vyžádán spis tý-
kající se jeho zpronevěry za první republiky.
S hlediska shora uvedeného rozdělení obžalovaných mezi pro-
kurátory je třeba rozdělit též materiál svědků a bude kladeno jen 
tolik otázek, kolik je třeba k dolíčení situace. Průklep by měl do-
stat s[oudruh] Trudák , aby byl informován, kde co chceme doka-
zovat.
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5.  [sic] Bylo by dobře, kdyby soudruzi osobně viděli a slyšeli všechny 
obžalované.
S[oudruh] Vieska  se domnívá, že by bylo nejlépe poznat obžalo-
vané při publikaci žaloby, a to každý prokurátor svého obžalova-
ného. Tím způsobem by si také ten, kdo publikuje žalobu, mohl 
s obžalovaným pohovořit. 

6.  Je nutné dohovořiti též, kolik závěrečných řečí bude a kdo je bude 
míti. 
S[oudruh] Urválek  navrhuje rozdělení závěrečné řeči na tři části: 
politickou část, jádro a závěr. 
S[oudruh] Vieska  by byl pro to, vrátiti se při navrhování trestu 
k meritu věci a tak podtrhnout přesvědčivost projevů. 
S[oudružka] Brožová  je toho názoru, že při třech řečech není 
možno vyhnout se opakování některých věcí, a proto považuje za 
nejlepší jen řeč jedinou. 
S[oudruh] Aleš  je pro dvě řeči, a sice jednak jen zarámování čin-
nosti bez politického zhodnocení a teprve ve druhé řeči by se pro-
kurátor zabýval politickým zhodnocením a trestem. 
S[oudruh] Klos  uvádí, že je správné, aby prvá část, která bude hod-
notiti jejich činnost (činnost v zahraničí, linie na válku atd.), bude 
jen jakýmsi rámcem.

Navrhuje 3 prokurátory na závěrečné řeči:
1)  rámcový projev s ohledem na skutečnosti v procesu zjištěné 

(otázka Vatikánu, trockismu apod.),
2)  část, která by svým úvodem byla politická, však jen krátce 

a ihned by přešla k hodnocení celé činnosti jednotlivých ob-
žalovaných,

3)  je třeba, aby politicky se hodnotila skutečnost přítomnosti žen 
na lavici obžalovaných. Projev by musil býti morálním odsou-
zením celé skupiny obžalovaných a zvláště žen. 

S[oudruh] Klos  je toho názoru, že jako závěreční řečníci přicházejí 
v úvahu s[oudruzi] Urválek , Vieska , Kepák  a Brožová . 
S[oudruh] Vieska , který se omlouvá tím, že má příští týden 
přednášky na PŠP, bude zbaven této povinnosti na PŠP (zařídí 
s[oudružka] Šrámková).
S[oudruh] Klos  navrhuje, aby s[oudruh] Vieska si vzal úvod zá-
věrečné řeči, s[oudruh] Urválek  by si vzal střední část, která je 
dle názoru s[oudruha] Klose  nejpůsobivější. Závěr by pak měla 
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s[oudružka] Brožová , která by provedla morální zhodnocení 
věci.14

Soudruzi nejprve předloží these a po jejich schválení přikročí 
teprve k zpracování. Th ese předloží soudruzi asi do úterý příští-
ho týdne.
V sobotu dopoledne si s[oudruh] Klos  udělá poradu se s[oudru-
hy] Urválkem , Vieskou  a Brožovou .

 7.  Bude nutno připraviti přesný plán procesu a jeho rozpočtu na 
dny. 
Na to by se měl podívat s[oudruh] Trudák , Urválek  a Aleš . Pro-
ces musí býti bezpodmínečně skončen do 10. června. Začátek je 
stanoven na 30.–31. května.
Denně bude líčeno (vzhledem k tisku a konferencím) od 8–12 
hod. a od 13–17 hod. Plán bude vypracován s tím, že včetně vy-
nesení rozsudku bude proces trvat 10 dnů. Tento plán bude při-
praven do pátku ráno (19. května).

 8.  Plán veřejnosti: s[oudruh] Richter  vypracuje písemně plán orga-
nisování veřejnosti do pátku ráno.15 Plán bude zpracován sou-
časně se soudruhy, kteří rozpracují plán procesu.

 9.  S[oudruh] Ziegler zajistí tento týden překontrolování pankrácké 
síně z hlediska akustického a učiní příslušná opatření. 

10.  Tisková kampaň. Předběžná tisková kampaň nebude. Jen o sva-
todušních svátcích bude v Rudém právu úvodník, který zhodnotí 
činnost domácí i zahraniční reakce a tím bude avisovat proces.
S[oudruh] Neuls  povede věc v evidenci se s[oudruhy] Slavíkem 16 
a Hendrychem . 

11.  Zahraniční novináři budou pozváni, jen pokud jsou zde akredi-
továni. 
S[oudruh] Neuls  bude jednat s ministerstvem informací (zásad-
ně). Otázka pozvání, fi nancování soudruhů ze soudružských re-
dakcí zahraničních. V pátek ráno dostane s[oudruh] Klos  sta-
novisko. 
S ministerstvem informací (s[oudruh] Hušek ) projedná s[ou-
druh] Neuls , aby za fi lm a rozhlas byli určeni zodpovědní sou-
druzi, kteří budou ručiti za politickou náplň těchto propagačních 
prostředků. Za rozhlas navrhuje s[oudruh] Klos s[oudruhy] No-
váka 17 a Kořínka 18, za fi lm s[oudruha] Ryndu19.
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V censurní komisi min[isterstva] informací dohodne s[oudruh] 
Neuls , že s[oudruh] Klos  nebo osoba jím pověřená bude se zú-
častňovat promítání všech žurnálů a fi lmů týkajících se proce-
su. 

12.  Vlastní tisková kampaň bude probíhat tak, že novináři budou 
svoláni těsně v předvečer procesu (s[oudruh] Neuls  dohodne se 
s[oudruhem] Hendrychem ).
Pro tuto konferenci bude třeba zajistit fotografi cký a dokumen-
tární materiál (s[oudruh] Neuls  tento materiál vyzvedne od sou-
druhů20).

13. Pro fi lm bude nutno připraviti scénář.
S[oudruh] Bareš  se domnívá, že fi lm není vhodným prostředkem 
pro publikování procesu. Bude třeba scénář upraviti tak, aby ne-
vynikala lidská stránka obžalovaných (zařídí s[oudruh] Neuls ). 
Filmařům bude denně nutno připravit, co mají fi lmovat. S[ou-
druh] Havelka  a s[oudruh] Neuls  věc promyslí a během příští-
ho týdne do pátku připraví náčrt scénáře a zásad, podle kterých 
mají fi lmaři postupovat. 

14.  Otázka rozhlasu: Zde bude třeba, aby pro rozhlas byl stanoven 
zodpovědný činitel. My bychom sami měli dát fi lmu a rozhlasu 
jednoho člověka, který by je politicky usměrňoval.

15.  Otázk[u] organisace všech potřebných dokumentů (přisunovat 
reservy) bude řešit s[oudruh] Černý 21 a přibere si k tomu 2–3 
schopné soudruhy.

16.  Pro tisk bude třeba připravovat denně krátké výpisky z protoko-
lu. Je návrh, aby referáty tisku byly přesné, a to můžeme zajistit 
jen tím, že vytvoříme zvláštní aparát, který bude zachycovat dů-
ležité momenty z protokolu pro tisk.
Do tzv. výpiskové komise z protokolů navrhuje s[oudruh] Klos 
s[oudruha] Sadila a s[oudruha] Bouru22, s kterým však ještě 
s[oudruh] Klos promluví, a s[oudruh] Klos pak provede koneč-
nou revisi před předáním tisku. 

17. Vydání dokumentu o procesu je dohodnuto takto: 
Bude vydán sestručněný protokol celého procesu a úvod, který 
by rámcově vylíčil celou činnost reakce. S[oudruh] Bareš navr-
huje soudruhy Slavíka , Neulse  a s[oudruha] Bouru a s[oudruž-
ku] Brožovou .
S[oudruh] Neuls  vejde ihned ve styk se s[oudruhem] Slavíkem 
a připraví úvod. 
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18.  Denní konference s tiskem během procesu: se zúčastní všichni 
soudruzi, zejména však s[oudruh] Urválek  a s[oudruh] Vieska .

19. Bezpečnostní opatření během procesu:
Zařizuje již s[oudruh] Černý , který zajistí také instruktáž velitele 
SVS na Pankráci Němce o úkolech SVS.
Střežení obžalovaných v jednací síni provede SNB a s[oudruh] 
Černý ručí za pořádek v tomto směru.

20.  S[oudruh] Richter  ručí za to, že dveře za porotou budou po dobu 
přelíčení zavřeny a nebude jimi nikdo vcházet ani odcházet. 

21.  Otázka znalců bude s[oudruhem] Klosem  předložena k řešení 
komisi. 

22.  Bude nutno zajistiti řádné občerstvení senátu a všech členů sou-
du během procesu. Zajistí s[oudruh] Richter . 

23.  Otázka advokátů: Všichni advokáti jsou již prověřeni, my je však 
musíme instruovat, a to individuálně o tom, jakým způsobem 
musí vést obhajobu. Tuto instruktáž provede s[oudruh] Richter . 

24.  Žaloba se nebude žalovaným dávat do rukou. 
Publikovat se jim bude jen to, co se jich přímo týká. O přečtení 
politického úvodu bude ještě rozhodnuto. 

25.  Dr. Černý  vyžádá z kanceláře legií spisy týkající se žádosti obža-
lovaných o výhody dle z[ákona] 255/46 Sb23. 

      Z apsala: Ryplová

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
KAPLAN, Karel : Největší politický proces. „M. Horáková  a spol.“,
příloha č. 12, s. 275–279. 
Originál, strojopis – 4 s.

a V dokumentu několikrát chybně uváděn jako „Richtr“.
b Chybně uveden jako „Zielger“. 
c Chybně uveden jako „Reis“.
d Chybně uvedeno „Kalandy“.

1   Ve stejném archivním fondu je zachována též jiná verze zápisu z této porady, 
která se liší stylizací vět, ale obsahově se s tímto dokumentem značně shoduje. 
Zápisy pravděpodobně pořídily dvě různé osoby. 

2  Zkratka používaná příslušníky bezpečnostních složek a komunistické justice 
pro proces s dr. Miladou Horákovou  a spol., zkrácené označení spojení „Direk-
torium československého odboje“.
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3  Jiří Kepák  (1913–?), vystudoval Právnickou fakultu UK (1937), poté působil 
do r. 1939 v justiční službě v Brně. V letech 1939–1944 dle kádrových materiá-
lů působil u Okresního soudu v Hlučíně, který byl ovšem v této době včleněn 
do Velkoněmecké říše, a tudíž spadal pod německou justiční správu. V letech 
1944–1945 byl nuceně nasazen jako pomocný dělník do Škodovky v Brně. Po 
osvobození vstoupil do KSČ a stal se soudcem Mimořádného lidového soudu 
a okresním soudcem v Hlučíně, od r. 1948 působil jako vedoucí Státního za-
stupitelství ve Znojmě. V letech 1949–1950 krajský prokurátor v Jihlavě, poté 
v letech 1950–1951 pracovník Státní prokuratury v Praze a soudce Státního 
soudu. V procesu s M. Horákovou  a spol. byl jedním z pěti prokurátorů. V lis-
topadu 1951 předsedal senátu Státního soudu, který odsoudil v jednom z tzv. 
následných babických procesů k trestu smrti pátera Jana Bulu . V roce 1952 byl 
přeložen k Nejvyššímu soudu. 

4  Ludmila Brožová , původním jménem Biedermannová, provdaná Polednová 
(1921), prokurátorka a justiční pracovnice. Narodila se v rodině vrchního ta-
jemníka ministerstva vnitra, absolvovala dvouletou obchodní školu. V r. 1940 
nastoupila jako sekretářka do kanceláře pražského advokáta Vladimíra Pro-
cházky, kde zůstala až do konce války. Po osvobození se stala členkou souboru 
Divadla mladých pionýrů, kde setrvala do konce srpna 1946. Od října 1946 
začala pracovat jako sekretářka právního oddělení ÚV KSČ, v listopadu 1948 
byla vybrána ke studiu na nově založené Právnické škole pracujících. Poté, co 
ji po roce absolvovala, byla vybrána na pražskou Státní prokuraturu, kam na-
stoupila 5. 1. 1950. Vzápětí byla zapojena do vyšetřování okolností tzv. číhošť-
ského zázraku. V březnu 1950 se účastnila jako žalobkyně veřejného procesu 
Jaroslav Vetejška  a spol., který probíhal v hodonínské Sokolovně. Padl v něm 
rozsudek smrti, dva tresty doživotního vězení (přičemž jeden dostala žena, kte-
rá byla v šestém měsíci těhotenství) a další tresty odnětí svobody. 28. 3. 1950 
dostala Ludmila Biedermannová úřední povolení používat příjmení Brožová. 
Podle některých zdrojů ji k tomu, aby si německé jméno změnila na české, při-
nutil ministr spravedlnosti Alexej Čepička . Byla prokurátorkou v tzv. procesu 
s řády, který probíhal před Státním soudem v Praze od 31. 3. do 5. 4. 1950. To, 
že byla vybrána jako prokurátorka v procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
bylo odůvodněno takto: „Bystrá, pilná, houževnatá, osvědčila se v několika vět-
ších věcech a vynikla jako dobrý řečník při procesech v Hodoníně (Vetejška  
a spol.) a v procesu s řádovými kněžími. Politicky značně vyspělá.“ Dle archiv-
ních dokumentů se účastnila jak vlastních příprav procesu (viz též dokument 
č. 9), tak propagandistické kampaně (viz dokumenty č. 78, 105). Jméno Brožo-
vé se objevilo i v zahraničním tisku (dokument č. 121), její vystoupení v prů-
běhu procesu i na následujících veřejných shromážděních zaujalo řadu obča-
nů (dokumenty č. 131, 141, 142). Na Státní prokuratuře v Praze působila do
14. 1. 1952, pak přešla na Okresní prokuraturu v Rokycanech a po roce na Kraj-
skou prokuraturu do Plzně, kde pracovala až do odchodu do důchodu. V září 
2008 byla pravomocně odsouzena k 6 letům vězení za účast na justiční vraždě
M. Horákové , O. Pecla , J. Buchala  a Z. Kalandry . Blíže k její osobě viz ZÍDEK, 
Petr : Proměna jedné herečky. Lidové noviny, 6. 9. 2008, s. 19–20. 

5  Antonín Havelka  (1920–?), prokurátor a právník, původním povoláním stroj-
ní zámečník. Pracoval jako účetní v Mělníku, v letech 1948–1949 absolvoval 
Právnickou školu pracujících. Poté působil v letech 1949–1952 na Státní pro-
kuratuře v Praze, kde byl vedoucím IX. oddělení, přímo podřízeného státní-
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mu prokurátorovi JUDr. B. Zieglerovi . Uvaloval a prodlužoval vazbu např.
u J. Smrkovského , L. Frejky , E. Löbla , R. Margolia , B. Reicina , R. Slánského ,
M. Švermové , O. Závodského , O. Hromádky  a řady další. Činnost tohoto od-
dělení byla formální – plnilo jen úkoly evidenční a omezilo se na potvrzování 
opatření provedených Státní bezpečností. V procesu s M. Horákovou  a spol. 
byl jedním z pěti prokurátorů. Od r. 1953 pracoval na Generální prokuratuře, 
nejprve ve všeobecném dozoru, pak v kontrolním odboru. Od r. 1959 vedou-
cí odboru občansko-soudního dozoru Generální prokuratury. Člen KSČ od
r. 1945, člen LM. 

6  Juraj Vieska , původním jménem Weisz (1913–1965), právník a prokurá-
tor. Již během studií práv v Brně a Bratislavě, kde mj. navštěvoval přednášky
prof. Zdeňka Pešky, se angažoval v Komsomolu, v r. 1934 vstoupil do KSČ. Po 
ukončení studií pracoval v advokátních kancelářích v Rožnavě, odkud po při-
pojení k Maďarsku na podzim 1938 odešel přes Rumunsko do Palestiny, kde 
pracoval jako dělník. V r. 1942 vstoupil do čs. zahraniční jednotky, se kterou 
odešel do Velké Británie. Po válce pracoval ve vojenské justici a v Obranném 
zpravodajství (5. oddělení HŠ MNO). V letech 1949–1950 působil jako proku-
rátor u Státní prokuratury v Praze, kde byl vybrán mezi prokurátory v procesu
s M. Horákovou  a spol. V letech 1950–1951 pracoval jako náměstek nejvyššího 
vojenského prokurátora. V březnu 1951 byl přeložen do zálohy, na podzim 1951 
zatčen a v r. 1953 jako blízký spolupracovník B. Reicina  odsouzen k 7 letům 
vězení pro údajnou sabotáž. V r. 1956 byl propuštěn a rehabilitován, působil 
poté v Právnickém ústavu ministerstva spravedlnosti. Autor knižního komen-
táře k zákonu č. 231/48 Sb. (Zákon na ochranu lidově demokratické republiky, 
1949) a dalších publikací (Ochrana lidově demokratické republiky, 1950; Místní 
lidové soudy a zkušenosti se soudružskými soudy v jiných zemích socialistického 
tábora, 1961). 

7  Jako soudci z lidu působili při procesu s M. Horákovou  a spol. Miloš Kučera  
a Jan Polanecký .

8  JUDr. Karel Bedrna  (1901–1959), vystudoval Právnickou fakultu UK a od
r. 1926 pracoval jako soudce, r. 1923 vstoupil do KSČ. Od r. 1929 působil na Slo-
vensku, kde byl soudcem ve Spišské Sobotě, Svidníku a Levoči. Účastnil se SNP 
jako partyzán. V r. 1945 se stal předsedou Krajského soudu v Levoči, od ledna 
1946 pak místopředsedou Národního soudu a po jeho zrušení vedoucím hlav-
ního soudu v Bratislavě. V letech 1948–1952 působil jako místopředseda Stát-
ního soudu v Bratislavě, kde mu bylo svěřeno vedení velkých procesů státně-
-politického významu (např. proti členům vlády Slovenského štátu, proces 
s biskupem Vojtaššákem ). V procesu s M. Horákovou  a spol. byl členem soud-
ního senátu jako soudce z povolání, během jednání byl značně pasivní. Od r. 
1952 působil jako děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
vě. Ve 20. letech byl též básnicky činný ve skupině kolem Jiřího Wolkera  (sbírka 
Satiristické verše, 1925).

9  Jedná se o knihu České pohanství, odbornou historickou práci o nejstarších čes-
kých dějinách, kterou Kalandra  napsal již koncem 30. let, avšak gestapo mu
r. 1939 její rukopis zabavilo. Autor text po válce zrekonstruoval a v r. 1947 jej 
vydal s předmluvou prof. Otakara Odložilíka  v pražském nakladatelství Fran-
tišek Borový . Kniha vyšla ve dvoudílné reedici v r. 2002. 

10  Hubert Ripka  (1895–1958), politik a novinář, blízký spolupracovník Edvarda 
Beneše . Vystudoval historii na FF UK a působil nejprve jako archivář, později 
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se stal žurnalistou (Demokratický střed, Národní osvobození, Lidové noviny), od 
poloviny 30. let politicky činný v národněsocialistické straně. V říjnu 1938 ode-
šel do Francie, kde se podílel na formování čs. zahraničního odboje, v letech 
1941–1945 státní ministr v MZV a zároveň vedoucí čs. rozhlasového vysílání 
BBC. Po válce čelný představitel národněsocialistické strany a protikomunistic-
ké opozice, v letech 1945–1948 ministr zahraničního obchodu, jeden z hlavních 
aktérů únorové krize. V dubnu 1948 odešel do exilu (Francie, poté USA), kde 
publicisticky působil proti KSČ, významný představitel Rady svobodného Čes-
koslovenska. Po odchodu do exilu udržoval kontakty s M. Horákovou  a dalšími 
národními socialisty, v procesu s M. Horákovou a spol. prezentován jako jeden 
z hlavních „velezrádců“ v exilu.  

11  Petr Zenkl  (1884–1975), politik a veřejný činitel, po absolvování FF UK půso-
bil jako učitel českého jazyka na obchodní akademii, člen národněsocialistic-
ké strany od r. 1913. Angažoval se v pražské komunální politice, a to zejména 
v sociální oblasti, v letech 1919–1922 zastával funkci starosty Karlína a v letech 
1937–1939 primátora hl. města Prahy, od září do prosince 1938 ministr. V le-
tech 1939–1945 byl vězněn v nacistických koncentračních táborech, po válce 
předseda národněsocialistické strany. Po opětovném vykonávání primátorské-
ho úřadu (1945–1946) byl v červenci 1946 jmenován náměstkem předsedy vlá-
dy. Jeden z nejvýraznějších oponentů KSČ a hlavní aktér únorové krize r. 1948. 
V srpnu téhož roku odešel do zahraničí, kde působil jako předseda národně-
socialistické strany v exilu a předseda Rady svobodného Československa. Před 
odchodem pověřil vedením národněsocialistické strany v ilegalitě J. Nestávala . 
Spolu s H. Ripkou  prezentován v rámci propagandistické kampaně kolem pro-
cesu s M. Horákovou jako hlavní představitel „zrádné emigrace“. 

12  Míněn Arno Hais  (1893–1971), odborový funkcionář a publicista, jeden ze za-
kladatelů KSČ, ze které byl v r. 1929 vyloučen, od r. 1930 člen sociálnědemo-
kratické strany. Za nacistické okupace vysoký funkcionář zglajchšaltovaných 
protektorátních odborů (NOÚZ), po atentátu na Heydricha  pronesl aktivis-
tický projev, brzy poté byl zatčen gestapem pro kontakty s odbojovým hnutím 
a až do konce války vězněn. V březnu 1948 odešel do exilu, kde pracoval jako 
typograf a angažoval se proti KSČ. V průběhu procesu s Miladou Horákovou  
a spol. opakovaně ze strany prokurátorů napadán jako dobrodruh, kolaborant 
a konfi dent nacistických bezpečnostních složek. 

13  Míněn patrně František Dlouhý  (1904–1987), národněsocialistický politik 
a odborový pracovník, v letech 1945–1948 tajemník ÚRO. Na sjezdu závod-
ních rad 22. 2. 1948 byl jedním z 10 statečných delegátů, kteří hlasovali proti 
přijetí komunistické rezoluce. Po únorovém převratu se účastnil práce tzv. šest-
ky, ilegálního orgánu národněsocialistické strany, kde měl zastupovat odbory. 
Uvažovalo se o něm jako o svědkovi v procesu s M. Horákovou  a spol., nakonec 
před soudem nevystoupil. V jednom z tzv. následných procesů byl odsouzen 
k 20 letům žaláře. 

14  V druhé verzi zápisu (viz pozn. č. 1) je uvedeno: „Soudružka Brožová  provede 
v závěru morální odsouzení zločinné činnosti reakce a obžalovaných a zaměří 
svou řeč především na ženy.“

15 Viz dokument č. 6.
16  Václav Slavík  (1920), komunistický politik a novinář, absolvent knihovnické 

školy. Za druhé světové války byl nuceně nasazen v Německu, po osvobození 
vstoupil do KSČ a začal pracovat v jejím aparátu. Studoval Vysokou školu poli-
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tickou při ÚV KSČ a jako novinář působil v různých komunistických tiskovi-
nách (Rudé právo, Otázky míru a socialismu). V letech 1953–1963 byl tajemní-
kem a vedoucím oddělení ÚV KSČ, od r. 1967 ředitel Ústavu pro politické vědy 
při ÚV KSČ. V letech 1968–1969 byl členem předsednictva ÚV KSČ a jedním 
z významných představitelů tzv. reformního procesu. V r. 1969 byl zbaven všech 
funkcí a vyloučen z KSČ, pracoval poté jako bagrista. Jako jeden z prvních po-
depsal Chartu 77, publikoval v samizdatových a exilových periodikách levicové 
orientace. V letech 1990–1992 zasedal ve vládní komisi pro analýzu událostí let 
1967–1970. Jeho text o procesu s M. Horákovou a spol., otištěný v Rudém právu, 
viz dokument č. 101. 

17  Míněn patrně Zdeněk Novák  – blíže k jeho osobě viz dokument č. 1, poznámka 
č. 6.

18  Míněn patrně Václav Kořínek (1912–?), novinář, v letech 1948–1949 zástupce 
šéfredaktorky zpravodajství Československého rozhlasu a Rozhlasových novin 
Marie Koťátkové , v téže době působil jako generální tajemník Svazu českoslo-
venských novinářů. V letech 1949–1950 šéfredaktor zpravodajství a Rozhla-
sových novin, od r. 1950 ústřední ředitel ČTK. O rok později byl na základě 
kritiky ministra informací V. Kopeckého , že neprovedl dostatečně důsledně po-
litickou očistu ČTK, z funkce ředitele odvolán a pracoval jako tiskový referent 
Zemědělské akademie věd. Po smrti V. Kopeckého nastoupil r. 1961 do Česko-
slovenské televize jako zástupce šéfredaktora Televizních novin. 

19  Míněn patrně Josef Rynda (1920), vedoucí tiskového odboru (oddělení poli-
tických informací a sledování tisku) ministerstva informací a osvěty. Úkolem 
tohoto odboru bylo řízení a kontrola ČTK a denního a ostatního periodického 
tisku.V jeho osobních spisech se uvádí, že „zorganizoval rozvinutí tiskové, in-
formační a propagační služby odboru a vytvořil v odboru koordinační středis-
ko pro důležité celostátní akce“. 

20 Míněni patrně příslušníci ministerstva vnitra.
21  Patrně míněn Václav Černý  (1906–?), v r. 1930 vystudoval Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy, od r. 1942 soudce Krajského soudu trestního v Praze. Po 
r. 1945 přednosta retribučního oddělení ministerstva spravedlnosti, v letech 
1948–1952 působil jako soudce a viceprezident Státního soudu v Praze. 

22  Míněn patrně Ferdinand Boura (1921), právník, děkan Právnické fakulty UK. 
Člen KSČ od r. 1945. Od r. 1945 pracoval v ČSM, v době studií na právnické 
fakultě místopředseda závodní organizace KSČ. Od června 1947 působil v se-
kretariátu ÚV KSČ v právnické komisi, odkud byl v r. 1948 vyslán na minister-
stvo spravedlnosti do kodifi kační sekce jako politický tajemník. V lednu 1950 
znovu povolán do sekretariátu ÚV KSČ jako referent pro soudnictví, pozdě-
ji se stal vedoucím odboru pro soudnictví. Na základě usnesení sekretariátu
ÚV KSČ přešel v r. 1951 jako asistent na Právnickou fakultu UK, kde se stal 
později docentem a v r. 1954 děkanem.

23  Míněn Zákon č. 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahra-
ničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, podle 
něhož bylo účastníkům protinacistického odboje vystavováno písemné osvěd-
čení opravňující je k některým výhodám. Účastníci porady si patrně od studia 
příslušné dokumentace k vydání tohoto osvědčení slibovali získání možných 
kompromitujících materiálů proti obžalovaným.
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D 6

1950, 19. květen, Praha – Návrh opatření pro organizování účasti veřej-
nosti na procesu s Miladou Horákovou  a spol. vypracovaný předsedou 
Státního soudu dr. Hugo Richterem , který obsahuje informace o výběru 
diváků a distribuci vstupenek na proces.a 1 2

N á v r h

na organisování veřejnosti při procesu proti akci „D“3

Proces je rozvržen na 9 pracovních dní.
Účast veřejnosti bude organisována v rámci celostátním dle při-

loženého plánu.
Každodenními účastníky budou úřední a veřejní činitelé, a dále 

delegáti Svazu mládeže, Svazu bojovníků za svobodu, Svazu žen, ar-
mády, tří škol: SNB, PŠP a právnické fakulty. Všichni delegáti těchto 
institucí a organisací se budou denně střídati.

[Budiž uváženo, zda také a které zastupitelské úřady mají býti po-
zvány.]b Ostatní účastníci, organisovaní podle jednotlivých krajů re-
publiky, budou se střídati denně tak, aby se během procesu vystřídaly 
všechny kraje.

Rozvrh krajů jest určen pokud možno se zřetelem na osoby, které 
ten který den budou vyslýchány.

Na prvý den jest proto navržen kraj Budějovický (Horáková )4 
a Pražský. Vzhledem na význam obžalovaných Hejdy a Nestávala jest 
pro druhý den navrženo město Praha a Plzeňský kraj.

Se zřetelem na obžalovaného Přeučila (Pardubice, Hradec [Krá-
lové]) a Buchala (Ostrava) jsou na III. den navrženy zmíněné tři 
kraje.

Pro čtvrtý den, jímž bude sobota (pakli[že] přelíčení bude zaháje-
no dne 31. V., jak komise doporučuje), jsou navrženy všechny kraje 
slovenské, aby tito účastníci ze Slovenska mohli zůstati v Praze přes 
neděli a spojiti svoji návštěvu s prohlídkou Prahy.

Na pátý den jsou navrženy kraje Brno a Olomouc se zřetelem na 
obž[alované] Pešku  a Hostičku .5

Na šestý den (výslechy svědků) jsou navrženy kraje Ústí a Liberec 
se zřetelem na některé svědky ze severních Čech.6
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Pro sedmý den (svědci a písemný materiál) jsou určeny kraje Kar-
lovy Vary a Jihlava.

Pro osmý den (posudky znalecké a řeči) jsou určeny kraje Got-
twaldov a Praha-město. Praha proto, aby v případě, že by se ukázala 
nutnost dalšího jednacího dne přelíčení, bylo možno pozvati praž-
skou veřejnost z tohoto dne též na den příští.

Devátý den jest určen jen pro publikaci rozsudku. Proto bude po-
zvána opět jen Praha-město.

Pro všechny účastníky jsou připraveny zvlášť natištěné vstupen-
ky, aby se tyto snadno lišily od návštěvních lístků pro ostatní jednací 
síně. Vstupenky budou zníti vesměs na jméno (kromě orgánů min. 
vnitra – zda též pro příslušníky armády a uniformovaných sborů, bu-
diž rozhodnuto) a každý příjemce vstupenky se bude legitimovati. 

Všechny kraje budou zvány přes krajské sekretariáty KSČ do ru-
kou krajského tajemníka, jenž bude požádán, aby zavčas zaslal přes-
ný a závazný seznam určených účastníků, a to jednak pracujících ze 
závodů, jednak zemědělců. Obdobně platí totéž pro ostatní pozvané 
organisace. Krajské sekretariáty KSČ a vedení ostatních pozvaných 
institucí a organisací ručí za výběr osob, na což budou upozorněny.

„Slepé“ delegace nebudou připuštěny. Vstupenky budou vyhoto-
veny dle zaslaných seznamů a odevzdány individuelně každému náv-
štěvníkovi presidiem soudu v den přelíčení, za současné kontroly ob-
čanského průkazu. V pozvání bude upozorněno, že každý návštěvník 
musí se vykázati občanskou legitimací.

[Budiž rozhodnuto, zda mají sekretariáty KSČ vybrati pouze stra-
níky, či též mimostraníky po dohodě s KAV NF. Komise doporučuje, 
aby vzhledem na povahu případu a průkaznost materialu byly zváni 
též mimostraníci. Obdobně platí totéž o ostatních pozvaných orga-
nisacích.]c

 Richter  d
 předseda Státního soudu 

NA, f. ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 2 s. 

a  V levém horním rohu razítko Presidia Státního soudu, v pravém horním rohu 
červené razítko „TAJNÉ!“

b  Tato věta je tužkou škrtnuta. Autorem zásahu je patrně náměstek ministra 
spravedlnosti dr. Karel Klos. 

MH - Kniha 1.indb   211MH - Kniha 1.indb   211 11.12.2008   6:17:5111.12.2008   6:17:51



212

c  Tento odstavec je tužkou škrtnut. Autorem zásahu je patrně náměstek ministra 
spravedlnosti dr. Karel Klos. 

d Vlastnoruční podpis. 

1  Návrh byl nejspíše odeslán náměstkovi ministra spravedlnosti dr. Karlu Klo-
sovi , v jehož archivu byl nalezen. Dokument má v záhlaví spisovou značku
B. č. 50 – 1/50.

2  K dopisu je přiložena rukopisně napsaná tabulka, která obsahuje návrh kon-
krétního počtu účastníků za každou vybranou instituci či příslušný kraj na 
každý jednotlivý den procesu. 

3  Zkratka používaná příslušníky bezpečnostních složek a komunistické justice 
pro proces s dr. Miladou Horákovou a spol., zkrácené označení spojení „Direk-
torium československého odboje“. 

4 M. Horáková byla v letech 1945–l948 poslankyní za Jihočeský kraj. 
5  Prof. Zdeněk Peška působil jako pedagog mimo jiné na Masarykově univerzitě 

v Brně.
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D 7

1950, 25. květen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstev 
spravedlnosti, vnitra a informací, aparátu ÚV KSČ, Československého 
rozhlasu a Československého státního fi lmu ohledně přípravy procesu
s dr. Miladou Horákovou  a spol., na níž byly projednány zásady informo-
vání o procesu v tisku, rozhlase a zpravodajském fi lmu.

Z á p i s

o poradě s fi lmem, tiskem a rozhlasem ve věci Direktoria1, konané 
dne 25. května 1950 na min[isterstvu] spravedlnosti.

Přítomni: za min[isterstvo] spravedlnosti: s[oudruh] dr. Klos , s[ou-
druh] Neuls , s[oudruh] Blažek a s[oudruh] Lacina ;
za min[isterstvo] informací: s[oudruh] Lukeš 2 a s[oudružka] Baue-
rová 3;
za ÚV KSČ: s[oudruh] dr. Boura ;
za Rudé právo: s[oudruh] Slavík ;
za min[isterstvo] vnitra: s[oudruh] Baudyš 4 a s[oudruh] Blecha;
za fi lm: s[oudruh] Mertl 5, s[oudruh] Freiman a 6 a s[oudruh] Škor-
pík 7;
za rozhlas: s[oudruh] Dvořák8.

Poradu zahájil s[oudruh] dr. K. Klos  stručnou instruktáží o úkolech 
tisku, rozhlasu a fi lmu při procesu s Direktoriem.

1.  K otázce tisku: Bude sestavena tzv. tisková komise, která musí kon-
trolovat, zda byly řádně určeny výpisky, které budou denně poři-
zovány z protokolů, zajišťovat jejich dostatečné a řádné rozmno-
žování a každý den zajišťovat dostatečný počet kancelářských sil 
k této práci. 

2.  Tisková komise má také za úkol připraviti o procesu dokument – 
brožuru, která bude zkráceným výpisem protokolů. Tento doku-
ment má připravovat tzv. „tisková komise“ (na rozdíl od komise 
výpiskové).
Vlastní komise tisková bude tudíž míti dvě odnože, jednak výpis-

kovou, jednak brožurovou. 
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Vlastní tisková komise, která musí začít pracovat ihned, se skládá 
z těchto členů: 

za min[isterstvo] informací s[oudruh] Lukeš , 
za min[isterstvo] vnitra s[oudruh] Baudyš , 
za min[isterstvo] spravedlnosti s[oudruh] Neuls , 
za zahraniční tisk a tlumočníky s[oudružka] Bauerová  z infor-
mací
min[isterstvo] zahraničí bude jmenovat do této komise svého zá-
stupce (s[oudruh] Hajdů 9).
Výpisková komise: s[oudruh] Sadil a za s[oudruha] Bouru , který 

se omlouvá důležitou stranickou prací jinou bude ještě určen jeden 
soudruh. 

Komise pro brožuru: s[oudruh] Slavík , s[oudruh] Boura , s[oudruž-
ka] Brožová  a s[oudruh] Neuls . Je nutné, aby brožura o procesu vyšla 
co možno nejdříve po jeho skončení. 

Denní konference během procesu budou vždy nejpozději v 18 hod.
Podrobná instruktáž tisku bude provedena v předvečer procesu 

(30. května t[ohoto] r[oku]. Tisková komise musí tuto konferenci 
zorganizovat, připravit, připravit dokumentární materiál. 

K otázce rozhlasu: členy fi lmové komise10 jsou za rozhlas z vedení 
s[oudruh] Dvořák , Gell 11, Pošvic 12 a Ing. Cincibus 13, za vnitro s[ou-
druh] Blecha a za spravedlnost s[oudruh] Blažek.

S[oudruh] Klos uvádí, že s rozhlasem jsou opravdu nejlepší zkuše-
nosti. Je ovšem nutno ještě lépe promyslet, aby 20 minut, které jsou 
v rozhlasovém vysílání určeny pro proces, bylo dokonale využito. 
Bylo by dokonce možné, aby rozhlas pomáhal fi lmu ve věcech, které 
fi lm nestačí zvukově zachytiti. K tomu ovšem uvádějí soudruzi z fi l-
mu, že to není dost dobře možné, poněvadž by se pak obraz nesho-
doval se zvukem. 

Pokud se týče technické stránky, měl by si s[oudruh] Dvořák  udě-
lat menší poradu se soudruhy prokurátory ohledně spojení světelný-
mi znameními mezi prokurátory a rozhlasovou skupinou. 

K otázce fi lmu: členy fi lmové skupiny jsou za min[isterstvo] in-
formací s[oudruh] Mertl,  za fi lm s[oudruh] Freiman  a s[oudruh] 
Škorpík b, za vnitro s[oudruh] Blecha a za spravedlnost s[oudruh] 
Lacina. 

S[oudruh] Klos  uvádí, že dokumentární snímky z procesů, které 
byly již fi lmem udělány, nám naprosto nevyhovují. Je nutné, aby sou-
druzi, kteří budou dělat krátký fi lm o Direktoriu, byli obeznámeni 
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s věcí a dovedli zachytiti působivé momenty. Je důležité nezachyco-
vat obžalované v situacích, kdy budí u diváků soucit. Věc musí být 
dokonale technicky promyšlena a propracována a zorganisována. To 
ovšem mohou fi lmaři zachytit jen tehdy, budou-li dokonale instruo-
váni. 

Je též nutné vypracovat si scénář a držet se určitých zkušeností, 
o kterých již bylo hovořeno. 

Dodatečně ještě k otázce tisku: Žaloba bude publikována ve středu 
současně se zahájením procesu. Obžaloba bude přeložena do ruštiny, 
event[uálně] přichází ještě v úvahu překlad do franštiny a angličtiny. 
O tom bude ještě rozhodnuto dodatečně. 

Na úterní tiskovou konferenci budou pozváni jen naši novináři.

Zapsala: Ryplová

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopisná kopie – 2 s. 

a V celém dok umentu chybně uveden jako „Frajman“.
b Chybně uveden jako „Škorpil“.

1  Označení používané příslušníky bezpečnostních složek a komunistické justice 
pro proces s dr. Miladou Horákovou  a spol., zkrácené označení spojení „Direk-
torium československého odboje“.

2  Míněn patrně Karel Lukeš  (1896–?), novinář a státní úředník. Za 1. světové války 
příslušník čs. legií, po vzniku Československa pracoval jako policejní úředník, 
angažoval se v národněsocialistické straně. Za nacistické okupace se zapojil do 
protinacistického odboje v rámci organizace Obrana národa. Spolu s J. Bala-
bánem , J. Mašínem  a V. Morávkem  se podílel na vydávání ilegálního časopisu 
V boj (tzv. holešovické nebo vojenské vydání), působil jako jeho redaktor a vy-
tvořil též titulní kresbu v jeho záhlaví. Na jaře 1940 odešel do zahraničí, kde 
sloužil v čs. zahraniční armádě na Středním východě. Po válce pracoval jako 
redaktor Hlasu revoluce, byl členem předsednictva Svazu bojovníků za svobodu 
a Svazu československých novinářů. Po únoru 1948 vstoupil do KSČ a působil 
v tiskovém odboru ministerstva informací a osvěty. V jeho evidenční kartě čle-
na KSČ je uvedena tato poznámka z protokolu členské schůze dílčí organizace 
KSČ při ministerstvu informací a osvěty: „Při prověrce 1950 byl soudruh Lukeš 
prověřován. Protože jeho případ byl nejasný, usnesl se výbor prověrku přerušiti 
a předložiti ji vyšším stranickým orgánům jako případ nedokončený.“ V jiných 
materiálech dochovaných v NA se píše, že K. Lukeš  měl oporu u svých spolu-
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bojovníků z války, kteří byli členy KSČ. K jeho názoru na Miladu Horákovou se 
dochovalo toto hlášení: „ Při rozmluvě o reakční nár. soc. býv. poslankyni Miladě 
Horákové ji neobyčejně chválil jako charakterní idealistku, která nic nevěděla 
o rejdech ve straně, je prý ,spolehlivá‘ a dá se převychovat. Náhodou přítomný 
jiný redaktor právě předtím zdůrazňoval nekompromisnost Horákové před úno-
rem.“ Jeho další osudy se nepodařilo vypátrat, nejspíše se stal obětí perzekuce.

3  Míněna Eva Bauerová  (osobní data nezjištěna), pracovnice ministerstva informa-
cí a osvěty, v letech 1950–1952 se účastnila práce Národní ediční rady české.

4  Patrně míněn Stanislav Baudyš  (1906–1972), příslušník ministerstva vnitra, kte-
rý v lednu 1951 vystřídal ve funkci náměstka ministra národní bezpečnosti za-
tčeného Karla Švába . Z této pozice odešel v září 1953.

5  Míněn patrně Adolf Mertl  (1904–1963), fi lmový pracovník. Absolvoval FF UK 
(dějepis, zeměpis, angličtina), na konci 20. let studoval v USA, po návratu učil 
dějepis na obchodní akademii. Angažoval se v Kostufře a r. 1926 vstoupil do 
KSČ. Od r. 1945 pracovník ministerstva informací a osvěty (fi lmový odbor), 
v letech 1947–1948 člen dovozní komise ústředního ředitelství Československé-
ho státního fi lmu, od února 1949 vedl fi lmový referát MIO. 

6  Přemysl Freiman  (1921–?), režisér dokumentárních fi lmů a novinář. V r. 1950 
pracoval jako režisér v Dokumentárním fi lmu, předsedal fi lmové sekci SČSP 
a zároveň byl učitelem RSŠ a též místopředsedou závodní organizace KSČ v Do-
kumentárním fi lmu. Oženil se s dcerou legionářského důstojníka Ladislava Prei-
ningera  (1895–1941), popraveného za 1. stanného práva pro odbojovou činnost 
v rámci vojenské organizace Obrana národa. V r. 1950 prověřen KSČ kladně 
a hodnocen: „Spolehlivý a uvědomělý soudruh. Teoreticky vyspělý.“ Natočil 
propagandistický fi lm o tzv. číhošťském zázraku Běda tomu, skrze něhož přichá-
zí pohoršení (1950) či reportáž z pohřbu Klementa Gottwalda , autor publikací 
Díváme se na sovětský fi lm (1949) a Hledání televize (1966). Dle informací uve-
dených na internetových stránkách ČT se podílel na protiokupačním televizním 
vysílání v srpnu 1968, později byl nejspíše za tuto činnost z KSČ vyloučen. 

7  Jan Škorpík  (1916–1962), studoval lékařskou fakultu, v letech 1939–1945 věz-
něn v koncentračním táboře, po osvobození pracovník KV KSČ v Pardubicích. 
R. 1946 nastoupil jako redaktor do Zpravodajského fi lmu (Filmová kronika), 
v r. 1950 působil jako vedoucí redaktor Dokumentárního fi lmu a učitel RSŠ,
v r. 1952 přešel na MIO a krátce poté na MZV. Zde pracoval jako III. tajemník na 
čs. ZÚ v Berlíně, pak na tiskovém odboru MZV, v r. 1961 jmenován do funkce 
I. tajemníka na čs. ZÚ v Pekingu. 

8  Miroslav Dvořák  (1924 ), původním povoláním zámečník, v r. 1945 vstoupil do 
Pohotovostního pluku 1 SNB. Zde pracoval jako redaktor Týdne pluku, Osvě-
ty SNB, Obrany lidu a působil v tiskovém oddělení ministerstva vnitra. V úno-
ru 1948 sloužil u Hlavního velitelství SNB. Do zpravodajského oddělení Čes-
koslovenského rozhlasu nastoupil 1. 6. 1949. Spoluautor propagandistické 
proticírkevní knihy Co se skrývalo za zdmi klášterů (1950) a knihy o procesu
s M. Horákovou  a spol. Žoldnéři války (1950, spolu s Jaroslavem Černým ). 

9  Vavro Hajdů  (1913–1978), diplomat a komunistický politik, syn majitele sloven-
ských lázní Smrdáky. Za nacistické okupace odešel do Francie a posléze Velké 
Británie, kde sloužil v čs. zahraniční armádě. Od března 1945 působil v rozhla-
sovém oddělení čs. ministerstva zahraničních věcí, po osvobození vstoupil do 
KSČ a stal se jedním z jejích hlavních exponentů na tomto ministerstvu. Aktivně 
se zde účastnil únorového převratu, po němž byl jmenován náměstkem ministra, 
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a zasedal mj. v komisi, která z diplomatických služeb vylučovala „nespolehlivé“ 
zaměstnance. V souvislosti s odhalováním „protistátního spikleneckého centra“ 
byl zatčen a v procesu s R. Slánským  a spol. odsouzen v listopadu 1952 k doži-
votnímu vězení, propuštěn o 4 roky později. Začátkem 60. let rehabilitován, poté 
působil v Ústavu státu a práva ČSAV. Autor knihy Právní postavení obou němec-
kých států (1961) a spoluautor publikace Německá otázka 1945–1963 (1964). 

10  Jde patrně o chybu – míněna nejspíše rozhlasová komise, o fi lmové skupině se 
pojednává dále. 

11  Patrně míněn František Gel , vlastním jménem Seigel (1901–1972), novinář, pů-
vodně studoval práva, která nedokončil, a následně psal referáty ze soudních 
procesů do brněnského tisku. V r. 1924 nastoupil do brněnských Lidových novin, 
kde vedl rubriku Ze soudní síně, v r. 1926 přešel do pražské redakce. V letech 
1933–1939 pracoval jako redaktor a později jako šéfreportér listů vydávaných 
nakladatelstvím Melantrich. Za války působil ve Francii a v Anglii, mj. jako vo-
jenský redaktor u čs. samostatné obrněné brigády, se kterou se r. 1944 zúčastnil 
obléhání přístavu Dunkerque. Pobýval u ní až do května 1945. Oba jeho rodiče 
i bratr zahynuli v koncentračních táborech. V letech 1946–1953 působil v ČSRO, 
kde se proslavil zejména reportážemi z Norimberského procesu. Autor rozhla-
sových pásem o vědcích, překladatel E. M. Remarqua a M. Twaina. V 60. letech 
přednášel na Fakultě osvěty a novinářství UK. 

12  Bohdan Pošvic  (1921), novinář a diplomat. Po osvobození založil a vedl v Mělní-
ku týdeník Ohlas, který byl předán MNV a později OV KSČ, v letech 1946–1948 
pracoval v tiskovém oddělení ÚV KSČ, poté až do r. 1952 vedoucí redaktor vni-
tropolitické redakce ČSRO. Na základě dohody mezi Zdeňkem Novákem a Ale-
xejem Čepičkou působil od r. 1949 jako externí redaktor v oddělení politického 
zpravodajství a krátkých vln a měl na starosti církevní záležitosti. V r. 1952 pro-
puštěn s tím, že se dopustil řady politických chyb. Od r. 1953 pracoval jako ve-
doucí tiskového oddělení ministerstva státní kontroly, pak jako vedoucí tiskové-
ho oddělení n. p. Kniha, od r. 1955 v tiskovém odboru MZV. V letech 1960–1962 
vykonával funkci I. tajemníka na čs. ZÚ v Tunisu, pak působil na MZV v Praze, 
1966–1967 I. tajemník čs. ZÚ v Hanoji.

13  Míněn nejspíše Josef Cincibus  (1906–1980), rozhlasový novinář a reportér, v le-
tech 1935–1950 působil v Čs. rozhlase, za nacistické okupace spolupracoval 
s odbojem a na sklonku války byl vězněn. V letech 1945–1950 pracoval jako re-
portér zpravodajského oddělení, 30. září 1950 byl z politických důvodů z ČSRO 
propuštěn („Jeho příspěvky byly velmi dobré po odborné stránce. Postrádaly 
však někdy hlubokou politickou náplň. Dále se mu vytýká, že po celou dobu pů-
sobení v redakci si nedovedl najít vhodné, kádrově spolehlivé spolupracovníky 
a vychovat je.“). Poté pracoval až do r. 1971 jako redaktor gramofonových edic 
mluveného slova ve vydavatelství Supraphon. Člen KSČ od r. 1946, členství 
pravděpodobně zrušeno v r. 1972.
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D 8

1950, 26. květen, Praha – Koncept dopisu přednosty Kanceláře preziden-
ta republiky Bohumila Červíčka adresovaný předsedovi Státního soudu 
Hugo Richterovi , který obsahuje seznam pracovníků KPR, již se zúčastní 
procesu s Miladou Horákovou  a spol., a zároveň pokyny pro návštěvníky 
tohoto procesu.a 1 

President Státního soudu dr. Hugo Richter  sdělil, že pro proces ko-
naný u Státního soudu v Praze ve dnech 31. V.–9. VI.2 1950 reservu-
je pro KPR 2 vstupenky na každý den (kromě stálé vstupenky pro 
přednostu oddělení I/3) s tím, aby do soboty 27. V. 1950 byl mu za-
slán přesný seznam osob, kterým budou vystaveny vstupenky. 

Presidentu Státního soudu 
Dr. Hugo Richterovi  

V Praze – na Pankráci

Podle telefonického dohovoru s presidentem Státního soudu 
v Praze KPR zasílá jmenný seznam zaměstnanců, jímž mají býti vy-
staveny vstupenky na proces konaný ve dnech 31. V. – 9. VI. 1950 
u Státního soudu v Praze. 

Procesu u Státního soudu v Praze, konaném ve dnech 31. V. –9. VI.
1950 zúčastní se za KPR:
Středa 31. V. 1950 – Fr. Nečásek 3 Josef Kolář 
Čtvrtek 1. VI. 1950 – ing. Ludvík Frejka 4 Josef Fiala 
Pátek 2. VI. 1950 – Dr. Viktor Knap 5 Alois Žlábek 
Sobota 3. VI. 1950 – Božena Zemanová Otakar Procházka 

Pondělí 5. VI. 1950 – Dr. Pavel Eisler 6 Antonín Šebestián 
Úterý 6. VI. 1950 – Dr. František Ort  František Schönfeld 
Středa 7. VI. 1950 – Dr. Alois Brynda Antonín Šťovíček 
Čtvrtek 8. VI. 1950 – Alois Krbec František Hájek 
Pátek 9. VI. 1950 – František Nečásek  Jan Vozáb     
    

Podle předběžné informace líčení se koná vždy od 8 hod. ráno 
s polední přestávkou (asi 2 hod.) do 6 hod. večer. Vstupenky vysta-
vené podle seznamu pro jednotlivce na jméno obdrží každý, kdo se 
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vykáže průkazem totožnosti při vstupu do soudní budovy krajského 
soudu na Pankráci. 

Proto také pořadí ani delegáti nemohou býti dodatečně měněni.
Zprávu o průběhu a vlastních poznatcích sestaví každý z účast-

níků a odevzdá ji vždy druhý den přednostovi odd. I/3 do vlastních 
rukou nebo v uzavřené obálce.

Boh[umil] Červíček 7 v. r., 
přednosta Kanceláře presidenta republiky 

AKPR, složka T 2461/50 Proces s Miladou Horákovou, Závišem Kalan-
drou, Janem Buchalem a Oldřichem Peclem – trest smrti – milost neu-
dělena.
Originál, strojopisný koncept – 2 s.

a  V záhlaví dokumentu umístěno razítko Kanceláře prezidenta republiky. 

1  Dopis je opatřen číslem jednacím 112.079/50. S největší pravděpodobností se 
jedná o strojopisnou kopii dopisu, který byl odeslán. 

2 Ve skutečnosti byl proces ukončen již 8. 6. 1950.
3  František Nečásek , původním jménem Wagenknecht (1913–1968), novinář 

a komunistický politik. V době první republiky redaktor Rudého práva, za na-
cistické okupace odešel do Moskvy, kde působil jako vedoucí čs. exilového vy-
sílání. Po návratu do vlasti krátce pracoval v Mladé frontě, poté byl v letech 
1945–1948 pracovníkem KV KSČ v Praze. R. 1949 byl jmenován přednostou 
kulturního a tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky, kde praco-
val do r. 1953, poté působil několik měsíců jako tajemník ÚV KSČ. V letech 
1954–1959 ústřední ředitel Čs. rozhlasu, poté ředitel nakladatelství Odeon. Au-
tor životopisných publikací o K. Gottwaldovi  (Mládí Klementa Gottwalda, 1950; 
Klement Gottwald a mládež, 1953). 

4  Ludvík Frejka , původním jménem Ludwig Freund (1904–1952), národohos-
podář a komunistický politik. Studoval ekonomii na vysokých školách v Ber-
líně a v Londýně, člen německé komunistické strany od r. 1922, o rok později 
vstoupil do KSČ. Před válkou působil v severních Čechách jako funkcionář 
KSČ, dále v národohospodářském oddělení sekretariátu KSČ a v redakci ně-
meckého komunistického listu Rote Fahne. Za druhé světové války pobýval ve 
Velké Británii, kde se účastnil práce čs. demokratického exilu. Po válce působil 
jako tajemník národohospodářské komise ÚV KSČ a poradce K. Gottwalda, po 
únorovém převratu byl jmenován přednostou národohospodářského odboru 
Kanceláře prezidenta republiky. V lednu 1952 byl zatčen, v procesu s R. Slán-
ským  a spol. odsouzen v listopadu 1952 k trestu smrti a popraven.
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5  Správně Viktor Knapp  (1913–1996), právník a státní úředník, absolvent PF a FF 
UK. V letech 1949–1956 působil v Kanceláři prezidenta republiky, od r. 1951 
jako přednosta politického odboru. Poté vědecký pracovník a ředitel (v letech 
1956–1970 a 1990–1992) Ústavu státu a práva ČSAV, pedagogicky působil též 
na Vysoké škole politických a hospodářských věd a PF UK. V letech 1990–1992 
byl místopředsedou ČSAV. Autor řady publikací z oboru občanského práva 
a právní fi lozofi e (např. Vlastnictví v lidové demokracii, 1952; Filosofi cké problémy 
socialistického práva, 1967) a též memoárů Proměny času (1998), ve kterých se 
nijak nezmiňuje o procesu s M. Horákovou  a spol. (Pouze k procesu s R. Slán-
ským  uvádí, že „do poslední chvíle neměl tušení o tom, kdy proces bude, kdo 
všechno bude obžalován a jaké divadlo to bude“.) Jeho zpráva z procesu viz 
dokument č. 144.

6  Pavel Eisler  (1919–1967), ekonom a státní úředník, za druhé světové války 
sloužil v čs. zahraniční armádě ve Velké Británii, kde utrpěl zranění. Po válce 
působil jako čs. zástupce v OSN a dalších mezinárodních organizacích (např. 
v sekretariátu Evropské hospodářské komise), byl jmenován československým 
viceguvernérem Mezinárodního měnového fondu. Od r. 1948 pracoval v Kan-
celáři prezidenta republiky, odkud byl v r. 1951 propuštěn, v následujících letech 
byl zaměstnán jako dělník v ČKD. Od r. 1962 působil pedagogicky na Vysoké 
škole ekonomické, autor publikace Monopoly v chemickém průmyslu kapitalistic-
kého Československa (1959). V r. 1967 tragicky zahynul ve Švýcarsku po zasaže-
ní bleskem. Jeho jméno dnes nese jedna ze součástí knihovny VŠE. Část z jeho 
hlášení o návštěvě procesu s M. Horákovou  a spol. viz dokument č. 145.

7  Bohumil Červíček  (1895–?), právník a státní úředník. Po absolvování Právnic-
ké fakulty UK v r. 1923 působil v justiční službě, od r. 1936 pak ve funkci vrch-
ního odborového rady ministerstva spravedlnosti, byl členem sociálnědemo-
kratické strany. Za okupace pracoval jako prokurátor v Táboře a vrchní soudní 
rada v Praze. Po osvobození se jako přednosta trestně-politického oddělení 
ministerstva spravedlnosti podílel na vybudování a práci mimořádných lido-
vých soudů a Národního soudu, poté působil jako odborový přednosta v úřadu 
předsednictva vlády. Po únorovém převratu byl jmenován přednostou Kance-
láře prezidenta republiky, funkci vykonával do r. 1953. 
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D 9

1950, 27. květen, Praha – Zápis z porady představitelů ministerstva 
spravedlnosti, Státního soudu, Státní prokuratury, ministerstva vnitra 
a aparátu ÚV KSČ ohledně konkrétních příprav procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol., na které bylo u každého obžalovaného probíráno, jaké 
okolnosti údajné protistátní činnosti budou před soudem vyzdvihovány, 
jaké budou zamlčovány a na které se zaměří kampaň ve sdělovacích
prostředcích.  

Z á p i s

o instruktáži ve věci Direktorium, konané dne 27. května 1950 na 
ministerstvu spravedlnosti

Přítomni: ss dr. K. Klos , Richter a, Černý , Trudák , Kepák , Havelka , 
Vieska , Brožová , Sadil, Blecha, Baudyš , Matoušek 1, Moučka 2, Neuls , 
Slavík , Lacina , Blažek, Doušek, Polanský, Kučera, Urválek , Ziegler , 
Cícha, Aleš , Soukup.

Začátek: 8 hod.

Poradu zahájil s[oudruh] Ziegler  s tím, že dnes budou soudruhům 
dány podrobné instrukce týkající se procesu s Direktoriem.

Proces začíná ve středu 31. května 1950 v porotní síni na Pankráci. 
Všechny otázky budou probrány do podrobností, protože si v tom-
to procesu nemůžeme dovolit ani sebemenší nedbalost. Vypuštěny 
budou pouze otázky tisku a bezpečnosti, o kterých budou zvláštní 
porady těsně před procesem.

Na to s[oudruh] Richter  podává stručný referát, pokud se týká 
organisace procesu:

Proces je veřejný a veřejnost je organisována v rámci celostátním. 
Na proces jsou pozvány jednak všechny kraje, a to přes krajské se-
kretariáty strany, které ručí za spolehlivý výběr. Účastníky procesu 
jsou jak straníci, tak i nestraníci a jinostraníci, prověření se zřetelem 
k jejich oddanosti k lidově demokratickému zřízení. Kromě těchto 
krajů, z nichž každému je určen jeden den procesu, jsou pozvány 
i masové organisace (SČM, Svaz žen, SBS), PŠP, armáda a jednotliví 
straničtí činitelé. Tyto organisace a složky budou vysílat denně urči-
tý počet členů. 
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Všichni účastníci v porotní síni budou mít vstupenky na jména. 
Pro členy úředního aparátu (senát, prokurátoři, zapisovatelé) bude 
každodenně připraven oběd přímo v budově. Pro advokáty a novi-
náře to ovšem nebylo možno organisovat vzhledem k velkému kvan-
tu účastníků.

S[oudruh] Vieska  navrhuje, aby prokurátoři neseděli za pultem, 
jak je tomu zvykem, ale aby seděli v lavici naproti advokátům. V čele 
by seděl s[oudruh] Urválek  a vedle něho vždy prokurátor, který by 
právě vyslýchal. Dále by bylo dobře, aby výpovědní lavice obžalova-
ných byla umístěna více dozadu, než tomu obvykle bývá, vzhledem 
k tomu, aby se obžalovaní při odpovědích prokurátorů nemuseli otá-
čet.

S[oudruh] Ziegler  upozorňuje, že po stránce akustiky je vše za-
řízeno, ovšem v úterý před procesem bude ještě připraven přesný 
zasedací pořádek, který dosud není. O konečné úpravě mikrofonů 
vzhledem k akustice sálu a jejich přezkoušení podá zprávu v úterý 
s[oudruh] Černý . Proces má skončiti nejpozději v sobotu týden po 
zahájení procesu, tj. 10. června 1950, takže celkem potrvá po deset 
pracovních dnů.3 Podle plánu rozpočtu procesu na dny, který byl vy-
pracován 19. května [19]50, by mohl býti vynesen rozsudek dokonce 
již 9. června.

S[oudruh] Trudák  na to uvádí postup, jakým bude proces veden. 
Ve středu 31. května v 8 hod. bude vyvolání věci, zjištěno, zda obža-
lovaní byli řádně obesláni, načež budou zjišťována osobní data, při 
kterých se omezíme jen na generalia podle protokolu. Podrobnosti 
(např. původ) budou dotazovány teprve na začátku vlastního výsle-
chu obžalovaných.

S[oudruh] Trudák  se ovšem domnívá, že někteří obžalovaní (kon-
krétně Kleinerová) jsou na tom zdravotně dosti špatně, takže je prav-
děpodobné, že by tříhodinový výslech vestoje nevydrželi4, navrhuje 
proto, aby bylo dovoleno obžalovaným, budou-li příliš unaveni, se 
posadit.

K tomu ještě navrhuje s[oudruh] Vieska , aby obžalovaní měli stále 
k disposici vodu (minerálku).

S[oudruh] Ziegler  nepokládá obojí za závadné.
S[oudruh] Černý  žádá informaci, zda stráž má za každým obžalo-

vaným stát, či nikoliv, vypadá totiž divně, když stráž se během výsle-
chu obžalovaného, který trvá třeba několik hodin, po půlhodinách 
střídá.
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S[oudruh] Ziegler  k tomu udává skutečnosti z procesu proti Raj-
kovi5, kde stráž odvedla obžalovaného k lavici a pak se vrátila na své 
místo, kde zůstala po dobu výslechu sedět. Je to dobré, již také vzhle-
dem k tomu, že stráž obžalovaného zaclání. 

U s n e s e n o:  že obžalovaným bude podávána voda, při únavě 
jim bude poskytnuta možnost sednout si a stráže budou během vý-
slechu svého obžalovaného sedět. Zajistí s[oudruh] Černý . 

S[oudruh] Trudák  pokračuje v postupu přelíčení tím, že prokurá-
tor přečte žalobu a ti, kdož budou intervenovat, předají si obžalobub 

mezi sebou. 
S[oudruh] Ziegler  upozorňuje, že obžaloba má 40 stran, a nedo-

poručuje přesto, aby žaloba byla čtena střídavě. Naprosto vyluču-
je, aby obžalobu četla s[oudružka] Brožová  vzhledem k poměrnému 
vyčerpání. 

U s n e s e n o,  že žalobu přečte s[oudruh] Urválek .
Mezitím se dostavil s[oudruh] Dr. Klos , který svou dosavadní ne-

přítomnost omlouvá jistými naléhavými úkoly.6

S[oudruh] Klos  je toho názoru, že dnes bychom si měli probrat 
celý proces v kostce. Soustřediti se na obžalované a svědky a zdů-
razniti si některé okolnosti a věci, na které je nutno se koncentrovat,
popř. které je nutno vypustit či změnit formulaci.

V těchto směrnicích pak přistoupeno k probírání jednotlivých ob-
žalovaných:

I. 
H o r á k o v á.

Začlo by se přímo s protistátní činností (str. 67), tj. činností po-
únorovou, v kterýchžto směrech se povede její v ýslech.

U Vinoře je nutno se zastaviti a podrobně ji probrat.8 Iniciativa 
H.9 Vyzvednout otázku koncepce obžalovaných. Osvětlení, že nešlo 
o ideologii, je nutno správně a opatrně stylisovat otázky.

Ukázat, jak šel každý po své linii, jen z důvodů konspirativních. 
Přes Vinoř se dostaneme k otázce války. V okamžiku, kdy Horáková  
se zmíní o válce, ihned tuto otázku rozvést.

Zdůraznit konkrétní příkazy, které dal Zenkl  a spol.
Bude-li se mluviti o situačních změnách po únoru, zdůrazniti její 

stálé dobré zaměstnání i po únoru (žádná persekuce).
Zdůraznit, že nechtěla použít odborů k politické práci, ale že chtě-

la odbory rozbít a že jich chtěla použít ke špionáži.
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Tvoření sítě ze starých, profesionálních, korumpovaných sekretá-
řů. Dokázat Horákové , bude-li chtít zajet na politickou kolej, že to 
nebyla politika, ale špionáž, co ona prováděla.

Zdůraznit shodnost nynější koncepce nár[odních] socialistů 
s koncepcí za dr uhého odboje (s[oudruh] Boura  dodá dokument).

S[oudruh] Vieska  ještě prostuduje zahraniční projevy Ripky , 
Zenkla  a spol. a vybere důležité pasáže.

Po přečtení 4 bodů Ripkova  dopisu vyprovokovat obžalované 
k přiznání koncepce na západ.

Při stylisaci se v tisku nebude uvádět „drobní funkcionáři“. Bude 
se mluvit o „veřejných činitelích“.

Konkrétní zastrašovací dopisy se nebudou číst.10

Upozornit, že Horáková  dělala konečnou redakci zpráv, které byly 
posílány do zahraničí. 

Rozvést spojení s Rivenes (norská ambasáda), která odjela krátce 
po zatčení Neumannové 11.

Styk s diplomatickými zástupci všude vyzvednout a konkrétně 
jmenovat. Komentář o podrobné zprávě o dodávkách do SSSR.

Soudruh Havelka  vyžádá z vnitra zpět dokument o určitých oso-
bách, které nemají býti v procesu uvedeny, musí se rozepsat a dát 
soudruhu Urválkovi  a Trudákovi , kteří budou informovat senát.

Spojení na Pelantovou 12 rozvést u Kleinerové .
Rozvést a konstatovat z dokumentů shodnost kódů Horákové , 

Kleinerové  a Pelantové  při špionážní činnosti.
Aktivní přispění (sehnání cizí státní příslušnosti) při útěku Rip-

ky .
Pokus o pomoc při útěku Zenkla .
Soudruh Blecha přivede svědka této věci.
Rozdělení funkcí v hospodářských sektorech v případě převratu. 

S programem vůbec nevyrukovat.
Mikrofi lm.
V případě, že se bude mluvit o třech eventualitách, zaměřiti se na 

eventualitu třetí, to jest na válku.13

Nakonec ještě jako vyvrcholení znovu vyzvednout otázku války.

II.
N e s t á v a l  .

U Hospodářské rady je nutno podtrhnout, co to bylo za spolek.14

V případě zmínky o páté koloně nekomentovat v tisku.
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Dát pozor při formulaci, kdy je zmínka o tom, že nešlo o ilegální 
politické strany, ale že šlo o činnost špionážní. 

Zdůrazniti, že šlo o kriminelní činnost skupiny bez ideologického 
podkladu.

O tom, že v roce 1950 dojde k převratu a invasi do Sovětského 
svazu, pomlčet.15 

Padne-li slovo Rada svobodného Československa, musíme ukázat 
dokumenty a svědky, že jde o špionážní tlupu, peroucí se mezi se-
bou.16 Excerptační materiál zajistí soudruh Aleš  a soudruh Vieska .

Nutno se zastaviti u toho, že Nestával  u zpráv, které byly mnohdy 
lživé, aniž se přesvědčil o jejich pravdivosti, je schvaloval.

Při zmínkách o diplomatech se zaostřiti hlavně na americké (Ja-
kobs) a britské (Gibson) vyslanectví. V italském vyslanectví (Olivie-
ri) (bude ještě rozhodnuto), belgické (Moro-a) – rozvést, jugoslávské 
(Murko) – rozvést, se švýcarským vyslanectvím opatrně, francouzské 
(Eliot) – rozvést.

Zdůrazniti efektivní poškození Ripky  a Zenkla .
V řeči o zprávě Kleinerové  o převratu zeptat se podrobně na ob-

sah. Zastaviti se u programu Rady svobodného Československa a je 
třeba úplně to rozvést.

Za jejich okupační činností nepůjdem, na to bude jediná odpověď: 
Váš program byl již tehdy proti tomu, zač lid bojoval, to jest progra-
mem protilidovým.17

Musíme se zmínit, že Nestával dává pokyn Klímovi,18 aby se o své 
činnosti zmínil Zemínové .

Dotázat se, zda ho K leinerová  uznává za vedoucího skupiny.
Memorandum o intervenci zdůrazniti.19

Ukázat na úsilí Shafnerové20 o demokratické volby již v několika 
trestných věcech (excerpta).

U Nestávala přečíst dopis Pelantové  o pokynech k přechodu za 
hranice.

III.
H e j d a.

Bytová otázka – rozvést.21

Rozvést otázku vázaného vkladu.
Nedat mu příležitost k polemice.
Nepouštět se do programu 28. října.
Zaměřiti se opět na válku a špionáž.
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IV.
Z e m í n o v á.

Nemluviti při teroristických organisacích o počtu a charakteru 
(vojsko, SNB).

Otázka zmínky o bývalém presidentu Benešovi  bude ještě předlo-
žena soudruhem Klosem  k politickému rozřešení.22

Je třeba ukázat, že Zemínová  dávala rady, inspiraci atd.
Musí se ukázat na její zapojení přes určité lidi přímo na ústředí.
Případ s atomovou bombou.
Podnět organisování tajného systému podzemního odboje.
Koordinace převratu s válečnou agresí.
Dosažení kariéry za cenu krveprolití.
Atomisování odborů.
Soudruh Klos  ještě promluví s vedoucími soudruhy z vnitra o tom, 

zda budou konkrétně uváděna jména K arásek  a Nedoma .23

Vyzvednout, že Zemínová  dostala na svou zprávu ze zahraničí od-
pověď smluveným heslem v Hlasu Ameriky.

Konfederace – jen když Zemínová  sama na ní dojde.
Zdůrazniti spojení Zemínové  s Ambrožem (CIC)24.

V.
P ř e u č i l .

Kde bude řeč o puči, je nutno dospět k doznání obžalovaných, že 
nic takového by u nás nemělo úspěchu a že se počítalo se zahraniční 
intervencí.

U Novotného 25 poukázat na rozdílnost method.
Spojení s Američany a CIC.
Musíme se vyvarovat nazývat každou zprávu špionáží, ale nazývat 

ji štvaním proti republice.
Vyzvednout, že úkolem Hospodářské rady byla koncepce převáž-

né většiny zaměstnavatelů (1 třetina). 
Sociální otázky. Pátá kolona v případě války.

VI.
B u c h a l . 

Úvod jen zcela stručně.
Zdůraznit žádost Buchala  na vyslanectví SSSR, aby se toto nevmě-

šovalo do našich vnitřních záležitostí, a naproti tomu žádá americké, 
anglické a francouzské vyslanectví o podporu.
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Postaviti ho jako bezohledného kariéristu a teroristu.
Rozvést stanné právo.26

Ukázat válečnou koncepci.
Cizí letadla na Ostravsku.
Přečíst výňatky z dopisu Zenklovi .
Při zmínce Buchala  o zradě v řadách SNB a v armádě opatrně.
V místě, kde Zenkl  říká, že puč by byl vhodný na podzim roku 

1948 – rozvést.
Buršíka 27 vynechat.

VII.
K l e i n e r o v á.

Přejít úvod a ihned přistoupiti k činnosti Kleinerové .
Soustřediti se na špionáž.
K vysílačce jen to, že zajišťovala její úkryt a případnou opravu.
Na koncepci svobodných voleb reagovat tak, jak již bylo řečeno.
Zdůrazniti stanovisko k Titovu režimu. Rozvést odjezd Pelantové  

na norský pas.
Rozvést dopis, kde Kleinerová  říká, že západ bude bojovat raději 

na Visle než na Labi.
Výpis z Ripkova  dopisu rozsáhle rozvést.
Nijak ji nediferencovat, jen její skupinu odlišit větší agresivností. 

Konstatovat, ale nečíst p omlouvačné články.
Špionážní zprávy, vynechat zprávu o poměru československé ko-

runy k rublu.
Zprávu o zasedání vlády – vynechat.
Přímo položit otázku, v jakém rozsahu byla špionáž rozvedena.
Všude použít otázku, k čemu měla sloužit, proč atd.     

VIII.
P e c l  .

Vyzvednout jeho minulou činnost. Založení obchodní společnosti 
Continental. Výslech svědka k jeho činnosti podnikatelské. Na me-
moranda se ještě podíváme. O Stránském28 mluviti tak, jak to kon-
krétně vyplyne. Ukázat na dvě cesty špionáže.

Použít kladný poměr Pecla  k atlantickému paktu.
Demonstrovat jeho poměr k Titově politice.
Použít archiv dokumentů.
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Zdůrazniti, že spolupracoval na úpravě špionážních zpráv spolu 
s Kleinerovou .

Zabýval se násilným převzetím moci.

IX.
K a l a n d r a.

Otázku Josefa Slezáka 29 nechat vyplynout.
Nechat Kalandru  usvědčiti Peclem .
Svobodné volby.
Cesta Kalandry  přes špionáže k sabotážím.
Komplot reakčních vůdců ještě před únorem.
Zdůrazniti, že přesto, že byl sociálním demokratem ve volbách 

v roce 1946, volila korporativně celá skupina národní socialisty.
Články v národně socialistickém odborářském časopise, v nichž usi-

luje o sblížení nár[odních] soc[ialistů] se soc[iálními] dem[okraty].
Převahou se soustřediti na špionážní činnost.
Jako ilustraci uvést, že trockistická činnost vede ke špionáži.
Postaviti, jak se zde obě strany (soc[iální] dem[okraté] a nár[odní] 

soc[ialisté]) sešly v dojemné shodě.
Několik otázek k dokreslení jeho charakteru jako rozbíječe dělnic-

ké třídy, fabrikanta a trockisty.

X.
P e š k a.

Nemluvit o jeho činnosti v parlamentě.30

Vytáhnout z deníku31 činnost Krajiny  jako člena gestapa.32

Docházky na francouzské vyslanectví.
Nezabývat se činností předúnorovou.33

Soustřediti se na vysílačku, soustředění sil v podzemí, pokus o na-
vázání spojení s vojáky a svědecká výpověď Hasterlíkac 34 . 

Navést se do pravicové sociální demokracie jako špionážní cen-
trály.

Soustřediti se na dopis a činnost Haise. 
Ukázat rozhlasový projev Majera d 35, kde nadává na první máj pod 

patronací policie a na druhé straně chválí žurnál o prvním květnu 
v Anglii.

Kubelík 36, ať vyplyne z procesu. 
Úsilí o kontrarevoluci.
Použít Kreibichova  elaborátu.
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XI.
D u n d r.

Výpověď Hasterlíka, použít téhož dokumentu jako u Pešky e a Ka-
landry . 

Okupační činnost, konfi dentství s gestapem37.
Bude třeba rozhodnout ještě otázku svědka V.38

XII.
H o s t i č k a.

Rozvést spoje na cizí zastupitelské úřady.
Pro spojení se Žemlou 39 využít materiál excerpt (vražda Schram-

ma f a Krátkého 40).
Navoditi to tím, že z této fronty vycházely nejvážnější útoky proti 

nám.
Poškození plynového potrubí z Prahy do Mostu.41

Charakteristický rys je, že byl soupis lidí, které je nutno odstraniti 
(zavražditi).

Všechny diplomaty možno namočit.
Jestliže Parri vyplyne, použít jej.
Útok na Vatikán.
Použíti tzv. „fi alové internacionály“42.
Zdůrazniti, že Kolin vytvořil s Weilandem a Juditkou illegální ná-

rodní výbor, který zastřelil veřejného činitele.
O Sedláčkové není nutno se zmiňovat.
Vnitrostranické zprávy čsl., falešně líčící poměry u nás.
Soudruh Baudyš  dodá materiál v Juditkovi.

XIII.
K ř í ž e k.

Omezit se při výslechu Křížka , že se spojil s Paligou, který měl 
určité informace týkající se Sovětského svazu a určitých jeho opat-
řeních.

Přerušení styků dělo se na příkaz americké agentury ve Vídni.
Pokud bude prokurátor klást otázku ohledně špionáže, říci kon-

krétně: Jako špionážní činnost „např. ...“, aby bylo vidět, že jde o je-
den z četných špionážních případů.

Mluviti pouze o vyvezení vynálezu, neuvádět vynálezce.
Na okraj použít přetahování majetku šlechty za hranice .
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Zprávy o procesu s generálem Píkou, jeho činnost se zahraniční-
mi diplomaty, jednak jako špiony a jednak jako lidmi honícími se za 
majetkem.

Zapsala: Ryplová    

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 7 s.

a V celém dokumentu chybně uváděno „Richtr“.
b Původně napsáno slovo „obžalované“.
c V celém dokumentu chybně uváděno „Hastrlíka“.
d Chybně uvedeno „Mayera“.
e Chybně uvedeno „Peška“.
f Chybně uvedeno „Šrama“.

1  Otakar Matoušek  (osobní data nezjištěna), vojenský soudce a justiční pracov-
ník. Od r. 1948 působil jako předseda jednoho ze senátů Státního soudu v Pra-
ze, vzhledem ke své vojenské hodnosti (plukovník) byl činný především ve 
vojenských případech. Byl mj. předsedou senátu, který v lednu 1949 odsoudil 
k trestu smrti gen. Heliodora Píku , osobně se zúčastnil jeho popravy. V září 
1949 díky znalosti maďarského jazyka navštívil jako pozorovatel spolu s J. Vies-
kou  proces s László Rajkem  v Budapešti. V procesu s M. Horákovou  a spol. pů-
sobil jako člen senátu, v průběhu soudního jednání se choval značně pasivně. 

2  Milan Moučka  (1922), vyšetřovatel Státní bezpečnosti, bratr herce Jaroslava 
Moučky , původním povoláním truhlář. Po r. 1939 se angažoval v komunis-
tické odbojové skupině v Jihlavě a podílel se na rozšiřování ilegálního tisku, 
v létě r. 1941 byl zatčen gestapem a odsouzen ke dvěma letům žaláře, propuštěn
r. 1943. Jeho strýc Antonín Moučka , římskokatolický kněz, byl za války vězněn 
za protiněmecká kázání. 1. 10. 1945 nastoupil k StB, kde působil nejprve jako 
referent v Jihlavě a v Brně, od dubna do září 1949 pak jako zástupce náčelníka 
služebny v Uherském Hradišti, která patřila k nejbrutálnějším součástem StB.
1. 10. 1949 byl jmenován náčelníkem VI B odboru HS StB v Praze, kde se po-
dílel na vyšetřování řady významných případů. Byl velitelem vyšetřování (tzv. 
bicí skupiny) v procesu s M. Horákovou  a spol. V říjnu 1953 byl ustanoven ná-
čelníkem Správy vyšetřování StB. 10. 2. 1956 mu bylo navrženo vyznamenání 
Za zásluhy o obranu vlasti s odůvodněním: „Aktivně se podílel na řízení a pří-
mém vyšetřování mnoha významných případů, kde bylo docíleno dobrých vý-
sledků. Za mimořádné pracovní úspěchy byl několikrát pochválen a odměněn. 
Za úspěšné plnění úkolů při vyšetřování protistátního spikleneckého centra 
byl vyznamenán Řádem práce a mimořádně povýšen.“ O necelé dva měsí-
ce později byl (patrně v souvislosti s odhalením Stalinova  kultu osobnosti na
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XX. sjezdu KSSS) ze služeb ministerstva vnitra propuštěn. Za své činy z období 
50. let byl po r. 1989 vyšetřován, soud ale v r. 2003 konstatoval, že jeho skutky 
jsou promlčené. 

 3 Proces trval osm pracovních dní a byl skočen 8. června 1950. 
 4  A. Kleinerová  se o Vánocích r. 1949 pokusila ve vazbě o sebevraždu, poté odmí-

tala stravu a v době procesu vážila 45 kg. StB se pokoušela zlepšit její zdravotní 
stav i prostřednictvím konfi dentky, nasazené k ní na celu, která přemlouvala 
Kleinerovou , aby „dobře jedla“. Viz KAPLAN, Karel : Druhý proces, s. 186–187. 
Kleinerová  nakonec absolvovala celý výslech před soudem vestoje.  

 5  László Rajk  (1909–1949), maďarský komunistický politik, v letech 1946–1948 
ministr vnitra Maďarské lidové republiky, od r. 1948 ministr zahraničí. V květ-
nu 1949 zatčen a ve vykonstruovaném procesu v září 1949 odsouzen k trestu 
smrti a následně popraven. Rajkův  proces navštívili jako pozorovatelé přísluš-
níci čs. justice B. Ziegler , J. Vieska , H. Richter  a O. Matoušek .  

 6  K. Klos  byl nejspíše pro instrukce k procesu na „vyšších místech“ – těžko si lze 
představit, jaké naléhavější úkoly v této době měl.   

 7 Patrně se jedná o číslo stránky ve scénáři nebo režijní knize procesu. 
 8  Míněna schůzka na faře ve Vinoři, která se uskutečnila počátkem září 1948 za 

účasti Milady Horákové , Vojty Beneše , Josefa Nestávala , Zdeňka Pešky  a Vojtě-
cha Jandečky .

 9  Míněno patrně, aby bylo zdůrazněno, že schůzka ve Vinoři se uskutečnila z ini-
ciativy M. Horákové. Dostupné prameny to však nepotvrzují – velice aktivní 
byl v tomto ohledu i sociální demokrat Zdeněk Peška.

10  Míněny dopisy nižším funkcionářům „obrozené“ Národní fronty, jejichž zasí-
lání měli údajně plánovat příslušníci tzv. národněsocialistické šestky. 

11  Leontýna Neumannová  (1890–?), učitelka hudby na pražské konzervatoři. Za 
nacistické okupace vězněna pro odbojovou činnost v koncentračním táboře 
Ravensbrück, od dubna 1948 byla kandidátkou na členství v KSČ. V letech 
1948–1949 spolupracovala s M. Horákovou při odesílání dopisů do zahrani-
čí prostřednictvím pracovníků norské ambasády. V procesu s M. Horákovou  
a spol. vystupovala jako svědkyně, v jednom z následných procesů odsouzena 
ke 30 rokům žaláře.     

12  Růžena Pelantová  (1886–1959), sociální pracovnice a politička národněsocia-
listické strany, původním povoláním učitelka. Za první světové války pobývala 
v USA, kde se účastnila čs. zahraniční akce, v letech 1922–1939 působila jako 
předsedkyně sociální komise Čs. červeného kříže. V letech 1943–1945 byla za 
účast v protinacistickém odboji vězněna, v letech 1945–1948 vykonávala funkci 
zástupkyně primátora hl. města Prahy. Po komunistickém převratu odešla do 
exilu, kde aktivně pracovala v organizacích čs. demokratického exilu (předsed-
kyně Národní rady žen svobodné ČSR). V procesu s M. Horákovou  a spol. často 
uváděna jako představitelka „zrádné emigrace“, spolupracující s obžalovanými. 
Jejím manželem byl spisovatel Karel Pelant  (1874–1925).     

13  Jednalo se o eventuality mezinárodního vývoje, které byly diskutovány v tzv. 
ilegální šestce národněsocialistické strany. Prokurátor Urválek  dle stenozá-
znamu soudního jednání nenechal M. Horákovou  ani vyjmenovat všechny tři 
eventuality a přesně podle tohoto pokynu hned rozváděl alternativu válečného 
konfl iktu a žádal po M. Horákové podrobnosti, jak si se svými přáteli tuto válku 
představovala.
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14  Skupina kolem ing. Františka Klímy  (viz pozn. č. 18), která dle konstrukce ar-
chitektů „největšího politického procesu“ měla připravovat hospodářský pro-
gram „záškodnického spiknutí“. Její členové byli souzeni ve zvláštním procesu 
ve dnech 25.–28. 7. 1950.

15  O invazi do SSSR se skutečně při výslechu J. Nestávala  nehovořilo. 
16  Rada svobodného Československa (RSČ) – organizace čs. demokratického 

exilu po únoru 1948. Byla založena 25. 2. 1949 ve Washingtonu, v jejím čele stál 
třicetičlenný výbor složený z bývalých ministrů, poslanců a dalších význam-
ných osobností čs. politického života (např. I. Ducháček , J. Firt , gen. S. Ingr ,
A. Klimek , J. Lettrich , V. Majer , Š. Osuský , F. Peroutka , J. Slávik , J. Stránský ,
H. Ripka  a další). Až do r. 1974 předsedal RSČ bývalý náměstek před-
sedy vlády Petr Zenkl . RSČ pravidelně komentovala dění v Českoslo-
vensku, vydávala periodika Zprávy a Hlas Československa. V r. 1993 byla
reorganizována na Radu vzájemnosti Čechů a Slováků, v jejímž čele stojí Moj-
mír Povolný .

17  Představitelé odbojové organizace Obrana národa, se kterou J. Nestával  až do 
svého zatčení v červenci 1940 úzce spolupracoval, navázali v létě 1941 kontak-
ty s vedoucími aktivisty komunistického odboje a shodli se s nimi na založení 
jednotného zastřešujícího orgánu celého domácího odboje s názvem Ústřední 
národně revoluční výbor Československa (ÚNRVČ). Rozvinutí činnosti tohoto 
orgánu zabránily represe související s nástupem R. Heydricha v září 1941.

18  František Klíma  (1901–1959), inženýr a ekonom, příslušník národněsocialistic-
ké strany, působil jako ředitel Čs. spořitelny. Po únoru 1948 udržoval kontak-
ty s některými bývalými národněsocialistickými politiky. V r. 1949 byl zatčen 
a obviněn z vedení tzv. Hospodářské rady. V procesu s M. Horákovou  a spol. 
vystupoval jako svědek, v jednom z následných procesů byl odsouzen k 25 le-
tům odnětí svobody, ve vězení zemřel.

19  Míněno memorandum adresované OSN, které údajně připravoval O. Pecl  a kte-
ré mělo požadovat po mezinárodním společenství intervenci ohledně uspořá-
dání svobodných voleb v Československu.   

20 Správně Schaff nerové.
21  Před soudem zaznělo, že v ekonomickém programu, který Hejda  vypracoval, se 

počítalo se zvýšením nájemného. Hejda  tak byl prezentován jako člověk, který 
nepřál dělníkům velké byty, zatímco sám bydlel v pětipokojovém bytě.   

22  Při výslechu F. Zemínové  se nakonec o E. Benešovi  mluvilo – údajně jej chtěl
J. Buchal po únoru 1948 převést přes hranice a napsal mu za tím účelem něko-
lik dopisů. Beneš mu odpověděl a jeho dopis pak Buchal ukazoval Zemínové. 

23  Karel Karásek  a Josef Nedoma byli souzeni v procesech navazujících na procesy 
s M. Horákovou a spol.

24  Míněn František Ambrož  (osobní data nezjištěna), příslušník národněsocialis-
tické strany a účastník protinacistického odboje, spolupracovník J. Nestávala  
a F. Zemínové . Po únoru 1948 odešel do exilu, kde působil proti komunistické-
mu režimu v Československu. V procesu s M. Horákovou  a spol. byl prezento-
ván jako agent CIC.   

25  Míněn nejspíše Ludvík Novotný  (osobní data nezjištěna), bývalý poslanec Ústa-
vodárného Národního shromáždění za národněsocialistickou stranu v Pardu-
bickém kraji.

26  Míněno stanné právo, které údajně hodlal vyhlásit Jan Buchal  v případě proti-
komunistického převratu. Předseda senátu K. Trudák  při Buchalově  výslechu 
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uvedl, že zatímco komunisté v únoru 1948 stanné právo nevyhlásili, jejich od-
půrci jej připravovali.   

27  Míněn Josef Buršík  (1911–2002), důstojník a významný představitel čs. protina-
cistického odboje. Původním povoláním stavební asistent a projektant, na konci 
30. let se podílel na výstavbě pohraničního opevnění, v letech 1933–1936 absol-
voval základní vojenskou službu. V létě 1939 odešel do čs. vojenské jednotky 
v Polsku, se kterou později přešel do SSSR. V březnu 1943 bojoval v bitvě u So-
kolova a jako velitel roty středních tanků T-34 v listopadu 1943 v bitvě o Kyjev, 
za niž byl vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu s právem nosit Zlatou 
hvězdu. Zúčastnil se i dalších bitev na východní frontě (karpatsko-dukelské ope-
race, ostravské operace) a na konci války zastával hodnost kapitána. Po osvo-
bození sloužil i nadále v čs. tankovém vojsku v různých velitelských funkcích. 
V červnu 1949 mu Jan Buchal  a Alois Míka  nabídli vedení jejich ilegální skupiny, 
což odmítl, jelikož se obával provokace. V listopadu 1949 byl StB zatčen a vyšet-
řován, před fyzickým mučením a drakonickou perzekucí jej patrně zachránilo 
vysoké sovětské vyznamenání . V prosinci 1949 byl odsouzen k 10 letům vězení, 
po odvolání mu byl trest zvýšen na 14 let. Z výkonu trestu se mu podařilo bě-
hem hospitalizace v Olomouci v srpnu 1950 uprchnout do SRN, později žil ve 
Velké Británii. Na protest proti srpnové invazi vrátil v r. 1968 sovětská vyzna-
menání. Po r. 1989 byl rehabilitován, povýšen na generálmajora a dekorován 
Řádem M. R. Štefánika. Autor vzpomínkové knihy Nelituj oběti (1992).

28  Míněn redaktor agentury United Press Stránský, kterého O. Peclovi  a Z. Kalan-
drovi  doporučila zaměstnankyně této agentury Mary Bakerová . O svých schůz-
kách se Stránským vypovídal ve svém výslechu před soudem Z. Kalandra .    

29  Míněn patrně bratr MUDr. Otakara Slezáka , o kterém se ve svém výslechu před 
soudem zmínil Z. Kalandra . 

30  Z. Peška  byl poslancem Prozatímního Národního shromáždění od října 1945 
do června 1946 a byl aktivní zejména v ústavně-právním výboru. Podílel se 
zde na přípravě nové ústavy a vystupoval zejména proti komunistickým návr-
hům.

31  Výběrovou edici deníkových záznamů Z. Pešky  z let 1945–1948 viz KOURA, 
Petr  – SOMMER, Vítězslav : „Ve vládě s komunisty nebudeme míti žádný vliv.“ 
Deníkové záznamy profesora Zdeňka Pešky  z let 1945–1948. In: Paměť a dějiny, 
2007, roč. 2, č. 1, s. 131–154.

32  Obviňování Vladimíra Krajiny  (1905–1993), generálního tajemníka národně-
socialistické strany v letech 1945–1948, ze spolupráce s gestapem bylo častou 
a obvyklou dehonestací tohoto jediného přeživšího člena Ústředního vedení 
odboje domácího ze strany KSČ.   

33  Vedle výše zmíněných Peškových  aktivit v parlamentu je patrně míněna též 
jeho činnost v době okupace, kdy byl v prosinci 1939 zatčen a za spoluautorství 
jednoho z prvních programů domácího odboje vězněn do konce války. 

34  Pavel Hasterlík  (1907–?), pracovník organizace YMCA a člen sociálnědemo-
kratické strany. Za druhé světové války odešel do Polska a později přes SSSR 
do Egypta, kde sloužil v čs. zahraniční armádě a bojoval u Tobruku. V r. 1949 
byl zatčen a jako svědek vystupoval v procesu s M. Horákovou  a spol. V dubnu 
1951 byl v jednom z následných procesů odsouzen k trestu 23 let odnětí svo-
body, propuštěn v r. 1960.

35  Václav Majer  (1904–1972), sociálnědemokratický politik a publicista, původ-
ním povoláním horník. Za nacistické okupace odešel do exilu, kde bojoval 
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v čs. zahraniční armádě, poté se účastnil práce čs. státního zřízení ve Velké Bri-
tánii. V letech 1944–1945 byl ministrem průmyslu v exilové vládě, poté až do
r. 1945 ministr výživy. Hlavní představitel protikomunistického křídla v sociál-
ní demokracii , v letech 1945–1948 člen jejího předsednictva. V únoru 1948 
ostře vystupoval proti KSČ a podal demisi, záhy poté odešel do zahraničí, kde 
působil v exilových strukturách proti komunistickému režimu. 

36  Míněn patrně Jiří Kubelík  (1903–?), generální ředitel znárodněného kožeděl-
ného průmyslu, který po únoru 1948 navázal kontakty se skupinou sociálních 
demokratů kolem Z. Pešky . 

37  V. Dundr  byl za nacistické okupace uvězněn a bylo mu slíbeno propuštění vý-
měnou za napsání článku kritizujícího bolševismus, což Dundr  učinil.

38  Míněn Josef Vávra-Stařík . Blíže k jeho osobě i k okolnostem jeho vystoupení 
při procesu s M. Horákovou  a spol. viz dokument č. 3, pozn. č. 10.     

39  Míněn Jan Žemla  (1900–1972), politik Čs. lidové strany, absolvent Vysoké školy 
mlynářsko-pekařské v Pardubicích (inženýr). Po únoru 1948 založil protiko-
munistickou odbojovou skupinu a po jejím odhalení na podzim 1948 uprchl 
do exilu. V červnu 1949 byl odsouzen v procesu s příslušníky této skupiny 
v nepřítomnosti k trestu smrti. V rámci procesu s M. Horákovou  a spol. často 
označován za vraha a amerického špiona.

40  Míněn student obchodní akademie Lubomír Krátký , který byl 11. 1. 1949 za-
vražděn v Pardubicích. Za důvod jeho vraždy byl označen fakt, že jeho otec byl 
předsedou ONV a sám Krátký  se angažoval v SČM. Za iniciátora vraždy byl 
označen ing. Žemla, který se měl tímto způsobem údajně mstít z exilu za likvi-
daci jeho odbojové skupiny. Vražda Krátkého  nebyla objasněna. S tímto činem, 
stejně jako s vraždou mjr. A. Schramma  27. 5. 1948, neměl B. Hostička  nic spo-
lečného.

41  Tento záměr byl zmíněn např. v článku V. Slavíka  v Rudém právu (viz dokument 
č. 101). 

42  Míněna patrně tzv. zelená internacionála, uměle vykonstruovaná skupina, v je-
jímž rámci byli v dubnu a v červenci 1952 odsouzeni k vysokým trestům kato-
ličtí intelektuálové (B. Fučík , J. Zahradníček , Z. Kalista  a další).
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D 10

1950, 1. červen, Praha – Tajné instrukce vedoucích pracovníků Ústřední-
ho výboru KSČ Marie Švermové  a Gustava Bareše  k organizování ohlasu 
procesu s Miladou Horákovou  a spol. rozeslané dálnopisem jednotlivým 
krajským stranickým orgánům.a 

Všem krajským výborům,
vedoucím krajským tajemníkům,
kult[urně] prop[agačním] t ajemníkům.

Dne 31. května byl zahájen v Praze proces s vedením záškodnické-
ho spiknutí proti republice. V procesu jsou obžalováni bývalí vedou-
cí činitelé nár[odně] soc[ialistické] strany, lidovců, pravicoví vůdco-
vé sociálních demokratů a trockistů, kteří po únoru 1948 vytvářeli 
illegální ústředí kontrarevoluce a ve spojení se zrádnou zahraniční 
emigrací prováděli špionáž, záškodnictví, organisovali teroristické 
činy, rozvraceli republiku a naše hospodářství; usilovali o násilné 
obnovení kapitalismu cestou války, vedené západními imperialisty 
včetně západního Německa proti Československu.

Tento proces strhuje masku se zločinecké tváře vnitřní a zahra-
niční reakce, musí se stát v tomto směru školou našeho pracujícího 
lidu, burcovat k bdělosti, semknout všecky čestné, vlastenecky cítící 
lidi k rozdrcení reakčních nepřátel republiky, nepřátel naší socialis-
tické výstavby.

Je třeba, aby si celá strana uvědomila význam tohoto procesu a do-
vedla jej široce osvětlit našemu lidu:
1.  Organisujte zpravodajství o procesu. Zařiďte vylepování novin se 

zprávami o procesu, vysílání zpráv závodním a místním rozhla-
sem, event[uálně] hromadný poslech v hostincích, v klubech atd., 
uspořádání vývěsných skřínek, bleskových plakátů, závodní časo-
pisy. Vysílejte z krajů na proces úderníky a jiné autoritativní lidi, 
požívající vážnosti ve svém okolí.

2.  Rozviňte agitaci o významu procesu. Uspořádejte besedy v závo-
dech, na stavbách, v kancelářích, na vesnicích. Použijte pro tyto be-
sedy jako referenty zejména lidi, kteří se přímo jako diváci účast-
ní osobně procesu. Bude dobré, jestliže vystoupí úderníci, vážení 
představitelé inteligence, dále pak příslušníci jiných politických 
stran Národní fronty, masových organisací.
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3.  Široce podchyťte ohlas procesu. Nechť promluví hlas lidového 
hněvu. Nechť k procesu zaujmou stanovisko závodní rady, různé 
porady a schůze, které se v těchto dnech konají, masové organisace 
atd. Nechť promluví i jednotlivci, dělníci a úderníci svými pracov-
ními závazky, které budou odpovědí na pokus reakce o rozvráce-
ní republiky. Připravte závodní schůze a projevy, na nichž náš lid 
řekne, že zesílí bdělost, že zvýší své pracovní úsilí, že zbytky roz-
vratné reakce rozdrtíme. V těchto usneseních nechť je také žádáno 
spravedlivé a přísné potrestání rozvratných zločinců.

4.  Boj proti velezrádné reakci je věcí celé Národní fronty. Projednejte 
stanovisko k procesu v akčních výborech Národní fronty a docilte, 
aby bylo projednáno v organisacích ostatních stran Národní fron-
ty a v masových organisacích.

5.  Organisujte podávání zpráv. O usneseních, projevech a akcích po-
dávejte neprodleně zprávu Rudému právu a ostatnímu tisku.
Podejte nám obratem zprávu, jaká opatření jste v kraji učinili 
a jaký má proces ohlas. Podávejte nám každodenně hlášení o ná-
ladách, o ohlasu, o příp[adných] incidentech a všech pozoruhod-
ných zjevech v souvislosti s procesem jakož i o Vašich opatřeních. 
Zorganisujte si podobné zpravodajství ze závodů, obcí a okresů.

6.  Zvyšte bdělost. Ve dnech procesu zkontrolujte a zlepšete všechna 
nutná opatření k ochraně našich budov, sekretariátů, závodů atd. 
V zárodku znemožněte jakékoli provokace.

        
Švermová 1 v. r.

        B areš  v. r.

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 1–3. 
NA, f. 05/11, sv. 147a, a. j. neuvedena, fol. 1–2. 
KAPLAN, Karel: Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“,
s. 283–284. 
Přepis, strojopisná kopie – 2 s. 

a  V pravém horním rohu strojopisný nápis „Dálnopisem“, v levém horním rohu 
strojopisný nápis „Tajné“.

1  Marie Švermová  (1902–1992), komunistická politička, manželka novináře Jana 
Švermy  (1901–1944) a sestra komunistického bezpečnostního pracovníka Kar-
la Švába . Do KSČ vstoupila v r. 1921, v letech 1929–1938 byla členkou ÚV KSČ, 
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za nacistické okupace působila v zahraničním odboji v Moskvě. Vysoké stranic-
ké funkce zastávala též po osvobození. V letech 1945–1951 zasedala v předsed-
nictvu ÚV KSČ, zároveň do r. 1949 vedla organizační oddělení ÚV KSČ, poté 
působila jako zástupkyně generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského . 
V únoru 1951 zatčena, zbavena všech stranických funkcí a obviněna ze spolu-
účasti v tzv. protistátním spikleneckém centru. V r. 1954 odsouzena na doživo-
tí, o dva roky později propuštěna a v r. 1963 soudně i stranicky rehabilitována, 
aktivně se účastnila tzv. reformního procesu. V březnu 1968 na veřejném shro-
máždění ve Slovanském domě vzpomínala na Miladu Horákovou  těmito slovy: 
„Dr. Milada Horáková  byla politicky vyspělá, vzdělaná a měla všechny předpo-
klady k tomu, aby se stala jednou z vedoucích osobností našeho politického ži-
vota. Pravda je, že jsme byly dobré přítelkyně. Míru její viny nemohu posoudit. 
Jsem však přesvědčena, že trest nebyl úměrný, a cítím se vinna, že jsem sama 
veřejně nevystoupila na její obranu. Byl to první příkladný proces inscenovaný 
berijovci na odhalení páté kolony u nás. Úloha sovětských poradců je dnes již 
víceméně známa. Nebýt tohoto zásahu zvenčí, nikdy by nebylo k těmto tragic-
kým událostem došlo.“ (Cit. dle RADOTÍNSKÝ, Jiří : Rozsudek, který otřásl svě-
tem, s. 13.) Jako jedna z prvních podepsala Chartu 77.
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D 11

1950, 1. červen, Hradec Králové – Dálnopis pracovníka Krajského vý-
boru KSČ v Hradci Králové Bohumila Muchy 1 zaslaný sekretariátu ÚV 
KSČ v Praze, který informuje o opatřeních přijatých v souvislosti s kam-
paní provázející proces s Miladou Horákovou  a spol.

Váš dálnopis byl ihned projednán sekretariátem KV KSČ a učině-
na potřebná opatření.

1.  Dnes v 19. hod[in] bude provedena instruktáž všech složek NF na 
KAV NF.

2.  Úkoly byly konkretisovány a ve formě plánu akce kurýrem ode-
slány všem okresním sekretariátům, které zařídí, aby kampaň byla 
rozvinutá na vš ech okresech už během zítřka.

3.  Ve všech okresech probíhají zítra a pozítří okrskové porady ve-
doucích desítkových důvěrníků, kteří budou instruovány [sic], aby 
ihned zapojili do akce agitační důvěrníky. V okrese Hradec Králo-
vé tato instruktáž probíhá již dnes večer.

4.  Sekretariáty OV KSČ budou denně do 18 hod[in] podávat zprávy 
o učiněných opatřeních a ohlasu ve veřejnosti, zvláště ve velkých 
závodech.

KV KSČ Hradec Králové – kult[urně] prop[agační oddělení] 
zást[upce] ved[oucího] taj[emníka] B[ohumil] Mucha 

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 4.
NA, f. 100/24, sv. 62, a. j. 945, fol. 5.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

1  Bohumil Mucha  (1910–?), původním povoláním učitel, člen KSČ od r. 1945. 
Absolvoval ÚPŠ ve Slapech a působil v řadě funkcí v okresním i krajském apa-
rátu KSČ v Hradci Králové (předseda ONV, referent pro školství, osvětu a tělo-
výchovu KNV, od r. 1950 člen předsednictva KV KSČ). Z titulu těchto funkcí se 
podílel na represivních opatřeních vůči odpůrcům KSČ, např. na rozehnání se-
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tkání bývalých příslušníků zakázané agrární organizace Selská jízda v Necha-
nicích v červenci 1947. V době procesu s M. Horákovou a spol. zastával funkci 
zástupce vedoucího tajemníka KV KSČ a vedoucího kulturně-propagačního 
oddělení KV KSČ v Hradci Králové, poté se stal předsedou KAV NF tamtéž. 
V květnu 1951 přešel do aparátu ÚV KSČ, kde působil jako vedoucí oddělení 
školství, kultury a umění, v r. 1955 působil jako náměstek ministra školství.  
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D 12

1950, [1. červen]a, Olomouc – Návrh instrukcí Krajského výboru KSČ 
v Olomouci pro podřízené stranické orgány ohledně organizace propa-
gandistické kampaně provázející proces s Miladou Horákovou  a spol.  

Návrh na usnesení předsednictva KV k procesu s vedením záškod-
nického spiknutí proti republice

1.  Základní organisace KSČ zajistí ve svém místě působení vylepová-
ní novin se zprávami o procesu, vysílání zpráv závodním, místním 
rozhlasem, hromadný poslech v hostincích, klubech ROH, SČM 
apod. Zajistí úpravu materiálu o procesu ve vývěsních skříňkách 
KSČ, ROH, ČSM, SOKOL a dalších masových organisací. Z inicia-
tivy komunistů, zejména na závodech, doporučujeme vydání bles-
kových plakátů, článků v závod[ních] časopisech a otištění názorů 
lidí všech vrstev, členů i nečlenů strany. Zodpovídají předsedové 
základních organisací KSČ. 

2.  Sekretariát KV KSČ ve spolupráci se zástupci masových organisa-
cí zajistí vyslání 100 občanů na proces, zejména lidí požívajících 
ve veřejnosti značné vážnosti.
Zajistí s[oudružka] Gaďurková 1, vedoucí org[anisačně] instruk-
tážního odd[ělení] KV KSČ. 

3.  V závodech, úřadech, na stavbách doporučujeme uspořádání be-
sed, nebo krátkých projevů, na kterých by vystoupili úderníci 
s dalšími závazky, promluvili by na příklad vážení představitelé 
inteligence, příslušníci druhých stran NF a masových organisací, 
zejména však přímí účastníci procesu. Stanovisko shromáždění 
a oznámené závazky ve formě dopisu nebo resoluce nechť jsou 
zasílány na ÚRO.
Zodpovídá s[oudruh] Kučera, tajemník KOR.

4.  Akční výbory NF projednají průběh a výsledek procesu a stano-
visko zašlou ÚAV NF.
Krajský akční výbor NF zajistí projednání procesu ve stranách NF 
a masových organizací[ch], jako JSČZ, Sokol, hasiči, ČČK, a dal-
ších různých kulturních a podobných spolcích. Zodpovídá s[ou-
druh] posl[anec] Majtl 2, předseda KAV NF.

5.  Zodpovědní soudruzi funkcionáři základních organisací KSČ 
podají ihned zprávu o usneseních projevů [sic], besed a různých 
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akcí v závodech, obcích, úřadech, školách okresním sekretariá-
tům KSČ.
Sekretariáty OV KSČ každodenně ve dnech procesu a ve dnech 
po procesu podají telefonické nebo kurýrní hlášení sekretariátu 
KV KSČ.
Zodpovědní za podání zpráv z okresů jsou vedoucí tajemníci 
OV KSČ.

6.  Sekretariát KAV NF podává denně zprávu o průběhu kampaně 
sekretariátu KV KSČ.
Odpovědný s[oudruh] Voráč, tajemník KAV NF.

7.  ČSM uspořádá několik krátkých a mohutných srazů mládeže, 
kde bude odsouzeno zločinné jednání záškodníků, kteří chtěli 
válku. ČSM využije tyto srazy pro dokončení náboru. Na srazech 
promluví poslanci NF, kteří zdůrazní, jaký osud chtěla připravit 
reakce mládeži. Zodpovídá s. Švagera – za vyslání referentů s[ou-
druh] posl[anec] NS Majtl .
Srazy: Prostějov, Šumperk, Přerov, Olomouc.

8.  Československý svaz žen uspořádá několik srazů žen-matek, kde 
bude odsouzeno zločinné jednání teroristů, kteří chtěli našim 
dětem připravit válečný osud. Rovněž doporučujeme krátké zá-
vodní projevy v závodech, kde převažují dívky a ženy. Prostějov 
OZ, Přerov Kazeto, Zora, Olfedo. Zodpovídá s[oudružka] Bělo-
hlávková.
Promluví krátce poslankyně NS s[oudružka] Gaďurková , 
s[oudružka] Barfusová, s[oudružka] Buriánová, sestry ČČK atp.

9.  O nebezpečném a národu škodlivém velezrádném počínání zá-
škodníků bude promluveno žactvu na školách všech stupňů. 
Provedou pokrokoví učitelé, inspektoři a profesoři. Doporuču-
jeme organisování slohových úloh na thema: „Zrádci vlastního 
národa“. Zodpovídá s[oudruh] Lon a krajští školní inspektoři.

10.  Ihned po absolvování procesu budou svoláni účastníci procesu 
za účelem instruktáže pro jejich referáty na besedách a proje-
vech. Svolání zajistí s[oudruh] Voráč, tajemník KAV NF.

11.   Ve dnech procesu a ve dnech po procesu bude zvýšena ostraži-
tost v závodech, úřadech, okresních sekretariátech a všech stra-
nických budovách.
Zodpovědni bezpečnostní referenti ONV, krajský velitel StB 
a SNB, krajský velitel LM.
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12.  Usnesení předsednictva KV bude předáno všem jmenovaným 
odpovědným funkcionářům.
Zajistí s[oudružka] posl[ankyně] Gaďurková .

13.  Usnesení pro předsedy základních organisací ve formě dopisu 
s politickým zdůvodněním vypracuje s[oudruh] Bělohlávek. Do-
poručení zajistí s[oudružka] Gaďurková . Dopis podepíše předse-
da KV KSČ a vedoucí tajemník.

 Sekretariát krajského výboru
 KSČ – s[oudruh] Řezníček 

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol.  2–3.
NA, f. 100/24, sv. 62, a. j. 945, fol. 3–4.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

 

a  Dokument není datován. Datace byla stanovena na základě zařazení tohoto 
dokumentu v archivní složce (jednotlivé zprávy jsou zde řazeny chronologic-
ky). Tento dokument je zařazen před dokumentem s datem 1. 6. 1950. Z jeho 
obsahu je zjevné, že vznikl na samotném začátku propagandistické kampaně 
provázející proces s M. Horákovou  a spol., a je tudíž pravděpodobné, že byl 
napsán již 1. 6. 1950.

1  Míněna Stella Gaďurková  (osobní data nezjištěna), poslankyně KSČ za volební 
kraj Olomouc v letech 1948–1954. 

2  Míněn František Majtl  (1898–?), komunistický politik. Do KSČ vstoupil
v r. 1945, záhy se stal předsedou místního výboru KSČ v Náměšti na Hané 
a předsedou MNV tamtéž. V letech 1948–1952 byl poslancem za volební kraj 
Olomouc a zároveň působil ve funkci předsedy KV NF v Olomouci. Podí-
lel se na vzniku JZD v Náměšti na Hané, Loučanech a Ludařově. 22. 8. 1952 
byl z KSČ vyloučen „pro svoji nesebekritiku a nedodržování vnitrostranic-
ké demokracie (diktátorství)“. Usnesením politického sekretariátu ÚV KSČ ze
14. 11. 1951 byl odvolán ze všech funkcí, po vyloučení z KSČ pracoval jako 
dělník v železárnách jako traktorista.
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D 13

1950, 2. červen, České Budějovice – Dálnopis pracovníka sekretariátu 
Krajského výboru KSČ v Českých Budějovicích Jiřího Preiningera 1 adre-
sovaný vedoucím pracovníkům sekretariátu ÚV KSČ v Praze Gustavu 
Barešovi  a Marii Švermové , který informuje o přijatých opatřeních v sou-
vislosti s procesem s Miladou Horákovou a spol. a b 2 

 
K Vašemu dálnopisu č. 1124 z 1. června 19503 oznamujeme, že jsme 
učinili tato opatření:

Využití procesu jsme probrali s Krajskou odborovou radou, která 
má svolány na zítřek a na neděli do okresů funkcionáře nových zá-
vodních rad. Na těchto aktivech budou referovat účastníci prvního 
dne procesu.

Otázku vyjádření představitelů druhých stran Národní fronty 
jsme projednali s Krajským akčním výborem Národní fronty. Po pro-
jednání na poradě sekretariátu jsme dnes přes okresní sekretariáty 
KSČ telefonicky předběžně zajistili zapojení místních a závodních 
rozhlasů.

O procesu se bude hovořit v hlavních referátech na městských 
konferencích v neděli. Všechny ostatní úkoly budou probrány v pon-
dělí na poradě krajských instruktorů.

Sekretariát KV KSČ 
České Budějovice

P r e i n i n g e r 

NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 8.
NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 14.
Originál, dálnopis – 1 s.

a Text dálnopisu přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky.
b V záhlaví rukopisné poznámky „s. Patejdl“ 4 a „Č. Budějovice“.

1  Jiří Preininger  (1923–?), komunistický politik a novinář, člen KSČ od r. 1942. 
Za okupace se zúčastnil komunistického odboje (zapojen do skupiny Vršovi-
ce–Rudé právo Smíchov, která měla spojení na člena III. ilegálního ústředního 
vedení KSČ Rudolfa Vetišku ), 26. 8. 1944 gestapem zatčen a 21. 3. 1945 od-
souzen Sondergerichtem v Praze k trestu smrti. Vykonání rozsudku zabránilo 
Květnové povstání. Po válce působil v ÚV ČSM, v letech 1947–1948 jako ta-
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jemník komise mládeže v KV KSČ v Ústí nad Labem, od září 1948 do března 
1949 vykonával též funkci ústředního tajemníka Junáka. V r. 1949 absolvoval 
roční ÚPŠ, poté nastoupil (patrně v dubnu 1950) do funkce vedoucího oddě-
lení propagandy a agitace KV KSČ v Českých Budějovicích, později byl sekre-
tářem vedoucího tajemníka, vedoucím kádrového oddělení a vedoucím od-
dělení masových organizací. Od prosince 1951 působil jako vedoucí tajemník 
OV KSČ ve Vimperku, odkud byl po měnové reformě odvolán pro nedostatky 
v organizační práci. Od srpna 1954 pracoval jako redaktor v Jihočeské pravdě, 
na jejíchž stránkách např. ostře odsoudil příslušníky protikomunistické od-
bojové organizace Černý lev 777. V 60. letech pracoval jako zpravodaj ČTK 
v jižních Čechách. V květnu 1969 signoval prohlášení Slovo do vlastních řad, 
které odsuzovalo činnost proreformních žurnalistů v době tzv. pražského jara 
a stavělo se za politiku Husákova vedení. Blíže k jeho osobě viz HLAVÁČEK, 
Jaromír – KAUCKÝ, Tomáš: Ve spárech nacismu. Památník protifašistického boje –
Praha-Pankrác. Federální ústřední výbor Československého svazu protifašistic-
kých bojovníků ve spolupráci se správou Sboru nápravné výchovy ČSR, Praha 
1985, s. 99–108. 

2 Dle údajů v záhlaví byl dálnopis odeslán ve 22.55 hod. 
3 Míněn dálnopis G. Bareše a M. Švermové (viz dokument č. 10). 
4  Míněn Antonín Patejdl  (1909–?), původním povoláním učitel, vedoucí kance-

láře generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského . Do KSČ vstoupil v r. 1945, 
poté pracoval v organizačním a kulturně-propagačním oddělení sekretariátu 
KV KSČ v Plzni. Od r. 1946 působil v sekretariátu ÚV KSČ (zástupce vedou-
cího osidlovacího oddělení), později vykonával funkci vedoucího kanceláře 
generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského . 3. 12. 1951 byl zatčen pro po-
dezření ze spolupráce se Slánským  v jeho „protistátní a protistranické činnosti“.
7. 1. 1953 předložilo ministerstvo národní bezpečnosti návrh na jeho propuště-
ní z vazby bez bližšího odůvodnění s tím, že „nelze dovozovat, že by obviněný 
měl vědomost o trestné činnosti Rudolfa Slánského “.
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D 14

1950, 2. červen, Pardubice – Dálnopis pracovníka organizačně-instruk-
tážního oddělení Krajského výboru KSČ v Pardubicích Antonína Krou-
žila  1 zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje o orga-
nizaci kampaně v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou  a spol. 
a obsahuje též údajné výroky konkrétních občanů hodnotících proces.  

1.  Během dneška budou vyzvány všechny okresní sekretariáty KSČ, 
aby kult[urně] prop[agační] tajemník spolu s vedoucím tajemní-
kem ihned zařídili vysílání agitek ve všech místních i závodních 
rozhlasech ve dvouhodinových intervalech. Zodpovídá s[oudruh] 
Rokyta.

2.   Ve všech hostincích a nádražních halách bude ihned zařízen spo-
lečný poslech procesového řízení z relace stát[ního] rozhlasu. 
Zodpovídá s[oudruh] Rokyta.

3.  Okresní kult[urně] prop[agační] tajemníci ihned vypracují pěti-
minutové relace o procesu a zařídí přednesení těchto relací [před]
představeními ve všech biografech a divadle[ch]. Zodpovídají 
okr[e]s[ní] kult[urně] prop[agační] taj[emníci].

4.  Relace, které budou předneseny v biografech a divadlech, předne-
sou také všichni učitelé a profesoři na všech stupních s patřičným 
vyzdvižením zvrhlého charakteru lidí, kteří se propůjčují k zradě 
na vlastním národě a připravují tak proti vlastnímu lidu válku. 
Zodpovídá s[oudruh] Zvara.

5.  Všechny redakce krajských deníků, týdeníků a závodních časopisů 
zveřejní s příslušným komentářem protestní resoluce našich závo-
dů a všeho pracujícího lidu. Zodpovídá s[oudruh] Hloušek.

6.  Budou ihned zasílány resoluce ze závodů a z vesnic, které budou 
žádat přísné potrestání zrádců s podotknutím, že si republiku roz-
vracet nedáme. Zodpovídá s[oudruh] Zecha, s[oudruh] Nedbal.

7.  Na všech závodech a vesnicích budou vyvěšeny bleskovky, které 
budou obyvatelstvo informovat o podlých plánech domácí i za-
hraniční reakce, které směřují k jednomu cíli, tj. k rozpoutání nové 
války proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím. Zodpovídá 
s[oudruh] Zecha, s[oudruh] Nedbal.

Dále pak od pondělka organisujeme ve všech větších místech naše-
ho kraje veřejné projevy prostřednictvím OAV NF a prostřednictvím 
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OR organisujeme schůze na všech větších závodech na kraji. Celkem 
bude projevů v obcích 133 a v závodech na 95 místech. V tomto jsou 
započítány SS, ČSSS a HD. OV KSČ tyto akce zajišťuje. Schůze se zú-
častní mimo referenta OV přímý účastník procesu. Všechny okresy 
byly dnešního dne telefonicky seznámeny s obsahem Vašeho dálno-
pisu a zítra přesnější pokyny okresům zasíláme poštou.

Výsledek průzkumu veřejného mínění k soudnímu přelíčení 
s vlastizrádci Horákovou  a spol.

Proces je sledován širokou veřejností s velkým zájmem. Poslech 
provádí se v hostincích a při všech veřejných příležitostech. Zvláš-
tě je velmi kladné [sic] na venkově. Všeobecné mínění pracujících 
k procesu: je vítáno, že zrádní záškodníci byli odhaleni, a vidí tyto 
nepřátele jako rušitele míru a přejí si jejich potrestání podle zásluhy, 
aby těm, kteří nesouhlasí s dnešním režimem, přešla chuť na rušivou 
a podkopnickou práci, která brzdí vývoj budování socialismu. Toto 
je zpráva z okresu Ústí n[ad] Orlicí o tom, jak se dívají dělníci v to-
várnách a drobní zemědělci na vesnici.

Soudruh Pavek, dělník z Utexu, říká od plic: „Většinou je to banda 
buržoustů, kteří chtějí převzít moc do rukou, aby mohli provádět své 
špinavé kousky, jak na to byli dříve zvyklí, a chtějí, aby dále mohli vy-
kořisťovat dělníky. Nedokázali se změnit, a my je proto budeme sou-
dit tak, jak si to přeji z našeho hlediska, tedy spravedlivě. Budeme je 
soudit tak, aby nikdy nezapomněli, že si nedáme republiku rozvracet. 
Oni byli zvyklí na bezpracné zisky a dnes musí ovšem dělat, proto by 
se chtěli vrátit zpět k převzetí moci.“

Dělník Penc z Utexu 3 Kerhartice n[ad] Orl[icí] říká: „Je třeba, 
aby soud spravedlivě odsoudil tyto zločince, kteří nikdy neměli po-
měr k dělníku, a je třeba v nich vidět stále stejnou špinavou politiku 
národně socialistickou, kterou je třeba odstranit a zkrotit, aby byla 
výstrahou zkrachované společenské třídě.“

Soudruh Fr. Martinec  z Orlany: „Kdyby nebylo takových lidí, byli 
bychom dále na cestě k socialismu, proto musíme soudit tvrdě, jako 
oni chtěli zničit naši krásnou socialistickou republiku.“

Soudruh Vlastimil Liber , hospodář v Oblaně: „Když naše strana 
upozorňovala, že se reakce připravovala na provedení protistátního 
puče, někteří lidé nevěřili, avšak v únoru se přesvědčili, že myšlenky 
strany komunistické jsou budovatelské a směřují k spravedlivému 
zítřku. Nyní se nevěřící přesvědčili podruhé, že pikle proti repub-
lice vycházejí od špinavé reakce z řad bývalých funkcionářů, z řad 
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nár[odně] soc[ialistické] strany a ostatních reakčních zkrachovan-
ců.“

Soudružka Černá, pradlena závodu Atlas, Lanškroun: „Já bych tyto 
zločince potrestala tak, aby příště každému zašla chuť na něco po-
dobného. Tito lidé se nikdy nepolepší a nikdy nepůjdou s námi bu-
dovat naši republiku. Takovou pakáž musíme tvrdě potrestat.“

Újezdní tajemník s[oudruh] Jiroušek z Lanškrouna: „Vzít na ně 
špagát, protože na ty lumpy je kulka škoda. V Lanškrouně se dělníci 
s odporem dívají na drzost dr. Horákové , kterou naši nepřátelé po-
kládají za hrdinku, a jedině řádné a důsledné potrestání může zabrá-
nit tomu, aby reakce zdvihala hlavu.“

Soudružka Božena Svobodová  ze závodu Karosa z Vysokého Mýta: 
Jako dík naší Státní bezpečnosti za odhalení reakčních živlů zpevnila 
normu na položení ruberoidu ze 6 ½ hod. na 4 hod.

Zaměstnanci SS v Litomyšli Josef Kučera , Kubát a jiní členové 
strany, i bezpartijní, diskutovali o průběhu soudu a shodli se na tom, 
že Zeminová  měla již být odsouzena dávno před válkou a že s těmito 
lidmi je zby tečno si hrá t.

Soudruh Kopecký ze Sebranic v místě, kde působil kaplan Faistl 2, 
který byl pro protistátní činnost odsouzen, říká, že dnes to každému 
otevírá oči, kdo to vlastně za Faistlem  jezdil a jak jsou dnes naši ne-
přátelé nenávistně zaměřeni proti lidu, a že je na nás, abychom ostra-
žitostí a bdělostí zamezili těmto živlům jakoukoli činnost. 

V obci Janově na řepních pracech ženy diskutovaly o soudu s vlas-
tizrádci a říkaly, že je nutno tyto lidi jenom zavřít, ne však popra-
vovat.

V Litomyšli v hostinci při vysílání těchto zpráv opustily 3 osoby 
hostinec a Přeučil , který je v Litomyšli znám, jest litován mezi živ-
nostníky a bývalými soukromými podnikateli stejně tak jako ven-
kovskými boháči.

Bezpartijní Josef Kostelecký , důchodce v Poličce, býv[alý] nár[od-
ní] soc[ialista] prohlásil, že tito lidé, kteří dnes stojí před soudem, 
měli dost času rozmyslet si, co dělají a co chtěli udělat, a že takovéto 
lidi je třeba bez okolku zastřelit.

Mládežnice Věra Dvořáková , Perla v Poličce: „Myslím, že všichni 
měli dost času, aby si uvědomili, že není moci, která by u nás moh-
la smést náš lidově demokratický řád, a tito lidé si musí uvědomit, 
že my ve fabrice nepracujeme proto, aby někdo mohl vydělávat na 
válce.“
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 Organ[izačně] instr[uktážní] odd[ělení] Kroužil 
                        P a r d u b i c e

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 15–17.
Přepis, strojopisná kopie – 3 s.

1  Antonín Kroužil  (1919), pracovník aparátu KSČ, původním povoláním ob-
chodní příručí. R. 1945 vstoupil do KSČ, kde poté vykonával funkci desítko-
vého důvěrníka, jednatele MO KSČ a okrskového instruktora. Od března 1948 
újezdní tajemník a později organizační tajemník OV KSČ v Kralupech nad 
Vltavou. V r. 1950 byl povolán na KV KSČ v Pardubicích do funkce vedou-
cího organizačně-instruktážního oddělení, později se stal vedoucím odděle-
ní stranických orgánů. Od dubna 1952 tajemník KV KSČ v Pardubicích, od 
září 1953 posluchač Vysoké školy stranické v Moskvě. V r. 1956 doporučen do
I. oddělení ÚV KSČ s tím, že má předpoklady pro organizační a propagandis-
tickou práci.   

2  Správně Alois Fajstl  (1910 –?), římskokatolický kněz, který působil jako kaplan 
ve vesnici Sebranice u Litomyšle. 16. 7. 1949 byl povolán k umírající Žofi i Pac-
líkové , které po zjištění, že je členkou KSČ, odmítl s odvoláním na tzv. exkomu-
nikační dekrety udělit svátost nemocných a zaopatřit ji před smrtí. Učinil tak až 
poté, co prohlásila, že vystupuje z KSČ. 28. 7. 1949 byl Fajstl  zatčen a v průběhu 
několika dní (3. 8. 1949) odsouzen za velezradu k trestu 8 let těžkého žaláře. Blí-
že k těmto událostem viz RÁZEK, Adolf : Exkomunikační dekrety. In: Securitas 
imperii, č. 11. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2005,
s. 318–327.    
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D 15

1950, 2. červen, Hradec Králové – Dálnopis Krajského výboru KSČ 
v Hradci Králové zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který in-
formuje o průběhu kampaně provázející proces s Miladou Horákovou  
a spol. a o reakci veřejného mínění na tento proces.  

Dnešního dne probíhají na okresech Hradeckého kraje pracovní 
porady složek NF.

Z některých okresů, jako Jaroměř, Hořice, Dobruška, docházejí 
zprávy o vylepování novin, místní rozhlasy upozorňují na večerní 
reportáže Čsl. rozhlasu, vysílají výňatky a komentáře k procesu nebo 
se zapojují při rozhlasových novinách přímo na Čsl. rozhlas[u]. Dů-
sledně zatím provedeno na okrese Jaroměř, Trutnov. Trutnov hlásí 
úplně vyprodané Rudé právo.

Na některých závodech již proběhly schůze pojednávající o vý-
znamu procesu. Resoluce jsou odesílány Stát[nímu] soudu a ÚAV 
NF. Rafi nerie ve Skřivanech hlásí 4 nové socialistické závazky, 2 zá-
vazky ke snížení výrobních nákladů v údržbě a 2 zpevnění normy.
V kampani se pokračuje.

Veřejné mínění: Členové strany a pokrokoví občané se vyslovují 
pro nejpřísnější potrestání zrádců.

Všeobecně se projevuje živý zájem o proces, a i na venkově, přes-
tože jsou v běhu polní práce.

Nepřátelé režimu jsou ohromeni, někteří odmítají se k procesu vy-
jádřit, byl zachycen výrok: „To byli blbci, že se nechali chytit.“ Před-
seda JZD s[oudruh] Sahula v Rozběřicích, okres Hradec Králové, 
říká: „Teprve teď poznávám, co nám chtěli připravit. Zase by chtěli 
zpátky továrny a krást nám půdu. Plně souhlasím, aby byli co nejví-
ce potrestáni.“

 Zástupce vedoucího tajemníka
 sekretariátu KV KSČ Mucha 
 Hradec Králové

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 12.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s. 
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D 16

1950, 2. červen, Olomouc – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Olomouci Křivánka zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který 
obsahuje doslovné reakce jednotlivých občanů na proces s Miladou Ho-
rákovou  a spol.a 1 

Průzkum veřejného mínění k právě konanému procesu s vele-
zrádnou skupinou Horáková  a spol. u Státního soudu.

František Utíkal , Droždín (lidovec) 
„Vždycky říkali, že Zemínová  byla pokroková, a zatím dnes stojí 

u Státního soudu jako obžalovaná. Takové lidi měly politické stra-
ny ve svém vedení. Dnes již rozeznávám, jakou svobodu chtějí pro 
nás ti, kteří stojí jako hlavní obžalovaní u St[átního] soudu, jde jim 
hlavně o jejich svobodná koryta a vykořisťování prac[ujícího] lidu. 
Takovou svobodu si u nás již nikdo nepřeje.“

JUDr. Mojžíš, advokát, Přerov (KSČ)
„Myslím, ze je to největší proces v dějinách republiky od r[oku] 

1945. Obdivuji naši Bezpečnost, že přišla na stopu hlavního štábu 
reakce. Věřím, že jsou ještě mnohé nitky, které jdou do hlavního sta-
nu reakce.“

Pavelková, v domácnosti, Olomouc (bez[partijní])
„Jestli se dívám na Horákovou  jako na ženu, nemohu pochopit, 

z jakých důvodů si přála válku. Jistě si neuvědomila, jaká obtíž je, než 
žena porodí a vychová dítě. A na její drzé chování chci říci tolik, že 
chce dělat v poslední chvíli hrdinku a národní mučednici.“

s[oudruh] Zatloukal z Krajské politické školy
„Dík bdělosti a ostražitosti našich bezpečnostních orgánů byla 

odhalena tak nebezpečná skupina. Výpověď Horákové  však budí do-
jem, že se snaží hlavního viníka zakrýt a ponechává si všechnu vinu 
na sobě.“

Růžička Ludvík, ved[oucí] Budoucnosti, 26 roků, člen ČSM
„Na proces se dívám tak, že Horáková  bere všechnu vinu na sebe 

a o válce mluví tak jako o chlebě. Ona sama si myslí, že ještě stojí 
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mnoho lidí za ní. Měla by si být vědoma, že naši lidé věří své vládě 
a Sovětskému svazu. A že již dávno lidi druhu Horákové  prohlédli 
a s nimi zúčtovali.“

Tichá, l6letá, v učení
„Při poslechu vysílání rozhlasu obdivovala jsem soudce2, jak krás-

ným způsobem vyslýchal Horákovou , která říkala, že v ČSR si přeje 
každý válku. Já sama vím, že to není pravda, protože oni si to před-
stavují špatně. Z celé její výpovědi je vidět, že neznají mínění našeho 
lidu.“

Bortl, košíkářství, živnostník
Líbilo se mně, že Horáková  se přiznává. Podle mého názoru si 

přeje válku jen ten, kdo by z ní těžil. To jsme poznali již za okupa-
ce. Manželka se dívá na proces tak, že válka není možná a atomová 
energie by měla být využita pro dobro lidstva, a ne k zabíjení. Mys-
lím, že budu muset likvidovat svoji činnost, ačkoliv rád pracuji pro 
lidi. Nejsem z obchodníků, kteří stojí před krámem. Dělníka dovedu 
dělat také. Hromadit peníze nepotřebuji. Dívám se na celou situaci 
klidněji. Dnes nevěřím, že takoví lidé, jako je Horáková  a celá společ-
nost před soudem, by nás dovedli zachránit. Pokud jsem zdráv, práce 
se nebojím, ať je to na kterémkoliv úseku.
Vím, že každý obchodníkem být nemůže.“

Š u s t e k,   vrátný Sigma pumpy, (bezpartijní)
O proces a o nic podobného nemá zájem. „Protože jsem právě 

zdědil po rodičích domek, který si opravuji. Věřím, že orgány naší 
Bezpečnosti takové živly, které stojí dnes před Státním soudem a jim 
podobné zlikvidují.“

R e c k a, předs[eda] závodní organisace KSČ Sigma Lutín
„Dnes jsem ještě nečetl  R u d é  p r á v o,  které čtu, až přijdu z prá-

ce. Debata o tomto procesu se u nás v závodě rozvine až po zítřku, 
protože to již lidé budou do celého případu lépe vidět. Myslím, že to 
bude zajímavý proces, který nám ukáže do určité míry tvář reakce 
a hlavně její vedoucí.“
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M e z u l i a n i k o v á,  prodavačka z obchodních domů, bezpar-
tijní

„Byla jsem překvapena, jací lidé stojí u Státního soudu jako obža-
lovaní pro velezradu. Odvažují se mluvit jménem čsl. občanů o pří-
pravě na válku. Dosud jsem tomu nevěnovala mnoho pozornosti, ale 
proces bude jistě zajímavý.“

dělník ČSD
„Já být nimi, tak to pověsím, poněvadž je to velezrada. Ale co mně 

těší, je to, že se u nás nespí a že je opravdu bdělost a ostražitost.“

v o j í n 
„My se války nebojíme, ale horší to bude s těmi, co nejvíc štvali, 

a se zrádci ještě horší. Horáková  nechtěla válku, ale toužila po ní.“

úředník pojišťovny
„Nechápu, jak je možné, že jsme takové lidi trpěli mezi sebou tak 

dlouho. Myslím, že proces bude velmi poučný. A výsledek radostný.“

student PU3, fi losofi cké fakulty.
„Doposud jsme na fakultě o procesu nebyli informováni, a pokud 

jsem viděl dnes noviny, myslím, že by bylo dobře, abychom o této 
věci hodně diskutovali.“

S m e t á k, vrátný z rybárny olomoucké
„Takové lidi by měl každý občan naší republiky zjišťovat a udá-

vat. Jinak k vítězství socialismu u nás brzy nedojdeme. Mám jenom 
strach, má-li Státní soud dostatek usvědčujícího materiálu, aby obža-
lované usvědčil z celé jejich ilegální rozvratné činnosti.“

Očekáváme teprve zítra a pozítří rozšíření se ohlasu procesu ve 
veřejnosti.

 Organizačně instruktorskéb odd[ělení]
 KV KSČ
 s[oudruh] K ř i v á n e k

NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 23.
NA, f. 100/24, sv. 62, a. j. 945, fol. 6–8.
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NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 5–7.
Originál, dálnopis – 1 s.

a Text dálnopisu byl přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky. 
b  Rukopisně škrtnuto původně napsané „instrukční“ a nadepsáno „instruktor-

ské“. 

1  Dálnopis je adresován k rukám Antonína Patejdla  (blíže k jeho osobě viz doku-
ment č. 13, pozn. č. 4). Dle údajů v záhlaví dálnopisu a registraturního razítka 
byl dálnopis odeslán 2. 6. v 9.20 hod. a přijat téhož dne v 9.53 hod.

2  Míněn předseda senátu Karel Trudák  (blíže k jeho osobě viz dokument č. 4, 
pozn. č. 4).

3  Míněna Palackého univerzita.
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D 17

1950, 2. červen, Olomouc – Dálnopis vedoucího tajemníka Krajského vý-
boru KSČ v Olomouci Františka Řezníčka 1 zaslaný sekretariátu ÚV KSČ 
v Praze ohledně negativní reakce manželek zemědělců z obce Ohrozim 
na proces s Miladou Horákovou  a spol.a 2 

V obcích na Hané, např. v Ohrozimi, okr[es] Prostějov, reagovaly 
ženy hanáckých sedláků při běžných setkáních v hloučcích na návsi 
navečer a podobně tak, že považují Horákovou  a Zemínovou  za hr-
dinky, které to řekly od plic.3 Vystoupení Horákové  a Zemínové  při 
procesu je utvrdilo v názoru, že určitě bude válka. Využijeme shro-
máždění občanů při příležitosti reorganisace MNV, abychom ukázali 
v pravém světle zrůdné počínání těchto zrádců národa.

Se soudružským pozdravem  P r á c i  č e s t
Ř e z n í č e k  F r a n t [i š e k] 

ved[oucí] taj[emník] KV KSČ  O l o m o u c

NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 23.
NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 5–7.4

Originál, dálnopis – 1 s.

a  Text dálnopisu je přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky. 

1  František Řezníček  (1915–1981),  komunistický politik, člen KSČ od r. 1945, 
vedoucí tajemník KV KSČ v Olomouci, poslanec Národního shromáždění 
(1948–1951) a člen předsednictva KAV NF. Působil v levicově orientované 
trampské skupině Kazbek a v Komsomolu. V letech 1946–1947 byl vedoucím 
tajemníkem OV KSČ v Berouně, poté působil jako vedoucí tajemník KV KSČ 
v Mladé Boleslavi a v Praze, v lednu 1950 byl jmenován vedoucím tajemníkem 
KV KSČ v Olomouci (střídal Josefa Stavinohu , který byl zatčen pro podezření 
z protistátní činnosti). V r. 1951 byl na návrh Gustava Bareše  odvolán z funkce 
a vyloučen z KSČ: „Ve funkci vedoucího tajemníka po odhalení zrádců a špi-
onů Šlinga  a Švermové  svým jednáním bránil rozvinutí kritiky a sebekritiky 
v krajské organisaci, aby neodkryla nezdravé živly v organisacích KSČ, a ze-
jména proto, aby neodkryla nesprávné, zásadám vnitrostranické demokracie 
a demokratického centralismu odporující metody práce. Zatajil před krajským 
výborem i před ÚV KSČ své styky s M. Švermovou  a nepomohl tak straně sdě-
lením všech podrobností k odhalení celé zrádné kliky. Teprve na základě šetře-
ní a usvědčování prováděl postupně ,sebekritická‘ prohlášení. Svým postupem 
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dal přednost osobním zájmům před zájmem strany a republiky, překrucováním 
a ,vysvětlováním‘ faktů pokoušel se pro svou osobu mylným informováním, 
polopravdami i nepravdami získat krajský výbor a tím i celou krajskou orga-
nisaci. Tím v podstatě plnil poslání dané mu zrádnou klikou Šling , Švermová  
a spol., čímž hrubě poškodil zájem strany a státu.“ Přitížilo mu, že se s Marií 
Švermovou  znal již z doby svého působení v Mladé Boleslavi a že právě ona 
ho navrhla do funkce po zatčeném Josefu Stavinohovi . František Řezníček  na-
psal dopis Rudolfu Slánskému , v němž se kál, „že již v r. 1947 jako krajský ta-
jemník v Mladé Boleslavi padl do sítí špionů-zrádců Šling -Švermová  a spol. 
a byl slepým nástrojem protistátní a protistranické skupiny“. V roce 1951 se 
dopisem obrátil přímo na prezidenta Gottwalda : „Milovaný soudruhu Got-
twalde , obracím se na Tebe ve svém zoufalém postavení s úpěnlivou prosbou. 
Na krajské konferenci v Olomouci bylo usneseno, abych byl vyloučen ze strany. 
Tisk uveřejnil, že jsem zrádce a pomocník imperialistů, člen spiklenecké bandy 
Šling -Švermová -Clementis . Mé charakterové vlastnosti a dosavadní práce byly 
nazvány maskováním. Stíhá mě opovržení soudruhů a pošklebky reakce. […] 
Jsme vystaveni takovému nervovému trýznění, že žena se již chtěla jednou po 
přečtení Rudého práva otrávit plynem.“ Pracoval poté jako modelář (což byla 
jeho původní profese) v Závodech umělecké kovovýroby v Praze. V roce 1969 
mu bylo vráceno členství v KSČ.

2  Dálnopis je adresován k rukám Antonína Patejdla (blíže k jeho osobě viz doku-
ment č. 13, pozn. č. 4). Dle údajů v záhlaví dálnopisu a registraturního razítka 
byl dálnopis odeslán 2. 6. v 16 hod. a přijat téhož dne v 16.18 hod.

3  Tato informace se dostala též do souhrnné zprávy KV KSČ v Olomouci ze
7. 6. (Viz dokument č. 31). 

4 Dokument je zde součástí souhrnného přepisu více dálnopisů z Olomouce.
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D 18

1950, 2. červen, Brno – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Brně Jaromíra Kvise 1 zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který in-
formuje o tom, jak bude prováděna agitační činnost a zpravodajství 
ohledně procesu s Miladou Horákovou  a spol. 

Za účasti organizačně instruktážního oddělení, KPK, PPO, KAV, 
ROH byl vypracován plán celé akce.

1. Zpravodajství o procesu:
a)  Krajská odborová rada dá pokyn do závodů, aby z každodenního 

procesu byly závodním rozhlasem vysílány krátké úryvky z přelí-
čení.

b)  Krajský národní výbor – školský referát zapojí vhodným způso-
bem vyvěšování novin pomocí žáků na vesnici [sic], KNV – osvě-
tová rada vydá pokyny pro všechny vesnické rozhlasy, aby denně 
v době přenosu vysílaly průběh přelíčení.

c)  V čekárnách na nádraží budou denně vylepovány zprávy R[udé-
ho] p[ráva] a Rovnosti s průběhem procesu.

d)  Reklamní podniky distribučních a výrobních nár[odních] podni-
ků se svými aranžérskými odděleními se zaměří na bleskové pla-
káty a vyvěšování novin v rámci závodní agitace.

e) Budou využity všechny vývěsní skříňky.

2. Agitace o významu procesu:
Přes sbory instruktorů bude informována celá strana. Organisační 

plán i obsahová náplň byla sdělena dopisem všem okresním výbo-
rům strany se seznamem, kteří soudruzi jsou jim pro schůze a bese-
dy k disposici. Osobní instruktáží se akce kontroluje, bude využito 
všech schůzí a porad strany k vysvětlování celé kampaně. Akce bu-
dou prováděny za účasti strany přes odbory.
a)  Krajská odborová rada rozplánuje besedy účastníků zájezdu na 

proces tak, aby na každého účastníka byly naplánovány 3 až 5 be-
sed dle potřeby.

b)  KRD spolu s JSČZ naplánuje podobné besedy s účastníky na pro-
cesu v rámci okresu. Zaměření na JZD. Vesnické organisace zajiš-
ťují správné provedení i účast v akci.
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Podchycení ohlasu procesu:
Všechny brněnské noviny povedou během procesu intensivní 

kampaň, zvláště kolem ohlasu procesu na závodech a na vesnicích. 
Denně vždy vydají zvláštní telegram (vývěsky).

Budou uveřejňovány resoluce závodů a vesnic v tisku a rozhlasu.

Národní fronta:
Akční výbor NF svolá vedoucí tajemníky masových organisací, ta-

jemníky akčních výborů a provedou instruktáž o kampani.
Dnes byli instruováni členové OV KSČ o odpovědnost i za práci 

masových organisací.
Jednotlivé výbory masových organisací budou zaujímat ke zprá-

vám o průběhu procesu své stanovisko v resolucích a usneseních. 
Vědečtí a umělečtí pracovníci budou tisku zasílat svoje prohlášení.

Podávání zpráv:
Máme organisované podávání zpráv o průběhu akce denně do 

17.30 hod[in]. Dnes byla provedena instruktáž vedoucích tajemníků 
strany městských okresů a tajemníků PPO venkovských okresů. Ta-
jemníci a kulturní referenti KRD a ORD budou instruováni v pon-
dělí. Proběhly první schůze na třech závodech v Brně. Výsledek ozná-
míme v zítřejší zprávě.

Organizačně instruktážní odd[ělení]
Brno – Kvis 

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 8–9.
Přepis, strojopisná kopie – 2 s. 

1  Jaromír Kvis  (1915–1958), komunistický politik, v době procesu s M. Horá-
kovou a spol. zástupce vedoucího tajemníka KV KSČ v Brně Otto Šlinga. Za 
okupace se od r. 1944 účastnil protinacistického odboje (člen komunistické 
odbojové organizace Předvoj), do KSČ vstoupil v r. 1945. Z funkce byl odvo-
lán v listopadu 1952 v souvislosti s „odhalením“ Šlinga , byl zatčen a držen ve 
vazbě. Z KSČ byl vyloučen v březnu 1953, proti tomuto rozhodnutí se odvolal. 
Komise stranické kontroly, která jeho odvolání projednávala v r. 1957, mimo 
jiné konstatovala: „Kvis  pochází z rodiny statkáře a za okupace byl funkcioná-
řem v Kuratoriu. Toto zamlčel při vstupu do strany. Zamlčení těchto skuteč-
ností umožnilo mu vstup do strany a rychlý postup ve stranických funkcích. Po 
zatčení Šlinga  byl i Kvis  jako jeho zástupce také zajištěn a po 26 měsících bez 
trestu propuštěn. Kvis  je v Brně hodnocen jako maloměšťák.“ Rehabilitován byl 
v roce 1964, kdy mu bylo posmrtně vráceno členství v KSČ.
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D 19

1950, 2. červen, Gottwaldov1 – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Gott-
waldově zaslaný Ústřednímu výboru KSČ, který informuje o průběhu 
kampaně kolem procesu s Miladou Horákovou  a spol. a reakci veřejného 
mínění na proces.2

Gottwaldovský kraj sleduje s velkým zájmem proces proti rozvrat-
níkům. V krajském městě už od 2. 6. vysílají relace o procesu měst-
ským rozhlasem. Také okresní města vesměs používají městského 
rozhlasu k vysílání těchto relací. Od soboty bude vysílání ve všech 
místech, kde je zřízen místní rozhlas.

Okresní výbor KSČ Gottwaldov zabýval se 2. 6. procesem, který 
probíhá v Praze. Jednotliví funkcionáři vzali si za úkol připravit be-
sedy v jednotlivých složkách NF.

Už dnes je v okrese Kyjov na ONV pořádána beseda o procesu. 
V okrese Svit[avy] budou provádět besedy soudruzi úderníci, kteří 
navštíví proces.

Krajský akční výbor NF zařazuje do všech schůzí besedu o praž-
ském procesu proti rozvratníkům.

Všechny okresní předsednictva ČSM zabývají se 3., 4. 6. proce-
sem proti rozvratníkům a na tato předsednictva pozvou úderníky 
z řad ČSM, kteří budou řídit besedy o procesu ve skupinách ČSM. 
KOR připravují relace a besedy v závodech. Při vysílání v Gottwal-
dově bylo možno pozorovati značný zájem občanů. Tvořili hloučky 
a v diskusích převážně hovořili o tom, že je nutno rozvratníky přísně 
potrestati. Při společném poslechu na domovech pracující mládeže 
následovaly živé diskuse, ve kterých převládal názor, že rozvratníky 
nutno přísně potrestat.

V jedné skupině soudruzi nechápali, jak mohl zrádce Hejda pra-
covat v Státním úřadě plánovacím. Dělník Ant[onín] Sochora  ze Svi-
tu řekl, že rozvratníci, kteří jsou souzeni v Praze, si zasluhují nejtěžší 
trest.

Krajský výbor KSČ
Gottwaldov

Cikler 
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NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 13.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

1 Dnes Zlín.
2 Dle údaje v záhlaví byl dálnopis odeslán v 19 hodin.
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D 20

1950, 2. červen, Ostrava – Dálnopis pracovníka sekretariátu Krajského 
výboru KSČ v Ostravě Odona Závodského 1 zaslaný sekretariátu Ústřed-
ního výboru KSČ v Praze, který oznamuje konkrétní akce organizova-
né v ostravském regionu v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou  
a spol.a 2

Kampaň k přelíčení s ilegálním vedením

Okamžitě po obdržení dálnopisných pokynů z ÚV rozpracovali 
jsme celou kampaň tak, abychom obeznámili všechny naše pracují-
cí s metodami rozvratné práce naší reakce, abychom zvýšili bdělost 
a ostražitost a vyvolali pogromistickou náladu proti souzené ilegální 
skupině a všem nepřátelům republiky a jejím chlebodárcům, anglo-
-americkým válečným štváčům. Pokud jde o spojování této kampaně 
s uzavíráním závazku, uvádíme-li soulad [sic] s akcí mírových závaz-
ků ke dni horníků, která se v našem kraji rozbíhá. 

Provedení kampaně
Tis[k]: Deník Rudé právo, Nová svoboda, Práce, Mladá fronta bu-

dou kromě zpravodajské části o procesu přinášet intervievy [sic] 
s úderníky, představiteli Národní fronty, představiteli inteligence 
a účastníky procesu podle vypracovaného plánu a budou uveřejňo-
vána prohlášení složek Národní fronty, profesorského sboru, pracov-
ních kolektivů a podobně.

Počínaje sobotou 3. 6. 1950 budou vydávány po dobu 8 dnů redak-
cí Nová svoboda a Práce střídavě bleskovky (celkem 8 bleskových 
plakátů) o procesu v nákladu o 3 000 výtisků, které budou vyvěšeny 
ve výkladech a na frekventovaných místech.

R O H: Na závodech bude použito závodního rozhlasu, blesko-
vých plakátů, vývěsních skříněk a v týdnu od 5.–12. 6. t[ohoto] r[o-
ku] budou pořádány protestní schůze a besedy, na nichž vystoupí 
účastníci procesu a přední představitelé Národní fronty v kraji, ze 
kterých budou odesílány resoluce, s žádostí [o] co nejpřísnější po-
trestání zrádců.

S krajskou radou odborů bylo propracováno organisační zajištění 
celé akce.
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Po linii Národní fronty: Kromě využití místního rozhlasu, hro-
madného poslechu v hostincích a věcech [sic] běžných agitačních 
prostředků (skříněk mas[ových] organizací apod.) budou pořádány 
schůze jednotlivých složek, které projednají otázku procesu, budou 
přijímat protestní hlášení. Žádosti o přísné tresty.

V kraji probíhají dne 2. a 3. 6. t[ohoto] r[oku] ve 130 obcích veřej-
né schůze o reorganizaci národních výborů. Na všech těchto schů-
zích budou referenti KAV NF hovořit o procesu a zajistí [odeslání] 
protestních resolucí. Na sobotním předsjezdovém manifestačním 
projevu mládeže na ostravském zimním stadionu bude otázce pro-
cesu dáno přední místo programu.

Kromě toho budou ve větších místech kraje pořádány veřejné pro-
jevy a besedy, na kterých budou hovořit představitelé Národní fron-
ty.

Krajský sekretariát strany provedl okamžitou instruktáž OV a pro-
jednal celou akci s KAV NF, tiskem a KRO.

Rovněž bylo zajištěno každodenní podávání zpráv o průběhu celé 
akce a ohlasu v závodech a na vesnici tak, aby bylo možno každo-
denně podávat zprávy na sekretariát ÚV KSČ.

sekretariát KV KSČ  O s t r a v a 
soudr[uh] Odon Závodský 

NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 27.
NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 127, fol. 10–11.
Originál, dálnopis – 1 s.

a  Text dálnopisu byl přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky. 
V záhlaví dokumentu rukopisné poznámky „s. Patejdl “ (blíže k jeho osobě viz 
dokument č. 12, pozn. č. 6) a „Ostrava“.

1  Odon Závodský  (1913–1986) , komunistický politik, původním povoláním ho-
lič, bratr velitele StB Osvalda Závodského . Do KSČ vstoupil v r. 1945, poté pů-
sobil v Krajském výboru KSČ v Ostravě, od r. 1950 pracovník sekretariátu ÚV 
KSČ Praha. Jeho osudy po r. 1952 se nepodařilo zjistit, v důsledku odsouzení 
a následné popravy bratra Osvalda  byl patrně perzekvován. V září 1968 byl 
jmenován vládním zmocněncem pro rozhlas, v únoru 1969 úřadujícím ústřed-
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ním ředitelem Čs. rozhlasu, v červnu 1969 z funkce uvolněn. Vrátil se do funk-
ce ředitele rozhlasového studia v Ostravě, jeho místo zaujal kandidát ÚV KSČ 
Bohuš Chňoupek , což bylo odůvodněno tím, že „nové vedení strany požaduje, 
aby se státní sdělovací prostředky výrazně angažovaly za probojování jeho po-
litické linie. K tomu je zapotřebí, aby v čele takové instituce, jako je rozhlas, stál 
významný novinář, který by byl současně zkušeným politikem. [...] Soudruh 
Závodský  se snažil po dobu své činnosti v rozhlase přispět ke konsolidaci vnitř-
ních poměrů a vnějších vztahů Čs. rozhlasu. Pod jeho vedením upustil rozhlas 
jako jeden z prvních sdělovacích prostředků od nerealistické linie zveřejňo-
vání extrémních názorů a stanovisek, i když určité chyby, narážky a invektivy 
se i nadále objevovaly a objevují a přesunuly se pouze z vážných politických 
pořadů do oblasti uměleckého programu. S. O. Závodský  uskutečnil některá 
nezbytná kádrová a organizační opatření (zákaz vystupování některých redak-
torů v rozhlase, kádrové přesuny uvnitř redakcí atd.). Tyto kroky však dosud 
nevyústily v jednoznačně aktivní a angažované prosazování současné politi-
ky ÚV KSČ, i když stanoviska vedení rozhlasu se k nim verbálně hlásí. Vý-
voj v rozhlase je pomalý, neodpovídá zájmům a potřebám ani stranických, ani 
vládních orgánů. V rozhlase jako sdělovacím prostředku nejširšího dosahu je 
nutno zásadně změnit politické klima, a to se neobejde bez kádrových změn 
ve vedení“. Dne 15. 10. 1969 byl O. Závodský  jmenován ředitelem rozhlasové-
ho studia v Ostravě. Zde bylo jeho řízení ze strany „normalizátorů“ hodnoce-
no takto: „Politicko-ideové působení rozhlasového studia v Severomoravském 
kraji v letech 1968–1969 nelze hodnotit jinak než jako vědomé dezoriento-
vání posluchačů, jako organizované útoky na funkcionáře strany, na samot-
nou podstatu její existence a nestranické ovlivňování řádných a mimořádných 
konferencí strany v kraji. Ostravský rozhlas byl jedním z rozhodujících článků 
celého souvislého řetězu negativního působení na vědomí pracujících v kraji.“
V r. 1971 byl Odon Závodský  „pro hrubé porušení základního znění statutu Čs. 
rozhlasu a stanov strany“ vyloučen z KSČ a odvolán z funkce. 

2  Dle razítka v záhlaví dokumentu byl dálnopis přijat 2. 6. 1950 v 18.09 hodin. 
Dálnopis byl adresován Marii Švermové. 
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D 21

1950, 3. červen, Blovice – Dopis Okresního sekretariátu KSČ v Blovicích 
zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje o přijatých 
opatřeních v souvislosti s kampaní kolem procesu s Miladou Horákovou  
a spol.a 1 

Na schůzi sekretariátu OV KSČ Blovice dne 2. 6. 1950 byla usnesena 
tato opatření pro seznámení veřejnosti s průběhem procesu s 13 ob-
žalovanými:

Stranické organisace:
  při aktivu předsedů organisací a instruktorů v Blovicích a Nepo-

muku 
 bude zdůrazněn význam procesu,
 připomenuta výzdoba vývěsní skříňky, 
 průběh procesu bude pojednán ve všech organisacích. 

Závody:
  bude projednáno na závodních skupinách ROH – členské schůze 

ROH proběhnou počátkem června, 
 bude vysíláno závodním rozhlasem.

Masové organisace:
  bude projednáno na schůzích všech masových org[anisací] (ČSM, 

Sokol, JSČZ, SČSP, ČSŽ). 

Školy:
  o procesu bude hovořeno v nejvyšších třídách stř[edních] škol při 

hodinách občanské nauky.

Obce:
  ve všech obcích budou vyvěšeny plakáty a noviny se zprávami 

o průběhu procesu,
  v obcích, kde je biograf (13), bude před promítáním fi lmu krátký 

referát (přímí účastníci procesu, ředitelé lid[ových] ak[ademií]), 
  v obcích, kde je místní rozhlas, budou vysílány pětiminutovky 

a přenášen průběh procesu (25), 
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  u příležitosti reorganisace MNV bude hovořeno při veřejných 
schůzích o významu procesu (32 obcí), 

 ve všech hostincích bude zajištěno vysílání průběhu procesu.

Na nádražích budou vyvěšeny plakáty a zprávy z novin o průběhu 
procesu. 

V Blovicích, Nezvěsticích, Spál[eném] Poříčí a Nepomuku budou 
zprávy o procesu vyvěšeny ve všech výkladních skříních.

Pro lepší seznámení veřejnosti s významem procesu bude vydán pro 
celý okres plakát (ONV).

Zprávy o ohlasu procesu budou stahovány prostřednictvím našich 
stálých instruktorů,
 instruktorů a předsedů organisací – okr[esní] sekr[etariát],
 lid[ových] akademií – osv[ětových] insp[ektorátů],
 újezdních tajemníků,
 předsedů MNV – ONV,
 předsedů MAV – OAV,
  budou zpracovány na okresním sekret[ariátu] KSČ a zasílány kra-

ji.

        [ …]b […]c 

        
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 11.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Okresního sekretariátu KSČ v Blovi-
cích.

b  Nečitelný podpis. 
c Připojeno razítko Okresního sekretariátu KSČ v Blovicích. 

1  Rukopisná poznámka „6/6 50“ v pravém horním rohu dokumentu zaznamená-
vá s největší pravděpodobností datum zaregistrování dopisu příjemcem. Dále 
připojena rukopisná poznámka „Plzeň“.   
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D 22

1950, 3. červen, Ústí nad Labem – Dálnopis pracovníka Krajského vý-
boru KSČ v Ústí nad Labem Antonína Šťastného1 zaslaný Ústřednímu 
výboru KSČ v Praze, který informuje o opatřeních přijatých v souvislos-
ti s kampaní kolem procesu s Miladou Horákovou  a spol. a dále uvádí 
případy značně negativních reakcí obyvatel na „protistátní“ činnost ob-
žalovaných.a 2

Zpravodajství veřejného mínění o procesu s rozvratníky:
Sdělujeme Vám opatření na dálnopis č. 11243.
Všechny okresy jsou seznámeny [s] obsahem tohoto dálnopisu 

a všechno zajistily. 2. 6. t[ohoto] r[oku] informovány OAV NF a KV 
složek NF, většina okresů zatím akci rozjíždí. 

Okres Chomutov z[a]jistí:
Mezi veřejností města je všeobecná radost a zadostiučinění z pře-

líčení. Občané chválí NB, která svou ostražitostí zabránila vraždě-
ní. Očekává se nejpřísnější trest. Proces se těší velikému zájmu, lidé 
o něm hovoří i na ulici. Veřejnost bude informována denně městský-
mi rozhlasy v Chomutově, Ervěnicích a Jirkově. Rovněž závodní roz-
hlasy jsou již zajištěny. Se složkami vyřídí OAV NF dnešního dne.

Okres Žatec zkoumal veřejné mínění zatím u jednotlivců i ve sku-
pinách v autobuse, na nádraží, v prodejnách atd. Učitelka Staňko-
vá z Velemyšlevsi odsoudila drzost a nadutost obžalované Horákové  
a usoudila, že Horáková  musela jistě těžit z války, když si válku přála. 
Zaměstnankyně informační kanceláře v Žatci odsuzuje Horákovou , 
protože připravovala válečné útrapy československému lidu. Miku-
láš Fedorov , účetní v redakci Věrná stráž, prohlásil doslovně: „Tito 
(rozumí se obžalovaní) jsou vesměs nár[odní] soc[ialisté] a lidovci 
starého typu, jsou zažraní. Nedá se od nich nic dobrého čekat. V re-
publice si nemohou pomoci bez nějakého spiknutí, ostatně pracující 
toho mají už dost a žádají přísné potrestání.“

Soudruh Erbs, dělník v papírnách, zapamatoval si zvláště otázku 
prokurátora, položenou rozvratnici Horákové, jsou-li mezi nimi ně-
jací dělníci. Měl velikou radost, když Horáková  odpověděla, že děl-
níci mezi nimi nejsou. Podle jeho názoru zasluhují všichni provaz, 
nejtěžší trest.
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Pan Kuneš, lékárník v Žatci, bývalý nár[odní] soc[ialista], říká, že 
je rád na světě, myslí, že i ostatní funkcionáři býv[alých] n[árodních] 
s[ocialistů] by se měli dívat na svět jeho očima. Válku nechce. Říká, 
že obžalovaní připravovali záškodnickou činnost, a proto si zasluhují 
přísného trestu. Dělníci v řepné brigádě prohlásili, že nestačí oběsit 
obžalované, ale [je třeba jim] utnout hlavu. Horákovou  přirovnávají 
k ženám SS. Tak jako oni i všichni zrádci se musí dostat před soud. 
Když slyšel z rádia obžalobu, hrozně se rozčílil, poněvadž si předsta-
vil, jaké utrpení chystala tato banda lidu. Podle jeho názoru je třeba 
Horákovou  soudit co nejpřísněji a vyvarovat se jakéhokoliv […]b

Chystané akce: 
Krajská rada družstev pořádá 4. 6. 1950 aktivy zam[ěstnanců] 

a členů spotřebních družstev v Mostě, Chomutově, Bílině, Duchově. 
Těchto aktivů [se] použije pro popularizaci procesu a odeslání reso-
lucí Stát[nímu] soudu. Referovat budou: Popelka, Sissmilich, Von-
dráčková a Beránek, taj[emník] KDR.

ČSM: 4. 6. t[ohoto] r[oku] odpoledne bude mít velký projev za 
účasti 200 svazáků ve Stal[inových] sadech v Ústí n[ad] L[abem]. 
Využije tohoto projevu k odeslání resoluce a k veřejnému odsouzení 
velezrádné skupiny. 

Ve dnech 5.–9. června probíhají ve všech okresech široké aktivy 
k zajištění rozpisu směrných čísel na rok 1951 a na nich bude refe-
rováno o procesu. S účastníky na procesu budou pořádány veřejné 
besedy a diskuse. Pracující na závodech začínají posílat resoluce, kte-
ré otisknou v zítřejší RP v mutačce, např. důl Gottwald z Hrdlovky 
a jiné. 

Okres Ústí n[ad] L[a bem]:
Bylo zjištěno, že občanstvo bezprostředně reaguje na proces vli-

vem tisku a zejména pod dojmem rozhlasových záběrů z procesu, 
kdy mají občané možnost přímo vyslechnout odpověď obžalovaných 
velezrádců. Úplně lavinovitě roste rozhořčení mezi občanstvem nad 
bandou zločinců. Občané živě diskutují o jednotlivostech procesu, 
o výpovědích obžalovaných, proces se denně stává školou, při kte-
ré si občané bez rozdílu pol[itického] přesvědčení ověřují a uvědo-
mují, jaká byla a je tvář reakce, která se skrývala pod t. z. programy 
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buržoasních stran, býv[alé] strany nár[odně] soc[ialistické], lidové 
a pravicového křídla soc[iální] dem[okracie]. Mnoho býv[alých] 
příslušníků těchto stran, poctivých pracujících budovatelů soc[ia-
lismu] teprve při tomto procesu poznává zločinnost záměru vedou-
cích těchto stran i zločinnost tzv. programu těchto stran, který nebyl 
ničím jiným než plánem na zničení práv, která si pracující lid vydo-
byl v boji s okupanty, plánem na obnovení kapitalismu, na návrat na 
vykořisťování a zbídačení největší části našeho národa, pracujícího 
lidu. Při poznávání tohoto hrozného dosahu plánu zločinnosti reak-
ce roste i lavinovitě názor v naší veřejnosti rázně a tvrdě se vyřídit 
se strůjci utrpení českého a slovenského lidu. Občané, dělníci v zá-
vodech, ženy v domácnosti, při své práci v prodejnách, na ulicích, 
pracující všech vrstev říkají, že trest smrti je málo. Taková je vlna 
rozhořčení, která denně roste při odhalování zločineckého nitra re-
akce. V okrese Ústí n[ad] L[abem] svolali dělníci na všech závodech 
schůze, kde odsoudili Horákovou a spol., a zaslali telegramy Stát-
nímu soudu se žádostí o nejpřísnější trest. Zaslali telegramy proto, 
aby jejich žádost došla včas, rychle, dokud proces je v proudu. Bri-
gádníci na řepné brigádě na stát[ním] statku v Chlumci na několik 
minut přerušili práci, aby se na několik těchto minut stali soudci 
velezrádců. O procesu se hovořilo v předsednictvu OAV NF, rovněž 
poslán telegram Stát[nímu] soudu v Praze se žádostí o trest smrti 
pro velezrádce. Zástupci všech složek NF se jednohlasně vyjádřili, 
že v procesu je odhalen nejhnusnější zločin, jaký až dosud na území 
naší republiky byl namířen proti pracujícímu lidu. Bratr Nežerný, 
zástupce ČSS, prohlásil: „Neumím se tak vyjádřit, jak to cítím, ale já 
a se mnou jistě i ostatní příslušníci obrozené ČSS si dodnes nebyli 
dostatečně vědomi, jak odporné tváře se skrývaly pod pseudovlas-
teneckými frázemi bývalé n[árodněsocialistické] s[trany] do února 
1948. To, čeho jsme dnes svědky v procesu, potvrzuje jen správnost 
postupu pracujícího lidu v únoru, který už tehdy je odhalil a vyřadil 
z rozhodování o nás.“ Sokol má na dnešek svolány všechny staros-
ty z okresu, po neděli svolá v Teplicích členskou schůzi se školením 
o tomto procesu a totéž připravují jednoty v Dubí, Bohosudově, Bo-
řislavi a Košťanech. 

SBS a SČSP pošlou resoluci Stát[nímu] soudu ze své pondělní 
schůze předsednictva, ČSL a ČSS připravují na pondělí a úterý člen-
ské schůze, ze kterých bude odeslána resoluce Stát[nímu] soudu. 
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Ve všech okresech 
bude propagačně využito dnešní štafety ke sjezdu ČSM. Rovněž zítra 
na krajské slavnosti mládeže a okresní slavnosti ČSSP přejmenování 
parku Květy Innemanna. 

Ze žateckého okresu už byla odeslána řada resolucí z obcí a ze zá-
vodů. Veřejná schůze MNV v Hradišti poslala Stát[nímu] soudu tuto 
resoluci: My, občané shromáždění na veřejné schůzi Nár[odní] fron-
ty v Hradišti dne 2. 6. 1950, sledujeme soudní proces vedený proti ve-
lezrádcům a vyzvědačům před Stát[ním] soudem v Praze. Jednomy-
slně jsme přijali tuto resoluci a s hlubokým opovržením odsuzujeme 
tyto bývalé exponenty reakčních politických stran a žádáme v zájmu 
budování socialismu v naší ČSR nejpřísnější trest pro rozvratníky 
naší šťastné budoucnosti. Rozvratníky a zrádce spravedlivě a přísně 
potrestáme, naši republiku si rozvracet nenecháme. 

Podobné telegramy byly včera odeslány z veřejných schůzí občan-
stva obcí Kličín a Hořetice.

S krajskými složkami bylo projednáno toto: krajské odborové 
před[sednictvo] OOR bude zajišťovat projevy na závodech tak, aby 
proběhly v sobotu, v pondělí a v úterý. ČSM využije štafet. SČSP bude 
instruován v pondělí tajemníky na krajské poradě a z odpoledního 
předsednictva KV pošle resoluci. Totéž učiní Sokol. ČSL projedná-
no s krajským tajemníkem, že do středy budou uspořádány schůze 
okresních a místních org[anizací], ze kterých budou poslány resolu-
ce Stát[nímu] soudu.

V 11.20 hod. konána porada s tajemníkem Žákem.4

Usneseno totéž jako ČSL.
Číselné hlášení o počtu schůzí, resolucí a závazcích podáme 

v pondělí. 

Kraj[ský výbor] KSČ Ústí n[ad] L[abem] 
org[anizační] odd[ělení], Šťastný  

NA, f. 100/4, a. j. 113, sv. 17, fol. 12.
Originál, dálnopis, 1 s. 
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a  Text dálnopisu byl přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky, 
gramatické chyby a evidentní překlepy byly opraveny.

b Nedokončená věta, patrně mělo být „jakéhokoliv soucitu“.

1  Antonín Šťastný  (1921), komunistický politik, původním povoláním technický 
úředník. Do KSČ vstoupil v r. 1945, v letech 1945–1948 pracoval jako odborný 
učitel, od r. 1948 pracovník aparátu KSČ. Nejprve působil v OV KSČ v Tepli-
cích, pak v KV KSČ v Ústí nad Labem, kde se stal tajemníkem. Od r. 1953 zde 
působil ve funkci vedoucího odboru pro politickou výchovu, kulturně maso-
vou práci a tělesnou výchovu, později pracoval na ministerstvu sociální péče 
(pracovních sil).

2  Dle údaje v záhlaví byl dálnopis odeslán v 11.45 hod. a byl adresován k rukám 
A. Patejdla  (blíže k jeho osobě viz dokument č. 13, pozn. č. 4).

3 Míněn dálnopis G. Bareše  a M. Švermové  z 1. 6. 1950 (viz dokument č. 10).
4  Míněn Antonín Žák  (osobní data nezjištěna), poslanec ČSS v letech 1949–1954 

za volební kraj Ústí nad Labem, který se v době procesu s M. Horákovou  a spol. 
podle některých dokumentů horlivě snažil dát najevo svoji loajalitu k vládnou-
címu režimu (viz dokument č. 147). 
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D 23

1950, 5. červen, Praha  – Dopis Krajského sekretariátu KSČ v Praze za-
slaný sekretariátu Ústředního výboru KSČ v Praze, který obsahuje po-
drobné hlášení o konkrétních opatřeních učiněných v rámci organiza-
ce propagandistické kampaně provázející proces s M. Horákovou  a spol. 
v jednotlivých pražských obvodech a středočeských městech. 

Vážení soudruzi,
v příloze zasíláme Vám prozatímní hlášení z okresů Pražského kraje 
o zajištění opatření vzhledem k probíhajícímu procesu v Praze.
Podotýkáme, že hlášení je zatímní, akce na pražských okresech se 
teprve rozjíždí. Podobnou zprávu Vám zašleme v příštích dnech.
V příloze přikládáme opis telefonických hlášení okresů v Pražském 
kraji.

Se soudružským pozdravem
P r á c i   č e s t!

[...]a

Zajišťování resolucí z okresů – okresní sekretariáty [–] kontrola.

P r a h a  1.  Svoláni tajemníci z větších závodních organisací a tajem-
ník OOR, dnes mimořádná schůze závodních odborových skupin. 
Zajišťováno dále přes politické vedoucí okrsků a předsedy organisací 
v místě i na závodech na aktivu funkcionářů.
Byl vydán oběžník okresní odborovou radou.
Zprávu podával ved[oucí] taj[emník] s[oudruh] Vrba.

P r a h a  2.  Bylo zajišťováno v pátek, ihned poté, co byl dopis přijat. 
Zatím byly vydány 3 protesty ze tří závodů, další jsou zajištěny. Na 
sobotu se připravuje veřejný projev do Slovanského domu, pořádá 
jej hromadně akční výbor a SBS.
Zprávu podává pol[itický] taj[emník] s[oudruh] Budil!

Český  B r o d.  Zaslaly zatím 4 závody, další jsou připraveny. Dále 
proběhly dva velké funkcionářské aktivy, na kterých byla diskutová-
na celá tato akce. Soudruzi přišli s návrhem sami, aby z tohoto aktivu 
byla také zaslána resoluce. 
Zprávu podává pol[itický] taj[emník] s[oudruh] Cikán.
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H o ř o v i c e:  Byli svoláni kult[urně] prop[agační] referenti ze zá-
vodů, na které soudruzi referovali o celé věci [sic]. Resoluce jsou za-
jištěny na závodech, budou ještě dnes nebo zítra zaslány. 
Zprávu podává ved[oucí] taj[emník] s[oudruh] Forejt.

B e r o u n:  Resoluce byly již zajištěny v organisacích: Železár-
ny, cementárny, Kotona, Eternit, Sigma, Tatra, Hospodářské
družstvo, Krušná hora, ONV Beroun, Okresní národní pojišťovna, 
Prefa.
Ostatní závody se zařizují, rovněž tak místní vesnické organisace. 
Zprávu podává s[oudruh] Pokorný, ved[oucí] tajemník.

V l a š i m:  Pol[itický] tajemník v Praze na aktivu RSŠ.
Dnes teprve najíždí soudruzi přes organisace. Závodní organisace 
Státní strojní stanice zaslala již resoluci.
Do Benešova do RP do mutace posílají kopie.
Zprávu podával s[oudruh] Uhlík.

V o t i c e:  V pátek a v sobotu školení instruktorů, kde bylo toto pro-
jednáváno, v sobotu celookresní aktiv, odkud byla odeslána resolu-
ce. Další resoluce byla odeslána z obce Kouty. Věc je na okrese velmi 
živá, má odezvu, soudruzi připravují další resoluce.
Zprávu podával s[oudruh] Kupeček, ved[oucí] taj[emník]

Nové Strašecí:  Důl Anna zaslal již resoluci. Jsou připravovány další 
tři závody. Dnes bude vydán oběžník na všechny organisace v rámci 
této akce. Akce byla zajišťována přes místní organisace, a to přes re-
ferenty OV a instruktory OV.
Zprávu podal ved[oucí] taj[emník] s[oudruh] Maixner.

M ě l n í k:  Bylo odesláno již 5 resolucí, dnes pomocí instruktora 
budou odeslány ještě další. Dnes večer se koná aktiv instruktorů, kde 
bude celá záležitost znovu probírána. 
Zajistí další odeslání resolucí.
Zprávu podává ved[oucí] taj[emník] s[o udruh] Vraný.

K o l í n:  V 6 závodech byly již probrány resoluce a z těchto závo-
dů byly také odeslány závazky. Jinak akce je probrána ve všech zá-
vodech, kde bylo ještě v přestávkách vysílání rozhlasem. V místních 
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organisacích na vesnici je prováděno přes lidovou správu, tuto část 
je třeba ještě více rozejet [sic].
Zprávu podává ved[oucí] taj[emník] s[oudruh] Elsner.

R a k o v n í k:  Byl svolán aktiv místopředsedů a funkcionářů orga-
nisací, ve větších závodech již proběhla resoluce. V sobotu Transpor-
ta, Rakona, Tos, Stadionka, Rakošamotka, Důl Lužná Lišany, ONV, 
MNV. Resoluce byly poslány do Prahy, kopie jsou na sekretariátě 
k disposici.
Městský rozhlas bude sledovat pravidelně celou záležitost, připome-
nout soudruhům, že mají sledovat záležitost také ve státním rozhlase 
doma.
Zprávu podával s[oudruh] Vondráček.

S l a n ý:  V pátek po obdržení pokynů byli soudruzi na schůzi infor-
mováni, neboť právě probíhal aktiv celého okresu, aktiv funkcionářů. 
Byl rozeslán oběžník do všech organisací, resoluce jsou zasílány, na 
výborových schůzích připomíná instruktor výzdobu skříněk. 
Zprávu podává s[oudruh] Nikl.

M l a d á  B o l e s l a v:  Na městských konferencích byla ventilo-
vána zrádná činnost 13 obžalovaných. Resoluce jsou odesílány. Ve 
středu a ve čtvrtek se konaly a konají aktivy, kde znovu bude tato 
kampaň diskutována. Je organisován společný poslech přenosu ze 
soudní síně. 
Zprávu podává ved[oucí] taj[emník] s[oudruh] Beneš. 

Poděbrady:  V pátek večer byla schůze OV, kde měl ved[oucí] taj[em-
ník] referát o procesu.
OAV NF zajišťuje besedy na závodech a v obcích společný poslech. 
ONV a OOR společně pracují na zasílání resolucí ze závodů na okre-
se.
Resoluce jsou zasílány na RP Kolín.
Zprávu podává s[oudruh] Šimon.

Praha 8 – s[o udruh] Krček – pol[itický] taj[emník]
Okres upozornil organisace, aby politicky využily právě probíhající-
ho procesu. Resoluce jsou odesílány, soudruzi jdou dnes po závodech 
a toto ještě zajišťují osobně.

MH - Kniha 1.indb   272MH - Kniha 1.indb   272 11.12.2008   6:17:5811.12.2008   6:17:58



273

Praha 9 – s[oudruh] Tauber – pol[itický] taj[emník]
Na poradě sekretariátu byli určeni soudruzi, kteří zajišťují na závo-
dech odesílání resolucí – resoluce jsou odesílány, vedoucí instr[uk-
toři] okrsků jsou informováni o celé akci, vývěsní skříňky jsou při-
způsobeny k probíhajícímu procesu, soudruzi celou tuto akci dále 
zajišťují.

Praha 10 – s[o udruh] Brož – ved[o ucí] taj[emník]
Soudruzi posílají resoluce přímo z aktivů, které právě probíhají. Je 
používáno vozu RP, který každý večer přenáší zprávy z rozhlasu 
o procesu přímo na ulici – závodní rozhlas informuje soudruhy – 
v poledne se schází na závodech desítky, kde se diskutuje o probíha-
jícím procesu – výzdoba stěngazet je zaměřena k této akci.

Praha 11 – s[oudruh] Mašek – s[oudruh] Bláha
Ve velkých závodech – ÚNP – správa spojů – byla celozávodní schů-
ze v linii ROH – byl osvětlen postup – zaslány resoluce k nejvyššímu 
soudu1. Byli voláni předsedové míst[ních] org[anizací] – při hodno-
cení RSŠ a na mimoř[ádných] výb[orových] schůzích byl hromadný 
poslech – diskuse. Výsledky procesu jsou vyvěšovány na stěngaze-
tách.

Praha 14 – s[oudruh] Laštovka – ved[oucí] taj[emník]
Na aktivu desítkových důvěrníků bylo toto dáno soudruhům na vě-
domí, jsou zasílány oběžníky do organisací – resoluce jsou odesílány –
jsou zajišťovány hromadné rozhlasové odposlechy. 

Praha 15 – s[oudruh] Grízl – ved[oucí] taj[emník]
Ve středu na aktivu agitátorů a kult[urně] prop[agačních] ref[eren-
tů] ze základních org[anizací] bude o procesu hovořeno. Soudruzi 
jsou informováni při odběru pošty na sekretariátě. Bylo telefonová-
no na závody – resoluce jsou odesílány. 

Praha 16 – s[o udruh] Růžička – pol[itický] taj[emník]
Na probíhajících aktivech je o tomto hovořeno – přenášeno do orga-
nisací, na celozávodních schůzích je celá věc prodiskutovávána. V so-
botu byla schůze sekretariátu, kde byla celá věc probírána. Soudruzi 
na závodech diskutují k tomuto procesu, resoluce jsou odesílány.
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P r a h a  7 – V pátek se konal aktiv funkcionářů z okresu, politický 
tajemník ve svých instrukcích podal stran této akce pokyny. Byly již 
v sobotu odeslány v celku 3 resoluce. Jsou připravovány další. Další 
resoluce ze závodu dojdou dnes nebo zítra!
Zprávu podává pol[itický] taj[emník] s[oudruh] Konvalinka.

Ř í č a n y:  V sobotu se konal aktiv funkcionářů, kde byly dány sou-
druhům předsedům a instruktorům pokyny. Akce je zajišťována přes 
oblastní tajemníky lidové správy. V poledních přestávkách je organi-
sován hromadný poslech přímého přenosu z Pankráce.2 
Závod Instalační závody zaslal již resoluci.
Zprávu podává ved[oucí] tajemník s[oudruh] Bejr.
Ve 14 hod. telefonicky podává s[oudruh] Bejr další hlášení. V těchto 
závodech dopoledne byly probrány resoluce: Instalační závody, Oce-
lolana, Drasla, Chemické závody, Fruta, Cihelny, Školní závod.
Dnes a zítra obvodní aktivy, kde bude referát o probíhajícím proce-
su.

Spojené ocelárny: Byla udělána bleskovka, která byla zaslána do 
všech dílenských organisací, ve výborových schůzích byla záležitost 
projednána. Byl udělán velký plakát do závodu. V závodě proběhly 
dále aktivy kult[urně] prop[agačních] referentů.
Zprávu podal s[oudruh] […]bente 

Dobříš: Byly již zaslány tři resoluce ze závodů, na vesnicích to pro-
vedli předsedové organisací, kteří byli instruováni přímo od ved[ou-
cího] tajemníka. Resoluce byly připraveny na závodech. 
Politický tajemník podával zprávu s[oudruh] Novák [sic].

K r a l u p y: Pol[itický] taj[emník] není přítomen, hosp[odářský] 
tajemník neví nic bližšího.

N y m b u r k: s[oudruh] Škrabal. Do všech závodů byla provedena 
přímá instruktáž. Resoluce již proběhly v závodech ČSD dílny, vý-
topny, stanice, na všech závodech za polední přestávky je vysíláno 
rozhlasem přímé přenášení z porotní síně.
V obcích je zařízen přímý přenos místním rozhlasem, který zajistil 
ve všech obcích MNV. 
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Ve vývěsních skříňkách je provedena vkusná agitace a využití této 
kampaně jako politické záležitosti v agitaci proti západním imperia-
listům.

Kladno:  Na vesnicích to bude probíhat teprve dnes večer a zítra, na 
závodech probíhá již od soboty, a to na závodech Kablo, důl Zápo-
tocký, důl Fierlinger, důl Gottwald.
Z těchto závodů byly také již odeslány resoluce.
Na dalších závodech se to připravuje.
Dnes večer budou a zítra budou instruováni předs[edové] vesnic-
kých organisací.

P r a h a 3.  Soudruzi byli informováni dnes na poradě sekretariátu. 
Ve velkých závodech  – Tesla, Perun, ČKD – celozávodní srazy, po li-
nii ROH budou zaslány resoluce, referovat budou soudruzi, kteří se 
přelíčení zúčastnili. Resoluce budou zaslány soudu a RP.
Agitační dův[ěrníci] zjistí, jaká nálada je mezi indiferenty, jak se na 
proces dívají.
Ve stěngazetách jsou vyvěšovány bleskovky – zaměřené k procesu. 
Zprávu podal s[oudruh] Kopecký.

Zajišťování resolucí z okresů – kontrola ved[oucího] taj[emníka]
5. 6. 1950

P r a h a 1.  Svolán tajemník OOR a tajemníci z větších závodních or-
ganisací, dnes mimořádné schůze odborových skupin na závodě.
OOR vydala oběžník.
Okresní sekretariát zajišťoval přes politické vedoucí a přes předsedy 
organisací strany na závodech i v místech na pátečním aktivu.
Zprávu podával soudruh Vrba v 11.00 hod.

P r a h a 2.  Zajištěno v pátek přes politické vedoucí, jinak oběžníkem 
přes organisace.

NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 2–7.
Originál, strojopis – 6 s. 
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a  Připojeno razítko Krajského sekretariátu KSČ v Praze s nečitelným podpi-
sem.

b Chybí jedno písmeno.

1 Správně Státnímu soudu.
2  Rozhlasové vysílání o procesu s M. Horákovou  a spol. nebylo přímým přeno-

sem, i když se to tak mnohým posluchačům mohlo jevit.  
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D 24

1950, 5. červen, Klatovy – Dopis Okresního sekretariátu KSČ v Klato-
vech zaslaný sekretariátu Ústředního výboru KSČ v Praze, který popisuje 
reakci veřejného mínění na proces s Miladou Horákovou  a spol. a infor-
muje o přijímání protestních rezolucí.a 1 

Vážení soudruzi,
na váš dopis zasíláme Vám zprávu o tom, jak vypadá veřejné mí-
nění, které se týká procesu u Státního soudu v Praze. V Klatovech 
a v Nýrsku jest průběh vysílán veřejným rozhlasem, takže jest s ním 
seznamováno všechno občanstvo. Stejně tak je používáno rozhlasu 
na našich závodech. Rovněž v domácnostech je poslouchán. Nej-
vyšší rozruch zde způsobilo prohlášení Zemínové, které ona učinila 
o svém výslechu.2 Pracující ve velké většině odsuzují tuto činnost 
a o průběhu přelíčení se hovoří na všech pracovištích. Naše závody 
Kozak, Šumavan a zaměstnanci Místního národního výboru poslali 
resoluce, ve kterých žádají o přísné potrestání viníků. Stejně tak po-
slali resoluci žáci naší okresní politické školy. Z našeho okresu zú-
častňují se procesu také dělníci, kteří vyprávějí své dojmy z tohoto 
přelíčení. Všude se mluví o tom, že by obžalované měl stihnouti co 
nejpřísnější trest. Jak smýšlejí lidé, kteří nemají kladný poměr k na-
šemu lid[ově] dem[okratickému] zřízení, jsme dosud nezjistili. Že je 
proces konán veřejně, schvalují všichni pracující.

Tyto zprávy získali jsme od lidí, s kterými se setkáváme, a zprávu 
nám podali všichni členové sekretariátu.

Je vidět, a to také tvrdí většina pracujících, že s těmito lidmi, kteří 
chtějí a chtěli zvrat, to děláme správně.

Vyskytly se zde názory, a myslíme, že by to bylo správné, aby byl 
uveřejněn hospodářský plán, který tito lidé připravovali na zotročení 
vesnice. Tento plán by měl býti zveřejněn v našich vesnicích. Příště 
vám podáme další zprávy, které si získáváme při průběhu procesu.

Se soudružským pozdravem „Čest práci!“

                                                                                  […] b  […]c
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NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 9.
NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 27.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Okresního sekretariátu KSČ v Klatovech. 
Na horním okraji rukopisně nadepsáno „Kr Plzeň“, pod číslem jednacím při-
psáno rukopisně „6/6 50“.

b Nečitelný podpis.
c Připojeno kulaté razítko Okresního sekretariátu KSČ v Klatovech. 

1  Dopis je adresován oddělení pro lidovou správu sekretariátu ÚV KSČ v Pra-
ze pod číslem jednacím I.–5/50/Pe/Wa jako odpověď k číslu jednacímu 
VIII/1–122/50 DrB/K n.   

2  Míněno patrně prohlášení F. Zemínové , že s ní při vyšetřování bylo zacházeno 
slušným způsobem. Dle stenografi ckého záznamu prohlásila: „Když mě 8. lis-
topadu odváželi, měla jsem dojem, jistě, který také měla řada jiných zatčených, 
že se s námi bude krutě zacházet, protože taková propaganda se šířila, že se 
všelijakým násilím a bůhví jak postupuje proti obžalovaným a zatčeným. Chci 
konstatovat, že všichni členové, od ředitele věznice až do těch strážníků, se cho-
vali korektně. Říkám to proto, aby byli všichni, kteří mají někoho zatčeného ve 
věznicích, ujištěni, že se chová náš stát jako moderní stát a že nepoužívá žádné-
ho brachiálního násilí.“ NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, 
stenografi cký záznam 3. dne procesu s M. Horákovou  a spol. (2. 6. 1950), s. 14/1. 
Toto prohlášení bylo učiněno s největší pravděpodobností pod nátlakem.

MH - Kniha 1.indb   278MH - Kniha 1.indb   278 11.12.2008   6:17:5911.12.2008   6:17:59



279

D 25

1950, 6. červen, Ústí nad Labem – Dálnopis pracovníka Krajského sekre-
tariátu KSČ v Ústí nad Labem Antonína Šťastného  zaslaný Ústřednímu 
výboru KSČ v Praze, který informuje o přijímání rezolucí odsuzujících 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a 1 

Denní zprávy o reakci veřejnosti na proces

D ě č í n:  Složky NF – OV v Děčíně na svých schůzích pojednaly 
o procesu a poslaly Státnímu soudu v Praze resoluce (ČSM, ČSS, SBS, 
ČSZ, Sokol aj.)

C h o m u t o v:  V neděli byl zahájen týden solidarity s italskými 
dělníky. Na slavnostní schůzi bylo referováno o procesu. Několik děl-
níků se přihlásilo k diskusi a nakonec byla jednomyslně přijata reso-
luce se žádostí o potrestání.
Na 17 závodech byly uspořádány schůze osazenstva a odeslány re-
soluce. Osazenstvo dolu Jan Šverma v Ervěnicích na odpověď všem 
špionům vyhlásilo závazek splnit druhý rok 5l[etého] p[lánu] do 
konce listopadu 1950.

L o u n y:  Schůze se konaly a resoluce byly odeslány na těchto zá-
vodech:
ČSD-dílny, ČSD-správa budov, zřídla, mlékárny, porcelánka, Betona, 
Benar, cukrovar, pivovar, okresní soud.
Při startu štafety ke sjezdu ČSM byla v Lounech jednomyslně přijata 
resoluce. Resoluce dále poslaly okresní složky NF: hasiči, Sokol, ORD, 
ČSČK, SBS, JSČZ, ROH, OAVNF a MMNV.

B í l i n a:  Resoluce zaslaly komunální podniky v Bílině, Sokol, ČSM, 
SBS, ČSZ. Komunální podniky v Bílině manifestačně šly na řepu 
ihned po projevu.

L o v o s i c e:  Schůze a resoluce poslaly závody: 
Hedvábka, Deli, Sana, Cementárna, Fruta Lovosice.
Závazek vyhlásila obec Vchynice.
Členové složek NF odpracují 1 000 hodin na stát[ních] statcích.
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L i t v í n o v: Na závodech protestní schůze. Z dolu Kohinoor a Ko-
lumbus, vojen[ských] org[anizací] SNB a Korda – resoluce. Ervěnice-
-elektrárna společná schůze – odeslána rezoluce.

Kraj KSČ Ústí n[ad] L[abem] – org[anizačně] instr[uktážní] odd[ě-
lení] 

Š ť a s t n ý 

NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 13.
NA, f. 100/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 9. 
Originál, dálnopis – 1 s.

a  Text dálnopisu byl přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky, 
gramatické chyby a evidentní překlepy byly opraveny.

1  Dle údajů v záhlaví dokumentu byl dálnopis odeslán 6. 6. 1950 v 18.20 hod. 
a přijat téhož dne v 18.43 hod. a byl adresován k rukám Antonína Patejdla  (blí-
že k jeho osobě viz dokument č. 13, pozn. č. 4). 
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D 26

1950, 6. červen, Pardubice – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Pardubicích Ladislava Roubínka 1 zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Pra-
ze, který s využitím citací výroků jednotlivých občanů informuje o reakci 
obyvatelstva na probíhající proces s Miladou Horákovou  a spol.a

Všechen pracující lid v našem kraji se zájmem sleduje proces se 
zrádci, který právě probíhá, jednak v tisku, hlavně však při rozhla-
sových relacích. Každý si uvědomuje hnusnou úlohu bývalé strany 
čes[koslovenských] nár[odních] socialistů a hrstky jejích pomaha-
čů. Dělníci v továrnách živě diskutují mezi přestávkami o procesu. 
Desítky již projednávají proces v desítkách, osazenstvo závodu se 
zavazuje, že vyvinou ještě větší úsilí při plnění 5LP2, dále, že zvýší 
bdělost a ostražitost na závodech, budou posilovat ještě ve větší míře 
tábor míru a pokroku ve světě. Ve svých resolucích žádají spravedlivý 
trest všem zaprodancům, kteří se zřekli vlastního národa. Bývalý člen 
nár[odně] soc[ialistické] strany Radil z kovodělných závodů Chotě-
boř říká: „Nemohu pochopit jako dělník, že jsem mohl být členem 
strany, kterou vedli takovýto zrádci. Odsuzuji jejich jednání a je za-
potřebí nejpřísnějšího potrestání nejen jich, ale všech jejich poma-
hačů, aby jim už jedenkrát přestala chuť na nastolení vlády velkostat-
kářů a fabrikantů.“ 

Veřejnost v Přelouči se ztotožňuje s tím, že soud, který právě pro-
bíhá, je úzce spjat s vraždou příslušníka SNB, který byl zavražděn 
minulý týden.3 Paní Kučerová, indiferentní, říká: „Darmo mluvit, jen 
ať je pověsej, takoví jiného nezasluhují. Jsou to zrádci, tak co s nimi.“ 
Soudruh Forbelskýb z Holic po diskusi na pracovišti říká: „S tako-
výmito lidmi se nedá jednat, pro[to] je nutno je pověsit a pokud se 
ještě projevují, včas je odhalit, abychom se již jednou takovýchto 
živlů zbavili.“

Soudružka Levínská, údernice ze závodu Synthesia, diskutuje 
o tom, že si musíme ještě více všímat prostředí kolem sebe a hlavně 
nenechat se strhávat našeptávači a tyto včas odhalit. Zvýšíme pra-
covní úsilí a tím jim ukážeme, že se jich nebojíme.

Kolektiv soudruha Potůčka v závodě Synthesia odsuzuje jednání 
záškodníků a přeje si, aby jim byly vyměřeny bez rozdílu nejpřís-
nější tresty, aby spokojeně mohli pracovat a plnit své socialistické 
závazky. 
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 Zaměstnanci n. p. Utex, Ústí, ve své resoluci mimo jiné praví: 
„Chceme mír a ne válku, proto jsou marné snahy všech těch, kteří 
dnes stojí před soudem, aby továrny byly vráceny zpět zrádcům a ne-
přátelům republiky a pracujícího lidu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o ty, kteří měli tzv. patent na vlastenectví a vždy stáli proti pracující-
mu lidu, odvracíme se s odporem od těchto zrádců národa a žádáme, 
aby byli potrestáni přísnými tresty dle jejich viny, které se vědomě 
dopustili na celém našem národě, a byli výstrahou všem těm, kteří 
ještě počítají, že se jim vrátí staré časy.“
 Členové JZD v Albrechticích v okrese Lanškroun žádají největší 
tresty pro všechny rozvratníky. Na členské schůzi se usnesli, že bu-
dou ještě intensivněji pracovat při výstavbě socialismu v naší vlasti, 
především v JZD. V usnesení se mimo jiné praví, že provedou spo-
lečný osevní postup, vypracují podrobný plán, dle kterého se bude 
řídit veškerá činnost společného obdělávání půdy v JZD a kde každý 
bude spravedlivě odměňován podle druhu vykonané práce. Denně 
docházejí další protestní resoluce jak jednotlivců, tak celých kolekti-
vů, ve kterých je odsuzována protistátní činnost zaprodanců západu. 
Celá veřejnost sleduje proces a čeká na spravedlivé vynesení rozsud-
ku nad všemi zrádci, kteří usilovali o likvidaci lidově demokratické-
ho režimu a zadržení cesty k socialismu. 

Org[anizačně] instruktorské oddělení 
Roubínek c – Pardubice. 

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 12.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s. 

a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 
b Patrně chybně uvedeno „Forbeksky“. 
c Chybně uvedeno „Ruobinek“.

1  Ladislav Roubínek  (1927), komunistický politik, původním povoláním švec. 
V r. 1950 působil jako tajemník KV KSČ v Pardubicích. Výsledek jeho prověrky 
závodní organizací Krajského sekretariátu KSČ v Pardubicích z listopadu 1950: 
„Soudruh Roubínek  je členem strany od roku [19]45 a byla mu pro nedosta-
tek bdělosti udělena stranická důtka. Je to soudruh nadaný, ale nepřistupuje 
k řešení stranických úkolů s dostatečnou odpovědnost í. [...] Soudruh Roubí-
nek  věnuje také málo času svému sebevzdělávání. Je nutné, aby k plnění úkolů 
ukládaných mu stranou přistupoval nejen s větší odpovědnost í, ale hlavně aby 
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se je učil řešit důsledně, v přesvědčení, že tím prospívá straně, a odnavykl si 
plnit úkoly jenom tehdy, ví-li, že bude ve své práci kontrolován.“

2 Míněna pětiletka (pětiletý plán).
3  Většina obžalovaných byla již několik měsíců před zahájením procesu ve vyšet-

řovací vazbě, a tudíž jejich spojení s tímto činem je naprosto vykonstruované. 
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D 27

1950, 6. červen, Náchod – Dopis vedoucího tajemníka Okresního výboru 
KSČ v Náchodě Jana Svobody  zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Pra-
ze, který popisuje reakce obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou  
a spol.a 1 

Vážení soudruzi!
K Vašemu dopisu týkající[mu] se probíhajícího procesu se zrádci, 

sdělujeme následující poznatky:

Jednání procesu je ve zdejším okrese věnována značná pozornost 
všeho obyvatelstva. Pokud se týče projevovaných názorů, lze říci, že 
převážná část obyvatelstva odsuzuje jednání těchto zrádců. Jedná se 
nejen o členy komunistické strany, ale zejména o bývalé příslušní-
ky nekomunistických stran, z nichž mnozí jsou překvapeni odhale-
ním skutečných cílů lidí, kterým až dosud věřili. Někteří z nich, je-
li s nimi o tom diskutováno, tváří se rozpačitě. Největší pozornost 
procesu je věnována osazenstvu závodů [sic], menší pozornost je 
věnována procesu na vesnici. Omlouvat tyto lidi se pokouší pouze 
nepatrná skupina rekrutující se povětšině z dřívějších podnikatel-
ských vrstev – továrníků, obchodníků a jim podobných, kteří tak činí 
ojediněle a jsou zpravidla okřiknuti. Je zajímavé, že pro příkladné 
potrestání se vyslovují i lidé, kteří jsou pod vlivem katolického kleru, 
jenž u nás na Náchodsku má dosud velmi značné posice.

Celkově proces je hodnocen drtivou většinou obyvatelstva klad-
ně, je požadováno důkladné potrestání a lidé v obžalovaných zcela 
správně vidí podněcovatele nové války.

Další zprávu podáme po ukončení procesu.

S pozdravem     
Práci čest!

Jan Svoboda 
vedoucí tajemník

[…]b    […] c

 
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 17.
NA, f. 02/4, sv. 15, fol. 129, fol. 26.
Originál, strojopis – 1 s.
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a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře sekretariátu Okresního výboru KSČ 
v Náchodě. V levém horním rohu umístěn strojopisný nápis „TAJNÉ“, na hor-
ním okraji rukopisně připsáno „Kr. Hradec Králové“.

b Připojen vlastnoruční podpis.  
c Připojeno kulaté razítko Okresního výboru KSČ v Náchodě.  

1  Dopis je adresován oddělení pro lidovou správu sekretariátu ÚV KSČ jako od-
pověď na číslo jednací VIII/1-122/50 DrB/Kn T.  
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D 28

1950, 6. červen, Brno – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Brně Jandy zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který popisuje 
opatření přijatá k organizaci kampaně kolem procesu s Miladou Horá-
kovou a spol. a též obsahuje texty rezolucí žádajících přísné potrestání 
obžalovaných.a

Do dnešního večera došlo nám dalších 70 resolucí ze závodů, JZD 
i masových organisací. Dnes rozjela se část účastníků včerejšího pře-
líčení do středních závodů, hlavně na okres Blansko. Zprávu o prů-
běhu besed na závodech s přímými účastníky procesu podáme zít-
ra.

V Brně bylo redakcí Rovnosti umístěno na různých místech 10 ta-
bulí, na kterých se denně vyměnily zprávy o průběhu procesu. Ná-
rodní podniky JAS, Tep a další vystavují ve výkladních skříních fo-
tografi e a komentáře z novin o procesu.

Dnes obdrželi jsme první resoluce od umělců a výtvarníků.
My, členové ROH skupiny zaměstnanců spolků a korporací, shro-

máždění na své schůzi, po referátu Boj o mír a diskusi k němu, usná-
šíme se na následujícím:

V celém světě a hlavně mezi pracujícími vede se úporný boj o mír, 
který zaznamenává vítězství pokroku a v něm i vítězství pracující 
třídy na celém světě. Usilujeme každý ve své organisaci, jejímiž jsme 
zaměstnanci, o uvědomění členů směřující k dosažení trvalého míru 
a pokoje potřebné[ho] k budování socialismu v naší vlasti. S odpo-
rem a spravedlivým hněvem sledujeme zprávy, které nám objasňují 
činnost rozvratnické bandy, která stojí dnes před spravedlností v naší 
lidové demokracii . Zaprodanci krvelačného a dravčího imperialismu 
usilovali o zvrat poměrů v naší republice za cenu vraždění, připravo-
vané a jimi vytoužené válce. Zatímco pracující třída v naší republice 
vytváří hodnoty k zajištění blahobytu u nás, usilovaly tyto zrůdné 
elementy o pravý opak. Jsme potěšeni, že spravedlnost i neunik-
li, a žádáme, aby byli všichni spravedlivě odsouzeni. Spravedlivým 
rozsudkem bude jistě podpořen i boj za mír, který jest toužebným 
přáním všech pokrokových lidí na celém světě. Po boku Sovětského 
svazu, v družbě se všemi lidmi dobré vůle mír uhájíme. Smrt krva-
vému imperialismu, svobodu národům. Pro mír pracujeme – za mír 
budeme bojovat.
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My ženy, shromážděné na aktivu funkcionářek, zaměstnaných 
v lučebním průmyslu Brněnského kraje, s největším rozhořčením 
odsuzujeme činnost zlotřilců, mezi nimiž jsou i ženy, kteří [sic] sto-
jí nyní před Státním soudem v Praze. Nedovedeme pochopit hlu-
bokou zvrhlost těch, kteří se také nazývají „Čechy“, a považujeme 
všech 13 obžalovaných za vyvrheli našeho národa. Žádáme pro ně 
nejpřísnější tresty. Je opravdu nepochopitelné, jak mohou ženy tak 
hluboce klesnout, že připravují válku, která by nejvíce postihla ženy, 
muže, starce a nevinné děti. A přece průběh procesu nám ukazu-
je, jak cynické, surové a bezohledné netvory dovedl vychovávat ka-
pitalistický režim. Chybí nám slov, jimiž bychom my, shromážděné 
ženy a matky, odsoudily velezrádce a nalezly pro ně pravé jméno. Se 
stejným odporem odsuzujeme jejich činnost a rozvratnictví odbo-
rů, o kterých víme, že právě nám, ženám, přinesly a stále přinášejí 
mnoho dobrého.

Za odpověď těmto zvrhlíkům a těm, kteří je poslali, dáváme toto:
1. Ve svých závodech budeme více a lépe pracovati než dosud.
2.  Rozvineme socialistické soutěžení tak, abychom podchytily všech-

ny zaměstnance.
3.  Hned po návratu z této schůze za pomoci závodních rad a pod 

jejich vedením vytvoříme takovou situaci, aby závod, každá z nás, 
dělaly vzorné závazky a soutěže k líšeňské slavnosti.

4.  My ženy milujeme své i cizí děti a nerady vidíme prolévání krve, 
avšak nikdo nesmí počítati s naší jemností a mírností ve chvílích, 
kdy se bude jednat o bezpečnost všeho našeho lidu, a proto my 
ženy se zavazujeme, že budeme střežit bezpečnost svých závodů, 
zvýšíme bdělost a ostražitost nejen při práci, ale všude, na každém 
pracovišti, ba i mimo továrnu.

Naše pevné odhodlání potvrdíme také tím, že voláme ke všem 
ženám nejen našeho kraje, ale celé republiky slova soudruha Julia 
Fučíka: „Lidé bděte.“ 

My, zaměstnanci lomu Státní silniční správy – lom Krkovice, okres 
Znojmo, na členské schůzi ROH, konané dne 5. června t[ohoto] r[o-
ku], odsuzujeme s největším rozhořčením úmysly skupiny rozvrat-
níků a špionů, kteréžto přelíčení s nimi probíhá právě před Státním 
soudem, kteří za podpory zahraniční reakce se neštítili připravovat 
rozvrat v naší zemi a přivést nás opět do kapitalistického režimu. 
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Žádáme, aby tito byli za své činy co nejpřísněji potrestáni a na je-
jich špatné úmysly odpovídáme zvýšenou prací a zavazujeme se, že 
dobrovolnou brigádou postavíme na nádraží v Hodoníně rampu na 
nakládání štěrku.   
 Podepsaní umělci a kulturní pracovníci rozhořčeně protestují proti 
válečným úkladům připravovaným zrádci ze současného pražského 
procesu. V době, kdy všichni poctiví lidé semkli se k mírové výstav-
bě, doznávají tito lidé cynicky, že hodlali v zájmu znovunabytí svých 
kořistnických posic přispět k založení nového válečného požáru. Za 
to zasluhují příkladné tvrdé tresty. My výtvarníci, umělci a kulturní 
pracovníci se v odpověď na tyto úklady zavazujeme, že budeme ješ-
tě lépe a usilovněji svou prací napomáhat při budování socialismu 
v naší vlasti.

Dne 3. 6. 1950 po mimořádné poradě sekretariátu byly učiněny 
první přípravy k osvětlení probíhajícího procesu v celozávodních 
výborech okresu KSČ ČSD.

Každý tajemník byl pověřen navštíviti ještě v sobotu jeden celo-
závodní výbor a zajistiti řádnou instruktáž ohledně tohoto procesu. 
Instruktáž byla provedena dle směrnic KV KSČ Brno. V celozávod-
ním výboru stanice Brno bude zařízeno rozhlasem informování za-
městnanců a cestujících, a to, aby si každý všímal vývěsních skříněk, 
nástěnek, které budou zaměřeny k probíhajícímu procesu a budou 
k nahlédnutí v čekárnách a na nástupištích, též tyto budou rozmís-
těny po celé nádražní budově.

Agitační důvěrníci budou provádět správnou instruktáž členů. 
Rozhlasový poslech bude zařízen v závodních stravovnách. Tímto 
způsobem byl zajištěn též celozávodní výbor ČSAD, výtopna Brno 
a výtopna H[orní] Heršpice. Současně výtopnou H[orní] Heršpice 
byla provedena instruktáž v TMS H[orní] Heršpice.

 KV KSČ v Brně
org[anizačně] instr[uktážní] odd[ělení] – Janda v. r.

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 17–18.
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 21.
Přepis, strojopisná kopie – 2 s.

a V pravém horním rohu strojopisně nadepsáno „Tajné!“
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D 29

1950, 6. červen, Gottwaldov1 – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Got-
twaldově zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který informuje o reak-
ci zaměstnanců a žáků místních škol na proces s Miladou Horákovou  
a spol.

Proces proti rozvratníkům v Praze je sledován ve všech městech 
i vesnicích kraje. Na vesnicích se zapojili učitelé do agitační kampa-
ně. Výsledky této práce projevují se zatím na školách. 

Tak v okrese Gottwaldov odeslali resoluci žáci ze 16 škol. Na 14 ško-
lách uzavírali žáci závazky o zlepšení studia, zvýšení sběru surovin 
apod. Na 23 obcích okresu Gottwaldov provedla rodičovská sdru-
žení a Svaz přátel školy besedy, jejichž výsledkem bylo odeslání re-
soluce, ve které žádají přísné potrestání zrádců. Na školách okresu 
Gottwaldov posilují učitelé velký zájem žáků o proces. Na 24 školách 
posílají žáci dopisy rodičům, kde oznamují své stanovisko k procesu 
a žádají rodiče, aby také oni se vyjádřili. Resoluce odeslaly také 4 pio-
nýrské skupiny. 

Na školách i v obcích jsou denně vylepovány zprávy o procesu. 
Podobné zprávy přicházejí ze všech okresů. V okrese Kyjov v Archle-
bově odpověděli učitelé na pokus rozvracet republiku tím, že pomo-
hou JZD ve všech administrativních pracech. Resoluce odeslalo žac-
tvo 6 škol. Na všech školách proces poslouchají a hovoří o něm v tom 
smyslu, že je nutno co nejpřísněji potrestat obžalované. V Uh[er-
ském] Brodě odpověděli žáci závazky na 38 školách. Resoluce rodi-
čovského sdružení na 40 vesnicích. Ve Val[ašských] Kloboukách mají 
žáci závazky na 16 školách.

V okrese Vsetín odpovídají žáci školy ve Velkých Karlovicích zá-
vazky, že odpracují brigády v místním JZD. Další zprávy docházejí 
ze závodu Zádřevy Lípa, po odeslání resoluce zpevnilo několik děl-
níků normy o 50 procent. Závod Svedrup vyhlašuje na 6. 6. úder-
nickou směnu jako odpověď pracujících na pokus o rozvrat. Celá 
řada závodů přijala na schůzích resoluce: Jihomoravská armatur-
ka Hodonín, VDP Kyjov, silniční správa Holešov, závody přesné-
ho strojírenství Vsetín, Moravsko-slezské cihelny, technická správa 
ČSD Velehrad.
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Výbory odesílají resoluce přímo soudu.
JZD v Brankách odpovídá zrádcům tak, že se na schůzi členové 

usnesli přistoupit na vyšší stupeň JZD. 
KV KSČ Gottwaldov       

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 23.
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 26.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 

1 Dnes Zlín.
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D 30

1950, 7. červen, Praha  – Dopis pracovníka Krajského výboru KSČ v Pra-
ze zaslaný Ústřednímu výboru KSČ, který popisuje konkrétní reakce ob-
čanů na proces s Miladou Horákovou  a spol.

Dne 1. 6. 1950 v 19. hod. společně s veliteli KV StB a NB. Všem ta-
jemníkům byly zaslány telegramy nebo fonogramy, pokud mají do-
mácí telefony, s tím, aby přezkoumali stávající směrnice k zvýšení 
ostražitosti stranických objektů. Mimo to byla na několika venkov-
ských okresech provedena kontrola a instruktáž. Stávající bezpeč-
nostní opatření nebudou nikterak snižována až do doby odvolání, 
ovšem také ne zvyšována.

Většina indiferentů jest udivena tím, že toto vše mohli provádět 
lidé českého původu a ti, kteří měli v ústech vždy tolik vlastenectví. 
Lidé známí svým reakčním zaměřením takticky mlčí, jenom je mož-
no pozorovat značnou schlíplost, někteří vidí v obžalovaných hrdiny, 
že se nebojí říci, co prováděli a co ještě provést mínili. Všeobecně se 
očekává jak u jinostraníků, tak i u indiferentů ten nejpřísnější trest 
již proto, aby to bylo výstrahou pro druhé.

Jakousi slabost projevuje veřejnost pro viníky ženského pohlaví, 
zejména k Horákové , která se těší sympatiím a jest označována jako 
žena, která se do posledního okamžiku chová statečně.

Naši lidé sledují proces s velkým zájmem, každý spěchá domů 
k přijímačům, aby o nic nepřišel, a soudruzi říkají, že obžalovaní po-
tvrzují svými vlastními slovy to, co naše strana o nich vždy říkala, je 
pravda [sic]. Členové [KSČ] jsou rozhořčeni, jak se Horáková  cho-
vala před Státním soudem a s jakým tónem a cynismem vypovída-
la, proto se stalo, že na okrese [Praha] sever ve dvou případech naši 
soudruzi v rozčilení uhodili do radia, dnes již neposlouchají – radia 
jsou ve správě.

Mínění většiny členů, hlavně na závodech, jest, aby bylo s viní-
ky jednáno tak, jak si každý zaslouží, a čeká se, že nebude k nikomu 
[sic] brán žádný ohled již vzhledem k tomu, že jsou to naši nesmi-
řitelní nepřátelé, kteří právě ukázali svoji pravou tvář, jak nár[odně] 
soc[ialističtí] funkcionáři, tak i soc[iální] dem[okraté] pravicového 
zaměření.
 Pokud se týče nestraníků, jsou ojedinělé případy, kde není vyjád-
řeno k tomuto procesu jejich stanovisko. Není znám žádný případ, že 
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by se někdo stavěl na stranu těchto zrádců a špionů. Neklid a nervo-
sita jeví se u druhých politických stran, zejména čs. socialistů, kteří se 
domnívají, že budou po procesu pro ně nějaké represálie, proto jsou 
velmi zkrotlí.
 Pokud se týče lidovců, ti chtějí vzbudit dojem, že s procesem ne-
mají nic společného. Nápadná jest však malá presence věřících ve 
všech kostelích. Veřejnost si šušká, jak je to možné, že obžalovaní 
jsou všichni pokročilého věku. Všeobecně se ví, že hlavně mladí čs. 
socialisté dali by se zlákati k podobným věcem, a jejich jména se však 
v procesu nevyskytují, a proto jsou různé dohady, že StB je patrně ne-
objevila.
 S napětím je očekáván rozsudek hlavně na závodech, kde se uza-
vírají sázky, kdo dostane provaz a kdo bude odsouzen na doživotí. Je 
tipováno 5 provazů, hlavně Horáková  již u každého visí dnes. Sou-
druzi diskutují s indiferenty a s jinostraníky a mají mnoho pádných 
argumentů a látky k diskusím. Dále se proslýchá, že nyní přijde na 
řadu bývalý ministr Drtina 1.

 Krajský výbor KSČ Praha
 [...]a

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 8.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a Nečitelný podpis

1  Bývalý národněsocialistický politik Prokop Drtina  (1900–1980)  byl odsouzen 
v tajném soudním procesu až 15. 12. 1953, a to k 15 letům vězení.
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D 31

1950, 7. červen, Olomouc – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Olomouci 
zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje o rezolucích 
přijatých v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou  a spol. a dále 
o názorech občanů na proces, a to i negativních.a

Poslech rozhlasového vysílání z přelíčení u Státního soudu v Praze 
proti dr. Horákové  a spol. budí živý ohlas ve všech vrstvách obyvatel-
stva. Rozhlasem vysílané zprávy přímo ze soudní síně jsou přijímány 
převážnou většinou obyvatelstva velmi kladně a s tím, že tímto způ-
sobem je obyvatelstvo velmi dobře informováno o průběhu přelíčení 
a zprávy jsou pak naprosto autentické.

Mezi pracujícím lidem se hodně hovoří o výpovědi dr. Horáko-
vé , hlavně pokud se zmiňuje o činnosti a spojení s Vojtou Benešem 1. 
V souvislosti s tím je kritisován postup dr. Eduarda Beneše , a to vel-
mi nepříznivě, pokud jde o jeho činnost v Londýně v roce 1940, kdy 
tento jednal s německým sociálním demokratem Jakschem 2 o otázce 
Sudet. Kromě toho je též diskutováno o výroku dr. Beneše z února 
1948, kdy prohlásil, že nechce míti nic společného s l ůzou z ulice .

Dělnictvo je velmi rozhořčeno prohlášením dr. Horákové  o tom, 
jak mělo býti naloženo s příslušníky KSČ v případě vítězství reakce. 
Převážná většina je toho názoru, aby všichni zrádci byli potrestáni 
nejpřísnějšími tresty, a to hlavně trestem smrti. Někteří však vyslo-
vují názor, že trest smrti je výměrem příliš mírným, a domnívají se, 
že odsouzení na doživotí s nucenými pracemi by byl trest daleko 
příhodnější.

Pracující ženy odsuzují činnost této illegální organisace s velkým 
rozhořčením, právě pro tu okolnost, že všichni zrádci počítali s brz-
kou válkou.

Mezi bývalými příslušníky národně socialistické strany se disku-
tuje o vysokých platech, které měli všichni obžalovaní, a u některých 
bylo pozorováno, že vyslovují podiv nad tím, jak dalece se tito jejich 
bývalí představitelé protistátně exponovali, když vlastně nebyli nijak 
zvláště lidově demokratickým režimem existenčně poškozeni.

Mezi reakcí bylo pozorováno, že „sebevědomé“ vystoupení dr. Ho-
rákové  u soudu působilo v ní posilujícím způsobem, takže mezi bý-
valými živnostníky, vesnickými boháči a zbytky buržoasie narostlo 
dočasné sebevědomí.
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Avšak vzápětí a prohlášením exponentů býv[alé] nár[odně] 
soc[ia listické] strany Zemínové  a Kleinerové  toto sebevědomí na-
prosto srazilo a vzalo jim argumenty z rukou. Reakce hledala svo-
ji oporu ve výpovědi dr. Horákové , hlavně v té části, pokud se tato 
vyslovovala s jistotou o nové válce. Ze způsobu výpovědi dr. Horá-
kové  bylo pak vyvozováno, že k válce určitě dojde, kterážto these se 
objevila zvláště mezi reakčními zemědělskými ženami v Ohrožimi3, 
okres Prostějov.

V celku však [lze] pozorovat, že i mezi maloburžoasními vrstvami 
má tento proces hluboký ohlas, hlavně pokud jde o odhalení piklů 
tzv. socialistických stran, a možno říci, že ve většině případů lze po-
zorovati, že proces těmto vrstvám otevřel oči a poznaly, jak hluboko 
může klesnouti každý, kdo uvěří a nechá se zatáhnout zahraničními 
agenty do velezrádné činnosti.

Na závodech:
V pondělí 5. června t[ohoto] r[oku] se procesem zabývaly a zau-

jaly k němu stanovisko tyto závody v kraji:
Moravské železárny Olomouc, Sigma-Lutín, Neopta Přerov, Mo-

ravia Mariánské Údolí, Oděvní závody Prostějov (největší oddělení, 
ostatní oddělení v úterý), Kotva, Krasice, Agrostroj Prostějov, Sigma 
Hranice, Keramostroj Heinik Přerov, Atlas Zábřeh.

Mimo to se zabývaly procesem bez popudu krajské odborové rady 
tyto závody: 

Elektropraga Milovice, Chronotechna Šternberk, Olfedo Olo-
mouc. V resolucích, jejichž opisy jsou přiloženy4, zavazují se závo-
dy ke zvýšenému plnění plánů, jako odpověď na rozvratnou práci 
obžalovaných reakcionářů. V závodě Sigma Hranice, byla vyhlášena 
vnitrostranická soutěž dílen do 31. srpna t[ohoto] r[oku] nejvyšší 
počet uzavřených socialistických závazků a zlepšovacích námětů, ja-
kož i o nejvyšší procento plnění plánu. Závod Keramostroj Přerov si 
odhlasoval týden údernickou směnu, závodní skupina ČSM přijala 
závazek, že každý den odpracuje pět hodin závodní brigádu. 

Mimo to zařídila KOR, aby ji byly zasílány kopie resolucí, jež zá-
vody odeslaly přímo ÚRO, takže nám bude denně podávat zprávy 
i s těmito kopiemi. 
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Obce: 
Krajský akční výbor NF dosud nesplnil úkol o zpravodajství, tak-

že místní akční výbory NF dosud nepodaly ani jedno hlášení ONV. 
Rovněž krajské národní výbory, ani ONV o akci dosud nevěděly. 

František Řezníček 
ved[oucí] taj[emník] KV KSČ Olomouc.

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 2–3.
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 24. 
Přepis, strojopisná kopie – 2 s.

a V pravém horním rohu strojopisně nadepsáno „Tajné!“

1  Vojta Beneš  (1878–1951), politik a publicista, původním povoláním učitel, star-
ší bratr Edvarda Beneše . Za první světové války pobýval v USA, kde působil 
ve prospěch čs. zahraničního odboje. V meziválečném období se angažoval 
v sociálnědemokratické straně, za kterou v letech 1925–1935 zasedal v posla-
necké sněmovně a v letech 1935–1936 v senátu. Vykonával též funkci zemské-
ho školního inspektora a předsedy Svazu čs. učitelstva. Za nacistické okupace 
působil v USA mezi čs. krajany. Po osvobození byl opět poslancem za sociální 
demokracii , ve které reprezentoval antikomunistické křídlo, vystupoval proti 
násilnostem vůči sudetským Němcům. Na jaře a v létě 1948 se účastnil setká-
ní bývalých funkcionářů sociální demokracie , kteří nesouhlasili se sloučením 
s KSČ, a též schůzky na faře ve Vinoři. Záhy poté odešel do exilu, kde působil 
proti KSČ.   

2  Wenzel Jaksch  (1896–1966), sudetoněmecký politik a novinář, původním po-
voláním zedník. Za první republiky čelný představitel německé sociálnědemo-
kratické strany v ČSR, v letech 1938–1939 její předseda. V době mnichovské 
krize vystupoval na obranu ČSR. V r. 1939 odešel do Velké Británie, kde se stal 
mluvčím sudetoněmecké demokratické exilové reprezentace. Z tohoto titulu 
jednal s E. Benešem  o tzv. sudetoněmecké otázce v osvobozené ČSR, zásadně 
nesouhlasil s odsunem německého obyvatelstva. V r. 1949 odešel do SRN, kde 
působil ve strukturách SPD. V procesu s M. Horákovou  a spol. bylo jeho jmé-
no demagogicky uváděno v souvislosti s údajnými pokusy západních velmocí 
o návrat sudetských Němců do Československa.         

3  Správně Ohrozimi. Speciální dálnopisné hlášení k tomuto případu viz doku-
ment č. 17.

4  Tyto rezoluce v obou archivních jednotkách, kde je tento dokument uložen, 
přiloženy nejsou. 
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D 32

1950, 7. červen, Ostrava – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Ostravě Jaroslava Kozla 1 zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, kte-
rý popisuje reakce obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou  a spol.a

Seznamování občanů Ostravského kraje s průběhem procesu, ve-
deného proti nepřátelům pracujícího lidu, neustále pokračuje a pro-
hlubuje se bez rušivých momentů.

Na záškodnickou činnost četných funkcionářů nár[odně] soc[ia-
listické] strany, [strany] lidové a pravicových soc[iálních] demokra-
tů odpovídají havíři, hutníci i zaměstnanci STS zvýšenými mírový-
mi závazky, kterými odpovídají rozvratníkům svou řečí, tj. zvýšením 
produktivity práce.

Jak působí proces na bývalé jinostraníky, dokazuje případ s[ou-
druha] Jarabace z VŽ KG – strojírna, bývalého člena lidové strany, 
který se zavazuje, že bude nyní pracovat po údernicku.

Také soudruh Kunín, střihač plechu ve VŽ KG, se zavazuje, že jeho 
odpovědí bude překročovat zpevněnou normu na 130 procent.

Do agitační práce se zapojily i závodní časopisy. Jiskra VŽ KG 
uvedla výňatky z procesu a na závěr procesu připravuje další. V tři-
neckých železárnách vydali bleskovku o rozsahu2 5000. 6. 6. proběhly 
závodní schůze ROH, kde hovořili o svých dojmech z procesu úder-
níci, osobně přítomní průběhu procesu. Rozhovory s nimi jsou uve-
řejňovány v tisku.

Redakce Práce i Svobody vydaly další bleskovky po 2500 kusech. 
Byly pořízeny zvětšené snímky rozvratníků, které s příslušným tex-
tem budou dány do výloh, do výkladních skříní. Neustále se použí-
vá všech možných dalších agitačních prostředků, hlavně závodních 
a místních rozhlasů k poslechu přímého přenosu v poledne i večer. 
V některých obcích, kde není dostatek vhodných místností ku spo-
lečnému poslechu, jako Martinov, Třebovice, jsou tyto poslechy po-
řádány v soukromých bytech.

 Kult[urně] prop[agační] odd[ělení] KV KSČ Ostrava
 Kozel  v. r.

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 14.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.
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a V pravém horním rohu strojopisně nadepsáno „Tajné!“

1  Jaroslav Kozel  (1921), původním povoláním učitel na obecné škole, poté pra-
covník aparátu KSČ, do které vstoupil v r. 1945. V letech 1948–1953 vedoucí 
kulturně-propagačního oddělení sekretariátu KV KSČ v Ostravě, poté tajemník 
krajského sekretariátu, zároveň zastával do r. 1955 funkci vedoucího tajemníka 
KV ČSM v Ostravě. Od r. 1955 předseda KV NF v Ostravě, v letech 1954–1960 
zasedal v Národním shromáždění za Ostravský kraj. V r. 1955 hodnocen sekre-
tariátem ÚV KSČ jako „houževnatý, theoreticky vyspělý, obětavý pracovník“. 

2 Míněn patrně náklad.
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D 33

1950, 8. červen, Liberec – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Liberci Josefa Vláška 1 zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, kte-
rý popisuje reakci obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou  a spol. 
a dále přináší výňatky z přijatého usnesení Krajského akčního výboru 
NF v Liberci.a

Po obdržení dálnopisu ÚV dne 1. června byly pokyny ihned pro-
jednány na kult[urně] prop[agačním] odd[ělení] a provedena usne-
sení, která byla předána na právě konající se poradě okresních kul-
t[urně] prop[agačních] tajemníků, a současně jim byly dány pokyny 
k postupu celé akce.
 Dne 2. června byla svolána porada krajských složek NF na KAV 
NF v Liberci, porady se zúčastnily všechny složky a novináři. Po 
úvodním referátu o významu procesu a po skončené diskusi byl dán 
návrh na usnesení, který byl jednohlasně schválen.

Usnesení (výňatky):
KAV NF doporučuje všem složkám NF, aby během příštího týd-

ne projednaly celý proces a aby se k němu vyjádřily a současně aby 
jej denně sledovaly. Doporučujeme, aby krajské výbory složek NF 
zařídily, aby obdobným způsobem byl projednáván proces ve všech 
okresních výborech složek NF v libereckém kraji.

Okresní výbory složek NF projednají ve všech místních organisa-
cích, aby s průběhem procesu bylo seznámeno členstvo jednotlivých 
organisací, při veřejných schůzích zařídí, aby se na projednávání pro-
cesu zúčastnily nejširší vrstvy občanstva. Usnesení k procesu jed-
notlivých organisací místních budou předána příslušným okresním 
výborům složek NF.

Složky NF si zařídí, aby okresní veškeré zprávy z místních skupin 
a organisací, dále veškeré zpravodajství o závazcích a odpovědích 
našeho lidu na protistátní činy rozvratníků a sabotérů byly okamži-
tě zasílány na krajské výbory svých složek, které je zpracují a budou 
předávati na KAV NF, který zajistí jejich zveřejnění v tisku a rozhla-
se.

Složky NF zařídí vylepování novin o procesu, vysílání zpráv míst-
ním a závodním rozhlasem, případně budou organisovati hromadný 
poslech reportáží z procesů v hostincích, klubech apod. Dále budou 
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složky NF organisátory besed v závodech, na stavbách, v kancelá-
řích i na vesnicích. Tyto besedy budou použity, aby osvětlily význam 
procesu a budou pro ně použity jako referenti hlavně ti občané, kteří 
se zúčastnili osobně jako diváci procesu v Praze, a složky si je vyžá-
dají u KAV NF prostřednictvím svých krajských orgánů. Současně 
si složky zajistí i své vlastní referenty, kteří budou z denního tisku 
a rozhlasu průběh procesu bedlivě sledovat. Doporučujeme, aby tito 
referenti byli z řad našich nejlepších úderníků, zemědělců, pokroko-
vé inteligence, kteří ve svých složkách i mezi občanstvem požívají 
hluboké důvěry.
 Všechny složky NF odpoví proto na tuto provokaci naší reakce ješ-
tě větším budovatelským úsilím tak, že na svých pracovištích budou 
jejich členové uzavírat nové závazky na zvýšení výrobnosti, což bude 
také nejlepší odpovědí všem válečným štváčům. Naše závody odpra-
covaly údernické směny, naše vesnice budou zabezpečovat urychlené 
sklizně zemědělských produktů.
 Všechen náš pracující lid svou zvýšenou ostražitostí a bdělostí 
zmaří zavčas jakýkoliv pokus o rozvrat naší lid[ově] dem[okratické] 
republiky. Již od 2. 6. jsme spojovali všechny články v tisku o míro-
vých závazcích s akcí procesu. Zajistili jsme, aby ve velkých závodech 
bylo mluveno o významu procesu a aby byly zasílány resoluce Stát-
nímu soudu.
 Již v sobotu dne 3. 6. byly odesílány resoluce ze závodů, pokud 
máme zprávy. Největší výsledek očekáváme z besed a veřejných schů-
zí. Jsme toho názoru, že nám silně pomůže rozvinout mírové závazky 
v závodech a na vesnicích.
 V některých závodech již probíhají besedy o procesu, po jejichž 
ukončení jsou provedeny závazky. Příklady:
ČSM Textilana – Liberec:
2 úderníky – 3 tkalci [sic] na 12 stavech v kolektivní práci. Druhý rok 
5l[etého] p[lánu] splníme do 28. října. Zpevňují normy o 5 procent.
TOKO Vratislavice:
20 soudružek vstoupilo do socialistického soutěžení. I jednotlivé zá-
vazky na vš ech odděleních.
NISAN – Jablonné v Podj[eštědí]:
8 úderníků zpevňuje normy o 5 procent. 22 nových socialistických 
smluv. 11. 6. neděle, nastoupí všichni zaměstnanci k celozávodní 
směně na souhlas s potrestáním.

MH - Kniha 1.indb   299MH - Kniha 1.indb   299 11.12.2008   6:18:0011.12.2008   6:18:00



300

Textilstroj – Žandov:
Jako odpověď vyhlašují další soc[ialistické] závazky a měsíc červen 
[měsícem] údernických směn. 

To jsou příklady závazků, které stále dochází. Od 12. do 17. červ-
na proběhnou v celém našem kraji veřejné schůze ve všech obcích 
a městech a celozávodní schůze na závodech. Schůze budeme ob-
sazovat krajskými a okresními funkcionáři NF, účastníky procesu, 
úderníky, nejlepšími zemědělci, soudci a inteligencí.

V závěru schůzí bude apelováno na bdělost a ostražitost, rozšíření 
a prohloubení závazků.

O průběhu schůzí hlášení zašleme. Celá akce má velmi dobrý prů-
běh. Hovoří se o nich všude, žádá se nejpřísnější potrestání, hlavně 
Horákové , Zemínové  a Hejdy . Průběh procesu je stále sledován v tis-
ku a rozhlase. Dobrý odraz má proces na školách, kde o něm je ho-
vořeno v aktualitách. Školáci pře[d]náší v diskusích, jak je hovořeno 
o procesu doma.

Kult[urně] prop[agační] odd[ělení] Liberec
 J. Vlášek 

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 4–5.
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 15.
Přepis, strojopisná kopie – 2 s. 

a V pravém horním rohu strojopisně nadepsáno „Tajné!“

1  Josef Vlášek  (1911–?), komunistický politik, původním povoláním kosmetik, 
člen KSČ od r. 1945. V r. 1950 působil jako tajemník Krajského sekretariátu 
KSČ v Liberci a člen Krajské osvětové komise. V r. 1950 jej KSČ hodnotila jako 
„velmi sebevědomého soudruha, který na svém úzkém úseku práce měl značný 
úspěch. Po příchodu z ÚPŠ se snaží zbavit nezdravého sebevědomí a vidí své 
úkoly v širším měřítku“. J. Vlášek si dal tehdy závazek, že „vytvoří při krajské 
poradně dobrý pracovní sektor agitace se zaměřením na vesnice i na závody“.
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D 34

1950, 8. červen, Gottwaldov1 – Dálnopis pracovníka Krajského výboru 
KSČ v Gottwaldově Číseckého zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, kte-
rý informuje o reakcích obyvatelstva na závěrečnou fázi procesu s Mila-
dou Horákovou a spol.a

Závěrečné fáze procesu jsou v kraji Gottwaldov sledovány ve 
všech místech, obcích i městech, v závodech i ve školách. Vývěsní ta-
bule a skříňky přinášejí denně nové zprávy o výslechu obžalovaných. 
Řada závodů vysílá nejlepší pracovníky na závěr procesu, n[árodní] 
p[odnik] Svit posílá úderníky dnes 7. 6.

Na závodech probíhají besedy a celozávodní schůze. Elektrosvit 
Svatobořice, okres Kyjov. V tomto závodě odpovídají dělníci závaz-
kem, že celé osazenstvo závodu zvýší v tomto roce výrobu o 5 pro-
cent. Resoluce posílají soudruzi z těchto závodů: Maggneton Kro-
měříž, ČSSZ Hodonín, OP Uh[e]r[ské] Hradiště, Tonak Val[ašské] 
Meziříčí, Moravia sklárny Kyjov. V závodě Svinná na Holešovsku 
podepsalo jako odpověď rozvratníkům 58 zaměstnanců nové soci-
alistické smlouvy. 

V okrese Uh[e]r[ský] Brod posílají žáci národních škol dopisy 
soudu, ve kterých žádají přísné potrestání zrádců. Dosud odeslalo 
dopisy 30 žáků. V tomto okrese na 45 školách píší žákovské samo-
správy i jednotlivci svým rodičům, aby zvýšením svého výkonu od-
pověděli zrádcům, souzeným v Praze, a posílili tak frontu míru.

3 000 lidí, kteří poslouchali soutěž hudebníků v Uh[erském] Brodě, 
usneslo se na resoluci, v níž žádají přísné potrestání zrádců. Účastní-
ci veřejných schůzí v obcích Zarošice, Uhřice, Lovčice, Vracov, Kory-
cany na Kyjovsku odeslali resoluce Státnímu soudu do Prahy.

Dělníci závodu Sandryk se zavazují k zvýšení svého pracovního 
úsilí jako důkaz, že si nedají republiku nikým rozvracet. M[ístní] o[r-
ganizace] KSČ v Hovězím odpovídá vybudováním mateřské školky 
a zapojením se do budovatelského plánu. 

KV KSČ Gottwaldov         
Čísecký

NA, f. 02/4,  sv. 15, a. j. 129, fol. 23–24.
Přepis, strojopisná kopie – 2 s.
a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 

1 Dnes Zlín.
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D 35

1950, 8. červen, Gottwaldov1 – Dálnopis pracovníka Krajského výboru 
KSČ v Gottwaldově Ciklera zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který 
informuje o reakci obyvatel na proces s Miladou Horákovou  a spol. v jed-
notlivých místech a dále popisuje, jakým způsobem je hromadně poslou-
chán rozhlasový přenos ze soudní síně.a

Včerejší relace z Prahy byly poslouchány v kraji Gottwaldov ještě 
s větším zájmem a ještě větším počtem občanů. Vypovídal Vávra-
-Stařík, který je zdejším občanům dobře znám. 

 V Bojkovicích na okrese Uh[erský] Brod ve vesnici, kde před 
několika měsíci odhalili teroristickou skupinu, která zavraždila čle-
na OV strany v Hodoníně2, uspořádali občané protestní průvod ves-
nicí. Účastníků bylo přes 1000. V resoluci, kterou odeslali, žádají co 
nejpřísnější tresty pro zrádce a špiony, souzené v Praze. V okresním 
městě připravují žáci všech škol veřejné shromáždění, kde bude ho-
vořeno o procesu.

Stále nové a nové závody posílají resoluce, žádají přísné tresty 
a zavazují se ke zvýšení bdělosti a ostražitosti. Svedrup Gottwaldov, 
Lignum Hodonín, Th onet 10 Valašské pily Bojkovice, ONV Uh[er-
ský] Brod, ZOS Uherský Brod.

Řada dalších závodů přijala závazky, kterými odpovídají všem ne-
přátelům republiky. ZPS Uh[erský] Brod zpevní normy, Moravské li-
hovary a octárny zpevní normy, SSS 219 Uh[erský] Brod také zpevní 
normy. SSS Banov se zavázaly, že opraví do 15. 6. všechny samovazy 
na okrese.

Zvláště velký ohlas má proces na vesnicích. Tam, kde nemají zaří-
zen místní rozhlas, poslouchají občané proces ve škole, nebo učitel 
dá radio do okna. V diskusích odsuzují všichni souzené zrádce a vy-
soké tresty pro ně jsou občany samozřejmě očekávány.

Žáci ve školách i učitelé přijímají také závazky, na příklad výpo-
moc JZD, různé brigády, organisace sběru a podobně. Žáci spolu 
s učiteli postarali se o to, aby ve všech obcích byly denně vylepovány 
zprávy o procesu. 

Kult[urně] prop[agační] odd[ělení] KV KSČ 
Gottwaldov – Cik ler             
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NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 22.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 

1 Dnes Zlín.
2  Jednalo se o skupinu Jaroslav Vetejška  a spol., která byla souzena v místním 

procesu v březnu 1950. Byl zde vynesen jeden trest smrti, dva doživotní žaláře 
a další vysoké tresty. Jako prokurátorka při tomto procesu působila Ludmila 
Brožová , která se tímto svým výkonem kvalifi kovala pro proces s M. Horáko-
vou  a spol.  
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D 36

1950, 8. červen, Brno – Dálnopis pracovníka Krajského výboru KSČ 
v Brně Jaromíra Kvise  zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který infor-
muje o provedených propagandistických akcích v souvislosti s procesem 
s Miladou Horákovou  a spol. a dále konstatuje slabou účast příslušníků 
Československého svazu mládeže, Městského národního výboru a Akční-
ho výboru Národní fronty.a 

Během dnešního dne došlo nám 150 resolucí, z nichž největší část 
je ze závodů, na druhém místě z JZD a zbytek je z masových or-
ganisací. Největší počet resolucí z masových organisací dodal JSČZ 
a SBS. 

Mládežníci vzhledem k tomu, že v předsjezdových dnech1 schů-
zová činnost ochabla, přesto, že byli na akci upozorněni, dosud na 
ni nereagují. Velmi slabě se zapojily tyto organisace: ČSZ, AV NF 
a MNV.

Obsah resolucí se každým dnem zlepšuje, což se projevuje tím, 
že větší množství než dosud obsahuje konkrétní pracovní závazky. 
Včera bylo uspořádáno 7 besed na středních závodech s přímými 
účastníky procesu. Dnes proběhly besedy na 62 velkých i středních 
závodech. 

Podle dnešního hlášení KV AV NF bylo i umístěno na různých 
místech v Brně celkem 29 vývěsních tabulí, o jejichž aktuelní náplň 
pečují redakce jednotlivých novin. 

V okresu boskovickém je vylepen plakát obsahující hlavní části 
výpovědi obžalovaných se současným poukazem na Fučíkovo hes-
lo.

KV KSČ Brno – Kvis     

NA, f. 02/4,  sv. 15, a. j. 129, fol. 21.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 

1  Míněn 1. celostátní sjezd ČSM, který začal 7. 6. 1950 v Praze. Projev K. Gottwal-
da  pronesený v rámci tohoto sjezdu viz dokument č. 92.
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D 37

1950, 8. červen, Ostrava – Dálnopis pracovníků Krajského výboru KSČ 
v Ostravě zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, který informuje 
o ohlasech na závěrečnou fázi procesu s Miladou Horákovou  a spol. mezi 
obyvatelstvem a o dalších chystaných propagandistických akcích.a

Závěrečná fáze procesu se záškodnickou skupinou zastihuje pra-
cující Ostravského kraje sjednocené k rázné odpovědi na zrádnou 
činnost válečných přisluhovačů. Odpověď všech pracujících je jed-
notná: Zvýšit pracovní mírové závazky, zvýšit ostražitost a bdělost 
a přísné potrestání zrádců.

V denním tisku jsou denně uveřejňované rozhovory s přímými 
účastníky procesu. Byly provedeny reportáže s vedoucími činovníky 
složek NF o procesu. Kupříkladu s tajemníkem lidové strany Kořín-
kem a příslušníky lid[ové] strany prof. Svozilem, posl[ancem] So-
vou 1 atd. Připravují se reportáže s bývalými soc[iálními] dem[okra-
ty] Bernokopfem, Staňkem, prof. Marklem. Do seznamovací akce se 
zapojil poslanec Č[eskoslovenské strany] s[ocialistické] Fiala 2, který 
byl osobně přítomen procesu a referoval o svých dojmech z procesu 
na schůzi předsednictva KAV NF. Jeho vystoupení v soc[iálně] zdra-
votní škole ve Vítkovicích učinilo velmi dobrý dojem. Svým nekom-
promisním postavením za věc pracujícího lidu. Podle došlých zpráv 
z KAV NF mezi příslušníky bývalé nár[odně] soc[ialistické] strany 
má proces mimořádný ohlas, široce se diskutuje o bývalých nár[od-
ně] soc[ialistických] funkcionářích a všeobecně je odsuzováno jejich 
počínání.

Mezi příslušníky strany lidové se již tolik o procesu nediskutuje, 
i když i tam má proces ohlas a je odsuzována zrádná činnost záškod-
nické skupiny.

Příslušníky soc[iálně] dem[okratické] strany zaujala hlavně výpo-
věď Dundra , široké diskuse jsou nejlepším důkazem toho, jak průběh 
procesu působí politicky.

Celá agitační akce se stupňuje plným souhlasem pracujícího lidu 
Ostravska. Redakce Práce vydá 8. 6. další bleskovku o 2500 kusech. 
Redakce Svoboda připravuje vydání na 9. 6.

Závodní časopis VŽ KG Jiskra připravuje vydání zaměřené k pro-
cesu s příspěvky přímých účastníků procesu, kteří jsou posíláni na 
školy 3. stupně. Zkušenosti z vyšší průmyslovky a vyšší soc[iálně] 
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zdr[avotní] školy ve Vítkovicích a z gymnasia na Matiční ul[ici] 
v Ostravě dokazují, že žáci se velmi zajímají o politické dění u nás 
a dovedou zrádnou práci záškodníků po zásluze ocenit [sic].

Do dnešního dne proběhly ve 239 závodech našeho kraje schůze 
o procesu, kde naši dělníci jednotně odsuzují zrádnou činnost sou-
zených a žádají o nejpřísnější potrestání.

 Kult[urně] prop[agační] oddělení KV KSČ
 Ostrava

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 10.
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113,  fol. 28.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V pravém horním rohu strojopisně nadepsáno „Tajné!“

1  Jan Sova (osobní data nezjištěna) zasedal za ČSL v Národním shromáždění 
v letech 1948–1954.

2  Míněn Antonín Fiala (osobní data nezjištěna), poslanec za Čs. stranu socialis-
tickou v letech 1948–1971, který od 21. 12. 1950 vykonával též funkci místo-
předsedy Národního shromáždění. 
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D 38

1950, 9. červen, Jihlava – Dálnopis pracovníka Krajského sekretariátu 
KSČ v Jihlavě Jana Hintenause 1 zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Pra-
ze, který informuje o reakci obyvatelstva na proces s Miladou Horákovou  
a spol. a připouští, že zejména v konzervativních kruzích jsou názory na 
proces značně negativní, neboť jsou obžalovaní přirovnáváni k číhošťské-
mu faráři Josefu Toufarovi .a

K přípisu ze dne 31. 5. 1950 zasíláme následující zprávu. Vše-
obecně možno říci, že zájem o proces je veliký a vzrůstá. Dělníci 
v továrnách a ostatní pokrokové složky národa uzavírají budovatel-
ské závazky a zasílají resoluce jako odpověď na protistátní činy. I na 
vesnicích se hodně zajímají o proces. V jedné vsi přišli občané pozdě 
na veřejnou schůzi o reorganisaci MNV proto, že poslouchali průběh 
procesu z veřejného rozhlasu.

Konservativnější vrstvy z měst i vesnic, především střední rolníci, 
mají určitou nedůvěru k výpovědím souzených, pochybují, že vypo-
vídají tak, jak si to skutečně myslí a jak se věci opravdu sběhly. Ves-
ničtí boháči a reakční živly ve městech jsou přesvědčeni o tom, že 
souzení jsou přinuceni mluvit ve svůj neprospěch, a považují je za 
nevinné jako faráře Toufara z čí hošťskéhob zázraku. Je to stejně jako 
v Číhošt i, říkají reakcionáři.

 KV KSČ Jihlava
 Hintenaus  v. r.

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 35.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V pravém horním rohu strojopisně nadepsáno „Tajné!“
b V dokumentu chybně uvedeno „Čihošťský“ a „Čihošť“.

1  Jan Hintenaus  (1923), pracovník krajského a okresního aparátu KSČ, původ-
ním povoláním úředník. Člen KSČ od r. 1945, od r. 1951 vedoucí tajemník OV 
KSČ v Pacově, předtím referent oddělení lidové správy sekretariátu KV KSČ 
v Jihlavě. Později působil na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Brně. V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v KSČ. Patrně též autor 
spisu Některé stránky ekonomického postavení pracovních sil v ČSSR a stupnice 
společenských preferencí (1990; vydala Vysoká škola politická při ÚV KSČ). 
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D 39

1950, 9. červen, Náchod – Dopis vedoucího tajemníka Okresního výboru 
KSČ v Náchodě Jana Svobody  zaslaný Ústřednímu výboru KSČ v Praze, 
který popisuje reakce obyvatelstva na vynesení rozsudku v procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol.a 1

Vážení soudruzi!
Na náchodském okrese byl v několika závodech a úřadech proveden 
průzkum, jak občanstvo reaguje na rozsudek se zrádci. Průzkum byl 
prováděn v největších závodech MEZ, TEPNA, RUBENA, M. A. J. 
LINA, JISKRA, SPOTOS, KOVOTAN, Hospodářské družstvo, ONV 
a Vyšší hospodářská škola. Výsledek průzkumu je následující:

Pracující vesměs souhlasí s tím, že zrádci byli potrestáni, a pře-
vážná část souhlasí s výší trestu. Poměrně značná část pracujících 
se domnívá, že nejvyšším trestem měli býti potrestáni všichni od-
souzení zrádci, a v největším podniku Tepna pracující prohlásili, že 
by nemohli souhlasiti s tím, aby odsouzeným zrádcům byla snad 
poskytnuta milost, a někteří ultra-leví radikálové se vyjádřili, že by 
v takovém případě zastavili práci. Poměrně neočekávaný byl mírný 
trest pro zrádce Hejdu , jelikož bylo očekáváno, že bude potrestán 
trestem nejvyšším. V několika případech se stalo, že i když dotazo-
vaní souhlasí s potrestáním, nesouhlasí s trestem smrti u Horákové , 
a to proto, že je to žena, které dosud trestem smrti trestány nebyly. Na 
vyšší hospodářské škole z řad děvčat, i když s potrestáním byl vyslo-
ven souhlas, nebyl projeven souhlas s trestem smrti pro Horákovou , 
a to v několika případech z důvodů citových. Jinak však lze říci, že 
převážná část obyvatelstva očekávala, že bude použito ve všech pří-
padech trestů nejvyšších, a v mnoha případech bylo očekávání toto 
vyjádřeno slovy, že zrádci měli býti oběšeni všichni.

U lidí, kteří nepřejí dnešnímu režimu, byla zjištěna skleslá nálada. 
Jinak i pracující občané, kteří nejsou příslušníky KSČ a jsou případně 
bývalými příslušníky strany, jejichž příslušníci byli odsouzeni, tresty 
schvalují a činnost zrádců naprosto odsuzují.

Prosíme, abyste naše hlášení vzali na vědomí, a jsme se soudruž-
ským pozdravem.

Práci čest!
Jan Svoboda , vedoucí tajemník 

[…]b    […] c
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NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 18.
NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 25.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře sekretariátu Okresního výboru KSČ 
v Náchodě. V záhlaví umístěno mo dré razítko „Tajné“.

b Připojen vlastnoruční podpis.  
c Připojeno kulaté razítko Okresního výboru KSČ v Náchodě.  

1  Dle registraturního razítka byl dopis u příjemce zaevidován 15. 6. 1950. Dle 
informace na dolním okraji dokumentu byl dopis odeslán též na vědomí Kraj-
skému sekretariátu KSČ v Hradci Králové.    
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D 40

1950, 9. červen, Hradec Králové – Dálnopis pracovníka Krajského vý-
boru KSČ v Hradci Králové Bohumila Muchy  zaslaný sekretariátu ÚV 
KSČ v Praze, který informuje o pracovních závazcích jednotlivých závo-
dů, vyhlášených v reakci na proces s Miladou Horákovou  a spol., a dále 
o nespokojenosti některých občanů s vynesením „nízkých“ rozsudků nad 
Jiřím Hejdou , Františkou Zemínovou  a Vojtěchem Dundrem .     

Na znamení souhlasu se soudním procesem proti 13 velezrádcům 
provedly naše závody, vesnice, školy i úřady agitační kampaň, ze kte-
ré byly odeslány ÚV NF a St[átnímu] soudu resoluce žádající nej-
přísnější potrestání a souzení zločinců, a tyto resoluce byly potvrzo-
vány v mnoha případech novými budovatelskými závazky. Některé 
z nich uvádíme jako dodatek k našemu dřívějšímu hlášení.

V závodě Tiba Vorlech, Dvůr Králové n[ad] L[abem], vstoupi-
li všichni zaměstnanci do soutěže [o] nejlepšího dělníka [a] mistra 
a v česárně podepsali 6 nových závazků a v prádelně 62.

V závodě Juta J/1 bylo podepsáno 6 smluv, v závodě Mostex 02 
2 smlouvy, v závodě Tiba pod nádražím 18 a tak se přiblížili téměř 
k 100proc[entnímu] stavu počtu soc[ialistických] smluv.

V závodě ČKD Hořice odpracovali 7. června údernickou směnu, 
v Miletě 02 Hořice se zavázali ku zvýšení výkonu a zlepšení kvali-
ty o 2 procenta, v závodě Mileta 02 Hořice se zavázali zvýšiti po-
čet úderníků na 58, tj. o 20 procent. A kromě toho bylo podepsáno
12 soc[ialistických] závazků a 6 kolektivních smluv. V závodě Frigera 
Hořice 14 zaměstnanců se zavázalo, že splní normy o 30 proc[ent] 
navíc, a 1 zaměstnanec zpevnil svoji normu o 25 procent. Úředníci 
z pod[nikového] ředitelství Mileta v Hořicích se zavázali, že v nára-
zových pracích v ústředním skladě pomohou při adjustraci a expe-
dování zboží, aby tak byly včas odbaveny exportní zásilky.

V průběhu bylo se soudním procesem seznamováno obyvatelstvo 
všemi agitačními prostředky. Veřejné schůze, závodní schůze, roz-
hlas, plagáty [sic], letáky a denní tisk. Rozsudek byl očekáván s vel-
kým napětím jak na závodech, na vesnicích, tak i ve městě. Podle 
zpráv z okresů Hradeckého kraje všeobecně [se] souhlasí s rozsud-
kem Stát[ního] soudu, ale v mnoha případech je žádán přísnější trest 
pro Zemínovou 1 a Hejdu 2. Většinou se očekávalo více rozsudků smr-
ti a uvádí se, že by nebylo správné, aby prvním 4 odsouzeným byla 
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udělena milost a trest smrti změněn na doživotí. Z okresu Náchod 
dochází zpráva ze závodu Tepna, že by dělníci zastavili práci, kdyby 
byla udělena milost. V náchodském okrese byl proveden průzkum 
v závodech MEZD, Rubena, Tepna Spotos, Jiskra, Máj, ONV a VHS. 

Z okresu Rychnov n[ad] Kn[ěžnou] dochází zpráva o všeobecném 
souhlasu dělníků s vyhlášením rozsudků smrti. Stavební dělníci ří-
kají, že je to již něco jiného, než když soudili Syrového .3 Družstvo 
Krejčí ve Vamberku, kde je 54 zaměstnanců, z toho 35 bezpartij-
ních, se až na jednoho vyslovili souhlasně. Ve Švermových železár-
nách v Týništi usuzují dělníci, že trest je ještě nízký a mělo být ještě 
více trestů smrti. S rozsudkem plně souhlasí dělníci – bývalí lidov-
ci. Ženy, nakupující v obchodech, mluví o spravedlivém rozsudku 
a čekají na rozhodnutí presidenta republiky, zda trest smrti potvrdí. 
Dundr  prý dostal málo4. Předtím v době procesu kritisovali dělníci 
závodu Ant[onína] Zápotockého 03 Kostelec n[ad] Orl[icí], že prý 
s[oudruh] Gottwald  dává často amnestie. I v nár[odních] školách na 
Rychnovsku i na školách 2. stupně se hovoří o rozsudcích a žactvo 
správně hodnotí činnost rozvratníků i jejich trest.

V okrese Trutnov proveden průzkum v závodech Stepo, Žacléř, 
Vud Svatoňovice, Žacler Radvanice, Trutnov, Juta Úpice, Úpské pa-
pírny, elektrárny Poříčí a Texlen Horní staré město. Všeobecně se 
nesouhlasí s nízkými tresty, zvláště Zemínové  a Hejdy . Z JZD Starý 
Rokytník dochází zpráva o nespokojenosti zemědělců s rozsudkem, 
neboť si představovali trest smrti pro všechny souzené vlastizrádce, 
aby od nich byl již pokoj, aby nám zbytečně neujídali chleba. Mezi 
nepřáteli našeho lidově demokratického státu panuje smuteční ná-
lada. 

V okresu Žamberk směřuje veř[ejné] mínění na vesnici k tomu, 
aby vedle potrestání zločinců byli odstraněni ještě ti, kteří na venko-
vě svojí nepřátelskou činností rozvracejí klid a budovatelskou prá-
ci našich zemědělců. Zároveň se zavazují zemědělci, org[anizovaní] 
v JSČZ a členech [sic] JZD, že splní svoje všechny úkoly ve výrobě 
a dodávce v roce 1950, že splní všechny úkoly, které na ně v zájmu 
lepší budoucnosti národa budou v nejbližších dnech kladeny, a že 
ještě zvýší svou bdělost a ostražitost. 

V Novém Bydžově v závodě Mira 411 z 80 procent souhlasí s roz-
sudkem a zbývající mají názor, že potřebovali všichni pověsit. „Na 
takové darebáky se máme dřít.“ Při průzkumu v obci Měník, Le-
vín, Lovčice, Převýšov, Lišice, Olešnice aj. byl konstatován všeobec-
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ný souhlas s rozsudkem. S[oudruh] Labík, zemědělec v Olešnici, ve 
svém rozhovoru uvedl: „Po těch časech, kdy jsme znali jenom hlad, 
nejistou existenci, nerovnoprávnost a podceňování, nijak netouží-
me.“ 

Na některých závodech připravili k odeslání resoluci, ve které žá-
dají zaměstnanci dodržení rozsudku. 

Soudní proces odhalil širokým vrstvám zrádnou činnost naší re-
akce a ještě prohloubil zájem o budovatelské úkoly 5LP5. Nestraníci 
a zvláště občané s náboženským založením projevili v širokém mě-
řítku svůj odpor při uvědomění si cíle našich nepřátel. Tyto zprávy 
nejsou úplné a budeme schopni během tohoto měsíce vyhodnotit 
všechny výsledky této akce.

KV KSČ Hradec Králové kult[urně] prop[agační oddělení] 
M u c h a  

NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, fol. 6–7.
NA, f. 100/4, sv. 17, a. j. 113, fol. 16.
Přepis, strojopisná kopie – 2 s.

                 
a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 

1  Františka (Fráňa) Zemínová  byla odsouzena k trestu 20 let těžkého žaláře, což 
při jejím věku (68 let) znamenalo fakticky doživotí. 

2 Jiří Hejda  byl odsouzen k doživotnímu žaláři.
3  Míněn patrně poválečný retribuční proces s bývalým ministerským předsedou 

gen. Janem Syrovým , který byl odsouzen v r. 1947 Národním soudem k trestu 
20 let žaláře.

4  Vojtěch Dundr  byl odsouzen k trestu 15 let vězení. Vzhledem k jeho věku
(71 let) a zdravotnímu stavu se zdálo být takřka jisté, že se propuštění z výko-
nu trestu nedožije. Skutečně se tak stalo – zemřel 7. 9. 1957 ve věznici v Leo-
poldově.   

5 Míněna pětiletka (pětiletý plán).
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D 41

1950, 10. červen, Olomouc – Dálnopis Krajského výboru KSČ v Olomou-
ci zaslaný sekretariátu ÚV KSČ v Praze, který informuje o pozitivním 
přijetí vyneseného rozsudku v procesu s Miladou Horákovou  a spol. ze 
strany většiny obyvatelstva a dále o zaznamenaném nesouhlasu s rozsud-
kem v obci Krčmaň.a 

V kraji Olomouc byly v obcích hromadně poslouchány s velkým 
zájmem relace o procesu. V okrese Kojetín1 žádali občané o přeložení 
schůzí na pozdější dobu, aby mohli vyslechnout relaci z radia. S roz-
sudkem je spontánní souhlas. V mnoha obcích, jen v obci Krčmaň2 
na olomouckém okrese někteří nehlasovali, se dodatečně zjistilo, že 
tito také nepodepsali mírovou resoluci. S rozsudkem se celkem sou-
hlasí, jen v některých případech se zdá trest na svobodě nízký. Na zá-
vodech jsou činěny závazky. Tak např. na Šumpersku v Perunu 12 no-
vých soc[ialistických] smluv, ve Velamosu v Sobotíně 64 nových so-
c[ialistických] smluv. Také ve vesnicích jsou dělány závazky, např. To-
vačov se zavázal, že všechno občanstvo bude informovat o průběhu 
procesu a odpracuje každý nejméně 30 hodin na žňových pracech. 
Incidenty nebyly žádné. Další zprávy pošleme v pondělí. 

KV KSČ Olomouc  

NA, f. 02/4,  sv. 15, a. j. 129, fol. 36.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V pravém horním rohu strojopisný nápis „TAJNÉ!“ 

1  V Kojetíně působil před r.1948 jako okresní soudce Karel Trudák , jenž předse-
dal senátu Státního soudu v procesu s M. Horákovu  a spol.   

2  Ve vesnici Krčmaň u Olomouce byly na zakázku komunistického poslance Jury 
Sosnara  v r. 1947 vyrobeny tři krabičky, ve kterých byly 10. září 1947 odeslány 
ministrům P. Zenklovi , P. Drtinovi  a J. Masarykovi  výbušniny. Odhalení těchto 
souvislostí vedlo k politické aféře, která dostala podle této vesnice název „Krč-
maňská“. Lidé, kteří se snažili okolnosti výroby pekelných strojů objektivně 
vyšetřit, se po únoru 1948 stali oběťmi represe.  
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D 42

1950, [polovina června]a, České Budějovice – Výňatek ze zprávy Kraj-
ského akčního výboru Národní fronty v Českých Budějovicích zaslané 
Ústřednímu výboru KSČ v Praze, která popisuje organizaci kampaně 
provázející proces s Miladou Horákovou  a spol. na krajské úrovni.b

Ve dnech, kdy byl zahájen proces s bývalými vedoucími funkcio-
náři národně socialistické strany, kteří osnovali spiknutí proti repub-
lice, byla Krajským akčním výborem Národní fronty svolána porada 
krajských tajemníků všech složek NF a zvláštní porada s krajskými 
tajemníky politických stran lidové a socialistické. Porada konala se
3. června 1950 a bylo na ni učiněno následující usnesení: 

Všechny složky Národní fronty svolají mimořádné schůze před-
sednictva.

Zajistí, aby okresní výbory jednotlivých složek Národní fronty 
svolaly předsednictva, na kterých by byl přítomen zástupce kraje.

ROH svolá aktivy funkcionářů, předsedů závodních rad.
Krajský národní výbor prostřednictvím ONV – osvětových in-

spektorů – zařídí, aby ve všech obcích byla dána občanům příležitost 
poslechnouti si zprávy o průběhu procesu z místních rozhlasů.

Krajští tajemníci složek Národní fronty se na této poradě dohodli 
na následujícím opatření:
a)  Zajistí, aby ve všech návěstních tabulích a vývěsních skříňkách 

byly pravidelně a ve vhodné úpravě vyvěšovány výstřižky z novin 
o průběhu procesu, event[uálně] obrázkový materiál z novin a ča-
sopisů.

b)  MNV zajistí vysílání pravidelných relací a okresní školské a kul-
turní referáty zajistí pomocí soudruhů učitelů na vesnicích pomoc 
v těchto relacích.

c)  Všude tam, kde je to možné a kde jsou předpoklady, zajistí někte-
rá největší masová složka v obci hromadný poslech rozhlasových 
záběrů ze soudní síně.

d)  ROH využije závodního rozhlasu pro vysílání relací z procesu. 
Určí kulturně propagačního pracovníka závodu, aby denně sledo-
val průběh přelíčení a informoval pracující o průběhu závodním 
rozhlasem.
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Dále použije k propagaci procesu všech závodních časopisů. Po-
mocí úsekových důvěrníků bude organisovat na pracovištích krátké 
besedy zaměstnanců, kde by se hovořilo o procesu. Použije všech 
schůzí na závodech, které nyní probíhají za účelem zvolení funkcio-
nářů závodních rad a volb[y] úsekových důvěrníků, a na každé schů-
zi podají krátkou zprávu o průběhu procesu.

Tajemníkům OAV NF byly dány pokyny, aby ihned svolali schůze 
okresních akčních výborů Národní fronty tak, aby na nich byli pří-
tomni zástupci všech složek NF a všechny úkoly, které byly na pora-
dě krajských tajemníků složek NF vytýčeny, aby zajistili.

Dále byla konána porada se zástupci tisku.c

NA, f. ÚV NF, sign. ČSS org. – politické 1950, nezpracováno.
Přepis, strojopisná kopie – 2 s. 

a Datace přibližně určena dle obsahu dokumentu. 
b V pravém horním rohu rukopisně napsáno „Č. Bud.“
c Zpráva evidentně pokračovala, ale zbylá část listu je v této verzi odstřižena.               
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D 43

1950, 1. červen, Tanvald – Dopis pracovníků přádelny v Tanvaldě adre-
sovaný Státnímu soudu v Praze, který odsuzuje ženy obžalované v proce-
su s Miladou Horákovou   a spol. a žádá jejich přísné potrestání.a 1 2   

Posloucháme se zájmem proces proti rozvratníkům naší lidově-
demokratické republiky a divíme se tomu, že zatímco my pracující 
ženy pracujeme a s láskou budujeme lepší zítřek pro své děti, tyto 
ženy napomáhají k tomu, aby bylo nové krveprolití, nové vraždění 
našich dětí. 

Snad nemůžeme nazvat tyto ženy ženami, neb by nemohly prová-
dět takové rejdy, jako dělaly, kdyby jen trochu milovaly své děti. My 
pracující ženy z národního podniku SEBA Tanvald odsuzujeme tyto 
reakcionářky, které se k takové špinavé věci propůjčily, a žádáme, aby 
byly velmi přísně potrestány, neb taková individua nepatří do dnešní 
lidské společnosti. 

[...]b                                                                                [...]c

Šefl ová Blažena d 

 Lichtblau J.e   Döringováf

Siegrovág

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře s nápisem „Seba, bavlnářské závody, ná-
rodní podnik“ s příslušnými údaji, u nadpisu „Závod“ je strojopisně vyplněno 
„přádelna Tanvald“. U položky „naše značka“ strojopisně vyplněno „Šf/EH“.  

b  Červené razítko sociální pracovnice bavlnářských závodů Seba, závodu přádel-
na Tanvald.

c  Červené razítko Závodní skupiny „Seba“ Tanvald přádelna, ROH – Svazu za-
městnanců v průmyslu textilním, org. čís. skup. 1009/10.

d Vlastnoruční podpis.
e Vlastnoruční podpis.
f  Vlastnoruční podpis.
g Vlastnoruční podpis.
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1  Pod hlavičkou dopisu je rukopisně tužkou napsáno „Z přádelny Seba v Tan-
valdě došel Státnímu soudu tento dopis“. Toutéž tužkou je v dopisu provede-
no několik drobných stylistických úprav, patrně za účelem publikování. Dopis 
zveřejňujeme v původní podobě, jak byl pisateli napsán. Text dopisu je stejnou 
tužkou dvěmi čarami přeškrtnut.      

2  S největší pravděpodobností se jedná o jednu z prvních rezolucí, která reaguje 
na proces s M. Horákovou a spol. 
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D 44

1950, 3. červen, Žalhostice – Rezoluce zaměstnanců koželužny v Žalhos-
ticích adresovaná Státnímu soudu v Praze, která žádá přísné potrestání 
obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vypočítává závaz-
ky, které zaměstnanci při této příležitosti uzavřeli.a 1     
 

Věc: Resoluce

Zaměstnanci Žalhostické koželužny, nár[odní] podnik T a n, sle-
dují pozorně proces se skupinou pučistů a rozvratníků, který právě 
probíhá před lidovým soudem2 v Praze. 

Na své celozávodní schůzi, svolané dne 3. 6. t[ohoto] r[oku] se 
usnesli na resoluci, ve které žádají lidový soud, aby přísně a tvrdě 
potrestal viníky.

Při této příležitosti činíme těchto 6 závazků, abychom posílili svě-
tový mír v čele se Sovětským svazem. 
1./ Zavazujeme se, že snížíme absenci na nejmenší %,
2./ zvýšíme kvalitu výrobků, 
3./ zvýšíme % šetření surovin, 
4./ zpevníme normy dle časů, 
5./  provedeme prověrku pracovišť v závodě tak, aby pracovní síly 

mohly býti zařazeny do těžkého průmyslu,
6./  pověřujeme předsedy KSČ a ZR, taktéž i vedoucího závodu, aby 

tato usnesení kontrolovali a podávali osazenstvu zprávu o plnění 
těchto závazků. 

S pozdravem „Práci čest!“

[...]b                                    [...]c                                   [...]d

                       J aroše                 Šťastný L.f              [...]g 

[...]h

[...]i

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
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a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Závodu Žalhostice, národního podniku 
TAN Litoměřice, s příslušnými údaji.

b  Modré razítko ROH – Závodní odborové skupiny TAN, národního podniku 
Litoměřice, závod Žalhostice. 

c  Modré razítko závodní organisace KSČ v národním podniku TAN, závodu Žal-
hostice.  

d Modré razítko „TAN, národní podnik Litoměřice, závod Žalhostice“.
e Vlastnoruční podpis.
f Vlastnoruční podpis.
g Nečitelný podpis.
h  Kulaté modré razítko závodní skupiny TAN Žalhostice Československého sva-

zu mládeže.
i Nečitelný podpis.

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 9. 6. 1950.

2  Jednalo se o Státní soud, který byl zřízen na základě zákona č. 232/1948 Sb. ze 
dne 6. října 1948. Lidový soud (Volksgericht) byl za druhé světové války nacis-
tický soud, který projednával politické případy.  
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D 45

1950, 3. červen, Břeclav – Rezoluce zaměstnanců spotřebního a výrob-
ního družstva Jednota v Břeclavi adresovaná Státnímu soudu v Praze1, 
která žádá nejpřísnější potrestání obžalovaných z procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a zároveň vyslovuje závazek zvýšení bdělosti a ostraži-
tosti ve styku s konzumenty jako odpověď na činnost těchto obžalova-
ných.a 2  

Zaměstnanci  J e d n o t y,  spotřebního a výrobního družstva 
v Břeclavi, na své pracovní schůzi konané dne 3. června 1950 pro-
jednávali ve svém denním pořadu též soudní proces s představite-
li zrádců, špionů, sabotážníků a podněcovatelů válek u nás, který 
v těchto dnech u Státního trestního soudu v Praze probíhá, a po živé 
diskusi se usnesli na následující 
                                                                   

r e s o l u c i:
                                                                    

Zaměstnanci družstva jako uvědomělá složka pracující třídy, kte-
rá již přes 100 let stojí v prvních řadách bojovníků za socialismus, 
těžce nesou myšlenku, aby jejich dosavadní boj a celé pracující třídy 
za osvobození národa a lepší společenský řád, který byl v květnové 
revoluci dobojován a ústavně nastolen a zajištěn, měl by býti zvrá-
cen a zničen. 

Zaměstnanci družstva zúčastněni na této schůzi žádají proto, aby 
všichni tito zrádci a rušitelé dosavadního řádu a klidu byli za své zlo-
činy co nejpřísněji potrestáni. 

V odpověď na vlastizrádnou činnost těchto zrádců se osazenstvo 
družstva rozhodlo: jako zaměstnanci v distribuci v pohraničním 
okrese slibují, že zvýší bdělost a ostražitost ve styku se všemi konsu-
menty a každou závadu ohlásí SNB. Dále se zavazují, že prohloubí 
socialistickou distribuci, zpevní normy a zproduktivují [sic] svou 
práci, aby nejen splnili 5letý plán, ale aby i nadále zůstali avantgar-
dou socialismu. 

        [...]b 

[...]c [...]d    Adámeke
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NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře spotřebního a výrobního družstva Jed-
nota v Břeclavi s příslušnými údaji. 

b  Připojeno modré razítko spotřebního a výrobního družstva Jednota v Břeclavi 
s nečitelným podpisem.

c  Připojeno modré razítko ROH-Svaz zaměstnanců v distribuci, Závodní od-
borová skupina spotřebního družstva Jednota Břeclav se dvěma nečitelnými 
podpisy.

d  Připojeno modré razítko Závodní organizace KSČ v Jednotě Břeclav s jedním 
nečitelným podpisem.

e Vlastnoruční podpis.      
 
 

1 V hlavičce rezoluce chybně uvedeno „Státní trestní soud“.   
2  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví dokumentu byla rezoluce za-

registrována v úřadu Státního soudu v Praze 9. 6. 1950
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D 46

1950, 3. červen, Luhačovice – Dopis rekreantů ze zotavovny Přehrada 
v Luhačovicích adresovaný Státnímu soudu v Praze, který ostře odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a žádá pro ně nej-
přísnější tresty.a 1

 
Rekreanti ROH zotavovny „Přehrada“ v Luhačovicích shromáž-

děni na schůzi dne 3. června 1950 žádají tímto nejpřísnější tresty 
pro vyzvědače a velezrádce, kteří jsou souzeni před Státním soudem 
v Praze. Svoji žádost podporují takto:

Dnes, kdy každý poctivý vlastenec usilovně pracuje, aby se celý 
národ měl lépe po všech hrůzách války, našla se hrstka lidí, kteří 
z nenávisti pracujícího lidu připravoval[i] zvrat našeho lidově de-
mokratického zřízení, třeba za cenu přípravy vyvolání nové války 
proti lidově demokratickému Československu. Tímto jednáním se 
tito vyzvědači a velezrádci vyloučili z řad našeho národa a zaslouží 
si nejpřísnějších trestů. 
 Svoji žádost potvrzujeme vlastnoručními podpisy:

[...]b

Holub Karel  Kučera Hubička Jaroslav  
Eismann F. Kunrtová F. Kulová Božena 
Bohdanecký Kunrtová Eva  Kresta Rajmund 
B. Bohdanecká Hřebavská Kádavý Josef 
Fiala František  Hřebavský Doucha M.
Fialová Božena  Fürst
Ing. Kšanda Sklenář J.
Nováková T. Šindelář
Černá A. Sobotka
 Šimonková
 Hás Jarosl .

 
NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
a  V levém horním rohu umístěno modré razítko zotavovny ROH Přehrada

v Luhačovicích.
b  Následuje 42 vlastnoručních podpisů ve třech sloupcích, z nichž část je neči-

telná. 
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D 47

1950, 5. červena, Krásná u Frýdku – Dopis členů závodní organizace KSČ 
ředitelství lesního závodu v Krásné u Frýdku adresovaný Státnímu sou-
du v Praze, který žádá udělení trestu smrti všem obžalovaným z procesu 
s Miladou Horákovou  a spol., a to výslovně i obžalovaným ženám.   

První kroužek R S Š závodní organisace K S Č u ředitelství lesního 
závodu v Krásné u Frýdku se u příležitosti ukončení a závěrečného 
zhodnocení RSŠ usnesl zaslati Státnímu soudu v Praze – Pankráci 
tuto resoluci:

Všichni účastníci RSŠ sledují právě probíhající proces s velezrád-
nou skupinou, která se spolčila se zahraniční reakcí, aby rozleptala 
náš stát a připravila u nás půdu pro novou válku. 

Žádáme, aby soud vynesl rozsudek co nejpřísnější a ze všeobec-
ně očekávaného trestu smrti aby nebyl nikdo vyňat, bez ohledu na 
pohlaví.

Doufáme, že jen tím způsobem může býti zajištěno, že napříště se 
takové zrůdy na těle našeho národa nebudou dále vyskytovat. 

Chceme po boku slavného Sovětského svazu budovati svoji socia-
listickou vlast, a k tomu potřebujeme a žádáme klid. 

Za:
[...]b [...]c 

[...]d předseda Jan Škapa  
 Vála Jan 
 Velička Josef 
 Šebesta Jan 
 Šebesta Josef 

  

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a V textu chybně uvedeno datum 5. května.
b  Razítko závodní organizace KSČ při ředitelství Státních lesů, národní podnik, 

v Krásné.
c Následuje devět podpisů, z nichž je část nečitelná. 
d Nečitelný podpis. 
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D 48

1950, 5. červen, Klatovy – Rezoluce pracovníků národního podniku Ko-
zak v Klatovech adresovaná Státnímu soudu v Praze, která odsuzuje ob-
žalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a požaduje vynesení 
spravedlivého a tvrdého trestu.1 

Resoluce zaměstnanců n. p. Kozak v Klatovech

My, zaměstnanci národního podniku Kozak, závodu v Klatovech, 
sledujeme s rozhořčením průběh procesu s reakční skupinou Horá-
ková , Hejda , Zemínová  a spol., osnovatelů to nové války. 

Žádáme, aby tito štváči, kteří chystali převrat našeho lidově demo-
kratického režimu a obnovení vlády kapitalistů, byli přísně potrestá-
ni podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky.2 Nemá-
me výrazu pro jejich činnost, kterou odsuzujeme co nejrozhodněji. 
V zájmu všeho pracujícího lidu, v zájmu svobody a udržení míru 
vyslovte spravedlivý a tvrdý trest. 

Prohlašujeme, že budeme dále zvyšováním našeho pracovního 
úsilí, zpevňováním norem a zvyšováním produktivity práce budovat 
u nás socialismus a tím přispívat k světovému boji za mír vedené[mu]  
SSSR a všemi státy lidových demokracií . Jsme si dobře vědomi, že do-
mácí i zahraniční reakce usiluje rozpoutáním nového válečného po-
žáru o znovunastolení vlády kapitalistických vykořisťovatelů. Je proto 
třeba ukázat její hnusnou tvář a v zárodku zničit její zločinné plány.  

 [...]a  [...]b

  Kopřivac

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
a  Červené razítko podnikového výboru KSČ národního podniku Kozak Klatovy 

se znakem KSČ a jedním nečitelným podpisem. 
b Červené razítko závodní rady ROH při národním podniku Kozak Klatovy.
c Vlastnoruční podpis.

1  Dle registraturního razítka byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního soudu 
v Praze 6. 6. 1950. 

2  Míněn zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948 na ochranu lidově demo-
kratické republiky, podle kterého byla odsouzena většina politických vězňů
v 50. letech.   
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D 49

1950, 5. červen, Holešov – Rezoluce členů profesorského sboru gymnázia 
v Holešově, která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  
a spol. formou vlastnoručního podpisu každého učitele pod osobním vy-
jádřením k procesu.a

Resoluce a závazek jednotlivých členů profesorského sboru gym-
nasia v Holešově u příležitosti velezrádného procesu v Praze.

1. Otto PROŠEK : Odsuzuji protistátní činnost isolované skupiny 
třídního nepřítele lidově demokratické naší republiky a žádám její 
náležité potrestání. Současně se zavazuji, že ve škole budu při každé 
příležitosti poukazovati na přednosti socialismu, odhalovat impe-
rialistické snahy válečných provokatérů a tak přispívat k pokojné-
mu budovatelskému úsilí v naší republice. Použiji svých vědomostí 
v oboru atomové energie na přednáškách pro veřejnost, kde poukáži 
na mírové snahy využití atomové energie ve státech socialistických 
a na shromažďování atomového paliva pro účely válečné a pro mo-
censké prosazování kapitalistických zájmů.
       Otto Prošek b

2. Zdeňka TOMÁŠKOVÁ : Sleduji s velkou pozorností průběh pro-
cesu před St[átním] soudem v Praze. Odsuzuji co nejrozhodněji ja-
koukoli činnost směřující k rušení klidu a pokojné práce na výstavbě 
naší republiky. Zavazuji se, že ve škole i ve veřejnosti budu usilovat 
o zachování míru ve světě, budu odsuzovat válečné štvaní imperia-
listických mocností a ukazovat na přednosti socialistického spole-
čenského řádu.  Zdeňka Tomášková b

3. Václav ČERNÝ : U příležitosti velezrádného procesu před St[átním] 
soudem v Praze odsuzuji protistátní velezrádné a špionážní jednání 
isolované skupiny třídního nepřítele lidově demokratické republiky 
a žádám její náležité potrestání podle výše provinění. Současně se za-
vazuji, že ve škole i ve svém společenském okolí budu vyzvedat před-
nosti socialismu, odhalovat válečné snahy imperialistických štváčů 
a tak budovat přísné podmínky pokojné a šťastné budoucnosti naší 
republiky a všech mírumilovných lidí na celém světě.

V. Černý b
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4. Miroslav MACHÁŇ : Odsuzuji vlastizrádné pikle zaprodanců ka-
pitalismu a imperialismu, kteří by se neštítili pro své úzce osobní 
a hamižné a protilidové cíle uvrhnouti do zkázy svou si budující 
šťastnou socialistickou budoucnost zemi. Žádám jejich velmi přísné 
a spravedlivé potrestání. Zavazuji se: Uvědomováním nejen ve ško-
le jako učitel, nýbrž i jako učitel MLK ve svém společenském okolí 
budu působiti na utváření kladného postoje všech k myšlence a bu-
dování socialismu u nás.

Miroslav Macháň b

5. Antonín ANDRLÍK : Pražský proces s velezrádci , který v těchto 
dnech probíhá, ukázal zřetelně, jak správné byly výzvy k bdělosti 
a ostražitosti, adresované několikrát při různých příležitostech čle-
nům KSČ i celé naší veřejnosti. Odsuzuji co nejrozhodněji činnost 
lidí, kteří se neštítili spolčovat s největšími nepřáteli republiky, aby 
dosáhli svých cílů. Žádám jejich spravedlivé potrestání. Zavazuji se, 
že budu jak při svém působení ve škole, tak i při veřejné činnosti, 
zvláště SČSP, uvědomováním bojovati za světový mír a za odhalová-
ní pravé tváře podněcovatelů války z tábora imperialismu. Zavazuji 
se, že se budu i sám budoucně vzdělávati a uvědomovat, abych dovedl
obhajovat socialismus dále lépe než dosud. 

Ant. Andrlík b

6. Ladislav ČERNOCKÝ : Odsuzuji velezrádnou špionážní a roz-
vratnickou činnost třídních nepřátel našeho lidově demokratického 
zřízení, kteří svou činností mařili budovatelské úsilí zemí lidových 
demokracií a připravováním nové války ohrožovali snahy všech po-
krokových lidí pracovat v klidu a míru pro blaho všech pracujících. 
Při této příležitosti vyhlašuji tento socialistický závazek: Ve svém 
okolí budu zdůrazňovat mírové využití technického pokroku, hlav-
ně atomové energie, a poukazováním na potřebu hlubšího logického 
myšlení vést k dialektickému chápání jevů přírodních a společen-
ských v duchu vědeckého světového názoru marx[isticko]-leninské-
ho. 

Lad. Černocký b

7. Oldřich DOLEŽEL : Odsuzuji jednání obžalovaných velezrádců, 
kteří měli na mysli jen vlastní prospěch, spolčili se se zahraniční re-
akcí a usilovali pomocí nové války rozvrátit klidné budování v naší 
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republice. Žádám jejich přísné potrestání. Přitom vyhlašuji tento zá-
vazek: Jako učitel i jako krajský vedoucí dorostu házené zaměřím 
své výchovné úsilí ještě větší měrou k prohloubení poznání význa-
mu našeho budovatelského úsilí na cestě k socialismu a k propagaci 
sjednocené tělovýchovy v naší republice. 

Oldřich Doležel b

8. Jaromír GOGELA : Odsuzuji co nejrozhodněji protistátní činnost 
velezrádné skupiny osnovatelů války, náhončích kapitalismu, kteří 
pro své osobní cíle se nerozpakovali připravovati rozbroje a rušiti 
budovatelské úsilí našeho lidu a státu, a žádám o jejich spravedlivé 
potrestání. Současně se zavazuji pracovat ve škole i mimo ni pro za-
chování míru, pro rychlé vybudování socialismu v naší vlasti. Tyto 
ideály budu vštěpovati zvýšenou měrou mládeži, která je mi svěře-
na. 

Jaromír Gogela b

9. Albín KELLER : V právě probíhajícím pražském procesu se špiony 
a velezrádci naší lidově demokratické republiky se znovu jasně do-
kázalo, jak bdělá musí býti naše KSČ a jak rozhodně si musí počínat, 
aby zbavila národ všech těch, kteří nám brání ve výstavbě našeho stá-
tu na cestě k socialismu. Spravedlivý rozsudek nechť postihne všech-
ny ty, kteří se spojili se západním imperialismem a kteří doufají v ná-
vrat kapitalismu a tím znovu vykořisťování pracujících. Zavazuji se 
jako člen KSČ, že novým vzděláváním ve straně a poctivou prací na 
svém působišti a působením ve svém okolí dokáži, že jediná správná 
cesta našeho národa je cesta k socialismu pod vedením našeho vel-
kého vzoru SSSR.

Albín Keller b

10. Marie KOVÁŘOVÁ : Denně sleduji proces velezrádců probíhající 
před St[átním] soudem v Praze a odsuzuji jejich protistátní zrádnou 
činnost, která směřuje k rozvrácení budovatelské práce naší repub-
liky a k nastolení kapitalistického řádu, přičemž obžalovaní měli na 
mysli především osobní prospěch. Žádám náležité potrestání všech. 
Zavazuji se, že budu nejen při vyučování, ale i ve veřejném životě 
pracovat pro vybudování socialismu v naší vlasti, pro odhalení všech 
imperialistických podněcovatelů války a pro světový mír.

Marie Kovářová b
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11. Jan NOVÁK : Žádám spravedlivé potrestání zrádců, bývalých 
představitelů nár[odně] soc[ialistické], lidové a pravic[ové] dem[o-
kratické] strany1, s kterými v Praze právě probíhá proces, který denně 
sleduji. Tito zrádcové lidového zřízení užívali nejhorších prostřed-
ků, aby zvrátili vymoženost i socialismu. Sledovali svůj vlastní zá-
jem a zájem kapitalistů. Zavazuji se, že všechnu svou práci zaměřím 
k upevnění a vybudování socialismu u nás. Ve škole při vyučování 
chemii budu poukazovati důsledně na mírové a budovatelské užití 
chemických látek k prospěchu lidstva ve státech lidově demokratic-
kých a k neprospěchu lidstva ve státech imperialistických. Osobním 
stykem a rozhovorem s lidmi budu je přesvědčovat o přednostech 
a vymoženostech dnešního zřízení. 

Jan Novák b

12. Josef PEŠKA : Odsuzuji protistátní rozvratnou činnost obžalo-
vaných velezrádců, kteří vedeni zahraničními kapitalisty a nepřáteli 
pracujícího lidu připravovali násilný zvrat našeho lidově demokra-
tického řádu, a žádám, aby byli spravedlivě potrestáni. Zavazuji se, že 
budu ve škole i na veřejnosti hájit stanovisko míru a rozhodně od-
suzovat válečné štváče. Svých vědomostí v oboru mičurinské agro-
biologie použiji v přednáškách pro veřejnost, v nichž budu pouka-
zovat, že věda v SSSR a lid[ových] demokraciích slouží míru a všem 
pracujícím.

Josef Peška b

13. Dr. František SOJÁK : Odsuzuji protistátní jednání obžalovaných 
velezrádců, kteří usilovali o návrat kapitalistického řádu, přičemž 
měli na mysli jen svůj osobní prospěch a snažili se vyvolati novou 
válku. Žádám proto, aby všichni obžalovaní byli spravedlivě potres-
táni. Současně se zavazuji, že jak ve škole, tak na veřejnosti budu ze 
všech sil při každé příležitosti poukazovati na imperialistické snahy 
a zdůrazňovati přednosti socialismu a tak podporovati pokojné bu-
dování naší lidově demokratické republiky.

Dr. František Soják b

14. Josef STRNADEL : Odsuzuji ohavné pokusy rozvratníků a štváčů, 
kteří doma i za hranicemi se pokoušejí nesmyslně, z nejsobečtějších 
důvodů, proti nejzákladnějším zájmům nás lidí a občanů klidně pra-
cujících, bořit i válkou naše úsilí o zlepšení našeho života. Stydím 
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se, že mezi třídními nepřáteli jsou i příslušníci býv[alé] soc[iálně] 
dem[okratické] strany.2 Zavazuji se, že se ještě horlivěji budu snažit 
přesvědčovat jak své žactvo a pracovní okolí, tak i své posluchačstvo 
jako referent OV KSČ o nezbytnosti potření těchto národních škůd-
ců a třídních nepřátel našeho soc[ialistického] řádu a že zdokonalím 
svou práci výchovnou i administrativní ve škole.

Josef Strnadel b

15. Josef WALDMANN : Odsuzuji jednání zrádců a rozvratníků sou-
zených před St[átním] soudem v Praze tím více, že se jejich počínání, 
samo sebou zavržitelné, dělo v době socialistické výstavby republiky 
a v době mocného volání po světovém míru. Žádám, aby zrádci byli 
spravedlivě potrestáni. Zavazuji [se], že ve škole při vyučování budu 
přesvědčovat o správnosti postupu naší lidově demokratické repub-
liky v otázkách hospodářských a sociálních, že budu zdůrazňovat 
mírumilovné snahy SSSR a lid[ově] demokratických států. 

Josef Waldmann b

16. Drahomíra ZMYDLENÁ : Odsuzuji co nejrozhodněji protistátní 
činnost velezrádné skupiny, která neváhala se spojit proti vlastní-
mu národu s odpůrci socialismu a snažila se přerušiti budovatelskou 
práci našeho lidu. Žádám tedy, aby všichni tito nepřátelé byli spra-
vedlivě potrestáni. Zavazuji se, že budu vždy usilovat o zachování 
míru a posílení naší republiky a že budu věnovat zvýšenou pozor-
nost žákům a při každé příležitosti jim připomínati význam a nut-
nost míru i socialismu pro náš národ. 

Drah. Zmydlená b

17. Václav NÝVLT : Odsuzuji co nejrozhodněji protistátní rozvrat-
nickou činnost všech obžalovaných vlastizrádců. Jejich spravedli-
vé potrestání budiž výstrahou všem, kdo by se pokoušeli jakýmkoli 
způsobem rušiti budování naší socialistické výstavby. Současně se 
zavazuji, že jak ve škole, tak na veřejnosti budu varovati před nebez-
pečím imperialistických štváčů a zdůrazňovat výhody a přednosti 
soc[ialistického] řádu. 

Václav Nývlt b

18. Viktorie VESELÁ : Proces mi ukazuje, jak je neustále třeba být 
bdělý a ostražitý, neboť nepřítel má ještě neustále mezi námi své ná-
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hončí. Odsuzuji velezrádnou činnost osnovatelů rozvratu a nové vál-
ky, kteří pro své osobní cíle připravovali rozvrat a snažili se rušit bu-
dovatelské úsilí našeho státu, a žádám jejich spravedlivé potrestání. 
Zavazuji se, že budu pracovat pro zachování míru a pro vybudová-
ní socialismu. Jak veřejnost, tak i školní mládež budu přesvědčovat 
o nezbytné nutnosti potírání imperialistických snah a budu zdůraz-
ňovat přednosti socialismu. 

Viktorie Veselá b

[...]c

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 4 s.
                               

a V levém horním rohu modré razítko Gymnázia v Holešově.     
b Vlastnoruční podpis.
c Kulaté razítko Gymnázia v Holešově. 

      

1 Patrně míněni pravicoví příslušníci sociálně demokratické strany. 
2  Pisatel tohoto prohlášení byl patrně bývalý sociální demokrat, nyní člen KSČ. 
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D 50

1950, 6. červen, Praha – Dopis členů správního výboru Českosloven-
ské astronomické společnosti adresovaný Státnímu soudu v Praze, který 
ostře odsuzuje jednání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  
a spol. a žádá pro ně nejtěžší trest.a 1

Československá astronomická společnost učinila prostřednictvím 
svého správního výboru na schůzi konané dne 6. června t[ohoto] 
r[oku] toto prohlášení:

Odsuzujeme s rozhořčením zločinné jednání obžalovaných v pro-
cesu s rozvratníky a špiony, který právě probíhá v Praze na Pankráci. 
Všichni obžalovaní v tomto procesu se projevili v rozhodných chví-
lích jako zapřísáhlí nepřátelé lidu. Ti, kteří se chlubili svou láskou 
k národu a ku kterým pracující lid projevil po jejich únorové zradě 
v roce 1948 takovou velkomyslnost, pokračovali nadále ve své pro-
tilidové politice, zrazujíce svůj národ, neštítili se špionáže, organi-
sování teroristických tlup v boji za své třídní zájmy. Jejich pravou 
vlastí byl kapitalistický svět, jejich pravými přáteli imperialisté, kte-
rým chtěli náš lid zaprodat a vydat znovu všem hrůzám krisí, neza-
městnanosti a války. Takoví lidé nezasluhují slitování! Českosloven-
ská astronomická společnost proto žádá, aby se jim dostalo trestu co 
nejtěžšího, i když sebetěžší trest nemůže vyvážit zločiny, kterých se 
dopustili. 

Tento proces s rozvratníky a zrádci je naší společnosti povzbuze-
ním, aby ještě více zlepšila a prohloubila svoji uvědomovací práci, 
jako nedílnou součást boje našeho pracujícího lidu za mír. 

Správní výbor Č. A. S.:
Ladislav Černý b Václav Jaroš c
I. jednatel předseda 
     
[...]d Luisa Landová-Štychová 2
ing. Šimáček Liška František 
Antonín Rükl Hubert Slouka3

J. Sadil Jar. Urban 
Vrátník
Ruml     
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NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Československé společnosti astronomic-
ké v Praze – Lidové hvězdárny Štefánikově v Praze na Petříně.

b Vlastnoruční podpis.
c Vlastnoruční podpis.
d Následuje 24 podpisů, z nichž většina je nečitelná.

1 Dopis byl odeslán pod číslem jednacím 2980/50.
2  Luisa Landová-Štychová  (1885–1969), politička, novinářka a feministka, před 

1. světovou válkou příslušnice anarchistického hnutí. Na jaře 1918 vstoupila 
do národněsocialistické strany, ze které byla v r. 1923 v rámci tzv. Vrbenského 
frakce vyloučena, v letech 1925–1929 poslankyně za KSČ. Po r. 1945 se poli-
ticky neexponovala, věnovala se astronomii a popularizaci marxistické vědy. 
Pravděpodobně se osobně znala s M. Horákovou .   

3  Hubert Slouka  (1903–1973), astronom, absolvent Přírodovědecké fakulty UK 
a pracovník Astronomického ústavu UK a Státní hvězdárny, autor řady popu-
larizačních knih (Pohledy do nebe, 1942) a šéfredaktor časopisu Říše hvězd. Za 
první republiky měl politicky blízko k národnědemokratické straně. Na počát-
ku nacistické okupace se zapojil prostřednictvím Prokopa Drtiny  do odbojo-
vého hnutí a v srpnu 1939 navázal během služební cesty do Londýna kurýrní 
spojení mezi Edvardem Benešem  a jeho stoupenci v protektorátu. V r. 1941 
využil Slouka  své znalosti o odbojovém hnutí k vydírání Jaroslava Drábka  – 
v anonymním dopisu se vydával za příslušníka gestapa a za neoznámení jeho 
činnosti požadoval milion korun. Drábek celou záležitost po konzultaci s lon-
dýnskou emigrací oznámil úřadům, Slouka  byl odhalen a posléze odsouzen za 
přisvojování si charakteru SS-mana. Dle Drábkova  svědectví vystupoval Slou-
ka  po válce jako komunista. Viz DRTINA, Prokop : Československo můj osud. 
Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první, kniha 1. Melantrich, 
Praha 1991, s. 425–426; poznámka pod čarou, jejímž autorem je J. Drábek .            
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D 51

1950, 6. červen, Ostrava – Rezoluce krmiček a krmičů z Ostravského kra-
je, která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a žádá pro ně nejpřísnější tresty.1  

R e s o l u c e .

My, krmičky a krmiči z velkovýkrmen Ostravského kraje, zúčast-
něni na konferenci krmičů v Ostravě, odsuzujeme válečné přípravy 
imperialistů a jejich zrádných pomahačů z řad naší reakce. Zenklo-
vé  a jemu podobní nám republiku rozbíjet nebudou a pro výstrahu 
všem takovým zrůdám, které chtějí mařit naši práci, žádáme co nej-
přísnější a nejvyšší tresty. 

Pryč s reakcí a válečnými štváči!
My chceme budovat, a ne bourat!
Ať žije světový mír!

Za zúčastněné: 
Soukup František a 

Ešmírová Anna b

Mazák Jan c
[...]d

Olešová Štěpánka e
Burková Wilemína f
Baďura František g

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a Vlastnoruční podpis.
b Vlastnoruční podpis.
c Vlastnoruční podpis.
d Nečitelný podpis.
e Vlastnoruční podpis.
f Vlastnoruční podpis.
g Vlastnoruční podpis. 

1  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví byla rezoluce zaregistrována 
v úřadu Státního soudu v Praze 9. 6. 1950. 
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D 52

1950, 6. červen, Nový Hrozenkov – Dopis učitelů národní školy v Novém 
Hrozenkově zaslaný Státnímu soudu v Praze, který odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vypočítává závazky, které uči-
telé uzavřeli v reakci na činnost obžalovaných.a 1   

My, učitelé národní školy v Novém Hrozenkově „Na Čubově“, sle-
dujeme se zájmem proces se záškodníky a nepřáteli lidově demo-
kratického režimu. Tito lidé zaprodali se západním imperialistům 
jenom proto, aby obnovili svoje panství v naší republice. Přáli si nové 
války a chtěli zničit všechno to, co my budujeme poctivou a svědo-
mitou prací. 

Všichni na naší škole jsme podepsali mírovou resoluci, protože si 
přejeme mír, a zatím oni chtěli rozvrátit naši lidově demokratickou 
republiku. Spojili se s nepřáteli pracujícího lidu a domnívali se, že 
u nás přivodí návrat k předmnichovským poměrům. 

Proto se my zavazujeme jako odpověď na jejich záškodnickou čin-
nost že: 
1/  Celé jednání s velezrádci objasníme všem žákům naší školy přimě-

řeně k jejich věku. 
2/  Z výstřižků novin o procesu budou ve třídách nástěnky. 
3/ Nadále budeme propagovat světové mírové hnutí. 
4/  Získáme jednoho člena na chmelovou brigádu a jednoho dárce 

krve. 
5/ Na škole založíme aspoň jeden oddíl pionýra.2

6/ Pro rodiče uspořádáme besídku s mírovým programem.
7/  Ve schůzích SRPŠ budeme rodiče pravidelně seznamovat se spi-

sem Makarenkovým O výchově dětí v rodině.

Marie Šikulová , Emilie Bozděchová , František Holík b  
       
NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
      

a  V záhlaví dopisu modré razítko národní školy v Novém Hrozenkově „Na Ču-
bově“.

b Vlastnoruční podpisy.
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1  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví byl dopis zaregistrován v úřa-
du Státního soudu v Praze 16. 6. 1950. 

2  Toto sdělení je možné interpretovat tak, že dosud v této škole žádný pionýrský 
oddíl neexistoval.
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D 53

1950, 6. červen, Praha – Dopis členů organizace ROH v Realistickém 
divadle v Praze adresovaný ministerstvu spravedlnosti, který vyjadřuje 
nejrozhořčenější odpor nad činností obžalovaných z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a žádá pro ně co nejpřísnější tresty.a 

Projevujeme, jako pracovníci na poli našeho umění a kultury, co 
nejrozhořčenější odpor nad akty rozvratnictví, sabotáží a velezrád-
ných špionáží, chystanými a prováděnými zločinci a zrádci národa, 
souzenými právě před Státním soudem v Praze. My, kteří právě dnes 
jasně cítíme velikost vítězství dělnické třídy u nás v Československu, 
kteří se podílíme na ovoci z tohoto vítězství vzrostlém a kteří jsme 
šťastni, že jím byli zajištěny všechny podmínky svobodné, umělec-
ko-tvůrčí práce, odsuzujeme tyto zločince jako podrývače naší cesty 
k socialismu, jako podněcovatele nové války, jako zrádce věci, která 
se stala společnou celému národu. Žádáme pro ně spravedlivý a co 
nejpřísnější trest! 

[...]b

Josef Koza 1 Svoboda Mirko Musil 2 Volfová M.
Rudolf Vedral 3 F. Horák4 Anna Pokorná Šimrová Krista
Kratochvíl J. Karel Dvořák  Jana Postlová  Doubková Růž.
Durdis Boh. Bohumil Švarc 5 Ota Ornest 6 Petráková F.
Jelínek7 Emil Rohan 8 Šimrová L. Fr. Smetana
Smutný Jiří 9 Soukup Frant . Kyselová F. J. Smejkalová
N. Jiránková 10 Smolová Svobodová B. Kačírková11 
 
NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 2 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Závodní skupiny ROH Realistického di-
vadla v Praze s adresou, telefonem, znakem ROH a dalšími úda ji.  

b  Následuje 57 vlastnoručních podpisů, z nichž většina je nečitelná. Část podpisů 
je umístěna i na druhé straně dopisu. 

1  Josef Koza  (1921–1976), herec, působil v Divadle mladých pionýrů v Praze 
(1946–1948) a v Realistickém divadle (1949–1976). Hrál především rázovité li-
dové fi gurky a plebejské typy z venkovského i městského prostředí, ve fi lmu vy-
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tvořil více než 30 povětšinou epizodních rolí. Ve fi lmu Páté oddělení (1960, režie 
J. Polák ) a Transit Carlsbad (1966, režie Z. Brynych ) ztvárnil příslušníka Státní 
bezpečnosti, ve fi lmu K. Kachyni  o kolektivizace vesnice Noc nevěsty (1967) zase 
příslušníka Lidových milicí. Objevil se též v některých ceněných snímcích tzv. 
nové vlny – v debutu M. Formana  Černý Petr (1963) hrál roli zednického mistra 
a v adaptaci povídky M. Kundery  Nikdo se nebude smát (1965, režie H. Bočan ) 
listonoše.

2  Mirko Musil  (1924–1999), herec, absolvent pražské konzervatoře. V letech 
1948–1950 byl v angažmá v Realistickém divadle, poté působil 40 sezon v Měst-
ských divadlech pražských, kde ztvárnil asi 160 rolí. Ve fi lmu vytvářel přede-
vším vedlejší role robustních a bodrých mužů, policistů, příslušníků VB (Ka-
saři, 1958, režie P. Blumenfeld ), příslušníků StB (Transit Carlsbad, 1966, režie
Z. Brynych ) či gestapáků (...a pátý jezdec je Strach, 1964, režie Z. Brynych ).     

3  Rudolf Vedral (1929), divadelní režisér, v 50. letech působil v Realistickém di-
vadle, od r. 1961 v Hudebním divadle v Karlíně. 

4  Nejspíše herec František Horák  (1917–1995), vlastním jménem František Švan-
cara-Rybín, který zakládal Realistické divadlo a působil v něm 37 let. Ve fi lmu 
ztvárnil výraznou roli kazatele Jana Želivského ve fi lmech Otakara Vávry  Jan 
Žižka (1956) a Proti všem (1957) a též roli statečného komunistického odbojáře, 
otce hlavní hrdinky ve snímku Pohled do očí (1961, režie O. Daněk ).     

5  Bohumil Švarc  (1926), herec a rozhlasový hlasatel. Studoval gymnázium 
a hereckou konzervatoř, za nacistické okupace byl totálně nasazen v polo-
vojenské organizaci Technische Nothilfe. Účastnil se květnového povstání
a v r. 1945 se stal nejmladším hlasatelem Čs. rozhlasu, kde uváděl např. roz-
hlasové Knihovničky či magazín Meteor. Jako herec působil v Realistickém 
divadle, Větrníku, Vinohradském divadle či Městských divadlech pražských.
Hrál vedlejší role v řadě fi lmů, a to jak budovatelských (Cesta ke štěstí, 1951, 
režie J. Sequens ), tak historických (Temno, 1951, režie K. Steklý; Psohlavci, 1955, 
režie M. Frič ), uplatnil se též v televizních seriálech (F. L. Věk, Třicet případů 
majora Zemana).        

6  Ota Ornest  (1913–2003), vlastním jménem Ohrenstein, divadelní režisér, dra-
maturg a překladatel, bratr básníka Jiřího Ortena . Před druhou světovou vál-
kou působil jako herec a režisér v různých divadlech, za nacistické okupace 
odešel do Velké Británie, kde se podílel na přípravě čs. rozhlasového vysílání 
v BBC. V letech 1945–1950 byl zaměstnán jako dramaturg a režisér v Realis-
tickém divadle, poté působil do r. 1976 v Městských divadlech pražských (v le-
tech 1950–1971 jako ředitel). Překládal též divadelní hry z angličtiny a v 70. le-
tech se podílel na dovozu zakázané literatury do Československa. V lednu 1977 
byl zatčen StB a obviněn z podvracení republiky, v říjnu 1977 byl v procesu
s V. Havlem , J. Ledererem  a F. Pavlíčkem  odsouzen ke třem a půl letům vězení. 
Svým vystoupením v televizi, kde svojí činnosti litoval a zrazoval od ní ostatní, 
si vysloužil předčasné propuštění již v r. 1978. V 90. letech opět působil v Měst-
ských divadlech pražských. Autor vzpomínkové knihy Hraje váš tatínek ještě na 
housle? (1995).         

7  Nejspíše se jedná o herce Zdeňka Jelínka  (1923), který v letech 1949–1950 
působil v Realistickém divadle, poté odešel do Městských divadel pražských. 
Ztvárnil řadu vedlejších rolí ve fi lmech, jako např. příslušníka SNB ve snímku 
Kohout plaší smrt (1961, režie V. Čech) nebo důstojníka SS v Transportu z ráje 
(1962, režie Z. Brynych ).       
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 8  Emil Rohan  (1908–?), herec, působil v letech 1948–1951 v Realistickém divadle 
v Praze, poté pracoval v Ústředním divadle čs. armády a v Divadle S. K. Neu-
manna. Ve fi lmu ztvárnil řadu vedlejších rolí, povětšinou starých mužů. Obje-
vil se např. v ceněných snímcích režiséra Hynka Bočana  Nikdo se nebude smát 
(1965) a Čest a sláva (1968), ve fi lmu Smrt si říká Engelchen (1963, režie E. Klos  
a J. Kadár ) ztvárnil předsedu očistné komise.   

 9  Nejspíše se jedná o herce Jiřího Smutného  (1922–2000), který ztvárnil např. 
příslušníka kontrarozvědky ve snímku Dnes večer všechno skončí (1954, režie
V. Jasný  a K. Kachyňa ), pohraničníka ve fi lmu Smyk (1960, režie Z. Brynych ) či 
příslušníka gestapa ve fi lmové povídce Nenávist (1960, režie H. Bočan ).

10  Nina Jiránková  (1927), divadelní herečka, absolvovala pražskou konzervatoř. 
Na přelomu 40. a 50. let hostovala v Realistickém divadle, poté odešla do Měst-
ských divadel pražských, kde působila 40 let a ztvárnila zde celou řadu nej-
různějších rolí. Její nejvýznamnější fi lmovou prací byla hlavní role v adaptaci 
románu J. Glazarové  Advent (1956, režie V. Vlček). 

11  Nejspíše se jedná o herečku Irenu Kačírkovou  (1925–1985), která v letech 
1948–1950 působila v Realistickém divadle, poté odešla do Městských divadel 
pražských, kde hrála až do r. 1984. Na divadle ztvárnila řadu nejrůznějších rolí, 
především aristokratických a noblesních žen (např. v dramatech Richard III. či 
Marie Stuartovna). Díky svému šarmantnímu vzhledu a eleganci by se ve své 
době uplatnila v západní kinematografi i, socialistické umění jí však nabídlo 
spíše role bezcharakterních svůdnic, nevěrných manželek a lehkomyslných žen, 
jako např. ve fi lmech Nevěra (1956, režie K. M. Walló ), Letiště nepřijímá (1959, 
režie Č. Duba ) či Dnes naposled (1958, režie M. Frič ). Dvě významné role ztvár-
nila v 60. letech – hlavní postavu v komunální satiře Z. Podskalského  Bílá paní 
(1965) a třídní učitelku v muzikálu Starci na chmelu (1964, režie L. Rychman ). 
Působila též v dabingu, rozhlase a televizi, kde uváděla jazykové kurzy fran-
couzštiny. 
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D 54

1950, 6. červen, Jeníšův Újezd – Dopis pionýrské organizace v Jeníšově 
Újezdě1 v okrese Bílina, který žádá nejpřísnější tresty pro obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a obsahuje též závazky pionýrů 
jako odpověď „válečným štváčům“.a 2  

Soudruzi!
74. pionýrská skupina v Jeníšově Újezdě žádá nejpřísnější potres-

tání štváčů proti dělnické třídě. Každý den jsme poslouchali radio 
a z toho víme, jaký zločin udělali tito štváči. Když si uvědomíme, že 
jsou to příslušníci československého národa, je nám to až hanba, že 
se mezi námi takoví špióni vyskytují. My všichni pionýři chceme 
pečovat o mír. Náš Pionýr v Jeníšově Újezdě se zavazuje proto, že 
odpracuje do konce června 250 h[odin] na brigádě. Takto odpovíme 
těm špiónům. Také každý ještě získáme do konce prázdnin jednoho 
pionýra. My válku nechceme. Naše matky nechtějí válku, protože ji 
zažily po šest let. U nás z horníků a ostatních dělníků žádný nechce 
válku. Válku chtějí jen kapitalisté. My jsme již setřásli okovy kapi-
talismu a nedáme si je již nikým navléct a budeme dávat pozor na 
každého trochu podezřelého. Prosíme vás, potrestejte je, jako válečné 
štváče. Těmto špiónům přejeme trest nejhorší, protože si ho zaslouží 
a také ho dostanou.

 Čest práci!
 Z. Husákb předseda 

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 2 s.

a  Dopis je plný gramatických chyb a přepisů, které byly opraveny dle současných 
pravopisných pravidel.

b Vlastnoruční podpis, jiný než rukopis dopisu. 

1  Obec Jeníšův Újezd dnes neexistuje – byla zlikvidována v rámci těžby uhlí, její 
bývalý katastr je dnes součástí města Bílina. 

2  Na dopisu není uveden adresát – dle místa uložení byl nejspíše odeslán Státní-
mu soudu či Státní prokuratuře. 
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D 55

1950, 6. červen, České Budějovice – Dopis členů Okresního výboru Soko-
la v Českých Budějovicích zaslaný Státnímu soudu v Praze, který odsu-
zuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a žádá 
jejich přísné potrestání.a 1

Okresní výbor Sokola v Čes[kých] Budějovicích odsuzuje co nej-
rozhodněji zrádnou a protistátní činnost 13 zaprodanců zahranič-
ního kapitálu, imperialistických štváčů a vyzvědačů a jejich cynické 
výpovědi o přípravách nové vyhlazovací války považuje za nejod-
pornější zjev zahnívajících zbytků odumírajícího vykořisťovatelské-
ho řádu. 

Okresní výbor Sokola v Čes[kých] Budějovicích žádá o nejpřísněj-
ší potrestání všech zrádců a nepřátel lidově demokratického režimu 
a slibuje, že se vynasnaží ze všech svých sil zvýšiti politickou úroveň 
jakož i tělesnou zdatnost všeho sokolského členstva a zajistí co nej-
větší bdělost a brannost, jež se stanou pevnými pilíři národní a stát-
ní svébytnosti všeho českého a slovenského pracujícího lidu, zrychlí 
jeho cestu k socialismu a zajistí trvalý mír. 

Nazdar!
[...]b [...]c [...]d

vzdělavatel starosta

 [...]e

 náčelník

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Okresního výboru Sokola v Českých Bu-
dějovicích.

b Nečitelný podpis.
c Razítko Okresního výboru Sokola v Českých Budějovicích.
d Nečitelný podpis.
e Nečitelný podpis.

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 8. 6. 1950. 
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D 56

1950, 6. červen, Velké Popovice – Rezoluce zaměstnanců pivovaru ve 
Velkých Popovicích adresovaná Státní prokuratuře v Praze, která odsu-
zuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a požaduje jejich 
nejpřísnější potrestání.a

Zaměstnanci Velkopopovického pivovaru, národní podnik ve Vel-
kých Popovicích, usnesli se na mimořádné schůzi ZS ROH, konané 
dne 6. června 1950, na této resoluci:

„S rozhořčením sledujeme výpovědi vlastizrádců a špionů souze-
ných v těchto dnech před Státním soudem v Praze.

V době, kdy my pracující snažíme se ze všech sil přispěti ke spl-
nění naší Pětiletky, abychom měli podíl na zajištění blahobytu, štěstí 
a spokojenosti našeho lidu, hrstka zločinců vyšlá ze řad domácí reak-
ce, podporovaná zrádnou emigrací, připravovala nám nové strádání 
a utrpení, vedla přípravy na novou válku vedenou proti vlastnímu 
národu. 

Nehodláme dále trpěti počínání lidí, kteří svými zločiny se již 
sami vyřadili z našeho národa, a žádáme proto spravedlivé, ale nej-
tvrdší potrestání právě souzených zrádců. 

Tvrdý trest budiž výstrahou těm, kteří se snaží jakýmkoliv způ-
sobem naši práci a náš klid rušit. Na záškodnické pikle naší reakce 
a naší zrádné emigrace odpovídáme ještě usilovnější prací a zvýše-
ním bdělosti a ostražitosti, pomůžeme odkrýti každý pokus namíře-
ný proti vymoženostem, které jsme si se značnými oběťmi vydobyli 
a které si vzít nedáme.“

„Pětiletce zdar“     

 [...]b [...]c [...]d

 [...]e   Prokešf Hrouda Jan g Reimanh

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře národního podniku Velkopopovický pi-
vovar s kontaktními údaji a obrázkem kozla s půllitrem piva v záhlaví.
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b Červené razítko závodní organizace KSČ v p ivovaru Velké Popovice.
c  Kulaté červené razítko závodní skupiny Svazu české mládeže v pivovaru Velké 

Popovice.
d Červené razítko závodní rady skupiny ROH ve Velkopopovickém pivovaru.
e Nečitelný podpis.
f Vlastnoruční podpis.
g Vlastnoruční podpis.
h Vlastnoruční podpis.  
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D 57

1950, 6. červen, Bystřice pod Hostýnem – Rezoluce žáků 3. třídy 1. ná-
rodní školy v Bystřici pod Hostýnem zaslaná Státnímu soudu v Praze, 
která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a v re-
akci na tento proces uzavírá závazky ve sběru léčivých bylin, papíru 
a sběru chroustů.a

Jsme sice ještě malí občané ČSR, ale máme také svoji vlast rádi 
jako dospělí. 

Slyšeli jsme o velezrádcích a špionech, kteří jsou právě v Praze 
souzeni. Chtěli zničit mírovou práci naší země. 

Voláme s ostatními: Chceme pokojný život a klid pro práci 
všech!

Budeme se ještě lépe učit, zvýšíme sběr léčivých bylin a papíru. 
V probíhající soutěži sběru chroustů každý se snažíme dostat se na 
první místo. 

Nechceme novou válku, chceme mír a klidný život našich rodin! 
Odsuzujeme rozvratníky národa. 

Žáci 3. třídy 1. národní školy v Bystřici pod Hostýnem  

[...]b

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 2 s.

a  V záhlaví rezoluce razítko Ředitelství národní školy chlapecké v Bystřici pod 
Hostýnem, okres Holešov.

b Kulaté razítko národní školy chlapecké v Bystřici pod Hostýnem.
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D 58

1950, 6. červen, Újezd u Vizovic – Rezoluce žáků národní školy v Újezdě 
u Vizovic adresovaná Státnímu soudu v Praze, která žádá nejpřísnější 
potrestání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a kon-
statuje, že se tito za protektorátu nezapojili do protinacistického odbo-
je.1

Žáci národní školy v Újezdě, pošta Vizovice, okres Val[ašské] Klo-
bouky, žádají, aby Státní soud potrestal co nejpřísněji rozvratníky, 
kteří se proti budovatelským snahám pracujícího lidu i pracujících 
dětí staví nepřátelsky a chtějí přivolat nové Lidice, Ležáky a Ploštiny2. 
Co dělala obžalovaná Horáková , Zemínová , Hejda  a všichni jejich 
společníci, když tyto osady hořely a s plameny požárů šlehaly k ob-
lakům i bolestné hlasy mučených? Zapojili se mezi fašistobijce? Ne, 
jistě „nemohli!“3

Děti těchto obžalovaných jistě pláčí, že mají takové rodiče, kteří 
kopou nové společné hroby pro ně a pro nás všechny. My však pro-
hlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezře-
lého ohlásíme. 

Přejeme si, abychom nebyli vyrušováni z práce, která přináší bla-
hobyt všem, i těm, které dnes soudíte a kteří se nám tak odměnili. 

Proč nám tito rozvratníci kalí radost mládí, na které máme plné 
právo? Nepoznamenalo nás dost šest let protektorátu? 

[...]a 

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 2 s.

a  Připojeno 57 vlastnoručních podpisů, z nichž část je umístěna na druhé straně 
dokumentu.

1  Dle registraturního razítka byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního sou-
du v Praze 8. 6. 1950.

2  Ploština – horská vesnice nedaleko Valašských Klobouků, jejíž obyvatelé na 
sklonku druhé světové války poskytovali útočiště partyzánské skupině A. Kotl-
jarova , již byla součástí 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. 19. 4. 1945 byla 
Ploština obklíčena příslušníky stíhacího oddílu SS a zlínského gestapa, zni-
čena a jejích 28 obyvatel (z toho 2 ženy) bylo upáleno v 8 usedlostech či ji-
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nak zavražděno. Oběti této tragédie byly pohřbeny právě v Újezdě u Vizovic. 
Okolnosti masakru jsou popsány z pohledu jednoho z partyzánů v románu
L. Mňačka  Smrt si říká Engelchen (1959).     

3  Šest z obžalovaných v procesu s M. Horákovou a spol. bylo za nacistické oku-
pace vězněno pro odbojovou činnost (M. Horáková , J. Nestával , A. Kleinerová , 
Z. Kalandra , Z. Peška , V. Dundr ), většina ostatních se taktéž odbojového hnutí 
účastnila (J. Hejda , F. Přeučil , J. Buchal , F. Zemínová ).
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D 59

1950, 7. červen, Pardubice – Rezoluce zaměstnanců Jednotného národ-
ního výboru v Pardubicích adresovaná Státnímu soudu v Praze, která 
požaduje trest smrti výslovně pro každého obžalovaného z procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol. a dále žádá přísné potrestání vyjmenovaných 
západních diplomatů působících v Československu.a 1 

Zaměstnanci Jednotného národního výboru v Pardubicích sešli se 
dnes na mimořádné schůzi, aby projednali obžalobu proti 13 vele-
zrádcům před Státním soudem v Praze, kde právě probíhají závěreč-
né fáze soudního procesu, a usnesli se jednomyslně na této resoluci.

Jakožto zaměstnanci lidové správy odsuzujeme reakční zločin-
nost ve službách západních imperialistů, která organisovala obnove-
ní kapitalismu a nastolení vlády velkoburžoasie v našem státě, kteří 
připravovali puč a žádali o ozbrojený útok anglo-amerických im-
perialistů proti Československu. Navrhujeme pro všechny obviněné 
nejpřísnější trest – a to trest smrti pro tyto obžalované:

JUDr. Miladu H o r á k o v o u  ,
JUDr. Josefa N e s t á v a l a ,
JUDr. Jiřího H e j d u ,
Františku Z e m í n o v o u ,
Františka P ř e u č i l a ,
Jana B u c h a l a ,
Antonii K l e i n e r o v o u ,
JUDr. Oldřicha P e c l a ,
Záviše K a l a n d r u  ,
JUDr. Zdenka P e š k u ,
Vojtěcha D u n d r a ,
JUDr. Bedřicha H o s t i č k u ,
JUDr. Jiřího K ř í ž k a,
a to podle trestních činů v žalobě dolíčených.
 

Zaměstnanci JNV v Pardubicích posoudili, že ve slavných únoro-
vých dnech r. 1948 rozdrtil pracující lid Československa svým od-
hodlaným a jednotným vystoupením pokus o protistátní puč, který 
byl veden politickými exponenty svržené velkoburžoasní třídy, kteří 
se bohužel vetřeli do vedení některých stran předúnorové Národní 
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fronty. Únor v roce 1948 ukázal, že reakční pučisté byli naprosto iso-
lováni od obrovské většiny národů Čechů a Slováků, ba i dokonce 
isolováni od většiny členstva vlastních stran. 
 O nenávisti proti pracujícímu lidu a proti republice zaměřili 
vpředu jmenovaní svou rozvratnou činnost proti základům lidově 
demokratického systému. Všichni obžalovaní všemi formami škůd-
nictví pokoušeli se brzdit rozmach socialisace našeho státu a organi-
sovali přípravy na oslabení a rozložení řady pracujících.
 Rovněž žádáme přísné potrestání strůjců válečných cílů imperi-
alistických mocností, jimiž se stali někteří členové zastupitelských 
úřadů vedoucího imperialistického státu – Spojených států severo-
amerických:

Lawrence S t e i n h a r d t a 2,
Mary Vance T r a n t o v é 3,
Jack C. N o v a k a,
Milton F r i e t a 4,
Lousa S c h a f f n e r o v é,
přísné potrestání některých spiklenců, členů britského vyslanectví 
v Praze:
Harold C. L. G i p s o n e 5,
Anthony J. W i l l i a m s e ,
Andrián6 L. M c L a u g h l i n e  ,
dále pak přísné potrestání některých členů vyslanectví francouzské-
ho v Praze:
Maurice D é j a n e 7,
Julian F l i p p o ,
Georges H e l l i o t e,  který již byl pro špionážní činnost z ČSR vy-
kázán. 

Rovněž žádáme potrestání služebníka imperialistických váleč-
ných cílů, člena jugoslávského velvyslanectví v Praze chargé ďaff aires
dr. Ivo M u r k o , který byl používán jako žoldnerský agent při 
jugoslávském velvyslanectví v Praze, a člena belgického vysla-
nectví v Praze, kterým byl vojenský attaché plk. B. E. M. Robert
M a u r o y8, a býv[alé] úřednice norského vyslanectví v Praze sleč-
n[y] L.  R i v e n e s .
 Požadujeme přísné tresty i pro britské státní příslušníky Mary
B a r k o v o u9 a Leslie H i l l a , dále pak potrestání francouzských 
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příslušníků E s s e r t i e r o v [é] a  M o n t á g n i a c  e, dále pak ješ-
tě [pro] Belgičana Raymonda M e r t e n s e m a10 a Švédku Posse
B r á z d o v o u11 a konečně norské státní občany K i n d i g s l a n-
d a 12  a A n d e r s o n a , kteří byli rovněž agenty angloamerické
špionážní služby. 
 
Zaměstnanci JNV v Pardubicích žádají ty nejpřísnější tresty pro sho-
ra jmenované, kteří se pokoušeli brzditi chod pracujícího lidu v Čes-
koslovenské republice a rozrušiti tak základy lidově demokratického 
režimu. 
 Tito nepřátelé lidu, kteří jsou právě souzeni, anebo ti, kteří souze-
ni teprve budou, nemohou ospravedlniti čímkoliv svůj nepřátelský 
postoj vůči vlastnímu lidu a státu. My zaměstnanci JNV sledujeme 
s rozhořčením proces s bandou špionů a zrádců našich národů, kteří 
se ničeho neštítili, ani prolévání krve svých vlastních lidí a svého ná-
roda, aby se jim vrátily jejich zlaté kapitalistické časy.
 My Pardubáci nechceme opět prožívat hrůzné nálety z let druhé 
světové války a žádáme Státní soud, aby uvážil velkou vinu rozvrat-
níků a vynesl spravedlivý, ale přísný rozsudek. 
 Zavazujeme se, že svým úsilím v naší lidosprávě budeme střežiti 
naši vlast, a bereme všichni za svá slova našeho presidenta s[oudru-
ha] Gottwalda : 

„R e p u b l i k u   s i   r o z v r a c e t   n e d á m e .“              

 [...]b

[...]c [...]d [...]e

[...]f [...]g [...]h

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 3 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře Jednotného národního výboru v Pardu-
bicích s příslušnými údaji. 

b  Kulaté razítko Jednotného národního výboru v Pardubicích s nečitelným pod-
pisem.

c  Razítko závodní organizace KSČ 1 v Jednotném národním výboru Pardubice 
s nečitelným podpisem. 

d  Razítko Ústřední závodní organizace Jednotného národního výboru v Pardu-
bicích se třemi nečitelnými podpisy.
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e  Razítko Zaměstnanecké rady Berní správy Pardubice se dvěma nečitelnými 
podpisy.

f  Razítko místní skupiny Svazu zaměstnanců vnitřní a zahraniční správy v Par-
dubicích s jedním nečitelným podpisem.

g  Razítko závodní organizace KSČ č. 3 v Jednotném národním výboru v Pardu-
bicích se dvěma nečitelnými podpisy.

h  Razítko zaměstnanecké rady Okresního národního výboru v Pardubicích 
s jedním nečitelným podpisem.   

 1  Dokument je opatřen číslem jednacím 123-7/6-50-V/1, jako předmět je uvede-
no „resoluce – odsouzení škůdců národa“. Dle registraturního razítka v záhlaví 
byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního soudu v Praze 8. 6. 1950.  

 2  Míněn americký diplomat Laurence Steinhardt  (1892–1950), v letech 1945–1948 
velvyslanec USA v Praze (předtím působil mimo jiné v SSSR). Zemřel r. 1950 
při letecké nehodě v Kanadě.

 3 Správně Trentové .
 4 Správně Frieda .
 5 Správně Gibson .
 6 Správně Adrian .
 7 Správně Déjean . 
 8 Správně Mauroys .
 9 Správně Bakerovou .
10 Správně Mertense .
11  Amelie Posse-Brázdová  (1884–1957), švédská spisovatelka a novinářka, man-

želka českého malíře Oskara Brázdy . Zúčastnila se prvního i druhého čs. za-
hraničního odboje, přátelila se s Edvardem Benešem  a Janem Masarykem . Na 
jaře a v létě 1948 pobývala v Československu, odkud popisovala situaci v dopi-
sech bývalému velvyslanci ve Švédsku Eduardu Táborskému , který již pobýval 
v exilu (vydáno knižně pod názvem Tajné dopisy z Prahy, 1994). Byla posledním 
hostem E. Beneše  před jeho smrtí v Sezimově Ústí. Po návratu do Švédska pod-
porovala čs. demokratický exil.  

12  Správně Kindingslanda. Všechna tato jména jsou uvedena v obžalovacím spisu, 
který byl otištěn v denním tisku. 
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D 60 

1950, 7. červen, Česká – Rezoluce členů místní organizace KSČ v Čes-
ké u Brna zaslaná Státnímu soudu v Praze, která velice ostře odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a žádá jejich přísné 
potrestání.
   

R E S O L U C E
KSČ místní organisace čís. 1 v České.

Probíhající proces se zrádci a zaprodanci západních imperialistů 
vyvolal mezi našimi soudruhy rozhořčení a odpor. Nezastavují se ani 
před nejtěžšími zločiny zrady a sabotáže a přípravy nové války. Ří-
kají otevřeně, že ne zájem o štěstí, mír a spokojenost našeho lidu, ale 
sobecké a kořistnické cíle imperialistů řídily jejich zločinné podni-
kání. Jejich pojmem národa nebyli pracující lidé, ale fabrikanti a jim 
podobní. Tito zrádci válku chtějí. Chtěli přes vůli pracujících nastolit 
znovu kapitalistický režim. Ale proces je odhalil. 

Nepřipustíme, aby špinavé ruce zkrachovalých vydřiduchů se zno-
vu dotkly toho, za co tisíce našich soudruhů bojovalo a umíralo. Ve 
jménu padlých hrdinů slibujeme v odpověď všem zrádcům, že ještě 
s větším elánem budeme budovat naši vlast. 

Žádáme, aby nad vedoucími činiteli podvratné protistátní skupi-
ny, kteří během procesu neustále jasněji odhalovali svoji hnusnou 
tvář, byl vynesen přísný a spravedlivý trest.  Republiku si rozvracet 
nedáme. 

 [...]a [...]b Karel Sedláček c
 Jednatel  předseda

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a Nečitelný podpis.
b Razítko místní organizace KSČ č. 1 v České, okres Brno-venkov. 
c Vlastnoruční podpis.

MH - Kniha 1.indb   350MH - Kniha 1.indb   350 11.12.2008   6:18:0511.12.2008   6:18:05



351

D 61

1950, 7. červen, Praha – Dopis členů organizace Československé strany 
lidové v Praze 9 adresovaný Státnímu soudu v Praze, který ostře odsu-
zuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol., žádá 
jejich přísné potrestání a distancuje se od souzených příslušníků lidové 
strany.a

Při příležitosti pražského procesu se skupinou záškodníků odsu-
zuje Čs. strana lidová v Praze 9 jejich činnost, zaměřenou proti lido-
vě demokratickému režimu a proti poctivému budovatelskému úsilí 
československého lidu. Za tuto činnost nechť jsou přísně potrestáni.

Žádáme přísný, spravedlivý trest pro tyto záškodníky též proto, že 
mezi obžalovanými jsou i bývalí příslušníci naší strany, kteří se již 
dříve svým postojem z našich řad vyloučili a s nimiž nemáme a ne-
chceme mít nic společného.1 

Jejich protistátní a rozvratnická činnost odráží se jako protiklad 
v době, kdy miliony lidí na celém světě manifestují svoji rozhodnou 
vůli uhájit světový mír a zabránit úsilí o rozpoutání nové světové 
války.

S bratrským pozdravem
 [...]b      [...] c

           Josef Němec , 
předseda

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře organizace Československé strany lidové 
v Praze 9.

b Razítko Akčního výboru Československé strany lidové v Praze 9.
c Vlastnoruční podpis.

1  Z obžalovaných byl jediný člen ČSL Bedřich Hostička . Jiří Křížek  měl sice 
k této straně blízko (reprezentoval ji ve vedení advokátní komory), ale nepo-
žádal nikdy o členství.   
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D 62

1950, [před 8. červnem]a, [neznámé místo] – Dopis členů pionýrské sku-
piny zaslaný Státnímu soudu v Praze, který ostře odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vyhlašuje v reakci na tento pro-
ces závazky ve sběru odpadků.1

Vážený soude!
Právě jsme se vrátili se svými třídami z výletů. Poznali jsme opět 

nové krásy naší vlasti. Nemůžeme pochopit, že se ještě mohou vy-
skytnouti lidé, kteří toto vše chtějí zničit. Chtějí válku. Uvědomují si, 
co by opět nastalo, kdyby se k nám vrátil protektorát? Nastaly by jim 
zlaté časy bez ohledu na ostatní lidi. Takoví jsou sobci.2 

My, mladí, se stydíme za to, že naši čeští lidé mohou jít proti svému 
národu. Vždyť to, co je teď všeho lidu, bude jednou také jejich dětí. 
Nyní sledujeme s napětím průběh přelíčení a žádáme, abyste byli 
k těmto nepřátelům republiky tvrdí a spravedliví. 

Litujeme jen, že se alespoň někdo z nás nemohl zúčastnit přelíče-
ní. Zvláště se nám svým vystupováním líbí p. prokurátor, jenž mluví 
slovensky3. 

Jako odpověď všem těmto štváčům jsme se zavázali:
První oddíl J. Ďuriše se zavazuje:
Sebereme 100 kg odpadků.  Odpovědna Zd. Nebeská.
Odpracujeme 100 hod.  Odpovědna J. Hošková.
Alespoň polovina pionýrů pojede na Budovatelský tábor.

Odpověden J. Ťápal.

Druhý oddíl Josefa Hybeše se zavazuje:
Sebereme 90 kg odpadků.   Odpovědna D. Zamastilová.
Odpracujeme 90 hod.  Odpověden B. Daněk.
Dáme do p ořádku naši knihov nu.  Odpovědna L. Zahálková.

Třetí oddíl kapitána Jaroše se zavazuje: 
1. Sebereme 90 kg odpadků.  Odpovědna M. Kaňková.
2. Odpracujeme 45 hod.   Odpověden M. Vašura.
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Čtvrtý oddíl J. Fučíka se zavazuje:
1. Sebereme 100 kg odpadků.  Odpověden V. Novák.
2. Odpracujeme 60 hod.  Odpovědna L. Komárková.
3.  Každý pionýr [pojede] na Budovatelský tábor nebo na chmelovou 

brigádu.

Celá skupina 6. se zavazuje:
Od 7. června do 14. června provede „Týden vzorné práce“.

Jednotlivci se zavazují:
M. Valenta: Seberu 10 kg odpadků.
 Odpracuji 10 hod. 
 Zlepším své chování. 
Totéž se zavazuje M. Kovařík a M. Kohoutková. 

[...]b

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 2 s.

a  V dokumentu není uvedeno ani datum ani místo vzniku dokumentu. Datum 
vzniku bylo stanoveno na základě registraturního razítka.

b Na zadní straně dokumentu připojeno 100 podpisů.     

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 8. 6. 1950.

2  Pro většinu z obžalovaných v procesu s M. Horákovou a spol. neznamena-
lo rozhodně období protektorátu Čechy a Morava žádné „zlaté období“. Šest 
z nich bylo za nacistické okupace vězněno pro odbojovou činnost (M. Horáko-
vá , J. Nestával , A. Kleinerová , Z. Kalandra , Z. Peška , V. Dundr ), většina ostatních 
se též zapojila do odbojového hnutí, za což jim hrozily těžké tresty (J. Hejda ,
F. Přeučil , J. Buchal , F. Zemínová ).

3 Míněn prokurátor Juraj Vieska .
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D 63

1950, 8. červen, Praha – Rezoluce Předsednictva Československé strany 
lidové, která ostře odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol., schvaluje vynesený rozsudek a plně se staví za komu-
nistický režim v Československu, který prý umožňuje uplatňovat zásady 
křesťanského světového názoru.1

Před Státním soudem v Praze proběhlo právě přelíčení se 13 zrád-
ci. Můžeme směle říci, že již dlouho žádná událost neupoutala na 
sebe tak velký a živý zájem nejširší naší veřejnosti. A zcela právem, 
neboť proces odhalil řadu zajímavých skutečností a přinesl velké po-
učení o tom, jakými prostředky vedou naši nepřátelé boj proti lidově 
demokratickému státu. Všem poctivým občanům republiky je tento 
proces zároveň pobídkou, aby zvýšili svou bdělost a aby s ještě vět-
ším úsilím pomáhali na výstavbě a zajištění státu. Správně to chápou 
pracující, kteří ze svých závodů posílají resoluce, odsuzujíce haneb-
nou zradu, jíž se obžalovaní dopustili proti vlasti a národu, a zava-
zují se v těchto resolucích k poctivé práci pro republiku a pro blaho 
jejího lidu.

Čs. strana lidová, která se jako složka obrozené Národní fronty 
plně zapojila do budování socialismu u nás, odsuzuje co nejostřeji 
velezrádnou činnost obžalovaných. Zločinné snahy těchto lidí byly 
zcela vědomě zaměřeny proti lidově demokratickému zřízení a tím 
i proti všem sociálním i hospodářským vymoženostem, které v du-
chu našeho programu plně zastáváme a které pomáháme ze všech 
svých sil upevňovat a zabezpečovat. Vidíme svůj cíl ve výstavbě so-
cialistického státu, jež nám umožňuje prakticky uplatňovat zásady 
našeho křesťanského světového názoru. Zavrhujeme kapitalistické 
vykořisťování člověka člověkem a odsuzujeme všechno, co směřu-
je k vyvolání nové války. Proto jsme právem rozhořčeni nad zradou 
zločinců, jejichž záměrem bylo znovu nastolit kapitalistický režim. 
A nejenom to. Obžalovaní dobře věděli, že pracující si nedají vzít svá 
práva bez boje. Proto počítali s cizí intervencí, s válkou. Chtěli uvrh-
nout náš lid znovu do hrůz, které jsme prožívali po šest dlouhých let 
okupace. A všechny své zločiny páchali jen proto, aby znovu získali 
své nepoctivě nabyté majetky, aby opět mohli bezuzdně vykořisťovat 
pracující a utrácet peníze vydřené z mozolů dělnictva. Za tím cílem 
se spojili s našimi úhlavními nepřáteli, dávali jim takové zprávy, kte-
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ré by jim umožnili poškozovat naše hospodářství a tím brzdit celou 
naši hospodářskou výstavbu. Chtěli uvrhnout vlastní národ do bídy, 
jen a jen pro své nepoctivé a sobecké zájmy a zrádné záměry. Roz-
sudek, který Státní soud nad obžalovanými vyřkl, je spravedlivou 
odplatou za jejich zločiny. Pracující lid, který bděle a ostražitě brání 
náš společný cíl – cestu k socialismu, vyslovil již své opovržení nad 
hanebnostmi, které spáchali. Odsuzujeme i my, neboť zločiny, jichž 
se dopustili, byly namířeny proti celému našemu národu a proti naší 
vlasti, kterou upřímně milujeme, pro niž obětavě pracujeme a za jejíž 
blaho jsme ochotni položit i své životy.

Lidová demokracie. Orgán Československé strany lidové (Praha), roč. 6, 
č. 134 z 9. června, s. 1.   

1  Text rezoluce je otištěn pod titulkem Budovatelské úsilí odpovědí záškodníkům. 
Předsednictvo ČSL odsuzuje zločinnou činnost třinácti vlastizrádců.
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D 64

1950, 8. červen, Praha – Rezoluce zaměstnanců pražské restaurace U Ho-
lubů odeslaná Státnímu soudu v Praze, která přísně odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol., žádá jejich co nejpřísnější potres-
tání a dále odsuzuje působení diplomatických zástupců západních států 
a slibuje jako odpověď na tuto činnost zvýšení produktivity práce.a b 1 

Resoluce a usnesení,

z celozávodní schůze konané dne 8. června 1950 za účasti 40c za-
městnanců závodu Čsl. hotely, národní podnik, závod restaurace 
a kavárna „U Holubů“.   

My, zaměstnanci čsl. hotelů, národní podnik, závod restaurace 
a kavárna „U Holubů“ Praha XVI., sledovali jsme po celou dobu 
proces se zrádci a špiony našeho národa a k tomu zaujímáme toto 
stanovisko.

S hnusem se odvracíme od těchto vyvrhelů lidské společnosti a co 
nejdůrazněji odsuzujeme počínání diplomatických sborů západních 
států2, které byly v této zrádcovské a špionážní politice jim nápo-
mocny. Uvědomujeme si, že v době hromadného podpisování Stock-
holmské mírové resoluce na jedné straně hrstka zrádců za pomoci 
kapitalistického světa by nám chtěla připravit novou válku a rozvra-
cet naše budovatelské úsilí. Proto slibujeme, že zvýšíme produktivitu 
práce a více se semkneme k obraně míru. 
 Žádáme, aby tito zrádci a špioni byli co nejpřísněji a spravedlivě 
odsouzeni a potrestáni.

Č E S T   P R Á C I.       

Záv[odní] org[anizace] KSČ   Záv[odní] rada ROH Vedení závodu
                      [...] d                                    [...] e                        [...] f

 L. Vomáčkag

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
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a  Rezoluce je psána na hlavičkovém papíře restaurace a kavárny U Holubů 
s příslušnými údaji (adresa, telefon) a obrázkem dvou holubů v levém horním 
rohu.

b  V textu se vyskytuje abnormální množství pravopisných chyb (zejména v in-
terpunkci), které byly opraveny dle pravidel českého pravopisu. 

c Doplněno ručně.
d  Modré razítko závodní organizace KSČ při restauraci U Holubů se dvěma ne-

čitelnými podpisy.
e Modré razítko závodní rady ROH.
f  Modré razítko restaurace a kavárny U Holubů, národní podnik Českosloven-

ské hotely, s jedním nečitelným podpisem.
g Vlastnoruční podpis.

1  Dle registraturního razítka byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního sou-
du v Praze 9. 6. 1950.

2  Vzhledem ke skutečnosti, že tato restaurace leží nedaleko Malé Strany, kde se 
nachází velká část zastupitelských úřadů, nelze vyloučit, že tito lidé byli tehdy 
častými hosty právě tohoto zařízení. 
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D 65

1950, 8. červen, Brocno – Rezoluce žáků a učitelů národní školy v Brocně 
u Roudnice nad Labem zaslaná Státnímu soudu v Praze, která odsuzuje 
obžalované z procesu s Miladou Horákovou a spol. a vyhlašuje v reakci 
na proces závazek ve sběru lahví.a 1  

RESOLUCE žáků a učitelů národní školy v Brocně k současnému 
procesu konanému proti rozvratníkům a zrádcům naší vlasti u Stát-
ního soudu v Praze.  

Žáci a učitelé národní školy v Brocně proti skupině rozvratníků, 
špionů a podněcovatelů nové války odpovídají tím, že seberou do
15. VI. 1950 1000 lahví.

Jednání zrádců odsuzují a žádají v zájmu svobody naší vlasti 
a v zájmu pracujícího lidu pro rozvratníky spravedlivý trest.

Za žáky: Zdeněk Uřidil b 
předs[eda] škol[ní] org[anizace]               Věra Šulcová c

                                                                                Marie Doležalová d
     […]e                   Bedřich […]f   
 
NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s. 

a V levém horním rohu razítko Ředitelství národní školy v Brocně.  
b Vlastnoruční podpis (dětské písmo).
c Vlastnoruční podpis.
d Vlastnoruční podpis.
e Razítko národní školy v Brocně se státním znakem.
f Nečitelný podpis.

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 10. 6. 1950.
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D 66

1950, 8. červen, Vejprty – Rezoluce učitelů a žáků střední školy ve Vejpr-
tech zaslaná Státnímu soudu v Praze, která odsuzuje obžalované z pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol., požaduje pro ně nejvyšší trest a od-
volává se na slova Klementa Gottwalda  při jeho prvním parlamentním 
projevu v prosinci 1929.a 1 

Učitelský sbor střední školy ve Vejprtech na pracovní schůzi ko-
nané dne 6. června 1950 se zabýval průběhem procesu se skupinou 
zrádců, který probíhá v těchto dnech před Státním lidovým soudem2 
v Praze, a usnesl se na následující resoluci.

S rozhořčením odmítáme pokusy zrádných elementů usilujících 
o rozvrat v naší lidově demokratické republice. Jako vychovatelé 
nové československé generace, vychovatelé dětí, které v nejútlejším 
věku poznaly válečné útrapy, si nejlépe uvědomujeme, jaké hrůzy 
a neštěstí připravovala hrstka bezcharakterních a zrádných jedinců 
sledujících své úzce sobecké zájmy právě těm nejmenším, ve kterých 
náš národ vidí svou naději. Náš pracující lid se rozhodl jednou pro-
vždy, jakou cestou půjde, rozhodl, že to bude cesta k socialismu, ces-
ta k lepšímu zítřku nás všech, cest[a], na které jest nám vzorem Svaz 
sovětských socialistických republik. Náš pracující lid jest dosti silný, 
aby dovedl odrazit útok každého nepřítele a s tímto se také náležitě 
vypořádal. Připomínáme si také slova presidenta republiky s[oudru-
ha] Klementa Gottwalda pronesená při jeho prvním parlamentním 
projevu v roce 1929, kdy odpovídal jednomu z dnes souzených roz-
vratníků, Zemínové , na její otázku „Proč jezdíte do Moskvy?“ Tehdy 
s[oudruh] Gottwald  odpověděl: 

„Do Moskvy se jezdíme učit, jak vám zakroutit krk!“3 
Pod vedením svého nejlepšího syna se náš pracující lid tomuto již 

dobře naučil a zakroutí krkem každému, kdo by chtěl zvrat a návrat 
ke kapitalismu. Tento zvrat chtěla ona hrstka jedinců. Jsou však mar-
né snahy všech našich nepřátel, protože tito naši nepřátelé nejsou tak 
silní, aby se jim to podařilo. S námi jest dělnická třída a ruku v ruce 
s touto dojdeme ke svému konečnému cíli a budeme umět překonat 
všechny překážky, které nám postaví do cesty náš třídní nepřítel. 
 Pro všechny obžalované žádáme proto ten největší trest, protože 
pro jejich jednání neexistuje žádná omluva.
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Uvědomujíce si oprávněnost slov s[oudruha] Klementa Gottwal-
da  na IX. sjezdu KSČ4, že naše cesta k socialismu bude probíhat za 
zostřujícího se třídního boje, se zavazujeme:
s probíhajícím procesem seznamujeme soustavně naši mládež, aby 
i ona byla schopna poznávat třídního nepřítele a posoudit velikost 
zrady obžalovaných, 
mládež nám svěřenou budeme vychovávat ve věrnosti dělnické třídě 
a lidově demokratické republice, budeme ukazovat, že jenom usilov-
ná práce pro republiku nám zajistí mír a lepší budoucnost, 
tuto resoluci předkládáme i našim žák ům.       

Zástupci žáků:b Učitelé:c

V. Rezek Z. Kořínková 
J. Láníková St. Rys
M. Stránská

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s. 

a  Rezoluce je psána na hlavičkovém papíře Ředitelství střední školy ve Vejprtech 
s příslušnými údaji.

b Následují čtyři vlastnoruční podpisy, z nichž jeden je neči telný.
c Následuje sedm vlastnoručních podpisů, z nichž pět je nečitelných.     

1  Dle registraturního razítka byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního sou-
du v Praze 9. 6. 1950. Dopis byl odeslán pod číslem jednacím 273/50.

2 Míněn Státní soud. 
3  Dle stenografi ckého záznamu jednání 7. schůze Národního shromáždění re-

publiky Československé 1929–1935 z 21. 12. 1929 zněla Gottwaldova slova tak-
to: „A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do 
Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou 
v tom mistry!“ Dle stenozáznamu krátce předtím F. Zemínová  volala věty: „Pan 
předseda by měl konati svou povinnost!“ a „My jsme si stát budovali a ne vy!“ 
Viz www.psp.cz.   

4  IX. sjezd KSČ se konal 23.–29. 5. 1949 v Praze.
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D 67

1950, 8. červen, Týništko – Rezoluce žáků národní školy v Týništku 
v okrese Vysoké Mýto adresovaná Státnímu soudu v Praze, která na zá-
kladě informací od ředitele školy odsuzuje obžalované z procesu s Mila-
dou Horákovou  a spol. a žádá jejich přísné potrestání.1

V hodině vlastivědy byli jsme poučeni ředitelem školy o soudu, 
který se právě v těchto dnech koná v Praze nad skupinou zrádců, 
kteří podávali zprávy o naší republice do ciziny, spolupracovali s na-
šimi nepřáteli a chtěli naši vlast přivésti do těch míst, v jakých byla 
za první republiky. Protože se pokládáme za mladé budovatele naší 
lidově demokratické republiky, usnesli jsme se ve schůzi žákovské 
organisace dne 8. června 1950 na této resoluci: 

Ve škole učíme se mluviti pravdu, poctivě pracovati, konati dob-
ré skutky a hlavně milovati svoji vlast a ostatní lidově demokratic-
ké národy. Žijeme v době plné budovatelské práce pro naši drahou 
republiku. Naši rodiče pracují pilně a poctivě, neboť vědí, že pracují 
pro nás, pro naši lepší budoucnost. I my, ač jsme ještě malí, snažíme 
se přispěti dle svých sil k vybudování naší milé republiky. Nechceme 
ani věřit, že by se u nás vyskytli lidé, takoví jako jsou právě souzeni 
v Praze, kteří to s naší vlastí nemyslí dobře. Místo aby budovali jako 
ostatní pracující lid, pracují proti naší republice a tím chtějí i nám, 
malým dětem, připraviti špatnou budoucnost. Cítíme, že činy, které 
prováděli, byly špatné, celému našemu národu škodlivé. Protože kaž-
dý čin špatný má býti po zásluze potrestán, připojujeme se i my, žáci 
a žákyně národní školy v Týništku, svými hlasy a žádáme spravedlivý 
a přísný trest pro tyto zrádce a škůdce našeho národa.

 Švec L.a [...]b Bučková H.c      
 předseda ŽO ředitel školy místopředseda ŽO  

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
a Vlastnoruční podpis.
b Nečitelný podpis.
c Vlastnoruční podpis.

1  Dle registraturního razítka byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního sou-
du v Praze 10. 6. 1950.
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D 68

1950, [před 8. červnem]a, Chrudim – Dopis žaček IV. třídy I. národní 
školy dívčí v Chrudimi II adresovaný prokuratuře Státního soudu v Pra-
ze, který žádá spravedlivé potrestání obžalovaných z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol.b

S hrůzou probíráme ve svých pětiminutovkách zprávy o procesu 
u Stát[ního] soudu v Praze, který soudí 13 obžalovaných. Tito lidé 
jednali proti zákonům naší lidově demokratické republiky a spolčo-
vali se s nepřáteli našeho lidově demokratického zřízení. Žádáme za 
tuto činnost spravedlivé potrestání. Vpřed za mír, za vlast, za socia-
lismus!

Za žákovskou organisaci IV. tř[ídy]
Z. Čapkovác

M. Cyprianovád

J. Andrtováe

H. Nitkováf 

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s.

a  Dopis není datován ani na něm není umístěno žádné razítko. Podle obsahu byl 
napsán před vynesením rozsudku, tedy nejpozději 8. 6. 

b Dopis je psán dětským rukopisem – psala jej některá z žaček.  
c  Vlastnoruční podpis.
d Vlastnoruční podpis.
e Vlastnoruční podpis.
f Vlastnoruční podpis.
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D 69

1950, [před 9. červnem], Praha – Dopis vedení Českého vysokého uče-
ní technického Státnímu soudu v Praze, který odsuzuje činnost obžalo-
vaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol., staví se za jejich přísné 
potrestání a vyslovuje poděkování bezpečnostním orgánům za odhalení 
záškodníků.a 1

Miliony pracujících budují denně svou usilovnou prací lepší 
a šťastnější zítřek. I my všichni na Vys[oké] šk[ole] inženýrského sta-
vitelství v Praze jsme plně zapojeni do budovatelského úsilí. 

Chceme na naší škole vychovávat odborně zdatné techniky, slou-
žící oddaně našemu lidově demokratickému řádu. Chceme, aby tech-
nici, vycházející z naší vysoké školy, přispěli plně k výstavbě naší 
drahé vlasti. 

Chceme, aby technici, vycházející z naší školy, postavili desítky 
nových továren našemu průmyslu, zdokonalili a dále rozšiřovali naši 
dopravní síť, dodali našemu průmyslu další energii v podobě no-
vých hydroelektráren, zlepšili podmínky našemu zemědělství, při-
spěli k dalšímu zlepšování zdravotních podmínek našeho lidu zdo-
konalením a rozšířením kanalisační a vodovodní sítě. 

Uvědomujeme si plně, že jedině naše lidově demokratická repub-
lika nám dává možnost pracovat na tomto krásném úkolu. 

Proto jsme se dnes sešli, zástupci všech profesorů, zaměstnanců 
a studentů naší vysoké školy, abychom prohlásili, že nikdy nepřipus-
tíme návrat starých, vykořisťovatelských poměrů. Na adresu všech 
zrádců, špionů a rozvratníků, jejichž hlavní představitelé se zodpo-
vídali v uplynulých dnech našemu lidu ze svých zločinů, odpovídá-
me, že nikdy a nikým se ve své cestě k socialismu zastavit nedáme, 
že ještě více zvýšíme své pracovní úsilí, že ještě více zvýšíme svou 
bdělost a ostražitost. 

Vyslovujeme dík našim bezpečnostním orgánům, které odhalily 
tuto špinavou společnost záškodníků, a plně se stavíme za spraved-
livé potrestání zrádců našeho národa. 
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Za profesory: [...]b d ě k a n   Dr. Loskotc

Za R O H: předseda ZR [...]d předseda Díl. rady [...]e

Za Č S M: předseda fak[ultního] výb[oru] Miloslav Boháč f   
Za S P I: předseda [...]g       

Za K S Č: předseda fak[ultního] výb[oru] Josef Chochola h

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je psán na hlavičkovém papíře se znakem, adresou, telefonem a nápisem 
„České vysoké učení technické v Praze – Vysoká škola inženýrského stavitel-
ství“. 

b Nečitelný podpis.
c Vlastnoruční podpis.  
d Nečitelný podpis.
e Nečitelný podpis.
f Vlastnoruční podpis.
g Nečitelný podpis.
h Vlastnoruční podpis.

1  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví byl dopis zaregistrován v úřa-
du Státního soudu v Praze 9. 6. 1950. Dle tohoto údaje byla stanovena datace 
dokumentu. 
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D 70

1950, [před 9. červnem]a, Cheb – Dopis Jaroslava Nováka , dopisovate-
le Rudého práva z Chebu, adresovaný předsedovi a soudcům Státního 
soudu v Praze, který jménem 344 zaměstnanců závodu Eska v Chebu, 
jejichž podpisy jsou přiloženy, požaduje vynesení trestu smrti nad obža-
lovanými z procesu s Miladou Horákovou  a spol.

Vážení soudruzi!
Zasílám Vám podpisy našich zaměstnanců závodu Eska, n. p. 

v Chebu, kteří velmi bedlivě sledují velký proces se zrádci Horáková  
a spol. Naši zaměstnanci žádají, aby jste [sic] tyto krysy – paliče a ve-
třelce – co nejpřísněji odsoudili! Mnozí zaměstnanci žádají nejvyšší 
trest – trest smrti! 

Prosím, abyste naše podpisy vzali na zřetel a opravdu tyto „berán-
ky“ odsoudili tak, jak si toho zasluhují! My za to budeme ještě s větší 
chutí pracovat!

Jaroslav Novák , dopisovatel Rudého práva  Novák J.b 

Eska, n. p. Cheb

Žádáme přísné potrestání zrádců ZEMINOVÁ  a spol. Smrt!!c

[...]d

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezprac.
Originál, strojopis – 8 s.

a  Dokument evidentně vznikl před vynesením rozsudku, ke kterému došlo
8. června.    

b Vlastnoruční podpis.
c Připsáno rukou v záhlaví jednoho z podpisových archů.
d Následuje 344 vlastnoručních podpisů na celkem sedmi stranách.  
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D 71

1950, [před 9. červnem], Staré Město u Uherského Hradiště – Prohlá-
šení žáků třídy 1. B. národní školy chlapecké ve Starém Městě zaslané 
Státnímu soudu v Praze, které odsuzuje jednání obžalovaných z procesu 
s Miladou Horákovou  a spol. a konstatuje přání pisatelů radovat se ze 
sluníčka.a b 1

Nechceme víc žádnou válku, chceme jenom pracovat, ze sluníčka 
radovat se a všichni se milovat. 

Odsuzujeme jednání zrádců naší republiky.

Žáci 1. třídy B

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s. 

a Dopis je psán dětským rukopisem.
b  V levém horním rohu razítko národní školy chlapecké v Uherském Hradišti-

-Starém Městě.  

1  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví byl dopis zaregistrován v úřa-
du Státního soudu v Praze 9. 6. 1950. Dle tohoto údaje byla stanovena i datace 
dokumentu, neboť nebyl pisateli datován.

MH - Kniha 1.indb   366MH - Kniha 1.indb   366 11.12.2008   6:18:0711.12.2008   6:18:07



367

D 72

1950, 9. červen, Slaný – Rezoluce členů Svazu československých žen 
a Svazu bojovníků za svobodu ve Slaném adresovaná Státnímu soudu 
v Praze, která odsuzuje především činnost Milady Horákové  a žádá, aby 
odsouzeným nebyla udělena milost.1

R E S O L U C E

Občanstvo shromážděné na projevu Československého svazu žen 
a Svazu bojovníků za svobodu v městském a oblastním divadle ve 
Slaném vyjadřuje svoje hluboké rozhořčení nad vlastizrádnou čin-
ností kapitalistických zaprodanců odsouzených Státním soudem 
v Praze.

Průběhem přelíčení se nám v plné míře odhalila hanebná činnost 
těchto lidí, kteří majíce na zřeteli svůj vlastní zájem, odhodili národ 
a vlast a svojí činností usilovali připravit pracující lid naší republiky 
o klidné a šťastné budování socialismu. Pro svoje osobní zájmy a zá-
jmy úzké vrstvy kapitalistů byli ochotni uvrhnout náš lid do nových 
válečných hrůz. My všichni se plně ztotožňujeme s rozsudkem nad 
těmito vyvrheli lidské společnosti a žádáme, aby nebylo připuštěno 
omilostnění těch, kteří se ze svého trestu odvolávají. [My] ženy, sdru-
žené v Československém svazu žen, pak zvláště odsuzujeme činnost 
dr. Milady Horákové , která byla do února 1948 předsedkyní ústřed-
ního výboru Čsl. rady žen, jediného to orgánu žen v Československé 
republice. Tato paní jezdila na zasedání mezinárodní organisace žen 
do ciziny. Byla representantkou našich žen a zradila zájmy všech po-
ctivých a čestných žen tak hanebným způsobem, že my dnes jsme 
zajedno v tom, žádný trest pro dr. Miladu Horákovou  není dost vel-
ký, aby odčinil její provinění proti našim dětem a proti šťastnému 
a radostnému žití všech dětí světa. Stejnou nenávistí náš pracující lid 
stíhá zrádnou emigraci, která zneužila svého postavení k rozpoutání 
podvratné činnosti u nás a za žoldácký groš špiní dobré jméno naší 
republiky v zahraničí.

Pracující lid Slánska odpovídá na jejich hanebnou činnost ještě 
větším pracovním úsilím a je na stráži proti rozvratným činům těch-
to a jím podobným sabotérům.
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Tak jako se slánské ženy zavázaly obdělat 52 ha řepy a svůj závazek 
vzorně plní, se všemi silami zasadí i o to, aby žňové práce byly včas 
a se zdarem dokončeny.

                                                                                   za Bečvářováa

                                                                                           […] b

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a Vlastnoruční podpis.
b Připojeno kulaté razítko Svazu československých žen ve Slaném. 

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 12. 6. 1950.  
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D 73

1950, 9. červen, Přísečnice – Dopis žáků 3. střední školy v Praze 11 zasla-
ný Státnímu soudu v Praze ze školy v přírodě, který požaduje nejpřísnější 
tresty pro obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vyslovuje 
poděkování příslušníkům SNB za bdělost a ostražitost.a 1

My, žákyně a žáci 3. střední školy v Praze XI, t[oho] č[asu] ve ško-
le v přírodě v Přísečnici, připojujeme se k hlasům všech věrných lidí 
a žádáme nejpřísnější tresty rozvratníkům naší vlasti. Děkujeme za 
bdělost a ostražitost SNB. Slibujeme, že i my zvýšíme svoji ostražitost 
a budeme věrnými strážci naší vlasti.

Našim ochráncům zdar!  

 Tůmab

[…]c

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Dopis je napsán na papíře s ručně nakresleným znakem Pionýrské organizace 
a Československého svazu mládeže.    

b Vlastnoruční podpis.
c Připojeno 39 vlastnoručních podpisů.

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 10. 6. 1950.
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D 74

1950, [před 10. červnem], Hovorany – Rezoluce učitelů a žáků střední 
školy v Hovoranech v okrese Hodonín adresovaná Státnímu soudu v Pra-
ze, která ostře odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a sděluje, že tuto rezoluci předloží žáci k podpisu i svým 
rodičům.a 1

Žáci střední školy v Hovoranech, okres Hodonín, projednali na 
společném shromáždění velezrádnou činnost těch, jimiž se dnes za-
bývá obžaloba Státního soudu v Praze, a je jim jasno, že obžalovaní 
jsou záškodníci nejhrubšího ražení, poněvadž jejich činnost směřo-
vala k tomu, aby naše republika přišla znovu do hospodářské bídy, 
do hrůz válečných, ohrožovala tedy tato činnost hlavně nás, mladé 
občany republiky, kterým teprve po dlouhých bojích a velikých obě-
tech umožněn je život radostný a šťastný.     
 Myslíme proto, že my mladí máme v prvé řadě právo na to, aby-
chom žádali co nejpřísnější vyšetření záškodnické činnosti těchto 
velezrádců a ovšem přísné potrestání nejen pro zločin samotný, ale 
hlavně pro výstrahu všem těm, kteří nerozumějí ještě dnes slovům 
presidenta republiky, který jasně řekl, že republiku si nikým rozvra-
cet nedáme. 
 Tuto resoluci podepisujeme nejen všichni žáci a učitelé školy, opi-
sujeme ji ale do svých sešitů a dáváme ji tak podepisovat i našimi 
rodiči, abychom ukázali, že naše přání není jen zájmem našim, ale 
i všech těch, kteří jsou za naše štěstí odpovědni.

   [...]b, řed[itel] školy
   [...] c

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
a  V levém horním rohu modré razítko střední školy v Hovoranech, pošta Čejč, 

okres Hodonín.
b Nečitelný podpis.
c Připojeno 24 vlastnoručních podpisů.

1  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví byl dopis zaregistrován v úřa-
du Státního soudu v Praze 10. 6. 1950. Dle tohoto údaje byla stanovena i datace 
dokumentu, neboť nebyl pisatelem datován.

MH - Kniha 1.indb   370MH - Kniha 1.indb   370 11.12.2008   6:18:0711.12.2008   6:18:07



371
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1950, 11. červen, Praha – Prohlášení předsednictva Československé stra-
ny socialistické otištěné v deníku Nová politika, které odsuzuje obžalo-
vané z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a distancuje se od bývalého 
vedení národněsocialistické strany.        

Proces v Praze odhalil nejtemnější cíle reakce

Prohlášení československé strany socialistické

Československý Státní soud vynesl spravedlivý rozsudek nad sku-
pinou velezrádců, špionů a teroristů, jejichž činnost ve službách me-
zinárodní reakce měla záměrně vést ke ztrátě samostatnosti státu 
a k novému vykořisťování pracujícího lidu kapitalisty domácími i ci-
zími.a

 K dosažení tohoto protistátního a protinárodního cíle byli usvěd-
čení zrádci ochotni užít každého prostředku, ba i nové útočné a svět 
ničící války, neboť osud lidu, jeho životní zájmy, jeho touha po spoko-
jeném budování ve světě míru a spolupráce jim byly docela lhostejny. 
Prováděli průmyslovou špionáž, jejímž účelem bylo pro cizí zájmy 
rozbít budovatelské úsilí našeho lidu a vzít mu i pracovní možnosti. 
Politickou špionáží rozvracovali [sic] socialistickou jednotu pracu-
jícího lidu, sdruženého v Národní frontě, aby jimi rozvrácený národ 
se stal lehkou a bezvládnou kořistí, které by bylo možno bezohled-
ně nadiktovat starý kapitalistický řád. I záměrné a zákeřné vraždy 
se staly jejich politickým nástrojem, jak jim nařizovali emigrantští 
agenti v žoldu zahraniční reakce a ti z diplomatického sboru, kte-
ří svůj velký úkol sbližování národů snížili na pohodlný prostředek 
k osobnímu obohacování a k posluhování válečným štváčům, bez-
ostyšně zrazujíce nejen lid země, v níž byli akreditováni, ale i svůj 
vlastní lid, který stejně jako my touží po míru a spolupráci světa. Je 
proto pochopitelné, že už první výslechy obžalované skupiny vyvo-
laly zděšení a odpor širokých mas národa, které v práci pro mír, vlast 
a socialismus našly naplnění svého života. Také organisace a členstvo 
Československé strany socialistické jednomyslně odsoudily podvrat-
nou činnost obžalovaných, zaměřenou k znovunastolení kapitalismu 
se starým vykořisťováním, bídou, hladem a nezaměstnaností. Proces 
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až do hlubin odhalil mravní rozvrat jedinců, kteří se z nízkých a so-
beckých důvodů svému lidu odcizili tak, že jej chladně zrazovali, ne-
váhajíce ani pracovat k rozpoutání nové válečné katastrofy. 
 Pro Československou stranu socialistickou bylo jednání před Stát-
ním soudem dvojnásob závažné, protože mezi viníky jsou též někteří 
z vedoucích činitelů bývalé strany národně socialistické. Jejich kon-
ce jsou logickým důsledkem reakční politiky někdejšího vedení této 
strany, které ve službách fašismu se postavilo proti politice přátelství 
a spojenectví se Sovětským svazem, což je nutně musilo vést také ke 
zradě socialismu i vlastního lidu. A tak se i na tomto odstrašujícím 
případě prokazuje správnost nesmlouvavého postoje Českosloven-
ské strany socialistické v únorových dnech roku 1948, její soustav-
né a jednoznačné práce na výstavbě socialismu v naší vlasti, jehož 
úspěch je zaručen pracovním hrdinstvím našeho lidu, vedeného děl-
nickou třídou, a opřením se o pevnou záštitu přátelství mohutného 
Sovětského svazu. I my musíme zvýšit svou bdělost a ostražitost, aby 
se už jejím členem nestal nikdo, jenž by chtěl rušit její budovatelské 
úsilí, bránit spolupráci v Národní frontě Čechů a Slováků a rozvracet 
její řady. Soud nad zrádci je nám varovnou výstrahou a poučením.
 V jednotném šiku pracujících mas Československa odpoví také 
Československá strana socialistická na nízké intriky domácí i za-
hraniční reakce a fašistických imperialistů ještě větším pracovním 
úsilím, prohloubí socialistické uvědomování svých příslušníků, aby-
chom všichni pracující lidé v čele s dělnickou třídou pod vedením 
našeho presidenta Klementa Gottwalda  ve věrném a věčném přátel-
ství se Sovětským svazem pevně a neochvějně šli dále kupředu k ví-
tězství společenského řádu, který vede ke štěstí a pokojnému soužití 
celého světa.

Předsednictvo 
Československé strany socialistické.

Nová politika, 11. června (Brno), 1950, roč. 3, č. 136 z 11. 6., s. 1.

a Tento odstavec je zvýrazněn v rámečku jako perex.
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1950, [před 12. červnem], Slavičín – Prohlášení žáků národní školy ve 
Slavičíně zaslané Státnímu soudu v Praze, které odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vyhlašuje závazek rozšíření 
úderky v prvouce na celou třídu.a 1

Prohlášení.
 My, nejmenší z národní školy ve Slavičíně, si přejeme mír. Válku 
chtějí ti, kteří jsou dnes souzeni v Praze. Zaslouží si velkého trestu. 
My chceme pracovat. Chceme se učit. Proto rozšíříme naši úderku 
v prvouce na celou třídu.

[…]b

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s.

a Prohlášení je napsáno dětským písmem.
b Připojeno 17 dětských podpisů.   

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 12. 6. 1950.
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D 77

1950, 14. červen, Turnov – Rezoluce členek místní organizace Svazu čes-
koslovenských žen v Turnově zaslaná Státnímu soudu v Praze, ve které 
se konstatuje uspokojení nad vyneseným rozsudkem v procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a je vysloveno politování nad skutečností, že protistát-
ní činnost byla řízena ženou, která byla kdysi předsedkyní Rady žen.a 1

Na schůzi M. Č. S. Ž. v Turnově, dne 14. června 1950, prohlašují 
všechny členky uspokojení nad spravedlivým rozsudkem, který byl 
vynesen nad zrádci našeho národa. 

S politováním konstatovaly, že hlavní řízení špionážní činnosti 
bylo v rukou žen, z nichž jedna kdysi byla v čele bývalé Rady žen.

Jako naše odpověď je, že se naše ženy zapojí tím usilovněji do bu-
dovatelské práce pro naši drahou vlast a vyvinou tím větší úsilí v boji 
za světový mír. 

     [...]b

Marie Kopecká c   KV ČSŽ Lib erec
Marie Javurková d   OV ČSŽ Turnov
Miluška Hoff manová e  MV ČSŽ Turnov

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  V levém horním rohu strojopisná hlavička Svazu československých žen v Tur-
nově. 

b Razítko Rady československých žen v Turnově.
c  Vlastnoruční podpis.
d Vlastnoruční podpis.
e Vlastnoruční podpis.

1  Dle registraturního razítka byl dopis, odeslaný pod číslem jednacím 9/50,
zaregistrován v úřadu Státního soudu v Praze 17. 6. 1950. 
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1950, 15. červen, Praha – Rezoluce tří tisíc občanů Prahy 14 zaslaná 
Státnímu soudu v Praze, která pod dojmem referátu prokurátorky Lud-
mily Brožové  požaduje co nejrychlejší rozhodnutí ohledně odvolání čtyř 
obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol., aby mohl být nad 
nimi vykonán trest smrti.a 1 

R e s o l u c e

My, občané okresu Prahy 14, shromáždění na veřejném projevu 
dne 15. června 1950, vyslechli jsme referát lid[ové] prokur[átorky] 
soudr[užky] Brožové  L[udmily] o procesu s 13 zrádci našeho pracu-
jícího lidu a lid[ově] dem[okratického] zřízení.2 

Děkujeme Stát[nímu] soudu za spravedlivý rozsudek, který byl 
nad zrádci vynesen.

Žádáme, aby Nejvyšší soud co nejrychleji rozhodl o odvolání 
těch, kdož byli odsouzeni k smrti, aby mohl být vykonán spravedli-
vý trest. 

Tuto resoluci odhlasovalo 3000 účastníků projevu. 

S pozdravem pětiletce zdar  
Za:    [...] b

Kopeckýc

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Rezoluce je psána na hlavičkovém papíře Okresního akčního výboru Národní 
fronty v Praze 14 s příslušnými údaji.

b Kulaté razítko Okresního akčního výboru Národní fronty v Praze 14.
c Vlastnoruční podpis.

1  Dle registraturního razítka byla rezoluce zaregistrována v úřadu Státního sou-
du v Praze 17. 6. 1950. 

2  Osobní dopis Marie Antošové , napsaný prokurátorce L. Brožové  pod dojmem 
tohoto shromáždění, viz dokument č. 142.  
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1950, 15. červen, Roudnice nad Labem – Rezoluce členů pěveckého spol-
ku Hlahol v Roudnici nad Labem adresovaná Státnímu soudu v Praze, 
která odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. 

Zpěvácký spolek „Hlahol“ v Roudnici n[ad] L[abem] na své valné 
hromadě konané dne 15. června 1950 usnesl se jednomyslným hla-
sováním přítomného členstva na této resoluci: 

Podepsaní sledovali průběh velezrádného procesu konaného 
u Státního soudu v Praze proti velezrádným živlům seskupeným ko-
lem osoby Dr. M. Horákové . 

Všichni podepsaní odsuzují s rozhořčením jejich protistátní čin-
nost, směřující k odstranění lidově demokratického zřízení, obno-
vení kapitalistického řádu a k opětnému vykořisťování pracujícího 
lidu. 

[...]a 

[...]b

Kudláček Dr. Bočková
Emil Fišer Müllerová
Štěch B. Hrdličková
Pšenička Bílková
L. Kühnel

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s.

a Razítko pěveckého spolku Hlahol v Roudnici nad Labem.
b Připojeno 36 vlastnoručních podpisů, z nichž značná část je nečitelná.
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1950, [před 16. červnem], Vsetín – Rezoluce žáků 2. národní školy ve 
Vsetíně zaslaná Státnímu soudu v Praze, která žádá spravedlivé potres-
tání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a v reakci na 
tento proces konstatuje, že žáci zvýší svou bdělost a ohlásí podezřelé oso-
by bezpečnostním orgánům.a 1

Resoluce žáků II. třídy
2. národní školy na Vsetíně k procesu se zrádci.

Nechceme válku, chceme mír. 
Budeme bdělí a ostražití a podezřelé osoby ohlásíme S. N. B. 
Zavazujeme se, že se budeme pilně učit a lépe poslouchat. 
Zrádci ať jsou spravedlivě potrestáni.  

[...]b

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 2 s.

a Rezoluce je psána dětským písmem.
b  Připojeno 41 vlastnoručních podpisů, z nichž část je umístěna na druhé straně 

dokumentu.

1  Dle registraturního razítka umístěného v záhlaví byl dopis zaregistrován v úřa-
du Státního soudu v Praze 16. 6. 1950. Dle tohoto údaje byla stanovena data-
ce.
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1950, 18. červena, Praha – Rezoluce bezpečnostních referentů okresních 
národních výborů Pražského kraje odeslaná pracovníky ministerstva ná-
rodní bezpečnosti ministerstvu spravedlnosti, která za použití velice ost-
rých výrazů odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a žádá pro ně nejtvrdší tresty.b 1

Ministerstvo národní bezpečnosti zasílá vám resoluci bezpečnost-
ních referentů okresních národních výborů Pražského kraje ze dne 
8. června 1950:

„Ačkoliv naše úkoly, které jsou bezprostředně před námi, nás nutí, 
abychom se jim věnovali, nemůžeme přejít přes skutečnost, která se 
stala záležitostí celého národa a státu, tj. proces se špionážní skupi-
nou 13 velezrádců, který nyní probíhá na Pankráci. 

Tímto procesem se otevřela stoka zloby, zrady, neřestí, válečného 
paličství, špionáže, podvodu a celá mravní bída zkrachované buržoa-
sie a jejich pomahačů. Na hnojišti plevele starého neschopného spo-
lečenského řádu vyrostly tyto otravné byliny duševně zmrzačených 
charakterů, které jsou našemu lidu tímto procesem ukázány v celé 
hnilobné povaze. 

 Tito dojemní spojenci, továrníci, šmelináři, advokáti ve spojení 
s tzv. socialisty, tvoří jednotnou nerozbornou zbahnělou a zbabělou 
skupinu lidí, jak je produkuje skomírající kořistnická buržoasní spo-
lečnost. Vyšetřování ukázalo celou mravní zchátralost a neohraniče-
nou zlobu proti lidově demokratickému zřízení a ukázalo hloubku 
nenávisti otrávených niter těchto lidí. 

Pro zločiny, jichž se dopustili, pro zločiny, které připravovali, pro 
podlost a bezcharakternost není mezi nimi žádného rozdílu. A ru-
kou společnou a nerozdílnou jsou všichni tito zločinci kolektivně 
zodpovědni. A proto žádáme, aby byly vyneseny ty nejtvrdší tresty, 
neboť je nutno tyto pozůstatky plevele vytrhati i s kořeny. Jsme si 
vědomi, že tato společnost má ještě část živné půdy v domácí reak-
ci, a toto nás nabádá k tomu, abychom poučeni tím, co před námi 
otevřel proces se špiony, zlepšili, zvýšili a mobilisovali k vyšší ostra-
žitosti a bdělosti.“

Tato resoluce byla všemi přítomnými schválena.   
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Za správnost vyhotovení: Za ministra: 
ml. stržm. Pavlasovác Dr. Lukeš v. r.

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopisná kopie – 2 s.

a  V dokumentu uvedeno datum 18. července – s největší pravděpodobností se 
jedná o chybu, neboť citovaná rezoluce byla přijata 8. června. 

b  Dopis je psán na hlavičkovém papíře ministerstva národní bezpečnosti s pří-
slušnými údaji. V pravém horním rohu rukopisně napsáno „s. Černý – ke spi-
sům“. 

 

1  V pravém horním rohu červené razítko „TAJNÉ“. Dopis byl odeslán pod číslem 
jednacím 165 t aj. 1950-BP/7.
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1950, 3. červen, Praha – Reportáž ze shromáždění zaměstnanců závodu 
ČKD Sokolovo v Praze, otištěná v deníku Rudé právo, která popisuje ve-
řejné odsuzování někdejšího ředitele ČKD Jiřího Hejdy  a dalších obža-
lovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a vypočítává závazky, 
které dělníci v reakci na proces uzavřeli.1    

Pracující ČKD Sokolovo
žádají přísný a spravedlivý trest zrádcům národa

PRAHA 2. června (RP)
V pátek se nádvoří závodu ČKD Sokolovo v Praze zamodralo 

montérkami dělníků, kteří se společně se všemi zaměstnanci sešli 
na celozávodní schůzi, aby vyjádřili své rozhořčení, hněv a nenávist 
proti skupině protistátních rozvratníků, souzených před Státním 
soudem v Praze.

Dělníci, kteří na schůzi přišli přímo od strojů, obraceli hlavy k vy-
výšenému ochozu, kde stáli funkcionáři závodní rady, závodní orga-
nisace KSČ a nejlepší úderníci závodu. Slunce oslňovalo oči upřené 
na předsedu závodní rady, který přistupoval k mikrofonu, aby pro-
mluvil o tom, co je předmětem rozhovorů v dílnách a kancelářích. 
– O procesu, v kterém zrádci národa, špioni západních imperialistů 
usvědčili sami sebe, že chtěli znovu uvrhnout náš lid do hrůzy války, 
do bídy a nezaměstnanosti. Proto se sešli pracující závodu Sokolo-
vo, aby si řekli, jak budou čelit těm, kteří se špinavými cestami chtějí 
zmocnit svých dřívějších zlatých koryt, kteří se proto neštítí připra-
vovat proti vlastnímu národu válku.

Odpovědí sokolovských jsou nové pracovní závazky, ještě větší 
rozhodnost bojovat proti všem pokusům imperialistů poškodit bu-
dování socialismu v naší zemi, ještě větší odhodlání tvrdě stát za 
požadavkem Světového výboru obránců míru. Proti zločineckým, 
nelidským cílům, které prosazují váleční štváči a jejich přisluhova-
či, souzení nyní před Státním soudem, stojí pevněji semknuté řady 
všech poctivých pracujících, kteří mají za cíl vybudovat šťastný život –
socialismus, posílit světovou frontu míru.

Předseda závodní rady soudruh Jankovský hovoří přesvědčivou 
řečí: „Co dělali a chtěli vlastně ti bývalí páni fabrikanti, poslanci 
a doktoři, které žaluje naše republika? Oni poťouchle, ve skrytu vy-
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nakládali všechny síly, aby připravili novou válku, aby americká leta-
dla znovu bombardovala naši Prahu.“

Vůdkyně spikleneckého hnutí Horáková  s cynickým klidem do-
znává: „V době války by z naší činnosti logicky vyplývalo postavit se 
na stranu nepřítele.“2 A jaký byl cíl, pro který byli ochotni tito lidé 
nechat téci v proudech slzy a krev našeho národa? Nic jiného než 
vrátit fabrikantům a velkostatkářům jejich majetky, které jsme jim 
my, sjednocený lid, po právu vzali.

Ano, v boji za takové cíle se spojily všechny odrůdy nepřátel naší 
vlasti. Staří reakční rozbíječi dělnického hnutí z řad pravice národ-
ních socialistů a sociálních demokratů s klerikálními rozvratníky, 
trockistickými škůdci a bývalými továrníky. A pomáhala jim při 
tom mezinárodní reakce. Přes zrádce Zenkla  a Ripku  i přímo byli 
ve spojení s agenty amerického, anglického, francouzského i norské-
ho kapitálu. Že v této galerii nechybějí ani páni západní velvyslanci 
a diplomaté, tomu se už po mnohých zkušenostech nedivíme.

Shromáždění napjatě sleduje celou řeč. Tváře montérů, frézařů, 
zámečníků, tváře lesknoucí se v slunci olejem strojů tvrdnou, když 
předseda hovoří: „Proces s reakčními spiklenci ukázal nám ještě dal-
ší stránky, které musí zajímat nás kováky ze Sokolova.

Oni chtějí válku, my si vybojujeme mír. Oni chtějí rozvracet jed-
notu našich řad, aby mohli v Československu obnovit kapitalismus. 
My se ještě těsněji semkneme, abychom pod vedením soudruha 
Gottwalda vybudovali socialismus. Oni se nebáli použít těch nej-
hnusnějších akcí proti nám. A my nebudeme odpovídat slovy. Činy, 
zlepšenou prací, zpevňováním norem, překračováním plánu, socia-
listickými závazky pohřbíme naděje všech těch, kteří by chtěli zno-
vu nastolit kapitalismus v naší zemi, a přejí si proto novou světovou 
válku!“

Hlas údernice Kofroňové
 A dál nad továrním nádvořím závodu ČKD Sokolovo, nad ná-
dvořím zaplněným modrou ocelovou silou, zní pevný hlas údernice 
Kofroňové. Hluboké opovržení k těm, kteří chystali zvrat šťastného 
života pracujícího lidu, zní z každého jejího slova.
 Z úst údernice Kofroňové zní pevně požadavek všech poctivých 
lidí našeho státu: „S hnusem se odvracíme od těchto vyděděnců ná-
roda a žádáme o jejich nejpřísnější potrestání.“ A celé nádvoří ČKD 
Sokolovo bouří souhlasným potleskem.
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Mládež opovrhuje zrádci                
Jedenadvacetiletý soudruh Šimánek, místopředseda výboru ČSM 

na závodě, se ještě pamatuje na „blahé“ doby první republiky. Pa-
matuje si, jak jeho maminka prala prádlo, které ušpinila rodina mi-
lostpánů za šest neděl, a ona dostala za tu dřinu 10 korun. Tátu, la-
kýrníka, propustili páni fabrikanti vždy po sezóně, aby mu nemuseli 
vyplácet remuneraci.

„Žili jsme v kolonii, kde v maličké místnosti bydlelo jedenáct lidí. 
Zatím si hověl pan Hejda  ve vile, která byla postavena za peníze vy-
dřené z dělníků. A takoví měli ještě to svědomí chodit mezi pracující 
a získávat je do svých odborů. Slibovali, že budou hájit zájmy pracu-
jících, a lhali. Lhala i známá Fráňa Zemínová , která slibovala našim 
soudruhům po návratu z Košic radostnou spolupráci.3 Dnes ti samí 
lidé ukazují, čí zájmy hájí a s kým chtějí spolupracovat. Hájí zájmy 
bývalých fabrikantů o milionové bezpracné výdělky. Jsou to falešní 
hráči, kteří se ti do tváře stavějí sladce a do zad ti vrazí nůž.“

Tak hovořil soudruh Šimánek.

Úderník Chlubna: Jsme lepší hospodáři než kapitalisté!
Soudruh Josef Chlubna , dnes jeden z nejlepších úderníků ČKD 

Sokolovo, pracoval v továrně již v době, kdy Hejda  v ní „ředitelo-
val“.4 Vzpomínky na práci v první republice hned spojuje se svým 
dnešním životem.

„Moc dobře znám politiku ‚buržoasně kapitalistických národo-
hospodářů‘, jak sám sebe Hejda  při procesu označil. Setkával jsem se 
s ní na každém kroku u nás v závodě, kde pracuji od roku 1921. Aby 
si takoví Hejdové udrželi svých 71 000 korun měsíčně, vyhazovali 
statisíce dělníků za vrata továrny. Když státní prokurátor říkal, že za 
tyto peníze by bylo živo sto dělnických rodin, vzpomněl jsem si na 
léta 1932 až 1936, kdy jsem patřil k tomu milionu nezaměstnaných, 
které jsme u nás měli. Takoví Hejdové  se nestarali, mám-li co dát jíst 
svým dvěma dětem, hlavně že oni měli své koryto plné. 

Oni chtějí válku. Chtějí znovu rozbít naši továrnu, na kterou v roce 
1945 shodili Američané 113 bomb, kterou jsme vlastníma rukama 
z trosek postavili a kterou vlastníma rukama budeme bránit před 
všemi rozvratnickými pokusy západních imperialistů a jejich agentů. 
Hejdové  mně dali nezaměstnanost a bídu, vzali chleba mým dětem, 
lidová demokracie mně dává vše. Pracuji v nástrojárně. Dělal jsem 
na dvou frézkách a můj syn také. A když šel na vojnu, řekl jsem si, že 
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jej musím alespoň částečně zastoupit. Pracuji již asi osm měsíců na
3 frézkách, jedu na 360 % a beru na hodinu 42 až 48 Kčs. Nikdy jsem 
se neměl tak dobře jako dnes a budu ze všech svých sil pracovat pro-
to, abychom se my všichni měli ještě lépe. Hejda  se zbytečně chlubil 
svou pověstí „dobrého“ národohospodáře. Pod jeho vedením praco-
vala ČKD na zakázce 12 lokomotiv celý rok a dnes my, dělnická třída, 
která hospodaří na závodě, je uděláme za několik týdnů. Hejda  vy-
hazoval dělníky z práce, aby měl větší zisky a mohl dále snižovat hla-
dové mzdy, dnes my, dělníci, sami zvyšujeme výkony a zpevňujeme 
normy, protože chceme levněji vyrábět, abychom mohli lépe a radost-
něji žít. My chceme mír a blahobyt pro všechen náš pracující lid. To je 
naše cesta, cesta k socialismu. A proto musíme tvrdou rukou odstra-
nit všechny ty, kteří se jí snaží jakýmkoliv způsobem brzdit. Válku při-
pravují, a proto s nimi m usíme naložit jako s válečnými zločinci.[“]

Zvýšíme bdělost a ostražitost!
 Soudruh Hoff mann je úderníkem v truhlárně. Když přistupo-
val k mikrofonu závodního rozhlasu, aby řekl všem svým spoluděl-
níkům, jaké je jeho mínění o lidech, kteří jsou souzeni za špionáž 
a podkopnou činnost proti republice, nemusel mít nic napsáno na 
papíru. Dobře se pamatuje, jaký měl život dělník za prvé republiky 
a jak si žili páni ředitelé a předsedové správních rad.
 „Imperialisté mají strach z vlastního dělnictva, že bude chtít tako-
vé vymoženosti, jako máme my. Proto k nám posílají své záškodníky 
a špiony, aby mařili naši výstavbu. My však budeme ještě s větší usi-
lovností pracovat a ještě více zvýšíme ostražitost v závodech.“
 A potom vyhlašuje závazek své úderky. On a soudruzi Navrátil 
a Brychta již třikrát zpevnili časy při výrobě skříní pro nové byty bu-
dované v Kobylisích pro zaměstnance závodu. Zkrátili výrobní čas ze 
45 hodin na 37 hodin. A nyní proti snahám všech rozvratníků stavějí 
svůj nový mírový závazek tím, že výrobní čas zkrátí o další hodinu. 
Obžalovaná Horáková  a její společnost si přáli bombardování Pra-
hy a vraždění dětí. Úderník Hoff mann se svou úderkou staví novou 
Prahu pro šťastný a radostný život všech příštích pokolení.

Odpověď dělníků ČKD
 Závazek soudruhů z truhlárny není ojedinělý. Podobné závazky 
uzavřelo v ten den dalších 21 soudruhů. Plněním těchto závazků 
bude v závodě ušetřeno 52 092 Kčs.
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 Soudruzi Mysliveček, Dvořák, Jegr, Maška, Pilát, zedníci, zpevni-
li normu při zalití roštu a při výkopu a zdění transformační stanice 
z 254 hodin na 168 hodin a z 301 na 264 hodin.

Soudruh Hradecký z pístového sektoru zavazuje se pracovati
na 2 strojích po dobu, než se vrátí spolupracovník z vojenského cvi-
čení.
 Soudruh Krejčík zpevňuje normu na 55 bednách z 12 hodin na 
11 hodin. Soudruzi Kubata, Skrbek, Šebor ze šroubořezů v lokomo-
tivce zavazují se trvale pracovat na 180 procent na 3 šroubořezech
a 2 válcovacích strojích, při čemž je instalován další stroj Centrles, 
který přebírají do svého závazku.

Spravedlivý, zasloužený a tvrdý trest zrádcům!
 V závěru projevu přijali zaměstnanci ČKD Sokolovo jednomysl-
ně resoluci, kterou zaslali Státnímu soudu v Praze. V jejím závěru se 
praví:
 „Závodní odborová skupina, jejímiž členy jsme všichni do jedno-
ho, učiní vše, aby splnění úkolů a politické uvědomění členstva bylo 
co nejlepší a nejvyšší. Tím zajistíme, že spekulace na rozbití ROH 
podobnými záškodníky, jako je bývalý ředitel ČKD dr. Hejda , kte-
rého známe velmi dobře z doby, kdy vykořisťoval dělníky z našeho 
podniku, se ukáží nemožné a směšné.
 Jednání zrádců, pro něž náš slovník nemá dost výrazů, odsuzuje-
me co nejrozhodněji.
 V zájmu pracujícího lidu, v zájmu svobody a nezávislosti naší vlas-
ti vyslovte nad záškodníky spravedlivý, zasloužený a tvrdý trest.“

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 131 z 3. června, s. 1. 

1  Podobných článků vyšly v tehdejším tisku desítky, vybrali jsme pro ukázku 
pouze jeden z nich. 

2  Dle stenografi ckého záznamu prohlásila M. Horáková  před soudem: „Pane 
prokurátore, já jsem už odpověděla hned v počátku, že v době války logicky 
z celé naší činnosti vyplývalo postaviti se na stranu nepřítelovu. To znamená, 
sama bych to osobně takto nechtěla nazývati, ale prosím, mohu namítati, jest-
liže to tak nazýváte vy.“ NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, 
stenografi cký záznam 1. dne procesu s M. Horákovou a spol. (31. 5. 1950),
s. 22/1.
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3  Není zcela jasné, co je tím míněno. Fráňa Zemínová  nebyla členkou Košické 
vlády ani se v době jejího ustavení nevyskytovala v Košicích, jelikož v té době 
organizovala v Praze obnovování národněsocialistické strany.     

4  Jiří Hejda  byl generálním ředitelem ČKD v letech 1937–1939, předtím od
r. 1935 vykonával funkci generálního sekretáře. 
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D 83

1950, 3. červen, Praha – Reportáž novinářky Ludmily Cekotové  „Dělníci 
na procesu“ otištěná v deníku Rudé právo, jež reprodukuje rozhovory ná-
vštěvníků procesu s Miladou Horákovou  a spol., kteří údajně přirovná-
vali Miladu Horákovou  k Adolfu Hitlerovi  a konstatovali, že by se dobře 
uplatnila jako dozorkyně v koncentračním táboře.   

Dělníci na procesu

Do poslední židle naplněná soudní síň soustředěně a pozorně 
naslouchá, aby nikomu neušlo jediné slovo v procesu s velezrádci. 
V obecenstvu je mnoho dělníků. Přijíždějí vždycky na jeden den. 
Dnes z toho závodu a zítra z jiného. Celé závody a obce čekají potom 
na jejich vyprávění. 

Mají co vyprávět. I ti, kteří už mnoho prožili a mnoho viděli.
Z defi lé velezrádců viděli dosud tři. Jen tři; to však stačí.
Stačil by jeden, kterýkoli, aby mohli v dílně, u stroje, na poli jed-

notného zemědělského družstva, doma v obci s čistým svědomím 
říci, že ani není takové slovo, kterým by mohli nazvat ty osoby, spíš 
stvůry v podobě lidské.

Kladenský horník stojí na chodbě se svým soudruhem a rozmlou-
vá o Horákové . Ptají se jeden druhého, čeho chce dosáhnout a na 
koho chce působit svou surovou lhostejnost í. „Ta nemluví jako člo-
věk, jako žena. Ta vystupuje jako Hitler .“ – „Dovedu si ji představit 
jako vrchní esesačku v čele koncentračního tábora.“1 Z celého jejího 
vystoupení usoudili, že to by bylo místo, kde by se uplatnila. Cho-
robná ctižádost, lačnost po funkcích a po penězích, slavomam, který 
hnal Horákovou  do čela reakčních živlů před únorem, zahnal ji i po 
porážce reakce na místo nejvíc vysunuté. Nevadilo jí, že svoje stou-
pence počítala na prstech. Chtěla vládnout, kralovat, třebas ve hře bez 
diváků. S odporem, s úžasem poslouchají dělníci její otevřené dozná-
ní, že chtěla rozvrat, válku, její nelidskou řeč, dvojnásob nelidskou, že 
vychází z úst ženy, hroznější a odpornější než přiznání vrahovo.

Přijeli i dělníci z Moravy. Pozastavili se nad výpovědí Nestáva-
la . I on skládal naděje v „mezinárodní zápolení“, protože věděl, že 
několikačlenná tlupa velezrádců sama nic nesvede. Teď říká: „Moje 
tehdejší názory byly mylné – dnes toho lituji.“ Dělník z Holoubko-
va, který přijel ráno spolu s plzeňskou delegací, se směje. „Chtěl být 
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pražským primátorem, a aby si to vysloužil, dělal illegální skupině 
krajského důvěrníka. A sehnal všeho všudy tři lidi. Nedivím se proto, 
že skládal naděje v ,mezinárodní zápolení‘. Teď, když mu teče do bot, 
dělá, že se v něm ozvalo svědomí. Zrádný had.“

Dr. Jiřího Hejdu  viděli dělníci poprvé. Ale dobře jej znali dávno. 
Ne přímo Hejdu , ale vůbec kapitalisty. Protože on je typ. Baťovsky 
dravý podnikatel, centrální ředitel, kapitalista od hlavy do paty. Pravý 
upír. Není schopen vidět nic jiného a myslit na nic jiného než na pe-
níze, na akcie, na dividendy.  „Počítal jsem, že mu vyšel měsíční plat 
před válkou 71 tisíc.“2 – „Rodina nezaměstnaného v první republice 
by za to musela žít 71 let.“ Oba soudruzi domluvili a vracejí se na 
svá místa, aby mohli druhý den vyprávět, že velezrádci a špioni, jak 
je na vlastní oči viděli, jsou ve své zrůdné podobě ještě odpornější, 
než si je představovali.

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 131 z 3. června, s. 1. 

1  Obdobné paralely se dopustil též poslanec ČSS Josef Šafařík  – viz dokument
č. 90.

2  Tento fakt zmínil při procesu prokurátor J. Urválek , J. Hejda  jej však popřel 
jako nadnesený. 
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D 84

1950, 4. červen, Praha – Článek literárního vědce a tehdejšího rektora 
Univerzity Karlovy Jana Mukařovského 1 otištěný v Lidových novinách, 
který odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol.   

Proces se zrádci, kteří se chladnokrevně účastnili příprav k válce 
proti vlastnímu lidu, je velkým poučením o tom, že není neutrální-
ho území mezi táborem obránců míru2 a táborem válečných zločin-
ců: buď jsi z plna srdce prvním z nich, nebo stojíš oběma nohama 
v druhém. Proces ukazuje také názorně, do jaké hloubky zločinnosti 
poklesne takový příslušník inteligence, který se sám vyřadí z lidu bu-
dujícího lepší budoucnost pro všechny.  

Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 130 z 4. června, s. 5.

1  Jan Mukařovský  (1891–1975), estetik a literární vědec, po absolvování lin-
gvistiky a estetiky na UK v Praze pracoval jako středoškolský učitel, později 
jako soukromý docent v Praze. Od r. 1932 působil na Univerzitě Komenského 
v Bratislavě, v letech 1934–1937 jako řádný profesor. V téže době zde vyučo-
val ústavní právo Zdeněk Peška , který byl jedním z obžalovaných v procesu
s M. Horákovou  a spol. a kterého patrně J. Mukařovský  osobně znal. Od r. 1948 
přednášel jako řádný profesor na UK v Praze, v letech 1948–1953 byl rektorem 
UK, poté působil jako ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Hlavní před-
stavitel strukturální metody v české estetice a literární vědě.     

2  J. Mukařovský  se aktivně angažoval v mírovém hnutí – byl členem předsed-
nictva Československého výboru obránců míru a členem výboru Světového 
kongresu obránců míru. 
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D 85

1950, 4. červen, Praha – Článek básníka Jana Pilaře 1 „Těžké svědomí“ 
otištěný v Lidových novinách, který srovnává obžalované z procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol. s nacistickými představiteli, především s vyšším 
velitelem policie a SS v protektorátu K. H. Frankem , a dále ostře útočí na 
bývalou poslankyni Františku Zemínovou .  

Těžké svědomí

Zdá se mi, že už je to velmi dávno, co jsem byl poprvé v porot-
ní síni na Pankráci. Také tenkrát seděli v auditoriu dělníci a s nimi 
i matky zabitých dětí, aby soudili vraha českého lidu, cynického 
a chladnokrevného vykonavatele vůle nacistů, K. H. Franka . Také 
tenkrát vysílal rozhlas jeho výpovědi, aby se dostaly k sluchu všech 
věrných příslušníků našeho národa. Nebylo tenkrát jediného člově-
ka, který by byl jen na okamžik zapochyboval o tíži a dosahu Fran-
kovy  viny. 

Připomněl jsem si toto všechno živě, když jsem před dvěma dny 
vstupoval do pankrácké porotní síně podruhé. Jak mnohé se změnilo 
od scenerie prvního poválečného roku! Dělníci a ženy, kteří zasedli 
v auditoriu, přišli od svých strojů a polí. Přišli jako vítězní budova-
telé, kterým se od té doby nejen podařilo vyhladit poslední stopy 
války, rozvinout náš život do nové dosud nepoznané krásy, ale kteří 
jsou i plni odhodlání uhájit toto nové bohatství před všemi nepřá-
teli. Úderníci a údernice, matky zpívající mládeže – to jsou ti noví 
lidé, před jejichž tváří defi lují nyní zkrachované postavy zločinných 
českých politiků, ne nepodobné kdysi souzeným nacistům. Zamra-
zilo mne, když se mi vybavila tato souvislost. Uvědomil jsem si, že se 
ve svých záměrech v ničem nelišili od nelidsky cynického nepřítele 
našeho národa K. H. Franka  a jeho náhončí. Také tito lidé se neští-
tili vražd a nejtěžších zločinů, také oni chystali déšť bomb na naše 
města a děti. Ale přece jen je tu jeden podstatný rozdíl. Tito dnešní 
obžalovaní připravovali záhubu proti svým vlastním lidem. Zášť Mi-
lady Horákové  se nezastavuje před žádným z poctivých budovatelů 
naší vlasti a nezastaví ji ani pomyšlení na osud vlastní dcery bom-
bardované v Praze. České ženy a matky, zamyslete se hluboko nad 
těmito skutečnostmi! Jsou otřásající, zdají se být neuvěřitelné. Tak 
daleko zavedlo sobectví a politické kupčení s prebendami buržoas-
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ní představitele. Tak hluboko vyleptalo jejich svědomí, že se z nich 
stali renegáti a zapřísáhlí nepřátelé národa a všeho života. Chystali 
se uštknout, shromažďovali zbraně, prozrazovali cizím milionářům 
státní tajemství, opájeli se představami krvavé bartolomějské noci 
pro komunisty. 
 Cesta, po níž měli dojít k tomuto cíli, jim byla lhostejná. Válka pro 
ně znamenala víc než mír, smrt víc než život. Na budoucnosti jim 
nezáleželo. Ani se nezachvěli nad představou, že v budoucí zniče-
né zemi by už nebylo samostatného Československa, ale koloniální 
země. 
 Ptáte se, jak se to všechno mohlo stát? Každý z obžalovaných do-
spěl k těmto koncům z jiných předpokladů, ale nakonec pod všemi 
je jediný společný jmenovatel: nenávist k lidu, zášť k socialismu. Není 
náhodné, že se pod křídly národně socialistické strany sešla skupina 
kapitalistů, továrníků, obchodníků a řemeslných politiků. Hle, zá-
konitost této zvlčilé cesty, promítnutá do osudu ženy, která spolu-
vytvářela na sklonku minulého století stranu národních socialistů, 
stranu obohacující se na úkor dělníků. Fráňa Zemínová  je typickým 
representantem narůstající dravosti českého kapitálu, maskovaného 
velkohubým vlastenectvím.2 
 Nejsem pamětníkem neslavných dob jejího poslancování.3 Mohu 
jen listovat dějinami první republiky a černými stránkami její histo-
rie, o něž se přičinila i tato žena. Chtěl bych tu připomenout aspoň 
jeden příklad za všechny. Dne 21. prosince 1929 pronesl nynější pre-
sident Klement Gottwald  svou první parlamentní řeč. Nemůže být 
krásnější, pravdivější a více strhující promluvy, než o které Klement 
Gottwald  vyřkl kredo dělnické třídy:
 „Bojujeme a budeme bojovat za stát proletářský, za stát dělníků, 
za stát rolníků!“ Jeho jasnozřivá řeč, kterou my mladší čteme s hlu-
bokým obdivem, byla tehdy přerušována výkřiky mnohých agro-
fašistických poslanců.4 Prim nenávisti vedla ovšem i tehdy Fráňa 
Zemínová , poslankyně za národně socialistickou stranu, přisluho-
vačka kapitalistů, která s vlající hřívou sršela hněv na hlavu řečníka. 
Odpověděl jí pádně Klement Gottwald  těmito slovy: „My budeme, 
madame Zemínová , rušiti Váš klid, který znamená pro chudobného 
člověka klid žaláře nebo hrobu. My bojujeme za skutečný klid pro-
letariátu, kterého bude dosaženo teprve tehdy, až budete vy smeteni. 
O váš kapitalistický stát nemáme věru zásluhu, my bychom se styděli 
za to, kdybychom o váš kapitalistický stát měli zásluhu.“5 
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 Dnes sedí tato žena před soudem lidu. Kapitalisté, kterým poslu-
hovala, jsou nenávratně smeteni. Ale tato zaslepená žena nepochopi-
la ani před únorem, ani po únoru historickou pravdu společenského 
vývoje, nepoučila se ze svých chyb. Nepřestala intrikovat a šířit jed. 
Její nenávist je snad ještě větší, protože ji musí dusit a tajit, protože 
vidí, že už dohrála. Jen její oči šlehají záští, i když si před soudem vy-
myslela novou lest a novou masku. Její minulý život a více než dva-
cet let poslancování vyvstává před námi. Její lži se kupí na obrovskou 
hromadu, dvakrát usvědčeny, jednou Mnichovem, který nese otisky 
i jejích prstů, podruhé v únoru 1948. Potřetí už neunikne. Stojí před 
soudem lidu, který se nedá oklamat. Fráňa Zemínová  kličkuje. Před-
stavuje se nevinně. Chce působit lidsky a opravdově, jako by říkala: 
vizte prostou ženu z lidu, která jen z pouhé hořkosti nad ztrátou mi-
lované strany se spojila s nepřáteli své země a připravovala vraždění 
svých spoluobčanů! Zemínová  si vymyslela dokonce vlastní jazyk 
a terminologii a operuje jimi před soudem důmyslně a záškodnicky. 
Protistátní teroristická činnost? Nikoliv, pane předsedo, to byla jen 
horoucí touha vybudovat znovu ztracenou národně socialistickou 
stranu. Spolupráce se zahraničními nepřáteli? Ale kdepak. To byla 
jen láska k bratrům a sestrám žijícím v emigraci, kteří se přece něčím 
museli odvděčovat chlebodárcům za ilusorní pomoc, při jakýchsi 
očekávaných svobodných volbách u nás pod mezinárodní kontro-
lou. Pokouší se soudu namluvit pohádky, že ona za nic nemůže, že 
byla proti každému násilí, protože prý pušky, které měly teroristické 
bandy, s nimiž byla ve spojení, by mohly spustit. 
 Fakta jsou však neúprosná. Musí být pojmenována pravými jmény. 
A tak se rozvíjí celý dlouhý řetěz zrádců a záškodníků, kteří všichni 
prošli bytem Fráni Zemínové , náležitě instruován[i] a rozplameněni 
její nenávistí, aby zakládali v různých krajích diversantské skupiny. 
Autorisovala s plným vědomím a odpovědnost í činnost všech pro-
tistátních skupin, dirigovaných illegálním výborem národně socia-
listické strany. Snaží se zapírat. Chce nám namluvit naivní pojetí 
mezinárodních problémů. Ona, stará, protřelá politikářka, se staví 
nevědomou. Dvakrát dokonce zneužije ve své výpovědi mírového 
prohlášení sovětského spisovatele Fadějeva 6, podle něhož prý se ří-
dila. 
 Přiznám se, že je skličující pohled na společnost, která zasedla 
před pankráckým tribunálem. Vidíme tu před sebou poslední repre-
sentanty buržoasní sedliny staré společnosti. Tito lidé chystali válku 
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novému životu, který se právě tohoto jara rozkošatil do zelených 
korun stromů a do velké úrody. Na trávnících si hrají bezstarostné 
děti, lidé se předhánějí v práci na staveništi nového života, skřivani 
zpívají a slunce ukáplo teplou krůpěj na vykvetlá žita naší pětiletky. 
Rytmus našeho života jde přímo a prudkým tempem vpřed. A tento 
život, tyto rozesmáté dětské tváře, matky, které se zachvívají láskou 
ke svým maličkým, ženy, které se těší na své šťastné stáří, toto všech-
no velké bohatství budeme nemilosrdně bránit před šílenstvím sebe-
vrahů, kterým je jejich osobní prospěch víc než život a štěstí celého 
lidstva.

Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 130 z 4. června, s. 5. 
 

1  Jan Pilař  (1917–1996), básník a překladatel. Maturoval na gymnáziu v Klato-
vech a studoval češtinu a francouzštinu na FF UK, na sklonku 30. let se anga-
žoval v organizacích agrární mládeže. Svá první díla publikoval v periodikách 
Venkov, Akord a Řád, za druhé republiky se snažil prorazit se „státotvornou“ 
agrární poezií. 17. 11. 1939 v souvislosti s nacistickým zásahem proti vysoko-
školákům byl uvězněn v koncentračním táboře a po třech měsících propuštěn, 
pracoval pak do konce války jako redaktor v nakladatelství Novina. Dle poz-
dějšího svědectví básníka Josefa Hiršala  se zde tehdy snažil vydat svůj překlad 
sbírky německého básníka Hanse Carossy , který patřil k ofi ciálním literátům 
Velkoněmecké říše a předsedal Evropskému spisovatelskému spolku, založe-
nému říšskoněmeckým ministerstvem propagandy. Po osvobození vstoupil do 
KSČ a působil v Zemědělských novinách, po únorovém převratu pak jako re-
daktor v Lidových novinách a Literárních novinách. Vykonával též funkci tajem-
níka české sekce Svazu čs. spisovatelů a vydával Stalinský sborník, publicisticky 
ostře odsoudil obžalované z procesu s M. Horákovou  i s R. Slánským . V letech 
1959–1968 a 1970–1982 byl šéfredaktorem nakladatelství Československý spi-
sovatel, v letech 1982–1989 působil jako jeho ředitel. Autor poezie pro děti, bás-
nických překladů z polského jazyka a sbírek oslavujících komunistický režim 
(Radost na zemi, 1950; Ohlédnutí, 1974). Jeho životními osudy je inspirována 
postava spisovatele Vohnouta z románu Josefa Škvoreckého  Mirákl.

2 F. Zemínová  v době svého zatčení vlastnila jednopokojový byt s kuchyní.
3 F. Zemínová  byla poslankyní NS v letech 1918–1939 a 1945–1948.
4 Sám J. Pilař  začínal svou literární dráhu jako ruralista a stoupenec agrarismu.
5  Dle stenografi ckého záznamu skutečně tato slova během první parlamentní 

řeči K. Gottwalda  21. 12. 1929 zazněla a byla přerušována zvoláním F. Ze-
mínové  „My jsme si stát budovali a ne vy!“ Tento střet mezi K. Gottwaldem  
a F. Zemínovou  byl často líčen komunistickou propagandou, objevil se i např. 
v hraném velkofi lmu Dvacátý devátý (1974, režie A. Kachlík ), kde K. Gottwalda  
ztvárnil M. Zounar  a F. Zemínovou  L. Roubíková .
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6  Alexandr Alexandrovič Fadějev  (1901–1956), sovětský spisovatel, člen komu-
nistické strany od r. 1918, autor románu Mladá garda (1945), v letech 1946–1954 
předseda Svazu spisovatelů SSSR a též člen Ústředního výboru KSSS. V r. 1949 
publikoval s dalšími spisovateli článek, který byl využit v boji proti tzv. kosmo-
politismu v umění, na základě následné kampaně byl např. postižen spisovatel 
Alexandr Grin .
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D 86

1950, 6. červen, Praha – Článek dělnického básníka Otto Ježka 1 „O zra-
dě člověka“ otištěný v Lidových novinách v rubrice „Před soudem lidu“, 
který popisuje dojmy z návštěvy 4. dne soudního procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol., v průběhu něhož byla vyslýchána Antonie Kleinerová , 
Oldřich Pecl  a Záviš Kalandra .    

O ZRADĚ ČLOVĚKA

Z krásné, radostné, zářivé skutečnosti dnešního života sestoupil 
jsem na jeden den do nejtemnější propasti lidství. Bylo mi stydno 
a smutno, jak hluboko může klesnout člověk, podle slov Písma stvo-
řený k obrazu Božímu.

Byl jsem na přelíčení se třinácti zrádci.
Slyšel jsem tři, od rána do pozdního odpoledne jsem poslouchal 

slova o zradě člověka na člověku a po celém tom dni otřesného úžasu 
zůstává mi v srdci a v mysli jedno: Jak veliký musel by býti trest, aby 
smyl tu jejich zradu člověka? Posuďte se mnou ty tři. 

První je Antonie Kleinerová , 49 roků, stará sociální pracovnice. 
Její otec byl dělník, matka kuchařka, manžela jí zavraždili nacisté2 

a ona po něm teď pobírá důchod. Už jenom ze součtu těchto skuteč-
ností mohlo by se říci, že ona, sociální pracovnice, která denně po-
znávala bídný život dělníků v první republice, hlad, nezaměstnanost, 
žebračenky – bude v prvních řadách nadšených vyznavačů dnešního 
života republiky, že nám pomůže. Jak znamenitě by nám pomáhala 
se svými zkušenostmi! A zatím ona říká: Chtěla jsem rozrušit důvě-
ru a jednotu národa.3 Proč? Protože tak rozkázal Zenkl , vynálezce 
žebračenky. A protože je to žena pobožná, používala jako šifrovacího 
klíče pro špionážní zprávy Otčenáše,4 a když jedné své svěřenkyni 
vyjednávala nedovolený přechod přes hranice, šly to projednat do 
kostela.5

Druhý byl Oldřich Pecl , 47 let, milionář, o němž výstižně řekl proku-
rátor Vieska : „Pane obžalovaný, vy jste nejdříve zpronevěřil 2000 ko-
run, pak 97 000 a potom jste se stal podnikatelem!“6 Kromě toho 
byl ideologem těch zrádců. Psal do zahraničních novin články, které, 
jak říká, měly alarmovat veřejnost proti tomuto režimu. Ale udělal 
ideologickou chybu. Zapomněl do té veřejnosti naplánovat dělníky. 
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O této chybě on neví, ale o jedné chybě ví, a tu poctivě řekl za všecky: 
„Naše únorová prohra byla zaviněna naší ideologickou neujasněnos-
tí a pevnou ideologií komunistů.“7

A ten třetí, Záviš Kalandra , 48 roků – to už není člověk. Roku 1936 
byl vyloučen z komunistické strany, protože byl proti komunistic-
ké Internacionále a proti Sovětskému svazu. Mluví o všem cynic-
ky, usměvavě, jako by vypravoval něco vtipného. Říká pyšně: „Mým 
úkolem bylo utužit v Americe diskriminaci Československa, aby se 
nám na cestě k socialismu šlo těžce, aby republika byla přivedena 
k marshallisaci8. Jsem nepřítelem tohoto zřízení!“9 A přitom si pečli-
vě, velmi pečlivě upravuje mikrofon, aby ani slabiku neřekl vedle. Dál 
o něm psát je zbytečné, slušnému člověku se prostě hnusí.

Slyšel jsem tři z třinácti zrádců. Všichni nám ztěžovali naši cestu 
k blahobytu a štěstí. Mezi nimi jsou tři ženy, udržovatelky věčného 
života na této krásné zemi. A tyto tři ženy se svými kumpány vědomě 
připravovaly válku, aby byly zabíjeny naše děti.

Třináct zrádců říká: Ano, jsme vinni! Soudci musí vyslovit tvrdý 
rozsudek – vždyť jde o mír.

OTTO JEŽEK, dělník

Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 132 z 6. června, s. 5. 

1  Otto Ježek (1896–1957), dělnický básník, objevený díky akci „Pracující do lite-
ratury“. Publikoval především v denním tisku oslavné básně na komunistický 
režim a jeho představitele (např. Gottwaldův úsměv, 1951). Vydal sbírky Chvalte 
tuto zemi (1952) a Růžový sad (1954).  

2  Jaroslav Kleiner  byl v dubnu 1942 popraven nacisty za odbojovou činnost 
v rámci organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme, spolu s ním byla uvězněna 
i jeho manželka. Ačkoliv tato skutečnost několikrát zazněla během jejího vý-
slechu před Státním soudem, v článku Otto Ježka o ní není jediná zmínka – 
patrně údaje o jejím věznění nacisty nebylo dovoleno publikovat.

3  Dle stenografi ckého záznamu Antonie Kleinerová  před soudem prohlásila tyto 
věty: „Pane předsedo, vybudovala jsem, a to hned po roce 1948, protistátní or-
ganizaci, jejímž cílem bylo pomocí rozvratné ideologie narušiti důvěru širo-
kých pracujících vůči vládě. [...] Ano, za tím účelem, abych rozrušila jednotu 
národa, proti lidově demokratickému zřízení.“ NA, f. Ministerstvo spravedl-
nosti, tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam 4. dne procesu s M. Horákovou 
a spol. (3. 6. 1950), s. 1/2 a 1/3.     
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4  Šifrování na základě modlitby Otčenáš používala odbojová skupina, ve které 
působila Antonie Kleinerová , za protektorátu. Po únoru 1948 si domluvila stej-
ný způsob šifrování s Růženou Pelantovou  před jejím odchodem do exilu, šifru 
však Kleinerová  (dle její výpovědi před soudem) nikdy nepoužila.   

5  Jednalo se o kostel Panny Marie Vítězné (tzv. Pražské jezulátko) v Karmelitské 
ulici, kde Antonie Kleinerová  se dvěma pracovníky norské ambasády domlou-
vala okolnosti odchodu Růženy Pelantové  do exilu. 

6  Dle stenografi ckého záznamu měl prokurátor Vieska  prohlásit: „Vidíte, jak 
to stoupalo: 2000, potom 90 000 Kčs a potom jste se již stal fabrikantem.“ 
NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam
4. dne procesu s M. Horákovou  a spol. (3. 6. 1950), s. 25/2.

7  Dle stenografi ckého záznamu O. Pecl  před soudem prohlásil: „Analyzovali 
jsme situaci v tom směru, že únorová prohra stran protikomunistických podle 
mého názoru spočívala především v jejich ideologické neujasněnosti, za dru-
hé v tom, že podceňovaly síly a význam komunistické strany [...] V důsledku 
toho, že proti ideologii komunistické, která má svou pevnou strukturu v mar-
xismu, nebyla postavena žádná ideologie silnější, musel být tento boj prohrán.“ 
NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam
4. dne procesu s M. Horákovou  a spol. (3. 6. 1950), s. 19/1.     

8  Míněno přijetí tzv. Marshallova plánu (European Recovery Program), ame-
rického plánu na hospodářskou obnovu válkou poškozených evropských stá-
tů, který na příkaz z Moskvy českoslovenští představitelé odmítli v červenci 
1947. 

9  Dle stenografi ckého záznamu Z. Kalandra  před soudem prohlásil: „Mým cílem 
bylo napomáhat tímto způsobem k utužení diskriminační blokády ze strany 
západních imperialistů proti Československu, aby se tím napomáhalo znemož-
nit další zdárný hospodářský vývoj v Československu za tím konečným cí-
lem, aby Československo bylo vpraveno na cestu k marshallisaci. [...] Byl jsem 
nepřítelem zřízení československé lidově demokratické republiky.“ NA, f. Mi-
nisterstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam 4. dne proce-
su s M. Horákovou  a spol. (3. 6. 1950), s. 26/3, 28/2.  
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D 87

1950, 6. červen, Praha – Článek básníka Jana Nohy 1 „Vidíte ve své pro-
pasti...“ otištěný v  Lidových novinách, který sděluje dojmy z návštěvy
4. dne procesu s Miladou Horákovou a spol. a velice ostře útočí na obža-
lovaného Záviše Kalandru  a celkově i na české intelektuály.2  

VIDÍTE VE SVÉ PROPASTI...

Před senátem Státního soudu v Praze stanul vzdělanec, inteligent, 
intelektuál Záviš Kalandra . Někdejší člověk, dnes velezrádce. Člo-
věk, který už ztratil lidskou podobu. Nelidský člověk. Odbytostnělá 
bytost, která do krve poraní srdce i duši pouhým jen pohledem. By-
tost strašlivě zohavená obludnou nenávistí i záští proti všemu, co má 
lidsky teplou podobu lidově demokratického dneška, a proti všem, 
kdo [sic] se slunečným znamením socialistického zítřka nesou tíhu 
i radost práce.

Člověk ledového záporu. Studená bytost, mrtvá už za živa, roz-
kládající všecko, čeho se dotkne. Bytost, která by bez chvění zabila 
dítě. Individualistický sobec, jemuž se svět a život zúžil do rakevního 
prostoru vlastní bytosti. Odtud, z tohoto prostoru, vidí už jen sebe, 
žije a cítí už jen sebe, a protože se rozkládá, hledá a nalézá symptomy 
vlastního rozkladu ve všem. Objektivně pak, s nutnou logikou zma-
ru, se zařazuje tam, kde rozklad vrcholí: do světa zahnívajícího staré-
ho řádu, jemuž slouží zbraněmi odpovídajícími: zradou, velezradou, 
jedem trockismu, který je poslední stanicí zrádc ů a velezrádc ů.

Záviš Kalandra  stanul v prostoru pro obžalované. Jeho odpověď 
na otázku, cítí-li se vinen, je i odpovědí na otázku, která by mohla 
zníti: Cítíte se ještě člověkem? Kdyby už neměl síly, aby odpověděl 
sám, odpověděl by za něj svět zdravých lidí, svět budovatelů lidské-
ho štěstí. Přestává být člověkem ten, kdo zradil svůj lid, svou zemi 
a vlast, avšak dvakrát přestává být člověkem ten, kdo zradil dělnic-
kou třídu a její stranu.

V roce 1936 byl Kalandra vyhnán z řad dělnického revolučního 
hnutí. V roce 1950 jako velezrádce jedinou větou vyslovuje to, oč 
usiloval: pokusit se zabránit výstavbě socialismu v Československu. 
Palčivá hanba zrady padá na tuto ohavnou tvář a k trockistovi, kte-
rý už ztratil všecko, zaznívají ještě poslední lidská slova prokurátora 
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dr. Kepáka : Vidíte ve své propasti, do které jste se dostal, ještě vůbec 
lidi…3

 Dělnická třída vynesla svůj rozsudek nad Závišem Kalandrou už 
roku 1936. Dávno s ním nemá co dělat. Jeho trockismus se stal prů-
vodním zjevem smrti zahnívajícího kapitalismu, stal se průvodním 
zjevem každé smrti. Jeho jedovaté ovzduší dávno spálilo okolo sebe 
všecko živé. Poušť, kterou kráčeli tito někdejší lidé, je celé prostoupila 
a oni sami se stali pouští. V Kalandrově konci se soumrak měšťácké 
inteligence proměňuje v poslední tmu, v propast, do které padají za 
tak či onak tragických subjektivních okolností zbytky této inteligen-
ce. Objektivně však je to nutný závěr procesu, na jehož konci dělnic-
ká třída provádí ozdravující vyříznutí odporného vředu. A zvyšuje 
ostražitost, bdělost a rozhodnost a nesmí váhat, aby učinila všecka 
opatření, která odejmou životní podmínky kalandrovštině. Soud nad 
ní nás poučil, že už jí nezbývá jiná oblast než oblast zločinu.
 V dopisech psaných v dubnu a v květnu roku 1937 psal St[ani-
slav] K[ostka] Neumann  toto: „Tu a tam některý poctivý vzdělanec 
prospěje a proletariát si váží vzdělanců, to je ovšem jisto, ale 80 % 
inteligentčíků je odporná, sobecká, domýšlivá banda. To jsou všichni 
ti Kalandrové a jemu podobní tatrmani. Celý ten ,trockismus‘ a co 
s tím souvisí je jen vzpoura inteligentů proti tomu, že dělnická tří-
da si v Sovětech dělá podle svého, a nikoli podle všelijakých inteli-
gentských koníčků a potřeb. Je to všude stejné, jako to vidíme u nás: 
za ,avantgardní‘ barák nebo za surrealistický obrázek nebo za jinou 
umíněnost prodá pan inteligent celý proletariát a Sovětský svaz. Vi-
děl jsem už do těch našich inteligentů dávno, a proto jsem s nimi 
přerušil všecky styky. Všickni zradí, všickni půjdou nazpět k malo-
měšťákům nebo přímo k reakci, poněvadž – obrazně řečeno – prole-
tariát v Sovětech se vrátí k Puškinovi  a vyhodí všecky ty dekadentní 
,avantgardisty‘. To má mnohem hlubší příčiny, než se pánům zdá, 
a je to docela správné, poněvadž nové socialistické generace se musí 
,vrátit‘ k přírodě, k lidovému umění a ke klasikům, aby se dostaly 
z dekadentní měšťácké džungle.“
 Naplnila se Neumannova  slova, že všickni zradí, že všickni půjdou 
nazpět k maloměšťákům nebo přímo k reakci. Záviši Kalandrovi  je 
s nimi dnes společná lavice obžalovaných, protože včera mu byla 
společná jejich džungle. Ale jako ji vykořenil lid Sovětského svazu, 
tak ji také vykoření lid svobodného Československa.
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Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 132 z 6. června, s. 5. 

1  Jan Noha  (1908–1966), socialistický básník, původním povoláním typograf. 
V druhé polovině 30. let působil v komunistické literární skupině U-Blok jako 
redaktor stejnojmenného časopisu, skupinu však v r. 1937 opustil po pole-
mice s S. K. Neumannem  ohledně stalinských moskevských procesů a knihy
A. Gida  Návrat ze Sovětského svazu, kterou Neumann  ostře zkritizoval publi-
kací Anti-Gide. (Blíže viz úvodní studie). Po válce se přihlásil k politice KSČ, 
v letech 1945–1952 pracoval jako provozní ředitel Státní tiskárny v Praze, poté 
působil jako tajemník Svazu čs. spisovatelů. Autor sociální a meditativní lyriky 
a též knih pro děti. O procesu s M. Horákovou  a spol. napsal též báseň Zvyšte 
bdělost, která vyšla 1. 6. 1950 v Lidových novinách (viz úvodní studie).   

2  Podobný článek ostře odsuzující Z. Kalandru  publikoval v Rudém právu i ko-
munistický básník Josef Rybák  (1904–1992).    

3  Dle stenografi ckého záznamu prokurátor Kepák  prohlásil: „Vidíte vůbec ve své 
propasti, do které jste spadl, lidi nebo jen špióny na šachovnici?“ NA, f. Minis-
terstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam 4. dne procesu 
s M. Horákovou  a spol. (3. 6. 1950), s. 32/2. 
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D 88

1950, 6. červen, Praha – Článek novináře Bedřicha Rohana 1 „Galerie 
zrádců“ otištěný v deníku Rudé právo, který pod dojmem návštěvy pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol. ostře odsuzuje obžalované, a to zejmé-
na Františka Přeučila , Záviše Kalandru  a Jana Buchala , jehož označuje 
za esesáka.2   

Galerie zrádců

Jaká to směs zločineckých ztroskotanců, která předstupuje v těch-
to dnech k výpovědi před Státním soudem v Praze. Jejich cesta začala 
různě. Ale jejich pohnutky k nejtěžším zločinům proti vlastnímu lidu 
byly stejné: spojuje je všechny nenávist k dělnické třídě, k pracující-
mu lidu, k lidové demokracii , k socialismu. Touto nenávistí jsou spja-
ti všichni: akcionář antracitových dolů, který byl i za první republiky 
odsouzen za sprostý podvod, ztroskotaní politikáři, bývalý továrník-
-milionář, který vystupoval pod rouškou ideologa „skutečné“ demo-
kracie, gangster, majitel nakladatelství, který organisoval teroristické 
skupiny, a trockistický zrádce dělnické třídy.

Ve svém velikášství se nejprve domnívali, že „lid“ půjde s nimi 
ochotně zpět do let Zenklových  žebračenek, do let, kdy v Českoslo-
vensku byl na milion nezaměstnaných. A když se přesvědčili, že lid 
s nimi nikdy nepůjde zpátky do poroby kapitalistického vykořisťo-
vání, zvolili cestu nejzločinnější: cestu válečných příprav. 

Přiznává to bývalá poslankyně za národně socialistickou stranu 
Horáková  s cynickou otevřeností: samozřejmě, počítala jsem s ato-
movou pumou. Samozřejmě, počítala jsem s tím, že ve válce budou 
zasahovány všechny cíle bez rozdílu. I Praha. I české a slovenské mat-
ky a děti. To vše patřilo do plánu Horákové  – plánu, který ztroskotal.

Všechen pracující lid naší vlasti buduje všemi silami krásnou so-
cialistickou budoucnost. Ale obžalovaná Zemínová , která tak čas-
to a tak demagogicky mluvila o „jediném“, „národním“ socialismu, 
v téže době vyzrazovala státní tajemství imperialistickým osnovate-
lům války, aby cesta československého lidu k socialismu byla zahra-
niční intervencí zatarasena. Zradila hrdinné úsilí milionů pracují-
cích, jejichž úspěchy byla ochotna dát na pospas těm, kdož ve Francii 
a Itálii dávají střílet do dělníků a v Malajsku a Vietnamu hromadně 
vraždí muže, ženy a děti.
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Před soudem stojí i bývalá národně socialistická poslankyně Klei-
nerová , která o sobě říká, že bývala „sociální pracovnicí“. Její nedáv-
ná činnost byla ovšem poněkud jiná než bývalá činnost sociálních 
pracovnic. Snažila se dát dohromady teroristické skupiny, které byly 
vyzbrojeny k tomu, aby sabotovaly, aby zastrašovaly a vraždily.

Jak se asi dívají na tyto bývalé poslankyně pracující ženy naší re-
publiky, které připojily miliony svých podpisů ke stockholmské vý-
zvě obránců míru, aby jejich muži a děti mohli žít v míru?

K této skupině politických ztroskotanců, které vítězný budova-
telský pochod našeho lidu vyhodil z jejich kariéristických kolejí na 
smetiště dějin, se důstojně řadí dva milionáři, kteří se činili jako 
„ideo logové“ zločinecké činnosti proti vlastnímu lidu.

Pro dr. Jiřího Hejdu  zločinecká činnost proti vlastnímu lidu nebyla 
ovšem nic nového. Stal se z milosti nacisty Preisse 3 vrchním ředite-
lem ČKD, pak továrníkem, který za nacistů z vykořisťování pracují-
cích ještě více zbohatl, a po válce vedla jeho cesta zcela logicky přes 
štvavé články v předúnorovém „Svobodném slově“ a přes požadavek, 
aby znárodněné podniky byly vráceny domácím i zahraničním kapi-
talistům, k vyzvědačství a velezradě.

Kariéra dr. Pecla  začala sprostým podvodem, za který byl před vál-
kou odsouzen k 15 měsícům do žaláře. Není ovšem divu, že si přesto 
podvodník Pecl  horoucně přeje návrat „starých, zlatých časů“. Vždyť 
přesto, že byl usvědčeným a odsouzeným podvodníkem, bylo mož-
né, aby se bezpracně stal milionářem a hlavním akcionářem antra-
citových dolů. Je přitom příznačné, že tento podvodník byl stoupen-
cem učení fašistického diktátora Mussoliniho , od něhož si přivlastnil 
myšlenku fašistického korporativního státu jako ideál „skutečně de-
mokratického“ Československa. 

Vedle těchto dvou bývalých milionářů-vydřiduchů se dobře vy-
jímá gangsterská postava Jana Buchala , esesáckého typu, který byl 
ochoten dělat vše, jen aby znemožnil cestu československého lidu 
k socialismu. Organisoval teroristické skupiny, které měly provést na 
Ostravsku puč. Hledal zrádce v armádě a SNB, shromažďoval zbraně, 
připravoval vraždy.

I obžalovaný Přeučil  se přiznává k vině na nejtěžších zločinech 
proti naší drahé vlasti. Svým povoláním soukromý nakladatel, který 
vydal knihu, doporučující „skvělé“ vlastnosti amerických atomových 
pum, řídil z pozadí teroristické skupinky v některých krajích, zpro-
středkoval a podával špionážní zprávy výrobcům atomových pum 
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a holedbal se ve funkci jakéhosi tajného „führera“, který se snažil, aby 
tu nejšpinavější spikleneckou a pučistickou práci dělali za něho jiní. 
Neštítil se proto ani nabádat své spoluspiklence k vraždám.

Jako poslední z těch, kdož v sobotu vypovídali před Státním sou-
dem, vystoupila pak ta nejhnusnější, nejodpornější postava celé této 
galerie zrádců: trockista Záviš Kalandra , renegát, zrádce dělnické tří-
dy.

V osobě Kalandry  předstoupila před soud postava (člověk tu těž-
ko říci), která nemá jiného cíle než ničit, co ostatní budují, která se 
vysmívá všemu krásnému úsilí lidstva. Sám o sobě cynicky prohlásil: 
„Začal jsem jako nepřítel Sovětského svazu, zradil jsem dělnickou 
třídu, končím jako velezrádce a šp ion.“

Tato odporná stvůra, která celým svým životem chtěla jen po-
škozovat zájmy pracujících, velmi rychle našla cestu k milionářským 
vydřiduchům typu Hejdy  a Pecla , k imperialistickým osnovatelům 
nové války. Od trockisty Kalandry  k špionu Kalandrovi  byl jen malý 
krůček.

Kalandra  představuje ve své osobě i novinářského prostituta, kte-
rý je za peníze ochoten napsat jakoukoliv lež a pomluvu. Prodával 
takové články zahraničnímu nepřátelskému tisku. Pro Kalandru  je 
snad nejpříznačnější, že zároveň – pod různými jmény – psal do ča-
sopisů jak sociálně demokratických, tak i národně socialistických.

Případ Kalandry  znovu ukazuje všemu našemu lidu, co se skrý-
vá za „ideologií“, která byť nejrafi novanějšími frázemi špiní Sovět-
ský svaz. Kalandrova  cesta k zradě vlastního národa začala nenávistí 
proti vlasti všech pracujících, proti Sovětskému svazu. Kalandrova  
cesta končí. Na lavici obžalovaných sedí zločinec z povolání: špion, 
velezrádce, sabotér.

Velkolepé byly plány těchto zločinců. Ale ztroskotaly, jak ztrosko-
tají všechny pikle a plány, které hrstka zločinných jednotlivců osnuje 
bez lidu a proti lidu.

Jejich odhalení a zneškodnění je velmi citlivou porážkou jejich 
zahraničních chlebodárců, kteří s nimi počítali jako s úspěšnými 
spojenci v připravované válce. Tak, jak se ukazuje dnes, „síla“ těchto
13 zrádců jako naprosto nemohoucí proti jednotnému lidu naší re-
publiky, tak vypadá i „síla“ hrstky válečných zločinců, kteří v zahra-
ničí ještě pokračují v přípravách nové války, v porovnání se stamili-
ony aktivních obránců míru.
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Defi lé těchto samozvaných „generálů bez vojska“, odhalených tu 
v celé jejich zrůdnosti a ubohosti, ukazuje všemu mírumilovnému 
lidstvu, že na jeho akční jednotě, na jeho bdělosti a ostražitosti ztros-
kotají všechny stejné zločinné pikle všech osnovatelů války.

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 133 z 6. června, s. 5.  

1  Bedřich Rohan  (1920–2006), spisovatel a novinář, původním jménem Fritz 
Rothbaum. Za druhé světové války emigroval do Velké Británie, kde sloužil 
u RAF, jeho rodiče zahynuli v Osvětimi. Po válce pracoval jako novinář v Ru-
dém právu, Mladé frontě, poté působil jako zpravodaj ČTK v Bělehradu a ve 
zpravodajském fi lmu. Odtud odešel s Jiřím Pelikánem do Čs. televize, kde se 
stal šéfredaktorem Televizních novin a později zpravodajem v Paříži. Po r. 1968 
emigroval opět do Velké Británie, kde působil jako novinář v BBC. Autor vzpo-
mínkových knih Kafk a bydlel za rohem (1997) a Ústecký šoulet (2000), v 50. le-
tech publikoval knihu Válka nebo mír? (1955). 

2  B. Rohan publikoval k procesu s M. Horákovou v Rudém právu 7. června 1950 
ještě obdobný text Tak skončí všichni.

3  Jaroslav Preiss  (1870–1946), fi nančník a národohospodář, absolvent Právnické 
fakulty UK. Za studií se účastnil tzv. pokrokářského hnutí, od r. 1904 praco-
val v Živnostenské bance, kde se vypracoval z pozice redaktora jejího listu na 
vrchního ředitele (v letech 1917–1938). Za první světové války se zapojil do 
protihabsburského odboje v rámci tzv. hospodářské Maffi  e, v letech 1916–1917 
vězněn. Po r. 1918 se angažoval v národnědemokratické straně a vyprofi loval 
se jako nejvýznamnější představitel čs. podnikatelského a bankovního sektoru. 
Za nacistické okupace byl vyšetřován gestapem a odsouzen k vysoké fi nanční 
pokutě. V květnu 1945 byl zatčen a obviněn z kolaborace, v dubnu 1946 dva 
dny po propuštění z vazby zemřel. V 50. letech komunistickou propagandou 
často prezentován jako fašista, kapitalista a vykořisťovatel.              
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D 89

1950, 6. červen, Praha – Reportáž „Pracující žádají přísné potrestání 
zrádců“ otištěná v deníku Práce, která informuje o uzavírání pracovních 
závazků vyhlášených v reakci na proces s Miladou Horákovou  a spol. 
a dále o přijímání rezolucí, z nichž některé požadují trest smrti pro všech-
ny obžalované.

Vlna rozhořčení nad činy kapitalistických špionů a

PRACUJÍCÍ ŽÁDAJÍ PŘÍSNÉ POTRESTÁNÍ ZRÁD CŮ

P r a h a (čekb) – Denně sleduje náš pracující lid s nevšedním zá-
jmem průběh procesu se zrádnými zaprodanci a zapřísáhlými ne-
přáteli lidově demokratického režimu, kteří se odpovídají ze svých 
zločinů proti státu a pracujícímu lidu před Státním soudem v Praze. 
Veliké rozhořčení naplňuje všechny poctivé občany naší republiky 
v době, kdy v celém světě vrcholí mírová akce, která dává všem pod-
něcovatelům nové války mohutně znějící pádnou odpověď: Mír na 
světě udržíme! A zatímco pracující lid zvýšenými pracovními výko-
ny, stálým zlepšováním práce upevňuje světový tábor míru, jehož 
záštitou je mohutný Sovětský svaz – pokoušela se ubohá hrstka zkra-
chovaných fabrikantů a přisluhovačů kapitalistů s pomocí zahranič-
ní vojenské intervence zvrátit naše lidově demokratické zřízení a na-
stolit otrokářský kapitalistický režim.

PŘÍSNÝ TREST ZRÁDCŮM NÁRODA! 
Množství resolucí, které denně docházejí Státnímu soudu v Praze, 

vyjadřují pevný postoj našich pracujících k lidově demokratickému 
zřízení a žádost všech poctivých občanů naší republiky o přísné po-
trestání obžalovaných. Z velkého počtu resolucí vyjímáme resoluci 
zaměstnanců vývozní a dovozní akciové společnosti Čs. keramiky, 
ve které mimo jiné se praví: „Vy, soudci, buďte si vědomi toho, že jste 
vykonavateli vůle pracujícího lidu, že soudíte nejhnusnější zločince, 
kteří se neštítili nejtěžších zločinů jen proto, aby prosadili svoje so-
becké cíle.“ – Nejpřísnější rozsudek žádají ve své resoluci zaměstnan-
ci n. p. Pražská Fruta. Stejný trest pro zrádce národa žádají všichni 
zaměstnanci Rakovnických keramických závodů, kteří se shromáž-
dili 3. června na celozávodní schůzi. Vimperské ženy ve své resoluci 
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praví: „My, ženy z Vimperka, z pohraničního města, my, které jsme 
oddané spolubudovatelky socialismu u nás, žádáme pro všechny ob-
žalované nejvyšší tresty!“

ODPOVÍDÁME VYŠŠÍMI PRACOVNÍMI VÝKONY

Naši pracující se však nespokojují jen se zasláním resoluce, v níž 
vyjadřují své rozhořčení a odpor ke zrádcům, kteří chtěli pomocí 
nové války a použitím atomové pumy zvrátit naši cestu pokroku. 
V odpověď se zaměstnanci závodů zavazují k vyšším pracovním vý-
konům, čímž posilují světový tábor míru a upevňují naši cestu k so-
cialismu. Zaměstnanci Žalhostické koželužny, n. p. TAN se v 6 ko-
lektivních závazcích zavázali, že sníží procento absence, zvýší kvalitu 
výrobků, zpevní normy a provedou řádnou prověrku pracovišť. Stej-
ně tak odpovídají zaměstnanci Stavebních závodů v Nové vsi u Li-
berce, kteří se zavazují, že překročí své socialistické závazky o 14 % 
a zvýší ostražitost a bezpečnost v závodě. Státní prokurátor Urválek  
dostal telegram od zaměstnanců závodu JUTA v Úpici, ve kterém 
mu pracující oznamují, že v odpověď válečným štváčům a rozvrat-
níkům vyhlašují od 5. do 10. června údernický týden. Zaměstnanci 
vysočanské automobilky Auto-Praga na celozávodní schůzi 5. června 
odsoudili činnost zrádných živlů a vyhlásili jak kolektivní závazky, 
tak i závazky jednotlivců. Karel Maršálek , jeden z nejlepších úderní-
ků závodu, přečetl v dopolední přestávce socialistické závazky členů 
svého oddělení a ostatní smlouvy, kterými odpovídají zaměstnanci 
na rozvratnický pokus spiklenců. Závazky členů oddělení J. Svobody, 
A. Chuděry, A. Knotka, K. Maršálka, V. Růžičky a ostatních předsta-
vují zpevnění norem o 3–22 procent. Uspoří tím závodu 100 000 Kčs. 
Techničtí úředníci Vaníček, Němeček, Formanová a jiní se připojili 
k akci závazky, spočívajícími ve zvýšení výkonu a ušetření pracov-
ních sil. Celkové úspory činí 300 000 Kčs.  

Práce. List Revolučního odborového hnutí (Praha), 1950, roč. 6, č. 131 
z 6. června, s. 1. 

a Nadepsáno menším písmem v záhlaví článku.
b Redakční zkratka.
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1950, 6. červen, Praha – Článek poslance Československé strany socialis-
tické Josefa Šafaříka 1 „Zrada programem“ otištěný v  deníku Svobodné slo-
vo, který odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  
a spol. a ostře útočí především na Miladu Horákovou , kterou přirovnává 
k manželce velitele nacistického koncentračního tábora Buchenwald.  

ZRADA PROGRAMEM

Pražský proces, ačkoliv není ještě skončen, již ve svých počátcích 
strhl masku s tváří odporné smečce zločinců a zrádců, patřících mezi 
nepřátele míru a pracujícího lidu celého světa. Ztrativše pocit lás-
ky i odpovědnost i k rodné zemi a jejímu lidu, ztrativše srdce i život 
v zločinecké hře o bytí i nebytí národa, s cynickou otevřeností před 
tváří národa prohlašují, že jejich rozvratnická, velezrádná, teroris-
tická a špionážní činnost směřovala k společnému cíli domácí i za-
hraniční reakce, jejž vytyčili emigrantští zrádci Petr Zenkl  a Hubert 
Ripka , to jest i za cenu hrůz a zkázy nové války docílit zvrat lidově 
demokratických poměrů a nastolit znovu předmnichovský kapita-
lismus. Za cenu milionů a milionů mrtvých a zničení měst a rodin-
ných krbů i lidského štěstí snažili se s anglo-americkými imperialisty 
i Hitlerovými  spolupracovníky vymazat republiku ze střední Evropy 
a pracující lid uvrhnout do nového námezdního otroctví fabrikantů, 
bankéřů, velkostatkářů a šmelinářů.

Zrádce Hubert Ripka  v dohodě s Wenzlem Jakschem  a Ottou 
Strasserem2 , bývalým Hitlerovým  spolupracovníkem, poslal dr. Mi-
ladě Horákové  zprávu, že ješitná kleinstaaterei – to jest soustava ma-
lých samostatných zemí a národů – je již překonána a na jejich mís-
to bude ustavena jakási středoevropská federace3, o které ještě před 
vítězným únorem snil a již ve své fantasii budoval.

Proti komu tato rozvratnická skupina žádala Petra Zenkla  a Hu-
berta Ripku  o anglo-americkou vojenskou intervenci? Samozřejmě 
že proti naší nejbezpečnější záštitě míru, proti Sovětskému svazu 
a zemím lidové demokracie , tedy také proti vlastnímu národu a rod-
né zemi. Tak daleko šla jejich chorobná nenávist k lidově demokra-
tickému zřízení a budovatelskému úsilí našeho pracujícího lidu, kte-
rý se v únoru 1948 zbavil kapitalistů a kolaborantů a vykročil směle 
k budování socialismu.
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Jaký je rozdíl mezi známou buchenwaldskou bestií – Elsou Ko-
chovou4  – která usmrcovala tetované politické vězně a z jejich kůže si 
dala zpracovat toaletní potřeby a vázat knihy, a mezi bývalou národ-
ně socialistickou poslankyní dr. Miladou Horákovou , která za cenu 
nové světové katastrofy chce docílit zvrat našich poměrů?

Jaký hnus musí zavalit každého poctivého příslušníka tehdejší ná-
rodně socialistické strany, který snad ještě až do stržení jejich zrádné 
masky na ně spoléhal a kvůli jejich rozvratnické činnosti dosud stál 
stranou socialistické výstavby této země. Jaké hluboké a veliké za-
dostiučinění dostává se těm tisícům a tisícům drobných příslušníků 
strany, kteří pod vedením svého předsedy ministra prof. dr. ing. E[ma-
nuela] Šlechty5  v únoru 1948 se přihlásili do obrozené Čs. strany so-
cialistické a v rámci obrozené Národní fronty pod vedením komu-
nistické strany Československa napomáhali k tomu, abychom i my 
po vzoru věrného spojence Sovětského svazu a jeho hrdinného lidu 
dospěli k socialismu v naší vlasti. Nad ztroskotanci této velezrádné 
skupiny, v nichž není kouska lidského citu, v nichž nikdy nebylo nic 
socialistického, kteří viděli jen sebe a svůj osobní prospěch, kteří žili 
a sytili svá nitra jen nenávistí k lidu a k lidově demokratické repub-
lice, slibujeme, že ještě s větším a horoucnějším úsilím se vrhneme za 
úzké spolupráce s komunistickou stranou, obrozenou Národní fron-
tou, za vedení presidenta republiky Klementa Gottwalda  a ve věrné 
družbě se Sovětským svazem do budování a upevňování míru, socia-
listické vlasti a radostného života národa a republiky.

Svobodné slovo. List Československé strany socialistické (Praha), 1950, 
roč. 6, č. 131 z 6. června, s. 7.

 

1  Poslanec ČSS Josef Šafařík  (osobní data nezjištěna) zasedal v Národním shro-
máždění za Východočeský kraj v letech 1948–1964. 

2  Otto Strasser  (1897–1974), německý politik, původně příslušník NSDAP. Se 
svým bratrem Gregorem , který zastával funkci župního vedoucího (gauleitera) 
NSDAP v Dolním Bavorsku, se pokoušel orientovat tuto stranu socialistickým 
směrem. Po konfl iktu s Hitlerem  opustil nacistickou stranu a založil vlastní po-
litické seskupení Černá fronta, v r. 1933 emigroval. Působil poté proti Hitlerovi  
v Rakousku, Švýcarsku a Portugalsku. Jeho spolupracovníkem byl radiotechnik 
ing. Rudolf Formis , zavražděný 23. 1. 1935 nacistickým komandem v hotelu 
Záhoří poblíž Slap, kde provozoval tajnou antinacistickou radiostanici vysíla-
jící do Německa.  
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3  Projekt středoevropské federace, která by dokázala odolávat hegemoniálním 
tlakům ze strany Německa i Ruska, nalezneme již v programu domácího neko-
munistického odboje Za svobodu. Do nové Československé republiky z r. 1941.

4  Míněna Ilsa Kochová  (1906–1967), rozená Köhlerová, manželka velitele kon-
centračního tábora Buchenwald. Absolvovala obchodní školu a pracovala jako 
sekretářka, v dubnu 1932 vstoupila do NSDAP. V květnu 1936 se provdala za 
SS-Standartenführera Karla Kocha  a krátce poté se s ním přestěhovala do jeho 
nového působiště v Buchenwaldu, kde porodila tři děti. Zde si počínala velice 
krutě a surově, týrala vězně jezdeckým bičíkem a nechávala se titulovat „veli-
telka“, ačkoliv ofi ciálně žádnou funkci v táborové administrativě nezastávala. 
S manželem zde pobývala do ledna 1941, vězni byla přezdívána „čarodějnice 
z Buchenwaldu“. V srpnu 1943 byli manželé Kochovi zatčeni a obviněni z ko-
rupce, v následném procesu byl Koch odsouzen k trestu smrti, zatímco jeho 
žena byla osvobozena. Koch  byl popraven 5. 4. 1945 v Buchenwaldu, týden 
před jeho osvobozením. Po válce byla Kochová  americkými vojáky zatčena 
a v r. 1947 odsouzena v hlavním buchenwaldském procesu za zločiny proti 
lidskosti k doživotnímu vězení. O rok později jí byl trest vzhledem k jejímu 
těhotenství snížen na 4 roky, což vyvolalo velké mezinárodní protesty a ved-
lo k obnovení soudního řízení v r. 1949. O dva roky později byla defi nitivně 
odsouzena k doživotnímu vězení. 2. 9. 1967 spáchala sebevraždu ve věznici 
Aichach, ve které byla za druhé světové války mj. vězněna Milada Horáková .           

5  Emanuel Šlechta  (1895–1960), národohospodář a politik, původním povolá-
ním strojní inženýr. Ve 20. letech pobýval v USA, od r. 1935 pedagogicky pů-
sobil na ČVUT a zároveň se angažoval v národněsocialistické straně. V letech 
1939–1945 vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Po válce byl jmeno-
ván předsedou národní správy Živnobanky, zasedal též v předsednictvu národ-
něsocialistické strany, kde působil ve prospěch KSČ. V únoru 1948 se stal čle-
nem Ústředního akčního výboru NF a podílel se na založení prokomunistické 
Československé strany socialistické, v jejímž čele stanul. V letech 1948–1960 
byl ministrem v komunistických vládách. V době procesu s M. Horákovou 
a spol. mu byla v některých rezolucích organizací ČSS vyjadřována jednoznač-
ná podpora. V r. 1960 spáchal spolu se svojí manželkou sebevraždu.        
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D 91

1950, 6. červen, Praha – Článek herečky Boženy Půlpánové1 otištěný 
v deníku Lidové noviny v rubrice „Před soudem lidu“, který ostře odsu-
zuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou a spol.    

Nemohu než se jen připojit ke slovům V. Laciny v jeho článku 
„Před soudem lidu“.2 Činy rozvratníků stojících před soudem jsou 
výrazem nejhrubšího buržoasního egoismu3. „Ať padají města, ať je 
zničena kultura, ať krvácí národ, ať trpí lid, jen když já budu zase 
vládnout, dostanu továrny a do mých kapes poteče zisk z mozolů 
pracujících.“ Američtí kapitalisté znají válku jen z novin, z radia, 
z doslechu, ale tito lidé prošli okupací, mohli vidět utrpení tisíců 
příslušníků svého národa, jejich zisku lačného egoismu se však ne-
dotklo nic.  
   
Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 131 z 6. června, s. 5. 

1  Božena Půlpánová (1900–1968), divadelní herečka. Nedokončila studia na FF 
UK v Praze, poté působila ve Švandově divadle, od r. 1928 byla v angažmá 
v Národním divadle, kde setrvala až do svého odchodu do důchodu v r. 1961. 
V r. 1935 navštívila SSSR a po návratu se pozitivně vyjádřila o tamním reži-
mu. Za nacistické okupace poskytla pomoc některým pracovníkům komu-
nistického odboje, na jaře 1942 se zúčastnila přípravy na vytvoření skupiny 
Národní revoluční výbor inteligence (jedním z aktivistů byl např. spisovatel V. 
Vančura). V souvislosti s touto činností byla v květnu 1942 zatčena gestapem 
a vyslýchána, po 8 měsících však byla propuštěna, údajně na základě výpovědí 
Julia Fučíka, který měl přesvědčit komisaře gestapa Josefa Böhma o její nevině. 
Po válce vstoupila Půlpánová do KSČ. V červnu 1951 se zavázala k důvěrnické 
spolupráci se Státní bezpečností, která byla pro její odmítavý postoj v násle-
dujících letech ukončena. Viz ABS, fond S, sign. S-53-4, fol. 21–25; nedatovaná 
zpráva StB o B. Půlpánové.

2  Míněn článek V. Laciny Čeští lidé?, otištěný v Lidových novinách ve speciálně 
zřízené rubrice „Před soudem lidu“ 2. 6. 1950. Jiný článek V. Laciny, napadající 
básníka Josefa Palivce, viz dokument č. 95.

3  V této souvislosti není bez zajímavosti, že Julius Fučík měl Boženu Půlpánovou 
údajně zachránit poukazem na její měšťácký původ, a tudíž nesmyslnost jejího 
zapojení do komunistického odboje.  
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D 92

1950, 7. červen1, Praha – Úryvek z projevu prezidenta republiky Klemen-
ta Gottwalda, pronesený ve vinohradské sokolovně k delegátům I. sjezdu 
Československého svazu mládeže, ve kterém ostře odsoudil obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou a spol., označil je za představitele staré-
ho podlého světa a do protikladu vůči nim postavil mladou budovatel-
skou generaci.2  

Soudružky a soudruzi, drazí hoši a děvčata!
Zdravím vřele váš sjezd a zdravím i celý ten milion svazaček a sva-

záků, kteří jistě alespoň srdcem jsou dnes s námi zde, na sjezdu.
Přišel jsem mezi vás opravdu rád. Činnost Svazu v posledním 

období, i velké manifestace 1. a 7. května ukázaly přesvědčivě, že 
nám v mládeži roste opravdu krásná a nadějná směna. A také hle-
díme-li nyní na váš sjezd, můžeme, myslím, plným právem říci: ano, 
naše mládež, toť květ, toť pýcha naší lidově demokratické republi-
ky. (Bouřlivý potlesk. Shromáždění povstává a provolává: „My jsme 
mládež nová, mládež Gottwaldova!“). 

Promiňte, že mimoděk přichází mi pro porovnání na mysl ješ-
tě jiné, zcela jiné „shromáždění“ z těchto dnů. „Shromáždění“ tam, 
v soudní síni na Pankráci. My starší – a již naši otcové – jsme zpívali: 
„Ať zhyne starý, podlý svět, my nový život chcem na zemi!“3 Nuže, 
tam, na Pankráci, na lavici obžalovaných sedí representace onoho 
„starého, podlého světa“. A vy zde, to je již sám nový svět, nový kve-
toucí život našeho národa. A srovnáme-li tyto dva světy – tu od-
pornou bandu zbankrotovaných politikářů, kapitalistických lokajů 
a cynických špionů na jedné straně a tento radostný a nadšený sjezd 
mladých budovatelů socialismu na straně druhé – pak věru není 
sporné, komu že již patří vítězství v zápase starého a nového světa, 
komu že patří budoucnost. 

Tu je tedy příčina, proč s hrdostí a pýchou hledíme na naši mlá-
dež. A měly by se nad tím dvojím obrazem též zamyslet, ale i za-
chvět černé duše reakčních zaprodanců a válečných štváčů tam za 
hranicemi. Řeč skutečnosti je zcela jasná: Pánové, vaše pře je v této 
zemi nadobro prohrána. Jako nezadržitelný, bouřlivý příval nastupu-
je nový, lepší život a smetá a smete všechno mrtvé a shnilé, všechnu 
veteš minulosti!
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O čem, soudružky a soudruzi, svědčí fakt, že můžeme dnes s tako-
vou hrdostí pozdravit naši mládež jako nadějnou směnu naší lidové 
demokracie . Svědčí o tom, že byla správná dosavadní politika naší 
vlády a Komunistické strany Československa vůči mládeži. Naše po-
litika dovedla získat mladou generaci, neboť jí směle dala všechny 
možnosti k uplatnění, dala jí veliký a vznešený smysl života, otevřela 
jí všechny brány do budoucnosti.

Svědčí za druhé o tom, že neměli pravdu fariseové, kteří před ně-
kolika lety licoměrně naříkali nad domnělou znemravnělostí mláde-
že. Naříkají, ronili krokodýlí slzy, ale sami se pokoušeli mládež de-
moralizovat a odrodit lidu. Ve skutečnosti naše mládež odolala se ctí 
tlaku hitlerovské okupace a dovedla se rychle orientovat i v novém 
národním životě. Ukázala se prostě hodnou svého lidu.

A za třetí musíme vysoko ocenit i zásluhu našich Svazů mláde-
že a jejich pracovníků. Český i Slovenský svaz mládeže i s pomocí 
Komunistické strany Československa svedly úspěšně boj o jednotu 
mládeže proti jejím reakčním rozbíječům a vychovaly takové funk-
cionářské kádry, které v krátké době dvou let od února 1948 doved-
ly učiniti ze sjednoceného Československého svazu mládeže milio-
novou organisaci. Všem těmto pracovníkům ČSM patří za to dík 
a uznání našeho lidu. (Potlesk). 

[...] a

(Poslední věty projevu vyslechli účastníci sjezdu vestoje. Po proje-
vu znovu propukávají nadšené ovace presidentu Klementu Gottwal-
dovi. Shromáždění provolává: „Ať žije soudruh Gottwald! „Stalin, 
Gottwald, Široký!“ „Gottwaldovi slibujem, že ho v práci nezkla-
mem!“)  

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 135 z 8. června, s. 5.  

a  Následuje 9 odstavců, které se netýkají procesu s M. Horákovou a spol. a ve 
kterých K. Gottwald vyslovuje úkoly, které ČSM čekají.

1  Projev byl pronesen 7. června, v novinách byl publikován o den později. Datu-
jeme jej podle dne proslovení, nikoliv dne otištění. Vycházíme z verze otištěné 
v Rudém právu.

2  Na sjezdu vystoupila s projevem též poslankyně a zástupkyně generálního 
tajemníka ÚV KSČ Marie Švermová, která o procesu s Miladou Horákovou 
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a spol. prohlásila: „Chceme, abyste nám pomáhali v boji proti všem nepřátelům 
naší vlasti, míru, lidskosti, proti nepřátelům mládeže, proti těm, k nimž patří 
všichni ti, kteří se v těchto dnech v soudní síni přiznávají, jaké zločiny páchali 
a jaké zločiny ještě horší připravovali.“ Blíže k osobě Marie Švermové (včetně 
citace z jejího projevu o M. Horákové z jara 1968) viz dokument č. 10, pozn.
č. 1. 

3  Jedná se o verš ze staré revoluční písně „Rudý prapor“, která se do českých zemí 
rozšířila na sklonku 19. století (byla přeložena z polštiny) a získala si oblibu 
mezi tzv. Omladináři, radikálními studenty, již byli uvězněni pro údajné proti-
rakouské spiknutí.     
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1950, 8. červen, Praha – Článek předsedy Svazu československých spiso-
vatelů Jana Drdy1 „Soud lidu“, otištěný v deníku Rudé právo, který ostře 
odsuzuje obžalované z procesu s Miladou Horákovou a spol. a útočí ze-
jména na Miladu Horákovou, o níž uvádí, že ztratila poslední zbytky 
lidské podoby.   

SOUD LIDU

Cynická zvrhlost, s níž promlouvá smečka záškodníků a špionů, 
stojících před soudem lidu, o svých zločineckých cílech – to je nej-
otřesnější a nejpodlejší zkušenost z tohoto procesu. Tito vyvrhelové 
se ještě nedávno halili do ušlechtilých masek. Tito vyvrhelové ještě 
nedávno odívali své rozvratnické a špionské záměry, namířené proti 
šťastnému životu našich pracujících, do „ušlechtilého“ pláštíku libe-
ralistických frází. Mluvívali často o svobodě. Dnes otevřeně, s odpor-
ným cynismem hovoří o svém skutečném pojetí svobody, které měli, 
o „svobodě“ ve stínu amerických tanků.

Oni ve všech pádech skloňovali slova národ, vlast. Dnes tu stojí 
před soudem lidu jako nejodpornější zrádci národa a vlastizrádci.

Jejich vlastizrada není nová. Jsou to přímí představitelé zrádného 
mnichovanství z r[oku] 1938.2 Jsou to přímí představitelé spřeženec-
ké kliky buržoasie a renegátů socialismu, která vedla krvavý útok na 
naši dělnickou třídu v dobách první republiky.

Jejich zrada není nová. Nový je jen onen zvlčilý cynismus, s nímž 
o této zradě dnes hovoří. Nový je ten klid otrlého zločince, s nímž 
taková Horáková přisvědčuje na otázku, zda počítala s válkou, zda 
počítala s tím, že by mohly být vražděny naše ženy a děti.

„V každém případě, když je válka, musíme počítat se zasažením 
všech cílů,“ odpovídá tato „žena“, jež ztratila poslední zbytky lidské 
podoby. Ano, v této odpovědi jsou obsaženi všichni ti zkrachova-
ní politikáři Zemínová, Horáková a Kleinerová, typičtí kapitalističtí 
dravci Pecl a Hejda, sluhovský kariérista Nestával3. V ní je obsažen 
sociálně demokratický renegát Dundr i zavilý trockistický vyvrhel 
Kalandra. V této odpovědi je obsaženo celé to spřeženectvo vlasti-
zrádců, rozvratníků a špionů.
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Teprve dnes před soudem si tato banda uvědomuje, proti jaké síle 
chtěla bojovat. Teprve dnes, kdy jejich spiknutí bylo rozbito, si uvě-
domují obrovskou tvořivou, mírovou sílu našeho pracujícího lidu.

Tento lid, který v únoru rázně zúčtoval se zjevnými nepřáte-
li republiky, zúčtuje dnes a zúčtuje i kdykoliv v budoucnosti s její-
mi skrytými nepřáteli, kteří se změnili v bandu špionů, rozvratníků 
a teroristů.  

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 135 z 8. června, s. 5.  

1  Jan Drda (1915–1970), spisovatel, novinář a dramatik. Po studiích na FF UK 
působil jako kulturní redaktor v Lidových novinách, za nacistické okupace 
pracoval jako scenárista pro společnost Lucernafi lm. Po válce se stal jedním 
z nejhorlivějších komunistů v kulturní sféře – po únoru 1948 byl jmenován 
šéfredaktorem Lidových novin a předsedou Svazu čs. spisovatelů (do r. 1956). 
V letech 1948–1960 byl též poslancem NS a 1952–1962 členem ÚV KSČ. Autor 
řady čtenářsky úspěšných knih (Městečko na dlani, 1940; Němá barikáda, 1946) 
a knih pro děti. V r. 1968 veřejně odsoudil invazi vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa.   

2  V této souvislosti není zcela bez zajímavosti, že jeden z nejčastějších terčů ko-
munistické propagandy kolem procesu s M. Horákovou a spol., Petr Zenkl, po-
dal během mnichovské krize na protest proti postupu vlády, jejímž byl členem 
jako ministr bez portfeje, demisi. Historik a esejista Jan Tesař jej proto označil 
za „jediného spravedlivého“ a přirovnal jeho postoj k chování Františka Krie-
gela v r. 1968.     

3  Josef Nestával (na rozdíl od Jana Drdy) se za druhé světové války zapojil aktiv-
ně do protinacistického odboje v rámci důstojnické organizace Obrana národa. 
Z německého vězení si odnesl těžkou tuberkulózu a byl shledán 65procentním 
invalidou. V r. 1945 odmítl právě s poukazem na své zdraví nabízenou funkci 
generálního tajemníka národněsocialistické strany, kterou pak přijal Vladimír 
Krajina. Jeho život, který je příběhem typického českého demokrata 20. stole-
tí (téměř čtvrtinu svého života strávil ve vězení), nenese (na rozdíl od života 
J. Drdy) známky konjunkturalistického jednání. J. Nestával se proti obvinění 
z kariérismu ostře ohradil mj. ve své závěrečné řeči před soudem.   
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D 94

1950, 9. červen, Praha  – Článek spisovatelky Aleny Bernáškové1 „Führe-
ři, specialisté a otroci“ otištěný v Lidových novinách v rubrice „Před sou-
dem lidu“, který na základě výpovědi Josefa Vávry-Staříka před soudem 
s Miladou Horákovou a spol. ostře útočí proti představitelům českoslo-
venské emigrace.2 

FÜHREŘI, SPECIALISTÉ A OTROCI

Proces se končí. Jak přibývalo dnů v soudní síni, odpadal nános 
na třinácti obličejích, až zůstala jedna jediná tvář a za ní jeden jedi-
ný úmysl: válka proti lidu pro koryto. Komu by to znělo příliš jasně 
a hrubě, byl ochoten posloužit sedmnácti stránkami svého elaborátu 
i hlaďoučký dvorní ideolog.3

Prosím pěkně: návrat bezpracných zisků, návrat prebend pro pár 
vyvolených, a to vše důkladně v krvi statisíců vykoupané. Návrat ka-
pitalismu s tenkou kůrkou, pod níž by probleskoval nový fašismus. 
Pro větší eleganci se tomu v elaborátu říkalo – korporativní zřízení 
podle vzoru Mussoliniho . Nuže, tento cíl bylo možno předpokládat 
hned, jak otevřeli vůdčí duchové bandy poprvé svá přehorlivá ústa. 
Ale jedna věc nebyla ze začátku tak jasná. Nebylo zcela jasné, jak si 
tito tvorové svoje eldorádo sami představovali v praxi, zač prodali 
svou duši, zač zradili, zač chtěli vraždit.

Tu se objevila osoba nejpovolanější – Josef Vávra  vulgo Stařík. Na 
komíhavém krku hlava s odstávajícíma ušima, vesluje rukama špion 
a vrah, bývalý učitel Vávra  z Baťova ráje. Maluje výstižný obrázek. 
Byl přiveden jako svědek a vyrábí ve svém hlase „spravedlivé“ roz-
hořčení, když mluví o zrádné emigraci – jak ji sám jmenuje. Dobře ji 
zná, však byl sám jejím členem a po západním Německu, v Rakousku 
a ve Francii se pohyboval jako doma, než byl dopaden, aby pykal za 
osnování vraždy majora Schramma.a  4

Vezměme to hned z kraje, z bývalého hlavního štábu Staříkova  
– z Řezna, kde fi guroval jako vedoucí člen tzv. českého komitétu, 
jehož předsedou byl pan profesor Bušek5 a pan docent Kovárna6 
prostým členem. Nuže páni profesoři zorganisovali v Ludwigsbur-
gu prototyp toho, jak si představovali vysoké učení pražské po své 
inauguraci, k níž si chtěli dát provraždit cestu. Když mohou být 
v Americe rektory universit generálové , proč by nemohl dělat rek-
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tora pan Bušek v Praze, když jako zbabělý vrah má ještě lepší kva-
lifi kaci.

Západní Německo vůbec je racionální velkotřídírna pro režim, 
který měl být u nás nastolen. Byly tu zhruba tři posady, jak je líčí Vá-
vra  vulgo Stařík. Třídili Američani. První posada – pro vůdce, které 
nutno pěstovat – Zenkl , Ripka , Feierabend7 , Černý8, Ingr9  atd. Dostali 
auta a přepychové byty, a když se na svém vykázaném písečku začali 
rvát, hezky si na ně Američané dupli. Pohrozili sebrat auta i bytečky 
a páni se hned položili na břicho v řadě svorně oddané Američa-
nům. Druhá posada byla pro menší slípky, které jako méněcennější 
element byly určeny k tomu, aby si své právo na posadu odpracovaly 
jako špioni. A třetí posada – pro emigrantský odpad, čili tzv. hladové 
emigranty. Stařík  o nich mluví zvlášť procítěně, neboť i on tak začí-
nal, než byly u něho objeveny vyšší kvality. Tento druh totiž nemá co 
prodat – ani postavení, ani informace, ani zvláštní kvalifi kaci. Mohou 
prodat jen svoje tělo. A i to je Američanům na obtíž, protože potře-
buje jíst. Stane se z nich beztvará hmota beznadějných otroků, která 
si dělá kyblíčky na jídlo z odhozených amerických konserv, půjčuje 
si lžíce a závidí německým zločincům, neboť ti mají v lágru dvojitý 
příděl. O jejich duševní pružnost se přitom starají odsunutí Něm-
ci. A tyto tři kategorie měly být dodrženy, až by vůdcové byli přišli 
k moci. Kategorie führerovské elity, kategorie nepostradatelných spe-
cialistů a ohromná většina národa jako otroci, kteří by žili na nižší 
úrovni než koloniální národy. Podle toho se již pilně řídil kolaborant 
a dnešní „sociální referent“ tzv. Rady svobodného Československa10 
A[rno] Hais . Ochotně zásoboval francouzskou vládu emigranty tam, 
kde každá jiná pracovní síla odmítla dělat. Odkud utekli Arabové, 
tam se dovezly jeho „sociální případy“.

Ale pan Hubert Ripka  si žije dobře – říká Vávra  vulgo Stařík – 
specialista, a rozhovoří se o kastě vůdců. Nuže vůdce Ripka  si chodí 
pro rozumy ke kolegovi führerovi de Gaullovi . Dobré jsou to styky 
a nejlépe se utužují v barech, kde se výhodně začíná vůdcovský den. 
Miliony, které Ripka  zdefraudoval za svého ministrování, tají rych-
le, a proto vůdcovský den pokračuje různými machinacemi, které 
nahrávají kolegové francouzští průmyslníci, a valutovými podvody, 
umožněnými francouzskými úřady na americký rozkaz. No, a pak 
je nutno pustit chlup pro ty různé emeritní poslance, velkostatkáře 
a fabrikanty, aby je člověk udržel jako věrné nohsledy, neboť každý 
má svou přesnou hodnotu v penězích. On ovšem, bohužel, musí za-
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chovávat jako prominent určitou formu. To bývalý poslanec národně 
socialistické strany Bartoš11  a lidé jeho kategorie si pořizují o něco 
„sympatičtější“ šmelinky. Bartoš  na příklad použil zdefraudovaných 
a emigrantských peněz na zakoupení výnosného nevěstince a jako 
doplněk si zorganisoval pašování kokainu. To pak je už jasné, že na 
řadové emigranty z peněz nezbývá nic. Když některý z nich ve své 
naivitě přišel za Ripkou , byl upozorněn na americké přísloví: čas jsou 
peníze. A verse pana Ripky  je – nemám pro vás čas, tedy nemám ani 
peníze. Dělám vyšší politiku. A tuto politiku vede z Ameriky pan 
Zenkl . 

Teď už je to tedy zcela jasné, jak si to Horáková  a spol. představo-
vali. Jako američtí gauleiteři12 by se u nás roztahovali vrahové s aka-
demickým titulem, velkodefraudanti, baroví štamgasti a pasáci ve 
velkém. S pracujícími by nakládali jako pan Pecl  se svými horníky.13 
A sluhové Boha typu opata Opaska14  by k tomu dali své požehnání. 
Tak kalkulovali, ale nepočítali s lidem, tak jak s ním nepočítali nikdy. 
V tom byla osudná c hyba jejich kalkulace.

Jejich američtí pánové je odepíší jako další ztrátovou položku 
„studené války“.

Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 134 z 9. června, s. 6. 

a V textu chybně uvedeno „Šrama“.

1  Alena Bernášková (1920–?), spisovatelka a novinářka, za nacistické okupace 
působila jako učitelka a herečka. Po válce pracovala na ministerstvu informací 
a osvěty, v letech 1948–1951 pak jako redaktorka Lidových novin. Později půso-
bila v nakladatelství Čs. spisovatel a zastávala funkce ve Svazu čs. spisovatelů. 
Autorka knih pro děti, budovatelských próz (Cesta otevřená, 1950) a reportáž-
ních knih z USA, západní Evropy a Asie, v letech 1956–1960 poslankyně NS 
(získala mandát po rezignaci Jarmily Glazarové).      

2  Z publikovaného textu se zdá velice pravděpodobné, že autorka 7. června osob-
ně navštívila 7. den soudního jednání procesu s M. Horákovou a spol.  

3  Míněn patrně O. Pecl, který 7. 6. vypovídal před soudem ohledně ideového 
programu údajného záškodnického spiknutí. Pecl dle stenozáznamu prohlásil: 
„Tam nejsou poznámky, aspoň já jsem to nikdy neprobíral s referentem. Měl 
jsem jen 17 stránek ideologie napsaných, toto je stará práce, nějakých 10, 15 
let.“ NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, stenografi cký zá-
znam 7. dne procesu s M. Horákovou a spol. (7. 6. 1950), s. 13/3.      
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4  Míněn Augustin Schramm (1907–1948), komunistický politik a partyzán, pů-
vodním povoláním barvíř. Od mládí byl aktivně činný v sudetoněmeckých 
komunistických organizacích, v letech 1931–1938 člen ÚV KSČ. Od r. 1939 po-
býval v SSSR, kde absolvoval zpravodajskou školu NKVD. V letech 1944–1945 
působil v hodnosti majora jako politický komisař v Ukrajinském štábu party-
zánského hnutí v Kyjevě, kde organizoval odesílání partyzánských výsadků na 
německé území. Po válce působil v aparátu ÚV KSČ jako vedoucí partyzán-
ského oddělení a též jako funkcionář v organizacích protinacistických odbojá-
řů. 27. 5. 1948 byl ve svém bytě zavražděn. Z tohoto činu byl obviněn student 
Miloslav Choc, který se sice nejprve k vraždě přiznal, ale později toto přiznání 
před soudem odvolal. Přesto byl odsouzen v listopadu 1948 k trestu smrti a ná-
sledně popraven.                 

5  Míněn Vratislav Bušek (1897–1978), právník a politik národněsocialistické 
strany. Studoval na univerzitách v Praze, Paříži a v Římě, od r. 1929 působil 
jako řádný profesor práva, v letech 1936–1937 rektor Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Za nacistické okupace se (na rozdíl od A. Bernáškové) zapojil do 
domácího odboje a v letech 1942–1945 byl vězněn v nacistickém koncentrač-
ním táboře Mauthausen. Po únoru 1948 odešel do exilu, kde se v uprchlickém 
táboře v Řezně seznámil s Vávrou-Staříkem a studentem Miloslavem Chocem. 
V důsledku toho byl označen spolu s dalšími exulanty za iniciátora vraždy
A. Schramma a v listopadu 1948 byl odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti. 
V exilu působil jako redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa.   

6  Míněn František Kovárna (1905–1952), estetik, výtvarný kritik, publicista 
a spisovatel. Působil jako pedagog na FF UK. Po únoru 1948 odešel do exilu, 
v listopadu 1948 byl odsouzen stejně jako prof. Vratislav Bušek v nepřítom-
nosti k trestu smrti za údajné iniciování vraždy A. Schramma. Pobýval v Paříži 
a posléze v USA, kde byl publicisticky činný proti KSČ.   

7  Míněn Ladislav Feierabend (1891–1969), národohospodář a politik agrární 
strany. Za první republiky pracoval jako úředník v zemědělských organizacích, 
od r. 1930 ředitel Kooperativy. Za tzv. druhé republiky byl jmenován ministrem 
zemědělství, stejnou funkci zastával i v prvních protektorátních vládách a zá-
roveň působil jako zástupce agrárníků v odbojové organizaci Politické ústředí. 
V lednu 1940 odešel do exilu, kde byl posléze jmenován ministrem fi nancí v čs. 
exilové vládě, po roce 1945 vstoupil do národněsocialistické strany. Záhy po 
převzetí moci komunisty odešel se svou rodinou do zahranicí a působil ve Vel-
ké Británii a v USA, kde se angažoval v čs. demokratickém exilovém hnutí.     

8  Míněn Josef Černý (1885–1971), politik agrární strany, v letech 1918–1939 
poslanec NS, blízký spolupracovník a zeť Antonína Švehly, v letech 1936–1938 
zastával funkci ministra vnitra. Po válce obviněn z kolaborace, o dva roky poz-
ději Národním soudem osvobozen. Po únorovém převratu odešel do exilu, kde 
působil jako předseda agrární strany v exilu a funkcionář Rady svobodného 
Československa.     

9  Míněn Sergěj Ingr (1894–1956), generál a politik. Za první světové války byl 
příslušníkem čs. legií v Rusku, Francii a Itálii, zúčastnil se bitvy u Zborova. Po 
vzniku ČSR působil v různých armádních velitelských funkcích, v době záři-
jové mobilizace zastával post zástupce velitele III. sboru v Brně. Jako zásadní 
odpůrce mnichovského diktátu se účastnil jednání čs. generality o případném 
vojenském převratu začátkem října 1938. V březnu 1939 stál u zrodu vojenské 
odbojové organizace Obrana národa, o několik měsíců později odešel do za-
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hraničí, kde se stal posléze blízkým spolupracovníkem E. Beneše a ministrem 
národní obrany v exilové vládě. V září 1944 byl jmenován hlavním velitelem 
čs. branné moci, na nátlak komunistů byl však jako „reakční generál“ v dubnu 
1945 ze všech funkcí odvolán. Jeho obvinění z velezrady a následné vyšetřová-
ní bylo zastaveno na základě intervence E. Beneše a v září 1947 byl jmenován 
čs. vyslancem v Nizozemí. Po únoru 1948 na tuto funkci rezignoval a zapojil 
se do čs. exilového hnutí, kde organizoval zpravodajskou službu, působil též 
publicisticky v rozhlasové stanici Svobodná Evropa.         

10  Rada svobodného Československa (RSČ) – organizace čs. demokratické-
ho exilu po únoru 1948. Byla založena 25. 2. 1949 ve Washingtonu, v jejím 
čele stál třicetičlenný výbor složený z bývalých ministrů, poslanců a dalších 
významných osobností čs. politického života (např. I. Ducháček , J. Firt , gen.
S. Ingr , A. Klimek , J. Lettrich , V. Majer , Š. Osuský , F. Peroutka , J. Slávik , J. Strán-
ský , H. Ripka  a další). V jejím čele stál až do r. 1974 bývalý náměstek předsedy 
vlády Petr Zenkl . Rada pravidelně komentovala dění v Československu, vydá-
vala periodika Zprávy a Hlas Československa. V r. 1993 byla reorganizována na 
Radu vzájemnosti Čechů a Slováků, v jejím čele stojí Mojmír Povolný.

11  Míněn Antonín Bartoš (1910–1998), důstojník a parašutista, původním povo-
láním poštovní úředník. Již před válkou se angažoval v národněsocialistické 
straně, aktivně se účastnil zářijové mobilizace. Na jaře 1940 odešel do zahrani-
čí, kde vstoupil do čs. zahraniční armády, sloužil ve Francii a posléze ve Velké 
Británii. V r. 1941 absolvoval školu pro důstojníky v záloze a přihlásil se do kur-
zu pro „zvláštní úkoly“. Byl vybrán za velitele parašutistického výsadku CLAY, 
který spolu s ním tvořili Jiří Štokman a Čestmír Šikola. Desant byl vysazen
13. 4. 1944 poblíž Holešova a stal se jedním z nejúspěšnějších parašutistických 
výsadků exilové vlády – navázal radiotelegrafi cké spojení s Londýnem, kontak-
ty s odbojovými skupinami a organizoval ozbrojené vystoupení proti okupan-
tům v závěru války. 9. 11. 1944 zaslal Bartoš exilové vládě radiogram, ve kterém 
mj. stálo: „Budou-li vyzbrojeni jen partyzáni, jak je tomu dosud, a to z Výcho-
du, bude vliv Východu absolutní. V tom by nebezpečí netkvělo, ale lůza, býva-
lí komunisté, získají celý vliv na vytvoření národních výborů a tím dají směr 
celému dalšímu politickému vývoji. Třebaže dnes ubezpečují o naprosté od-
danosti presidentovi Benešovi, nevíme, kdo se v tomto politickém směru ještě 
vynoří a jaký vliv získá.“ Tato depeše byla později komunistickou propagandou 
a historiografi í často citována jako důkaz „reakčního“ smýšlení západních pa-
rašutistů. V letech 1945–1948 byl Bartoš poslancem za národněsocialistickou 
stranu, dva dny po „vítězném únoru“ odešel do exilu, kde aktivně působil ve 
zpravodajských službách proti komunistickému režimu v Československu.              

12  Gauleiter (župní vedoucí) – vysoký funkcionář NSDAP. Hojné používání toho-
to termínu komunistickou propagandou v souvislosti s čs. exilem a americký-
mi politiky má navodit dojem ideové příbuznosti nacismu s politikou západ-
ních demokratických velmocí.  

13  V rámci 6. dne procesu vystoupili před soudem jako svědkové Vojtěch Břečka 
a Josef Kašpar, kteří pracovali jako dělníci v dolu O. Pecla, a podali zde svědec-
tví o nelidských podmínkách, které zde údajně panovaly.  

14  Jan Anastáz Opasek (1913–1999), římskokatolický kněz a básník. Studoval te-
ologii v Praze a v Římě, v r. 1932 vstoupil do řádu benediktinů. R. 1939 se 
stal konventuálním převorem Břevnovského kláštera, r. 1947 pak jeho opatem. 
V září 1949 byl zatčen StB a v prosinci 1950 odsouzen k doživotnímu žalá-
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ři (k tomuto procesu byla ministerstvem informací vydána propagandistická 
kniha Proces proti vatikánským agentům v Československu. Biskup Zela a společ-
níci, která je manipulativním prefabrikátem stenografi ckého záznamu soudní-
ho jednání). V procesu s M. Horákovou a spol. vystupoval jako svědek – jeho 
výpověď působí na fi lmovém záznamu značně podivně a vyvolává podezření, 
že byla učiněna pod vlivem chemických látek. Po propuštění v r. 1960 praco-
val jako stavební dělník a skladník. V r. 1969 odešel do exilu a působil nadále 
v benediktinském klášteře v bavorském Rohru, kde vyvíjel značnou kulturní 
a organizační aktivitu. Po návratu do vlasti v r. 1990 působil opět jako opat 
Břevnovského kláštera, od r. 1993 jako arciopat. Autor řady teologických textů, 
básnických sbírek a vzpomínek Dvanáct zastavení (1992).
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D 95

1950, 9. červen, Praha – Článek spisovatele Václava Laciny1 „Prokletý 
básník“ otištěný v Lidových novinách, který útočí na literární a politic-
kou činnost básníka a diplomata Josefa Palivce2, který vystupoval jako 
svědek v procesu s Miladou Horákovou a spol. a později byl odsouzen 
k 20 letům vězení.   

„Prokletý básník“

Není to činnost básnická, o které vypovídal v úterý dopoledne
dr. Josef Palivec, spisovatel a ministerský rada ve výslužbě. Soud se 
ho netázal na abstraktní lyrické vidiny, kterými plnil své verše. Otáz-
ky se týkaly činnosti mnohem konkrétnější a prozaičtější, činnosti, 
kterou vyslýchaný básník, mluvě o jednom z obžalovaných, nazval 
„kritickým postojem“ k nově vytvořeným poměrům v republice, kte-
rou však věcní mužové zákona označují jednoduchým a nedvojsmy-
slným slovem špionáž.

Svědeckou výpověď Josefa Palivce i jeho činnost vůbec bude hod-
notit soud; nás zajímá jako básník. Je nesporná umělecká hodnota 
jeho děl, původních i překladů, pokud rozumíme uměním technic-
kou dovednost ovládat slovo a stavět velezdobně básnické obrazy. 
Jiná je ovšem otázka, co tahle poesie dá čtenáři, nejen prostému čte-
náři, ale každému, který si neplete verše s křížovkami nebo s opiem, 
který z nich chce načerpat větší chuť k životu, odhodlání k práci 
a elán k pochodu do lepších časů. Josefa Palivce, jako mnoho jiných 
básníků, těžce poznamenal Paul Valéry3, básník cizí životu, žonglér 
slov a obrazů, alchymista verše. Mnoho nonvaleurů se hřálo na lyric-
kém ohníčku Valéryově, nejedna nadaná hlava třeští z jeho hašiše. Je 
to poesie, a to platí i o díle Palivcově, žijící v docela uzavřeném světě, 
ve vzduchoprázdnu, kde nemůže vypučet živý organismus, kde ros-
tou jen křehké květy z barevného skla.

Palivcova ostatní činnost je poznamenána jeho poesií, nebo chce-
te-li, i jeho činnost nezůstala bez vlivu na jeho poesii, obojí se tedy 
splétá v jedno. Tvrdí-li, že diplomatická zápletka může býti závaž-
nější než válka, neříká to jen proto, aby se sebe setřásl podezření, že 
s válkou počítal a přál si ji; tohle jeho mínění může být docela upřím-
né, pokud u literátů jeho druhu je možná vůbec nějaká upřímnost. 
Snad skutečně věří, že se dějiny tvoří jednáním diplomatů, že dějinné 
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události závisí na obratnosti, s jakou diplomaté stylisují své nóty. Lze 
však uvěřit, že skutečně věří? Salonní kouzelník řekne „abrakadabra“ 
a vytáhne z cylindru živého králíka, kterého si připravil, kterého ne-
přičarovalo teprve magické slovo. Básník-diplomat sestavuje umná 
zaklínadla, v první funkci veršem, ve druhé prózou; ale stará se, aby 
jeho nóty a demarše byly pěkně, ovšem neviditelně, podepřeny ma-
kavými hospodářskými argumenty, aby magická síla jeho slov byla 
podezděna docela surovou válečnou hrozbou.

Činnost diplomatů-špionů zhodnotí soud, před soudem čtenářů 
stojí básníci.4 Proč někteří z nich dávají národu zmatené vidiny, plné 
slovní i zvukové obratnosti, ale vnitřně prázdné a neživé? Odpověď 
najdeme tam, kde spolu souvisí obojí činnost Palivcova. Jeho zrada 
na vlasti měla narušit náš hospodářský život, naší schopnost obrany 
proti škůdcům. I jeho básně, které jsou zradou na umění jako zdroji 
životního elánu, sledují stejný cíl: zmalátnit čtenáře, zamotat ho do 
pavučin pomyslů, odtrhnout ho od života. Netřeba se bát, že také jiní 
básníci nebo čtenáři, opojení Palivcem, skončí jako špioni; nechť si 
však uvědomí, že mohou skončit jako suché ratolesti na národním 
kmenu, a to už by byl dost smutný osud. Je vábné a efektní říkat si 
nad svými skleníkovými jedy prokletý básník; ale podívejme se pod 
jeho masku, navrch bizarně pomalovanou, a uvidíte, že je zespodu 
z papíru a to, co se pod ní skrývá, že není prokletý básník, ale nic než 
zatracený literát.  

Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 134 z 9. června, s. 6. 
                            

1  Blíže k jeho osobě viz dokument č. 1, pozn. č. 2.
2  Josef Palivec (1886–1975), básník, překladatel a diplomat, švagr Karla Čapka.

R. 1905 byl vyloučen z gymnaziálních studií kvůli studentskému časopisu, kte-
rý vydával. Maturitu absolvoval až r. 1918, později studoval právnickou fakul-
tu, kterou zakončil doktorátem v r. 1934. Za vyhýbání se službě v rakousko-
-uherské armádě byl po vypuknutí první světové války odeslán jako dezertér 
na srbskou frontu, kde byl zraněn. Sloužil poté jako úředník v pražském Ko-
respondenzbureau, odkud dodával protihabsburskému odboji tajné zprávy. Po 
vzniku Československa vstoupil do diplomatických služeb – působil v Ženevě 
a v Paříži, v letech 1930–1938 pak na ministerstvu zahraničí v Praze. V r. 1930 
se oženil se sestrou bratří Čapků Helenou, jeho bratr Václav, podnikatel a me-
cenáš, věnoval Karlu Čapkovi jako svatební dar usedlost ve Strži u Dobříše. Od 
počátku okupace byl činný v protinacistickém odboji, v lednu 1945 byl zatčen 
a do konce války vězněn na Pankráci. Po válce se vrátil do diplomacie, v r. 1948 
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byl dán do výslužby. V r. 1949 byl zatčen StB a o dva roky později odsouzen na 
20 let vězení, později mu byl trest na základě intervence spisovatelů snížen na 
polovinu. V procesu s M. Horákovou a spol. vystupoval jako svědek, propuštěn 
byl v r. 1960. Je autorem řady básnických skladeb navazujících na máchovskou 
tradici české poezie (Naslouchání, Pečetní prsten) a též překladů z francouzštiny, 
především díla Paula Valéryho.               

3  Paul Valéry (1871–1945), francouzský básník, fi lozof a esejista. Vystudoval prá-
va na univerzitě v Montpellier, poté pracoval v tiskové agentuře a jako redak-
tor ve francouzském ministerstvu obrany. Ve 20. letech byl považován za nej-
významnějšího žijícího francouzského lyrického básníka, psal též fi lozofi cké, 
kulturní a estetické eseje. Jeho texty vycházely v předválečném Československu 
v překladech J. Palivce, B. Reynka či J. M. Kvapila.       

4  Čtenáři skutečně vynesli soud. Zatímco Lacinova kniha byla naposledy vydá-
na v r. 1988 (Tuzemské výtržnosti), Palivcovy básně, překlady i dopisy z vězení 
vyšly po r. 1989 opakovaně jak v souborných vydáních, tak jednotlivě. Palivec 
byl též vydáván v období 1968–1969, poté jeho básně vycházely v exilu.
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D 96

1950, 9. červen, Praha – Reportáž otištěná v deníku Lidová demokra-
cie, která popisuje přijímání rezolucí odsuzujících obžalované z procesu 
s Miladou Horákovou a spol. a přináší úryvky z rezoluce římskokatolic-
kých kněží a z rezoluce zaměstnanců ústředního sekretariátu Českoslo-
venské strany lidové.         

Rozhořčení čs. lidu na zločiny rozvratníků

Resoluce a telegramy z nejrůznějších míst republiky
ča – Praha: Vzrůstající pobouření a spravedlivý hněv pracujících 

nad zločiny 13 velezrádců a přisluhovačů imperialistů souzený[ch] 
před Státním soudem v Praze se zračí ve stále větším počtu resolucí, 
přicházejících z nejrůznějších míst republiky. „Jsme pobouřeni cy-
nickým doznáním dr. Horákové, ,odmítáme americký způsob živo-
ta‘, jak je uplatňován v Řecku, Itálii, zmarshallisované Francii, jako je 
ideálem dr. Hejdy,“ praví zaměstnanci velkodistribučního podniku 
v Praze v resoluci ze dne 7. června, kterou zaslali Státnímu soudu 
na Pankráci a ministerstvu spravedlnosti ze své celozávodní schůze. 
Svaz československých spisovatelů, odbočka v Brně, praví v resolu-
ci: „Proces se skupinou zrádných reakčních politiků je také pro nás, 
tvůrčí pracovníky, novým poučením a novou zkušeností. Vyslovu-
jeme-li a píšeme-li dnes slova bdělost a ostražitost, nechť je píšeme 
a vyslovujeme tak, aby každý pochopil, že nemají být pouhou výzvou 
[k] pasivní obraně, nýbrž aktivním bojem proti nepřátelům klidu 
a pořádku v naší vlasti.“

Resoluce římskokatolických kněží
Římskokatoličtí kněží, shromáždění na své nedávné arcidiecésní 

poradě na arcibiskupské konsistoři v Olomouci, přijali jednomyslně 
usnesení, ve kterém se praví: „Odsuzujeme ty, kteří právě stojí před 
spravedlivým soudem našeho lidu. V době, kdy náš lid podepsal ma-
nifestačně mírovou resoluci, vyslovil se proti válce a pro zákaz ato-
mové zbraně, ukázali se ti, kteří dnes stojí před Státním soudem, jako 
osnovatelé nové světové války proti našemu pracujícímu lidu. Zvláš-
tě jsme rozhořčeni tím, že tito osnovatelé nové války se neštítili pro 
své rozvratnické cíle zneužít náboženství, a litujeme i toho, že někteří 
naši arcipastýři se podjali [sic] tohoto rozvratnického úkolu.
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Naše odpověď všem rozvratníkům: Nikdy nepřipustíme, aby bylo 
zneužito náboženství pro rozvratnické pikle podněcovatelů nové 
světové války, máme rádi náš pracující lid, máme rádi naši republi-
ku, a proto se hrdě hlásíme do řad budovatelů naší lidově demokra-
tické republiky.“

Na aktivu zaměstnanců závodu ČKD Stalingrad ve Vysočanech 
přednášel ve čtvrtek odpoledne1 náměstek ministra spravedlnosti
dr. A. Dressler o osnově nového trestního zákona.2 Za velké pozor-
nosti vyložil podrobně zásady, na nichž je tato osnova zbudována, 
a dotkl se všech důležitých změn, které přinese. Po diskusi byly ode-
slány telegramy předsedovi vlády Ant. Zápotockému, ministru spra-
vedlnosti dr. Š. Raisovi, ministru vnitra V. Noskovi a ministru ná-
rodní bezpečnosti L. Kopřivovi.3 V těchto telegramech zaměstnanci 
závodu ČKD Stalingrad sdělují, že se připojují k žádosti prokurátora 
o nejvyšší tresty pro odpornou skupinu domácích zrádců a špionů, 
stojících před Státním soudem, a slibují, že zvýší ve svém závodě i ve 
svém okolí bdělost a ostražitost proti sebemenšímu hnutí domácí 
i zahraniční reakce.

Udělení údernického štítu oddělení slévárny v n. p. MOTORLET, 
závodu Jana Švermy v Jinonicích, proces s rozvratnickou skupinou 
a nová úprava trestního práva byly ve čtvrtek odborářům v jino-
nickém MOTORLETu podnětem ke svolání celozávodní schůze, na 
níž účastníci vyslechli referáty o nutnosti zvýšené ostražitosti v zá-
vodě, o nové úpravě trestního práva a procesu s rozvratníky. Před 
účastníky manifestační schůze předstoupili také jednotliví úderníci 
a zaměstnanci závodu se svými novými socialistickými smlouvami 
a závazky, obsahujícími zpevnění norem, rozšíření soutěžení, pře-
vzetí patronátu, úspory pracovních sil, materiálu a snížení procenta 
zmetků, aby tak podepřeli jednomyslně přijatou resoluci proti roz-
vratníkům.

Prohlášení zaměstnanců ústřed[ního] sekretariátu ČSL
Závodní odborová skupina zaměstnanců ústředního sekretariátu 

Čs. strany lidové v Praze I. zaslala dne 6. t[ohoto] m[ěsíce] krajské 
odborové radě v Praze prohlášení tohoto znění: „Vážení soudruzi, 
přijali jsme s povděkem provolání KOR, jímž pracující všech závodů 
s hněvem a hlubokým opovržením odsuzují protistátní velezrádnou 
a rozvratnickou činnost skupiny, která se právě odpovídá ze svých 
činů před Státním soudem na Pankráci. Některým těmto spiklencům 
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se podařilo vlouditi se do obrozené Československé strany lidové 
a mařiti tak i naše úsilí budovat jednotu a šťastnou budoucnost ná-
roda za vedení dělnické třídy. Rozhořčeně odsuzujeme a odmítáme 
co nejrozhodněji tuto zákeřnou činnost a zavazujeme se, že se věnu-
jeme s ještě větším úsilím budování šťastné budoucnosti českoslo-
venské lidově demokratické republiky a zvýšenou bdělostí a ostraži-
tostí budeme zajišťovat plody práce našeho lidu ve všech pracovních 
úsecích.“
 Účastníci 8. běhu internátního školení ČSL v Klínci u Prahy, sle-
dujíce po celý čas průběh procesu s vlastizrádci a rozvratníky re-
publiky, usnesli se jednomyslně na následující resoluci: „V době, kdy 
miliony lidí manifestují pro mír, skupina záškodníků a vlastizrádců 
kula pikle proti naší republice a snažila se o rozpoutání nové, strašné 
války. S hnusem a odporem dovídáme se po výslechu obžalovaných, 
že mezi těmito jsou i bývalí příslušníci ČSL. Svým postojem se vy-
loučili z našich řad, nemáme a nechceme míti s nimi nic společného, 
a žádáme pro ně, jakož i pro všechny ostatní obžalované, spravedlivý 
a přísný trest. “ 

Lid odpovídá svou prací
č – Praha: Současný proces se zrádci národa před Státním soudem 

v Praze ukazuje pravou tvář lidí a skupin, kteří se chtěli vydávat za 
jeho pravé dobrodince. Válkou chtěli dobýt ztracených posic a ná-
vratu dolů a jiných znárodněných podniků do svých rukou. Zrazo-
vali národ, připravovali teroristické skupiny, vraždili, a to všechno 
jen v zájmu svých kapes, bez ohledu na miliony pracujících, kteří si 
podle vlastní vůle budují šťastnou vlast. Není proto divu, že všichni 
poctiví a jen trochu přemýšliví lidé musí s rozhořčením odmítat ja-
kékoli „námluvy“ Západu, který to myslí s naším národem tak, jak 
to myslelo těch 13 obžalovaných velezrádců. Naši pracující odpo-
vídají svou prací, aby ještě více upevnili mírové snahy Sovětského 
svazu a všech zemí lidové demokracie. S radostí zaznamenáváme 
skutečnost, že hned toto pondělí 5. června byl denní plán těžby v os-
travsko-karvinských dolech splněn na 101,2 % a že 20 dolů splnilo 
a překročilo dané úkoly. Přitom bylo zaznamenáno množství tekto-
nických poruch a poruch technických. Důlní výkon byl proti před-
chozím dnům také větší a nadplán překročilo 7 dolů.

Ve středu došlo Státnímu soudu v Praze 550 resolucí, kterými náš 
pracující lid vyjadřuje své rozhořčení nad záškodnickou činnos-
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tí imperialistických agentů Horákové, Nestávala, Zemínové, Hejdy 
a spol.

Lidová demokracie. Orgán Československé strany lidové (Praha), roč. 6, 
č. 134 z 9. června, s. 6.   

a Redakční zkratka.

1 Jednalo se o 8. června 1950.
2  O dva roky později byl Alfréd Dressler vyloučen z KSČ a nastoupil do závodu 

ČKD jako dělník. Blíže k jeho osobě viz dokument č. 2, pozn. č. 3. 
3  Ladislav Kopřiva (1897–1971), komunistický politik, člen KSČ od r. 1921. V le-

tech 1936–1938 byl členem ÚV KSČ, ve stejné době zasedal v poslanecké sně-
movně. V r. 1939 byl zatčen a do konce války vězněn v koncentračních tábo-
rech, po osvobození byl zvolen předsedou Svazu osvobozených politických 
vězňů a jmenován přednostou Zemského národního výboru v Čechách. Od
r. 1945 byl členem ÚV KSČ a vedoucím jeho oddělení, v letech 1946–1952 čle-
nem předsednictva. Od května 1950 do ledna 1952 působil jako ministr národ-
ní bezpečnosti. V r. 1963 byl vyloučen z KSČ.          
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D 97

1950, 10. červen, Praha – Článek atleta Emila Zátopka1 „Rozsudek vy-
nesl všechen československý lid“ otištěný v deníku Rudé právo, který od-
suzuje jednání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou a spol. 
a schvaluje vynesený rozsudek.a 2

Rozsudek vynesl všechen československý lid

Slova pana presidenta, která pronesl na I. sjezdu ČSM, když cito-
val starou revoluční píseň „Nechť zhyne starý, podlý svět...“, jsou pro 
nás vlastně myšlenky, které nás vedou vpřed. A přece se našly zrůdy, 
které chtěly ničit naši výstavbu a cestu k socialismu. 

Počínání všech špionů a zrádců je hanebné a stejně tak pošetilé, 
protože náš lid, který si vybojoval lepší podmínky pro život, se jich 
nikdy nevzdá a dějinný vývoj se také již nikdy nevrátí do starých 
dob. Lidé se přesvědčili o štěstí socialismu, o shodě a spolupráci a ne-
dají si nikdy svá práva vyrvat z rukou. 

Diversanti se odsoudili sami svými činy – rozvratnictvím a pří-
pravou války proti vlastnímu národu.

Rozsudek je výstrahou pro všechny, kteří by u nás v Českosloven-
ské republice hledali působiště pro své hanebné cíle. Všichni naši 
pracující budují společně svůj lepší život a každý, kdo by chtěl na-
rušit naši společnou práci, skončí tam, kde skončila banda špionů 
a diversantů. 

Rozsudek vynesl všechen československý lid.
Jako příslušník československé armády vidím, že rozsudek – toť 

příkaz, který vyplývá z poctivé práce všech našich dělníků pro naše 
vojáky, aby pokojný život byl zachován.

Kpt. EMIL ZÁTOPEK        

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 137 z 10. června, s. 3.  

a  Článek je publikován pod souhrnným titulkem Všechen lid plně schvaluje roz-
sudek spolu s dalšími čtyřmi texty – Republiku si rozvracet nedáme od nositele 
vyznamenání III. stupně ze závodu TOS Josefa Sládka, Republika odměňuje po 
zásluze každého od údernice Merklínské porcelánky Rudolfy Petříkové a nepo-
depsaný text V JZD Býkov budou ostražitější.
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1  Emil Zátopek (1922–2000), atlet a olympijský vítěz. Absolvoval Baťovu školu 
mladých mužů ve Zlíně a vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, v le-
tech 1947–1969 aktivní důstojník čs. armády. Mnohonásobný mistr republiky 
v běhu na dlouhou trať, čtyřnásobný olympijský vítěz a držitel 18 světových 
rekordů. Jeho manželka Dana Zátopková (1922) je neteří generála Sergěje Ing-
ra. V letech 1968–1969 se účastnil tzv. reformního procesu (signatář prohláše-
ní Deset bodů z 21. 8. 1969), za což byl propuštěn z armády a vyloučen z KSČ, 
pracoval poté do r. 1989 jako dělník a úředník.            

2  Za tento článek odsoudil Emila Zátopka ve svém románu Sedmý životopis spi-
sovatel Ota Filip: „Emil Zátopek, náš idol, který se nebál zamilovat do dcery 
(správně neteře – pozn. aut.) prý zrádného emigranta, generála Sergeje Ingra, 
a vzít si ji za manželku, otiskl šestnáct dnů před popravou Milady Horákové, 
v sobotu 10. června roku 1950, v Rudém právu i na tehdy poblázněnou dobu 
mimořádně podlý a agresivní článek, v němž trest smrti nad Miladou Horá-
kovou, prý agentkou západních imperialistů, vítal jako vítězství socialismu.“ 
(FILIP, Ota: Sedmý životopis, s. 255). V kontextu celé kampaně však nelze podle 
našeho názoru Zátopkův text takto jednoznačně hodnotit. Za upozornění na 
Filipův text děkujeme PhDr. Ivaně Koutské a Jürgenu Martinu Moellerovi.          
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D 98

1950, 10. červen, Praha – Reportáž otištěná v deníku Lidová demokracie, 
jež mimo jiné přináší parafrázi telegramu římskokatolických duchovních 
z Ostravského kraje, který odsuzuje činnost obžalovaných z procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol., vyjadřuje pohrdání jimi a konstatuje, že česko-
slovenská vláda projevuje pro kněžské působení značné porozumění.   

Další četné protesty pracujících proti zrádcům

Telegram duchovních čs. části arcidiecése
Vratislavského a Ostravského kraje

čta – Praha: Ještě stále docházejí četné protesty pracujících z nej-
různějších podniků a organisací proti zrádcům odsouzeným před 
Státním soudem v Praze z doby trvání procesu. V četných protestech 
se pracující zavazují k dalšímu zpevňování norem ve výrobě, ke zvý-
šení produktivity práce a v neposlední řadě také ke zvýšení bdělos-
ti a ostražitosti. Předsednictvo Svazu československých výtvarných 
umělců prohlašuje, že se čs. výtvarní umělci vynasnaží ve svých dí-
lech ještě důkladněji a směleji než dosud odhalovat zvířecí tvář im-
perialistických válečných paličů a jejich nohsledů u nás a že budou 
nadále pracovat k tomu, aby se naše výtvarné umění stalo mocnou 
zbraní v mírovém budovatelském úsilí našeho lidu.

Horníci východočeských uhelných dolů, n. p., z dolu Jan Šverma 
reagují na podlou a zrádnou činnost rozvratníků zvýšeným úsilím 
o vyšší těžbu uzavíráním nových a nových socialistických smluv 
a závazků. Zaměstnanci a. s. Centrotex se zavazují odpracovat 2 ho-
diny ve prospěch pracujícího lidu naší republiky. Osazenstvo Morav-
skoslezských tiskáren, n. p., závod Ostrava se zavazuje, že na protest 
proti odsouzeným zrádcům ještě více zvýší své pracovní úsilí, zpro-
duktivní výrobu a svůj brigádnický závazek ve Vratimovské celu-
losce překročí o 30 %. Závodní skupina ČSM v n. p. Aero odpovídá 
odsouzeným zrádcům tím, že ještě pevněji sevře řady a zvýší své 
pracovní úsilí při plnění pětiletého plánu.

Obyvatelstvo hornické Karviné oznamuje k právě skončenému 
procesu, že zvýší ještě více pracovní úsilí, aby byl splněn stěžejní 
hospodářský úkol – co největší těžba uhlí.
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Římskokatoličtí duchovní československé části arcidiecése Vrati-
slavského a Ostravského kraje oznamují telegramem, že těžce nesou, 
že v době, kdy náš lid věnuje všechno své úsilí mírové výstavbě re-
publiky a vytvoření spravedlivého a společenského řádu, kdy zvláště 
na Ostravsku horníci a hutníci podávají rekordní dosud nevídané 
výkony a kdy tisíce mladých z celé republiky s nadšeným úsilím bu-
dují nové Ostravsko – průmyslové srdce republiky, se našli mezi ob-
čany lidé, kteří se pokoušeli naše budování bořit a uvrhnout náš lid 
do dřívější bídy a utrpení. V čele těchto rozvratníků stáli pravicoví 
předáci bývalé strany národně socialistické a strany lidové a pravi-
coví sociální demokraté, souzeni před Státním soudem v Praze. My, 
římskokatoličtí duchovní Ostravského kraje, žijeme v úzkém spojení 
s naším pracujícím lidem, cítíme s ním a přejeme mu zlepšení jeho 
životní úrovně. Dávno jsme se sešli s našimi budovateli na základě 
praktického života v nejužší spolupráci a plně oceňujeme skutečnost, 
že právě v přítomné době nacházíme u naší vlády pro své kněžské 
působení větší porozumění než kdykoliv předtím.

Duchovní nenacházejí dnes nikde lepšího přijetí než mezi pracu-
jícím lidem. Proto odsuzujeme všechny rozvratníky i záškodnickou 
činnost. Odsuzujeme pokusy o rozpoutání nové války a pohrdáme 
těmi, kteří zradili vlastní národ a dali se do služeb cizáckých nepřá-
tel republiky.                 

Lidová demokracie. Orgán Československé strany lidové (Praha), roč. 6, 
č. 135 z 10. června, s. 7.   

a Redakční zkratka.
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D 99

1950, 11. červen, Praha – Článek spisovatelky Jarmily Glazarové1„Nad 
procesem“ otištěný v deníku Rudé právo, který odsuzuje obžalované 
z procesu s Miladou Horákovou a spol., útočí na básníka Josefa Palivce 
a oslavuje dělnickou třídu.2

Nad procesem

Ty rovné, hnědé lavice obžalovaných jsou jako loď zatracenců ze 
starých obrazů. Staří mistři zpodobovali ovšem vášně a hříchy v je-
jich pravé a strašné podobě. Kdežto na lavicích pankrácké porotní 
síně sedí sbírka nízkých vášní, oděná maskou měšťácké ušlechtilosti. 
Z doktorských titulů, intelektuálského slovníku, společenské hlad-
kosti, z frází o svobodě, demokracii , liberalismu je utkán ten prů-
hledný plášť, do něhož zločinci chtějí ukrýt svou nenávist, nezříze-
nou ctižádost, ješitnost, chamtivost, věrolomnost a zradu. Jako nový 
prvek se do této sbírky mísí záštiplný a jedovatý smrtelný zápas umí-
rající třídy, která se zalyká svou nenávistí k vítěznému lidu.

Všichni doznali, všichni prohlásili, že sledovali zájmy kapitalis-
tické, všichni jsou usvědčeni, že pracovali proti dělnické třídě, proti 
lidu, proti našim národům. Všichni, jak tady sedí, i ti, kdo v úlohách 
svědků přistoupili, aby je svými výpověďmi usvědčili, jsou nejenom 
strašní tou temnou a ponurou hrůzou spáchaných zrad. Jsou vedle 
toho uboze a odporně směšní. S tlupou sto padesáti mužů se chtěli 
zmocnit vysílačky a za tři dny provést celostátní převrat. Jaká nezna-
lost, s jakou se odvažují hráti si na strůjce národního osudu právě ti, 
kteří národ vůbec neznají!

Tady je máme ve světle refl ektorů, v lučavce neúprosných otázek, 
které je z řečnických vytáček bezpečně vedou k jasnému Ano, ano, 
Ne, ne. Tady je máme, tu kastu, vychovanou vysokými školami první 
republiky, vychovanou její politickou koncepcí, s jejich zavilou a za-
slepenou záští k Sovětskému svazu, která ušlechtile a „objektivně“ 
stála nad bojištěm třídního zápolení a vymýšlela „čistou politiku“, 
„čistou poezii“, mluvila o humanitě a vynalezla si pojem „slušnos-
ti“ a tuto slušnost šířila z literárních salonů až po styk s henleinovci 
a ordnery.

Z tohoto podnebí vysokých sfér, ze vznešeného odstupu ovšem 
neviděli pracující lid.
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Co oni věděli o bídě v chatrčích, o nešťastných matkách, o malých 
nadaných dětech s jasnými talentovanými mozky, co věděli o horní-
kovi, který v antracitových dolech pana Pecla dobýval antracit pro 
jejich americká kamna, v jejichž teple se bavili duchaplným slovním 
šermířstvím, konversovali francouzsky a opájeli se „čistou poesií“ 
a ušlechtilým bezbřehým smutkem, který tak dobře slušel červené 
tváři kamen, krásnému účesu a pěstěným rukám. A básník ve smo-
kingu, ministerský rada Palivec, jim vymýšlel jejich smutky: „Tvá čer-
nokněžná tma, ó máti má, mne mámí. Co děláš? Nezvěstná má duše 
připadá mi. Rci, zda se naleznu? V svou hloubku fárám chtivě a při 
blikadle snu, jenž hoří zimomřivě, mhou tápu soumračnou a marně 
na dně jámy řeč hledám souznačnou: nic neodpovídá mi.“

V měkké atmosféře tohoto slušivého smutku cítili slušnost ke sta-
novisku majitelů dolů vůči hornickým mzdám. A když horníci za-
protestovali proti pánům, když zvedli hlas na obranu minimálních 
lidských požadavků, když chtěli o 20 haléřů víc za vykopaný metrák, 
tato společnost slušně a diskrétně souhlasila, aby se do té „beztvaré 
masy“ prostě střílelo. Protože přece jejich kamna musí hřát a lustry 
svítit a sporáky péci a koupelny fungovat. Zástupy pracujících hor-
níků, elektrikářů, instalatérů, všichni ti lidé bez tváře a beze jména 
to musejí udělat. Jinak to nejde na tom světě, přátelé, to je už jeho 
řád a běh.

A teď se stala ta úžasná věc, že se ta obrovská masa pracujících při-
hlásila o svá práva. O svoje přirozená práva na radost, na krásu, na 
umění, na všechno, co svýma rukama budují a čeho jsou jejich svěží, 
zdravé a talentované mozky schopny se zmocňovat. Privilegované 
vrstvy se zděsily. Ztrácely půdu pod nohama. Vznešení podnikatelé, 
bohatí obchodníci, vysocí úředníci, diplomati, politikáři a estéti jsou 
zděšeni. Strach ze socialismu, nenávist k Sovětskému svazu, k lidové 
demokracii , opovržení a nenávist k lidu a hlavně strach o pokojná 
dobrá bydla, bezpracné, vykořisťovatelské zisky, ten strach je sráží do 
smečky. Tady je právě ta vzpoura měšťáctví proti lidu. Tady vznikají 
ty okázalé štáby zvučných titulů, generální štáby s mocnou kapacitou 
velitelských hodností, ale bez jediného pěšáka, který by vybojoval je-
jich šílené bitevní plány.

Ani jediný, jediný dělník nenaletěl zoufalcům, kteří chtěli zastavit 
slunce, zvrátit běh světa, hnát řeky proti kopcům a zasáhnout do sou-
kolí dějinného procesu. Šedá a beztvará masa dostala tisíce, miliony 
radostných tváří. Miliony očí se rozzářily a miliony úst se zasmály 
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bílými zuby. Miliony rukou se vztáhly po radostné práci, po důstojné 
odměně za ni, po zdravých bytech, po teplých kamnech, po knihách 
a hudebních nástrojích, po všech druzích škol, až po obrozené uni-
versity, které nám vychovají docela jinou garnituru odborníků, nežli 
jsou ukázky, které tu sedí na lavici obžalovaných. Po kultuře, která 
teď přestane být výsadou privilegované třídy a stane se zbraní lid-
skosti a arsenálem duchovní výzbroje šťastných a svobodných lidí, 
jako je tomu v Sovětském svazu.

A proti tomuto nástupu, proti této epochální mobilisaci ná-
rodní síly, odhodlanosti, radosti ze života a touhy po štěstí tady teď 
sedí ten hlouček ztroskotanců, zrádců a špionů.

Je tu paní doktorka Horáková a paní Kleinerová, které pro 
zachování buržoasních výhod chladnokrevně a s otřásající bestiali-
tou spekulují na válku jako na jedinou záchranu svých posic. Dnes, 
kdy každý normální člověk ví, že prvním beranem, který by Ame-
ričané rozhoupali proti nám, by byli Amerikou vyzbrojení esesma-
ni? A tyto ženy, ty mohou s cynickou otevřeností mluvit o atomové 
pumě jako o svém nejvlastnějším a samozřejmém prostředku boje – 
dnes, kdy celý pokrokový svět s vášní a zanícením bojuje o jejich bez-
podmínečný zákaz. A vyvrhel společnosti, zkrachovaný trockista, se 
všemožně snaží přispět k diskriminační isolaci své rodné země, aby 
byla hospodářsky zničena a zotročena kapitalismem. A byznysmeni, 
kteří opatřovali důvěrné hospodářské zprávy, vyhledávali a zrazo-
vali naše přechodné úzké profi ly, aby zasáhli na nejcitlivějším místě 
a pomáhali ochromovat cestu vzhůru, tu nádhernou cestu své rod-
né země. A „spisovatel“, který za asistence „renomovaných“ kultur-
ních strážců vyráběl svou „čistou poesii“, píše teď zrádcovské zprávy 
o těžbě uhlí, výrobě oceli, o zemědělství a fi nančním hospodářství 
své vlasti svou rodnou řečí. Ejhle, úhlavní třídní nepřátelé!

Člověk se otřese hlubokým vnitřním záchvěvem, jestliže 
kdokoli z těchto podlých zrádců vysloví slovo „naše“ republika. Ti 
lidé nemají vlast, nemají domov, nemají na ně právo, jsou psanci 
v pravém slova smyslu.

Jsou to bratrovrazi. A stejným bratrovrahům a jejich chle-
bodárcům sloužili, sloužili proto, aby pro svoje sobecké, nízké, pro-
tilidové, kapitalistické zájmy ničili, ochromovali, vydali válce, ničení 
a zkáze svou vlast. Co se to vzdouvá v člověku, který sledoval tento 
proces?
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Soudruzi, řeknu to za sebe, ačkoli vím, že to říkám za přemnohé: 
Z nejhlubších hlubin bytosti, z nejhlubších hlubin srdce se vzdouvá 
úzkostná láska, zvedá se alarm všeho nervstva a všeho citu. Mobilisa-
ce k ostražitosti, mobilisace k přeúzkostné pozornosti, bdělosti, mo-
bilisace k znásobené oddané a věrné lásce k rodné zemi a národu.

My sami nejlépe víme, jak vypadá naše cesta vzhůru. Sami nejlé-
pe víme, jak velká, mocná a krásná dělnická třída nastoupila v čelo 
a stala se avantgardou našeho národa. My víme, co se děje v našem 
srdci, když vidíme defi lovat klidnou, sebevědomou, mohutnou sílu 
našich dělnických milic. My známe svou sílu a svou pravdu. Přesto 
však musíme bdít. Ta Fučíkova poslední slova se dnes stávají závětí 
tisíckrát platnější nežli kdykoli předtím. Musíme bdít, když jako řa-
doví vojáci obrovské mírové armády světa, bok po boku se Sovět-
ským svazem a se vším pokrokovým lidstvem, svádíme v dějinách 
lidstva nevídanou bitvu o mír. Banditi, paliči, cyničtí vrahové z řady 
sobeckých zrádců usilují o to, aby mařili tuto vášnivou, ušlechtilou 
snahu.

Pro lásku k této překrásné zemi, pro lásku k radostným lidem prá-
ce, pro lásku k dětem, květinám, polím a lesům, pro horoucí víru ve 
šťastnou budoucnost vlasti bděme nade vším, co by toto vše mohlo 
ohrozit. Milujme, pracujme, bděme.                                     

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 138 z 11. června, s. 4.  

1  Jarmila Glazarová (1901–1977), spisovatelka a novinářka. Absolvovala hospo-
dářskou a hospodyňskou školu a poté v letech 1922–1934 žila v Klimkovicích 
ve Slezsku se svým manželem MUDr. Podivínským. Po jeho smrti odešla do 
Prahy, kde se živila jako telefonistka a písařka, po úspěchu jejího románu Roky 
v kruhu (1936) se stala spisovatelkou z povolání. Po válce se angažovala v KSČ, 
v letech 1946–1948 působila jako kulturní atašé v Moskvě, v letech 1954–1956 
poslankyně NS. V r. 1959 byla jmenována národní umělkyní. Publicisticky od-
soudila obžalované z procesů s M. Horákovou a R. Slánským, za což byla kriti-
zována mladými literáty v době tzv. pražského jara. Autorka čtenářsky úspěš-
ných próz Advent (1939) či Vlčí jáma (1938), které byly též zfi lmovány. Její 
pohřeb doprovázely církevní obřady.          

2  Okolnosti vzniku tohoto textu, včetně původní verze, viz BÍLEK, Jan: Spisova-
telka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským. In: Politické pro-
cesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, Brno 2005, s. 234–249.  
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1950, 11. červen, Praha – Článek literárního vědce a tehdejšího děka-
na Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy profesora Bohuslava Havrán-
ka1 otištěný v deníku Rudé právo, který odsuzuje činnost obžalovaných 
z procesu s Miladou Horákovou a spol. a negativně se vyjadřuje o česko-
slovenské poúnorové emigraci.a

Jednali z hluboké nenávisti k lidu

Defi lovala před námi ve velkém procesu galerie zrádců, ano zrád-
ců lidu českého i slovenského, zrádců všeho kladného, co náš lid 
společným úsilím se Sovětským svazem a zeměmi lidové demokra-
cie buduje, zrádců míru a tím i všeho pokroku lidstva. Nebojme se 
označit je nejpotupnějším názvem; nelze mluvit o lidech svedených 
nebo nevědomých toho, co činí, leda o lidech zaslepených hlubokou 
nenávistí k lidu a jeho prospěchu, k pokroku, kteří ve spojení s ne-
přítelem rozněcují válku, jen aby nemuseli otevřít oči a vidět kolem 
sebe skutečnost. Všichni jsme věděli [sic], co podnikají; byli nato-
lik inteligentní a v „zahraniční politice“, anebo pravým jménem ve 
špionáži, zkušení, aby o tom nebylo nejmenších pochyb. S úžasem 
vidíme z procesu do všech podrobností hrůzný obraz duševní bídy 
části inteligentů a řemeslných politiků starého stranictví, spojených 
se sprostými kapitalistickými vyděrači, nepoučených historickým 
vývojem, ba ani Mnichovem, ale vidících jen svůj žok osobního zis-
ku, zištné službičkování tomuto žoku, zvráceně toužících po vlastní 
kariéře za každo u cenu.

Když jsme tak před 30 lety jako mladí dovedli se již rozhlédnout 
po tehdejší emigraci ze Sovětského svazu a vidět její soptící nenávist, 
spojující se kde s kým proti gigantickému růstu nového světa, říkali 
jsme si: Šťastná země, která se těchto lidí zbavila. Obdobně jistě sou-
dí mladá pokroková generace v západních zemích o emigraci naší. 
Přehlíželi jsme tehdy v mladistvém nadšení to, že i v Sovětském sva-
zu tehdy ještě zůstal vnitřní nepřítel, podněcovaný světovou reakcí, 
jenž musel být demaskován a zneškodněn. Zákony vývoje nedopus-
tily ani nám vnitřního nepřítele, který se sám již vyřadil z našeho 
celku, a je jen nezbytným důsledkem toho, že musí být demaskován 
a zneškodněn.
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Jsme vděčni soudu, že přísně a spravedlivě trestá nepřátele naší 
republiky, že chrání před záškodníky míru a svobody náš lid, naše 
děti a prostě všechno to, co mladého a krásného u nás vzrůstá; jsme 
vděčni, že myslil také právě v těchto dnech sjezdu na naší mládež 
a na její budoucnost.            

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 138 z 11. června, s. 4. 

a  Článek je publikován pod souhrnným titulkem Rozdrtili jsme bandu zrádců, 
rozdrtíme každého nepřítele lidu! spolu s čtyřmi dalšími texty – Byl to soud míru 
od Márie Lazíkové (údernice ze závodu Kovosmalt v Trnavě), Viděl jsem přelí-
čení se zrádci a špiony od Jana Hajniše (pracovníka JZD Bravantice), Dva světy 
od spisovatele Stanislava Neumanna a Vlastníma očima od Ludmily Cekotové 
(redaktorky Rudého práva).     

1  Bohuslav Havránek (1893–1977), jazykovědec a bohemista, absolvent FF UK 
(obory čeština, latina, slavistika a srovnávací literatura). Po studiích působil 
nejprve jako učitel na pražských gymnáziích. R. 1928 se habilitoval na FF UK 
a v letech 1929–1939 přednášel na MU v Brně. Od r. 1945 vyučoval na FF UK 
v Praze a stal se jejím děkanem. V letech 1952–1964 působil jako ředitel Ústavu 
pro jazyk český ČSAV, zároveň vykonával funkci rektora Vysoké školy ruské-
ho jazyka a literatury v Praze. Autor řady publikací, vůdčí osobnost Pražského 
lingvistického kroužku, spoluautor České mluvnice (1951) a vedoucí redaktor 
Slovníku spisovného jazyka českého I–IV.             
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D 101

1950, 11. červen, Praha – Článek novináře a pracovníka aparátu Ústřed-
ního výboru KSČ Václava Slavíka1 „V žoldu nepřátel lidstva“ otištěný 
v deníku Rudé právo, který velice ostře odsuzuje obžalované z procesu 
s Miladou Horákovou a spol. a zdůrazňuje jejich údajnou špionážní čin-
nost proti komunistickému Československu. 

V žoldu nepřátel lidstva

Všechen lid naší země soudil a odsoudil bandu velezrádců a špio-
nů. A spolu s námi ji odsuzují všichni svobodomilovní a čestní lidé 
na celém světě. Co chtělo těch třináct na lavici obžalovaných, kteří 
představovali vedení záškodnického spiknutí proti republice? Chtěli, 
aby jim a jejich imperialistickým chlebodárcům se dostaly do rukou 
naše závody, aby zatarasili cestu naší vesnice k socialismu. Pro tento 
cíl, pro zájmy kapitalistů a velkostatkářů počítali s válkou proti naší 
zemi, žádný prostředek jim nebyl dost ničemný, aby nebyli rozhod-
nuti ho použít.

Pozorně s odporem a hnusem hleděli zástupci pracujícího lidu 
v soudní síni do tváře obžalovaných. A podle výpovědí obžalovaných 
si ti v soudní síni a všichni v celé zemi, kteří proces sledovali v roz-
hlase a tisku, dělali správný obraz o Horákové, Nestávalovi, Hejdo-
vi, Zemínové, Přeučilovi, Buchalovi, Kleinerové, Peclovi, Kalandrovi, 
Peškovi, Dundrovi, Hostičkovi a Křížkovi.

Poznávali tváře starých rozvratníků a rozbíječů, kapitulantů z doby 
Mnichova, tváře agentů v žoldu nepřátel lidstva. Byly strženy jejich 
masky. Hle, to jsou oni! Nepřátelé Sovětského svazu – nepřátelé na-
šich národů.

A takové jsou jejich methody.
Do února využívali legálních posic k maření výstavby naší země, 

dnes se z nich stali desperáti, sahající k špionáži, záškodnictví. Zkra-
chovaní politikáři se proměnili ve sprosté zločince, kteří se scháze-
jí na jedné linii s profesionálními vrahy, jako je dopadený terorista 
Vávra-Stařík.

Budeme se vracet k těm uplynulým dnům. Neboť vybuchla v nich 
nová mocná síla našeho lidu v boji za trvalý mír, je v nich ještě roz-
hodnější vůle střežit naší zemi proti všem nepřátelům. Vůle, kterou 
po vyneseném spravedlivém rozsudku neustaneme naplňovat činy.

MH - Kniha 1.indb   438MH - Kniha 1.indb   438 11.12.2008   6:18:1311.12.2008   6:18:13



439

 Vybraná smečka
 
„...celá tato organisace a činnost byla ve skutečnosti řízena anglo-
americkou špionáží, všichni jsme prováděli aktivní špionáž ve pro-
spěch západních mocností,“ prohlásil před Státním soudem bývalý 
československý vyslanec ve Švýcarsku, zrádce Kopecký2, který v šestý 
den procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice byl 
předvolán, aby podal svědectví. Kopecký se po těchto slovech obrátil 
a podíval se po celé skupině. Jako by se chtěl přesvědčit, co řekli oni 
sami a co ještě snad by bylo možno zapírat.
 Kopecký byl nucen doznat, že tato činnost je starého data. Vždyť 
sám dostal již za války zvláštní zpravodajské úkoly od tzv. londýnské 
vlády, když z jejího pověření odjížděl do Švýcarska. Tam hned vešel 
v přímý styk s pověstným Allanem Dullesem, hlavním organisáto-
rem americké špionážní a provokatérské sítě proti Sovětskému svazu 
a zemím lidové demokracie .
 Marné by bylo, kdyby snad při své výpovědi se snažil Kopecký 
znovu zapírat. Cožpak zde na lavici obžalovaných nesedí již zcela 
odhalení staří agenti imperialistů?
 Je to vybraná smečka. Trockistický záškodník Kalandra ji se svého 
rohového místa v poslední lavici co chvíli přehlíží. Zvedá hlavu jako 
sup a jeho tvář není bez toho cynického úsměšku, který je někdy 
možno nazvat uspokojením nad vykonanou rozvratnou prací. Dívá 
se na Pecla, ulízaného, dobře oblečeného, s červeným zátylkem, na 
Pecla, který sice je ochoten hrát zde kajícnou roli, kdyby však vyšel 
se zdravou kůží a mohl, byl by od minuty ještě bezohlednějším ka-
pitalistickým karabáčníkem, než byl za první republiky. Před sebou 
má Kalandra další výkvět smečky. Poněkud šikmo, hned před ním 
sklání hlavu terorista Buchal. Jaké asi plány na ničení se honí v této 
zločinné hlavě? A ve stejném místě první lavice přímo před Kalan-
drou je Horáková, která vrhá na vypovídajícího Kopeckého strašný, 
nenávistný pohled, jakým se stíhají navzájem se usvědčující zločin-
ci.
 Ale i bez výpovědi Kopeckého3 by si každý z nás z nesmírného 
množství faktů procesu udělal obraz o tom, že velezrada a špionáž, 
souzená Státním soudem, má své staré kořeny, že byla součástí roz-
sáhlého plánu imperialistů proti naší zemi.
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Dvojí postup záškodníků
 
Při posledním slovu obžalovaných se znovu objevilo jméno Ripky. 
Byl nazván padouchem. V tomto označení nebyla jen zlost nad tím, 
co se událo v dávno minulých dnech, ale také toto: tváří v tvář neú-
prosné spravedlnosti by si dopadení agenti přáli, kdyby si mohli vy-
měnit s Ripkou místo. Nic by se tím nezměnilo na jejich padoušství 
a není sporu o tom, že by sami pokračovali v Ripkově činnosti.
 Je vidět, a dotvrzují to Ripkovy směrnice protistátní a špionážní 
činnosti, jak o nich ve svých výpovědích byli nuceni hovořit všichni 
obžalovaní, že Ripka je jedním z „šéfů“ rozvratné činnosti.
 Není divu, vždyť patří mezi ty londýnské, kteří vysílali Kopeckého 
za náčelníkem strategické, vojenské a politické výzvědné americké 
služby Allanem Dullesem. Byl zasvěcen do anglo-amerických plánů 
spřádaných již v době války a také je začal provádět. Spolu se Zen-
klem, který se také vyznal v těchto věcech, pak od roku 1945 rozvíje-
li plány, jdoucí z Wall Streetu přes Švýcarsko. Stejně jako kolaborant 
Hais a čestný vězeň K. H. Franka agent Krajina4. Každý měl svěřenou 
určitou úlohu.
 Jasno bylo v soudní síni, i když nesvítily refl ektory fi lmařů. Zcela 
jasno o tom, že když Zenkl, Ripka a spol. se v únoru 1948 odhalili 
jako přímí agenti imperialismu a uprchli, zůstala zde část jejich agen-
tury.
 Zvolili dvojí postup. Jednak zalezli. Zemínová několikrát ve své 
výpovědi uvedla, jak rozmýšlela činnost teroristických skupin, aby 
zůstaly uchráněny před zásahem naší bezpečnosti. Ale bála se rozjet 
do Mostu nebo do Ostravy, a vedoucí skupin museli za ní do Prahy.5 
Je příznačné, že Zemínová se právě bála jet do těchto dělnických kra-
jů! Její současná činnost nebyla sice známa, ale byla známa její mi-
nulost, a Zemínová si jistě uvědomovala, že to může stačit k jejímu 
odhalení.
 Tento postup volili také jiní členové zločinecké bandy. Ale nezů-
stali jen u něho. Někteří z nich, jako Hejda a Hostička, předstírali, 
že se změnili, předstírali svou oddanost k lidově demokratickému 
zřízení a výstavbě socialismu. Jen aby zůstali, nebo aby se dostali 
na odpovědná místa, co nejblíže k nějakému zdroji zpráv o našem 
hospodářství atp. Horáková výslovně uvedla, že počítali s tím, že 
lidé reakčního smýšlení, kteří se dostali před únorem na odpovědná 
místa, je budou držet za každou cenu. Řada vystupujících svědků to 
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potvrzovala. Zároveň tato řada svědků předvedená před Státní soud 
potvrzovala, že budou vytaženi na světlo všichni další jim podobní.

Spojovala je nenávist k lidu

Ripkovi lidé, spolupracovníci Haise a agenti Vatikánu se sešli na 
podzim 1948 ke schůzce na faře ve Vinoři. Nepotřebovali se na ni-
čem sjednocovat. Spojovala je nenávist k lidově demokratickému 
zřízení, nenávist k našemu lidu, vědomí, že v této zemi je myšlenka 
na návrat kapitalismu stále beznadějnější . Proto jako jeho staří žol-
dáci se dali do zločinného, zákeřného boje proti lidu.

Už nebylo možné konat tajné porady u Ripky v ministerstvu, kde 
tento sděloval směrnice imperialistických chlebodárců, tlumočené 
mu často americkým velvyslancem Steinhardtem nebo francouz-
ským Déjeanem. Proto přišla Vinoř.

Horáková má Ripkovy směrnice pro hospodářskou špionáž. 
A hned se jedná o konkrétních formách boje proti republice. Jak 
nejzločinněji a nejzákeřněji ji napadnout.

Stačí se podívat do jejich písemností, jejichž kopie ukrýval to-
várník Pecl ve své vile. Ukrýval je tam spolu s falešnými občanský-
mi legitimacemi, připravenými pro záškodníky, přicházející z ame-
rických výcvikových středisek. A v těchto písemnostech je daleko 
strašlivější nálož než v rukách záškodníků. Je v nich jediný pro-
gram, jediná spekulace naší domácí a zahraniční reakce: válka. Válka
proti vlastní zemi, o které se bláhově domnívají, že by vrátila ka-
pitalistům jejich fabriky, že by přivedla naší vesnici zas do područí 
velkostatkářů.

Jejich nejvlastnější program

 Je dosti těchto písemností, zasílaných na západ, a stačí si uvědomit, 
s čím se tato banda obrací k našemu lidu, aby bylo jasné, že s ním 
nepočítají, že se přesvědčili, že s ním nemohou počítat. Je to vlastně 
jediná věc, s kterou se chtějí obrátit k našemu lidu. Je to stanné právo, 
které má připraveno terorista Buchal pro svůj chystaný puč. Hrozby, 
vraždy, to je řeč těch, kdož myslí a počítají jedině [s] válkou.

Hle, jejich vlastní řeč. Na otázku, co by dělali, kdyby byla republi-
ka napadena, odpovídá Kleinerová: „Kdyby bylo došlo k válečnému 
sporu mezi západními velmocemi a Sovětským svazem a zeměmi li-
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dové demokracie , byli bychom rozhodně nestáli v obraně země. Byli 
bychom narušovali její obranu.“

Horáková jasně říká, jaké představy měli o válce proti vlastní 
zemi: „V každém případě, když je válka, musíme počítat se zasaže-
ním všech cílů.“

Podobně mluvil Pecl, breptal Peška i ostatní. Ale spekulace nevy-
šly.

Zaplněná soudní síň, pracující lidé ze všech krajů republiky viděli, 
jaké spojence mohou jedině najít a nacházejí imperialističtí osnova-
telé války.

Proto při pohledu na tuto sebranku sliboval náš lid stupňovat svůj 
boj proti všem nositelům bacilů války, odhalovat je a ničit, posilovat 
svůj boj a vítězství sil míru na celém světě.

Soud trpělivě naslouchá jejich výkladům různých tzv. programů, 
které velmi často neměly jiný účel než zakrýt hospodářské a vojen-
ské zprávy, odesílané po agentech CIC tajnými dopisy do zahraničí. 
A stačila jediná otázka: Jaký byl smysl tzv. programů.

„Ideologové“ této bandy, bývalý uhlobaron Pecl a fabrikant-milio-
nář Hejda, odpovídají jasně: „Byl to návrat ke kapitalismu.“

Proto chtěli rozvracet výrobu v našich znárodněných podnicích, 
chtěli podporovat vesnické boháče proti pracujícím rolníkům. Veteš 
minulosti chtěla přivolat zpět minulost s nezaměstnanými, žebračen-
kami, exekucemi na vesnicích.

Ruce pryč od našich závodů a polí

Podle těchto spekulací volí své methody. Nerozhodují o nich sami. 
Mají přece pokyny zahraniční emigrace, Horáková, Peška i Hostička 
jsou ve styku s agenty CIC jako Kalandra a Pecl a mají ve všem po-
moc špionů z ostatních kapitalistických zemí.

Shánějí se po každé zprávě, která by mohla sloužit imperialistům. 
Kalandra ještě v soudní síni se obrací, když v přestávce slyší z novi-
nářských lavic angličtinu. Kdyby mohl a měl nějakou zprávu, ještě 
teď by ji předal. Vždyť on byl především zaměřen na buržoasní tisk, 
na jeho novináře – špiony.

Jak se všichni sháněli po číslech o naší výrobě, o všem, co se děje 
v továrnách, kde se staví. Kolem těch míst se točili oni a také jejich 
spolupracovníci. A potom i drobné jednotlivé zprávy dávali dohro-
mady, dělali z nich přehledy, které odesílali.
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 Když dostali důležité zprávy, často na schůzkách s lidmi, kteří ne-
měli vůbec tušení, koho mají před sebou, jak dovedla tato banda 
špio nů těchto informací využít!
 Jak klidně hovoří Kalandra o adresách zahraničních fi rem, které 
v jeho rukách znamenaly podporu diskriminační politiky imperia-
listů proti naší zemi.
 A dramatická a pro nás nesmírně poučná chvíle nastala, když Hos-
tička mluví o své špionážní činnosti.
 Předseda: „Konečně byla jedna zpráva, v níž jste podal nákres ply-
nového potrubí?“
 Hostička: „Ano.“
 Prokurátor: „K čemu to mělo sloužit?“
 Hostička: „Byl tam nakreslen jeden bod, kde bylo slabé místo jed-
noho průmyslového závodu.“
 Prokurátor: „Proč tam bylo zaznamenáno to slabé místo?“
 Hostička: „Na tomto místě mohlo být potrubí nejsnadněji poško-
zeno.“
 Takový je nejvlastnější účel špionáže. Hostička pošle zprávu a za 
několik týdnů se dostaví k Peclovi agent, který ho bude žádat o fa-
lešnou občanskou legitimaci, aby se mohl snáze k potrubí přiblížit.
 Jaká nesmírná poučení k tomu, jak zvýšit revoluční bdělost, jsme 
si odnášeli z justičního paláce v Praze! Ruce pryč od našich závodů, 
od našich polí, tak zní rozhodný hlas celou rodnou zemí!
 Agent Kopecký navrhoval obžalovanému Nestávalovi, aby zřídili 
špionážní ústřednu v západním Německu. Aby mohla být soustředě-
něji organisována konkrétní špionážní činnost u nás, aby mohlo být 
zdesateronásobeno vysílání sabotážníků.
 Plány odsouzených zrádců hanebně ztroskotaly. A stejně tak naše 
revoluční bdělost a ostražitost rozdrtí pokusy o obnovu těchto plá-
nů.
 Imperialističtí diplomaté a jejich pomocníci se dovedou všelijak 
tvářit při vyzvídání zpráv. V případě svědka Wagnera6, takto bývalé-
ho úředníka Státního památkového úřadu, to byl předstíraný zájem 
o kulturní památky. Po několika návštěvách se stal pak vhodným 
prostředníkem styku mezi diplomaty a rozvratníky. Předával důle-
žité hospodářské a vojenské zprávy, které pak byly odesílány „diplo-
matickou“ poštou.
 Když člověk v soudní síni v sedmý den procesu slyšel o této tváři 
diplomatů kapitalistických zemí – ve Wagnerově slovníku bylo hod-
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ně takových diplomatů a samý špion – nemohl jí zapomenout stejně 
tak jako odpornou tvář bývalého profesora Buška, kterou charakteri-
soval Vávra-Stařík těmito slovy: „Když vražda (majora Schrammaa –
pozn. pis.) vešla ve známost, Bušek hned prohlásil: To je moje věc – 
tu mi nikdo nevezme.“

*
Ne, banda zrádců a špionů nebyla sama. Před soudem defi lovala 

řada svědků, mezi nimi většina jejich přímých pomahačů. Ale přitom 
zůstali isolováni v naší zemi, od našeho lidu.

Sami to doznali tím, že od počátku nepočítali s vnitřními silami. 
Spoléhali na vyvrhele, které jim pošlou jejich kumpáni v zahraničí 
ze západoněmeckých lágrů. Na agenty CIC – to byli jejich spojenci 
a rádci.

Stihl je zasloužený trest. Chtěli být pátou kolonou. Byli rozdrceni.
Z rozsáhlých plánů imperialistů, které oni měli uskutečňovat, ne-

zbylo nic.
Ještě rozhodnější je železná vůle československého lidu zničit kaž-

dého, kdo by chtěl v uskutečňování těchto plánů pokračovat.

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 138 z 11. června, s. 4.      

a V textu chybně „Šrama“.

1  Blíže k jeho osobě viz dokument č. 5, pozn. č. 16. 
2  Jaromír Kopecký (1899–1977), diplomat, novinář a politik. Během studií na 

PF UK se angažoval ve studentském hnutí, v letech 1923–1924 zastával funk-
ci předsedy Ústředního svazu čs. studentstva. V letech 1924–1935 pracoval 
jako novinář se specializací na zahraniční politiku (České slovo), poté půso-
bil v diplomatických službách, byl členem národněsocialistické strany. Od
r. 1938 zastával funkci stálého delegáta ČSR při Společnosti národů v Ženevě, po
15. březnu 1939 se zapojil do zahraničního odboje a působil jako exponent čs. 
exilové vlády ve Švýcarsku. V rámci své pracovní činnosti se tehdy v Žene-
vě mj. setkal s americkým diplomatem Noelem Fieldem, který se později stal 
klíčovou osobou pro konstrukci stalinistických politických procesů ve střed-
ní Evropě. V letech 1945–1946 působil jako čs. velvyslanec ve Švýcarsku, od
r. 1946 pak na ministerstvu zahraničí v Praze, ze kterého byl po únorovém 
převratu propuštěn. Při pokusu o útěk do zahraničí byl v srpnu 1949 zatčen 
a poté vyšetřován za použití sovětských výslechových metod (tzv. otázkové 
protokoly). Na základě jím potvrzených vykonstruovaných obvinění byla na 
podzim 1949 zatčena řada lidí, především bývalých národních socialistů. Jeho 
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jméno též zaznělo při soudním jednání s László Rajkem. V procesu s M. Horá-
kovou a spol. vystupoval jako svědek, který přesně dle přání architektů procesu 
„usvědčoval“ obžalované ze špionážní činnosti. V r. 1954 byl odsouzen k trestu 
16 a půl roku žaláře, v letech 1957–1960 byl registrován jako agent StB s kry-
cím jménem Desenský. Po propuštění v r. 1960 pracoval jako překladatel, mj. 
na brazilské ambasádě. Autor vzpomínkových knih Paměti diplomata a Ženeva: 
politické paměti 1939–1945.                     

3  Role Kopeckého v konstrukci procesu s M. Horákovou a spol. byla zcela zásad-
ní. Nejenže představoval spojovací článek mezi pražským a budapešťským pro-
cesem (viz předchozí pozn.), ale prostřednictvím tzv. kontaktní viny umožňoval 
křivě obvinit řadu bývalých národněsocialistických politiků z údajné špionáže 
ve prospěch USA. Svými výpověďmi jak při vyšetřování, tak později před sou-
dem pomohl „usvědčit“ řadu obžalovaných.

4  Vladimír Krajina (1905–1993), botanik a politik, absolvent Přírodovědecké fa-
kulty UK, od r. 1934 docent. Za nacistické okupace se zapojil do domácího od-
boje v rámci organizace Politické ústředí, později se stal jednou z nejvýznam-
nějších osobností Ústředního vedení odboje domácího, působil jako šifrant tajné 
radiostanice. V lednu 1943 byl zatčen a až do konce války vězněn v Terezíně. Po 
válce jako generální tajemník národněsocialistické strany vystupoval proti sna-
hám komunistů o ovládnutí veřejného života, za což byl komunisty opakovaně 
obviňován ze spolupráce s gestapem. 26. 2. 1948 byl zatčen StB a na přímou 
intervenci E. Beneše posléze propuštěn, o několik dní později odešel do zahra-
ničí. Zde pracoval jako biolog a botanik a zároveň působil v čs. exilovém hnutí. 
Na podzim 1948 jej Státní soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu 25 let vězení. 
Komunistickou propagandou byl často napadán jako konfi dent gestapa a americ-
ký špión, jako značně nesympatická postava se kupříkladu objevil v televizním 
seriálu Gottwald (1986, režie Evžen Sokolovský). V r. 1990 byl vyznamenán 
Řádem bílého lva. Autor rozsáhlých vzpomínek, z nichž byl publikován pouze 
výběr (Vysoká hra, 1994). 

5  V obou těchto „ozbrojených“ skupinách měla Státní bezpečnost své provokatéry. 
KAPLAN, Karel: Největší politický proces, s. 92.

6  Václav Wagner  (1893–1962), historik umění a architektury. Po studiích na Kar-
lově univerzitě nastoupil v r. 1919 na pražský Státní památkový úřad a působil 
v něm až do r. 1948, kdy z něj byl v rámci „očisty veřejného života“ propuštěn. 
Za okupace se zapojil do protinacistického odboje v rámci odbojové organizace 
Rada tří. V r. 1945 byl ofi ciálně pověřen, aby velvyslance působící v Českoslo-
vensku provázel na kulturní akce a seznamoval je s našimi památkami. Po ko-
munistickém převratu mu americký ambasador opakovaně nabízel zaměstnání 
v bostonském muzeu. Wagner však již odjet nestihl. V srpnu 1949 byl zatčen 
StB. Za to, že pomohl jednomu knězi odejít do exilu, zařídil B. Hostičkovi přijetí 
u církevních hodnostářů a za řadu dalších vykonstruovaných „zločinů“ byl ob-
viněn z velezrady a vyzvědačství. V říjnu 1950 ho Státní soud v Praze odsoudil 
k 16 letům vězení. Původně měl být souzen v rámci procesu s M. Horákovou, 
nakonec se StB rozhodla vytvořit z něj hlavu samostatné protistátní skupiny 
„Wagner a spol.“ Prošel jedněmi z nejtvrdších komunistických věznic v Mírově 
a v Leopoldově. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval a prakticky oslepl na 
obě oči. Když po mozkové mrtvici ochrnul na polovinu těla, i samotná správa 
věznice v Leopoldově uznala, že „výkon trestu ohrožuje jeho život“. Z vězení byl 
propuštěn v r. 1956. Dožil pražské Palatě, ústavu pro nevidomé. 
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D 102

1950, 15. červen, Praha – Článek „Zrádci lidu“ otištěný pod šifrou V. U. 
v časopise Vlasta, který ostře odsuzuje obžalované z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a zejména útočí na Miladu Horákovou , Antonii Klei-
nerovou  a Františku Zemínovou .1  

ZRÁDCI LIDU

V minulých dnech, zářivých červnových dnech, probíha-
lo u nás velké hlasování pro mír, podpisová akce, k níž připojo-
valy své podpisy miliony lidí, kteří žádají zákaz atomové zbraně 
jako zločinného nástroje vraždění. „Ženy-matky první v boji za 
mír!“ Pod tímto heslem šly naše ženy pevně a odhodlaně do to-
hoto zápasu. A s nimi i ženy francouzské, jejichž synové umírají 
v koloniální válce ve Vietnamu, i ženy britské, které nesly tyto dny
standarty s nápisy: „Nepošleme své syny na jatky!“ S obránci míru 
jdou pokrokoví a mírumilovní lidé celého světa, kteří odsuzují ne-
lidské válečné vraždění a vidí v Sovětském svazu posilu, oporu a zá-
štitu míru.

Neboť, která žena by nechtěla zabránit tomu, aby válkou byly ni-
čeny výsledky pilné práce lidských rukou, aby byla pustošena města 
a kvetoucí krajiny, aby byly vražděny bezbranné děti? Která žena mi-
lující své děti by chtěla jejich smrt? 

Ale vedle volání po míru ozývalo se v těchto dnech i volání po vál-
ce. Neboť právě v těchto dnech probíhal před soudem proces, který 
byl nejstrašnější a nejotřesnější událostí našeho života. Třináctičlen-
ná skupina rozvratníků byla obžalována z nejtěžších zločinů proti 
republice, ze špionáže a velezrady. Proti hlasu lidu, který volal: Mír!, 
počítalo a spekulovalo těchto třináct zločinných lidí s válkou, které 
chtěli napomáhati proti vlastnímu lidu.

Slyšeli a četli jste o těchto rozvratnících, mezi nimiž byli bývalí mi-
lionáři, úpadkoví intelektuálové, zrádci dělnické třídy. Jeden z těchto 
kapitalistů doznává, že měl před válkou 71 tisíc měsíčních příjmů.2 
Slyšely jste to, vy matky, které jste dostávaly kdysi v době nezaměst-
nanosti desetikorunové žebračenky, slyšely jste to, vy pracující ženy, 
které jste bývaly za kapitalistického režimu první propouštěny ze 
zaměstnání a které si pilnou a poctivou prací vyděláváte pro sebe 
a pro své rodiny? A nejsmutnějšími postavami tohoto procesu byly 
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tři ženy, bývalé poslankyně a pracovnice ženského hnutí, dr. Milada 
Horáková , Fráňa Zemínová  a Antonie Kleinerová . 

„Je logické, že v případě války postavili bychom se na stranu ne-
přítele,“ prohlašovala jasně, tvrdě a chladnokrevně vedoucí této sku-
piny dr. Horáková . A na otázku, co soudí o atomové bombě, odpo-
věděla se stejnou chladnokrevností, nepochopitelnou u ženy-matky: 
„I s tím by bylo nutno počítati.“ Tak mluvila žena, která hlásala kdysi 
ženám demokracii a humanitu.

A stejně mluvila i bývalá sociální pracovnice Kleinerová , která 
znala kdysi lidskou bídu a která posílala špionážní zprávy do zahra-
ničí o naší výrobě, zprávy, které měly ochromovat naše hospodářství 
a připravovat rozvrat. Tyto zprávy dodávala zahraničním špionům 
v pražských kostelech. A věty Otčenáše měly sloužiti jako šifrovací 
klíč k těmto zprávám.3 Ano, domyslíme-li do důsledků tento strašli-
vý nelidský cynismus, podle vět Otčenáše měla být jednou bombar-
dována Praha.

A třetí z těchto žen, Fráňa Zemínová , která mluvívala kdysi na 
schůzích k pracujícím českým lidem, osnovala teroristická spiknutí 
v různých krajích republiky, stýkala se s lidmi, kterým byly uloženy 
politické vraždy. A všechny tyto ženy, tyto tři nelidské ženy, spolé-
haly na válku, od níž očekávaly zvrat našeho lidově demokratického 
řádu a pro sebe výhodné posice. Tam je zavedla nezřízená ctižádost, 
nenávist k lidově demokratickému zřízení a socialismu. Zavedla je 
do cizích služeb.

A v čí[ch] službách octla se tato skupina, v jejíž činnosti jste ne-
viděli myšlenky ideového programu, ale z jejichž doznání znělo jen 
v mnohonásobných obměnách slovo kapitál – kapitál – kapitál? Ve 
službách západních zbrojařů a kořistníků, kteří vydělávají na válce, 
kteří si již v první světové válce prodávali navzájem s tučnými zisky 
válečný materiál, kteří před druhou světovou válkou nám připravi-
li Mnichov a prohlašovali: Raději Hitlera  než bolševismus, a kteří 
chladnokrevně osnují třetí světovou válku, do níž by sami nešli, ale 
hnali do ní pracující lid. Četli jsme v amerických novinách výroky, 
že po válce je odporné myslit na mír, že nezáleží na tom, že atomo-
vá bomba může zabíti najednou několik milionů lidí, jen když má 
rychlý účinek, jsou to kořistníci kapitalistických států, kteří těží a bo-
hatnou ze špatně placené práce dělníků a ještě hůře placené práce 
žen a dětí, kteří pro své zisky, trhy a suroviny vedou koloniální války, 
kteří pronásledují hnutí dělníků a obránců míru. A těmto kořistní-
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kům a podněcovatelům války slouží naše zrádná emigrace, která za 
své špionážní zprávy pobírá nectný žold.

Podle jejich pokynů pracovala skupina těchto rozvratníků, sesta-
vovala špionážní zprávy, připravovala sabotáže a teroristické akce, 
shromažďovala zbraně, jejich cílem byl zvrat u nás, návrat kapita-
lismu, zrušení všech socialistických vymožeností, nastolení fašismu. 
A pranic jim nezáleželo na tom, že bychom ztratili svou národní ne-
závislost, že bychom byli státečkem v nějaké středoevropské federaci, 
kterou by ovládalo nacistické Německo, stejně jako jim nezáleželo 
na tom, že naši pobloudilí lidé bojují v cizineckých legiích po boku 
SS-manů. 

Tak hluboký je jejich úpadek, taková je jejich „zrada vzdělanců“.
První stupeň – rozchod s lidem, druhý stupeň – nenávist k lidově 

demokratickému zřízení, třetí stupeň – zrada vlastního národa.
A závěr tohoto neslavného zápasu byla soudní síň na Pankráci, 

kde se octli před soudem lidu tito generálové bez vojska, tito pochyb-
ní herci pochybného dramatu. Opustili lid a lid je zavrhl a provedl 
s nimi tvrdé a spravedlivé účtování. Stihl je trest, spravedlivý trest 
všech zrádců.

Ale lid, který žádal tento přísný trest, odpověděl na jejich zra-
du zvýšeným budovatelským úsilím. Viděli jste v soudní síni vý-
razné, životem a prací promodelované tváře dělníků a dělnic, pro-
stých a velikých hrdinů práce, slyšeli jste jejich pádná slova. Byli 
tam naši úderníci, bývalí vězňové z nacistických koncentračních tá-
borů, byly tam ženy z Lidic. Soudružka Marie Blažková ze závodu
Lomnického průmyslu dětské výživy, která se všemi ostatními pra-
cuje na tom, aby se našim dětem stále lépe vedlo, pronesla důrazně 
svůj soud:

„Je to hrozný zločin. My ženy ze závodů budeme ještě ostražitěj-
ší a bdělejší, aby se nám nevyskytly podobné případy. Jsou to zje-
vy z řad kapitalistů a svedených intelektuálů. Není mezi nimi nikdo 
z dělníků. To, co připravovali, je strašné pro ženy-matky, to by zna-
menalo Mnichov a nové krveprolití. Budeme tím úsilněji pracovat 
v budování republiky a rozvíjet socialistické soutěžení. Akci Mládež 
hospodářem závodu jsme prodloužili ze 14 dnů na tři týdny na pod-
poru mírového hnutí.“

Tak mluví a pracuje náš lid, který buduje nový a spravedlivý svět, 
kde by nebylo kořistění a válek, kde by se žilo dobře muži, ženě i dí-
těti, tak mluví a pracují naše statečné ženy, tak mluví a pracují všich-
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ni, kdož milují a brání život a mír a kdož si nedají rozvracet naši re-
publiku.

Lidé, bděte!

Vlasta. List Čs. svazu žen (Praha), 1950, roč. 4, č. 24 z 15. června, s. 2. 

1  Vedle tohoto článku je otištěn text Lise Londonové , manželky Artura Londona , 
který se o dva roky později stal obětí vykonstruovaných obvinění v procesu 
s R. Slánským  a spol. Lise Londonová  se poté svého manžela zřekla. Článek 
Londonové  je nazván Mladá hrdinka a pojednává o francouzské dívce Ray-
monde Dien , která byla odsouzena k ročnímu vězení za to, že se vlastním tělem 
snažila zabránit odjezdu vlaku s vojenskou technikou do války v Indočíně.   

2  Má se jednat o Jiřího Hejdu . Informaci o jeho měsíčním příjmu ve výši 71 ti-
síc zmínil během soudního jednání prokurátor J. Urválek , Hejda  ji však popřel 
jako nadnesenou.    

3 Blíže viz dokument č. 86, pozn. č. 4.
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D 103

1950, 17. červen, Praha – Článek Josefa Keclíka  otištěný v obrázkovém 
magazínu Květen v rubrice „Na hrátkách“, který prostřednictvím poměr-
ně nevybíravých a vulgárních slov uráží obžalované z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol., schvaluje vynesený rozsudek a vyzývá české ženy, děti 
i dělníky k ostražitosti a bdělosti.a 

Na hrátkách1

Oblecte vlka do kůže z nejbělejší ovečky a dejte mu třeba úřední 
potvrzení, že je to nejmírnější zvířátko z celého stáda. Nakonec mu 
nebude nic platná ani rolnička na krku. Neprozradí-li se štěkotem či 
typickou vlčí chůzí, pak zcela určitě jeho pravou tvář a záměry od-
halí ostré tesáky profesionálního zabíječe ve chvíli, kdy se připravu-
je rozsápat nejstatečnějšího berana. Chtějte uvěřit čestným slovům 
bývalých zapeklitých kapitalistů a lidem s temnou politickou minu-
lostí, kteří na kolenou a se sepjatýma rukama vás zapřísahají, že dali 
nenávratně sbohem starému vykořisťovatelskému řádu, uvěřte jim 
a posaďte je na místa, která odpovídají jejich odborným znalostem. 
Až na pár výjimek budou chvíli hrát s psovskou podlízavostí odpor-
nou komedii loyality a až upřílišněné horlivosti, aby tím spíš mohli 
maskovat své špinavé úmysly. Příměr o člověku podobnému ředk-
vičce je tu se školní názorností plně na místě: na povrchu červený, 
po rozkrojení bílý...

Třináct odporných lidí, kteří toto čestné označení už dávno svý-
mi činy pozbyli, těch třináct zlosynů před soudem v Praze, zlosynů 
rodu mužského a ženského, v tomto okamžiku bytosti mravně neži-
vé, abychom se vyjádřili jako v hodině mluvnice, za vlády buržoasie 
něco znamenalo. Ale abychom se nemýlili, ani lidová demokracie jim 
v nejmenším nebránila, aby se mohli poctivě zapojit do naší družné 
práce.

Projděme si aspoň letmo tu nešťastnou třináctku. Dr. Milada Ho-
ráková , bezmála padesátiletá, za své povolání udala, že je úřednicí 
a bývalou poslankyní za stranu nár[odně] soc[ialistickou]; dr. Jo-
sef Nestával , byl taktéž vedoucím úředníkem; dr. Jiří Hejda , patřil 
mezi továrníky; Frant[iška] Zemínová , už i v době své podivné po-
litické slávy, kdy byla redaktorkou a poslankyní, měla o dvě třídy 
horší charakter a sprostou tupost než nejprimitivnější rakouský zu-
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pák od kavalerie; František Přeučil  býval nakladatelem; Jan Buchal b 

se pomocí partajnické legitimace nár[odně] soc[ialistické] záměrně 
vloudil do SNB; Antonie Kleinerová  pobírala pensi a už taky dopo-
slancovala; dr. Oldřich Pecl  chudák „živořil“ jako uhlobaron; Záviš 
Kalandra , jenž už dávno měl viset na klandru, jidášil kdysi v komu-
nistické straně; dr. Zdeněk Peška  spolu s jinými kompaňony pomáhal 
zprasit naše vysoké školství jako universitní profesor; Vojtěch Dundr , 
nejstarší z lotrů, žil v poslední době z pense a předtím měl funkci 
ústředního tajemníka soc[iálně] dem[okratické] strany; dr. Bedřich 
Hostička  bohabojně a protistátně tajemničil; dr. Jiří Křížek  dělal ad-
vokáta podobným stvůrám, jakou byl on sám.

Ale výčet jejich povolání vůbec neodpovídá skutečnosti. Do rub-
riky zaměstnání si měli sami napsat výrazným písmem buď slovo 
velezrádce v činné službě, nebo vyzvědač I. třídy. Ve své podvratné 
činnosti nikdo z nich nebyl v pensi, ale pracoval proti republice a je-
jímu lidu mnohem usilovněji než vzorný zaměstnanec v plné tělesné 
a duševní síle.

U nás, v lidově demokratické republice, každý dostane podle svých 
zásluh. Školák, který se pilně věnuje učení, se může právem těšit na 
pěkné vysvědčení a z toho plynoucí zasloužené odměny třeba ve 
formě prázdninového pobytu v táboře pionýrů. Obětavá krmička 
vepřů, starající se o svěřená selata s dojemnou péčí jako – bez nad-
sázky – o vlastní děti, jede na zaslouženou rekreaci do nejkrásnějších 
míst republiky nebo k moři do spřátelených států. Úderník za dobrou 
práci a systematické překračování normy ví, že za poctivě vydělané 
tisícovky se nemusí na auto dívat, ale v poměrně krátké době si je 
[může] koupit.

A velezrádci, špioni, rozvratníci a sabotážníci? I bez velkých zna-
lostí matematiky si mohli podle toho na prstech jedné ruky vypo-
čítat, co je čeká. Kdyby je nějaká nadpřirozená síla mohla před roz-
sudkem unést do ciziny k těm, v jejichž službách páchali své hnusné 
padoušství, dostali by nepochybně s velkou ceremonií na krk řá-
dovou stuhu a třeba půlkilový metál Pour mérité. My také nejsme 
neuznalí: rovněž některý z nich dostane něco vázaného na krk, ale 
protože nám jde o jakost, bylo to něco z pevnějšího materiálu než 
je pestrobarevná hedvábná stužka... Naprázdno zkrátka nikdo u nás 
nevyjde, jak jsme již řekli – každému podle jeho zásluh.

Kdyby chtěl někdo zabít jedno dítě, hněv lidu by naň dopadl s ta-
kovým rozhořčením, že by se s místa činu se zdravými hnáty a vlast-
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ně živ neodplazil. Jestliže někdo se zrůdným rozmyslem připravuje 
válkou smrt ne jednomu, ale statisícům a milionům český[ch] i slo-
venský[ch] dět[í], třebaže mu přes cestu nepoložily ani stéblo slámy, 
pak nejde o žádnou těžkou tajenku, co se mu má právem dostat. 
Ano, zničit válkou náš lid a výsledky dosavadní práce, to chtělo těch 
třináct nejotrlejších pekelníků, kteří svého nemalého vzdělání a zde-
generované inteligence využívali k tomu, aby nám jako zaprodanci 
světových imperialistů snáze mohli připravit ještě horší Kalvarii než 
to dovedl Hitler , úchylný vrah en gros, a zplozenci jeho nacistické-
ho pekla.

Úděsná zvrhlost vanula z jejich drzých i skuhravých výpovědí. Vy, 
české ženy, vryjte si ocelovým rydlem do paměti jako matky, i vy, 
které se těšíte s nevýslovnou něhou na své první robátko, příšerný 
profi l Horákové , která při zdánlivé kultivovanosti měla nízce hru-
bou a politickým morem nakaženou tvář. Pro své zištné aspirace na 
velkou moc dovedla s krutostí fašistických katů spojovat svůj ne-
stoudně špinavý osobní zájem jen s krvavou válkou, od níž čekala 
své povýšení.

Česká mládeži, která se právem pyšníš svým pionýrským šátkem 
anebo modrou košilí mladých budovatelů socialismu, předrahá na-
ději národa s čistýma očima a srdcem bijícím pro vše krásné a lid-
ské, právem tě jímá odpor a hnus, ano i hrůza, když se dovídáš, jaký 
vklad do života chtěl ti dát kapitalistický panchart dr. Hejda  a slizký 
tvor – Františka Zemínová , dva sloupy strany, která se s nestyda-
tou opovážlivostí starých kriminálníků vydávala dokonce za národní 
a socialistickou.

Čeští a slovenští dělníci, členové jednotných zemědělských druž-
stev, kteří nelitujete námahy, abychom co nejdříve svou prací pozdra-
vili slavný vjezd socialismu do našich bran, zamyslete se i nad Dun-
drem , jenž hrál prim ve straně, která přes slavné začátky na úsvitu 
dělnického hnutí po celou dobu první republiky za tučné preben-
dy poníženě posluhovala české buržoasii. Zamyslete se nad Závišem 
Kalandrou , který s mstivou nenávistí trockisty se snažil rozleptávat 
kyselinou svého zrádcovství jednotu dělnické třídy i její revoluční 
strany a zcela přirozeně byl v žoldu nejúhlavnějších nepřátel Sovět-
ského svazu, našeho osvoboditele, nejmocnějšího ochránce a přítele 
nejvzácnějšího.

Je po spravedlivém rozsudku. Poctiví lidé bez rozdílu věku, povo-
lání, náboženství a názorů, buďte každou vteřinu dál ve vlastním zá-
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jmu ostražití a revolučně bdělí u vědomí toho, co by se s námi stalo, 
kdybychom včas nezneškodnili zlotřilou chamraď zavilých zločinec-
kých typů nejprohnanějších podlidí.

Jsme na pochodu, a proto smeteme s cesty každého, kdo nám pře-
káží. Jsme v nejkrásnějším boji, jaký kdy svět znal: V boji za lidský 
pokrok, spravedlnost, štěstí, mír, za socialismus. Proto budeme všich-
ni dál ještě víc pevni a jednotni. A na mrchoviště s každým, kdo 
zvedne svůj špinavý pařát proti nám!

Josef Keclík c           

Květen (Praha), 1950, roč. 6, č. 24 ze 17. června, s. 3.  

a  Článek je doplněn třemi fotografi emi obžalovaných před Státním soudem – 
Františky Zemínové , Františka Přeučila  a Josefa Nestávala , který je zde mylně 
označen za Jiřího Hejdu .

b V textu c hybně „Bouchal“.
c Faksimile podpisu. 

1 Tento název nesla pravidelná rubrika časopisu, umístěná vždy na třetí straně. 
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D 104

1950, 20. červen, Praha – Článek „Proč se přiznávali“ otištěný v dení-
ku Práce, který cituje text dopisovatele britského komunistického deníku 
Daily Worker Sama Rusella , osobně přítomného soudnímu procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol., v němž vysvětluje přiznávání obžalovaných 
k nejtěžším zločinům v soudní síni skutečností, že pochopili prospěšnost 
komunismu na základě diskusí s dělníky, kteří s nimi ve vězení hovořili 
o úspěších lidovědemokratického zřízení. 

Proč se přiznávali

Daily Worker uveřejnil článek svého dopisovatele Sam Rusella : Jak 
to, že obžalovaní před pražským Státním soudem se tak pohotově 
přiznali? To je otázka, která mi již byla dána po mém návratu. Před-
ně tíha důkazů proti nim byla v době jejich zatčení obrovská. Když 
těchto třináct mužů a žen bylo zatčeno, čs. bezpečnostní policie našla 
velké množství dokumentů v jejich domovech nebo v případě jed-
noho zatčeného v lahvích, zakopaných v zahradě jeho palácové vily 
u Prahy. Hned od začátku lze vyloučit jakoukoliv otázku psycholo-
gického nátlaku nebo toho, že uvěznění byli proměněni v nervové 
trosky. Pozoroval jsem vězně v soudní síni. Když stáli před soudem, 
byli sebevědomí, odpovídali na otázky a časem popírali prohlášení, 
učiněné jiným obžalovaným nebo svědkem obžaloby. Ale v závěreč-
ných projevech vězňové sami řekli, že největším činitelem v jejich 
přiznáních bylo trpělivé vysvětlení skutečností života v ČSR, daného 
jim dělníky, kteří jim byli přiděleni, aby se vynasnažili vězňům uká-
zat, v rozhovorech a knihami a literaturou, co bylo uděláno v zemi 
od února 1948, aby byl zlepšen život lidu. A slovo trpělivé bylo po-
užito samotnými mnohými obžalovanými, když popisovali tyto dis-
kuse, které měli v době, kdy čekali na přelíčení. Paní Horáková , jedna 
z nejdůležitějších obžalovaných, shrnula své postavení tím, že řekla, 
že i když v důsledku těchto diskusí nedovedla přijmout komunistické 
stanovisko, uvědomila si, že její vlastní pojetí bylo zcela bez podkla-
du. Když jim byla ukázána fakta života, jaký je dnes v ČSR, nemoh-
li obžalovaní než si uvědomit svou naprostou isolaci a to, že jejich 
činnost neměla podkladu. V kontrastu s denním hrdinstvím, uka-
zovaným jejich krajany na polích, továrnách a dolech, v kontrastu
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s vysokými ideály, které nyní ovlivňují většinu lidu v jejich výstavbě 
socialismu, vězňové stáli mravně nazí a politicky odhalení. Tato lek-
ce, přicházející po spoustě dokumentárního a jiného svědectví, ne-
dala jim jiného východiska než přiznat svoji vinu.                                              

Práce. List Revolučního odborového hnutí (Praha), 1950, roč. 6, č. 143 
z 20. června, s. 2.
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D 105

1950, 20. červen, Ostrava – Reportáž „Občané Ostravy odsoudili zrád-
ce a rozvratníky“ otištěná v deníku Práce, která informuje o vystoupení 
prokurátorky Ludmily Brožové  na veřejné schůzi, během níž popisovala 
přítomným údajné špionážní a teroristické metody obžalovaných z pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol.1

Lidová prokurátorka Brožová  promluvila o pražském procesu

Občané Ostravy odsoudili zrádce a rozvratníky

 O s t r a v a (šba) – Včera večer zaplnili do posledního místečka sál 
Městského divadla mladých ostravští občané, aby z úst lidové proku-
rátorky, soudružky Brožové , vyslechli podrobné vylíčení protistátní 
činnosti třinácti zrádců a imperialistických sluhů v naší republice. 
Přednášky se zúčastnilo také mnoho veřejných činitelů našeho kraje, 
mezi nimi i předseda JNV v Ostravě soudruh Kotas.b 

 Heslo bdělost a ostražitost nesmí zůstat jen heslem, pravila lido-
vá prokurátorka soudružka Brožová . Co dovedou kapitalisté a jejich 
věrní sluhové, mohli jsme již poznat před únorem a mohli jsme se 
s tím seznámit i během procesu proti třinácti zrádcům a špionům. 
Kapitalisté se nemohou smířit s tím, že jim byl vzat jejich majetek, 
získaný vykořisťováním dělníků a pracujících, a že byl předán do ru-
kou lidu. Proto podnikají všechno možné, proto připravují i válku 
proti vlastnímu lidu, jen aby jim jejich fabriky a doly byly opět vrá-
ceny. Lidová prokurátorka dále upozorňovala ostravské občany, že 
ti špioni a zrádci získávali často zprávy, které pak posílali do rukou 
západních válečných štváčů, neopatrností některých našich pocti-
vých občanů vyslechli třeba rozhovor dvou lidí o našem hospodář-
ství a tyto pak zpracovávali v drobné zprávy, které posílali na západ, 
kde si z nich mohli utvořit souhrnný přehled. A proto v zájmu všech 
pracujících, v zájmu nás všech nesmí heslo bdělost a ostražitost zů-
stat jen heslem. Soudružka Brožová  vyprávěla i o tom, jak se dnes již 
odsouzení zrádci a kontrarevolucionáři uchylovali i k teroristickým 
činům, když posílali některým našim funkcionářům tak zv[ané] za-
strašovací dopisy a za okna jim dávali dynamitové nálože, aby prý 
zastrašovací účinek byl větší. Takovým způsobem bojuje reakce proti 
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našemu lidově demokratickému zřízení, tak bojují ti zrádci a špioni 
proti dělníkům a pracujícím u nás.
 A jak my budeme bojovat proti těmto kontrarevolucionářům 
a špionům, na to je tato odpověď: Budovat, budovat a ještě více odha-
lovat a potírat reakci. Zvyšovat bdělost a ostražitost. Směleji a směleji 
vpřed po boku Sovětského svazu!
 Po projevu lidové prokurátorky soudružky Brožové  vysvětlil
Dr. Knop 2 ostravským občanům nový trestní zákon a pak se rozvinu-
la diskuse, v níž občané opět vzpomínali poměrů za první republiky, 
kdy trestní zákon byl namířen hlavně proti dělnické třídě a pracu-
jícímu lidu ve prospěch tehdy vládnoucí třídy kapitalistů. Účastníci 
ještě dlouho po projevu rokovali na ulicích a odsuzovali zrádce ná-
roda a vlasti.

Práce. List Revolučního odborového hnutí (Ostrava), 1950, roč. 6, č. 143 
z 20. června.
NA, f. ÚV NF, sign. ČSS org. – politické 1950 (nezpracováno).

a Redakční zkratka.
b Tento odstavec je perex.

1  Vystoupení L. Brožové  v Ostravě bylo anoncováno v deníku Práce 18. 6. v člán-
ku s názvem Prokurátorka L. Brožová  v Ostravě. Přednášku pořádala Lidová 
akademie při JNV v Ostravě.

2  Míněn právník Viktor Knapp . Jeho text o procesu s M. Horákovou  a spol. viz 
dokument č. 144, blíže k jeho osobě viz dokument č. 8, pozn. č. 5. Z této novi-
nové zprávy je patrné, že L. Brožová  svým vystoupením V. Knappa  zcela zastí-
nila.    
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D 106

1950, 22. června, Praha  – Článek J. Bakalářové „Prací odpovídají naše 
ženy rozvratníkům“ otištěný v časopise Vlasta, který ostře odsuzuje ob-
žalované z procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to zejména bývalé 
poslankyně Miladu Horákovou , Františku Zemínovou  a Antonii Kleine-
rovou,  a uvádí jednotlivé závazky, které uzavřely v souvislosti s procesem 
ženy-dělnice.

Prací odpovídají naše ženy rozvratníkům

Stovky a tisíce dopisů od pracujících všech vrstev, odsuzující právě 
skončený proces s 13 zrádci národa, sešly se na stole soudců.

Ženy jsou si velmi dobře vědomy, že šťastný a spokojený život 
nám nepřinesou hrůzy nové války, kterou připravovaly spolu se zá-
padními imperialisty a dalšími obžalovanými i tři jmenované bývalé 
poslankyně, ani vychvalovaná západní „svoboda“, která střílí do děl-
níků v Italii, která odsuzuje ve Francii ženy, jako je Raymonde Dien1  
a Eugenie Cotton2 , předsedkyně Mez[inárodní] dem[okratické] fe-
d[erace] žen, proto, že se staví nekompromisně do řad obránců míru, 
a v Americe, kde je před soud pohnán každý, kdo vzbudí sebenepa-
trnější podezření z tzv. „neamerické činnosti“.

Naše ženy vědí, že jen usilovnou prací a opřeni o bratrský Sovět-
ský svaz vybudujeme šťastný a spokojený život pro nás, pro naše děti, 
pro naše příští pokolení, a proto jako odpověď na rozvratnickou čin-
nost Horákových , Kleinerových , Zeminových  a spol. uzavírají socia-
listické závazky. 

V čakovickém závodě Křižík je z celého osazenstva více jak polovi-
na žen. Ženy zde vykonávají i takové práce, které dříve konali jen kva-
lifi kovaní a vyučení elektromechanici. Čakovický Křižík je prvý, který 
ukazuje nejen ost atním závodům, ale i ženám možnost uplatnění.

S. Šebková, průkopnice této montérské práce, která přišla do Ča-
kovic z holešovické Tesly a jako jedna z prvých začala na montá-
žích pracovat, vypráví, jak je muži zaučovali pracovat podle výkresů. 
Ženy, jejichž počet už vzrostl na 12, velmi brzy se naučily praco-
vat samostatně podle složitých schemat a záhy přešly i na další po-
stup, drátování, kterého se z počátku trochu bály, protože je to práce 
přesná a odpovědná, kde se pracuje s vrtačkou a kladívkem a která 
vyžaduje i fysickou sílu. Ale ženy ji zvládly s úspěchem a dnes pra-
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cují v této dílně samostatně, a aby pronikly až do podstaty věci, školí 
se na školách práce.

Čakovický Křižík, který už před čtyřmi léty postavil si do svého 
čela jako jeden z prvých závodů v republice dělnického ředitele s[ou-
druha] Leštinského, je závodem, kde je 80 % mužů a 76 % žen zapo-
jeno do socialistického soutěžení. Z toho je 17 ¼ [sic] % žen údernic, 
zatímco mužů jen 10 %. 

Jako údernice pracuje zde Růžena Marková . Měla velmi těžký ži-
vot. Chudé děvče muselo už od 10 let sloužit u sedláka, bez možnos-
ti dochodit školu a získat alespoň základy vzdělání. Musela spávat 
ve chlévech a nevytopených komorách a pracovat za skývu chleba. 
Když poznala, jak je sedlákem vykořisťována, chtěla pracovat v to-
várně. Ale děvče bez základního vzdělání nemělo v prvé republice 
žádné možnosti k uplatnění, a tak se těžce probíjela životem při pod-
řadných pracích. Teprve r[ok] 1945 dal jí možnost lidsky žít. Nastou-
pila do záv[odu] Křižík, kde dnes plní normu na 145 %. Jako odpo-
věď na rozvratnickou činnost Horákové  a spol. si před týdnem svou 
normu ještě zpevnila. Tak odpovídají pracující, kteří si dobře pama-
tují, jak se jim žilo za panství Zenklů  a Feierabendů .

Ale i dělnice z cejchovny Hanzlíková, Skořepová, Pentlová, Furt-
nerová, Ptačinská, Žižková, Dvořáková a Matějková, které pracují 
na zakázce elektroměrů pro SSSR, rozhodly se pod otřásajícím do-
jmem z procesu proti 13 zrádcům národa zpevnit normu o 25 %. 
A za všechny své spoludělnice vyjádřila mínění všech pracujících 
o těchto vlastizrádcích M. Pentlová, která pravila: „Takovými lidmi, 
jako je Horáková  a spol., kteří pracovali pro západní imperialisty 
a kteří byli rozhodnuti nechat trpět a zabíjet naše děti, otce a matky 
v nové válce, takovými lidmi my, pracující, pohrdáme a souhlasíme 
s jejich přísným potrestáním. Budeme zvýšenou prací bránit repub-
liku a zvýšenou bdělostí ji zajišťovat před nepřáteli lidově demokra-
tického řádu.“

A dar 10 000 Kčs, které věnovalo předsednictvo Čs. svazu žen na 
Fond mezinárodní solidarity, najde ještě brzy své následovníky z řad 
pracujících, neboť to bude fond, který se stane přínosem k posílení 
světového míru a základem k sbratření všech pracujících lidí na ce-
lém světě, toužících po míru a klidné práci.

Vlasta. List Čs. svazu žen (Praha), 1950, roč. 4, č. 25 z 22. června,
s. 10. 
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1  Raymonde Dien  byla ve Francii odsouzena k ročnímu vězení za to, že se vlast-
ním tělem snažila zabránit odjezdu vlaku s vojenskou technikou do války v In-
dočíně.   

2  Eugénie Cotton  (1881–1967), francouzská vědecká pracovnice a komunistic-
ká aktivistka, v letech 1945–1967 předsedkyně Mezinárodní demokratické fe-
derace žen (Women’s International Democratic Federation, WIDF), laureátka 
Mezinárodní Stalinovy ceny pro upevnění míru mezi národy z r. 1950.  
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D 107

1950, [konec června]a, Praha – Reportáž „Odsouzeni“ otištěná v červno-
vém čísle dětského časopisu Pionýr, která pojednává o procesu s Miladou 
Horákovou a spol. a obsahuje mimo jiné zfalšované výpovědi obžalova-
ných před soudem.b

ODSOUZENI!

Před Státním soudem v Praze byl veden za přítomnosti zástup-
ců pracujícího lidu z celé republiky proces s vedením záškodnic-
kého spiknutí proti republice. Na lavici obžalovaných usedla tři-
náctičlenná skupina, která – jak to dokládá nesmírným množstvím 
faktů obžalovací spis – představuje zločinný komplot od vyvlastně-
ných továrníků přes politické ztroskotance, bezohledné kariéristy až 
k trockistickým záškodníkům a zavilým nepřátelům pracujícího lidu 
a jeho lidově demokratické republiky.c

 Sešla se tu věru pěkná směs vyvrhelů: dva bývalí milionáři, kte-
ří chtěli válku, aby mohli opět být milionáři. Jeden z nich, Pecl, byl 
již před sedmnácti lety usvědčen i odsouzen do vězení jako sprostý 
podvodník. Tři zkrachované politikářky, spjaté s milionářskými pod-
vodníky svou nenávistí k pracujícímu lidu, jimž vítězný únor udělal 
tučnou čáru přes jejich pletichářský rozpočet. Šly celý svůj život proti 
lidu, a proto je vyhodil vítězný lid na smetiště dějin. Z bahna tohoto 
smetiště se pak pokoušely o návrat ke své pochybené „slávě“ cestou 
velezrady, vražd a atomové války.
 Všichni obžalovaní v čele s bývalou poslankyní dr. M. Horákovou 
a dr. J. Nestávalem, kteří po únoru 1948 přijali od starého imperia-
listického agenta, zrádce P. Zenkla, pokyny k soustředění rozvratnic-
ké činnosti proti republice, jsou žalováni z nejtěžších zločinů proti 
republice. V soudní síni je vystavena část nejrůznějších zbraní tero-
ristických skupin1, které podle příkazů imperialistických agentů čle-
nové vedení záškodnického spiknutí organisovali v různých částech 
státu. Vždyť v temných plánech této bandy byly vedle velezrádné 
a špionážní činnosti přípravy na ozbrojený puč.
 Při zahájení prvního dne přelíčení pohlédli zástupci pracujícího 
lidu do tváří známých elementů z řad předúnorových národně socia-
listických politiků, rozbíječských pravicových sociálních demokra-
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tů a lidovecké reakce. Jen s největším odporem je možno hledět do 
těchto tváří, v nichž je vepsáno zavilé nepřátelství k lidově demo-
kratické republice a jejímu lidu. Nebylo a není mezi nimi rozdílu. Ve 
spojení a podle pokynů zrádných únorových pučistů zaměřili všich-
ni svou rozvratnou činnost jako zkušení imperialističtí agenti k jed-
nomu hlavnímu bodu: připravovali se na to, vytvořit podle známých 
fašistických vzorů zločinnou pátou kolonu v naší zemi. V nové vál-
ce, v níž by údernou silou imperialistických válečných štváčů měly 
být nacistické armády ze západního Německa, viděli jedinou naději 
pro obnovu kapitalismu v naší zemi a odbourání všech revolučních 
vymožeností našeho lidu. Všemi prostředky pracovali tito agenti im-
perialistů k tomu, aby byly vzaty naší dělnické třídě její továrny, aby 
rolníci byli znovu uvržení pod nadvládu velkostatkářů, aby náš lid 
byl zbaven všech svých práv a vymožeností našeho lidově demokra-
tického zřízení. Žádné prostředky nevynechali, aby mařili budova-
telské úsilí našeho lidu na cestě k šťastné budoucnosti v socialismu.
 Ve dnech, kdy československý lid oznamuje svobodomyslným 
národům celého světa radostný výsledek podpisové akce mírové-
ho prohlášení, přiznávají tito hnusní agenti imperialistů, že přede-
vším pomýšleli na válku proti naší zemi. Je příznačné, že při veškeré 
své činnosti byli ve spojení s členy západních zastupitelských úřadů 
u nás. Dlouhá je řada jmen těchto členů zastupitelských úřadů ka-
pitalistických zemí v čele s americkými diplomaty. A v dlouhé řadě 
zločinů členů vedení záškodnického spiknutí patří k nejzávažnějším 
ty, které byly prováděny za přímého řízení imperialistických agentů, 
kryjících se za diplomatické pasy a za krycí činností prodejných ka-
pitalistických žurnalistů.

Prokurátor: Paní obžalovaná, ptám se znovu, zda váš program zname-
nal návrat továrníků do továren, které byly znárodněny?
Horáková: Návrat vlastnictví těch továren.
Prokurátor: Byl to program pro milionáře, nebo pro lid?
Horáková: Byl to program pro buržoasní vrstvy.2

Prokurátorka Brožová: Paní obžalovaná, vy jste byla za první republiky 
sociální pracovnicí?
Kleinerová: Ano.
Prok[urátorka] Brožová: Jistě jste se setkávala s lidskou bídou.
Kleinerová: Paní prokurátorko, téměř denně ve své práci.
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Prok[urátorka] Brožová: Řekněte mi, poznala jste žebračenky a neza-
městnané za kapitalismu, anebo jste je poznala za lidově demokratic-
kého zřízení?
Kleinerová: Za kapitalismu.
Prokurátorka Brožová: A chtěla jste přece zpátky ke kapitalismu.3

 Výpovědi všech obžalovaných především potvrdily to, co vyšlo 
najevo již první den procesu, že všichni představitelé záškodnické-
ho spiknutí prováděli špionáž a rozvratnickou činnost, že tato zloči-
necká banda, spojená společnou nenávistí proti lidově demokratické 
republice, počítala s válkou proti vlastní zemi, že se právě proto a za 
tím účelem snažila imperialistickým osnovatelům války napomáhat, 
a proto prováděla jejich pokyny, že cílem toho všeho bylo obnovení 
kapitalistických pořádků u nás, které pak mělo následovat. Přitom 
však podle těchto stejně zločinných jako nesplnitelných plánů ne-
měla již být samostatnost Československa obnovena.

Prokurátor dr. Vieska: Kolik celkem jste dodal zpráv?
Kalandra: Pokud nejde o hektografované sešity, mohu říci, že asi sto.
Předseda: Mezi zprávami, které jste dodával, byla jedna, která obsaho-
vala adresy zahraničních fi rem, se kterými byl náš stát obchodně ve spo-
jení.
Kalandra: Ano.
Předseda: Jaký byl účel těchto zpráv?
Kalandra: V podstatě šlo o to, že Pecl mně dodal tři nebo čtyři adresy 
zahraničních fi rem, které pomáhaly Československu prolamovat diskri-
minační blokádu. Pecl mně dal adresy těch fi rem a já jsem je odevzdal 
Bakerové za tím účelem, aby Spojené státy proti oněm fi rmám zakročily 
v tom směru, aby materiál přestaly dodávat. To byl vlastně účel věci.4
Prokurátor Vieska: Chtěl bych, aby bylo jasné, na co potřebuje Západ 
zprávy o našem úzkém profi lu, které jste odesílal.
Hejda: Aby působil na nás nějakým hospodářským tlakem.
Předseda: Čeho se týkaly podrobnosti zpráv o operativním plánu na rok 
1949?
Hejda: Účel a cíl této zprávy byl zase špionážní.
Předseda: Měly prospívat nepřátelům lidově demokratického zřízení?
Hejda: Ano.
Prokurátor Vieska: Zprávy, které by znamenaly v rukou Američanů ná-
tlak, znamenaly u vás realisování hesla: Čím hůř, tím lépe! 
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Hejda: Ano.5

Prokurátor Vieska: To znamená, že doma pracující lid by toho měl méně 
na stole.6 Chci jen konstatovat, že logicky z vaší koncepce vyplývá toto: 
Dát Američanům zprávu o úzkých profi lech, aby nám házeli klacky pod 
nohy, aby lid byl nespokojen, aby pan Hejda měl zase továrnu. Je to tak, 
nebo ne?
Hejda: Ano.7

Předseda: Byl nějaký zvláštní důvod, proč byly některé zprávy šifrová-
ny?
Kleinerová: Domluvili jsme tento způsob z několika důvodů. Chtěli jsme, 
aby naše špionážní informace byly dodávány jen těm, kterým je Růžena 
Pelantová dala podle svého vlastního rozhodnutí. Přáli jsme si, aby těch-
to špionážních zpráv použila Pelantová sama jako platidla.
Prokurátor dr. Vieska: Proč jste měli zprávy posílat Ripkovi, a ne přímo 
Ripkovým pánům, kteří tu mají zastupitelské úřady?
Kleinerová: Poněvadž nám bylo jasno, že naše zrádná emigrace závisí 
hmotně na vedoucích činitelích politického života.
Prokurátor dr. Vieska: Tak to je živnost pana Ripky.8 

 Prokurátor dr. Vieska přečetl dokument o schůzi 13 emigrantských 
skupin z lidově demokratických států v Carnegie Hallu a New Yorku 
[sic], kde Zenkl a Osuský9 řečnili o tom, že je nutno zrušit samostat-
nost všech těchto států a utvořit federalisovanou Evropu. Obžalova-
ným nezbylo než doznat, že i jejich cílem bylo nakonec zrušit samo-
statnost a nezávislost Československa. Prokurátor dr. Urválek přečetl 
část dopisu Huberta Ripky, kde tento zrádce prohlašuje, že by bylo 
„nereální“ myslet na nějaké mírové uspořádání. Obžalovaní doznali, 
že tento dopis znají a i počítali s válkou proti naší republice. V témže 
dopise dával Ripka také směrnice k podporování teroristických sku-
pin, k provádění sabotáže a ke špionáži. Všechny tyto směrnice lze 
označit jedině za přípravu války.

Prokurátor: Počítala jste s válkou. Počítala jste i se zásahem Prahy?
Horáková: V každém případě, když je válka, musíme počítat se zasaže-
ním všech cílů.10

 Ano. Horáková počítala i s tím, že by v zájmu návratu hrstky ka-
pitalistů do továren byla bombardována i Praha, byly usmrcovány 
ženy a děti.
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 K takovému programu nemohla počítat s podporou českosloven-
ského lidu. A sama to přiznává.

Jeden z obhájců se jí táže: Očekávala jste zvrat poměrů?
Horáková: Já jsem si to přála. A znovu dodává: Ale věděla jsem, že 
k tomu nedojde vnitřními silami.11

Prokurátor: Počítali jste také s násilným převratem, válkou?
Přeučil: Z našeho počínání to vyplývalo.
Prokurátor: Co by dělala vaše organisace v tom případě?
Přeučil: Z naší činnosti je patrno, že by to byly úkoly tak zvané páté ko-
lony.12

 Ano, válka proti vlastní zemi. S tím počítali členové vedení zá-
škodnického spiknutí ve svých plánech a všemi prostředky napo-
máhali imperialistickému válečnému štvaní. Proto odhalení těchto 
záškodníků je přínosem v boji za trvalý mír.
 Člověk, který sledoval proces, se znovu a znovu ptá: Jsou to vůbec 
lidé? Opravdu, stojí za to, podívat se ještě jednou zblízka na jejich – 
nikoliv lidskou – ale nelidskou tvář.
 Jako zákeřné chobotnice, které se bojí světla, protože by se v něm 
zjevila celá jejich ohyzdnost, snažila se hrstka politických ztrosko-
tanců napadnout naši výstavbu a naše budování. Do února to dělali 
s veřejným pokřikem, ale únor je smetl jako plevu. Únor uvolnil ces-
ty a prameny, které tarasily a rdousily. A to je přivedlo k strašné zuři-
vosti. Před únorem: přípitky s fabrikanty, potlesk velkostatkářů. Před 
únorem: hazardní naděje na dosažení nemožného, drze opakované 
pokusy otočit kolo dějin zpět. Po únoru – odkopnuté smetí. Nebyli 
by se mohli odvážit předstoupit před jediného dělníka.
 Co dělá usvědčený a z národa vyvržený nepřítel? Mstí se. Mstí 
se a nenávidí, snaží se škodit. Osnuje sabotáž, vraždy, puč. Chytá se 
každého stébla a loví v každém bahně, jen aby nalezl škůdce – stejně 
podlé a naplněné stejnou nenávistí. Naštěstí jich nalezne jen něko-
lik. Avšak kolo dějin se nazpět netočí. Jednoho dne stojí škůdce před 
soudem, před tváří lidu. A taková je tvář těch nepřátel lidu.

 Stovky dopisů a telegramů ze závodů ukazují, jak československý 
lid chápe význam procesu proti skupině třinácti velezrádců. Svou 
žádost o přísné potrestání odhalených osnovatelů války z řad po-
ražené reakce spojuje lid se slibem pracovat ještě lépe a usilovněji 
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na rychlém vybudování socialismu v naší vlasti. A ve světle skuteč-
ností, které tento proces odhalil, chápe náš lid znovu plně význam 
podpisové akce Stálého výboru světového kongresu obránců míru: 
že odhaluje, pranýřuje a zneškodňuje onu hrstku zločinců, která by 
celému lidstvu chtěla připravit stejný osud jako třináct ztroskotanců 
před Státním soudem československého lidu.

Pionýr. Škola a svět. Časopis pionýrských oddílů Junáka a žákovských 
organizací (Praha). 1950, roč. 5, č. 42–43, s. 420–421.

a  Jednotlivá čísla časopisu nejsou datována – toto číslo bylo dle obsahu vydáno 
patrně ve třetím červnovém týdnu. 

b  Článek je doplněn třemi fotografi emi ze soudního jednání, které jsou uvedeny 
těmito popisky: „Obžalovaná Horáková při výpovědích před Státním soudem 
v Praze“, „Pohled na třináctičlennou skupinu obžalovaných před Státním sou-
dem v Praze“ a „Přehlídka zabavených zbraní obžalovaných protistátních zlo-
činců“.   

c Tento odstavec je perex.
 

1  Fotografi i této „výstavky“ viz úvodní studie. Mezi takto prezentovanými zbra-
němi byla i legálně držená pistole J. Nestávala.  

2  Ve skutečnosti rozhovor mezi M. Horákovou a prokurátorem J. Urválkem pro-
běhl jinak. Zde reprodukovaná verze zhruba odpovídá verzi otištěné v tzv. šedé 
knize (viz Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice, s. 33). Dle ste-
nografi ckého záznamu vypadal tento dialog takto: 

  „J. Urválek: Prosím, znamenalo to návrat továrníků, jimž byly po únoru zná-
rodněny továrny, zpět do továren?

 M. Horáková: Neměli jsme ještě konkrétní řešení.
 J. Urválek: Mluvte jasně.
  M. Horáková: Znamenalo by to bývalo přinejmenším řešit nějakým způsobem 

kompensace a reparace pro tyto osoby pak, aby…
  J. Urválek: Jaké kompensace a reparace, řekla jste, negovali jsme, popírali jsme 

to, považovali jsme to za nezákonné, nesprávné.
  M. Horáková: Ano, ale konkrétní řešení navrhoval pouze dr. Hejda ve svém 

elaborátu.
  J. Urválek: Paní obžalovaná, Vy jste byla s nimi ve stálém styku. Peška a ostatní, 

to byla jednotná koncepce, myslím, že Vám prospěje, když budete mluvit jas-
ně. Ptám se znovu, zda tento program znamenal návrat továrníků do továren, 
které byly znárodněny?

 M. Horáková: Návrat vlastnictví těch továren.
  J. Urválek: To jsem vám ochoten koncedovat, jestliže takto uhýbáte. Teď řekně-

te, byl to program pro milionáře, nebo pro lid?
 M. Horáková: Byl to program pro buržoasní vrstvy.“ 
  NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam

1. dne procesu s M. Horákovou a spol. (31. 5. 1950), s. 14/1.
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3  Tento dialog je víceméně obdobně zaznamenán ve stenografi ckých záznamech 
ze soudního jednání. Tamtéž, stenografi cký záznam 4. dne procesu s M. Horá-
kovou a spol. (3. 6. 1950), s. 1/6. 

4  Tento dialog víceméně odpovídá stenografi ckým záznamům. Tamtéž, stenogra-
fi cký záznam 4. dne procesu s M. Horákovou a spol. (3. 6. 1950), s. 27/5–27/7. 

5  Dle stenografi ckého záznamu odpověděl J. Hejda před soudem na tuto otáz-
ku takto: „Stačí v hospodářství úzký profi l, když budete, řekněme, podvázán, 
tak bude podvázáno celé hospodářství, a vede to potom k takové situaci, že 
bychom byli museli hospodářsky kapitulovat.“ Tamtéž, stenografi cký záznam
2. dne procesu s M. Horákovou a spol. (1. 6. 1950), s. 25/3–25/4.    

6  Na toto tvrzení prokurátora J. Viesky odpověděl J. Hejda dle stenografi ckého 
záznamu: „To se netýká výživy, poněvadž výživa byla zajištěna.“ Tamtéž.

7  J. Hejda sice skutečně odpověděl ano, ale na poněkud jinak formulovanou otáz-
ku: „Chci jen konstatovat, že logicky z vaší koncepce vyplývá toto: Dát Ameri-
čanům zprávy o úzkých profi lech, aby nám házeli klacky pod nohy, aby lid byl 
nespokojen, aby se pan Hejda mohl vrátit ke své staré koncepci. Je to tak, nebo 
ne?“ Tamtéž.

8  Tento dialog víceméně odpovídá stenografi ckým záznamům. Tamtéž, stenogra-
fi cký záznam 4. dne procesu s M. Horákovou a spol. (3. 6. 1950), s. 7/2 a 4/4.

9  Štefan Osuský (1889–1973), slovenský diplomat a politik. V r. 1906 odešel do 
USA, kde vystudoval práva a posléze pracoval jako advokát v Chicagu. Po vy-
puknutí první světové války odcestoval jako zástupce slovenského krajanské-
ho hnutí do Paříže, kde se stal pracovníkem čs. zahraničního odboje (v letech 
1917–1918 vedoucí Čs. tiskové kanceláře v Ženevě). Po skončení války působil 
jako diplomat, v době jednání pařížské mírové konference byl jmenován gene-
rálním tajemníkem čs. delegace. V r. 1921 se stal velvyslancem ve Francii, měl 
politicky blízko k agrární straně. Tuto funkci vykonával do března 1939, kdy 
odmítl vydat čs. legaci Němcům. Aspiroval poté na vedoucí funkci v čs. zahra-
ničním odboji, dostal se však do sporů s E. Benešem, zejména ohledně pová-
lečného uspořádání česko-slovenských vztahů. Od r. 1940 působil jako státní 
ministr exilové vlády, v r. 1942 byl odvolán ze všech funkcí a vystupoval poté 
proti E. Benešovi. Na jaře 1945 odešel do USA, kde přednášel na univerzitách. 
Po únorovém převratu se účastnil práce v Radě svobodného Československa.            

10   Dle stenografi ckého záznamu proběhl tento rozhovor takto:
 „J. Vieska: V případě války jste p očítala s t ím, že bude zasáhnuta i Praha?
 M. Horáková: Já jsem, pane prokurátore, opravdu o věcech války...
 J. Vieska: Počítala jste s tím, že v případě války bude zasažena možná i Praha?
  M. Horáková: V každém případě, je-li válka, musíme počítati se zasažením 

všech cílů.“
  NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam

1. dne procesu s M. Horákovou a spol. (31. 5. 1950), s. 32/4.    
11  Dle stenografi ckého záznamu odpověděla Milada Horáková na otázku svého 

obhájce dr. Martina takto: „Já jsem si to přála, ale nevěřila jsem, že by k tomu 
[mohlo] dojíti vnitřními silami.“ Tamtéž, s. 32/5. 

12 Tento dialog v íceméně o dpovídá stenografi ckým záznamům.

MH - Kniha 1.indb   467MH - Kniha 1.indb   467 11.12.2008   6:18:1511.12.2008   6:18:15



468

D 108

1950, 28. červen, Praha – Zpráva Československé tiskové kanceláře ozna-
mující vykonání trestu smrti nad Miladou Horákovou , Janem Buchalem , 
Oldřichem Peclem  a Závišem Kalandrou , která byla otištěna v řadě čes-
kých deníků.  

Rozsudek nad velezrádci vykonán

PRAHA 27. června (ČTK) 
Rozsudek Státního soudu v Praze z 8. června t[ohoto] r[oku], po-

tvrzený rozsudkem Nejvyššího soudu z 24. června t. r., jímž byli Mi-
lada Horáková , Jan Buchal , Oldřich Pecl  a Záviš Kalandra  odsouzeni 
pro zločiny velezrady a vyzvědačství k trestu smrti, byl vykonán. 

Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa (Pra-
ha), roč. 30, č. 152 z 28. června, s. 3.
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D 109 

1950, 23. září, Praha – Recenze divadelní hry E. F. Buriana1 „Pařeniště“ 
otištěná v Lidových novinách, jež odsuzuje Záviše Kalandru a další české 
i zahraniční intelektuály a umělce, kteří se neztotožňují s komunistickou 
ideologií.     

 Ú č t o v á n í   s   i n t e l e k t u á l š t i n o u

E.  F.  B u r i a n :  P a ř e n i š t ě. Hra o věrnosti a zradě o 7 obrazech 
a epilogu. Režie: E. F. Burian. Pomocná režie: V. Rendlová. Scéna:
J. Raban. Poprvé v D 51 15. září.

 E. F. Burian a soubor D 51 položili prst do hnisavého vředu, který 
se naplno provalil letošního jara v procesu se Závišem Kalandrou. 
Zdálo by se, jako by odhalením kalandrovštiny v celé děsivé hrůze 
jejich záškodnických konců byla uzavřena historie těch někdejších 
souputníků dělnického boje, kteří od trockistické kritiky komunis-
mu přešli na stranu nepřátel socialismu. Nebylo by většího omylu 
nad takový názor. Právě po procesu s Kalandrou je nutno bděle a po-
zorně zkoumat, kde všude se ještě v našem životě objevují a půso-
bí prvky, ze kterých Kalandrové vyrůstají. Tím nutněji, že jde o ne-
přítele z nejnebezpečnějších: o ty, kdo vystupovali a vystupují jako 
radikální vykladači marxismu, kryjí své pravé záměry revolučními 
frázemi a navenek vystupují s radikalismem, kterým chtějí odvrátiti 
všechna podezření. Vydávají se obvykle za jedině povolané prapo-
rečníky komunismu, ale stalinský prapor pokroku odhazují při prvé 
příležitosti. Námět, který Burian v „Pařeništi“ zvolil, je o to víc vzru-
šující, že tito lidé vesměs měli blízko k umění, působili mezi umělec-
kou avantgardou a zanechali tu všude nejenom plno smetí, ale také 
semínek a bakterií nákazy. Ladislav Štoll2 ve studii „30 let bojů o so-
cialistickou poesii“3 odhalil jejich chorobné působení. E. F. Burian 
v „Pařeništi“ koná práci obdobnou.
 „Když měli bojovat proti buržoasnímu řádu, byli neškodní; dnes, 
kdy mají pomáhat stavět svět nový, jsou z nich záškodníci.“ Tak při-
bližně se to říká v „Pařeništi“ o tomto typu levicových nebo spíše 
jen levičáckých intelektuálů, uzavřených do skleníku svých „bibliofi l-
ských rozhovorů“: naučili se marxismu z knih, aby mohli nekonečně 
teoretisovat a diskutovat – ale k činu se vzchopili až teprve tehdy, kdy 
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život jejich teorie usvědčil ze scestnosti. Pak popraskal jejich „pro-
tiburžoasní nátěr“, jak to o nich říká S. K. Neumann v „Anti-Gidu“4, 
a spojili se a spojují proti socialismu s každým, kdo je proti němu: 
i s Hitlerem jako Trocký, s buržoasií a kapitalisty jako Kalandra i se 
zločinci a vrahy z povolání, s každým, kdo nenávidí socialismus a ko-
munisty. V tom zahnívajícím pařeništi, kde se snaží vést hlavní slo-
vo tito včerejší a domnělí „marxisté“, pěstuje se iluse „mezitřídního 
prostoru“. Nalézáme tu výlučně ty, kteří samy sebe označují za inte-
lektuály, inteligenty. E. F. Burian napsal jevištní obrazy nemilosrdně 
pravdivé, otevřené a upřímné. Pověděl pravdu o prostředí, jež sám 
poznal z nejosobnější zkušenosti. Podává svým generačním vrstev-
níkům veliký příklad statečné sebekritiky. Dýchá se líp po jeho osvo-
bozujícím „Pařeništi“. Bylo třeba to takto otevřeně povědět. A bude 
to i v divadle mít důsledek v zostření boje proti zbytkům intelektuál-
ských teorií, které by dodnes chtěly zdánlivě jako zcela nevinné „pře-
zimovat“. „Pařeniště“ odhaluje tak jejich společenskou nebezpečnost. 
Je třeba kalandrovštinu rozeznávat ne až tehdy, kdy pracuje aktivně 
proti státu, ale už tehdy, kdy je zahalena do zdánlivě „neškodných“ 
výhrad proti socialistickému realismu, je třeba ji rozpoznávat v po-
drobnostech její práce umělecké, teorií výtvarnických, divadelních, 
literárních, architektonických, všude, kde vystrčí růžky. „Pařeniště“ 
v tom pomáhá účinně.
 Příběh další původní novinky D 51 je takový: profesor techniky 
Hoder, komunista a bojovník od Dukly, se postupně rozchází se svou 
ženou Růženou, kdysi levou intelektuálkou, dnes stále zřejměji se 
vyvíjející v odpůrce lidově demokratického režimu. Na Růženu pů-
sobí intelektuálská společnost, jíž zůstala věrna; stane se to s ní tak, 
jak se to nutně musí stát s každým intelektuálem, který se oddělil od 
života skleníkem svých „teorií“. Osu hry tvoří konfl ikt mezi osob-
ním vztahem k ženě a zásadním vztahem ke společnosti u profeso-
ra. Nakonec si profesor uvědomuje nebezpečí, které z činnosti jeho 
ženy a jejích přátel vyplývá pro společnost, a pomáhá celou skupinu 
odhalit a zneškodnit. Hra i svou formou odpovídá slohu prostředí, 
které líčí. Je to hra hlavně rozhovorů, nikoli činů: v „Pařeništi“ je to 
v souladu s životním způsobem lidí, kteří se „prohovořili až k zradě“. 
Jsou tu znamenitě zachycené typy lidí „sebevražedně se stravujících“, 
omamujících se obrazy Salvatora Daliho a „poesií“ André Bretonů 
a jiných veličin, jejichž jména jsou na štěstí pro zdravé dnešní obe-
censtvo jen prázdným zvukem. Jen v prvém obraze se objeví jejich 
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pohlavár, kterého hraje Leo Spáčil5 – a po celou hru nezmizí s jeviště 
jeho stín: ano, takto poznamenává jejich tváře nenávist k socialismu, 
tak to z očí i zsinalých lící svítí bledostí, která se zrodila z nespořá-
daného života i nespořádaného, rozvráceného nitra. Jak odchází ze 
scény! Neznali jsme hru napřed, ale cítili jsme, že tahle fi gura tím 
odchází zároveň i ze života, poněvadž v něm nemá co dělat, ztrati-
la spojení s lidmi, přestala být člověkem. Anebo postava architekta, 
teoretika umění: poznáváme v ní u B. Rendla6 nejenom její životní 
vzor, ale zároveň hned i typ těchto svůdců, organisátorů uměleckých 
pařenišť všeho druhu. I scéna Rabanova dovede připravit prostředí, 
z něhož to čpí intelektuálskou moderností à la Toyen. Nejobtížněj-
ší úlohy mají představitelé manželské dvojice. A právě zde – v he-
reckém a patrně i autorském vystižení jejich poměru – se objevuje 
v „Pařeništi“ mezera, která by měla být o dalších představeních ještě 
pokud možná odstraněna. Proti proměnlivé, tak citlivě na každou si-
tuaci reagující, životné a pravdivé Růženě v provedení Zuzany Kočo-
vé7 stojí tu člen strany, profesor techniky Hoder, jak jej hraje Ludvík 
Dvorský; je to role přetěžká a uznáváme nejpoctivější snahu uměl-
covu – nemůžeme však přehlédnout, že by bylo potřebí silnějšího, 
přesvědčivějšího hereckého projevu: vždyť tu proti Růženě a jejím 
záškodnickým přátelům stojí v profesorovi bojovník od Dukly, síla 
strany! Profesor ovšem prožívá osobní krisi a má okamžiky váhání: 
ale i tak je na překážku silnějšího dojmu, že Dvorský jedná a mluví 
stále v témže tempu i tónu, ať vypráví, ať se pře, naléhá, hněvá, ať bo-
juje; sotva lze úsilí o vyrovnanost zpodobit tak, až místo dojmu klid-
né převahy máme pocit slabosti a letory spíše fl egmatické. Snad tím 
vznikl pocit, vyslovený v diskusi s obecenstvem po prvním předsta-
vení. Hra Burianova potřebuje ještě silněji v textu i v hereckém pro-
jevu vypracovat v těch místech, kdy v ní jednají lidé té naší, zdravé 
a jasné strany světa. Sugestivně je tu zachyceno zahnívající pařeniště 
a jeho pach. Tím více bychom toužili, aby sem lidé naší fronty vstu-
povali silně, tak, aby rozháněli pach pařenišť čerstvým vzduchem 
průvanu a naplňovali ovzduší vůněmi a světlem nového světa – jak 
to krásně ukáže O. Beníšková8 v jediném výstupu desítkářky! Jestliže 
však i svazák-dělník tu vystupuje ještě trochu sám zatížen původ-
ním úmyslem stát se satirickým básníkem, ztrácí se tím příležitost, 
aby postava rázně dala pocítiti, jaký rozdíl je mezi dělníkem a těmi-
to intelektuály. Rozhodně tím vším vzniká dojem, jako by převažují-
cím typem naší společnosti v těchto dnech byli pořád ještě intelek-
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tuálové a jako by ústředním problémem byl jejich problém. Jestliže 
je v Burianově hře věnováno lidem pařeniště tolik pozornosti, tím 
spíše by bylo potřebí, aby jednání těch několika lidí, kteří ve skuteč-
nosti rozhodují o vývoji a určují jeho cesty, vynikalo ještě daleko vět-
ší rozhodností a zanechalo přesvědčivější, silný, vítězný dojem. Pak 
by teprve konečný výsledek „Pařeniště“ byl ten, že by lidé odcházeli 
z divadla nejen přesvědčeni a poučeni o zkázonosnosti pařenišť, ale 
také posíleni příkladem síly a rozhodnosti těch, kteří pařeniště od-
krývají a budují svět docela nový.  
 Stálo by za to, tento nedostatek odstranit. Ve svém varovném po-
slání, v účtování s intelektuálštinou je to hra cenná a hovoří včas. 
Vzbuzuje úctu k autoru, který se tak rozhodně vyrovnává i s kusem 
své vlastní minulosti, aby tím svobodněji, volný a silný, mohl praco-
vat pro budoucnost. Burianovo „Pařeniště“ vyvolá mnoho přemýšle-
ní a bude mít nesporně, o tom jsme přesvědčeni, důsledky v provět-
rání a vyčištění ovzduší v našem kulturním životě, v němž pomůže 
odhalovat dožívající zbytky levičáctví anebo koketování s ním.

 J. K.a

Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů (Praha), 1950, 
roč. 58, č. 224 z 23. září, s. 7.
 
a Redakční zkratka.

1 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 2, pozn. č. 6.
2  Ladislav Štoll (1902–1981), literární teoretik a novinář, jeden z nejvýznamněj-

ších komunistických ideologů. Původním povoláním bankovní úředník, člen 
KSČ od r. 1926. V r. 1931 publikoval článek Úředníci, za který byl propuštěn 
z Živnostenské banky, působil poté jako novinář v komunistickém tisku (re-
daktor kulturních rubrik Tvorby a Rudého práva). V letech 1934–1936 pobýval 
v Moskvě, kde se podílel na překladech spisů K. Marxe a B. Engelse. Za nacis-
tické okupace pracoval v Akciové společnosti pro zpracování kukuřice a spo-
lupracoval s komunistickým odbojem, v květnu 1945 stál u vydání prvních 
legálních čísel Rudého práva. Od r. 1946 až do své smrti byl členem ÚV KSČ. 
V letech 1948–1952 vykonával funkci rektora Vysoké školy politické a sociální 
(později přejmenována na Vysokou školu politických a hospodářských věd). 
Od r. 1953 zastával vysoké funkce ve státní správě i v kulturních institucích 
(poslanec, 1953–1956 ministr, poté ředitel Ústavu pro českou a světovou lite-
raturu ČSAV). Hlavní představitel marxistické estetiky a silně dogmatického 
přístupu v literatuře.             
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3  Třicet let bojů za socialistickou poesii (1950) – referát L. Štolla přednesený na 
plenární schůzi Svazu čs. spisovatelů v lednu 1950 a záhy nato vydaný tis-
kem. Štoll zde podrobil kritice „subjektivistickou“ linii české poezie, reprezen-
tovanou podle něj F. Halasem, a vyzdvihl nutnost návaznosti na angažovanou 
socialistickou poezii, za jejíhož hlavního představitele označil Jiřího Wolkera. 
Tento text, považovaný dnes za jeden z nejvýznamnějších projevů kulturního 
stalinismu, se stal v 50. letech dogmatickým textem nejen pro výklad dějin čs. 
literatury, ale i pro tehdejší estetická měřítka.   

4  Míněn Neumannův polemický spis Anti-Gide neboli optimismus bez pověr a ilusí 
(1937). Blíže viz úvodní studie.  

5  Leo Spáčil (1924), herec a pedagog, v 50. letech působil v Divadle E. F. Buriana. 
Hrál např. ve fi lmech Návrat domů (1949, režie Martin Frič) nebo Chceme žít 
(1949, režie E. F. Burian). Vyučoval též herectví na DAMU a věnoval se loutko-
herectví (spolu s Josefem Pehrem napsal loutkovou hru Guliver v Maňáskově).   

6  Míněn herec Bohumil (Bohuš) Rendl (1912–1962). Ve 30. letech působil v růz-
ných divadelních společnostech, od r. 1941 hrál na pražských scénách, v letech 
1946–1962 byl v angažmá v Divadle E. F. Buriana. Ve fi lmu byl činný již za na-
cistické okupace (např. Mlhy na Blatech, 1943, režie František Čáp), později hrál 
mj. komunistické funkcionáře (Výstraha, 1953, režie Miroslav Cikán; Zde jsou 
lvi, 1958, režie Václav Krška).     

7  Zuzana Kočová (1922–1988), herečka a spisovatelka, manželka E. F. Buriana. Za 
nacistické okupace působila v Horáckém divadle v Jihlavě, od r. 1946 pak v Bu-
rianově divadle. R. 1964 založila experimentální zájezdové divadlo Maringot-
ka, v letech 1974–1978 pracovala jako dramaturgyně literárně-dramatického 
vysílání Čs. rozhlasu. Autorka cestopisů (Chvála putování, 1984) a prozaických 
knih (Krajní situace, 1980).    

8  Otýlie Beníšková (1882–1967), herečka pocházející z rodiny s bohatou umě-
leckou tradicí, divadlu se věnovala již od konce 19. století. Vystřídala řadu he-
reckých angažmá, za nacistické okupace působila v rozhlase a v Uranii, v letech 
1948–1960 pak v divadle E. F. Buriana. Ztvárnila hlavní roli v dramatu režiséra 
Václava Kršky Až se vrátíš (1947) a řadu vedlejších rolí v dalších českých fi l-
mech.     
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D 110

1950, 1. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky1 o procesu s Miladou Horákovou  a spol., přepsaná odposlouchá-
vací službou Československého rozhlasu, jež popisuje reakci amerického 
ministerstva zahraničí na vznesená obvinění ohledně špionážní činnosti 
amerických diplomatů v Praze po únoru 1948. 

Prohlášení amerického min[isterstva] zahraničí k procesu v Praze

Americké ministerstvo zahraničí vydalo včera prohlášení, v němž 
kategoricky odmítá obvinění ex.2 komunistické vlády, že američ-
tí diplomaté, úřední představitelé, novináři a jiní američtí činitelé 
prováděli v ČSR špionáž. Toto obvinění bylo uvedeno čs. státním 
prokurátorem za nového monstre-procesu, který byl v těchto dnech 
zahájen před pražským Státním soudem s 13 čs. politiky. Obžalovací 
spis uvádí jména 21 diplomatických a jiných úředních představite-
lů i soukromníků, vesměs příslušníků západních nekomunistických 
států, s nimiž prý obžalovaní byli ve styku za své protistátní a ve-
lezrádné činnosti. Mezi jmenovanými je bývalý i nedávno zemřelý 
americký velvyslanec Steinhardt 3 a bývalí vyslanci Británie a Fran-
cie v Praze. Prohlášení amerického ministerstva zahraničních věcí 
kategoricky prohlašuje, že obvinění amerických příslušníků je zcela 
vymyšleno a celá věc je jenom součástí kampaně sovětských vasal-
ských režimů, jejichž cílem je diskreditovat pověst západních diplo-
matů. Zástupce ministerstva dodal, že ani jediný z Američanů, kteří 
byli uvedeni státním prokurátorem v obžalovacím spisu, neprováděl 
v ČSR vyzvědačství nebo nějakou jinou podvratnou činnost. Podle 
posledních zpráv z Prahy další z obžalovaných v novém monstre-
-procesu, a to dr. Josef Nestával , se doznal k vině. Dr. Milada Horáko-
vá  doznala prý vinu za včerejšího zasedání soudu a mj. řekla, že měla 
negativní stanovisko ke komunistickému puči v únoru 1948, kterým 
se komunisté za pomoci Moskvy zmocnili moci v ČSR. 

NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 212 (1. 6.–6. 6. 1950). 
NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.
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1 Dle údaje v záhlaví dokumentu byla relace vysílána v 18.30 hodin.
2 Míněno patrně „ze strany“.
3  Laurence Adolph Steinhardt  (1892–1950), americký diplomat. Působil jako vel-

vyslanec v Peru, od r. 1941 v Sovětském svazu, o rok později byl jmenován vel-
vyslancem v Turecku. V letech 1945–1948 vykonával funkci velvyslance v Čes-
koslovensku. Zemřel r. 1950 při letecké nehodě v Kanadě.
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D 111

1950, 1. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky, přepsaná odposlouchávací službou Československého rozhla-
su, jež parafrázuje a cituje články v americkém deníku New York Times 
týkající se procesu s Miladou Horákovou a spol.

Dnešní vydání listu New York Times otisklo úvodník pod názvem 
Praha a Západ. V tomto úvodníku se praví: Čs. lid patří k Západu 
a pražská komunistická vláda pokouší se krok za krokem zpřetrhat 
a rozervat toto tradiční spojení. Všechno probíhá podle téhož ponu-
rého vzoru. Špionážní procesy, vypovídání diplomatů, omezování di-
plomatických a kulturních styků, policejní uzavírání knihoven a vy-
povídání zahraničních novinářů. Je zcela zbytečno argumentovat 
proti komunistickým obviněním, jako by byla výsledkem skutečné-
ho, třeba pomýleného přesvědčení. Při právě konaném špionážním 
procesu v Praze uvedená provinění jsou totiž fantastická, neuvěři-
telná, zkrátka vymyšlená od A až do Z. Obvinění, která se opírají 
o násilně vynucená přiznání, mají jediný účel – očernit západní svět 
a zároveň umožnit další kroky a teror v budoucnosti. I dopisovatel 
listu New York Times byl označen za vyzvědače. Úvodník New York 
Times k tomu dodává:

Náš dopisovatel v Praze se dopustil jediného zločinu – referoval 
totiž o poměrech a událostech v ČSR pravdivě. Politikou dnešního 
režimu v ČSR však je zabránit pravdě, potlačit pravdu, zabít pravdu 
a zároveň isolovat zemi a její lid od Západu. Toto dílo lži a isolace se 
pražskému režimu napůl podařilo. Diplomatické styky byly omeze-
ny na minimum. Všichni západní novináři byly vypovědeni. Rovněž 
cizinci ze Západu zmizeli. I komunistická strana i její aparát byly vy-
čištěny ode všech živlů, které Moskva považovala za nakažené Zápa-
dem, jako např. Clementise 1, Viléma Nového 2 aj. 

Čs. lid je dnes spojen se světem svobody a civilisace jen tenkými 
nitkami rozhlasu. Čechoslováci však patří k Západu, patří k němu 
svými dějinami, náboženstvím, tradicemi a kulturou, píše dále list. 
Moskva a její zaměstnanci v ČSR si však vzali za úkol proměnit Če-
choslováky za stalinské Východoevropany. Naše politika, píše závě-
rem New York Times, a politika celého svobodného světa, musí být 
zaměřena k tomu, aby ČSR byla pro Západ zachráněna. Boj o to musí 
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pokračovat. Ať se nám staví v cestu jakékoliv překážky, ať musíme při 
tom překonávat jakékoliv zvraty nebo zklamání. Končí svůj dnešní 
úvodník vlivný americký deník New York Times.    

NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 212 (1. 6. – 6. 6. 1950).
NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

1  Vladimír Clementis  (1902–1952), slovenský komunistický politik, publicista 
a básník. Vystudoval Právnickou fakultu UK, poté působil jako advokátní kon-
cipient, člen KSČ od r. 1924, v letech 1935–1938 poslanec NS. V březnu 1939 
odešel do Paříže, kde v srpnu téhož roku kritizoval pakt Molotov–Ribbentrop, 
načež byl vyloučen z KSČ. Ve Francii byl posléze internován, po její porážce 
odešel do Velké Británie, kde sloužil v čs. zahraniční armádě a vystupoval zde 
proti exilové vládě, v letech 1941–1945 působil v londýnském rozhlasovém vy-
sílání. Po válce byl opět přijat do KSČ a působil ve funkci státního tajemníka na 
ministerstvu zahraničí jako hlavní komunistický exponent v tomto rezortu. Po 
smrti Jana Masaryka  byl jmenován ministrem zahraničí, z funkce byl odvolán 
v březnu 1950. Brzy poté byl zatčen, v rámci procesu s R. Slánským  odsouzen 
k trestu smrti a popraven.        

2  Vilém Nový  (1904–1987), komunistický politik a novinář, původním povolá-
ním typograf. Do KSČ vstoupil v r. 1921, zastával poté různé funkce v jejím 
aparátu (krajský tajemník Komunistického svazu mládeže v Jihlavě, tajemník 
KV KSČ v Olomouci či vedoucí agitpropu KV KSČ v Jihlavě). Za nacistické 
okupace pobýval ve Velké Británii. Po válce působil jako vedoucí tajemník KV 
KSČ v Jihlavě a poslanec NS, v letech 1946–1949 byl členem ÚV KSČ a vyko-
nával též funkci šéfredaktora Rudého práva. V listopadu 1949 byl na základě 
vykonstruovaných obvinění zatčen, zbaven všech funkcí a vyloučen z KSČ, 
propuštěn byl v r. 1954. Po právní i stranické rehabilitaci v r. 1963 byl jmenován 
rektorem Vysoké školy politické při ÚV KSČ, byl též členem NS a ÚV KSČ. Po 
r. 1968 se postavil za „normalizační“ režim a stal se jeho předním exponentem. 
V lednu 1969 přišel s vykonstruovanou teorií, že za smrtí Jana Palacha  stály 
západní tajné služby. Jeho dcera je televizní hlasatelka a signatářka Charty 77 
Kamila Moučková .
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D 112

1950, 2. červen, Paříž – Překlad článku „Soud s představiteli bývalé 
Benešovy strany“ otištěného ve francouzském deníku Le Monde, který 
informuje o procesu s Miladou Horákovou  a spol.1     

Soud s představiteli bývalé Benešovy  strany

Třináct ofi ciálních osobností bývalé „národněsocialistické“2 stra-
ny prezidenta Beneše  stojí dnes před soudem v Praze. Jsou obviněni 
z pokusu o ozbrojený státní převrat proti komunistické vládě, aby 
„tak připravily cestu k útoku anglo-amerických armád na Českoslo-
vensko“.  

Obvinění, mezi kterými fi gurují také bývalé poslankyně Františ-
ka Zemínová  a Milada Horáková a, měli údajně dostávat příkazy od 
bývalých předáků národněsocialistické strany, od doktora Zenkla  
a doktora Ripky . Ti měli spiknutí řídit z exilu v zahraničí, kde v sou-
časnosti žijí.

Le Monde (Paříž), 1950, roč. 7, č. 1663 z 2. června, s. 2. 
Z francouzského jazyka přeložila Barbora Vilímová . 

a V textu chybně uvedeno „Morakova“. 

1  Obdobně stručně a bez jakéhokoliv komentáře informoval Le Monde i o vynese-
ní rozsudků. V článku Soud v Praze: čtyři rozsudky smrti, otištěném 10. 6. 1950, 
vedle faktických informací o výši rozsudků stojí: „Připomínáme, že šlo o proces 
s ofi ciálními představiteli bývalé ‚národně socialistické‘ strany prezidenta Bene-
še , kteří jsou podezíráni z pokusu o ozbrojený státní převrat proti komunistické 
vládě.“       

2  Členy národněsocialistické strany byli pouze: Milada Horáková , Josef Nestával , 
Františka Zemínová , Antonie Kleinerová , Jiří Hejda , František Přeučil  a Jan Bu-
chal . 
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D 113

1950, 3. červen, Varšava – Překlad reportáže „Špionážně diverzní spik-
nutí agentů imperialismu proti československému lidu“ otištěné v pol-
ském deníku Trybuna Ludu, která informuje o zahájení procesu s Mila-
dou Horákovou  a spol. a představuje jednotlivé obžalované.     

Špionážně diverzní spiknutí agentů imperialismu
proti československému lidu

Proces v Praze odhaluje zločineckou činnost zrádců a zaprodanců

PRAHA (PAP) – Před Státním soudem v Praze se koná proces 
proti 13 osobám obžalovaným z velezrady a z vytvoření protistátní 
záškodnické organizace, jejímž cílem bylo svržení existujícího lido-
vě demokratického zřízení v Československu, jakož i návrat kapita-
listického zřízení za pomoci intervence západních imperialistických 
mocností. Úvodem procesu byla přečtena obžaloba a poté začaly vý-
povědi obžalovaných.

Na lavici obžalovaných sedí převážně aktivisté národněsocialis-
tické strany, sociálnědemokratické pravice a strany lidové. Do věci je 
zapleteno mnoho diplomatických představitelů USA, Francie, Ang-
lie, titovské Jugoslávie a dalších států.

Obžaloba, která byla na procesu přečtena, přesně stanoví vinu 
každého z obžalovaných.

Milada Horáková  – vykonavatelka pokynů cizích ambasád

Milada Horáková , bývalá poslankyně národněsocialistické stra-
ny, se spolu s jinými osobami účastnila tajných porad, svolávaných 
bývalým ministrem Ripkou . Na těchto poradách Ripka  předával po-
kyny velvyslanců a dalších představitelů imperialistických států, ze-
jména však francouzského velvyslance Dejeána 1 a velvyslance USA 
Steinhardta. Obžalovaná udržovala s francouzskou a americkou am-
basádou čilé styky.

Společně s členem ÚV národněsocialistické strany dostala od 
zrádce československého národa, amerického agenta Zenkla  pokyn, 
aby navázala kontakt s pravicovými živly sociálnědemokratické stra-
ny a reakčními kruhy strany lidové za účelem centralizace záškod-
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nické činnosti zaměřené proti Československé republice. Horáková  
vytvořila nelegální centrum, jehož cílem – jak sama potvrdila – bylo 
vytvoření záškodnické „páté kolony“ pro případ napadení Českoslo-
venska imperialisty.

Josef Nestával  – záškodník a špion

Josef Nestával , bývalý člen ÚV národněsocialistické strany, posky-
toval svým důvěrníkům bezprostřední pokyny týkající se organizace 
sabotáží a provádění hospodářské špionáže. Byl spojen s vedoucími 
teroristických skupin v Ostravě a Chomutově.2

Nestával prováděl aktivní špionážní činnost. Obdržel od špionážní 
organizace, která se nazývala „Hospodářská rada“3, 8 důležitých do-
kumentů týkajících se průmyslové výroby v Československu.

Bývalý továrník Jiří Hejda 

Bývalý továrník Jiří Hejda  byl v předmnichovské republice spjat 
s představiteli průmyslového a fi nančního kapitálu. Těsné svazky ho 
spojovaly zejména s bankéřem Preissem , který mu pomohl získat 
funkci vrchního ředitele československých strojírenských závodů.4 
Do roku 1948 Hejda prováděl záškodnickou činnost v hospodářské 
oblasti. V polovině roku 1943 navázal kontakty s představiteli zahra-
ničních kapitalistických kruhů, kterým předával materiály špionáž-
ního charakteru, týkající se hospodářské situace Československa.

Františka Zemínová 

Františka Zemínová byla místopředsedkyní národněsocialistické 
strany, v létě roku 1948 začala vytvářet nelegální skupiny a násled-
ně navázala zločinecké kontakty s představiteli zahraničních kruhů. 
Tyto kontakty Zemínová navazovala s pomocí představitele americ-
ké rozvědky CIC Jiřího Corna a 5.

Antonie Kleinerová 

Antonie Kleinerová , bývalá poslankyně národněsocialistické stra-
ny, vytvořila spolu s Růženou Pelantovou  protistátní skupinu. Od 
září roku 1949 udržovala zločinecké kontakty s úřednicí norského 
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velvyslanectví v Praze Annou Kvapilovou. Kleinerová poskytovala 
špionážní informace Ripkovi  a Zenklovi , kteří pobývají v zahraničí.

Oldřich Pecl  – společník jugoslávského charge d’aff aires

Oldřich Pecl , bývalý majitel dolů, zahájil na podzim roku 1948 
záškodnickou činnost jako člen protistátní organizace, v jejímž čele 
stála Antonie Kleinerová . V období od prosince 1948 do června 1949 
předal Pecl  představitelům anglické a americké rozvědky asi 100 do-
kumentů špionážního charakteru. Pecl  byl ve spojení s charge d’af-
faires Jugoslávie v Praze Murkem , kterému předával informace špio-
nážního charakteru.

Záviš Kalandra 

Kalandra , bývalý novinář, navázal kontakt s Američanem Bene-
dictem, který byl představitelem organizace provádějící záškodnic-
kou činnost. Na podzim roku 1948 navázal Kalandra  spojení s býva-
lým atašé amerického velvyslanectví v Praze Friedem, jemuž předal 
špionážní informace.

Kalandra  udržoval kontakty rovněž s představiteli rozvědky dal-
ších západních zemí.

Vojtěch Dundr  – pravicově-socialistický agent imperialistů

Bývalý generální tajemník československé sociálnědemokratické 
strany Vojtěch Dundr  prováděl záškodnickou činnost. Udržoval zlo-
činné vztahy s agenty západních imperialistů, zejména s kolaboran-
tem Arno Haisem b, pobývajícím v Paříži, jakož i s mnoha jinými 
zrádci ve službách imperialismu. Dundr  poskytoval představitelům 
cizích států špionážní informace.

Dále obžaloba charakterizuje zločineckou činnost agentů cizích 
rozvědek a členů záškodnických organizací Františka Přeučila , bý-
valého příslušníka policie Jana Buchala c, univerzitního profesora 
Zdeňka Pešky d, bývalého tajemníka lidové strany Bedřicha Hostičky  
a právníka Jiřího Křížka .
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Výpověď agentky Horákové 

Jako první vypovídala obžalovaná Horáková , která se plně přizna-
la ke své vině. Navazujíc na svou práci vedoucí zahraničního oddě-
lení bývalé národněsocialistické strany, obžalovaná přiznala, že čin-
nost tohoto oddělení zaměřovala takovým směrem, aby co nejvíc 
zvýšila vliv západních imperialistických mocností v Československu 
a poškodila přátelské vztahy mezi Československem a Sovětským 
svazem.

Horáková přiznala, že se již před rokem 1948 často stýkala s fran-
couzským velvyslancem v Praze Dejeánem .

Dále obžalovaná přiznala, že reakční živly v národněsocialistické 
straně, které nepřátelsky přijaly vítězství pracujících mas v únoru 
1948, začaly na Zenklův  pokyn vyjednávat s reakčními aktivisty li-
dové strany a sociálnědemokratické strany v zájmu sjednocení svého 
úsilí v oblasti záškodnické činnosti proti Československé republice. 
Zenkl,  uvádí obžalovaná, si myslel, že bychom neměli mít nic společ-
ného s novou Šlechtovou  socialistickou stranou.

Horáková  prohlašuje, že se podle Zenklova  pokynu pustila do vy-
tváření nelegální organizace. Krátce po únorových událostech vstou-
pila do jednání za účelem stanovení společné platformy s profeso-
rem Peškou  a dr. Jandečkou 6, s nimiž se setkala v obci Vinoř. Na 
poradě se projednávala záležitost vytvoření společného centra, jež by 
koordinovalo činnost reakčních živlů všech tří stran – národněsocia-
listické, lidové a sociálnědemokratické. Všichni účastníci porady byli 
jednomyslní v nenávisti k lidovědemokra tické republice.

Jedna ze zpráv, kterou Horáková  obdržela od obžalovaného Přeu-
čila  a kterou nestačila odeslat, protože byla zatčena, obsahovala po-
drobné údaje o československém exportu do Sovětského svazu.

Proces pokračuje.

Trybuna Ludu. Organ KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Var-
šava), 1950, roč. 3, č. 150 z 3. června, s. 2.
Z polského jazyka přeložila Petruška Šustrová .

a Chybně uveden jako „Dorn“.
b Chybně uveden jako „Geis“.
c Chybně uveden jako „Bouchal“.
d Chybně uveden jako „Pešek“.
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1  Maurice Dejeán  (1899–1982), francouzský diplomat a politik. Za druhé světové 
války se účastnil  francouzského zahraničního odboje a spolupracoval s gen. Char-
lesem de Gaullem , v letech 1941–1942 vykonával funkci národního komisaře 
pro zahraniční záležitosti. V letech 1945–1948 pobýval jako francouzský vel-
vyslanec v Praze, poté byl např. ambasadorem v Tokiu. V letech 1955–1964 pů-
sobil v Moskvě, kde se jej KGB snažila neúspěšně kompromitovat a následně 
získat pro tajnou spolupráci

2  V obou těchto „teroristických“ skupinách měla Státní bezpečnost své provoka-
téry. Viz KAPLAN, Karel : Největší politický proces, s. 92.

3  Hospodářská rada – skupina kolem ing. Františka Klímy , která dle konstruk-
ce architektů „největšího politického procesu“ měla připravovat hospodářský 
program „záškodnického spiknutí“. Její členové byli souzeni ve zvláštním pro-
cesu ve dnec h 25.–28. 7. 1950.

4  Míněny závody ČKD, jejichž generálním ředitelem byl J. Hejda  v letech 
1937–1939.  

5  Míněn národněsocialistický komunální politik Jiří Corn  (1920–1996), pová-
lečný předseda Národního výboru v Kostelci nad Černými Lesy, pozdější or-
ganizátor čs. demokratického exilu v Kanadě a držitel řádu T. G. Masaryka in 
memoriam.

6  Vojtěch Jandečka  (1914–1973), právník a politik Čs. strany lidové. 17. 11. 1939 
byl v rámci nacistického zásahu proti českým vysokoškolákům zatčen a uvěz-
něn v Sachsenhausenu, po válce působil v úřadu předsednictva vlády, angažo-
val se též v SOPVP. Po únoru 1948 se zapojil do aktivit proti komunistickému 
režimu a zúčastnil se schůzky na faře ve Vinoři v září 1948. V červenci 1949 
byl StB zatčen, vyšetřován a posléze odsouzen v procesu s příslušníky organi-
zace Orel z Uherského Hradiště k trestu 20 let vězení. Počítalo se s ním jako 
se svědkem v procesu s M. Horákovou a spol., jeho vystoupení nakonec Státní 
soud nepřipustil. Jandečka  k tomu v r. 1969 na Státní prokuratuře vypověděl: 
„Dne 6. června 1950 (tedy tři dny po publikování tohoto článku – pozn. aut.) 
jsem byl skutečně předveden na Pankrác, ale po prohlášení tehdejšímu vedou-
címu vyšetřovateli StB, který za mnou přišel na celu a tázal se mě, jak budu 
vypovídat, jsem řekl, že trvám na své výpovědi, kterou jsem ústně učinil při 
vyšetřování. A na dotaz, kdo navrhl vytvoření koordinačního centra, jsem mu 
striktně odpověděl, že o vytvoření nějakého koordinačního centra nic nevím. 
Načež mi řekl: ‚Ty darebáku, svejch 20 roků si odkroutíš do posledního dne.‘“ 
(Cit. dle KAPLAN, Karel : Druhý proces, s. 327–328). Propuštěn byl v r. 1963.
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D 114

1950, 6. červen, Moskva – Překlad reportáže otištěné v sovětském dení-
ku Izvestija, která informuje o průběhu čtvrtého a pátého dne procesu 
s Miladou Horákovou  a spol., a to zejména o výslechu Antonie Kleinerové , 
Záviše Kalandry  a Zdeňka Pešky .

Soud nad zrádci a špiony v Československu

PRAHA 4. června (TASS). Ranní zasedání 3. června začalo výsle-
chem obžalované Antonie Kleinerové a, která přiznala vinu v obvi-
něních, jež jí byly předloženy. Zorganizovala skupinu spiklenců pod 
vedením Pelantové . Z iniciativy Kleinerové  byly rovněž vytvořeny 
spiklenecké podzemní skupiny v Hlučíně, Opavě a Jesenici. Tyto sku-
piny svojí špionážní a záškodnickou činností sledovaly jeden cíl –
svržení lidovědemokra tického zřízení a podřízení Československé 
republiky imperialistům z USA, Anglie a jiných kapitalistických stá-
tů. 

Obžalovaná přiznává, že realizaci svých zločinných plánů spojo-
vala s válkou západních imperialistických států proti Sovětskému 
svazu a zemím s lidovědemokra tickým zřízením. Obžalovaná rovněž 
přiznává, že členové podzemních skupin měli spojení s americkým, 
anglickým a francouzským vyslanectvím v Praze. Například jeden 
z jejích blízkých známých, doktor Palivec , jí jednou řekl, že předává 
zprávy špionážního charakteru na americké velvyslanectví. 

Poté soud přešel k výslechu obžalovaného Oldřicha Pecla . V roce 
1945 byly znárodněny antracitové doly, kterých byl majitelem. 
V roce 1948 vstoupil do skupiny Kleinerové  a hned zahájil rozvrat-
nou činnost proti lidovědemokra tické republice. Pecl  přiznal svojí 
vinu a hned drze prohlásil, že byl vždy proti lidovědemokra tickému 
zřízení.

Během výslechu vychází najevo, že od prosince roku 1948 do červ-
na 1949 předal Pecl  do zahraničí okolo 100 důležitých zpráv, které 
byly přísným státním tajemstvím. Všechny tyto zprávy využívali zá-
padní imperialisté a především USA pro vedení diskriminační hos-
podářské politiky proti Československu. 

Poté obžalovaný podrobně hovoří o svých vztazích s diplomatic-
kým spolupracovníkem jugoslávského vyslanectví v Praze Ivo Mur-
kem . Poprvé se obžalovaný s Murkem  setkal v roce 1945. Murkovi už 
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tehdy byl znám Peclův nepřátelský poměr k lidovědemokra tickému 
režimu. V rozhovorech s Peclem  se Murko  podrobně zajímal o práci 
znárodněných institucí a také o charakter politického života, situaci 
v závodních radách, politických stranách atd.

Na konci dnešního zasedání byl vyslýchán Záviš Kalandra  – starý 
renegát a zrádce zájmů pracující třídy.

Kalandra  s cynickým úsměvem vypráví o své mnohaleté špio-
nážní a záškodnické činnosti. Brzy po osvobození země se seznámil 
a navázal úzký kontakt s americkým občanem Benediktem, který byl 
do Československa vyslán se zločinnými úkoly oslabit a rozrušit li-
dově demokratické zřízení republiky.

Na podzim roku 1948 navázal Kalandra  kontakt s pracovníkem 
amerického vyslanectví v Praze Friedemb. Obžalovaný přiznává, že 
jedno z těchto setkání se odehrálo ve Friedově bytě. Fried si přál zís-
kat informace týkající se jednotlivých členů vedení Komunistické 
strany Československa.

Dále obžalovaný podrobně hovoří o svých vztazích s anglickou 
občankouc Mary Bakerovou  a s bývalým korespondentem americ-
ké agentury United Press Fisherem 1. Všechny informace, které Ka-
landra  získal od obžalovaného Pecla , předával Bakerové . Bakerová 
v jednom rozhovoru s Kalandrou  přiznala, že tyto informace pře-
dává agentu americké rozvědky CIC, pracujícímu v agentuře United 
Press v Praze.

PRAHA 5. červen (TASS) Na dnešním ranním zasedání státního 
soudu byl vyslýchán Zdeněk Peška , bývalý člen sociálnědemokratic-
ké strany, dříve profesor Karlovy univerzity.

Během výslechu, bez ohledu na zapírání, se plně odhaluje skuteč-
ná tvář obžalovaného jako spiklence a zahraničního špiona. Spolu 
s Vojtou Benešem , který uprchl za hranice, a některými dalšími před-
staviteli reakčních kruhů dřívější sociálnědemokra tické strany byl 
Peška organizátorem nelegálního výboru této strany, jehož cíl spo-
číval ve sjednocení všech nejreakčnějších a protilidových elementů 
bývalé sociální demokracie , ve špionážní činnosti proti existujícímu 
lidovědemokra tickému zřízení v Československu a vedení špionáže 
pro zájmy anglo-amerických rozvědek.

Peška  potvrdil, že se spolu s Vojtou Benešem  účastnil známé po-
rady ve Vinoři v září roku 1948, na které se posuzovala obecná plat-
forma rozvratné činnosti, namířené proti Československé republice. 
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Peška  byl hlavním autorem tzv. programu podzemní skupiny nej-
reakčnějších představitelů bývalé sociálnědemokra tické strany, ne-
přátelsky naladěných proti lidovědemokratickému zřízení. Peška  se 
snaží oklamat soud a tvrdí, že se jednalo o zcela nevinný program. 
Ale na přímý dotaz zástupce prokuratury je Peška  nucen přiznat, že 
cílem tohoto programu, stejně jako podzemní skupiny, bylo násilné 
svržení existujícího lidovědemokra tického zřízení. Během výslechu 
je Peška  odhalen jako zahraniční agent, který předával informace 
špionážního charakteru známému zrádci československého náro-
da a aktivnímu spolupracovníku gestapa v letech okupace Haisovi d, 
jenž otevřeně přešel do služeb anglo-amerických imperialistů.

Poté soud přistoupil k výslechu obžalovaného Vojtěcha Dundra . 
Dundr  se přiznává k vině a prohlašuje, že se účastnil aktivní pro-
tistátní a rozvratné činnosti podzemního výboru, který byl vytvořen 
Vojtou Benešem  a jinými a v jehož čele stál Peška.

Na konci výslechu prosí Dundr  soud o shovívavost vzhledem 
k jeho otevřenému doznání a lítosti. Dundr  také prohlásil, že během 
jeho předchozího věznění s ním zacházeli velmi dobře a nikdo na 
něho nečinil žádný nátlak.

Izvestija sovetov deputatov trudjachčichsja SSSR (Moskva), 1950, roč. 
34, č. 133 z 6. června, s. 4.  
Z ruského jazyka přeložil Mgr. Michal Téra , Ph.D.

a V celém dokumentu se chybně uvádí „Klejnerová“ ve všech tvarech.
b V celém dok umentu se chybně uvádí „Frid“ ve všech tvarech. 
c V dokumentu doslova „poddanou“. 
d V dokumentu chybně „Hajsovi“. 

1 Míněna pracovnice agentury United Press Hana Fisherová .
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D 115

1950, 7. červen, Miláno – Překlad reportáže „Špióni souzení v Praze 
doufali pouze ve válku“ otištěné v tiskovém orgánu italské komunistické 
strany L’Unitá, která velice zkresleně informuje o procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a obsahuje řadu faktických chyb.      

Zlikvidována další cen trála amer ického záškodnictví

Špióni souzení v Praze doufali pouze ve válku

(Od našeho dopisovatele)
Praha, 6. června – Tři poslední zasedání soudního procesu ko-

naného v Praze proti třinácti špiónům ve službách československé 
reakční emigrace a anglo-americké špionáže široce ukázaly: 1) že 
aktivity tajných teroristických organizací směřovaly ke konfl iktu, po-
važovanému za jediný prostředek ke svržení lidového režimu; 2) že 
téměř všechna západní diplomatická zastoupení v Praze se stala špi-
onážními centry a jejich pracovníci agenty provokatéry, jejichž akti-
vity byly koordinovány podle možností jednotlivých ambasád; 3) že 
mezi špióny hráli hlavní roli trockističtí agenti tzv. Čtvrté internacio-
nály, kontrolované a řízené představiteli generálního štábu USA;
4) že špionážní činnost byla mimo jiné použita pro plánovaný bojkot 
a ekonomický nátlak na Československo a pro protilidovou propa-
gandu. Větší část obviněných patří k sociálnědemokratické straně1, 
která byla duší pokusu o reakční puč v únoru 1948. Je mezi nimi 
mnoho žen. Zemínová , bývalá poslankyně, odsouzená na padesát 
let2, vystupuje s pokusem ostré obhajoby. Nepopírá fakta, ale „idea-
lizuje“ je, kapituluje až před naléhavými otázkami obžaloby. „Říkám 
všem členům mé strany – uzavřela své vystoupení Zemínová , která 
si chvíli předtím pochvalovala lidské zacházení, kterého se jí dostalo 
v průběhu sedmi měsíců vazby3 – nenechte se zavléci do špionáže. Je 
to ničemná činnost, ke které jsem se ve svém životě nikdy nesníži-
la. Mladí, nepracujte proti státu, to by nevedlo k ničemu. Přemýšlela 
jsem ve vězení a jsem přesvědčena, že budoucnost je socialismus a že 
ten brzy převládne v celé Evropě.“ Zemínová  byla využita jako taj-
ná spojka mezi teroristickými skupinami a reakční emigrací. Posíla-
la hlášení Zenklovi , bývalému sociálnědemokratickému ministrovi4, 
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který je v současné době v USA, prostřednictvím amerického agenta 
Coma5, rezidenta v západním Německu. Pokyny teroristickým sku-
pinám zasílal Ripka , bývalý ministr, v současné době žijící v Paříži. 

V jednom z dopisů Ripka  napsal: „Amerika potřebuje jistý čas, aby 
odsunula SSSR z Evropy, tohoto cíle nemůže být dosaženo jinak než 
válkou. Je brán zřetel na to, že vaše činnost musí rozvinout informač-
ní síť a sabotáže.“6 

Obvinění Přeučil  a Buchal  se v Čechách zabývali špionáží v oblasti 
průmyslu a organizací ozbrojených skupin, podněcováni ze zahra-
ničí Ripkou  a řízeni zevnitř Zemínovou . Bývalá poslankyně Kleine-
rová , také ona odsouzená na padesát let7, jako její kolegyně, uvedla 
během své výpovědi slovo „válka“. Atomové bomby, kobercové bom-
bardování, demonstrace „síly“ se střídají ve vystoupení této zaslou-
žilé mluvčí „dokonalé diplomacie“. Kleinerová  sepsala, mezi jiným, 
četná memoranda ve jménu tisíců neexistujících následovníků poža-
dujících v Československu nové „demokratičtější“ volby, očekávané 
po americkém vojenském zásahu. Jedno z memorand bylo odesláno 
prostřednictvím norské ambasády. Další [...]8 bylo předáno Murkovi , 
bývalému reprezentantovi Titovy  vlády. 

Carmine De Lipsis  

L’Unitá. Organo del Partito Comunista Italiano.
Edizione per Trieste, 1950, roč. 27, č. 134 ze 7. června, s. 2.
Z italského jazyka přeložila PhDr. Eva Gregorovičová .

1 Správně národněsocialistické straně.
2 Správně dvacet.
3 Blíže k tomuto prohlášení Zemínové  viz dokument č. 24, pozn. č. 2. 
4  Petr Zenkl  byl místopředsedou vlády za Čs. stranu národně socialistickou od 

2. 7. 1946 do 20. 2. 1948.
5  Míněn patrně Jiří Corn . Blíže k jeho osobě viz dokument č. 113, pozn. č. 5. 
6  Jedná se o vymyšlené citáty. H. Ripka  ve svém dopise funkcionářům národně 

socialistické strany ze dne 26. 3. 1949 napsal: „ Proti minulosti veliký pokrok je 
v tom: 1. že se Spojené státy zavazují k vojenské pomoci, 2. že počítají s válkou 
jako s reálnou možností, a proto jednak Atlantickým paktem chtějí sevřít So-
větský svaz a posílit západní Evropu, jednak horlivě zbrojí. Rozhodně žádnou 
preventivní válku nerozpoutají.“ Co se týče pokynů pro jeho spolupracovní-
ky v Československu, v jiném dopise z 30. 7. 1949 napsal: „Bylo by rozhodně 
předčasné a doslova sebevražedné podnikat, nebo dokonce vyvolávat jakáko-
liv povstání, spiknutí, okázalé sabotáže apod. – tím by se jen pomohlo režimu, 
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aby rozšířil masový počet svých obětí a rozdrtil aktivní elementy opozice. Na 
druhé straně je třeba jednak důkladné zpravodajské služby, jednak promyšlené 
pasivní rezistence, zejména ve výrobě průmyslové i zemědělské.“ Cit. dle KAP-
LAN, Karel : Největší politický proces, s. 236 a 252–253.             

7  Správně na doživotí.
8  Nejasná věta, umístěná v závorce (patrně část věty vypadla). Smyslem mělo být 

zřejmě to, že obě memoranda se měla dostat do rukou amerického prezidenta 
Harryho Trumana .        
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D 116

1950, 7. červen, Moskva – Překlad reportáže „Soud nad zrádci a špióny 
v Československu“ otištěné v sovětském deníku Izvestija, která informuje 
o výpovědích svědků v rámci procesu s Miladou Horákovou  a spol.

Soud nad zrádci a špióny v Československu

PRAHA 6. června (TASS). Dnes Státní soud v Praze, který posuzu-
je záležitost 13 zrádců a špionů, zahájil výslechy svědků. 

Svědecké výpovědi potvrdily oprávněnost obvinění, která byla ob-
žalovaným předložena, a osvětlil[y] mnohé stránky jejich zločinné 
činnosti. 

Vypovídá inženýr Klíma, vedoucí tzv. „Hospodářské rady“1, jejímž 
úkolem bylo shromažďování důležitých špionážních informací pro 
spiklence. Činnost této rady byla přísně utajena. „Hospodářská rada“ 
se dělila na šest sekcí. Všichni vedoucí sekcí, stejně jako Klíma , měli 
dohodnuté přezdívky. 

Dále Klíma uvádí, že během setkání s obžalovaným Nestávalem  
posuzoval otázku, zda poslat do zahraničí memorandum, ve kte-
rém se hovořilo o možnosti uznání emigrantského výboru „Za svo-
bodné Československo“ československou vládou a o uspořádání 
„voleb“ pod anglo-americkou kontrolou. Podle Klímova  svědectví 
řekl obžalovaný Přeučil  při jednom z jejich setkání, že po převratu 
v Československu bude nastolen kapitalistický řád a že bude nut-
né se zříci mnohých sociálně-ekonomických výdobytků, kterých 
pracující dosáhli do druhé světové války během období buržoazní
republiky.

Na závěr svého svědectví Klíma  říká, že po převratu měla tzv. 
„Hospodářská rada“ hrát důležitou roli v připravující se kontrarevo-
luční vládě a měla mít rozhodující význam v oblasti ekonomiky.

Poté vypovídá svědek Šobr 2, bývalý osobní sekretář vedoucího 
strany národních socialistů H. Ripky . Během jedné ze schůzek s ob-
žalovanými Horákovou  a Nestávalem  Šobr  prohlásil, že má možnost 
předávat špionážní informace do zahraničí prostřednictvím fran-
couzského vyslanectví. Dále svědek říká, že všichni spiklenci pova-
žovali obžalovanou Horákovou  za „duši organizace“. Podle příkazu 
Horákové  navštívil obžalovaného Hejdu , který měl dodávat důležité 
špionážní informace ekonomického charakteru. Když se jednou Šobr  
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setkal s obviněným Peclem , tento mu řekl, že jako protiváhu vůči ko-
munistické straně je třeba vytvořit silnou protistátní organizaci. 

Soud přistupuje k výslechu svědka Sýkory 3, bývalého osobního 
sekretáře E. Beneše . Sýkora  uvádí, že v říjnu 1948 řekl obžalované 
Horákové  o svém spojení se zahraniční emigrací, které udržoval pro-
střednictvím švédské občanky Posse-Brázdové . Špionážní informa-
ce, které jí Sýkora  poskytoval, posílala Posse-Brázdová  v zašifrované 
podobě do Švédska bývalému československému vyslanci ve Stock-
holmu Táborskému 4.

Vypovídá svědek Rudolf Zenkl–bratr emigranta Petra Zenkla , bý-
valého předsedy strany národních socialistů. Svědek potvrzuje, že 
jeho bratr byl plně obeznámen a souhlasil se zločinnými plány spik-
lenců, kteří v podstatě realizovali všechny jeho pokyny. 

Výpověď svědka Josefa Čupery 5 ještě jednou potvrzuje, že spiklen-
ci při realizaci svých hrůzných plánů likvidace lidovědemokra tické-
ho zřízení v Československu počítali výhradně s pomocí anglo-ame-
rických imperialistů a především s válkou proti Sovětskému svazu 
a lidovědemokra tickým zemím.

Svědkyně Leontýna Neumannová  hovoří o tom, jak udržovala 
spojení mezi obžalovanými Horákovou  a Kleinerovou a a se zapro-
danci a zrádci československého lidu v zahraničí. Ještě jednou potvr-
zuje, že dopisy ze zahraničí a do zahraničí posílala a dostávala pro-
střednictvím pracovnice norské mise, norské občanky Rivenesové. 
Na závěr Neumannová  líčí podrobnosti útěku zrádkyně Pelantové  
do zahraničí; fotografi e pro falešný pas, vyhotovený v Norsku, byly 
poslány prostřednictvím norské mise. Z Norska přicestovali do Pra-
hy dva norští občané a Pelantová  jako matka jednoho z nich utekla 
do Norska. 

Svědek Josef Palivec , bývalý pracovník ministerstva zahraničí, po-
tvrzuje, že zajišťoval spojení mezi spiklenci v zemi a zrádci v zahra-
ničí prostřednictvím bývalé druhé sekretářky amerického vyslanec-
tví Mary Trentové  a bývalé třetí sekretářky téhož vyslanectví Luisy 
Shaff nerové .

Poté vypovídá svědek Antonín Vála 6 – vedoucí spiklenecké orga-
nizace v městě Most. S přáním navázat kontakt se spikleneckým cen-
trem navštívil obžalovanou Zemínovou , která jeho činnost schválila 
a slíbila mu všestrannou pomoc. Vala uvedl, že na podzim roku 1948 
se jeho známá Zvěřinová setkala s americkým konzulem, který ji žá-
dal, aby ho spojila se špionážní sítí v zemi.
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Výslechem svědka Vály skončilo ranní zasedání soudu.
PRAHA 6. června (TASS). Na dnešním večerním zasedání soudu 

v záležitosti skupiny zrádců a špionů pokračovaly výslechy svědků.
Svědci ve svých výpovědích usvědčili rozvratnou protistátní čin-

nost špionů a spiklenců, sedících na lavici obžalovaných.

Izvestija sovetov deputatov trudjachčichsja SSSR (Moskva), 1950, roč. 34,
č. 134 ze 7. června, s. 4. 
Z ruského jazyka přeložil Mgr. Michal Téra , Ph.D.
 

 a Uvedeno chybně „Klejnerovou“.

1  Hospodářská rada – skupina kolem ing. Františka Klímy , která dle konstruk-
ce architektů „největšího politického procesu“ měla připravovat hospodářský 
program „záškodnického spiknutí“. Její členové byli souzeni ve zvláštním pro-
cesu ve dnec h 25.–28. 7. 1950.

2  Karel Šobr  (1910–1990), strojní inženýr a příslušník národněsocialistické stra-
ny od r. 1930, v letech 1945–1948 působil jako osobní tajemník Huberta Rip-
ky . Po únoru 1948 se účastnil práce tzv. národněsocialistické šestky. V jed-
nom z následných procesů byl odsouzen k trestu 30 let vězení, propuštěn byl
v r. 1960. Pracoval poté jako dělník a zedník.    

3  Václav Sýkora  (1909–1983), absolvent Právnické fakulty UK, v letech 1945–1948 
působil jako osobní tajemník prezidenta Edvarda Beneše . V srpnu 1949 byl StB 
zatčen a za použití brutálních výslechových metod vyšetřován (patrně mu byly 
aplikovány chemické látky, které měly způsobit vstřícnost vůči požadavkům 
vyšetřovatelů). V procesu s tzv. příslušníky Hradu byl odsouzen k trestu 25 let 
žaláře, propuštěn byl v r. 1960.       

4  Eduard Táborský  (1910–1996), diplomat a úředník, příslušník sociálnědemo-
kratické strany. Před druhou světovou válkou pracoval na ministerstvu za-
hraničních věcí jako osobní tajemník ministra Kamila Kroft y . Za nacistické 
okupace odešel do exilu, kde působil jako osobní tajemník Edvarda Beneše . 
V letech 1945–1948 byl čs. velvyslancem ve Švédsku, po únorovém převratu 
přednášel na západních univerzitách a účastnil se čs. exilového hnutí.           

5  Josef Čupera  (1908–1973), právník, v letech 1945–1948 působil jako tajem-
ník poslaneckého klubu národněsocialistické strany. Po únoru 1948 se účastnil 
práce tzv. národněsocialistické šestky. V listopadu 1949 byl StB zatčen a vyšet-
řován, v jednom z tzv. následných procesů, který se konal ve dnech 20.–21. 7. 
1950 v Praze, byl odsouzen k doživotnímu žaláři (funkci prokurátora vykoná-
vala L. Brožová ).         

6  Antonín Vála  (1904–?), politik národněsocialistické strany, v letech 1945–1946 
poslanec NS. V listopadu 1949 byl StB zatčen, obviněn z organizování pro-
tistátní teroristické organizace na Mostecku a v soudním procesu v Chomuto-
vě odsouzen k doživotnímu žaláři.  
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D 117

1950, 8. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky1, přepsaná odposlouchávací službou Československého rozhla-
su, která kritizuje zmanipulovaný proces s Miladou Horákovou  a spol. 
a zejména odsuzuje organizátory propagandistické kampaně, o nichž 
předpovídá, že se sami zanedlouho mohou stát objekty obdobného ne-
návistného štvaní. 

K  pražskému procesu. 

  Zahraniční tisk zatím dostal z  Československa zprávy, z nichž je 
zřejmé, že po ukončení nynějšího procesu s 13 tzv. velezrádci a špio-
ny bude následovat celá vlna dalších podobných představení tzv. li-
dově demokratické spravedlnosti. Hlavní prokurátor kapitán Juraj 
Vieska , který spolu s 4 jinými prokurátory vede žalobu proti poslan-
kyni dr. Horákové  a ostatním 12 obžalovaným, naznačil včera, že 
z 30 svědků, kteří byli za tohoto procesu předvedeni před Státní soud 
na Pankráci, bude se většina sama také odpovídat z podobných činů, 
jež nynější Československo označuje za zločin. Jak známo, byl mezi 
svědky, které prokurátoři uvedli na podporu svých tvrzení, i bratr 
předsedy Rady svobodného Československa2 a bývalého náměstka 
ministerského předsedy doktora Petra Zenkla  Rudolf Zenkl , dále bý-
valý vyslanec ve Švýcarsku dr. Jaromír Kopecký  a bývalý osobní ta-
jemník presidenta Beneše  dr. Václav Sýkora .
 13 obžalovaným v nynějším procesu hrozí nyní podle zpráv již 
rozsudek Státního soudu, který celým průběhem řízení se ukázal být 
spíše politickou tribunou moskevských komunistů než skutečným 
soudním tribunálem. Zprávy pozorovatelů dokazují, že obžalovaní 
se chovali velmi statečně a že přiznávali vinu jen potud, pokud ny-
nější režim na základě totalitních předpisů policejního státu vykládá 
každou oposici a každý projev nesouhlasu s vládnoucím režimem 
jako důkaz velezrady a vyzvědačství. Československo, které mívalo 
skutečnou svobodu a demokracii , uznávalo vždy právo na oposiční 
mínění a právo projevit takové smýšlení. Je v dobré paměti, jak ko-
munisté sami před válkou velmi užívali právě tohoto práva, které 
nyní i sami ve kmenové ústavě jaksi zaručují, ovšem jen na papíře, 
avšak které nedávají ani svým vlastním lidem ve straně, viz Clemen-
tis , Nový , Husák 3, Novomeský 4, Löbl 5 a jiní a jiní.
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 Za procesu, který na Pankráci trvá, se také nespočet všelikých or-
ganisací a zaslepených či zbabělých cizinců vyslovuje pro nejpřísněj-
ší potrestání 13 obžalovaných. Úterní Rudé právo z 6. t[ohoto] m[ě-
síce] přináší na první straně zase obsáhlý seznam takových resolucí 
a přípisů, které denně docházejí ministerstvu spravedlnosti a soudu 
na Pankráci. Bude dobře zapamatovat si i jména některých těch, kteří 
se dnes předhánějí v těchto projevech podlízavé loyality k vládnou-
címu režimu a kteří donucují ostatní v pracovištích a organisacích, 
aby podpisovali podobné žádosti o tzv. spravedlivou a tvrdou odpla-
tu rozvratníkům a velezrádcům. Nelze všechny projevy vypočítat. 
Však my nemůžeme plýtvat místem a časem tolik jako Rudé právo.
 Avšak pro zajímavost jen několik na ukázku: Osazenstvo dolu 
presidenta Gottwalda [v] Hrdlovce, závod OLFREDO v Olomouci, 
předsednictvo krajského výboru Sokola v Pardubicích, osazenstvo 
Tatranské pily v Bardějově, občané Prostředních Libchav, okres Ústí 
n[ad] Orl[icí], Právnická fakulta Karlovy university v Praze, zaměst-
nanci Ukrajinské Národní rady v Prešově, také osazenstvo závodu 
PV v Prešově, zaměstnanci Východoslovenské elektrárny v Prešově, 
zaměstnanci fi rmy Křižík-Dukla v Prešově – Prešov se zřejmě nějak 
překonává – zaměstnanci KNV v Ostravě, Sklárny Kavalier v Sázavě, 
osazenstvo Poldiny huti v Chomutově. Takových nakomandovaných 
projevů, které vyslovují souhlas s teroristickým procesem na Pan-
kráci, zřejmě docházejí celé stovky. Vypočetli jsme jich jen několik.
 Svět je si dobře vědom, že průměrnému občanu za dnešní situace 
v ČSR není možno odepřít podpis nebo souhlas s takovými reso-
lucemi. Nikdo nepochybuje, že většina těch, kdo podpisy dávají, ve 
skutečnosti tak činí s odporem. Nejen proto, že nemohou souhlasit 
s dnešním režimem, nýbrž také z vrozené slušnosti a z odporu proti 
takovým zásahům ulice do soudního řízení. Avšak ti, kdo skutečně se 
staví za podobné resoluce a kdo je od druhých vynucují, si zasluhují, 
aby jejich jména nebyla zapomenuta. Snad již proto, že zanedlouho 
leckdo z nich bude podobným způsobem stát před podobným tzv. 
soudem a jiní budou opět žádat, aby jim tribunál vyměřil spraved-
livou a tvrdou odplatu, třeba jen za to, že se uchýlili od linie, kterou 
právě v onu dobu Moskva bude mít předepsánu.   

NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 213 (7. 6.–12. 6. 1950).
Originál, strojopis – 2 s.
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1 Dle údaje v záhlaví dokumentu byla relace vysílána v 18.40 hodin.
2  Rada svobodného Československa (RSČ) – organizace čs. demokratického

exilu po únoru 1948. Byla založena 25. 2. 1949 ve Washingtonu, v jejím čele 
stál třicetičlenný výbor složený z bývalých ministrů, poslanců a dalších vý-
znamných osobností čs. politického života (např. I. Ducháček , J. Firt , generál
S. Ingr , A. Klimek , J. Lettrich , V. Majer , Š. Osuský , F. Peroutka , J. Slávik , J. Strán-
ský , H. Ripka  a další). V jejím čele stál až do r. 1974 bývalý náměstek předsedy 
vlády Petr Zenkl . Rada pravidelně komentovala dění v Československu, vydá-
vala periodika Zprávy a Hlas Československa. V r. 1993 byla reorganizována na 
Radu vzájemnosti Čechů a Slováků, v jejím čele stojí Mojmír Povolný .

3  Gustáv Husák  byl zbaven stranických funkcí na základě obvinění z „buržoaz-
ního nacionalismu“ v květnu 1950, zatčen byl až v únoru 1951.

4  Ladislav (Laco) Novomeský  (1904–1976), slovenský básník a komunistický 
politik, původním povoláním učitel. Do KSČ vstoupil v r. 1925, působil poté 
v různých komunistických tiskovinách (Rudé právo, Haló noviny) a též jako re-
daktor Tvorby, byl příslušníkem avantgardní skupiny DAV. Za druhé světové 
války se účastnil protinacistického odboje na Slovensku, byl členem předsed-
nictva Slovenské národní rady a vedl její delegaci, která v říjnu a listopadu 1944 
jednala v Londýně s E. Benešem . V letech 1945–1950 zastával funkci sloven-
ského pověřence školství a osvěty, byl též členem ÚV KSS. V květnu 1950 byl 
obviněn z „buržoazního nacionalismu“, v lednu 1951 zatčen a v dubnu 1954 
odsouzen k trestu 10 let vězení. Po propuštění v r. 1955 pracoval v Památníku 
národního písemnictví a po soudní a stranické rehabilitaci v r. 1963 se stal pra-
covníkem Ústavu slovenské literatury v Bratislavě. Autor sbírek proletářských 
básní a překladů z ruštiny (např. Borise Pasternaka ).       

5  Eugen Löbl  (1907–1987), slovenský ekonom a politik. Absolvoval Vysokou ško-
lu zahraničního obchodu ve Vídni a pracoval jako úředník. V r. 1934 vstoupil 
do KSČ, byl též členem skupiny DAV. Za nacistické okupace odešel do Velké 
Británie, kde působil ve strukturách čs. exilové vlády. V letech 1945–1949 byl 
zaměstnán v ministerstvu zahraničního obchodu, nejprve jako přednosta od-
boru, po únoru 1948 byl jmenován náměstkem. V listopadu 1949 byl zatčen 
a v procesu s R. Slánským  a spol. odsouzen k doživotnímu vězení, mj. byl obvi-
něn ze špionáže ve prospěch H. Ripky . V r. 1960 byl na základě amnestie pro-
puštěn, po stranické a soudní rehabilitaci v r. 1963 působil jako ředitel pobočky 
Státní banky v Bratislavě. Po srpnu 1968 odešel do Rakouska a posléze do USA. 
Autor ekonomických spisů a memoárové knihy Svedectvo o procese s vedením 
protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánskym (1968).        
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D 118

1950, 8. červen, Varšava – Překlad reportáže „Vatikán schvaloval zlo-
činné plány špionážního podzemí v Československu“ otištěné v polském 
deníku Trybuna Ludu, která informuje o průběhu procesu s Miladou Ho-
rákovou  a spol. a též o kampani provázející proces. 

Vatikán schvaloval zločinné plány
špionážního podzemí v Československu
Další průběh procesu se zrádci v Praze

PRAHA (PAP) – V dalším průběhu hlavního líčení proti skupině 
zrádců jednajících ve smyslu směrnic imperialismu vypovídal obža-
lovaný Zdeněk Peška , bývalý profesor Karlovy univerzity.

Peška  byl spolu s Vojtou Benešem  organizátorem nelegálního vý-
boru, jehož cílem bylo sjednocení všech nejreakčnějších a nejvíce 
protilidových živlů bývalé sociálnědemokratické strany k provádění 
záškodnické a špionážní činnosti proti lidovědemokra tickému zří-
zení v Československu. Peška  byl hlavním autorem takzvaného pro-
gramu podzemní skupiny krajně reakčních sociálnědemokratických 
aktivistů. Snažil se však soud oklamat a tvrdil, že to byl „nevinný 
program“. Teprve během dalších výpovědí musel Peška  přiznat, že 
cílem tohoto programu bylo svržení lidovědemokra tického zřízení 
násilnou cestou.

Zrádce, spolupracovník gestapa
Další obžalovaný Vojtěch Dundr  se přiznává k vině a prohlašuje, 

že se činně podílel na protistátní činnosti podzemního výboru, v je-
hož čele stál Peška . Mnoho svědků potvrdilo, že Dundr  byl agentem 
gestapa.1 Na závěr své výpovědi Dundr  prohlašuje, že s ním bylo ve 
vyšetřovací vazbě dobře zacházeno a že na něj nikdo nevyvíjel žád-
ný nátlak.

Agent Vatikánu
Obžalovaný Hostička  začal po únorových událostech zakládat 

protistátní podzemní skupiny. Na podzim roku 1948 se mu poda-
řilo vytvořit si síť oblastních zmocněnců v Praze, Ostravě a jiných 
městech. V zimě roku 1948, jak tvrdí sám obžalovaný, vypracoval 
program své další činnosti. S tímto programem obžalovaný seznámil 
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pražského arcibiskupa Berana a poté prostřednictvím opata jednoho 
kláštera – Opaska  – předložil tento program ke schválení Vatikánu. 
Tam byl program schválen.

Kromě záškodnicko-teroristické činnosti se obžalovaný zabýval 
rovněž špionáží. Hostička  uvedl, že se stýkal s americkým velvyslan-
cem v Československu Steinhardtem a představiteli dalších zahranič-
ních států, s nimiž „uskutečňoval rozhovory“ o vnitřní situaci vlády.

Výpověď Křížka 
Nakonec vypovídal obžalovaný Křížek , který se přiznal k vině. Ke 

špionážní práci naverboval obžalovaného bývalý I. tajemník ang-
lického velvyslanectví Harold S. L. Gibson 2. Po Gibsonově odjezdu 
obžalovaný udržoval kontakt s jinými příslušníky anglického vel-
vyslanectví. Obžalovaný Křížek  stejně jako osoby, které naverboval, 
prováděli špionáž také proti SSSR a dalším spojencům Českosloven-
ska.

Tím výslechy obžalovaných skončily. 

PRAHA (PAP) – Probíhající proces proti 13 zrádcům a špionům 
vyvolal v nejširších vrstvách československé společnosti obrovské 
pobouření. Z celé země přicházejí předsednictvu soudu tisíce dopisů 
a rezolucí, v nichž se dělníci, mládež a pracující inteligence domáhají 
co nejtvrdšího potrestání zločinců.

Trybuna Ludu. Organ KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(Varšava), roč. 3, č. 155 z 8. června, s. 2.
Z polského jazyka přeložila Petruška Šustrová .

1  Dundrovu  spolupráci s gestapem dokladovali prokurátoři čtením výňatků 
z výpovědí Adolfa Říhy  a Vladimíra Ryby , kteří byli po válce obviněni z retri-
bučních trestných činů. Ani jeden z nich nevystupoval později při procesu jako 
svědek. Dundr  před soudem tato obvinění důrazně popřel s tím, že nacismus 
nenáviděl. 

2  Míněn Harold Charles Gibson  (osobní data nezjištěna), britský zpravodajský 
důstojník. Ve 30. letech působil v Praze jako důstojník SIS pod krytím přednos-
ty pasového oddělení britského velvyslanectví a úzce spolupracoval se zpravo-
dajským oddělením čs. armády. V březnu 1939 organizoval útěk plk. Františka 
Moravce  a dalších zpravodajců do Velké Británie, působil poté jako prostřed-
ník mezi čs. zpravodajskou službou a SIS. Po válce pracoval jako 1. tajemník 
britského velvyslanectví v Praze.      
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D 119

1950, 9. červen, New York/Praha – Reportáž rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky1, přepsaná odposlouchávací službou Československého rozhla-
su, která reaguje na vynesení rozsudku v procesu s Miladou Horákovou  
a spol., oceňuje statečnost obžalovaných a odsuzuje československé i so-
větské organizátory procesu.

K  p r a ž s k é m u  procesu

 Praha. – Jak jsme vám již včera ve svém druhém vysílání stručně 
oznámili, byl v  p r a ž s k é m  tzv. velezrádném a špionážním procesu 
vynesen pozdě večer rozsudek, při němž 4 obžalovaní byli odsouze-
ni k smrti, 4 k doživotnímu žaláři a zbývajících pět bylo odsouzeno 
k různým trestům žaláře, resp. nucený[m] prací[m] na dobu od 15 
do 28 let. Jak známo, všichni obžalovaní se buď zčásti, nebo plně do-
znali. K trestu smrti byla odsouzena hlavní obžalovaná dr. Milada 
Horáková , dále býv[alý] zaměstnanec státní bezpečnostní policie Jan 
Buchal 2, dr. Oldřich Pecl  a býv[alý] člen K[omunistické] S[trany] Zá-
viš Kalandra . Dr. Horáková  ve své závěrečné řeči prohlásila odhodla-
ně soudu, že si zachovává své staré přesvědčení a že přejímá vědomě 
odpovědnost za všechny své činy a že přijme trest.
 K trestu doživotního žaláře byli odsouzeni bývalá poslankyně An-
tonie Kleinerová , dále dr. Josef Nestával , dr. Jiří Hejda  a František 
Přeučil . Tresty ostatních obžalovaných jsou tyto: býv[alá] poslanky-
ně Fráňa Zemínová  – 20 let. Prof. Zdeněk Peška  – 25 let. Dr. Bedřich 
Hostička  – 28 let. Dr. Jiří Křížek  – 22 leta a býv[alý] senátor Vojtěch 
Dundr  – 15 let.
 Prokurátor dr. Juraj Vieska  prohlásil ve své řeči, že prý proces při-
nesl důkazy o tom, že američtí, britští, francouzští, belgičtí a jugo-
slávští diplomaté přímo zasahovali do vnitřních věcí Českosloven-
ska. Řekl, že prý řídili protistátní činnost, sbírali zprávy vyzvědačů, 
měli styk s podvratnými živly a pomáhali při tajných útěcích osob 
z ČSR. Řekl dále, že prý proces ukázal válečné plány a přípravy im-
perialistů a že diplomati, akreditovaní v ČSR, porušili nejzákladnější 
zásady mezinárodního práva a že místo aby pěstovali normální, po-
litické, hospodářské a kulturní styky, připravovali úklady s nepřáteli 
pracujícího lidu. Vedoucí roli hráli diplomaté američtí – prohlásil 
doslova prokurátor Vieska , kteří zde byli demaskováni, diplomaté 
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Spojených států, které řídí a vedou válečný tábor. Prokurátor také 
útočil proti dr. Petru Zenklovi  a proti dr. Hubertu Ripkovi  a řekl, že 
to byli oni, kteří řídilia 13 obžalovaných v jejich protistátní činnosti. 
Mluví stejnou řečí jako američtí imperialisté a jejich zmarshallisova-
ní vasalové – řekl doslova prokurátor Vieska  o dr. Zenklovi  a dr. Rip-
kovi. 

x  x  x
 Pražský proces, který vyvolal mimořádnou pozornost v celé mezi-
národní veřejnosti, je tedy skončen. Skončil tak, jak se dalo očekávat 
poté, co Rudé právo začalo uveřejňovat manifesty a různé dopisy, 
žádající těžký trest. Čtyřmi rozsudky [smrti], čtyřmi rozsudky do-
životního žaláře a u zbývajících odsouzených rozsudky žaláře tak 
dlouhého, že při věku většiny těchto obžalovaných není prakticky 
vlastně rozdíl mezi těmito rozsudky a rozsudky znějícími na doživo-
tí. Komunisté jsou mistři v pořádání monstre-procesů a užívají jich 
v prvé řadě k svým politickým cílům. Proto již hned po publikaci 
obžaloby bylo zřejmé, že v celém procesu nejde ani tak o dr. Miladu 
Horákovou  a o její domnělé spoluviníky, nýbrž že účelem procesu je 
zprofanovat diplomatické representanty západního světa, představit 
je veřejnosti jako nástroje tzv. západního imperialismu a západních 
podněcovatelů války. Kdo o tom snad ještě pochyboval, tomu muselo 
být toto vše jasné alespoň po závěrečné řeči prokurátora dr. Viesky . 
Při své řeči, která byla jistě předem pečlivě přezkoumána, ne-li úpl-
ně zkoncipována v kanceláři generálního tajemníka čs. komunistické 
strany, odložil již prokurátor jakékoli ohledy a mluvil o západních 
diplomatech způsobem, který je jistě jedinečnou kuriositou v ději-
nách mezistátních styků v dobách míru. Jeho vášnivá a nenávistí ke 
všemu západnímu nabitá řeč potvrzovala jen to, co před krátkým ča-
sem prohlásilo již americké zahraniční ministerstvo ve své nótě dne
27. května, že totiž čs. vláda dala jasně najevo, že nemá již zájmu na 
udržování normálních styků s USA. Nyní to tedy pražský prokurá-
tor dal najevo ještě jasněji a rozšířil to i na jiné další západní státy, 
nejenom na ty, pro něž použil málo lichotivého názvu – státy zmar-
shallisované. 
 Svět se dívá s obdivem na ony obžalované, kteří při tomto procesu 
uprostřed nenávistných útoků a ponižování v soudní síni, kde mís-
ta pro posluchače byla vyhrazena jen různým těm stachanovcům 
a brigádníkům, si zachovali tolik síly a vůle, že byli s to dokázat svou 
mravní převahu a osobní statečnost. Je to v první řadě dr. Horáko-
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vá , která tváří v tvář soudu prohlásila, že své bývalé názory nezmě-
nila, že přejímá za ně plnou odpovědnost. 3 Byl to prof[esor] Peška , 
který rovněž před soudem opakoval, že trvá na tom, že v této době 
se v ČSR dostala na povrch nejhorší lidská spodina4. Byli to i druzí, 
kteří se nedali zviklat dotazy a útoky pěti prokurátorů ani lidových 
soudců. Naopak – tito lidoví soudci a prokurátoři se dostávali často 
sami do úzkých, když se pouštěli s obžalovanými do debat o věcích, 
na které jejich vzdělání zřejmě nestačilo. Tak např., když [se] jeden 
z lidových prokurátorů dal do naivní polemiky s dr. Hejdou , zná-
mým národohospodářským odborníkem, o tom, zda ČSR má, nebo 
nemá vyrábět automobily, nebo když se dostal s býv[alou] poslanky-
ní Zemínovou  do debaty o podunajské federaci. 
 Proces je tedy skončen. Řada dalších bude následovat, jak proku-
rátor rovněž naznačil. Doba hitlerovského protektorátu je však už 
nyní v dnešním komunistickém Československu překonána. Hitler  
začal s rozsudky smrti a s velkovýrobou procesů až v době války. 
Moskevský protektorát rozsévá smrt a doživotní žaláře v době míru 
a nezastavuje se ani před ženami. Ti však, co této nové cizí tyranii 
ochotně posluhují – třeba jako tzv. soudci, prokurátoři nebo jen do-
zorci věznic – měli by se občas poohlédnout po pankrácké soudní 
síni a po pankrácké trestnici a měli by si uvědomit, za jak krátkou 
dobu se tu situace v posledních pár letech změnily a jak často se stá-
valo, že nakonec v téže soudní síni a na dvoře této trestnice skládali 
účet ze svých ukrutných skutků ti, kdož krátce před tím chodili po 
Pankráci i jinde ve vysokých botách a předčítali rozsudky smrti. 

NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 213 (7. 6.–12. 6. 1950).  
Originál, strojopis – 3 s.

a Původně „přiměli“, přeškrtnuto a na okraji rukopisně napsáno „řídili“.          

1 Dle údaje v záhlaví dokumentu byla relace vysílána v 18.30 hodin.
2  Jan Buchal  byl strážmistrem SNB do r. 1947, kdy byl penzionován pro žaludeč-

ní chorobu.
3  Míněno toto vyjádření M. Horákové  v rámci závěrečné řeči: „Já bych lhala, 

Státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně, že jsem změnila své 
přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. Já jsem na 
mnohé věci dostala jiný názor a k mnohým věcem jsem také byla přivedena, 
abych o nich mohla přemýšlet. Ale v zásadě jsem prohlásila orgánům Státní 
bezpečnosti, že setrvávám ještě ve svém přesvědčení a že také v tom setrvá-
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vám proto, že jsem ho opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, 
které podle mne byly autoritou a mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro 
mne lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka  a Edvarda Beneše , 
kteří na mne velmi působili během mého celého života.“ NA, f. Ministerstvo 
spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, stenografi cký záznam 8. dne procesu s M. Ho-
rákovou  a spol. (8. 6. 1950), s. 31/2.      

4  Míněny patrně tyto dvojsmyslné věty, které dle stenografi ckého záznamu pro-
nesl Z. Peška  v rámci své závěrečné řeči: „Ale největší omyl, kterého jsme se 
dopustili, byl ten, že jsme nesprávně politicky hodnotili tehdejší situaci. Já jsem 
sám byl vychován v tradicích parlamentní demokracie a díval jsem se na teh-
dejší únorovou krizi, která se posuzuje z hlediska taktiky a která dává možnos-
ti se domnívati, že politická strana, která se uchopila moci, časem zase bude 
z této moci vytlačena prostou cestou politické práce mezi voličstvem a účasti 
ve volbách. Pozdější vývoj mne poučil, že zde nešlo o takovou prostou, jedno-
duchou parlamentní krizi, nýbrž že zde šlo o hlubokou státní krizi, o přerod 
celé republiky do nových forem a k novým cílům. Vidím dnes, že jde zde o vy-
budování zcela jiného státního typu, jiné organizace společenské, než existo-
vala před únorem 1948.“ NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv, 
stenografi cký záznam 8. dne procesu s M. Horákovou  a spol. (8. 6. 1950), s. 34/6 
a 35/1.   
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D 120

1950, 9. červen, Londýn/Praha – Výňatek komentáře britského diplo-
mata Roberta Bruce Lockharta 1 k procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
vysílaného rozhlasovou stanicí BBC a zaznamenaného odposlouchávací 
službou Československého rozhlasu, který ostře kritizuje komunistickou 
vládu v Československu.

 Dnes večer bych rád nejprve řekl několik poznámek o praž-
ském procesu, v němž bylo 13 Čechoslováků obžalováno z vyzvě-
dačství a spiknutí proti komunistickému státu, který sám vznikl 
spiknutím podporovaným SSSR. Přelíčení se ovšem konalo podle 
sovětského vzoru bezpráví a nespravedlnosti, jenž je celému světu 
až příliš dobře známý. Za tohoto přelíčení docházelo k obvyklým 
obviněním proti církvi a západním diplomatům a nebohým obža-
lovaným se podle obvyklého způsobu naháněla hrůza. Docházelo 
také jako obvykle k doznáním, jež byla zcela nepřesvědčivá. Za-
strašování obžalovaných za tohoto přelíčení bylo urážlivé, zvláště 
když prokurátor vložil do úst jednoho z obžalovaných úmyslnou 
lež, že generál Píka byl britským vyzvědačem v Moskvě v době, kdy 
SSSR a V. Britanie byly spojenci a kdy SSSR prý byl jediným stá-
tem, který bojoval. Na obě tyto poznámky právě tak jako na pana 
prokurátora se nezapomene. Pokud se týká západních diplomatů, 
říkal jsem vám již mnoho měsíců, že hlavním cílem sovětské ko-
munistické politiky je znemožnit normální činnost západní diplo-
macie jak v SSSR, tak i ve všech vasalských státech. Dozvěděl jsem 
se, že jeden z obžalovaných doznal, že sekretář britského velvysla-
nectví se ho ptal na náladu obyvatelstva. Proč by se neměl na něco 
takového ptát? Po staletí normální funkcí diplomata bylo podá-
vat zprávu o všech složkách života ve státě, ve kterém byl pověřen. 
Tuto činnost vykonávají diplomaté dosud ve svobodných státech.
Tak např. čsl. komunističtí diplomaté ve V. Britanii užívají plně této 
svobody a posílají do vlasti zprávy nejen o tom, co viděli a slyšeli, 
nýbrž také o tom, co jak se domnívají, potěší jejich zaměstnavate-
le v Praze. Kreslí se vám proto obraz V. Britanie, jež je prý zmítána 
rozpory a kde prý komunisté jsou mocnou silou. Nic nemůže být 
prolhanější než toto tvrzení. A jistě vám komunisté neřekli, že ne-
dávno přiznal komunistický list Daily Worker, který může v Anglii 
napsat mnohem odvážnější věci než nebozí obžalovaní kdy řekli 
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nebo vykonali, že počet jeho výtisků klesá, a zároveň úpěnlivě žádal 
o další pomoc.
 Dnes však v Československu tyto podmínky svobody neexistují. 
Západní diplomaté se musí spokojovat s tak strohými informacemi, 
jaké jim dávají tajnůstkářští komunisté. Tito diplomaté nesmějí mlu-
vit s nikým než s komunisty. Sejdou-li se s jinými Čechoslováky, pak 
jsou obviňováni z vyzvědačství a nebozí Čechoslováci zmizí v pro-
padlišti. Za těchto podmínek ustává jakákoliv diplomatická činnost 
a přátelské vztahy jsou nemožné. Pravda jest, že tyto procesy v Čes-
koslovensku jsou nejen výsměchem spravedlnosti, nýbrž i důkazem 
nedůvěry a strachu, jimiž jsou pronásledováni všichni diktátoři, kte-
ří uchvátili stát násilím. Tito diktátoři užívají násilí, aby se udrželi 
u moci. A zatímco roste nespokojenost, roste také nelidskost jejich 
násilí. Podezírání je semeništěm surovosti a dnes dostoupila v Čes-
koslovensku takového vrcholu, že komunista podezírá komunistu ve 
všech řadách strany. Armáda nevěří policii a dělnické milici. A poli-
cie a dělnická milice nedůvěřují armádě a špehují. Byrokrat podezírá 
byrokrata a ministři a jejich zástupci se dovídají teprve z rozhlasu, že 
resignovali nebo že byli přeloženi na méněcennější místo.
 Strach je základním kamenem celé komunistické stavby. A pod-
statou zla je, že komunisté ve všech státech mají dvojí věrnost. Jednu 
vlastní zemi a druhou Moskvě. Nemusím vám říkat, která věrnost je 
větší a vlastně jediná. Jestliže kladou svou vlast na první místo, pak se 
z nich stanou automaticky fašističtí vyzvědači a zrádci. A za každého 
procesu v Československu propagační orgie, jež provádí prokurátor, 
nemají většího podkladu, než že jsou obviněními těch obžalovaných, 
kteří kladou lásku k vlasti před otroctvím kremelským pánům.
 Dovolte, abych Vám upřímně řekl, že cizí komentátor nepotřebuje 
zvláštních informací, tajně dodaných ze země, aby věděl, co komu-
nisté dělají v Československu. Jejich vlastní, přísně kontrolované lis-
ty a jejich rozhlas prozrazují všechno: jejich krutost, jejich vzájemné 
podezírání, jejich naprostou poddanost všem rozmarům Kremlu, je-
jich úmyslné lži a jejich politiku založenou na zásadě – zmocněte se 
mladých lidí, udržujte je v nevědomosti a budeme vládnout navždy. 
Nikdy v dějinách nebyla dovolena divoká touha po moci a úmyslné 
podvádění do takových extrémů. 
 Vezměte na příklad sbírání podpisů za mír. Existuje rozumný Čech 
nebo Slovák, který by si neuvědomil, že kdyby se předložil slušný ná-
vrh na mír všem státům, každý na Západě a jistě ve většině států by 
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jednomyslně jej podepsal. Avšak komunistické mírové tažení prová-
zejí hrozby, urážky, útočnost, ohromné vojenské přípravy, čítajíc v to 
výcvik německé mládeže a divoké vychloubání komunistické moci. 
Je to vlastně komunistický manifest, stejně bojovný jako každý jiný 
komunistický manifest, a právě proto jej odmítli všichni nekomu-
nističtí socialisté na celém světě jako lež. V této souvislosti rakouský 
kancléř dr. Figl 2 udeřil hřebík na hlavičku, když před 3 dny napadl 
komunistické mírové hnutí jako pokrytectví, jaké tu dosud nebylo. 
Řekl: „Zanechte svých plánů na diktaturu a na světovou revoluci. 
Otevřte hranice a zavřete válečné továrny. Potom uvěříme ve Vaší 
lásku k míru a potom celý ostatní svět bude ochoten složiti zbraně.“ 
A takový je názor zdrcující většiny lidí vně železné o pony.
 Vezměte dále divoké útoky na Spojené státy, které se Vám líčí jako 
země, v níž vládne Wall Street a která si usmyslila dosáhnout válkou 
světové nadvlády. To je opět nejen výraz úmyslného falšování, ný-
brž i komunistické touhy udržet Vás v nevědomosti o skutečnosti 
v celém dnešním světě. Komunisté Vám vyprávějí o pokroku, který 
činíte. A o svobodě, které se těšíte. Kde však jsou? Před 15 lety za-
hájil Franklin Roosevelt  v nové Americe tzv. nový úděl. V téže době 
Evropa produkovala válečné hrozby Hitlerovy , válkychtivost Mus-
soliniho  a krvavé čistky Stalinovy . A pokud se týče dělníků, kdo je 
svobodnější? Americký dělník, jehož odborové organisace ho brání 
velmi úspěšně proti vládě, nebo český a slovenský dělník, kterého vy-
kořisťuje skupina diktátorů, kteří ho zbavili většiny jeho svobod, po-
čítajíc v to právo stávkovat, a kteří ho strachem dohnali do nechtěné 
poslušnosti.
 V této souvislosti Vám chci připomenout, že jste patrně neslyšeli 
o tajných přípravách, o nichž se dlouho jedná a jež znamenají nad-
cházející přeměnu ze socialismu ke komunismu v Sovětském svazu. 
Obraz této změny prozrazuje nedávný projev sovětského komentá-
tora, který citoval Stalina  jako svou autoritu a prohlásil, že v nové ko-
munistické společnosti každý soudruh bude pracovat podle schop-
ností a bude dostávat spotřebitelské zboží nikoliv v poměru k práci, 
kterou vykonal, nýbrž v poměru ke svým potřebám jako kulturně 
vyvinutá osoba. Prostými slovy to znamená, že ministři, byrokrati, 
vedoucí továren a důstojníci, kteří představují novou, privilegovanou 
třídu v Sovětském svazu, budou dostávat mnohem vyšší platy než 
dělník, neboť jsou prý osoby vyšší kultury.
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 V Sovětském svazu existují již po mnoho let ostré nesrovnalosti 
v platech a ve mzdách. Je nasnadě, že nyní budou ještě zesíleny a ur-
čeny zákonem, že podobné poměry již existují ve Vaší zemi a že brzy 
nastane stejné zesílení jako v Sovětském svazu.
 [...]a

 A konečně jistě rádi usl yšíte, že holdy význačných mužů jednotli-
vých států vzdané T. G. M.  byly uveřejněny.3 Mezi ...b jsou za Spojené 
státy guvernér ... [F. J. Lausche ] a primátor newyorské City dr. Douin 4 
(fon), za Francii generál Faucher 5 a Britanii viscount Jowitt, viscount 
Cecil, lord Vansittart 6 a váš dávný a věrný přítel Wickham Steed 7. 
Za Československo dr. Petr Zenkl , senátor Vojta Beneš  a prof. Ota-
kar Odložilík 8. Tyto holdy jsou výrazem, že na T. G. M . a jeho syna 
Jana  se vzpomíná ... a že jsou tu drženi v úctě tak jistě, jako Vy jich 
nikdy nezapomenete ve Vašich srdcích. Kniha rovněž prokazuje tou-
hu britského lidu vidět opět svobodné Československo ve svobodné 
.... To je jediná záruka skutečného míru. A nikdy jsem nepochybo-
val o tom, že bude nastolen jenom za těchto podmínek. Dobrou noc 
a pevnou naději.

NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 213 (7. 6.–12. 6. 1950).  
Originál, strojopis – 5 s.

a Vynechána 1 strojopisná strana týkající se politiky SSSR ve východní Evropě.
b  Napsáno strojopisně, přepisovatel patrně část projevu nezachytil, stejně jako 

další stejně označené pasáže v tomto odstavci. 

1  Robert Bruce Hamilton Lockhart  (1887–1970), britský diplomat a novinář. Po-
cházel ze skotské šlechtické rodiny a studoval na univerzitách v Paříži a Berlí-
ně. V letech 1914–1917 působil jako britský vicekonzul v Moskvě, v lednu 1918 
byl jmenován vedoucím zvláštní britské mise u sovětské vlády v hodnosti ge-
nerálního konzula. V srpnu 1918 jej sovětské bezpečnostní orgány zatkly a ob-
vinily z přípravy protibolševického spiknutí, v říjnu téhož roku byl propuštěn 
výměnou za pozdějšího ministra zahraničí Maxima Litvinova , uvězněného ve 
Velké Británii. V letech 1919–1922 působil jako tajemník britské ambasády 
v Praze, poté pracoval pro Anglo-International Bank. Odmítal britskou po-
litiku appeasementu a přátelil se s Janem Masarykem . V r. 1940 byl jmeno-
ván diplomatickým zástupcem Velké Británie při čs. prozatímní exilové vládě, 
o rok později se stal náměstkem britského státního tajemníka a generálním 
ředitelem Výboru pro válečnou politiku a propagandu. Po únoru 1948 aktivně 
spolupracoval s čs. exilovým hnutím, pravidelně přispíval do českého vysílání 
BBC. Autor řady publikací, mj. vzpomínkové knihy na J. Masaryka  (Jan Masa-
ryk: Osobní vzpomínky, 1952).           
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2  Leopold Figl  (1902–1965), rakouský politik, původním povoláním zemědělský 
inženýr, v letech 1938–1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech. 
V r. 1945 zakladatel Rakouské lidové strany (ÖVP) a její první předseda, v le-
tech 1945–1953 rakouský spolkový kancléř, poté do r. 1959 ministr zahranič-
ních věcí. 15. 5. 1955 podepsal za rakouskou stranu Státní smlouvu o nezávis-
losti Rakouska.   

3  Míněna kniha TGM, President Liberator 1850–1950, vydaná v r. 1950 v Londý-
ně (editor Josef Josten , vydavatel Information Service of Free Czechoslovakia). 
Kromě uváděných osobností do ní ještě přispěli sir Stanley Unwin  a dr. Jozef 
Lettrich .  

4  Míněn William O’Dwyer  (1890–1964), americký politik a diplomat, v letech 
1946–1950 vykonával úřad starosty města New York.  

5  Louis Eugène Faucher  (1876–1964), francouzský generál, v r. 1905 absolvoval 
Vysokou školu válečnou v Paříži, za první světové války se zúčastnil bojů na 
německo-francouzské frontě. Od r. 1919 působil jako člen francouzské vojen-
ské mise v Československu, v letech 1923–1938 jako její náčelník. Stoupenec 
československo-francouzské vojenské spolupráce a odpůrce mnichovské do-
hody. Po vypuknutí druhé světové války se podílel na organizaci čs. vojenských 
jednotek ve Francii, po okupaci Francie se zapojil do hnutí odporu a v letech 
1944–1945 byl vězněn v nacistických koncentračních táborech. Po únoru 1948 
spolupracoval s čs. demokratickým exilem ve Francii, protestoval např. proti 
popravě gen. H. Píky . 

6  Robert Gilbert Vansittart (1881–1957), britský diplomat, pracovník britského 
ministerstva zahraničí od r. 1902. V letech 1930–1938 působil jako stálý podse-
kretář v britském ministerstvu zahraničí, jako odpůrce Chamberlainovy  politi-
ky appeasementu byl přeřazen na subalterní pozici. Od r. 1941 zasedal v britské 
sněmovně lordů. Za druhé světové války ostře vystupoval proti nacistickému 
Německu a udržoval kontakty s představiteli německého protihitlerovského 
odboje.      

7  Henry Wickham Steed  (1871–1956), britský novinář, od konce 19. století pů-
sobil jako redaktor a zahraničněpolitický komentátor deníku Times. Před
1. světovou válkou pobýval v Berlíně, Římě a ve Vídni, kde se mj. sblížil s Kar-
lem Kramářem  a T. G. Masarykem . Za 1. světové války působil ve Velké Británii 
ve prospěch čs. zahraniční akce a významným způsobem se zasloužil o uznání 
čs. odboje britskou vládou. V letech 1919–1922 působil jako šéfredaktor Time-
sů, za druhé světové války vedl zahraniční v ysílání BB C.       

8  Otakar Odložilík  (1899–1973), historik a publicista. Po absolvování historie na 
FF UK pracoval v Archivu ministerstva vnitra a zároveň přednášel na UK. Za 
druhé světové války působil na amerických univerzitách a zároveň jako porad-
ce čs. exilového ministerstva zahraničí. Po únoru 1948 odešel opět do exilu, kde 
přednášel na Kolumbijské a Pennsylvánské univerzitě.       
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D 121

1950, 11. červen, Varšava – Překlad reportáže „Rozsudek v procesu se 
zrádci v Československu“ otištěné v polském deníku Trybuna Ludu, která 
informuje o vynesení rozsudku v procesu s Miladou Horákovou  a spol.

Rozsudek v procesu se zrádci v Československu

PRAHA (PAP) – V procesu proti 13 špionům a zrádcům Česko-
slovenska přednesli dne 8. června na ranním zasedání projevy pro-
kurátoři Vieska , Urválek  a Brožová .

Prokurátor Vieska  uvedl, že všichni obžalovaní jsou zarytými ne-
přáteli pracujícího lidu. V průběhu soudního řízení bylo prokázáno, 
že všichni obžalovaní vystupovali proti nezávislosti Československa 
a spojovali své zločinné plány s vypuknutím imperialistické války 
proti Sovětskému svazu a lidovědemokra tickým zemím. Jejich hlav-
ním cílem byl návrat vlády kapitalistů v Československu.

Instrukce, vydaná reakčními centry československé emigrace, 
podle které obžalovaní jednali, stanovila, že se mají snažit o uskuteč-
nění kontrarevolučního převratu.

Po poradě soud vynesl rozsudek odsuzující Miladu Horákovou , 
Jana Buchala , Oldřicha Pecla  a Záviše Kalandru  k trestu smrti. Josef 
Nestával , Jiří Hejda , František Přeučil  a Antonie Kleinerová  byli od-
souzeni k doživotnímu vězení. Bedřich Hostička  byl odsouzen k 28 le-
tům vězení, Zdeněk Peška  k 25 letům, Jiří Křížek  k 22 letům, Františ-
ka Zemínová  k 20 letům a Vojtěch Dundr  k 15 letům.  

Kromě toho jim soud vyměřil pokuty, vyslovil konfi skaci majetku 
odsouzených a zbavil je občanských práv.

Horáková , Buchal , Pecl  a Kalandra  požádali o doručení opisu roz-
sudku za účelem podání odvolání.

Trybuna Ludu. Organ KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Var-
šava), roč. 3, č. 158 z 11. června, s. 2.
Z polského jazyka přeložila Petruška Šustrová .
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D 122

1950, 14.–23. červen, Paříž/Praha – Úryvky z reportáží pařížské rozhla-
sové stanice, zachycené odposlouchávací službou Československého roz-
hlasu, které informují o aktivitách francouzských intelektuálů na záchra-
nu života Záviše Kalandry , podnikaných zejména spisovatelem Albertem 
Camusem 1, básníkem Paulem Claudelem 2 a básníkem André Bretonem 3, 
jenž na podporu Záviše Kalandry  napsal otevřený dopis ofi ciálnímu bás-
níkovi Francouzské komunistické strany Paulu Éluardovi .

Francouzští intelektuálové žádají milost pro odsouzené v Praze4

Mezi francouzskými intelektuály se šíří hnutí, které pod jménem 
„Skupina pro mezinárodní styky“ se pokouší shromáždit podpisy 
spisovatelů a intelektuálů, aby tak zachránili život Záviše Kalandry , 
který – jak zdůrazňuje francouzský tisk – je bývalým politickým věz-
něm v německém koncentračním táboře a vynikajícím historikem. 
Dnes zaslal spisovatel Albert Camus  telegram, v němž žádá, aby čs. 
vláda se vzdala provedení rozsudku.

V levicovém pařížském listě COMBAT čteme otevřený list známé-
ho francouzského spisovatele André Bretona  komunistickému bás-
níkovi Paulu Éluardovi 5, z něhož citujeme: Ve čtvrtek skončil v Praze 
proces s 13 obžalovanými, kteří se v něm popsali jako nestvůry, nad 
nimiž nesmí být žádného slitování. André Breton , jak píše, však zná 
jednu z těchto nestvůr, kterou poznal v Praze v době, kdy byl v ČSR 
spolu s Paulem Éluardem . Připomíná dnes svému bývalému druho-
vi, který se stal ofi ciálním básníkem komunistické strany, vynikající 
lidské vlastnosti, které tehdy měl a které bezpochyby dodnes ještě 
má tento Záviš Kalandra , který v této chvíli ve své cele čeká na pří-
chod katův.

André Breton  píše: Léto před patnácti lety v Praze. Pořádali jsme 
tam přednášky a interview. Ty, Éluarde , jsi jistě nezapomněl přijetí, 
jakého se nám tehdy v Praze dostalo.6 Nic nás tehdy nedělilo. S hle-
diska politického nám nebylo nic tak vzdáleno jako pravověrnost 
...a a básnická činnost a sociální požadavky. Naše svědomí se snaži-
lo o pravdivost. Sebemenší kompromis na tu či na onu stranu by se 
nám zdál falešným a ve svých očích bychom se tím byli zatratili. ... 
tehdejší ... se objevil, jestli si na to vzpomínáš, člověk, který se snažil 
nás pochopit, člověk otevřený. Byl to on, kdo tehdy v čs. komunis-
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tickém tisku psal nejlepší rozbory našich knih a nejcennější zprávy 
o našich přednáškách. Neustal, dokud se mu nepodařilo shromáždit 
... široké návštěvnictvo, v němž byli intelektuálové stejně jako dělníci. 
Myslím, že si dodnes vzpomínáš na jméno tohoto muže. ... (porucha 
– pozn[ámka] mon[itorujícího]) ... co si máme myslit o podobných 
přiznáních. Kalandra  to věděl také, a proto v roce 1936 byl vyloučen 
z komunistické strany po komentářích, které mu vnukl proces s šest-
nácti, který se tehdy konal v Moskvě. Vím, že se tenkrát stal jedním 
z vedoucích mezinárodní komunistické strany, a jak [sic] Ty proto 
po něm hodil kamenem? Ty, který o několik měsíců dříve jsi pode-
psal text, nadepsaný „Z dob, kdy surrealisté měli pravdu“ a v němž 
jsi zásadně odsoudil stalinismus. To cos’ tehdy napsal, může dneska 
jiný číst (?). Nebo snad válka a okupace vyhloubily mezi lidmi takový 
příkop, že Kalandra  přešel otevřeně na tu špatnou stranu? Provinil 
se však v očích odboje? Ale ovšem že ne, neboť jsou to články z roku 
1939, které mu vynesly šest let žalářování v koncentračních táborech 
Ravensbrück a Sachsenhausen. To ať říkají jiní! My víme, píše Breton  
Éluardovi , že tohle není dřevo, z něhož rostou zrádci! A dopis končí 
otázkou: Jak ve svém ... soukromí můžeš snést podobnou degradaci 
člověka v osobě toho, kdo byl Tvým přítelem?

Francouzští intelektuálové orodují za Kalandru  a spol.7

K více než 100 podpisům francouzských vědců, básníků, spiso-
vatelů a universitních profesorů, kteří žádají telegramem presidenta 
Gottwalda, aby udělil milost Záviši Kalandrovi  a ostatním Čechoslo-
vákům, odsouzeným k smrti Státním soudem v Praze, přibylo dalších 
13. Je to především básník Paul Claudel , historik Maurice Domage  
a umělecký kritik Jean Bourret . Výbor francouzských intelektuálů, 
kteří žádají milost pro pražské odsouzené, požádal tři francouzské 
vědce, příslušníky odborářské levice, aby mu podali zprávu o svém 
rozhovoru se Závišem Kalandrou  v době, kdy byli v r. 1947 v Česko-
slovensku. Prohlásili: – První styk s ním nás zaujal. Člověk, podlo-
mený dlouhým pobytem v hitlerovských koncentračních táborech, 
který působil dojmem vyčerpanosti, jenž kontrastoval s jemností 
a s velkou intelektuální pronikavostí. Utrpěl-li tělesně, jeho inteligen-
ce zůstala prozíravou. Přinesli jsme mu tehdy různé dokumenty, ze-
jména katalog surrealistické výstavy, která se konala v Paříži. Sledo-
val se zájmem veškerou literární a uměleckou činnost, ale politicky 
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nebyl příliš aktivní. Je otázka, proč Kalandra  zůstal v ČSR? Můžeme 
však říci, že se jednak nedomníval, že nebezpečí je tak blízké, jednak 
by byl pokládal za zbabělost opustit místo v době, kdy ještě byla jistá 
naděje, že bude možno sloužit věci proletariátu. Bydlil v malém bytě 
v sedmém patře a ukazoval nám tehdy se smíchem střechy, posled-
ní možnost záchrany nonkonformisty8, který se nechce podřídit. Po 
převratu jsme se dověděli, že se uchýlil do soukromého života bez 
jakýchkoliv politických perspektiv – prohlašují tři mladí francouzští 
vědci o svém rozhovoru se Závišem Kalandrou .

NA, f. Ministerstvo vnitra – monitor 1950, k. 214 (13. 6.–18. 6. 1950) 
a k. 215 (19. 6.–24. 6. 1950).  
Originál, strojopis – 4 s.

a  Napsáno strojopisně, přepisovatel patrně část projevu nezachytil, stejně jako 
další stejně označené pasáže. 

1  Albert Camus  (1913–1960), francouzský spisovatel, novinář a fi lozof, předsta-
vitel existencialismu. Vystudoval fi lozofi ckou fakultu v Alžírsku a od r. 1938 
pracoval jako novinář. V r. 1934 vstoupil do Francouzské komunistické strany, 
o rok později z ní pro názorové neshody odešel. Za druhé světové války se za-
pojil do protinacistického odboje a přispíval do odbojového tisku. Autor fi lo-
zofi ckého spisu Mýtus o Sisyfovi (1942) a románů Cizinec (1942) či Mor (1947), 
jeho texty vycházely v Československu již před únorem 1948. V r. 1957 mu byla 
udělena Nobelova cena za literaturu.    

2  Paul Claudel  (1868–1955), francouzský básník a dramatik křesťanské orientace. 
Od r. 1893 pracoval jako diplomat, v letech 1909–1910 pobýval v Praze. Řada 
jeho textů byla před únorem 1948 přeložena do češtiny a vydána, mj. naklada-
telstvím Josefa Floriana  ve Staré Říši nebo nakladatelstvím Ladislava Kuncíře , 
který byl v červenci 1952 v procesu s tzv. Zelenou internacionálou odsouzen 
k trestu 10 let vězení.  

3  André Breton  (1896–1966), francouzský básník a spisovatel. V r. 1924 založil 
surrealistickou skupinu a vydal její manifest. V r. 1927 vstoupil do Francouz-
ské komunistické strany, ze které byl v r. 1933 vyloučen, o dva roky později vy-
stoupil proti moskevským procesům. Za druhé světové války pobýval v USA, 
po válce žil opět v Paříži. Jeho texty vycházející v meziválečném Českosloven-
sku překládali např. Vítězslav Nezval  či Jindřich Honzl , přátelil se též s českou 
surrealistickou malířkou Toyen , která pobývala po únoru 1948 v pařížském 
exilu.     

4 Tato reportáž byla vysílána 14. 6. 1950 v 18.30 hod. v českém jazyce. 
5  Paul Éluard  (1895–1952), vlastním jménem Eugène-Émile-Paul Grindel , fran-

couzský básník. Původně se hlásil k dadaismu, který však v r. 1924 odmítl 
a připojil se k surrealistům. Stejně jako A. Breton  vstoupil v r. 1927 do Fran-
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couzské komunistické strany a v r. 1933 z ní byl vyloučen, znovu do této strany 
vstoupil v r. 1942. Mezitím se rozešel s A. Bretonem , který jej v r. 1938 vyloučil 
ze surrealistické skupiny. Za druhé světové války pobýval v Paříži a účastnil se 
protinacistického odboje, po válce se stal hlavním básníkem Francouzské ko-
munistické strany.

6  A. Breton  s P. Éluardem  přijeli v r. 1935 do Československa na pozvání básníka 
Vítězslava Nezvala, který v době procesu s M. Horákovou  a spol. působil jako 
poradce ministra informací Václava Kopeckého . 

7  Tato reportáž byla vysílána 14. 6. 1950 v 18.30 hod. v českém jazyce.
8  V textu chybně uvedeno „nekominformisty“. Pracovník StB, který tento text 

přepisoval, nejspíše neznal slovo „nonkonformista“ a vyložil si je jako „neko-
minformista“, tedy člověk, který není stoupencem Kominformy.  
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D 123

1950, [po 15. srpnu]a, New York – Článek „Dozvuky procesu se skupinou 
dr. Milady Horákové “ otištěný v exilovém časopisu Zpráva o Českoslo-
vensku1, který informuje o perzekuci středoškolských studentů z Českého 
Brodu za vyjádření sympatií a solidarity s obžalovanými z procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol.2  

Dozvuky procesu se skupinou dr. Milady Horákové .

 Školní rok 1949/50 na reálném gymnasiu v Českém Brodě byl 
ukončen ojedinělým způsobem: V posledních dnech školního roku 
bylo provedeno veřejné soudní přelíčení proti studentům předsta-
vující[m] podle obžaloby „zvrhlou českou mládež“. Příčinou soud-
ního zákroku proti studentům bylo udání učitele měšťanské školy 
Brta . Brtova  dcera Eva se zúčastnila školního výletu se spolužačkami 
z vyšších tříd a vyslídila při tom, že spolužačky vzpomínají s pietou 
odsouzených a popravených vlastenců z nedávného procesu. Studen-
ti a studentky založili tajný kroužek, jehož členové si přivlastnili jmé-
na odsouzených obětí. Brtová  učinila o tom udání nejprve řediteli 
ústavu Jaromíru Klenkovi, který chtěl případ vyřídit interně ve škole. 
Udavačka se [s] tím nespokojila. Oznámila věc otci, který pak učinil 
udání okresnímu sekretariátu komunistické strany v Českém Bro-
dě. Soudu nad studenty se zúčastnil vedle soudce z povolání učitel 
Brt  a politický tajemník KSČ Cikánek, oba jako soudci z lidu. Sou-
zení studenti se chovali statečně; na otázku, proč si osvojila jméno 
popravené Milady Horákové , dotazovaná studentka odpověděla, že
dr. Milada Horáková  byla hrdinkou. Soud vynesl rozsudek: Dosavad-
ní studia odsouzených studentů byla prohlášena za neplatná a všich-
ni byli vyloučeni z dalšího studia. Po odpykání trestů vězení budou 
přiděleni na různá pracovní místa jako manuální dělníci. Student, 
který předsedal tajnému kroužku, byl po rozsudku voděn policií po 
ulicích města a byla za ním nesena standarta s nápisem: „Toto je ve-
doucí zvrhlé české mládeže.“ – Udavači přijali svých třicet stříbr-
ných: Učitel měšťanské školy Brt  byl jmenován ředitelem reálného 
gymnasia v Českém Brodě a jeho dcera Eva Brtová , ještě nedostudo-
vaná, byla jmenována učitelkou obecné školy.
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Zpráva o Československu (New York), 1950, roč. 1, č. 15, s. 15–16.
Originál, strojopis – 2 s.

a  Datace stanovena podle údaje v záhlaví titulní strany. Zde je uvedeno, že toto 
číslo obsahuje události za období 1.–15. srpna 1950. 

1  Zpráva o Československu – časopis Výboru pro Svobodnou Evropu, vycházející 
v letech 1950–1953 v New Yorku jedenkrát za dva týdny, který přinášel krát-
ké zprávy a informace z komunistického Československa. Časopis je uložen 
v knihovně Libri prohibiti.   

2  Text je podepsán šifrou JJ. 
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D 124

1950, 6. červen, Gottwaldov1 – Dopis Františky Pšenčíkové 2 zaslaný ne-
jmenovanému prokurátorovi z procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
který odsuzuje nenávistnou kampaň proti obžalovaným z tohoto pro-
cesu a s odvoláním na křesťanské přesvědčení žádá zrušení absolutního 
trestu.

Jsem chudá máma,
mám prázdné dlaně,
z nichž život všechnu sílu oderval –
a proto dnes jen stojím zadumaně
a netroufám si mezi lidi dál ...

Račte odpustit, vážený pane prokurátore, že se osměluji Vám psát, 
ale jste příslušník oné sesterské země, kterou mám ráda, neboť v ní 
žije lid s p ovahou holubičí. Tolik úvodem a teď k věci:

Jsem nábožensky založena, a proto se hrozím všech těch nená-
vistných slov, jimiž pracující lid častuje těch 13 obžalovaných, kteří 
i když se prohřešili proti zákonům státu, přece snad nezasluhují po-
tupného trestu smrti? Lituji jen toho nedopatření bývalého min[is-
tra] spravedl[nost i], který veřejně v R[udém] p[rávu] doznává, že 
„čerpal z cizích kodexů“, že opomenul opsat i onen §, jímž se zavrhu-
je násilné utracení života delikventa jako nedůstojné dědictví z těch 
dob, kdy platilo: „Oko za oko – zub za zub!“

Snažně Vás prosím, račte laskavě vzpomenout dřívější prakse [sic], 
podle níž se posuzovaly vlastenecké delikty! Bůh Vám žehnej, jest-
liže první zavedete do soudní síně i projev lidskosti! Dovolte, abych 
ke konci listu vzpomenula slov Vašeho pěvce: „Ó přijde a přijít musí 
den Božího soudu a na s větlo vyjde pravda mého lid u!“

Františka Pšenčíková ,
v domácnosti
Gottwaldov I. [...]a

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s.
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a Uvedena adresa pisatelky. 

1 Dnes Zlín.
2  Z kontextu dopisu se zdá být pravděpodobné, že pisatelka byla cizinka (nejspí-

še příslušnice slovanského národa) dlouhodobě žijící (patrně provdaná) v Čes-
koslovensku.   
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D 125

1950, 9. červen, Ostrava  – Dopis neidentifi kovaného pracovníka Vítko-
vických železáren zaslaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi , 
který obsahuje žádost o milost pro Miladu Horákovou, která je mimo 
jiné odůvodněna tvrzením, že s vyneseným rozsudkem nesouhlasí tisíce 
občanů Ostravska.     

Pane presidente!
 Žádám Vás jménem své 10členné rodiny a jménem svým, abyste 
udělil milost dr. Horákové  a rozsudek smrti nepodepsal. Jsem pros-
tý dělník a nemohu souhlasit [s] tímto rozsudkem lidového soudu1 
v Praze, tak jako s tímto rozsudkem nesouhlasí tisíce občanů Ostrav-
ska. České soudy nemohou odsuzovat ženy a matky na smrt. Věřím 
proto pevně a věřím Vám, pane presidente, že tento rozsudek lidové-
ho soudu bude pozměněn.

V úctě Frant. [...]a

Ostrava, Vítkovické železárny
 
NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s. 

a Nečitelný podpis.

1 Správně Státního soudu.

MH - Kniha 1.indb   516MH - Kniha 1.indb   516 11.12.2008   6:18:2011.12.2008   6:18:20



517

D 126 

1950, 9. červen, Holešov – Telegram Františka Baly  zaslaný prezidentu 
republiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém žádá udělení milosti pro Mi-
ladu Horákovou  s tím, že mu za tento skutek bude žehnat Bůh.a 1

soud soudil spravedlive dle zakonu prosim ucinte vy laskave alespon 
symbolicke gesto jmenem lidskosti udelte milost alespon odsouzene 
zeneb buh miliony spoluobcanu i ostatní odsouzeni budou vam za 
onen jediny zivot trvale zehnati

s vrelymi diky frantisek bala holesov

AKPR, složka T 2461/50. 
Originál, telegram – 1 s.

a  V záhlaví strojopisně nadepsáno „telegram praha 2950 holesov 125  45  9  
3.40“.

b Rukopisně připsáno „Dr. Milada Horáková “. 

1  Podle publicisty Miroslava Ivanova  byl František Bala  ředitelem základní od-
borné školy v Holešově. Krátce po napsání tohoto telegramu dostal prý výpo-
věď a dlouho nemohl najít práci. IVANOV, Miroslav : Justiční vražda, s. 315.   
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D 127

1950, 9.–14. červen, Oslo – Tři telegramy různých politických a spole-
čenských organizací z Norska zaslané prezidentu Klementu Gottwaldo-
vi , které shodně požadují udělení milosti pro Miladu Horákovou , Záviše 
Kalandru , Oldřicha Pecla  a Jana Buchala .  

Presidentu Československé republiky panu Klementu Gottwaldovi  
Praha Hrada 1

Pane presidente, podepsané norské organisace jsou hluboce do-
tčeny rozsudky smrti vynesenými nad dr. Miladou Horákovou , Zá-
višem Kalandrou , Oldřichem Peclem  a Janem Buchalem  a prosí Vás, 
abyste ve jménu lidskosti použil svého ústavního práva a udělil těm-
to odsouzeným milost. Vyjadřují své přesvědčení, že tak učiníte v zá-
jmu mezinárodního dorozumění. Konrad Nordahl , předseda nor-
ských odborových organizací, Trygve Bratteli , místopředseda norské 
dělnické strany, Per Saraldsson , předseda svazu norského dělnické-
ho tisku, Frank Andersen , předseda svazu norské dělnické mládeže, 
Aase Lionaes , předsedkyně svazu norských dělnických žen. 

Pan president  G o t t w a l d  – Prahab 2 
Norská mírová rada, sestávající z 13 norských mírových organi-

sací, prosí uctivě ve jménu lidskosti pana presidenta o omilostnění 
k trestu smrti odsouzenou Horákovou , Kalandru , Pecla  a Buchala .

Haakon Wergeland 
Marie Lous Mohr  

President  G o t t w a l d   – Prahac 3 
Norská sekce ženské mezinárodní ligy pro mír a svobodu a bez-

partajní skupiny žen různého politického a fi losofi ckého smýšlení 
spojené ve snaze studia a zrušení politických, sociálních a psycholo-
gických příčin války apeluje na Vás, pane presidente, ve jménu lid-
skosti užíti Vašeho zákonného práva milosti pro Miladu Horákovou , 
Záviše Kalandru  a Oldřicha Pecla  a Jana Buchala , nad nimiž byl vy-
sloven trest smrti. Jsa pevně přesvědčeny, že rozsudek smrti pro po-
litické akce a přečiny nikdy nemůže pomoci mírové spolupráci mezi 
národy. Vřele apelujeme na Vás, abyste byl milosrdný. 

Lyche Ingeborg  
Ingrid Borchgrevink 
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AKPR, složka T 2461/50. 
Originál, dálnopis – 1 s.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a  V záhlaví uvedeno „telegram praha 03048 oslo ng118 100 9. 1253“. Text dálno-
pisu je přepsán podle současné jazykové normy včetně diakritiky.

b  V záhlaví strojopisně nadepsáno „Čj. T 2531/50“ a „04260 Oslo ng 16 46/44 12. 
2215“.

c  V záhlaví nadepsáno „Čj. T 2593/50“ a „Ng 40 Oslo 107 14. 1230“. V pravém 
dolním rohu umístěno razítko „Založeno 6. VII. 1950 Kusovská“ a „Vyřízeno 
č. T.“, ke kterému je rukopisně připsáno „2625/50“.

1 Telegram byl odeslán v českém jazyce 9. 6. 1950.
2  Telegram byl odeslán 12. 6. 1950, editován je dle překladu pořízeného pracov-

níky KPR.    
3  Telegram byl odeslán 14. 6. 1950, editován je dle překladu pořízeného pracov-

níky KPR.  
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D 128

1950, 9. červen, Bernartice u Tábora – Dopis lékařky Vlasty Kálalové-
-Di Lotti 1 adresovaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi , který 
obsahuje prosbu o milost pro obžalované z procesu s Miladou Horáko-
vou  a spol. 

Slovutný pane presidente, 
jako lékařka, která považuje toto dějinné období naší republiky za 
etapu, jež je podstatným krokem ke zlidštění státu, dovoluji si Vám 
vyjádřiti prosbu a důvěru, že svým udělením milosti změníte trest 
v procesu, jehož věcná podstata námi všemi otřásla. 
 Výčitky živoucího svědomí pro špatný čin jsou těžším trestem než 
jednorázové ukončení života. Odsouzení byli a jsou zodpovědni za 
své činy; vynesený rozsudek jim možná byl už sám o sobě těžkým 
trestem. 
 Ale za jejich smrt bychom byli zodpovědni my druzí před svým 
svědomím – Vy, pane presidente, stejně jako já, poslední občanka 
lidového státu. A já jsem přesvědčena, že člověk usilující o to, aby 
jednal vždy lidsky, nemůže ani v otázkách státních chtít napodobit 
starou, otrokářsky zvířecí, nelidskou společnost.
 Mně zastřelili Němci muže a obě děti – 16letého syna a 14letou 
dceru. Promyslela jsem tudíž a prožila do základu problém násilné 
smrti. 

Čest Vaší práci  
    
SOkA Písek, f. Rodinný archiv Di Lotti, sign. 148. 
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

1  MUDr. Vlasta Kálalová-Di Lotti  (1896–1971), česká lékařka. Po studiích na Lé-
kařské fakultě UK pracovala krátce v nemocnicích v Lounech a v Brně. V roce 
1924 odjela do iráckého Bagdádu, kde založila a do roku 1932 vedla českoslo-
venskou nemocnici. Zároveň zde získávala poznatky z oblasti tropické me-
dicíny. Morálně i fi nančně ji v tomto úsilí podpořil prezident T. G. Masaryk. 
V r. 1927 se provdala za Itala Giorgia Di Lottiho . V r. 1932 se vrátila do Čes-
koslovenska, kde se delší dobu zotavovala z tropické nemoci, kterou se v Iráku 
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nakazila. Publikovala odborné studie, ve kterých shrnula výsledky svého bádá-
ní v Orientu (Imunisační metoda proti orientální bouli, 1932; Cařihradské a bagh-
dadské kapitoly, 1933). V letech 1937–1939 pracovala v ústředí Čs. červeného 
kříže a redigovala časopis Zdraví lidu. 1939–1945 žila a ordinovala v rodných 
Bernarticích. 8. 5. 1945 jí ustupující Němci zavraždili manžela a obě děti. Ona 
sama byla zraněna. V r. 1946 delegátka Světového kongresu žen v New Yorku.     
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D 129

1950, 11. červenec, Praha – Zpráva příslušníka ministerstva vnitra Fran-
tiška Kühnzela  o Vlastě Kálalové-Di Lotti, vypracovaná v důsledku její 
intervence za Miladu Horákovou , která se mimo jiné opírá o hlášení in-
formátorů z jejího okolí a vyslovuje podezření, že MUDr. Kálalová pro-
vádí protistátní činnost.1

MUDr.  K á l a l o v á – D i l o t t i o v á [sic], Vlasta, nar. 26. 10. 1896 
v Bernarticích, okr. Milevsko, dcera Jana✝ a Anny✝, roz[ené] Fenclo-
vé, české národnosti, čsl. státní přísl[ušnost], povol[áním] lékařka, 
vdova po Jiřím Dilottim [sic] , nar. 3. 2. 1886 v Cařihradě, se kterým 
uzavřela sňatek roku 1927 v Bagdadu.
Děti: Radbor, nar. 28. 7. 1928✝, Drahomila, nar. 26. 1. 1931✝

Bytem od r. 1932 Bernartice čp. 5, okr[es] Milevsko.
Po vystudování se do roku 1932 zdržovala v cizině.

Kálalová pochází z maloměšťácké rodiny. Její otec byl řídícím uči-
telem v Bernarticích a požívali dobré pověsti.

Jaké a kde Kálalová  absolvovala školy, nebylo zjištěno. Mluví ně-
mecky, anglicky, italsky a není vyloučeno, že ovládá ještě jiné cizí 
řeči.

Jak informátoři uvádí, byla Kálalová  osobní přítelkyní Alice Ma-
sarykové 2, která Kálalové umožnila působit v misi, načež Kálalová 
odejela do ciziny, kde působila jako lékařka v koloniálních státech. 
Její činnost mimo ČSR do r. 1932 se nedala ověřit.

Kálalová  se v Bagdadu provdala za výše jmenovaného manžela, 
který byl údajně nějaký šlechtic, zaměstnán na italském vyslanectví 
v Itálii [sic]. V roce 1932 se navrátila Kálalová do ČSR se svým man-
želem a oběma dětmi. V této době si v Bernarticích zařídila vlastní 
ordinaci, kterou provozovala až do revoluce r. 1945. Po celou tuto 
dobu její manžel ničeho nedělal. Kálalová své děti dobře vychováva-
la, její syn po nějaké tropické nemoci byl duševně zatížen. Její dcera, 
jak říká inf[ormátor], byla velmi hezké a chytré děvče. Po stránce 
odborné má Kálalová  dobrou pověst, ale nechala si vždy dobře za-
platit.

V revolučních dnech, jak inf[ormátoři] říkají, čekali jsme osvo-
bození od Američanů, neboť byli nedaleko. Dne 7. 5. 19453 Kálalová 
vyvěsila ruskou, anglickou, americkou, československou vlajku. Své 
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děti oblékla do národního kroje. Téhož dne projížděla kolona prcha-
jících Němců, na kterou vystřelil z kulometu místní učitel Hodik4, 
který byl v zahradě Kálalové. Němci zastavili a postříleli asi 30 osob, 
mezi nimiž byl manžel Kálalové , její 2 děti, tehdy 175 [a] 14leté, dále 
jejich služebná a ona sama byla raněna do ramene, kde zůstala le-
žet, a to ji prý zachránilo. Po této rodinné tragedii odejela Kálalová 
za svou přítelkyní do Sorosota, Florida v USA. Roku 1945 se vrátila 
opět do ČSR, a jak inf[ormátor] uvádí, protože se se svou nejlepší 
kamarádkou rozešla, jelikož tato měla velice špatný názor na ČSR 
a režim v ní.

Kálalová obývá svou vilu sama asi o 5 místnostech, které má velmi 
draze zařízené. Když má uvolnit byt pro nějakého nájemníka, vždy se 
odvolává na svou rodinnou tragedii.

Od r. 1946 Kálalová velmi často se údajně zdržuje v Praze, a to 
hlavně v zimních měsících. Inf[ormátor] říká, že se doslechl, že Ká-
lalová  má býti externě zaměstnaná v nemocnici na Karlově nám[ěs-
tí] nebo na Bulovce. Kálalová svou ordinaci v místě svého bydliště 
veřejně neprovozuje a inf[ormátor] se domnívá, že léčí pokoutně 
a individuelně. Pokud se dalo zjistit, Kálalová  nikdy v Praze nebyd-
lela a nebyla policejně hlášena. Zdali dochází na Bulovku nebo do 
nemocnice na Karlově nám[ěstí], nebylo zjišťováno.

Styky:
V době okupace Kálalová styku s Němci neměla. Po revoluci roku 

1945 byl u Kálalové jistý Jan Junas , původem Slovák, o němž se říkalo, 
že je parašutista, který byl za slovenského povstání těžce zraněn. To-
muto chtěla Kálalová za jeho obětavost darovati svoji vilu. Šetřením 
se však zjistilo, že jde o konfi denta gestapa a že slovenského povstání 
se zúčastnil, aby zakryl svoji dřívější činnost. Dále byla v přátelském 
styku s jistou Slovenčíkovou, býv[alá] externí zaměstnankyně Bati, 
která ke Kálalové velmi často jezdila, a jak inf[ormátor] uvádí, byla 
odsouzena k 25 letům žaláře. V této době ji rovněž navštěvovala jistá 
Volfová, rovněž externí zaměstnankyně Bati, která má údajně přátele 
v cizině. O Slovenčíkové a Volfové nebylo nic bližšího zjištěno. Roku 
1946 měla u sebe Kálalová nějakou polskou příslušnici, o které rov-
něž nebylo nic bližšího zjištěno. R. 1949 měla Kálalová dále u sebe 
nějaký čas 2 Norky, a to Elverhi Erling, nar. 25. 4. 1901 v Tongen 
St., Norsko, povoláním učitelka, č[íslo] cest[ovního] pasu 8335/46, 
a Hyvl Anna, nar. 1. 10. 1925, Glarkspurg,6 USA, svobodná, povo-
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láním laborantka, č[íslo] cest[ovního] pasu 197362, povolení k po-
bytu v ČSR vystavené v Norsku dne 10. 5. 1948. Dále byl u Kálalové
v r. 1948 na návštěvě nějaký učitel z Norska, jehož jméno nebylo 
zjištěno, který když odjel zpět, poslal jí norské noviny, ve kterých se 
kladně zmiňoval o našem režimu a školách. S tímto učitelem jest Ká-
lalová údajně v písemném styku. Dále byla v dobrém styku s Rudol-
fem Krzákem 7, pplk., nar. r. 1914, bytem Praha XIX, Bubenečská 43, 
který za ní velmi často dojížděl i v noci a zase v noci se vracel. Krzák 
jest toho času zajištěn. Rovněž byla ve styku s jeho bratrem Bohumi-
lem Krzákem , nar. 1. 12. 1911, bytem v Bernarticích, t[ohoto] č[asu] 
zajištěn. Kálalová za Bohumila Krzáka chtěla v místě svého bydliště 
při příležitosti odhalení pomníku padlým 2. světové války pronésti 
prosebnou petici, aby byl propuštěn. V těsném sousedství Kálalové 
bydlí Hrubec Josef, kovář, býv[alý] soc[iální] dem[okrat], po sloučení 
člen KSČ, který požívá její důvěry, kterého Kálalová, když odjíždí, po-
věřuje střežením její rodinné vilky. Inf[ormátor] uvádí, že si Kálalová 
libuje ve stycích s cizinci, kteří jdou velmi těžko zjistit, a ještě těžší je 
zjistit, čím se u ní zabývají, neboť ve vile bydlí Kálalová sama. Kálalo-
vá má bratra Jaroslava Kálala, dentistu, údajně bytem ve Vodňanech, 
a sestru Miladu, provd[anou] Šmolíkovou , nar. 24. 11. 1892 v Bernar-
ticích, povoláním dentistka, bytem Praha II, Žitná čp. 669/11. Šetře-
ním bylo zjištěno, že zde bydlí asi 1 rok a mají celkem dobrou pověst. 
Dále bylo zjištěno, že ke Šmolíkům dochází občas na návštěvu nějaká 
štíhlá asi 50letá žena. Touto ženou jest pravděpodobně Kálalová .

Politická charakteristika: Pokud se dalo zjistit, Kálalová nebyla 
a není politicky organisovaná. V době okupace se projevovala jako 
správná vlastenka. Ve svém bytě umožňovala poslech našeho zahra-
ničního vysílání. Ve svém bydlišti se zúčastňuje všech veřejných akcí 
a schůzí, pracuje často na brigádách bez jídla třeba 12 hodin den-
ně. Po dobu práce s nikým nepromluví. Jak inf[ormátor] uvádí, dělá 
dojem, že má loyální postoj ke KSČ a k našemu lid[ově] dem[okra-
tickému] zřízení, a ani se nedá říci, že by špatně smýšlela o SSSR. 
Kálalová je humanitně založena, ale přes veškeré klady, vzhledem 
k jejím stykům, jí inf[ormátoři] nedůvěřují. Svůj názor na rozsudek 
Horáková a spol. v místě svého bydliště Kálalová  nikterak navenek 
dosud neprojevila.

Charakteristika: Kálalová jest velmi vzdělaná a inteligentní žena, 
úžasně sebevědomá, hrdá na své vzdělání, dovede si získat důvěru, 
někdy dělá dojem podivínky a nešťastné ženy. Přestože jest sama 
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k sobě škot8, chce dělat milodárce a mravokárce. Inf[ormátoři] v Ká-
lalové vidí prohnanou a úskočnou ženu. Její záliba je práce v Červ[e-
ném] kříži a zajímá se o lékařskou vědu. 

Majetkové poměry: Kálalová  jest válečný důchodce. Na vázaném 
vkladu z r. 1945 má hlášeno v cenných papírách a v životní pojist-
ce částku Kčs 348 554,-. Dále je majitelkou rodinné vilky a zahrady 
v Bernarticích č. 5 v ceně 34 100,- Kčs. Skutečná cena tohoto nemovi-
tého majetku dosahuje však 3x 10 000,- Kčs. Dluhů Kálalová nemá.

V kurentní a kriminální spisovně Kálalová neprochází, rovněž ve 
spisovně MV je bez záznamu.

Ve spisovně KV StB má spisy pod č. 21518/9499-50, 81487-47 
a 117045/06-Va-50.

Zpráva byla získána od 5 inf[ormátorů]. Jde vesměs o třídně uvě-
domělé a objektivní soudruhy.

Vlastní názor orgána:
Kálalová  je žena, které by se měla věnovat občas pozornost, přes-

tože dělá dojem, že souhlasí s lid[ově] dem[okratickým] zřízením 
a s KSČ, a snaží se jíti druhým příkladem, její styky jsou pro ni ne-
příznivé. Za její přílišnou humanitou vzhledem k jejímu vzdělání 
a znalosti světa by se mohly skrývat i protistátní, možno říci, velké 
věci. Ale uvážíme-li, kdyby byla zpravodajsky instruována, věděla by 
předem, než intervenovala za takovou zrádkyni, jako je Horáková , 
[že] bude mít o ni StB zájem, ovšem i tento její způsob může býti 
zástěrka. Ať jest tomu jakkoliv, jest pro náš lid[ově] dem[okratický] 
režim nebezpečná.

041/ stržm. 
Kühnzel Frant .a

Dodatek:
Výpis ze spisovny KV Stb-Praha (výše uvedená čísla) na přiloženém 
listě.b

ABS, f. 310, sign. 91–1, fol. 120–122.
Originál, strojopis – 3 s.
a Vlastnoruční podpis. 
b  Poznámka je napsána jiným psacím strojem. Zmíněný výpis není ke zprávě 

přiložen.  
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1  Zpráva byla napsána pod č. j. 0411292–50 jako odpověď na č. j. 1697–50. 
2  Alice Masaryková  (1879–1966), socioložka a humanitární pracovnice, dcera 

T. G. Masaryka . Studovala na univerzitách v Praze, Berlíně, Lipsku a Chicagu, 
v letech 1910–1915 působila jako učitelka v Č. Budějovicích a v Praze. Za první 
světové války byla vězněna rakousko-uherskou policií za uchovávání písem-
ností jejího otce, po vzniku Československa se stala členkou Revolučního NS. 
V r. 1919 byla zakladatelkou a poté do r. 1938 stála v čele Československého 
červeného kříže. Během prezidentství T. G. Masaryka  plnila za svou nemocnou 
matku úlohu „první dámy republiky“. V březnu 1939 odešla do zahraničí, kde 
se aktivně zapojila do čs. zahraničního odboje. V letech 1945–1948 pobývala 
v Československu, v prosinci 1948 odešla opět do exilu.       

3 Tato tragédie se stala 8. 5. 1945.
4 Správně František Hodík.
5 Správně 16leté.
6 Patrně Clarksburg.
7  Rudolf Krzák  (1914–2004), důstojník a parašutista, rodák z jihočeských Ber-

nartic. Absolvoval gymnázium v Českých Budějovicích a Vojenskou akademii 
v Hranicích na Moravě, v červnu 1939 odešel do zahraničí, kde sloužil v čs. 
zahraniční armádě v různých velitelských funkcích ve Francii a v Anglii. Od 
února 1941 působil ve zpravodajském odboru MNO, od května 1942 se podílel 
na výcviku parašutistů vysazovaných do protektorátu. Jeho příbuzné z Bernar-
tic popravili nacisté za heydrichiády. V srpnu 1944 byl vysazen jako parašutista 
v severní Itálii v rámci operace SILICA, do prosince 1944 pak bojoval u ital-
ských partyzánů. Po válce sloužil v Československu jako velitel pěšího praporu 
a náčelník štábu výsadkového vojska, v listopadu 1949 byl zatčen a následně 
odsouzen pro velezradu a nedovolené ozbrojování k 9 letům vězení. Po pro-
puštění v r. 1952 pracoval v manuálních profesích. V letech 1968–1971 praco-
val v Rehabilitační komisi ministerstva obrany, po r. 1989 čelný funkcionář Čs. 
svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské.          

8  Míněno patrně, že Kálalová  je vůči sobě přísná. Viz výklad slova „škot“ ve 
slovníku nekonvenční češtiny – OUŘEDNÍK, Patrik : Šmírbuch jazyka českého. 
Slovník nekonvenční češtiny. Ivo Železný, Praha 1992, s. 98.      
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D 130
   
1950, 12. červen, Brno – Dopis Štěpánky Hrubé  zaslaný prezidentu re-
publiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém pisatelka při vzpomínce na 
popravy prováděné nacisty v Brně, a s poukazem na křesťanské hodnoty 
a biblické citáty prosí o udělení milosti odsouzeným z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol.1

Vážený pane presidente!

Račte prominout, prosím, že si dovoluji psát a přednést co nejuc-
tivěji svoji prosbu o udělení milosti odsouzeným. Získala jsem za 
války a v dob ě náletů tolik p oznání a to za vazuje. 

„Budete mi svědkové“, praví Písmo sv[até]. Roku 1941 přišel můj 
švagr a několik známých komunistů do vězení. A tehdy jsem po-
znala, jaká je škoda, že tak málo lidí zná Evangelium; – kde je pro 
všechno pomoc. Poznala jsem správnost, líp řečeno moc Evangelia 
v mé nemoci, kde 4leté lékařské úsilí nepomáhalo – ale na vysvětle-
né rady Evangelia jsem byla do měsíce zdravá. Den ze dne víc jsem 
byla usvědčována o Boží lásce, o péči o člověka – věří-li Jeho Slovům. 
A bylo mi jasné, jak je třeba poznat správně Evangelium – kde je 
psáno: „A zjevím Vám poklady skryté.“ Poznala jsem, že Bohu není 
nic nemožné, jak žalmista praví: „Bůh je mé útočiště i síla i pomoc 
vždy hotová.“

Jak v nemoci, tak ve všem. V 41. roku jsem tam našla „obrátíte-li se 
k Bohu – tedy Vaši bratři a synové obdrží milosrdenství u těch, kdož 
je najali, a navrátí se zpět“. Radila jsem to ženám z Kaunic[ových] 
kolejí2, a které přijaly rady Evangelia a měly pevnou víru – brzy samy 
radily jiným: „zkuste a poznejte – jak dobrý jest Bůh“. 

[...]a

Psávala jsem vězňům, ale psala jsem i Hitlerovi  i Neurathovi  
a Heydrichovi . A prosila jsem za naše vězně slovy Písma: „Buďte mi-
losrdní jako náš Otec milosrdný jest.“ Volali mne na gestapo a ptali 
se, co tím myslím. Řekla jsem, že nic není tak důležité jako to, mít 
lásku ve spolek neošemetnou – dle Písma. Že to Bůh jak s nimi, tak 
se všemi dobře myslí. Řekli, že nikdo není ve vězení bez viny a že ve 
válce není možné řídit se Písmem. „Bůh nemá jiné zákony pro čas 
míru a jiné pro válku,“ pravila jsem. A ne jen Boží rada obstojí. Ne-
dbali. Mám prý si jít někam do lesa – nemohu-li slyšet o popravách. 
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Za 14 dní byl atentát na Heydricha  – nerada na vše myslím – stálo to 
zas tolik našich životů – ne to nerozuměli – že zlem se zlo nevymýtá 
– tak praví Písmo sv[até]. 

[...]b

Odpusťte mi, prosím, velmi – dotklo-li se Vás něco nemile – píši 
vše – jak prosbu – a neumím to napsat dost správně – ale to mohu 
s jistotou říct – kolik Vám to přinese požehnání – prokážete-li jim 
milosrdenství – o kterém je psáno: 

„A bude Bůh s tím, kdo bude dobrý.“
On Vám rač žehnat a pomáhat ve Vaší práci. 
Jsem v hluboké úctě 

Hrubá Štěpánka c 

[...]d

Pan Ježíš chce svou naukou spasit svět, [aby] se neopakovaly dří-
vější věci, a vím, že o [...]e pracujete. Chodila jsem v době poprav ke 
kolejím a křičela jsem často hrůzou a nemohla pomoci. Prosila jsem 
důstojníky, kteří chodili velet salvám – chodila na gestapo – až mne 
jeden agent odvedl do vězení. A viděla jsem, jak se v těžkých dobách 
dovedem semknout a prokazovat si lásku. A Bůh mi dával znát – 
„teprv v těžkých dobách se dovedete najít a mít se rádi“. A pak se 
nemusíme bát nikoho. 

„Když je Bůh s námi – kdo proti nám.“

ABS, f. 310, sign. 91–1, fol. 102–103.
Originál, rukopis – 4 s.

a Vynechána cca 1 strana rukopisu obsahující teologické úvahy a citáty z Bible.
b Vynechány 4 těžko čitelné řádky.
c  Jméno pisatelky je výrazně orámováno červenou tužkou (celý dopis je jinak 

psán plnicím perem), a to výrazněji, nežli je tomu u jmen ostatních pisatelů 
v téže složce. Patrně tím chtěl čtenář dokumentu dát najevo, aby pisatelce byla 
věnována zvýšená pozornost.

d Vynecháno 11 řádků obsahujících teologické úvahy a citáty z Bible.
e Nečitelné jedno slovo.       

1  Pisatelka byla na základě tohoto dopisu prověřována Státní bezpečností. Úry-
vek ze závěrečné zprávy k její osobě viz úvodní studie.   

2  Studentské koleje v Brně, přeměněné nacisty po zásahu proti čs. vysokoškolá-
kům z listopadu 1939 na věznici gestapa. Od září 1941 sloužily, a to zejména za 
prvního a druhého stanného práva, jako popraviště, celkem zde zahynulo asi 
800 lidí.    
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1950, 12. červen, Praha – Dopisy neznámého občana odeslané pod růz-
nými jmény prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi  a ministru 
spravedlnosti Štefanu Raisovi , které obsahují prosbu o zmírnění trestu 
Miladě Horákové , Janu Buchalovi , Záviši Kalandrovi  a Oldřichu Peclo-
vi  s poukazem na citát z Julia Fučíka , jenž při své závěrečné řeči použila 
prokurátorka Ludmila Brožová .1      

Panu presidentovi Klementu Gottwaldovi 2

Prosím pana presidenta, aby uplatnil svého práva a změnil nejvyš-
ší trest smrti na mírnější ... a to pro pí dr. M. Horákovou , Buchala , 
Kalandru , Pecla . Prosím pana Presidenta, aby učinil vše, co je v Jeho 
moci. Pevně doufám, že pan president vyslechne moji prosbu, a tím 
zároveň uslyší Julia Fučíka  ... „lidé, měl jsem vás rád!“ Ta slova zna-
menají odpuštění, a ne nejvyšší trest.

      František Kubíčeka 3

                                                                           P raha X
                                                                         P obřežní 1

Panu ministru spravedlnosti Dr. Reisovi b 4

Dovolávám se slov pí Ludmily Brožové , lid[ové] prokurátorky, 
která ve své závěrečné řeči citovala slova z knihy Julia Fučíka  … „lidé, 
měl jsem vás rád“. Pane ministře, to jsou však slova, která znamenají 
odpuštění, a ne nejvyšší trest.

Proto prosím pana ministra spravedlnosti, aby požádal pana pre-
sidenta Klementa Gottwalda , aby dal milost čtyrem odsouzeným na 
smrt a to: pí dr. M. Horákové , p. Peclovi , p. Buchalovi  a p. Kaland-
rovi .
      Václav Šercl
                                                  Karlín, Vítkova 30

ABS, f. 310, sign. 91–1, fol. 99.
NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 1 s.
Originál, rukopis – 1 s.
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a  Podél jména pisatele umístěny dvě šikmé červené čáry – patrně zvýraznění 
jména pro další úřední postup.   

b  V levém horním rohu umístěno prezenční razítko Kabinetu ministra sprave-
dlnosti s datem 15. 6. 1950. V pravém horním rohu umístěna červenou tuž-
kou napsaná rukopisná poznámka „s. Klos 15/6.“ s parafou „Ra“ – autorem 
poznámky je nejspíše ministr spravedlnosti Š. Rais . Pod touto poznámkou je 
připsáno jiným rukopisem a jiným typem tužky „Dr. Richter  – stát. soud – ke 
spisům“ s parafou „Kl“ – autorem poznámky je nejspíše náměstek ministra 
spravedlnosti Karel Klos .        

1  Komunistické bezpečnostní orgány souvislost mezi oběma dopisy neodhalily. 
2  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v Kanceláři prezidenta re-

publiky 16. 6. 1950 pod č. j. 419/50. 
3  Šetřením Státní bezpečnosti bylo zjištěno, že jmenovaná osoba se na uvedené 

adrese nenachází a že se jedná pravděpodobně o falešné jméno.   
4 Správně Raisovi.
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1950, 14. červen, New York – Překlad telegramu předsedy Mezinárodní 
organizace pro lidská práva Rogera Baldwina  zaslaný prezidentu repub-
liky Klementu Gottwaldovi , který žádá změnu trestu smrti vyneseného 
nad Miladou Horákovou , Závišem Kalandrou , Oldřichem Peclem  a Ja-
nem Buchalem .a 

President Klement  G o t t w a l d   – Praha Hrad.1

Mezinárodní organisace pro lidská práva a poradní organisace 
Spojených národů s pobočkami v 21 státech uctivě žádá Vaši exce-
lenci o změnu rozsudku smrti nad Miladou Horákovou , Závišem 
Kalandrou , Oldřichem Peclem  a Janem Buchalem . Spolek žádá Vaši 
excelenci věnovat pozornost této prosbě, která vyjadřuje cítění nes-
četných mužů a žen po celém světě, kteří věří v tato lidská práva 
a v základy svobody, které zmínění 4 (dondemned [sic]) tak odvážně 
bránili proti fašismu a nacismu, pročež během okupace trpěli kru-
tými tresty. 
      
    Roger N. Baldwin  – Chairman

AKPR, složka T 2461/50. 
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a V záhlaví nadepsáno: „WUPR 77/15 New York 103 14 WUNION“.

1 Telegram je editován dle překladu pořízeného pracovníky KPR.    
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1950, 15. červen, Vrchlabí – Dopis českobratrského evangelického faráře 
z Vrchlabí Josefa Kováře  zaslaný Státnímu soudu v Praze, který upozor-
ňuje na skutečnost, že pisatel sice podepsal rezoluci žáků z Hostinné-
ho nad Labem, odsuzující obžalované z procesu s Miladou Horákovou  
a spol., ale zároveň se nemůže ztotožnit s vynesenými tresty smrti, neboť 
odporují jeho křesťanskému přesvědčení.a 

Žákovskou organisací střední školy Antonína Zápotockého v Hos-
tinném n[ad] Labem byla mi předložena k podpisu resoluce, v níž 
bylo žádáno, aby skupina 13 obžalovaných z protistátní činnosti byla 
potrestána spravedlivě. K resoluci tohoto znění jsem připojil svůj 
podpis. Aby však nebylo nejasností, co jsem svým podpisem mínil, 
dovoluji si připomenouti, že spravedlností rozumím nezaujaté, svě-
domité a nanejvýš odpovědné vyhledávání pravdy a spravedlivým 
potrestáním ty tresty, které neodporují zákonům lidskosti a meziná-
rodním úmluvám, vyjma trest[u] smrti. Jako křesťan jsem ze zásad-
ních důvodů proti trestu smrti.
         
[...]b   

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  V záhlaví dopisu strojopisně nadepsáno „Josef Kovář, českobratrský evangelic-
ký farář ve Vrchlabí“.

b Vlastnoruční podpis.
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1950, [před 16. červnem]a, Vratimov – Dopis Eduarda Skláře  z Vrati-
mova zaslaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém 
žádá o udělení milosti pro lidi odsouzené k smrti v procesu s Miladou 
Horákovou  a spol. a poukazuje při tom jednak na svoji pomoc pronásle-
dovanému komunistickému funkcionáři za nacistické okupace a jednak 
na smrt svého syna při osvobozování republiky.

Ctěný pane presidente.

V úctě podepsaný snažně Vás prosím, použijte svého práva a uděl-
te milost odsouzeným k smrti. Nedopusťte, aby náš národ klesl na 
úroveň národa méně kulturního, kde se strany navzájem pobíjejí. 
Dokázal byste tím, že naše věc je dobrá, že není třeba se bát nepřátel. 
Získal byste tím úctu a přízeň většiny národa, a fanatiky by stačilo 
po dobu napětí uvěznit. 

Já sám jsem riskoval život své rodiny za války, abych chránil život 
Václavu Veselému  uprchlému za války z nacistického vězení, toho 
času tajemník Krajské rady odborů v Ostravě. Válku jsme přežili 
všichni, ale 3. 5. [19]45 padl mi syn v boji s Němcib, když chránili 
jsme postup sovětské armády z boku, kde Němci se stáhli do našich 
lesů, v důsledku toho nepadl ani jeden ruský voják v naší vesnici. Za 
6 týdnů z lítosti zemřela mi žena, celé své životní štěstí jsem ztratil 
pro věc národa, a byl bych šťasten, kdyby našemu národu vedlo se 
dobře. V důsledku toho Vás, Pane Presidente, ještě jednou prosím, 
zavrhněte tresty smrti v našem státě. 

V úctě oddaný 
Eduard Sklářc

Vratimov                  
ABS, f. 310, sign. 91–1, fol. 104.
Originál, rukopis – 1 s.

a  V dopise není uvedeno datum. Dle registraturního razítka byl zaregistrován
16. 6. 1950.

b  Pisatel píše, jak bylo v protinacistických ilegálních tiskovinách a též v době po 
skončení druhé světové války rozšířené, slovo „Němci“ s malým začátečním 
písmenem. 

c  Podél jména pisatele umístěny dvě šikmé červené čáry – patrně zvýraznění 
jména pro další úřední postup.     
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1950, [před 16. červnem]a, Harvard – Překlad telegramu profesorů his-
torie z Harvardské univerzity zaslaný prezidentovi Klementu Gottwal-
dovi , který obsahuje žádost o udělení milosti odsouzenému Záviši Ka-
landrovi .b 1  

Podepsaní profesoři historie na Harvardské universitě obracejí se 
na Vaši excelenci s uctivou prosbou, abyste ušetřil život historika Zá-
više Kalandry , který byl 5 let v německých koncentračních táborech. 
Věci míru bude poslouženo Vaší velkomyslností v případě tohoto 
nadaného vědce. 

Donald McKay Wilbur Jordan  
Robert Albion   Frederick Merk 
Charles Taylor  Helen Cann 
Myron Gilmore  
John Fairbank   

AKPR, složka T 2461/50. 
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a  Datum stanoveno dle údajů v průvodním dopise, který je k dokumentu přilo-
žen.

b  V záhlaví dokumentu nadepsáno strojopisně „Čj. T 2636/50“ a „06139 New 
York 72/71 16 1757“.

1 Telegram je editován dle překladu pořízeného pracovníky KPR. 
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1950, 23. červen, Washington – Překlad telegramu představitelek pan- 
amerického sdružení 94 ženských organizací zaslaný prezidentu repub-
liky Klementu Gottwaldovi , který obsahuje prosbu o zmírnění rozsudku 
nad Miladou Horákovou , Fráňou Zemínovou  a Antonií Kleinerovou .a 1  
 
Klement  G o t t w a l d   – Praha-Hrad

Panamerické sdružení 94 organisací representující 20 milionů žen, 
které znají lidumilnou práci Milady Horákové , Františky Zemínové  
a Antonie Kleinerové,  jsou dotčeny rozsudky.

Tyto pracovnice za mezinárodní porozumění prosí Vás o pozmě-
nění rozsudku. 

      Paquita Caar  
                                                                   K atharine Hall 
                                                                   H elen Moodie  
                                                                   Helen Hoofman     
 
AKPR, složka T 2461/50. 
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

a  V záhlaví nadepsáno „Čj. T 2748/50. 08806 Washington dc 48 23 dc Wupr 
60/24 48 23 via wunion“. 

1 Telegram je editován dle překladu pořízeného pracovníky KPR. 
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1950, 24. červen, Praha – Dopis Ludmily Kalandrové  zaslaný prezidentu 
republiky Klementu Gottwaldovi , ve kterém žádá o zmírnění rozsudku 
smrti vyneseného nad jejím manželem Závišem Kalandrou .1 

Vážený pane presidente,

mám odvahu prosit Vás o život Záviše Kalandry , svého muže, přes-
to, že průběh posledního procesu mne přesvědčil o jeho veliké vině, 
kterou sám doznal. Prosím Vás o milost pro něho, protože snad já je-
diná vím, jak komplikovaný, duševně rozpolcený, nadaný a při všem 
hluboce nešťastný člověk byl Záviš Kalandra  již před válkou a že těch 
šest let jeho věznění dokonalo dílo zkázy na jeho těle i duši. Prožila 
jsem s ním od r. 1930 jeho prvotní úspěchy v KSČ, později jeho pád 
i vyloučení ze strany a v našem soužití mnoho krutých zklamání, při 
stálém nedostatku a starostech o živobytí, jež jsem často nesla jen 
sama. Tato první fáze našeho společného života skončila těsně před 
válkou manželským rozchodem a mým nervovým zhroucením.
 Náš rozchod jsem považovala za defi nitivní až do r. 1945, kdy 
se vrátil z koncentračních táborů a napsal mi na mnoha stranách 
upřímné pokání. Uvěřila jsem, že je možno napravit staré chyby ji-
ným novým životem. Tak jsme spojili opět svoje osudy v naději, že 
svou vědeckou činností, které se chtěl výhradně věnovat, bude moci 
konat platné služby nové společnosti a že tak budou prominuty a za-
pomenuty i staré politické hříchy. 
 Svou knihu České pohanství2, jež si vyžádala obšírného studia, na-
psal za necelý rok a jen já jsem byla svědkem jeho úžasné píle a na-
dějí, které spojoval s jejím vydáním. Vydání knihy se hodně opozdilo 
a nemělo ohlas, jaký očekával. Také ostatní naděje se nesplnily, zůstal 
isolován, vyřazen, v jakémsi podivném duševním vzduchoprázdnu – 
nervově vyčerpán po předcházejícím úporném vypětí všech sil. Bez 
přátel, bez starých kamarádů, téměř bez styku s lidmi – tak sedával 
často nad svou první (a poslední) velkou vědeckou prací, jež měla 
pro něho znamenat začátek nového života. Jeho osamocenost a oba-
vy o další existenci byly příčinou, že propadl duševním depresím, jež 
se střídaly s výbuchy vzdoru a kruté ironie. Trpěl nespavostí a halu-
cinacemi. Ani výbuch nové vášně a útek do nové lásky nezachránily 
zmučenou nemocnou duši člověka, který nesměl být po šest roků 
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člověkem, ale snad jen poslušným zvířetem, aby si zachoval holý ži-
vot. 
 Snad si časem uvědomoval, že je na pokraji šílenství, protože za-
čal znovu studovat psychoanalysu a přečetl spoustu odborných knih 
z oboru psychiatrie. Je zřejmé, že to byla vážná duševní porucha, 
proč neměl sil vyváznout z náhodných setkání, jež se staly pro něho 
osudnými a nakonec ho dovedly před soud lidu.
 Směs cynismu, velikášství, výsměch nad sebou samým – tak nějak 
to napsal jeden z novinářů o výpovědi Záviše Kalandry . I já znám 
jeho cynismus a výsměch nad sebou samým, je to jedna z jeho tváří 
a byla to ta poslední veřejná tvář zrádce a špiona. Ale já znám jinou, 
a ta je utýraná, stárnoucí, obyčejná domácí tvář, a tu znám asi jen já, 
žena Záviše Kalandry : pro ni mi teď častěji napadnou slova jedné 
staré Ježkovy písně – kdo to v poušti zmizel – kudy šel a kam – jaký 
to měl svízel – že byl v poušti sám. Jen zaváté stopy – starý klobouk 
ve křoví –
                           nikdo nic nepochopí – 
                           nik do se nic nedov í.

Budiž mi odpuštěno, že v posledních dnech vidím stále v duchu
 j e n  tu jedinou zmučenou tvář a že dnes prosím za to, aby nemusel 
můj nešťastný životní druh zemřít potupnou smrtí. Všechno ostatní, 
co se nazývá životem, je odbyto a skončeno. Nemohu jinak než prosit 
Vás, vážený pane presidente, o milost za něho.

L. Kalandrováa

 Ludmila Kalandrová , Praha I, [...]b.

AKPR, složka T 2461/50.
BOUČEK, Jaroslav: 27. 6. 1950. Poprava Záviše Kalandry, s. 146–148.  
Originál, strojopis – 1 s.

a Vlastnoruční podpis.        
b Uvedena poštovní adresa.

1  Na spodním okraji rukopisná poznámka „Vzhledem k rozhodnutí z 26. 6. 50
č. j. T 2757/50 (míněno zřejmě rozhodnutí o zamítnutí milosti – pozn. aut.) 
a[d] a[cta] 28/6 50“ s nečitelným podpisem.

2  O této knize se hovořilo mj. na jedné z porad před procesem. Viz dokument
č. 5, pozn. č. 9. 

MH - Kniha 1.indb   537MH - Kniha 1.indb   537 11.12.2008   6:18:2211.12.2008   6:18:22



538

D 138

1950, 6. červenec, Heemstede – Překlad telegramu vedoucích představi-
telů holandského Svazu bývalých politických vězňů zaslaný prezidentu 
republiky Klementu Gottwaldovi , který s poukazem na osobní známost 
s většinou odsouzených protestuje proti rozsudkům vyneseným v procesu 
s Miladou Horákovou  a spol.1 2

President Klement Gottwald , Praha 
 

Holandský spolek bývalých politických vězňů z okupace protes-
tuje důrazně proti rozsudku smrti a trestům na svobodě Horákové , 
Pešky  atd. Většina odsouzených byla našimi kamarády v koncentrač-
ních táborech za Hitlerovy vlády. Nemohli jsme tušit, že budou mu-
set vytrpět tuto zkoušku pod komunistickou vládou.

Stomps předseda, Smit tajemník, Vanstaal redaktor Aantreden 

AKPR, složka T 2461/50.
Přepis, strojopisná kopie – 1 s.

1  Telegram je editován dle překladu pořízeného pracovníky KPR.    
2  V této souvislosti není bez zajímavosti, že právě Holandsko požádalo po r. 1948 

o vydání Antonína Zápotockého  pro jeho chování v koncentračním táboře, 
kde měl údajně zavinit smrt několika holandských politických vězňů. 
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1950, 5. červen, Klášterec nad Ohří – Dopis referentky Okresního národ-
ního výboru v Kadani Anežky Matuškové  adresovaný Státnímu soudu 
v Praze, ve kterém pisatelka odsuzuje obžalované z procesu s Miladou 
Horákovou  a spol., popisuje osobní zkušenost s napadením neznámým 
útočníkem a dále lituje, že nemůže své pohrdání sdělit obžalovaným 
osobně.  

Prosím o prominutí, že zdržuji Váš cenný čas – svým dopisem! Ne-
mohu již to však vydržeti, když poslouchám ty cynické výpovědi –
té protistátní bandy. Lituji velice, že jsem právě nemocna. Jinak by 
mě nikdo nezadržel, abych se nepodívala aspoň na jednoho zrádce. 
Chtěla bych mu říci do očí, jak na mě působilo, když si vybrali i mě 
mezi ty, kteří jim byli nepohodlní. Vlastně bych jim všem chtěla říci, 
že tehdy – když jsem šla ze schůze – (jsem totiž referentka venkov-
ských žen na ONV v Kadani) a dostala jsem od toho lumpa (který 
byl takový hrdina, že si převázal obličej šátkem, abych jej nepoznala) 
těch pěkných pár facek, s výhružkou – když to někde řeknu, že budu 
na tom „rudém hadru“ viset (to byl totiž můj rudý šátek, který jsem 
měla na krku) – mně to velice pomohlo v mém povolání. Že by mě 
bylo odradilo od práce pár facek? Naopak. Bylo to víc, než jakékoliv 
školení – tehdy se mi jasně otevřely oči – poznala jsem, jak hodně 
musím pracovat. A na to konto – pánové – jsem podepsala socialis-
tickou smlouvu a vyzvala k soutěži referentku ze sousedního okresu. 
Ženy jsem přesvědčovala s takovým elánem jako nikdy před tím, že 
mně musely všechny porozuměti. Co se týče těch výhružných ano-
nymních dopisů? V těch jsem viděla poslední výkřik Vašeho vzteku, 
že jsem nepřestala pracovat. Pánové! Přišli jste na špatnou adresu. 
Mysleli jste, že dnešní žena, která jasně ví – proč pracuje a co chce, 
která pomáhá v budování socialismu a v udržení míru – se nechá 
nějakým lumpem odradit od práce, který pravděpodobně sám nerad 
pracuje – nejvýše tak vydíráním svých zaměstnanců? Zbavte se jed-
nou provždy té ideální myšlenky, že se vám navrátí staré zlaté časy! 
„Po staru se už žít nedá!“ Věřte, že ti, kteří za I. republiky pocítili Vaší 
moci, na to nikdy nezapomenou, a nedovolíme, abychom zase jedli 
jednou denně – když jsme dnes zvyklí jísti pětkrát. Ještě Vám chci 
říci, že tehdy, když jsem svým dcerkám 11 a 13leté vyprávěla, co se 
mně přihodilo, že musí býti na sebe opatrné, když jsou večer samy 
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doma – viděla jsem v jejich očích odhodlání pomáhati republice jak-
koliv, ač jsou mladé – a viděla jsem i velkou nenávist – proti Vám, 
pánové – že jste vztáhli své špinavé ruce na jejich mámu. A jestliže 
já – jsem odhodlána brániti svou drahou republiku každým svým 
dechem a pocitem, své děti vychovávám právě tak. Takových rodin 
máme tak hodně, že se Vám o tom ani nezdálo. To je prosím odpověď 
jedné mámy, která by Vám toho chtěla tolik říci – za Vaši špinavou, 
zrádnou, zločineckou práci proti naší republice.   

Ale my s naším moudrým hospodářem v čele a nám všem tak 
drahým presidentem s[oudruhem] Klementem Gottwaldem  si Čes-
koslovenskou republiku – rozvrátit nedáme!
     

S pozdravem: „Čest práci!“
Matušková Anežka
Klášterec nad Ohří 

[...]a 

      
NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, rukopis – 4 s.

a Uvedena adresa pisatelky.
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1950, 8. červen, Litvínov – Dopis vězeňského dozorce a funkcionáře KSČ 
Emila Kočího  zaslaný Státnímu soudu v Praze, který požaduje přísné po-
trestání obžalovaných z procesu s Miladou Horákovou  a spol.a 1

Jmenovaný Emil Kočí  bytem Litvínov I., ul. Eisenhoverová č. p. 
196/4. Dovoluji si psát Státnímu Soudu v Praze jako funkcionář KSČ 
ref. z Litvínová a zdůraznuji aby bylí v Naší Lidové republiky potres-
tání takové velezrácí aby jsme měli jednou pokoj v náší Českosloven-
ské republiky. Ja jako funkcionář KSČ jsem stále na stráží pohraníči 
jak ve službě jako dozorce vězňu i když jsem po službě doma. Proto 
žádam Státní Soud v Praze aby bylí co přísně potrestání títo zrací 
v náší
Republice Československé. 
s Pozdrávem 
Práci čest.

Vlastnoruční podpis. [sic]
Dozorce vězňu v Mostě.

Emil Kočíb 

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno. 
Originál, rukopis – 1 s.

a Text dopisu je ponechán v původní jazykové podobě.
b Vlastnoruční podpis. 

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu Státního soudu 
v Praze 8. 6. 1950.
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1950, [po 8. červnu]a, Praha – Dopis Alžběty Jandové  a Marty Egerové , 
adresovaný státní prokurátorce Ludmile Brožové , který na základě účasti 
na veřejném shromáždění v Národním domě v Praze-Smíchově protestu-
je proti příliš mírným rozsudkům v procesu s Miladou Horákovou  a spol. 
a požaduje vynesení trestu smrti nad všemi obžalovanými.  

Soud vyřkl rozsudek nad špiony a zrádci naší lidově demokratic-
ké republiky. Jako žena k ženě musíme ti napsati, že tento rozsudek 
není spravedlivý. Titíž zrádci nás zaprodali v prvé republice nacis-
tům, připravili nám Mnichov, kde pak tisíce našich nejlepších sou-
druhů zahynulo.1 

A nyní opět nás zaprodávají západním imperialistům. Neštítí se 
opět sáhnout po zbraních, které jim dávala západní reakce, aby je 
použili proti vlastnímu lidu. Podle všech zkušeností a našeho pře-
svědčení by měli všichni dostat provaz, protože mrtvý špion a zrádce 
nám již nemůže škodit, jako Nechanský , který dostal provaz, a přeci 
utekl za hranice.2 

Samozřejmě že se reakce směje a má naděje, že se to podaří i těm-
to odsouzeným vrahům a zrádcům. Proto navrhujeme okamžitě 
všechny pověsit. Lepší 13 pověšených zrádců nežli miliony umuče-
ných a nevinných životů. 

Byly jsme v Národním domě na Smíchově 8. června 1950, kdy 
tam přednášeli účastníci tohoto přelíčení. Sledovaly jsme celý pro-
ces jak v rozhlase, tak i Rudém právu a s hrůzou jsme poslouchaly, 
co na nás všechno připravovali. Po přečtení rozsudku se zdvihla vlna 
nevole a rozhořčení nad těmito vrahy a zrádci, že dostali tak malé 
tresty. Všichni přítomní proti tomu protestovali a navrhovali trest 
smrti všem. 

Přednášející soudr[uzi] Bína a Fišer a i ostatní nám slíbili, že bu-
dou naše přání urgovat u samotného soudu. 

Pevně věříme, že toto vezme naše lidové soudnictví za svůj úkol. 

Č e s t  p r á c i !

Jandová Alžběta b
Alžběta Jandová, 

 Praha-Smíchov, [...]c
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Egerová Marta ,
Praha VII, [...]d

Egerová Martae    

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a  Datace stanovena dle obsahu dokumentu – dopis byl napsán po vynesení roz-
sudku, tj. po 8. červnu 1950.

b  Vlastnoruční podpis.
c Uvedena poštovní adresa.
d Uvedena poštovní adresa.
e Vlastnoruční podpis.

1  Tato věta svědčí o zmatku, který zejména u mladých lidí vyvolávala při hod-
nocení nedávných událostí komunistická propaganda. Ačkoliv bezprostředně 
v důsledku přijetí Mnichovské dohody nezemřel jediný voják, propaganda ji 
líčila jako největší národní tragédii, zaviněnou „buržoazií“.        

2  Míněn Jaromír Nechanský  (1916–1950), důstojník a parašutista. Po absolvo-
vání gymnázia v r. 1935 nastoupil základní vojenskou službu a následně vy-
studoval školu pro důstojníky jezdectva a Vojenskou akademii v Hranicích na 
Moravě. Za nacistické okupace byl v rámci likvidace armády demobilizován 
a krátce pracoval jako úředník, v prosinci 1939 odešel do čs. zahraniční ar-
mády. Zde sloužil v různých velitelských funkcích a na jaře 1942 se přihlásil 
k plnění „zvláštních úkolů“ ve vlasti. Absolvoval poté řadu odborných kurzů 
a zpravodajských školení. V únoru 1945 byl vysazen v protektorátu jako velitel 
parašutistického výsadku PLATINUM-PEWTER, navázal spojení s domácím 
odbojem a na konci dubna 1945 odešel do Prahy, kde se podílel na přípravách 
ozbrojeného povstání. Po vypuknutí pražského povstání se stal vedoucím vo-
jenské sekce České národní rady a účastnil se klíčových jednání s německou 
stranou. Záhy poté byl obviněn z nepřátelství k SSSR a bylo požadováno jeho 
penzionování, nakonec setrval v čs. armádě u tankového vojska a absolvoval 
Vysokou školu válečnou, na které posléze vyučoval. Oženil se s dcerou sociál-
nědemokratického politika Bohumila Laušmana . Od léta 1946 byl tajným spo-
lupracovníkem Obranného zpravodajství Bedřicha Reicina , zároveň též pravdě-
podobně spolupracoval s americkou zpravodajskou službou. V září 1949 byl 
zatčen, obviněn z velezrady a špionáže ve prospěch USA a 22. 4. 1950 byl Stát-
ním soudem v Praze odsouzen k trestu smrti. Ten byl vykonán 16. 6. 1950, 
tedy patrně několik dní po napsání tohoto dopisu. Pisatelky si Nechanského 
nejspíše spletly s Vladimírem Krajinou , který byl souzen v nepřítomnosti na 
podzim 1948. 
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1950, 15. červen, Praha – Dopis přesvědčené komunistky Marie Anto-
šové , adresovaný prokurátorce Státního soudu v Praze Ludmile Brožové , 
který vyslovuje souhlas s jejím vystoupením na veřejném shromáždě-
ní občanů Prahy 14, týkajícím se procesu s Miladou Horákovou  a spol., 
a žádá vykonání trestů smrti nad odsouzenými.

Soudružko, právě jsem se vrátila z Tvého projevu, který ve mně 
zanechal hluboký dojem.1 Snad proto, že jsem matka tří dospělých 
dětí, které jsou všechny postaveny na obranu naší mladé republiky. 
Starší syn Jan jest od roku 1945 u SNB. Na hranicích v americkém 
pásmu je velitelem útvaru, denně je vystaven nebezpečí při vykoná-
vání služby. Váša a Míla jsou dvojčata, Váša je v letecké vojenské aka-
demii. Velitel mi za jeho výborný prospěch napsal dopis, ve kterém 
mimo jiné píše, že můj syn je uvědomělý komunista a vzorný syn 
dělnické třídy. Dcerka Míla byla stranou postavena do řad soudru-
žek SNB. Všechny tři děti jsem vychovala ke statečnosti a obraně naší 
vlasti. Oni jsou hrdi na to, že mohou pracovat tam, kde je jich nejví-
ce potřeba, a dáti straně alespoň v malé splátce to, co ona dává nám, 
ten krásný, velký dar, že můžeme v klidu a míru pracovat a budovat 
socialismus v naší vlasti.

Já sama jsem před několika dny skládala přísahu, přísahu soudce 
z lidu, a jsem si plně vědoma, jaký úkol jsem na sebe vzala.

Žádám proto, ne za sebe, ani za své děti, ale za celý národ, aby 
zrádci, kteří zradili svojí vlast, kteří se neštítili vraždy a neštítili by se 
žádných špatností, aby se dostali zpět k moci, byli potrestáni spra-
vedlivě rozsudky, které nad nimi byly vyneseny – rozsudky smrti. Je 
to přání všech pracujících, kteří jsou zapojeny na budování pětileté-
ho plánu a kteří mají jediný cíl – socialismus a né Mnichov.

 Čest práci                       Marie Antošová 
Praha XIV [...]a

NA, f. Státní prokuratura Praha, PsT I 774, 1950, nezpracováno. 
Originál, rukopis – 2 s.
a Připojena poštovní adresa pisatelky.

1 Rezoluce občanů z tohoto shromáždění viz dokument č. 78. 
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1950, [před 27. červnem]a, [neznámé místo] – Anonymní dopis zaslaný 
ministrovi spravedlnosti Štefanu Raisovi , ve kterém pisatelé kritizují po-
krytectví některých občanů při podepisování rezolucí proti obžalovaným 
z procesu s Miladou Horákovou  a spol. a požadují v rámci boje proti re-
akcionářům zavedení hromadných poprav po sovětském vzoru a obno-
vení nacistické sekyrárny na Pankráci.1    

Pane ministře,

četli a poslouchali jsme v rádiu to přelíčení s těma zrádci a reakcio-
náři na Pankráci a při tom nám vře krev, když pomyslíme, jaká to 
byla fraška. Co je to platné, když jich 13 odsoudí a 100 a tisíce nových 
přibývá, a ještě z nich udělali mučedníky, jako o nich říkají, že to jsou 
hrdinný vlastenci. Při protestních schůzích je vidíme, ty zakuklen-
ce, vloudili se do naší strany, přitom jsou to funkcionáři a úderníci. 
Dělají jako roboti, aby zakryli tu hanebnost, a nejvíc křičeli, jen aby 
ty zrádce oběsili tu Horovou2 a ty druhý, ale mezi sebou si šeptají 
a dávají si pokyny. 
 Pane ministře, zařiďte tu sekyrárnu na Pankráci3 a nedělejte dlou-
hé caviky [sic] s nimi, jako to dělali v Rusku, a je od nich pokoj bez 
nějakého soudu. My už tomu nevěříme, co se píše, nám říkají, že jsou 
to zbytky reakce a bude to déle trvat, uděláme si pořádek sami. Už by 
bylo na čase, aby to dala naše vláda do rukou Stalina. 

ABS, f. 310, sign. 91–1, fol. 107.
Originál, rukopis – 2 s.

a Datace stanovena dle data doručení dopisu.

1  Dle registraturního razítka byl dopis zaregistrován v úřadu ministra spravedl-
nosti 27. 6. 1950.

2  Míněna Milada Horáková .
3  Míněno popraviště, které zřídili nacisté v pankrácké věznici v dubnu 1943 

a kde bylo v průběhu dvou let popraveno stětím 1075 lidí. Blíže viz např. KOU-
RA, Petr : „Je to vůbec nemyslitelné, že něco takového se může ve 20. století 
stát“. Pankrácká „sekyrárna“ neboli oddělení II A. In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1,
s. 155–161.    
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1950, [po 2. červnu], Praha – Zpráva právníka Viktora Knappa 1, pra-
covníka Kanceláře prezidenta republiky, která popisuje dojmy z návštěvy 
3. dne procesu s Miladou Horákovou  a spol. a která se vyjadřuje přede-
vším k výkonům prokurátorů.2 

Zpráva o procesu proti Horákové  a spol. před Státním soudem

Byl jsem přítomen dne 2. června 1950 výslechu obžalované Zemí-
nové . Nabyl jsem dojmu, že předseda senátu3 vede spor energicky, 
zachovává procesní řád, rozlišuje politické motivy od vlastních trest-
ných činů a dovede při zachování trestního řádu náležitě zdůraznit 
politické momenty výslechu. 

Rovněž jsem nabyl velmi dobrého dojmu o prokurátoru pplk. dr. Vie-
skovi , který byl politicky na výši. Je však poněkud příliš tempera-
mentní a občas porušuje procesní řád tím, že přerušuje obžalované-
ho v řeči, aniž mu bylo uděleno slovo, což jest nejen odbornou, ný-
brž i politickou závadou. Rovněž hlavní prokurátor působil dobrým 
dojmem.4 

Méně dobrým dojmem působil prokurátor sedící uprostřed (jmé-
no neznám5), jehož otázky nebyly politicky domyšlené a pravidelně 
vyzněly úplně naprázdno. 

Překvapující jest, že oba lidoví prokurátoři po celou dobu, po 
kterou jsem byl přítomen, do procesu téměř vůbec nezasáhli, až 
na jediné vystoupení prokurátorky Brožové , které myslím bylo do-
sti nešťastné (mám na mysli otázku týkající se atomové bomby, kdy 
prokurátorka úplně překroutila slova obžalované, což působilo ne-
dobrým dojmem6). 

      [...]a

     Dr. Viktor Knapp 

AKPR, složka T 2461/50.
Originál, strojopis – 1 s.
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a Vlastnoruční podpis.

1 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 8, pozn. č. 5. 
2  Zpráva je adresována přednostce oddělení I/3, kterou byla v té době dr. Heráfo-

vá. 
3  Míněn Karel Trudák . 
4  Míněn Josef Urválek .
5 Míněn Jiří Kepák .
6  Dle stenografi ckého záznamu se toto vystoupení uskutečnilo následovně:
  „L. Brožová : Řekla jste, že by žádný stát nepoužil tak velkého množství atomo-

vých pum. Domníváte se, že by jedna atomová puma stačila vyřídit naši lido-
vědemokratickou republiku, anebo jak jste to myslela?

  F. Zemínová : Já jsem si to představovala tak: Německo bylo strašlivě bombar-
dováno a přece, i když se rozbořila města, továrny, domy, celé kraje se zničily, 
neznamenalo to pád Německa. Musela přijíti teprve vojska, která obsazovala 
bombardovaná místa. Proto jsem také věřila, že ani bombardování atomovými 
pumami by nerozhodlo žádnou válku.

  L. Brožová : Víte, paní obžalovaná, co znamená jenom jedna atomová puma? 
Víte kolik je to mrtvých a raněných?

  F. Zemínová : Ano. Já jsem četla spis Hirošima, že v tom městě bylo na
200 000 obyvatel a při dopadu té bomby, že na 170 000 lidí mělo býti usmrceno, 
nebo dostali rakovinové nádory anebo jinak byli poškozeni, takže byli vyřazeni 
z praktického života.

  L. Brožová : A přece jste doufala aspoň na tu jednu atomovou pumu, že nás vy-
řídí.

  F. Zemínová : Jak živo ne.“ NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův ar-
chiv, stenografi cký záznam 3. dne procesu s M. Horákovou  a spol. (2. 6. 1950), 
s. 7/1–7/2.
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1950, 16. červen, Praha – Zpráva pro prezidenta republiky Klementa 
Gottwalda  vypracovaná I. odborem Kanceláře prezidenta republiky, kte-
rá shrnuje dojmy pracovníků kanceláře z návštěvy jednotlivých dní pro-
cesu s Miladou Horákovou  a spol.   

Informace pro pana presidenta republiky
k procesu s Dr. M. Horákovou  a spol.

 
I. odbor předkládá poznatky získané sledováním procesu s Dr. Ho-

rákovou  a spol. před Státním soudem. 
Při zhodnocování procesu s 13 zrádci je [třeba] si všimnouti pře-

devším činnosti soudu, prokuratury i obhajoby. 
Domníváme se, že byl proveden správný výběr obžalovaných, jenž 

obsáhl názorně různé druhy činnosti vnitřní i zahraniční zrádné re-
akce i nejtypičtější její představitele jak podle původu, tak i osobních 
vlastností aniž by počet byl příliš malý nebo velký. 

Na průběhu procesu byla také zřejmá pečlivá příprava všech. Při 
tom vyniklo vyrovnané a energické vedení procesu předsedou se-
nátu1 (přes počáteční určitou nervositu), správné jeho rozlišování 
trestných činů od politických motivů a přesné zachování procesních 
předpisů trestního řádu. 

Z prokurátorů a vůbec všech činitelů procesu nejsilněji působil 
dr. Vieska , který svou politickou vyspělostí, pohotovostí, odbornými 
znalostmi a vášnivým vystoupením, z něhož mluvilo poctivé roz-
hořčení pracujících nad zrádcovským jednáním, se stal skutečným 
mluvčím pracujícího lidu. Toto vše převažuje skutečnost, že dr. Vies-
ka  se dal leckdy strhnout k řečnickým otázkám a přerušování výsle-
chů předsedy senátu apod. 

Na druhé straně slabinou bylo složení senátu. Zarážela pasivnost 
lidových soudů, z nichž kromě jednoho, jehož zásahy byly politicky 
vždy sice velmi správné, ale ne časté, žádný ani jednou do průběhu 
a projednání nezasáhl.

Také obhajoba obžalovaných (advokáti) ještě se nenaučila správně 
chápati a před lidově demokratickým soudem prováděti obhajobu. 
 Kancelář presidenta republiky sledovala průběh procesu vysílá-
ním denně 2 zástupců. Střídali se tak, že jeden byl vždy vybrán z řad 
úředníků a druhý z dělníků. 
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Účastníci procesu zachytili své dojmy písemně, aby bylo vidět, 
k jakým poznáním nebo závěrům došli. 

Uvádíme výňatky z některých zpráv: 
S[oudruh] Fiala (dělník):

„Během výslechu přesvědčil jsem se o důležitosti a jednotnosti re-
volučního odborového hnutí, jež bylo hlavním činitelem, kterého se 
obávali při provádění zrádných piklů, a proto hlavní jejich zájem byl 
rozvrátit a rozbít jednotu ROH.“

S[oudruh] Šenfeld (dělník):
„Ke svým protistátním piklům používali kaváren a kostelů a fary, 

před ničím se nezastavila tato banda špionů a velezrádců, dokud je 
ruka spravedlnosti nevytáhla ven z děr na světlo... Dále když si po-
rovnávám Norimberský proces, tak přijdu k jednomu řešení, že tyto 
zrádce, kteří stojí dnes před Státním soudem, není žádného rozdílu. 
Proto žádám přísný trest vyvrhelům...“

S[oudruh] P. Eisler 2 (referent II. odboru):
„Vystoupení prokurátora dr. Viesky  bylo jedním z nejsilnějších 

dojmů přelíčení. Dovedl po celou dobu výslechu podtrhnout po-
litický význam zrádcovské činnosti obžalovaných, dále skutečnost, 
že to byli „generálové bez vojsk“, a především, že jak obžalovaní, tak 
zrádní emigranti pracovali v prvé řadě pro anglo-americký imperia-
lismus. I vášnivost, s kterou mluvil dr. Vieska , byla na místě.“ 

S[oudruh] dr. Ort (referent v organisační skupině):
„Je pozoruhodné, že velká většina obžalovaných a zajištěných 

svědků (mluvících nyní např. o P. Zenklovi  jako o „agentu americ-
kých imperialistů“ – ing. Klíma – nebo o „vládě pracujícího lidu“ – 
dr. Sýkora –) je z řad nár[odních] soc[ialistů] a lid[ovců], inteligence, 
a to pracující ve služebním poměru a předstírající kladný poměr ke 
státu a ke KSČ. Je z toho zřejmé, že část naší inteligence je branou, 
kterou reakce nejsnáze vniká do řad pracujících, a že právě zde je 
nutno zvýšiti ostražitost.“

S[oudruh] A. Procházka (dělník):
„Takže jsem poznal hned, že vlastně je tenhle soud jen pokračo-

váním soudu s fl anďáky a že to není poslední, že je jich ještě více, 
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kteří přijdou na řadu zase po těchto. ... Vedení se má dobře a ty malí 
špatně – aspoň poznal osobně Rypku 3, Bartoše , Haise , Zenkla . Můj 
názor jest, že je mohl znát hned u nás v první republice, kdy vedli 
dělnickou třídu tak, že umírala hladem, a nemusel sám špinit lidově 
demokratickou republiku. ... A aby jsme se již jednou načisto přestali 
ohlížet, co tomu řeknou za hranicemi, a brali to podle základní vý-
stavby našeho nejlepšího přítele a ochránce SSSR.“

       [...]b

AKPR, složka T 2461/50.
Originál, strojopis – 3 s.

a  V levém horním rohu umístěno razítko „Archiv KPR“ a rukopisná poznámka 
„k T 2597/50“. 

b Nečitelný podpis.

1 Míněn Karel Trudák. 
2 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 8, pozn. č. 6.
3 Správně Ripku.
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D 146

1950, [polovina června]a, Liberec – Výňatek ze zprávy tajemníka Kraj-
ského akčního výboru Národní fronty v Liberci zaslaná sekretariátu 
Ústředního akčního výboru Národní fronty v Praze, jež popisuje revoltu 
funkcionářů Československé strany socialistické v Jablonci nad Nisou, 
kteří odstoupili ze svých funkcí poté, co byli nuceni k sepsání rezoluce 
proti obžalovaným z procesu s Miladou Horákovou  a spol.

ČSS:

 U této strany byla otázka procesu daleko živější a řekl bych chou-
lostivější. Nejvážněji se projevila na okrese jabloneckém. Opisy ma-
teriálu byly Vám zaslány. K tomu je nutno dodat ještě následující: 
2. června v 16 hod. odpoledne byla na OAV NF v Jablonci schůzka 
zástupců všech složek Národní fronty. Za ČSS byl přítomen bratr 
Volek. Na této schůzce bylo usneseno, že do 6. 6. předloží složky NF 
resoluce, ve kterých odsoudí zrádce národa, Horáková , Zemínová  
a tak pod[obně], a že ve svých složkách udělají pracovní závazky. 
Téhož dne je datován dopis okresního i místního výboru ČSS v Jab-
lonci n[ad] N[isou], jehož opis Vám byl zaslán. Při tom ještě 6. 6. 
mluvil náš tajemník soudruh Patrman s bratrem Volkem, který je 
taktéž podepsán na onom přípise, a ten o ničem nevěděl. Jak jsme 
dodatečně zjistili, tento přípis nebyl projednáván na žádné schůzi, 
byl vypracován a po funkcionáři jeden od druhého byl dodatečně 
podepisován. Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že tento dopis, 
ve kterém funkcionáři složili všechny funkce, byl vypracován právě 
proto, aby nemuseli vypracovávat resoluci. Co se týče další činnos-
ti strany, krajský výbor ČSS otázku procesu projednal a naplánoval 
schůze organisací, které probíhají od 15. 6. do 10. 7. t[ohoto] r[oku]. 
Je možno říci, že účast na těchto schůzích není uspokojivá. Tak v Li-
berci, snad proto, že byl členům znám program schůze, byla zhruba 
50% účast. Tam referoval bratr Hudec. Referát v celku byl přijat dob-
ře. Spojují proces s kampaní, ve které vysvětlují usnesení ústřední-
ho výboru o přihlášení se k vědeckému socialismu. Můžeme říci, že 
u této strany se jeví dvě poněkud nezdravé tendence. Část lidí, která 
ve straně byla, neuznávala Národní frontu, propagovala jistý boj pro-
ti komunistům. Tato část je po procesu na odchodu ze strany, nebo 
vyvíjí pasivní resistenci. Přesto ale se nám objevilo několik přihlášek 
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do ČSS. Tito nově se hlásící jsou lidé, ke kterým není naprosto žádná 
důvěra, a jsou to lidé, kteří stáli přímo proti republice. Tyto věci ve-
deme v patrnosti a velmi bedlivě je zkoumáme.

To by bylo tak vše o současné situaci v obou politických stra-
nách.

za: [...]b          tajemník: 
               [...] c

NA, f. ÚAV NF, sign. ČSS org. – politické 1950 (nezpracováno).    
Originál, strojopis – 2 s.

a Datace byla stanovena dle obsahu dokumentu.
b Umístěno kulaté razítko Krajského akčního výboru Národní fronty v Liberci.
c Nečitelný podpis. 
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D 147

1950, [polovina června]a, Praha – Zpráva vypracovaná pracovníky se-
kretariátu Ústředního akčního výboru Národní fronty, která popisuje ne-
gativní reakce nižších funkcionářů a členů Československé strany socia-
listické na proces s Miladou Horákovou  a spol., včetně případu v Plzni, 
kde bylo po přijetí příliš mírné rezoluce odvoláno předsednictvo krajské-
ho výboru.     

Zpráva o reakci příslušníků Čs. strany socialistické na proces

Okamžitě po zahájení procesu s 13 zrádci jsme požádali naše kra-
je, aby sledovaly ohlas procesu u příslušníků ČSS a ČSL.

Zprávy jsme museli několikrát urgovat, a i tak máme do dnešního 
dne neúplné hlášení. Došlo: Praha, Pardubice, Plzeň, Ostrava, Libe-
rec, Ústí n[ad] Labem, České Budějovice, Brno, Jihlava.

Chybí: Karlovy Vary, Gottwaldov, Olomouc, Hradec Králové.
Kromě toho jsme dostali z ústředí ČSS opisy resolucí všech kraj-

ských předsednictev ČSS a zaměstnanců ústředního sekretariátu 
ČSS.

Některé zprávy z krajů se vypořádávají s tímto úkolem jen velmi 
formálně, takže nám hlásí, kdy a kolik schůzí proběhlo v organisa-
cích ČSS, ale bez nejmenšího podchycení nálady mezi příslušníky 
ČSS (Jihlava). Jiné kraje oznámily pouze konání veřejných projevů 
s řečníky a s počtem účastníků (Pardubice). Konečně Plzeň se zatím 
omezila jenom na zprávu o případu krajského výboru ČSS.

České Budějovice a Ostrava podaly přehledy o reakci všech složek 
na proces, přičemž Ostrava připojila i veškerý tiskový materiál.

Podle zpráv ve všech krajích se objevili jednotlivci nebo i orga-
nisace ČSS, které nesouhlasily, ať už s některými momenty procesu 
nebo s celým procesem. Tak například České Budějovice, v obci Zad-
ní Zborovice, okres Strakonice, a prý v dalších jmenovitě uvedených 
obcích jednotlivci sympatisovali se záškodníky. Jde vesměs o bývalé 
členy nár[odně] soc[ialistické] strany, kteří nevstoupili do ČSS a kte-
ří jsou známí pro své nepřátelské smýšlení vůči lidově demokratic-
ké republice. V Brně se objevily rozpaky, zejména u žen, pokud jde 
o stanovisko k rozsudkům smrti. V Brně ve schůzi AVNF OR II od-
mítly dvě sestry, Haukvicová a Pelikánová, podepsat projev souhlasu 
s rozsudkem a jako důvod uváděly, že nesouhlasí v žádném případě 
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s trestem smrti. Bratr Haukvicové byl za okupace popraven. – V Ústí 
n[ad] Labem, okres Duchcov, podle zjištění učiněných funkcionáři 
KSČ některým z členů bývalé nár[odně] soc[ialistické] strany impo-
novala Horáková svým vystupováním před soudem, spatřovali v ní 
hrdinku. – Liberec: 2. 6. byla na OAV NF v Jablonci schůzka zástup-
ců všech složek Národní fronty a bylo usneseno, že do 6. 6. předloží 
složky Národní fronty resoluce, ve kterých odsoudí zrádce. Okres-
ní a místní výbory ČSS místo resoluce oznámily resignace, prý pro 
technické překážky v plnění funkcí. Podle sdělení soudruha Bayera 
objevuje se tendence, že část lidí, která byla v ČSS a zřejmě dosud ne-
uznávala Národní frontu, je po procesu na odchodu ze strany nebo 
aspoň vyvíjí pasivní resistenci. Přitom se ale objevilo několik přihlá-
šek do ČSS a jde vesměs o lidi, ke kterým není naprosto žádná důvěra 
a kteří stáli přímo proti republice. – V Horušovicích, okres Přelouč, 
při veřejné schůzi reorganisace MNV bývalí příslušníci nár[odně] 
soc[ialistické strany] a ČSL odmítli přijmout funkce v MNV, že prý 
to nestojí za to, že za týden se to stejně všechno obrátí. Vyvěralo to 
ze šuškandy kolem procesu.
 Podle zatímního hlášení z Prahy objevily se také v Pražském kraji 
zjevy, že někteří socialisté nevěří pravdivosti procesu a hovoří o se-
hranosti nebo podléhají defaitismu, prý všechna politika je lumpárna 
a podobně.
 Ze všech zpráv vysvítá jedno: že všechny resoluce a projevy nesou-
hlasu se zrádci byly učiněny až po poradě všech složek na KAV NF 
nebo po výzvě ústředí ČSS. Tomu konečně odpovídá i zjištěná sku-
tečnost, že z téměř 6000 resolucí došlých během přelíčení Státnímu 
soudu je pouze pět resolucí z organisací ČSS.
 Nejkrásnější reakce příslušníků ČSS na proces je hlášena z kraje 
České Budějovice, kde v místní organisaci ČSS v Bavorově se členo-
vé zavázali zvýšit budovatelské úsilí tím, že provedou společné žně 
a podzimní osev. Dále že zvýší bdělost, aby se do jejich řad nedostali 
nepřátelé republiky.
 Okresní organisace českobudějovická vyslala 10členou delegaci na 
velkou závodní schůzi závodu Hardtmuth, na které referoval státní 
prokurátor Dr. Urválek. Bratři v diskusi vystoupili a velmi správně 
hodnotili postup naší vlády (podle hlášení KAV NF).
 V některých krajích nevyužili bohatého materiálu z procesu 
a spokojili se [s] tím, že proběhly veřejné manifestace nebo že po 
kratším referátě případně diskusi okresní výbory odhlasovaly reso-
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luci. V jiných krajích využívali procesu správně ke školení všech slo-
žek Národní fronty, především samozřejmě obou politických stran. 
V Ústeckém kraji v souvislosti s procesem si uvědomili, že budou 
muset věnovat ČSS daleko větší pozornost, než věnovali dosud vů-
bec. Okresní organisace v Ústeckém kraji sice na pokyn krajského 
výboru ČSS svolaly schůze, na nichž odsoudily zrádce a odhlasovaly 
resoluce, ale většinou schůze byly mrtvé a bylo vidět, že byly konány 
pouze na příkaz. Určitá živá diskuse byla jedině v okresní organisaci 
v Ústí n[ad] Labem, ale i ta prý působila dojmem určité divadelnosti 
a neupřímnosti. Také poslanec Žák1 při jednání na KAV NF za pří-
tomnosti s[oudruha] Deyla a s[oudruha] Aura jevil značnou nervo-
situ a nejistotu. Jako bývalý funkcionář a pracovník nár[odně] soc[i-
alistické strany] před únorem měl velmi dobrý poměr k souzeným 
zločincům a jen velmi nerad připouštěl, že do této bandy byli zapoje-
ni také někteří členové obrozené ČSS (Z Mostu Meduna, z Duchcova 
Chlubsa).
 Plzeňský případ2 řešilo zatím ústředí ČSS tak, že vyloučilo z před-
sednictva šest členů a vedení celého kraje svěřilo triumvirátu – před-
sedovi KV ČSS br[atru] Novotnému, krajskému tajemníku ČSS br[a-
tru] Kakačovi a posl. univ. prof. Dr. Káclovi. Před zásahem, který 
provedl Dr. Klinger, upozornil s[oudruh] Lešner, že KAV NF nesou-
hlasí s tím, aby z KV ČSS byli vyloučeni úderníci, i když jeden z nich 
prý byl původcem oné resoluce. Soudruh Lešner prohlásil, že až nyní 
během července budou doplňovat krajský výbor ČSS novými členy, 
musí oba dva úderníci přijít zpět do svých funkcí. Soudí, že resoluce 
byla vyprovokována k tomu, aby se krajský výbor zbavil někdy dosti 
nepříjemné kritiky oněch dvou úderníků.

Hodnocení splnění úkolů našimi KAV NF:

 Jediná Ostrava současně s hodnocením a organisačními pokyny 
o celé kampani o procesu nám dle naší žádosti poslala také veškerý 
tiskový materiál k této otázce. Zpráva Ostravy je úplná a byla také 
poslána v termínu. Obsahuje data o všech složkách Národní fronty.
 Obdobná zpráva je tentokrát z KAV NF České Budějovice, chybí 
ale tiskový materiál a poslána byla po čtyřech telefonických a jedné 
osobní urgenci.
 Z krajů, které dosud neposlaly zprávu, se omluvily jedině Gottwal-
dov a Olomouc soustředěním na Velehrad. Podle zprávy instruktora 
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soudruha Kučery, Hradec Králové, nám může poslat jedině to, co do-
stane přímo ze sekretariátu ČSS, protože se prý touto otázkou vůbec 
soudruzi nezabývali.
   
NA, f. ÚAV NF, sign. ČSS org. – politické 1950 (nezpracováno).    
Originál, strojopis – 4 s. 

a Datace stanovena dle obsahu dokumentu. 

1  Míněn Antonín Žák  (osobní data nezjištěna), poslanec ČSS za kraj Ústí nad 
Labem v letech 1949–1954 (nastoupil mandát po Václavu Jiráskovi , který re-
zignoval). 

2  Z dalších dokumentů, uložených v téže archivní složce, vyplývá, že předsed-
nictvo Krajského výboru ČSS v Plzni bylo odvoláno na základě rezoluce, která 
byla shledána příliš mírnou. Její text zněl: „Krajské předsednictvo Čs. strany 
socialistické v Plzni odsuzuje jakoukoli protistátní činnost. Odsouzení uvedené 
skupiny považuje za věc soudu a zákonů daných lidem, který jistě řádně uváží 
vinu obžalovaných a dojde k nezávislému rozhodnutí, jak to vyžaduje Ústava 
9. května 1948.“ Neidentifi kovaný informátor KSČ v ČSS (vedený pod krycím 
číslem 71007) k tomu dodal: „Tato resoluce vyvolala v předsednictvu ÚV pře-
kvapení a předsednictvo ÚV ČSS rozhodlo odvolat až do vyšetření celé před-
sednictvo KV ČSS. Důvodem, proč se tak KV zachoval, jest dle mého názoru 
to, že někteří bratři nechtěli vystoupit příliš radikálně, aby nebyli podezřívá-
ni z toho, že jsou prý radikálnější než komunisté.“ NA, f. ÚAV NF, sign. ČSS
org. – politické 1950 (nezpracováno).    

         

MH - Kniha 1.indb   556MH - Kniha 1.indb   556 11.12.2008   6:18:2311.12.2008   6:18:23



557

D 148

1950, [polovina června]a, [Ostrava]b – Zpráva Krajského výboru Ná-
rodní fronty v Ostravě zaslaná sekretariátu Ústředního výboru Národní 
fronty v Praze, která popisuje organizaci kampaně kolem procesu s Mi-
ladou Horákovou  a spol. a její ohlas mezi obyvatelstvem.

Z p r á v a
o zajišťování akce protestních resolucí k procesu
se zrádci a záškodníky po linii Národní fronty.

Ihned po oznámení začátku procesu byl rozvržen na pracovní po-
radě u soudr[uha] Kozla 1 rámcový plán propagace celé akce, který 
byl ještě tentýž den projednán v sekretariátě KAV-NF, a za jeho pro-
vádění zodpověden soudr[uh] Hlaváč a s[oudružka] Konvičková. 
Plán obsahuje:
a) provádět propagaci uvnitř všech složek NF – na všech schůzích,
b) na schůzích OAV-NF a ONV ve všech 11 okresích,
c) na schůzích MAV-NF za účasti zástupců složek,
d) na právě probíhajících Hovorech s občany ve 160 obcích, 
e) v obcích hromadný poslech rozhlasu – veřejných,
f) případné různé schůze,
g) podpora celé akce tiskem a rozhlasem,
h) odesílání telegramů a resolucí ze schůzí v obcích a ze závodů.

Vedoucí tajemníci OAV-NF byli o celé akci ihned telefonicky in-
formováni a dostali pokyny, aby se spojili s vedoucím tajemníkem 
OV KSČ a projednali podrobnosti akce v jejich okrese. Taktéž na 
schůzích složek Národní fronty, jež v okrese nebo místech probíhaly, 
bylo o procesu hovořeno a byly odesílány telegramy. Okresy se podle 
toho řídily a na proběhnuvších schůzích pléna OAV-NF bylo o věci 
jednáno. Také na schůzích předsednictev a okresních výborů jed-
notlivých složek NF bylo jednáno o této akci. Dosud však nemáme 
z okresů hlášení podrobná.

V kraji byla svolána schůze vedoucích tajemníků složek NF, kde 
jsme se zabývali probíhajícím procesem a poslali vládě telegram uve-
řejněný v tisku dne 8. 6. 1950. Bylo usneseno, že krajští tajemníci 
vyzvou všechny složky na svých schůzích, aby také o akci jednaly 
a zasílaly telegramy.
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Na schůzi předsednictva KAV-NF jsme se rovněž zabývali proce-
sem a posl[anec] Fiala, který se procesu zúčastnil jako divák, hovořil 
o jeho průběhu. Rovněž byl odeslán telegram vládě.

Jednali jsme s předsedou KNV s[oudruhem] Matýskem a kraj-
ským tajemníkem dr. Hrubým, kteří zařídili na ONV, že byly z okresů 
zasílány telegramy a na právě probíhajících Hovorech s občany bylo 
o procesu hovořeno i odesílány telegramy.

Předseda KNV s[oudruh] Matýsek jménem pracujícího lidu celé-
ho kraje napsal telegram vládě, který byl otištěn dne 4. 6. 1950. Taktéž 
závodní rada KNV zaslala telegram.

Dne 3. 6. rovněž na schůzi KAV-NF a Klubu poslanců bylo o pro-
cesu hovořeno a byl vypracován telegram podepsaný všemi poslanci 
a uveřejněný 4. 6. 

Podle dosavadních hlášení zabývalo se procesem předsednic-
tvo KAV-ČSS a vydalo prohlášení s výzvou pro základní organisace 
k odesílání telegramů a zabývání se průběhem procesu. Mezi členy 
ČSS má proces velmi živý ohlas a živě se o něm diskutovalo. Zvláště 
o prohlášení Zemínové  se velmi diskutovalo.2

KAV-Sokola se procesem zabýval a odeslal telegram, v němž žádal 
co nejpřísnější potrestání.

Předsednictvo ČSL vyzvalo místní organisace k zasílání telegra-
mů. Prohlášení krajského výboru bylo v denním tisku uveřejněno 
dne 6. 6.

Na schůzích KA a jejích okresních konferencích bylo taktéž o pro-
cesu mluveno a byly odeslány telegramy.

Zmocněnec apoštolské administratury farář Ungr3 vypracoval 
jménem všech kněží kraje telegram, který byl odeslán vládě a otiš-
těn ve všem ostravském tisku dne 7. 6.4

Redaktoři ostravského tisku byli ihned v prvním dnu zahájení 
kampaně informováni a byl s nimi rovněž vypracován plán novi-
nářské kampaně:
a)  denně budou všechny noviny přinášet zprávy o tom, co občané 

o procesu soudí,
b)  denně byly přinášeny dojmy účastníků procesu, kteří také hovořili 

na důležitějších schůzích,
c)  denně byli otiskovány protesty a telegramy, a to především ze zá-

vodních rad ze závodů, které zaktivisovala KOR, taktéž ihned po 
schůzce u s[oudruha] Kozla, 
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d)  důležité telegramy a protesty krajských výborů složek NF byly 
taktéž uveřejněny,

e)  byly provedeny reportáže s vedoucími činovníky složek a stran 
Národní fronty – kupř. za lidovce s krajským tajemníkem Kořín-
kem, posl[ancem] Sovou, prof. Svozilem atd., s bývalými sociální-
mi demokraty s[oudruhy] Bernkopfem, Staňkem a dr. Marklem.

Rozhlas věnoval hodně času vysílání celých záběrů z přelíčení, což 
bylo občany posloucháno s velkým zájmem a o tom mnoho diskuto-
váno. V celku podle prozatímních stručných zpráv od našich okres-
ních tajemníků měl proces veliký ohlas, hlavně mezi pracujícími, 
a mnoho se o něm diskutovalo. Na venkově byl poslouchán veřejný 
rozhlas, ve vlacích a i u příležitostných setkáních se mnoho o pro-
cesu diskutovalo, všeobecně lidé odsuzovali zločinné jednání zrád-
ců a záškodníků. Všeobecně si lidé přáli co nejpřísnější potrestání, 
v mnohých případech po vynesení rozsudku se projevovalo mínění, 
že bylo málo rozsudků smrti.

Mezi příslušníky bývalé strany nár[odně] socialistické měl proces 
mimořádný ohlas, protože šlo o některé vedoucí této strany. V širo-
kých diskusích je u členů dnešní socialistické strany odsuzováno jed-
nání těchto zrádců a živě se diskutuje o prohlášení Zemínové .

Mezi bývalými sociálními demokraty měla velký ohlas výpověď 
Dundra  a široké diskuse o celém procesu jsou nejlepším důkazem, 
jak vysílání záběrů z procesu působí agitačně v masách.

Mezi lidovci se již tolik o procesu nemluvilo, avšak i tam se našlo 
dosti lidí, kteří záškodníky odsuzovali. Vedoucí činitelé této strany 
odsoudili bývalé zaměstnance ústředního výboru, jež byli v proce-
su zapleteni, a veřejně prohlašovali, že již při jednání s těmito lidmi 
vždy cítili z jejich strany povýšenost a přezírání k poctivým funkcio-
nářům.

Jako závěr celé akce v našem kraji uspořádala okresní osvětová 
rada přednášku s[oudružky] Brožové  v Divadle mladých, která měla 
velký úspěch.4

Přes malou organisační přípravu měla celá akce skutečně velkou 
odezvu v širokých masách pracujícího lidu našeho kraje a bylo mož-
no sledovat, jak náš lid si již váží lidově demokratické republiky, jak 
je spokojen v budovatelské práci a jak politicky roste.
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NA, f. ÚAV NF, sign. ČSS org. – politické 1950 (nezpracováno).    
Přepis, strojopisná kopie – 3 s.

a Datace byla stanovena dle obsahu dokumentu. 
b Místo vzniku dokumentu bylo určeno dle jeho obsahu. 

1 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 32, pozn. č. 1.
2  Míněno patrně prohlášení, že s ní bylo během vyšetřování zacházeno velice 

lidsky. Blíže viz dokument č. 24, pozn. č. 2.  
3 Citace z tohoto telegramu viz dokument č. 98.
4  Míněn patrně Adolf Unger (1914–?), římskokatolický kněz. Původně byl ze 

studia bohosloví vyloučen pro údajný mravnostní delikt, později byl vysvě-
cen v Rajhradě. Za okupace podporoval politiku kolaborace praktikovanou 
ministrem školství a národní osvěty Emanuelem Moravcem, působil též jako 
důvěrník brněnského gestapa. V r. 1948 byl Mimořádným lidovým souden 
zproštěn obvinění a působil jako farář v Havířově. Po „vítězném únoru“ patřil 
k nejvýzněmnějším představitelům prokomunisticky orientovaných kněží. Za 
tyto informace děkujeme Stanislavě Vodičkové, DiS.

5  Blíže k této přednášce viz dokument č. 105. 
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D 149

1950, [polovina června]a, Praha – Návrh pracovníka ministerstva spra-
vedlnosti Cíchy na udělení fi nančních odměn některým zaměstnancům 
tohoto ministerstva za přípravu a organizaci procesu s Miladou Horá-
kovou  a spol., který byl patrně opraven a doplněn náměstkem ministra 
spravedlnosti Karlem Klosem .   

[Cícha – 5000]a  [Ziegler 1 – 8000]a

[Šrámková – 5000]a [Richter 2 – 8000]a

[Kadlecová – 3000]a [Černý 3 – 8000]a

Seznam lidí, zúčastněných na pracech v procesu s Direktoriem4.

s[oudružka] Pelcová [1000]a – pracovala celý proces při vydávání 
vstupenek pro žurnalisty a při přípravě procesu obstarávala věci 
(měl je ovšem obstarávat Neuls). Její služba však končila skončením 
denního líčení;
s[oudruh] Neuls 5 [3000]a – tisková služba, účastnil se také večerních 
porad a sestřihu rozhlasu;
s[oudruh] Blažek [1500]a – rozhlasová služba a účast na večerním 
sestřihu v rozhlase;
[s[oudruh] Lacina 6 – měl být ve fi lmové komisi, účastnil se denních 
hlavních přelíčení, po jejich skončení však se prací na procese ne-
zúčastnil;]b

s[oudružka] Novotová [600]a – NS-práce na přepisu projevu s[ou-
druha] Viesky  – celé dva dny pozdě do noci;
s[oudruh] Krupka [300]a – při práci na Urválkově  projevu musel 
jako řidič zůstat celou noc ve službě;
[s[oudružka] Ryvolová [200]a – opisování Urválkova  projevu jeden 
večer do 10 hod.];c

s[oudružka] Mašková [200]a – totéž do 11 hod.;
s[oudružka] Kacafírková [200]a – totéž do 11 hod.;
s[oudružka] Padevětová [200]a – totéž do 12 hod.; 
s[oudružka] Čížková [300]a – totéž do rána;
s[oudružka] Čmerdová [300]a – totéž do rána;
s[oudruh] Winter [300]a – totéž do rána; 
s[oudružka] Šafaříková [300]a – totéž do rána;
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s[soudružka] Švecová [300]a – totéž do rána;
s[oudruh] Kratochvíl [500]a – dozor v písárně a kolace;
s[oudruh] Poskočil – [2000]a

[Nábělková – 2000]a 
      
   Cícha 

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 1 s.

a Rukopisná poznámka.
b Vícekrát rukopisně přeškrtnuto.
c Rukopisně přeškrtnuto.

1 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 4, pozn. č. 6.
2 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 4, pozn. č. 3.
3 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 5, pozn. č. 21.
4  Označení používané příslušníky bezpečnostních složek a komunistické justice 

pro proces s dr. Miladou Horákovou  a spol., zkrácené označení spojení „Direk-
torium československého odboje“.

5 Blíže k jeho osobě viz dokument č. 1, pozn. č. 3.
6  Blíže k jeho osobě viz dokument č. 1, pozn. č. 2. Zdá se, že K. Klos  nebyl s prací 

V. Laciny  spokojen. 
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D 150

1950, 9. listopad, Praha – Výňatek ze zprávy státního prokurátora Bohu-
míra Zieglera  zaslané ministerstvu spravedlnosti, která obsáhle hodnotí 
organizaci a průběh procesu s Miladou Horákovou  a spol., a to včetně 
propagandistické kampaně v tisku a v rozhlase.a 

Zpráva o procesech proti záškodnickému spiknutí.

 Proces s vedením záškodnického spiknutí proti Miladě Horákové  
a spol. byl nejdůležitějším procesem projednávaným před Státním 
soudem a jeho velký politický význam má dosah mezinárodní. 
 Tento proces ukázal v pravém světle představitele buržoasní třídy, 
odhalil jejich zločinné methody, plány a konečně cíle, usilující o ob-
novu kapitalismu ve státě, k níž mělo dojíti násilným zvratem po vy-
volání válečného konfl iktu západními imperialisty proti Sovětskému 
svazu a zemím lidových demokracií . 
 Vedení záškodnického spiknutí mělo přímé spojení prostřednic-
tvím amerického a britského velvyslanectví a různých agentů CIC se 
zrádnou emigrací. Podle jejich příkazů soustřeďovalo ve svých rukou 
řízení protistátní činnosti, organisovalo centrálně pobočné protistát-
ní skupiny, které budovalo v jednotlivých krajích a ovládalo svými 
krajskými důvěrníky. Záměrem vedení bylo rozšířit složky spiknutí 
do všech krajů republiky. Členové vedení vypracovali politický a tzv. 
hospodářský program, s ním chtěli vystoupiti po předpokládaném 
uchopení moci ve státě. 
 Veškeré pobočné skupiny, které podle pokynů vedení měly za úkol 
provádět průmyslovou, vojenskou a politickou špionáž, rozšiřovat 
štvavé letáky a poplašné zprávy, připravovat akce v krajích a v pří-
hodné době vystoupiti jako pátá kolona proti vlastnímu lidu, byly 
současně s vedením odhaleny a zlikvidovány. Vedoucí skupin a vý-
znamní jejich členové byli odsouzeni v 35 okrajových procesech, kte-
ré se konaly v měsíci červenci 1950 před Státním soudem a z nichž 
nejvýznamnější byly organisovány v jednotlivých krajích, kde skupi-
na svou zločinnou činnost prováděla. 
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I. Proces s M. Horákovou  a spol.

a) Organisace procesu:
 Státní bezpečnost věděla již koncem roku 1949 o existenci záškod-
nického spiknutí a postupně odhalila jednotlivé jeho složky a sku-
piny. V únoru 1950 informovala ministerstvo spravedlnosti a stát-
ní prokuraturu o vyšetřování, které vedla proti vedoucím skupiny. 
V době, kdy vyšetřování bylo natolik skončeno, že mohlo býti při-
kročeno k vypracování trestního oznámení, byli zapojeni přímo do 
práce Státní bezpečnosti prokurátoři, kteří měli případ Horáková  
a spol. zpracovati. Tito se zúčastnili pak osobně výslechů jednotli-
vých obviněných i svědků.
 Ministerstvo spravedlnosti se postaralo o to, aby prokurátoři 
a všichni členové senátu byli na svůj úkol především politicky do-
statečně připraveni. Základní politické otázky, které souvisely s vede-
ním procesu, byly podrobně probrány za účasti vedoucích soudruhů 
strany. Se soudruhem Kolárem byla prodiskutována otázka hospo-
dářské koncepce reakce, byly objasněny cíle, které sledovalo záškod-
nické spiknutí svým tzv. hospodářským programem, vypracovaným 
členy spiknutí Hejdou  a Peclem , kterýžto program znamenal návrat 
ke kapitalistickým hospodářským poměrům v ČSR. Úlohu sociálně 
demokratických rozbíječů jednoty dělnictva specielně se zřetelem 
k obviněným Dundrovi  a Peškovi  a z hlediska historického vývoje 
bojů dělnické třídy dokumentoval prokurátorům a senátu s[oudruh] 
Kreibich . Současně také objasnil úlohu trockistů se zaměřením na 
činnost obviněného Záviše Kalandry . 
 Koncepce obžaloby byla přednesena na ÚV KSČ soudruhu Bare-
šovi , kde v podstatě byl postup ministerstva spravedlnosti a státní 
prokuratury schválen.
 Po těchto přípravách vypracovali prokurátoři dr. Urválek , dr. Ke-
pák  a Brožová  žalobu, která byla revidována generální prokuraturou 
a ministerstvem spravedlnosti za osobní účasti náměstka ministra 
s[oudruha] dr. Klose . 
 Hlavní přelíčení bylo do všech podrobností předem připraveno. 
Otázka politického zajištění a řízení procesu byla prodiskutována již 
před podáním žaloby se soudr[uhem] Barešem  a jinými vedoucími 
soudruhy strany. Před zahájením hlavního přelíčení bylo konáno na 
ministerstvu spravedlnosti několik porad za předsednictví dr. Karla 
Klose  a za účasti všech členů senátů, tedy i soudců z lidu, intervenují-
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cích prokurátorů a členů Státní bezpečnosti, kteří případ realisovali.1 
Na těchto poradách byly probrány všechny otázky a eventuality, kte-
ré se mohly vyskytnouti v průběhu hlavního přelíčení při výpovědi 
obviněných nebo svědků. Bylo pamatováno na možnosti překvapení, 
které by vzešly z obhajoby obviněných, byla připravena spolupráce 
předsedy senátu s prokurátory, aby nedošlo ke křížení otázek. Byly 
též stanoveny zásady řízení procesu, jak ze strany senátu, tak i proku-
rátorů, přičemž bylo dbáno toho, aby prokurátoři zasahovali otázka-
mi tak vhodně, aby nerušili předsedovu linii vedení procesu. Během 
hlavního přelíčení se projevily příznivé výsledky této přípravy, neboť 
hlavní přelíčení probíhalo podle plánu. 
 Všichni prokurátoři a členové senátu měli k disposici již delší 
dobu před zahájením hlavního přelíčení příslušné protokoly a pí-
semný materiál, aby jejich příprava byla co nejlepší. 
 Během procesu až do vynesení rozsudku byla každý den po skon-
čení jednání konána na Státní prokuratuře porada za účasti náměstka 
ministra dr. Karla Klose , který celý proces osobně řídil, státního pro-
kurátora, předsedy Státního soudu, členů senátu, prokurátorů a ve-
doucích orgánů Státní bezpečnosti. Na těchto poradách byl hodnocen 
kriticky průběh jednání a činěny přípravy na příští den. Orgánové 
Státní bezpečnosti sdělovali prokurátorům a senátu pravidelně vý-
sledky průzkumu o chování a postoji obviněných a upozorňovali, co 
lze očekávati při jejich dalším vystoupení před soudem. Na těchto 
poradách bylo též stanoveno, jakým způsobem budou předseda se-
nátu a prokurátoři postupovati při vedení procesu. Spolupráci Státní 
bezpečnosti jest třeba kladně hodnotiti, neboť jí nutno přičísti, že bylo 
zabráněno všem rušivým zjevům a překvapením v průběhu jednání. 
 Veřejnost procesu byla organisována na nejširší základně. Jedi-
ně takto mohl býti splněn velký úkol, aby proces se stal politickou 
školou všeho pracujícího lidu. Posluchači byli vybráni a pozváni za 
účasti strany prostřednictvím všech krajských sekretariátů z řad pra-
cujících z továren a vesnic, z mládeže, armády, ze Svazu žen, a to tak, 
že při projednávání trestné činnosti týkající se určitého kraje byli 
v posluchačstvu zastoupeni především občané z těchto krajů (např. 
při výslechu Horákové  byli přítomni občané z Budějovického kraje 
apod.). Obecenstvo se sice každého dne střídalo, avšak získalo o pro-
cesu ucelený obraz, neboť hlavní přelíčení tvořilo každý den jednot-
ný celek. Po celou dobu trvání procesu  se vystřídalo přes 4000 účast-
níků.

MH - Kniha 1.indb   565MH - Kniha 1.indb   565 11.12.2008   6:18:2411.12.2008   6:18:24



566

 Výsledků procesu bylo plně využito pro informaci a poučení všech 
občanů státu. Hlavní propagační práci vykonal tisk a rozhlas. Při 
hlavním přelíčení byli stále přítomni žurnalisté ze všech domácích 
denních listů i týdeníků, kteří byli předem podrobně o procesu in-
formováni na tiskové konferenci uspořádané ministerstvem spra-
vedlnost i. Ze zahraničí byli přítomni zástupci tisku SSSR2 a zemí 
lidové demokracie 3. Dále byli přítomni zástupci pokrokového západ-
ního tisku, zejména časopisů Daily Worker4, Unita5, Drapeau Rouge,
L’Humanité. Rovněž se procesu zúčastnili žurnalisté zastupující vlád-
ní tisk západních mocností. Denně byly pořádány konference pro-
kurátorů, předsedy senátu a zástupců min[isterstva] spravedlnosti 
s novináři. Každý den byla připravena pro tisk úřední zpráva. Průběh 
procesu během jeho trvání i delší dobu po vynesení rozsudku byl 
denně tiskem komentován v úvodnících, v jednotlivých redakčních 
článcích i ve článcích dělnických dopisovatelů. Tisk též uveřejňoval 
podstatný obsah resolucí a protistátních [sic] schůzí v závodech ze 
všech míst republiky. 
 Význačným činem propagačním byly rozhlasové komentáře a zá-
běry, zachycené na zvukový pás přímo při hlavním přelíčení, které 
byly několikrát denně vysílány v rozhlasových novinách. Tyto re-
portáže se těšily mimořádné pozornosti obyvatelstva a bylo zjištěno 
průzkumem, že obecenstvo dychtivě očekávalo začátek relací. Z ob-
sahu resolucí je patrno, že pracující lid čerpal své znalosti o procesu 
právě z rozhlasových zpráv. V závodech a v úřadech byly organiso-
vány masové poslechy rozhlasových reportáží o procesu. 
 Tisk i rozhlas byly řízeny komisí, jejich členy byli zástupci min[is-
terstva] spravedlnosti, Státní prokuratury, Rudého práva a tiskového 
odboru ÚV KSČ (s[oudruh] Hendrych ), který má zásluhu na vysoké 
politické úrovni uveřejněných zpráv. 
 Ministerstvo spravedlnosti vydalo dokumentární brožuru o prů-
běhu hlavního přelíčení. Kniha byla vydána v nákladu 120 000 výtis-
ků. Pronikla do nejširších vrstev obyvatelstva a přispěla obzvláštní 
měrou ke zvýšení bdělosti a ostražitosti pracujících.6 

b) Zhodnocení procesu: 
 Rozsudkem Státního soudu ze dne 8. června 1950 byli uznáni 
všichni obvinění vinnými a odsouzeni dr. Horáková , dr. Oldřich Pecl , 
Záviš Kalandra  a Jan Buchal  k trestu smrti, dr. Nestával , dr. Hejda , 
František Přeučil  a Antonie Kleinerová  k trestu těžkého žaláře na 
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doživotí, dr. Bedřich Hostička  do těžkého žaláře na 28 let, dr. Peška  
na 25 let, dr. Křížek  na 22 let, Františka Zeminová  na 20 let a Vojtěch 
Dundr  na 15 let. Milada Horáková  byla odsouzena k trestu smr-
ti jako iniciátorka a vedoucí osoba celého záškodnického spiknutí.
Dr. Pecl  byl představitelem bezcitného a bezcharakterního vykořisťo-
vatele nejhrubšího zrna a jeho špionážní činnost značnou měrou po-
škodila naše národní hospodářství. Obviněný Záviš Kalandra  vyvíjel 
velmi nebezpečnou a záludnou rozvratnickou činnost a provozoval 
rozvětvenou špionáž, v níž pokračoval po delší dobu a která poško-
dila důležité úseky naší výroby. Použití absolutního trestu u obvi-
něného Jana Buchala  je odůvodněno skutečností, že jmenovaný byl 
vedoucím nebezpečné teroristické organisace, připravil plán kontra-
revolučního puče, který měl býti proveden ozbrojenými tlupami. 
 Rozsudek byl přijat pracujícím lidem republiky s uspokojením 
a s plným souhlasem. Tomu svědčí [sic] více než 6 300 resolucí z celé 
republiky, které schvalovaly přímé potrestání této zločinné bandy. 
Státní soud svým přísným, ale spravedlivým rozhodnutím prokázal, 
že jest skutečnou pěstí dělnické třídy proti reakci a že rozhoduje jmé-
nem všeho pracujícího lidu v republice.
 Proces byl veden s vážností odpovídající jeho politickému význa-
mu. Všechny zúčastněné složky od Státní prokuratury, Státního sou-
du, min[isterstva] spravedlnosti i Státní bezpečnosti neúnavně, obě-
tavě a ve vzájemném souladu se podílely na práci, která vyžadovala 
před procesem i v jeho průběhu mimořádného pracovního vypětí 
často do pozdních hodin nočních.
 Státní bezpečnost při vyšetřování použila zcela nových metod, 
které se znamenitě osvědčily. Obvinění, kteří zpočátku důsledně za-
pírali, byli trpělivými politickými diskusemi orgánů Státní bezpeč-
nosti přivedeni k tomu, aby doznali úplnou pravdu o své činnosti. 
Nutno vyzdvihnouti též dobrou úroveň protokolů, které byly konci-
povány ve formě otázek, a značně tak usnadnily práci prokurátorům 
a soudu.7 
 Pokud se obvinění pokusili o politicky motivovanou obhajobu, 
byla tato úplně rozbita správně položenými politickými argumenty 
prokurátorů a senátu. 

Žaloba byla reálná, takže rozsudek se opíral o přesná tvrzení, která 
byla v původním řízení doličným materiálem a svědky zcela a téměř 
beze změny prokázána. 
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Veřejnou žalobu zastupovalo při procesu 5 prokurátorů, a to dr. Ur-
válek , dr. Vieska , dr. Kepák , Brožová  a Havelka . Zkušenost ukázala, že 
při tomto počtu intervenujících prokurátorů nemohly býti správně 
rozděleny úlohy a otázky, takže docházelo občas ke kolisím, zejména 
při různosti temperamentu a iniciativy prokurátorů. Tři závěrečné 
řeči prokurátorů (dr. Vieska , dr. Urválek , Brožová ) byly sice politic-
ky správně postaveny a vyváženy, ale neukázaly takovou údernost, 
jakou by nutně měla jedna pečlivě připravená řeč. Bude proto třeba, 
aby v budoucích velkých procesech intervenoval při hlavním přelí-
čení jeden, nanejvýš dva prokurátoři.

Předseda senátu (dr. Trudák ) řídil hlavní přelíčení po dokonalé 
přípravě s naprostou jistotou, otázky kladené obviněným byly velmi 
přiléhavé a závěry použité v odůvodnění rozsudku politicky správ-
né. Ostatní členové senátu (dr. Matoušek , dr. Bedrna  a soudci z lidu 
Kučera  a Polanecký ) rovněž ovládali procesní materiál a doplňovali 
činnost předsedy vhodnými zásahy. 

Obhajoba advokátů v důsledku drtivých důkazů mohla se opříti 
jen o osobní důvody a vlastnosti u jednotlivých obviněných s poža-
dováním mírnějšího trestu. Je nutno poukázat na to, že někteří z ob-
hájců stále ještě nejsou na takové politické výši, aby svůj úkol plně 
zvládli, a jejich vystoupení postrádá proto potřebné jistoty. Je nutno, 
aby se podrobili soustavnému politickému školení. 

c) Význam a využití procesu: 
Proces s Horákovou  a spol. se stal znamenitou politickou školou 

všeho pracujícího lidu, a to nejen u nás, nýbrž i v ostatních zemích 
lidové demokracie . Ukázal v pravém světle představitele kapitalis-
tické třídy, která, zbavena hospodářské a politické moci, nevzdala se 
naděje, že znovu získá své dřívější posice i za cenu války a porobení 
vlasti. Proces ukázal, jakými methodami bojuje buržoasie proti lido-
vě demokratické formě našeho státu, a potvrdil, že třídní nepřítel se 
neštítí ani sprostých kriminelních zločinů, aby dosáhl svého cíle. 

Veřejnost reagovala na proces zvýšením pracovního úsilí a hrdým 
vyhlášením nových socialistických závazků. Tak hlásila např. ČKD 
již druhý den procesu, že novými socialistickými závazky ušetřila 
podniku 240 000 Kč. To byla odpověď pracujících na zločinné poku-
sy domácí i zahraniční reakce. 

Po skončení procesu organisovalo min[isterstvo] spravedlnosti 
přednášky v závodech a na veřejných táborech lidu. Do této akce se 
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ihned zapojili prokurátoři Státní prokuratury. Ministerstvo sprave-
dlnosti provedlo instruktáž několika desítek referentů, kteří se roz-
jeli po celé republice a přednášeli v závodech a na veřejných schů-
zích o procesu a jeho politických závěrech. Tím se zvýšila politická 
uvědomělost pracujícího lidu a posílila jeho bdělost vůči třídnímu 
nepříteli. 

Současně min[isterstvo] spravedlnost i vydalo výnos všem sou-
dům a prokuraturám, v němž ukládá vedoucím, aby pro všechny své 
zaměstnance provedli politické a odborné školení o procesu, takže 
není justičního zaměstnance, který by se na tomto procesu nebyl po-
učil. Tím se zvýšila politická úroveň celého justičního aparátu. 

[…]b    

Rovněž při okrajových procesech bylo využito spolupráce rozhla-
su a tisku po dobrých zkušenostech z hlavního procesu.

Při všech přelíčeních konaných mimo Prahu byli přítomni zástup-
ci krajinského [sic] tisku, kteří byli předem intervenujícím prokurá-
torem o souzeném případu náležitě informováni. V průběhu procesu 
připravovali články pro tisk ve spolupráci s prokurátorem a vedou-
cími činiteli KSČ v kraji.

Při procesech konaných v Ústí nad Labem a v Liberci byly části 
hlavního přelíčení zachycovány na zvukový pás pro vysílání krajin-
ským [sic] rozhlasem.     

Naproti tomu nebylo použito fi lmu z toho důvodu, že již v procese 
s Horákovou  a spol. se ukázal tento způsob propagace neúčinným 
a nevhodným. Pořízené špatně seskupené záběry, promítané ve zvu-
kových týdenících, neměly na diváky předpokládaného účinku, to 
jest rozhořčení nad zločiny třídních nepřátel.

[…]c

 
Přípravou a projednáváním procesu proti M. Horákové  a spol. 

a dalších 35 okrajových případů vykonaly zúčastněné složky justič-
ního aparátu obrovský kus práce. Státní prokuratura žalovala celkem 
639 osob. Státní soud vynesl 10 rozsudků smrti, 48 trestů těžkého ža-
láře na doživotí a další tresty na svobodě v celkové výměře 7850 let. 
Byly uloženy peněžité tresty ve výši 12 145 000 Kč a vyslovena kon-
fi skace celého majetku téměř u všech odsouzených. Zproštěno [viny] 
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bylo 21 obžalovaných a u dvou osob bylo trestní řízení vyloučeno za 
účelem dalšího šetření. 
 Práce justičního aparátu má podstatný politický význam v údo-
bí zvýšeného třídního boje a zostřených forem útoků reakce. Široké 
vrstvy pracujícího lidu se obeznámily z procesů se skutečnými zá-
měry a cílem buržoasie, obohatily své politické uvědomění, naučily 
se rozpoznat zhoubný vliv záškodníků, usilujících o zmaření naší 
budovatelské práce, a poznaly způsob, jak mu čelit. 
 I když propagačně bylo z procesů velmi mnoho vytěženo, zdaleka 
nelze tvrditi, že bylo vykonáno zúčastněnými složkami justičního 
aparátu vše, čeho bylo lze využít politicky z materiálu tak bohatého 
a poučného.
 V budoucnu bude nutno ještě více se opříti o zkušenosti politic-
ky vyspělých soudruhů z ústředního výboru KSČ, za jejich pomoci 
a v součinnosti s nimi prohloubiti a zdokonaliti práci Státní proku-
ratury a Státního soudu tak, aby ve velkých politických procesech 
mohly spolehlivě a bez závady plniti svou významnou politickou 
funkci.   

Státní prokurátor:
Ziegler d 

NA, f. Ministerstvo spravedlnosti – tzv. Klosův archiv, nezpracováno.
Originál, strojopis – 20 s.

a V záhlaví umístěno razítko Státní prokuratury v Praze.
b  Vypuštěno 7 strojopisných stran obsahujících základní informace o procesech, 

které navazovaly na proces s M. Horákovou a spol.
c Vypuštěny 2 strojopisné strany obsahující hodnocení tzv. následných procesů.
d Vlastnoruční podpis.

1 Viz dokumenty č. 4, 5, 7 a 9.
2  Články o procesu s M. Horákovou  a spol. ze sovětského tisku viz dokumenty 

č. 114 a 116.
3 Články z polského tisku viz dokumenty č. 113, 118 a 121.  
4  Článek s parafrází textu, který o procesu s M. Horákovou  a spol. napsal dopi-

sovatel Daily Worker, viz dokument č. 104.   
5  Článek o procesu s M. Horákovou  a spol. otištěný listem Unitá, který je plný 

věcných chyb a dezinformací, viz dokument č. 115.
6  Míněna tzv. šedá kniha (Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice, 

Praha, 1950). Dle údaje v tiráži vyšla v nákladu 140 000 kusů, nikoliv 120 000.
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7  Při vyšetřování bylo používáno hrubého fyzického a psychického nátlaku. 
V žádném případě se obžalovaní nedoznávali na základě „trpělivých politic-
kých diskuzí“. Používání tzv. otázkových protokolů, ve kterých odpovídal vy-
šetřovaný na položenou otázku buď slovem „ano“, nebo „ne“, zavedli při vyšet-
řování „záškodnického spiknutí“ sovětští poradci. Právě k vyslovení souhlasu 
s položenou otázkou byli vyslýchaní nuceni často brutálními metodami. Viz 
např. KAPLAN, Karel : Největší politický proces, s. 117–123.     
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SEZNAM ZKRATEK

agitprop agitačně propagační oddělení
arch. j. archivní jednotka
ABS Archiv bezpečnostních složek
AKPR Archiv Kanceláře prezidenta republiky
apod. a podobně
atd. a tak dále
AV ČR Akademie věd České republiky 
BBC British Broadcasting Corporation
CIC Counter Intelligence Corps 
č. číslo
ČČK Československý červený kříž
čj. číslo jednací 
ČKD Českomoravská Kolben-Daněk 
čs. československý
ČSAV Československá akademie věd 
ČSD Československé dráhy 
ČSL Československá strana lidová 
ČSM Československý svaz mládeže
ČSR Československá republika
ČSRO Československý rozhlas 
ČSS Československá strana socialistická
ČSZ Český svaz zemědělců
ČT Česká televize 
ČTK Česká tisková kancelář 
D dokument
dok. dokument
dr. doktor
eds. editoři
f. fond
FF UK Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
fol. folio
gen. generál
hod. hodina
HŠ MNO Hlavní štáb ministerstva národní obrany 
Ing. inženýr
JRD jednotné rolnické družstvo
JSČZ Jednotný svaz českých zemědělců
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JSSR Jednotny sväz slovenskych rolnikov
JUC. kandidát obojího práva
JUDr. doktor obojího práva
JZD jednotné zemědělské družstvo
KAV NF krajský akční výbor Národní fronty
Kčs koruna československá
KDR Krajská družstevní rada
kol. kolektiv
KOR krajská odborová rada
KRD Krajská rada družstev
KPR Kancelář prezidenta republiky 
KSČ Komunistická strana Československa
KSS Komunistická strana Slovenska
KSSS Komunistická strana Sovětského svazu
KV krajský výbor
LM Lidové milice
MIO ministerstvo informací a osvěty 
MNV místní národní výbor
MUDr. doktor medicíny
MZV ministerstvo zahraničních věcí
NA Národní archiv
nar. narozen, narozena
NB Národní bezpečnost
NF Národní fronta
NOÚZ Národní odborová ústředna zaměstnanecká
n. p. národní podnik
NS Národní shromáždění
NSDAP Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei
OAV okresní akční výbor
OAV NF okresní akční výbor Národní fronty
ONV okresní národní výbor
OOR okresní odborová rada
OR odborová rada
OV okresní výbor
OV KSČ okresní výbor Komunistické strany Československa 
OZ oděvní závod
PF UK Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
pozn. poznámka
pplk. podplukovník
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PŠP Právnická škola pracujících
PVVZ Petiční výbor Věrni zůstaneme 
r. rok 
roč. ročník
ROH Revoluční odborové hnutí
RP Rudé právo
RSČ Rada svobodného Československa
RSŠ Rok stranického školení
s. strana, soudruh
SBS Svaz bojovníků za svobodu
SČM Svaz československé mládeže
SČN Svaz českých novinářů
SČSP Svaz československo-sovětského přátelství
SČSS Svaz československých spisovatelů
SČŽ Svaz československých žen 
sign. signatura
SNB Sbor národní bezpečnosti
SNP Slovenské národní povstání 
SOkA Státní okresní archiv
SOPVP Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých
spol. společníci
SS státní statek, strojní stanice, Schutzstaff eln  
SSS státní strojní stanice
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
STS státní traktorová stanice
SÚC Státní úřad pro věci církevní 
sv. svazek
SVS Sbor vězeňské stráže
TASS Tisková agentura Sovětského svazu
t. č. toho času
t. r. tohoto roku
tzv. tak zvaný 
UK Univerzita Karlova
ÚAV NF Ústřední akční výbor Národní fronty 
ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
ÚPŠ Ústřední politická škola
ÚRO Ústřední rada odborů 
USA United States of America (Spojené státy americké)
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ÚVOD Ústřední vedení odboje domácího 
ÚV ústřední výbor
VŽ KG Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
ZÚ zastupitelský úřad
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SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY

ARCHIVNÍ MATERIÁLYA) 

Národní archiv
fond 02/4 – Sekretariát ÚV KSČ 1945–1951
fond 100/1 – ÚV KSČ, Generální sekretariát 1945–1951  
fond 100/35 –  ÚV KSČ, Antonín Zápotocký 1945–1957
fond 100/24 – ÚV KSČ,  Klement Gottwald 1938–1953
fond 07/2 –  ÚV KSČ, Gustav Bareš 1949–1952
fond 100/52 – ÚV KSČ, Alexej Čepička 1947–1953
fond 100/4 – ÚV KSČ, Organizační oddělení, Marie Švermová 
1945–1951
fond 19/7 – ÚV KSČ, Kulturní a propagační oddělení 1945–1951 
fond 05/11 – ÚV KSČ, Bezpečnostní oddělení 1945–1968
fond Ministerstvo spravedlnosti, tzv. Klosův archiv
fond Ministerstvo informací a osvěty 
fond Ministerstvo vnitra – monitor 1950
fond Státní prokuratura Praha 1950
fond Policejní ředitelství Praha – všeobecná spisovna 1931–1940
fond Ústřední akční výbor Národní fronty  

Archiv bezpečnostních složek
fond 310 – Velitelství Státní bezpečnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky
složka T 2461/50 Proces s Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, 
Janem Buchalem a Oldřichem Peclem – trest smrti – milost neudě-
lena   

Archiv českého rozhlasu
fond Personální spisy 

Státní okresní archiv Písek
fond Rodinný archiv Di Lotti

Literární archiv Památníku národního písemnictví
fond Emil František Burian
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Zemský archiv Opava 
fond Krajský národní výbor Ostrava 

   EDICE DOKUMENTŮ B) 
BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel: Církevní 
komise ÚV KSČ 1949–1951. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Do-
plněk, Praha – Brno 1994.
Dopisy Milady Horákové. Pankrác 24. 6.–27. 6. 1950. Lidové noviny, 
Praha 1990.
VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – BABKA, Lukáš: Českoslo-
venská justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Úřad doku-
mentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2004. 

DOBOVÁ PERIODIKAC) 
Dikobraz 1950
Izvestija 1950
Květen 1950
L’Unitá 1950 
Le Monde 1950
Lidová demokracie 1950
Lidové noviny 1950
Mladá fronta 1950
Nová politika 1950
Pionýr. Škola a svět  1949–1950
Práce 1950
Rudé právo 1950
Říkáme lidem pravdu. Materiál pro osobní agitaci 1950
Svoboda 1950
Tribuna 1950
Trybuna ludu 1950
Vlasta 1950
Zpráva o Československu (Report on Czechoslovakia) 1950

D)  TIŠTĚNÉ PRAMENY
BERAN, Karel: Před soudem lidu. Proces s dr. Miladou Horákovou a je-
jími dvanácti společníky před státním soudem v Praze 31. května až
8. června 1950. Melantrich, Praha 1950.
BURIAN, Emil František: Pařeniště. Hra o věrnosti a zradě o šesti ob-
razech a epilogu. Praha, rok neuveden. 
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DVOŘÁK, Miroslav – ČERNÝ, Jaroslav: Žoldnéři války. Soudní proces 
s dr. Horákovou a spol. Mír, nakladatelství Svazu bojovníků za svobo-
du, Praha 1950.
Milada Horáková – K 10. výročí popravy. Rada svobodného Českoslo-
venska, Washington 1960. 
Milada Horáková. Sborník dokumentů, vzpomínek a fotografi í. Melan-
trich pro Klub dr. Milady Horákové, Praha 1990. 
NEULS, Jindřich – DVOŘÁK, Miroslav: Co se skrývalo za zdmi kláš-
terů. Ministerstvo informací a osvěty, Praha 1950.
NEUMANN, Stanislav Kostka: Anti-Gide neboli optimismus bez pověr 
a ilusí. Družstevní práce, Praha 1950. 
Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáková 
a společníci. Ministerstvo spravedlnosti – Orbis, Praha 1950.
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem 
Slánským. Ministerstvo spravedlnosti, Praha 1953.
RAIS, Štefan: Ve jménu republiky za socialismus a mír. Ministerstvo 
spravedlnosti – Orbis, Praha 1950. 
 

  MEMOÁROVÁ A DENÍKOVÁ LITERATURAE) 
FILIP, Ota: Sedmý životopis. Host, Brno 2000.
Gymnázium Český Brod 1919–1994. Almanach k 75. výročí založení 
školy. Český Brod 1994.
HEJDA, Jiří: Žil jsem zbytečně. Román mého života. Melantrich, Pra-
ha 1991.
HORÁKOVÁ, Šárka: Jan Přeučil. Muž taktní k uzoufání. Alpress, Frý-
dek-Místek 2007. 
HRUBÁ, Olga: Lidé kolem Milady Horákové. EMAN, Heršpice 1999.
JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků 1948–1958. Společ-
nost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2008.
KNAPP, Viktor: Proměny času. Vzpomínky nestora české právní vědy. 
Prospektrum, Praha 1998. 
MAŘATKA, Zdeněk: Paměti. Medicína, umění a život v osmi politic-
kých režimech. Karolinum, Praha 1997.
MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf: Čtyři české osudy. Paseka, 
Praha – Litomyšl, 2001.
RYCHLÍK, Jan: Deník 1955. Společnost pro Revolver Revue, Praha 
2006.
ZÁBRANA, Jan: Celý život. Díl 1 a 2. Torst, Praha 1992.
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   ČLÁNKY, ČASOPISECKÉ A SBORNÍKOVÉ STUDIEF) 
BÍLEK, Jan: Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou 
a R. Slánským. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 
a „případ Slánský“. Prius – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Brno – 
Praha 2005, s. 234–257. 
BLAŽEK, Petr: Rekonstrukce. Prameny k procesu s Miladou Horá-
kovou a jejími druhy. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4. Ar-
chiv bezpečnostních složek MV, Praha 2006, s. 199–219. 
BRABEC, Václav: Vztah KSČ a veřejnosti k politickým procesům 
na počátku padesátých let. Revue dějin socialismu, 1969, roč. 9, č. 3,
s. 363–385.
BURSÍK, Tomáš: „Národu jsem vždy věrně sloužila a vědomě niko-
mu škodu neučinila.“ Františka Zemínová. In: Securitas imperii, č. 14. 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Praha 2006, 
s.  271–280. 
FORMÁNKOVÁ, Pavlína: My, žáci, žádáme trest smrti. Mladá fronta 
Dnes, 16. 6. 2007, Kavárna, s. D/5.
FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Propaganda pro nejmenší. Dětská litera-
tura ve službách komunistických idejí. In: Dějiny a současnost, 2007, 
roč. 29, č. 1, s. 17–20.
FORMÁNKOVÁ, Pavlína: „Vypořádali jsme se s Horákovou, vy-
pořádáme se i s americkým broukem!“ Kampaň provázející proces 
s JUDr. Miladou Horákovou. In: Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1.,
s. 20−41. 
FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: UNCONQUERED – Nepo-
ražená. Komiks o Miladě Horákové. In: Dějiny a současnost, 2007,
roč. 29, č. 3, s. 12.
KOURA, Petr: „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh poli-
tického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. In: Sborník Archi-
vu ministerstva vnitra, č. 4. Archiv bezpečnostních složek MV, Praha 
2006, s. 149–169.
NAVARA, Luděk: Zachráníme Miladu! Mladá fronta Dnes,
26. 6. 2008, s. 10.
ŠÁMAL, Petr: Smrt talentovaného marxisty. In: Záhady českých dějin. 
Reader’s Digest Výběr, Praha 2005, s. 302–307.
ŠORMOVÁ, Eva: E. F. Burian: Pařeniště. In: Divadelní revue, 1993,
č. 2, s. 40–52 a 71–78.
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H)   ENCYKLOPEDICKÉ PŘÍRUČKY
BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Československé-
ho rozhlasu. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, místo vydání neuve-
deno, 1992. 
FIKEJZ, Miloš: Český fi lm. Herci a herečky. Díl I. Libri, Praha 2007. 
FIKEJZ, Miloš: Český fi lm. Herci a herečky. Díl II. Libri, Praha 2007.
KNAPÍK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953. Libri, 
Praha 2002.  
KUNC, Jaroslav: Česká literární bibliografi e 1945–1963. Díl I. Státní 
knihovna ČSSR – Národní knihovna, Praha 1963. 
KUNC, Jaroslav: Česká literární bibliografi e 1945–1963. Díl II. Státní 
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KUNC, Jaroslav: Česká literární bibliografi e 1945–1966. Díl III. Státní 
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Libri, Praha 2005. 
TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografi cký slovník XX. století. Díl I.–III. 
Paseka, Praha – Litomyšl 1999.
Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945. Ministerstvo 
obrany ČR – AVIS, Praha 2005.
WEISS, Hermann (ed.): Personenlexikon 1933–1945. Tosa Verlag, 
Wien 2003.    
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2001.
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BOUČEK, Jaroslav: 27. 6. 1950. Poprava Záviše Kalandry. Česká kul-
turní avantgarda a KSČ. Havran, Praha 2006. 
Církevní procesy padesátých let. Karmelitánské nakladatelství, Kostel-
ní Vydří 2002. 
ČELOVSKÝ, Bořivoj: Strana světí prostředky. Martyrium faráře Toufa-
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ČELOVSKÝ, Bořivoj: Uprchlíci po „vítězném únoru“. Nakladatelství 
Tilia, Šenov u Ostravy 2004.
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DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Milada 
Horáková o sobě. Klub Milady Horákové v nakladatelství Eva – Milan 
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rum pro studium demokracie a kultury, Brno 2000.
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KAPLAN, Karel: Druhý proces. Milada Horáková a spol. – Rehabilitač-
ní řízení 1968–1990. Karolinum, Praha 2008. 
KAPLAN, Karel (ed.): Kádrová nomenklatura KSČ 1948–1956. Ústav 
pro soudobé dějiny ČSAV, Praha 1992. 
KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. 
Doplněk, Brno 1999.
KAPLAN, Karel: Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“ Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1995.
KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha 1993.
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Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2002. 
KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK, Dušan: O cenzuře v Československu 
v letech 1945–1956. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994. 
KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Paseka, Praha 
– Litomyšl 2004. 
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Praha 1990. 
STEINER, Petr: Lustrování literatury. Česká fi kce v politickém kontextu. 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002. 
VAŠKO, Václav : Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu 
po druhé světové válce II. Zvon, Praha 1990.
VINKE, Hermann: Die DDR. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 
2008.
WEBER, Hermann : Dějiny NDR. Nakladatelství Lidové noviny, Pra-
ha 2003.

G)   FILM OVÉ  A TELEVIZNÍ DOKUMENTY 
Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (režie: Přemysl Freiman, 
1950)
Dopisy z cely smrti (režie: Marcel Petrov, 2008)
Proces H (režie: Martin Vadas, pracovní verze, premiéra 2009)
Případ Dr. Horáková (režie: Jan Mudra, 1990) 
To Vám přijde draho!  Neznámí hrdinové – Viktor Heller (režie: Roman 
Vávra, 2008)
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SUMMARY

„We want death penalty!“

A propagandistic campaign during
the trial with Milada Horáková 

Th is historical study and edition of documents focuses on a propa-
gandistic campaign during a show trial with Milada Horáková and 
twelve other defendants in 1950. It reconstructs several months’ pre-
paration for this trial on the basis of archive documents, its course, 
and its interpretation. It covers the organization of the „spontaneous 
response“ to this show trial in diff erent Czechoslovak regions and 
districts, where public meetings were held b ased on the instructi-
ons of the Central Committee of the Communist party and resolu-
tions calling for severe punishment of „traitors“ were signed. It also 
shows that this campaign even involved children and unveils one 
of the saddest examples of manipulating children. Pupils in schools 
were forced to write resolutions demanding severe punishment of 
the „traitors“ while being „discreetly“ questioned about their parents’ 
statements about the trial at home. 
 Th is edition also covers the role of Czechoslovak press, ra-
dio, fi lm, and even theatre in the campaign and describes how the 
world’s media inf ormed about the t rial. 
 It covers calls for clemency sent to president Klement Got-
twald by individuals and organizations from the West. In addition 
do documenting the responses from the free world, it also mentions 
Czechoslovak citizens who petitioned for the life of Milada Horáko-
vá, Jan Buchal, Záviš Kalandra and Oldřich Pecl and thus immediate-
ly drew the Communist secret police’s attention towards themselves. 
Th e study also focuses on historical documents that interpret the 
trial and the campaign.
 Th e campaign accompanying Milada Horáková’s trial was 
one of the most bombastic propagandistic projects during the com-
munist era. Its goal was to show clearly the way that communists 
would deal with their opponents and also to show that they do not 
hesitate to sentence even a woman, a mother of a minor child, to 
death.
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