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Je zapotfebi skutecne citlivosti v praci s lidmi. My 
nejsme feznici. Nase strana nejsou jatka. To je prace 
se zivymi lidmi, citlivymi lidmi, kde i rozum, i city 
hraji svoji ulohu. 

Dr. Gustav Husak 

na zahjovem plenu UV KSC 1969 

Lidstvo tragicky nerozdeluje . . . to, ze v nekterych 
zemich byly tovarny vyvlastneny, nybrz to, ze v nekte
rych zemich se uziva mucicich nastroju. Socialisticke 
hnuti vzniklo z vice motivu, nez kolik vladnouci komu
nisticka skupina hodla do sebe pfijmout, z vice citu, 
nez kolik je ochotna odpustit. 

Ferdinand Peroutka 
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PREDMLUVA EDITORO 

Poslyste tedy, co se mi pfihodilo, 
abyste vedeli, ze bych nikomu neu
stupoval proti pravu ze :c:trachu ze 
smrti a v te neustupnosti bych tfoba 
i zahynul... Nase fyla Antiochia 
prave ufadovala, kdyz jste se vy 
usnesli hromadne s.oudit tech devet 
vojevudcu... usneseni protizakonne, 
jak jste v pozdejsim case vy vsichni 
usnesli. Tehdy jsem se ja jediny 
z prytanu vam postavil na odpor, 
aby se nedelalo nic proti zakonum 
- a hlasoval jsem proti.

A ackoli byli fecnici hotovi me
zazalovat a zatknout a ackoli vy 
jste je k tomu pobizeli a kficeli, 
domnival jsem se, ze radeji musim 
na ·strane zakona a prava podstou
piti vsechna nebezpeci, nezli ze 
strachu pred vezenim nebo smrti 
se pfidat k vam, kdyz se usnasite 
o vecech nespravedlivych.

Plat6n, Obrana Sokratova 

Rikam si, ze V tom neustalem 
zapasu o lepsi pfisti naroda a lid
stva stal jsem na strane dobre. To 
vedomi staci, aby zivot cloveka byl 
krasny, a jak se fika, sfastny. 

T.G. Masaryk, Svetova revoluce 
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Od veku do veku, jako od pilife k pilifi, klene se 

skvely oblouk myslenek a mravnich zcisad dvou filo

sofu. Jejich vyroky jseme pouzi!i jako uvod k pfed

mluve nasi Zprcivy. 

Zamerne. Protoze exaktne vyjadfuji ncizory a pro

gram lidi, jejichz ,osudy byly i osudy nasimi; fadu 

z nich duverne zncime a o jejich praV'domluvnosti 

nepochybujeme. 

Nyni, kdy sama existence nejednoho z nich je ohro

zena lzi, polopravdami a hrozbami ncisili, my, povzbu

zeni citiivosti nciroda vuci pravde, ocenu1ice jeho 

nepoddajnost a statecnos·t, pfedklcidcime svedectvi lidi, 

ktefi ztrati!i nejlepsi leta sveho ziv,ota ve vezenich nasi 

zna.silnene vlasti, ktefi byli urcizeni a ponizovani, lidi, 

ktefi sv·e vlasti zustali verni a z nichz tak mnozi bojo

vali na vsech frontcich prvni i druhe svetove vcilky, 

aby pak za odmenu poznali .,spravedlnost" importovanou 

k nam z ciziny, aby byli pfesvedcovcini ne slovy, ale 

hladem, zimou, temnicemi, ranami klacku a obusku. 

Vedeni snahou zduvodnit hlavni aspekty cinn,osti 

K 231 ode dne zalozeni do jeho zciniku, pfedklcidcime 

v•efejnosti malou cast dokumentu shromazcfovanych 

nasi komisi. Jsou to vesmes svedectvi o pomerech ve 

vysetfovacich ci soudnich vazbcich a ve v·ykonu trestu 

v padescitych letech. 

Nikdo ne,odhadne, kolik hodnot bylo zbytecne ztra

ceno, kolik umeleckych a vedeckych del nespatfilo 

sve'tlo sveta, kolik znamenitych lidi ztratilo svci nejpro

duktivnejsi Zeta primitivni, neucelnou dfinou. Dnes je 

situce tak.ova, ze mnozi postizeni z nasich fad zemfeli a 

velkci v·etsina byvalych veznu, i za pfedpokladu, ze by 

rehabilitace byly nekdy obnov'eny, nebude zcidat o nic, 

krome klidu. 

Za sve cinnosti v r. 1968 odmi'tl K 231 uvefejnit 

matericily nasi komise, aby v napjate dobe nepobufo

valy vefejnost a ve vife, ze nase dobrci vu.le a snaha 

po vseobecnem smiru bude ocenena. Bohuzel, nestalo 

se tak. Vsechno to, o co jsme usilovali a v co jsme 
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verili, je dnes na dlouhou dobu znovu ztraceno. V nasi 

vlasti opet aut,okraticky vladnou lide, ktefi okupaci 

vydavaji za bratrskou pomoc, snazi se otupovat sv·e

domi, kfivit pater. Ale my nechceme a nesmime prestat 

videt veci tak, jak jso-u, prestat rozeznavat pravdu od 

lzi; nechceme se hlasit k nazorii.m, ktere nezastavame, 

a nikdy neuzname za predstavi'tele statu a reprezen

tanty nasich narodii. ty, jimz nevefime a ktefi svou 

zradu prokazali. 

Presto - nebo prave proto - ze soucasny svet, zdci 

se, ztraci v'iru v nektere hodn.oty, o nez jsme se opirali 

my, pokladame za vhodne zverejnit fakta, ozvat se. 

Mlcet by mohlo znamenat, ze se dobrovolne zfikame 

prava zal.ovat zlociny, k nimz doslo. Nelze povazovat 

za bezucelne rehabilitovat pfipady dvacet ci vice let 

stare jen proto, ze jsou tres'tne promlceny. M,oralni 

otazka, jiz tyto stare zlociny polozily kazdemu jednot

livci v modernim svete, je prilis zavazna a politicky 

stale ziva. 

Nechavame proto kazdemu jednotlivci na uvcizenou, 

do jake miry, nebo zda vii.bee, je to, co bude cist, 

pravda. Vice nez stotisicove spolecens'tvi byvalych 

politickych veznii. ma v zive pameti popravene, utlu

cene a zmrzacene, ale vy, ktefi jste dosud nevedeli 

nebo neverili, ctete, zamyslete se, rozhodnete sami. 

Aby se to uz nikdy neopakovalo ! 



ZACATEK 



VSEM CINOVNIK-OM I CLENDM NA V:E:DOMt. 

CINOVNIK-OM DOKUMENTACNI KOMISE 

K PROVEDENI 

Dokumentacni komise potfebuje urychlene shromaz

dit prukazny material .od svych clenu o hrubem poru

sovani zakladnich lidskych prav a zneuziti moci v dobe 

jejich veznem. Tento material musime soustfedit 

v ustfednim sekretariate, abychom meli podklady proti 

jednotlivcum, ktefi se takto provinili. 

Tento dokumentacni material pouzijeme : 

1. Tam, kde bylo jednano prokazatelne protizakonne,

k podani podnetu k trestnimu stihani

2. K vefejne publikaci (tisk. rozhlas, televize, vefejne

vyvesky).

3. :Zadame Vas proto, abyste neprodlene vyzvali vsechny

cleny naseho klubu ve svem okrese, aby na ustf.

sekretariat klubu dokumentacni komise posilali pi

semne vyliceni takovych pfipadu, ktere bud' sami

prozili, ci pfi kterych byli ocitymi svedky, nebo o

kterych se jinym verohodnym zpusobem dovedeli.

Tyto zpravy musi byt co nejpfesnejsi, co nejspoleh

livejsi a vecne.

Ve vyliceni uvecfte: 

a) Jmeno pachatele. pfipadne jeho popis a pfezdivku.

b) Jmeno postizeneho, pfip. jeho popis nebo blizsi udaj.

c) Vyliceni cinu.

d) Misto a d.oba cinu. 

K vyliceni pfipadu je nutne uvest vsechny blizsi

podrobnosti, pfipadne svedky a podepsat se plnym 

jmenem s adresou. 

Dale nam sdelte veskere skutecnosti, ktere by nas 

mohly pi'-ivest k zjisteni a osvetleni dalsich pfipadu, 

kdyz jste sami pfimymi svedky nebyli. 

Tyto zpravy p.odavejte ve dvojim vyhotoveni a citelne. 

(Obeznik Dokumentacni k.omise) 
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PR!P AD M!ROV 

Znam Lauera jako poctiveho pra
covnika s velmi lidskym zachaze
nim s odsouzenymi. 

Svedek ppLk. J. Karvcinek 

Na zaklade provedenych dukazu 
dosel soud k zaveru, ze pouziti 
obusku pfislusniky SNV v Syrovi
cich bylo opravnene a prubezne 
k.ontrolovano dohlizejicim prokura
torem i poslanci Narodniho shro
mazdeni. Nacelnik kpt. Lauer jed
nal spravne, upozornoval pfislus
niky a durazne dbal na spravne
pouziti obusku.

JUDr. A. Srp 
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VECERNi PRAHA, 27. DUBNA 1968 

Zvedava kamera dokazaLa v posLednich tydnech, kdy 

meta d.ostatek prostoru, ze je vynikajicim teLevisnim 

cyklem. Do seznamu jejich uspechu pribyl nyni dalsi. 

Reportaz z veznice Mirov' a beseda s predstaviteLi 

ministerstva vnitra pusobiLa mocneji, nez muze na 

tema poru!iovani zakonnosti, rehabiLitace a odsouzeni 

star(Jch nespravnych metod tisk. 

Setkani byvaLych veziiu s bacharem, ktery patril 

k nejobavanejsim, melo vetsi dramaticnost, nez muze 

mit napsana divadeLni scena. Za timto dramatickym 

konfLiktem, ktery vytvofii zivot, vsak nezustaia ani 

beseda, v' niz se otevfene hovorilo o otazkach jeste 

nedavno tabuizovanych a prave v te·to reLaci odtajne

nych. 

(Misto) dne 10.5.1968. 

Vazeni kamaradi : 

Vee : svedectvi k televisnimu vysilani ,,Mirov - kpt. 

Smrcka." 

Prosim o pfedani me pfipominky do televise a k 

televisnimu vysilani z Mirova ohledne soudruha kpt. 

Smrcky. 

Soudruhu kpt. Smrcko : Vzpomente si na 15. prosinec 

1951, kdy jste jen asistoval u pfebirani transportu 

muklu z (misto), ceho jste se na techto lidech dopustili. 

Ja (jmeno), mukl tuberak, byl jeden z nich. Vy jste 

samozfejme nejednou na nadvori prohlasil, kdyz jsem 

se jen dovolaval lidskosti, ze mate na vyleceni tuber

kulosy bunkr. Z toho autobusu, kde jsme byli namac

kani jak herinci, vystoupili jsme pod bra.nu. Vy jste 

nas vsak vyhnal na dvur, kde jsme plne ctyfi hodiny 

stali na mrazu a cekali, az se uracite nas pfevlekat. 

Pohled to byl strasny. Kdyz jsme s narucim svrsku ze 

skladu vybehli kazdy, nekdy i bosy do snehu, nebot 

mezi nami byli lide i bez nohy, a tern to dele trvalo, 

nez se oblekli. Soudruh strazmistr Smiraus nas tehdy 
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pfevlekal. Vy jste pouze ,,jen asistoval", ale vsechny 

tyto nelidskosti mohu podle sveho svedomi pfipsat na 

vase konto. Presto, ze s. strazm. Smiraus nebyl tez 

tehdy svaty, ale jemu se to necha jiz prominout, nebof 

vy jste byl iniciatorem vsech techto nelidskosti : 

Dale jen si vzpomente s. kpt. Smrcko na den 

(datum) v roce 1953 nebo 1954 (pfesne je uvedeno 

v raportni knize}, kdyz jste me ze sedmeho oddeleni 

v noci v 10 hodin vedl do korekce spolu s kamaradem 

(jmeno) do bunkru bez raportu o svem vlastnim mz

hodnuti bez me viny: Neboi'., kdyz jsem sel za tfi dny 

z korekce k raportu, byl jsem nacelnikem, ktery drzel 

raport, osvobozen. Bylo tehdy pfes 20 stupnu mrazu, 

ja pod mokrou dekou jsem lezel na betone v korekci, 

k tomu trpici tuberkulosou, kterou jsem dostal ve 

vezeni. Diky tez Mirovu, ze tento stav se mi zhorsil, 

neboi'. kdyz jsem pfisel z (misto) na Mirov, jsem 

5 mesicu chodil na osetfovnu pfi teplote 38 stupnu 

jiz rano, jsem musel chodit pracovat na kanal, a 

v Kablu plne ctyfi mesice. (Je uvedeno v lekafske 

knize teploty). 

Tam tehdy lecil st. strazm. Kadlcik, ktery mel roz

hoduj ici slovo, nikoliv lekaf! 

To jsem vsak odbocil ,,od toho cestneho cloveka 

s. kpt. Smrcky", i ja jsem pouzil tech cestnych slov,

kdy se tak necestny clovek dovolava pravdy :

Stacily mi jen ty dny, co jsem byl v korekci, abych 

mel pamatku dodnes a stal se mrzakem. Po tomto 

pfechlazeni propukla u me tuberkulosa zlaz a nad

varlat. Proto si tak dobfe ja pamatuji s. kpt. Smrcku. 

Co se dovolaval kamarad Rambousek v televisi, jak 

Smrcka dokopal toho chodbafe na 8. oddeleni, jmeno

val se (jmen,o), ktery pfisel od neho s oddeleni ke mne 

do dilny na Kablo, kde me tez vsechno fekl o kpt. 

Smrckovi. Mozna, ze s. kpt. Smrcka zapomnel, nebof 

Karl H. Frank si tez na nic nepamatoval : Toto sve

dectvi mohu s. kpt. Smrckovi i pfimo do oci fici. 
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Toto jsem sam na vlastni kuzi pr,ozil, a co jsem videl 

a slysel za tech 9 a pul roku na Mirove, nebylo malo. 

S pozdravem (jmeno, zakl. cislo a adresa) 

K reportazi z Mirova. 

Klub 231 politickych vezi\u 

Praha 4, ul. Vavfinova 1170. 

Se zajmem sledoval jsem dne 28.4.1968 Vasi reportaz 

z trestnice na Mirove. Sam jsem prozil delsi dobu 

v teto trestnici ve vykonu sveho trestu pod cislem 

(000) jako nyni politicky vezei\, tehdy sprosty zloci

nec od roku (rok) do r. (rok). Vzpominam si na teh

dejsiho dozorce Smrcku, ktery pfi reportazi nekolikrat

daval cestne slovo, ze nikdy zadneho potrestaneho

neuhodil. Ja jsem byl tehda nemocny a mel jsem povo

len od svych chudych rodicu balicek. Balicek dosel do

trestnice Mirov, ale protoze v balicku byla rozemleta

kava, caj a salam, kterezto veci z nafizeni spravy

ustavu se nemely posilati, ja to vsak nevedel a domu

neoznamil, nebyly mne tyto pozivatiny vydany, prave

strazmistrem Smrckou.

Na chodbe strazmistr Smrcka otevfel balicek, salam, 

caj, mletou kavu dal stranou, ktere si tarn ponechal 

a zbytek peciva mi vydal, bylo to v roce (rok) v mesici 

unoru podle zaslaneho dopisu z Mirova domu, kdy 

byla v kriminale nouze a mne bylo lito, ze tyto veci, 

ktere moje rodice jako proletafi tezko sehnali a mne 

poslali, nebyly mne vydany. Proto v rozcileni a litosti 

jsem fekl, ze je to zlodejna. Strazmistr Smrcka me 

hned dal k raportu a potrestani, druhy den jsem dostal 

trest 7 dni korekce. Smrcka sam me do korekce 

odvedl, ktera byla v bungru pod 7 oddelenim. Druhy 

den dalsi p:risel se Smrcka na me podivati s dozorcem 

Dzbankem, vyslechnuv me hlase,ni, tehdy obvykle, 

zeptal se mne, zda vim, proc jsem v korekci, :rekl jsem 

ze vim, nacez Smrcka fekl, ty sycaku, to mas za tu 

zlodejnu. Tim myslel muj vyrok pfi nevydani casti 

balicku, ihned ke mne pfistoupil a dal mne nekolik 
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facek, ze jsem se svalil na zem. Strzm. Dzbanek vysel 

z korekce a prinesl vodu s kbelikem, ktery stal za 

dvefmi, a tou mi polil, nacez oba odesli. Z techto 

facek se mi zatmelo v hlave a snad bylo poraneno 

ucho, nebof mi pak dlouho z ucha teklo, ale lccen 

jsem byl az po vyprseni trestu z korekce, ale vylecen 

jsem nebyl a na to zranene ucho dale spatne slysim. 

Tuto okolnost ms:>hu nepfimo dosvedciti svymi zasla

nymi dopisy. Oznamuji Varn to jako dalsi dukaz prav

divosti tvrzeni kpt. Smrcky, zejmena z jeho cestneho 

slova nekolikrat Dpakovaneho, ze nikoho netloukl. 

OkolnDst tuto jsem kdykoliv ochoten pred kymkoliv 

potvrditi. 

(Misto) 14.5.1968 S pozdravem 

(jmeno, plna adresa) 

DEN1K PRACE, 1. SRPNA 1969 

UZAVRENl PR!PADU ,,M1ROV" 

V teteviznim vysilani publicistickeho pofadu ,,Zve

dava kamera - Kontrola" dne 26.4.1968... i pozdeji 

v pisemnych podanich obcanu, byly vzneseny stiznosti 

i kriticke pfipominky k nespravnemu jednani nekte

rych pfislusniku Sboru napravne vychovy. Zvlastni 

inspekce ve svem setfeni potvrdila, ze jakekoli ne

spravne jednani pfislusniku, jez nebylo v souladu 

s pla'tnymi pfedpisy, by[o vzdy feseno bezprostfedne 

po zji§teni nespravneho postup·u a v·yvozeny odpovi

dajici zavery. Zasadne je tfeba odmitnout obvineni, 

ze by jednani pfislusniku by.la svevolna. K ojedine

lemu poruseni pravidel (pfedpisu) dochazelo pfi feseni 

konfliktnich situaci, ktere v te dobe vznikaly nekazni 

veznu nebo objektivnimi podminkami v ustavu. Pre

vazna vetsina kritizov'anych pfislusniku byla jiz 

v uplynulych letech propustena ze sluzeb SNV. Pouze 

u dvou pfislusniku, jejichz nespravne jednani nebylo

zname, by.la pfijata kadrova opatfeni, umerna jejich

provineni.
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Pfedmetem kritiky byl rovnez zpusob vy1wnu ka.zen

skych trestu v tzv. ,,korekci". Mistnosti, v nichz se kiizen

ske tresty ,,korekce" vykonii.valy, byly jiz v· roce 1953 

jako neodpovidajici zruiieny. 

Setfeni zvlii.iitni inspekce niicelnika Sboru nii.pravne 

vychovy CSR bylo znacne obtizne a niirocne. V mno

hych stiznostech byly popisovii.ny udii.losti ktere stezo

vatel sii.m neprozil, ani nebyl jejich svedkem, ale 

dovedel se o nich z vyprii.veni druhych, nebp se do

mnival, ze existovaly. Cast stiznosti byla podiina na

pr,osto zamerne a tendencne. Mnoho stezovatelu a 

svedku, mezi nimi i 0. Rambousek, opustili v uplynu

lem roce uzemi republiky a nehodlaji se vrii.tit. Pres 

viiechny tyto potize se podarilo zvlaiitni inspekci ziskat 

dostatek dukazneho materiiilu pro zaujeti konecnych 

ziiveru ke viiem proverovanym problemum. 

VECERNi PRAHA, 14. R.i.JNA 1970 

ZASLUZNY CIN CESKOSLOVENSKE TELEVIZE 

Vcera vecer vysilalo studio Ceskoslovenske televize 

v Ostrave publicisticky pofod .o veznici na Mirove. 

Vysilalo jej proto, aby uvedlo na sprii.vnou miru obvi

neni vznesena v jinem publicistichem televiznim pofo

du o teze veznici. Vladimir BranislaV' natocil a v dubnu 

1968 se v televizi vysilal pofod o tomto nii.prr;wnem 

zarizeni, ktery se lzive, hrubymi pomluvami dotykal 

cti i tezkych pracovnich podminek prisluiiniku · Sboru 

nii.pravne vychovy. 

P.ofod ukii.zal politicke priciny, souvislosti a i pn

padne niisledky (kterych by se bylo doscihlo, kdyby se 

- podle prdni K-231 - dostali na svobodu skutecni

zlocinci). Bylo by to dopadlo - a to vedeli jiz tehdy

poctiV'i, cestni lide v naiii zemi - pfesne jako v roce

1956 za kontra.revoluce v Mad:arsku. A o to tehdy iil.o

i tem ,,publicist-um" typu Branislav, Skutina a spol.

J e to vynikajici cin, ze ostraviiti tel,evizni pracovnici 

klidnou, nepatetickou formou (kterii. tak ostre kontra-
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stuje s onim hysterickym tonem jiz zmineneho pofadu 

z roku 1968) a pfesvedcivymi obrazovymi i mluvenymi 

zcibery dokcizali vrcitit cest tem, ktefi plni v uniforme 

svou pov'innost v zcijmu ncis vsech. 

Jfrina Klimentova 
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BORY 

Jsou to zlocinci. Nejsou tarn v zad
nych laznich. Byli zbaveni svobody 
vyrokem soudu, tedy zcela legalne. 

Vankovic, pomocny prokurator 
mesta Moskvy 

Soud je odsoudil k ztrate svobody, 
nikoli ke ztrate zdravi. Krutost 
jejich trestu neodpovida povaze 
jejich zlocinu. 

Vladimir Bukovsky, sovetsky 
politicky v·ezeii 
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(Misto) 22.IV.1968 

Vazeny pane (.funkce)! 

Na zaklade pfispevku (jmeno) v (noviny) a clanku 

(jmeno a nazev) v (noviny) dne (datum) povazuji za 

svou povinnost oznamit Varn toto : 

Byl jsem spolu s vetsi skupinou profesoru a studentu 

odsouzen koncem (mesic) v (misto) podle par. (cislo) 

a pocatkem (mesic) jsme byli dopraveni na Bory. 

Pfisli jsme tarn tedy pfed dosazenim Safarcika za veli

tele veznice. Byli jsme zamestnani ve ,,Waldesu" vyro

bou a nasivanim patentek, knofliku, zaviracich spen

dliku a podobne. Velitelem teto dilny byl st. strzm., 

jehoz jmeno jsem zapomnel, snad mi zni Kraus. Mel 

pfezdivku ,,Sedy vlk". V dobe meho vezneni na Borech 

se k nam politickym choval temef korektme. U jednoho 

stolu s nami pracoval major gen. st. Rene Cerny, od 

ktereho jsme se ucili anglicky. 

Pamatuji se velice pfesne na den, kdy nastoupil 

Safarc:k. Kdyz pfisel do dilny, cele prosti'.'edi se mu 

zdalo pfilis familierni (mnohy z nas nemel na hlave 

cepici, neb.o si pfes zidli pfehodil vezensky kabat). 

Safarcik na nas zacal fvat. Nejprve jsme byli pfekva

peni, protoze kficel naprosto bezduvodne. Po chvili 

major Rene Cerny vstal a fekl : ,,Nevim, kdo jste vy, 

protoze jste se zapomnel pfedstavit. Ja jsem major 

generalniho stabu Rene Cerny a chtel bych fici toto : 

vetsina z nas je odsouzena naprosto nespravedlive 

a mame p.odano odvolani, takze rozsudky nejsou pra

voplatne. Prosim, abyste se podle toho choval. Nehlede 

k tomu, ze tradice v tomto state a celem civilisovanem 

svete veli chovat se k politickym veznum ponekud jinak 

nez ke kriminalnim". Safarcika to viditelne zarazilo, 

ale velmi jedovate fekl majoru Cernemu, ze si to 

s nim jeste vyfidi. Potom musel kazdy z nas fici vysi 

trestu, ke kteremu byl odsouzen. Povzbuzeni vystoupe

nim majora Cerneho, zadali jsme my studenti, aby nam 

bylo povoleno obdrzet odbornou literaturu a na celach 

po praci studovat. Safarcik vyzval studenty, aby po-
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vstali. Bylo nas asi 30. ,,Sedy vlk" si musel poznamenat 
nase jmena. Druhy nebo treti den jsme putovali na 

samovazbu do pece vytecniku jako Trepka, Benes 

a p,od. Tak se na Borech rozpoutala ucinena hruzo

v lada. 

Uvedene udalosti byli pritomni : pfevor (jmeno) 

z (misto), pfevor (jmeno) z (misto), dale nase skupina 

v cele s (.funkce, jmeno) a dalsi osoby, ktere zjistit 

v evidenci na Borech pro Vas jiste nebude problemem. 

Pronasledovani majora Cerneho se ·stale stupnovalo. 

Konec uz vim jen z doslechu, ponevadz jsem mezitim 

byl pfevezen do (mis'to) a pozdeji do Jachymova. 

Jsem hluboce pfesvedcen, ze poprava Rene Cerneho 

na Borech byla vyvrcholenim osobni nenavisti 

Safarcika. Major Cerny, uz s opratkou na krku, pry 

zvolal : ,,Umiram za svobodne Ceskoslovensko !" a 

Safarcik pry mu za to dal jeste facku. 

Zadam Vas proto, pane (funkce), abyste uvazil, zda 

by nebylo spravedlive posoudit podil Safarcika na 

justicni vrazde majora generalniho stabu Rene Cer

neho a vyvodit z toho patficne dfrsledky. 

(Jmeno, plna adresa.) 

Spoluvezne prosim, aby vydali svedectvi a pomohli 

tak ocistit pamatku majora Cerneho, ktery celou valku 

bojoval po boku spojencu, aby pak ztratil zivot v osvo

bozene vlasti. 

Pfislusniky Statni bezpecnosti a vezenske strazce 

vyzyvam, aby si udelali pofadek mezi sebou a sami 

vydali zlocince ze svych fad soudu. Budou-li je nadale 

kryt, · nemohou ocekavat od siroke verejnosti nic jineho, 

nez ze je bude posuzovat vsechny podle stejneho 

mefitka. Vim, ze jsou mezi nimi i slusni lide, je mi jich 

lito ze nespravedlive pocifuji tihu opovrzeni, zejmena 

kdyz je davana najevo i clenum jejich rodin. Tim spise 

by meli pochopit, ze je hlavne v jejich zajmu, aby 

sami aktivne pomohli ocistit sve fatly a ziskat tak 

duveru obcanu. Za:tim se mi nezda, ze by se neco 

takoveho delo ... 
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(Jmeno, plnci adresa.) (Misto) dne 7.5.68. 

Moje zprava a pripadne i osobni svedectvi na nektere 

dozorce ve veznici Bory v Plzni 

Dne (datum) by! jsem odsouzen Statnim soudem 

v Fraze na Pankraci za zlocin velezrady na (pocet) 

roku nucenych praci a (suma) pokt:1ty. Skutkova pod

stata : jedno dokonale prevedeni pres hranice. 

Po odsouzeni dne (datum) 195 jsem byl spolu 

s dalsimi vezni v autobusu odvezen do veznice Bory 

v Plzni. Eskortovani jsme byli tak, ze kazdy z nas 

mel ruce pred sebou a na nich samozaviraci zelizka, 

a mezi prsty drzic sve osobni veci, coz byla krabice 

od margarinu. 

P.o projeti hlavni brany na Borech, byli jsme uvitani

skupinou dozorcu v uniforme SVS. jako mne tehdy 

jeste neznamy Brabec, Kramer, Valm, Trepka a jini, 

ktefi nam rychle otevreli dvefe u autobusu a zacali rvat, 

rychle poklusem z autobusu do hlavni chodby v bu

dove. Zde nam byla pouta velitelem pankracke eskorty 

odebrana a nastoupili jsme k zapsani do prijimaci kan

celare, kde jsem mel moznost poznati dobre ziveneho 

a hloupe naduteho prislusnika SVS Kramra, ktery 

zacal rvat na vedle mne stojicih.o Sveda jmenem Hji::ilm 

ze Stockholmu, ktery mu posunkem cizince dal najevo, 

ze nerozumi, na co se ho Kramer tazal a zachoval 

svuj seversky klid a nenechal se timto Kramrem 

vyprovokovat, coz s tim tento zfejme nepocital. Kdyz 

i v dalsich minutach se nemohli domluvit, pi-ihlasil 

jsem se, zda m.ohu jeho nacionale tlumocit pomoci 

nemciny, kterou Hji::ilm dokonale ovladal a pomoci to

hoto jazyka jsem s nim vedl cely vecer rozhovor 

jeste na Pankraci na eskortni spolecne svetnici. 

Za zminku stoji, ze tohoto Sveda nutili v Fraze 

u vyslechu k priznani prumsyl. spionaze, ktera spo

civala v tom, ze Hji::ilm pfed odletem do Stockholmu

zakoupil si po ceste po Fraze nejaky vylepseny varic

a jeste nejake drobnosti, ktere vlozil do sve aktovky

a jel na letiste. Zde byl zatcen a odvezen k vyslechu.
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Pfestoze Hjolma slehali pfes chodidla, nemohl se 
pfiznat, a presto jej stat. soud odsoudil na 3 roky. 
Mezitim se do teto veci vlozil jeho Svedsky vyslanec 
a vysledek byl ten, ze na navrh tehdejsiho ministra 
A. Cepicky vlada Ceskoslovenske republiky pro dobre
pfatelske styky se Svedskem jeho trest amnestovala
a Hjolma vyhostila.

Kdyz se vratim zpet musim fici, ze po tomto zapsani 
si Brabec vybral nas par veznu k skladani pytlu se 
svrsky a odnaset je hlavni chodbou. Zde jsem tuto 
prvou hodinu poznal Brabce, jak svym zpusobem, 
zfejme uz davno pfed ;nami nekolik let vyzkousenym, 
se zeptal prave asi 50 leteho vezne, ktery nesl prave 
jeden pytel, za co tarn je, kdyz odvetil tento, ze je 
faraf, uhodil jej Brabec vsi silou pfes oblicej, az vezen 
pytel pustil. Cekal jsem, ze pujde i na me s takovou 
primitivni zaminkou pro svoji uz tak pokrocilou sa
distickou nemoc, ktera v jeho ocich pfimo bujela 
a cekala kazdy den nekolik obeti. Uvazoval jsem, jak 
bych se v takovem pfipade mel zachovat. Seznal jsem, 
kdyz provedu obranu, bude to kvalifikovano jako 
vzpoura, nedovolaje se nikde pomoci, mohl bych byti 
i utlucen. Brabce jsem se uz nedockal a pro tuto prvou 
hodinu byl uz zfejme nasycen, a tak na me doslo 
az V hotline dalsi. 

Byli jsme odvedeni do sklepa, kde byly korekce a 
sklad vezenskych svrsku. Zde jsme se museli vysvleci 
do naha a svoje dosavadni svrsky civilni polozit pfed 
sebe .. Potom na rozkaz Brabce jsme udelali dva kroky 
vpfed a zde uz zdejsi chodbafi jmenem Dvorak a 
Miiller pfipravili svrsky veze11.ske. Pfi oblekani kalhot 
jsem zjistil, ze u nich nejsou sle a ani zadny jiny 
zpusob pfipevneni na telo, a tak me napadlo, zeptat 
se vedle stojiciho chodbafe, zda bych mohl p,ouzit me 
dosavadni sle civilni. Chodbaf jmenem Dvorak na toto 
nezareagoval a vedel dobfe, co to bude pr.o me zna
menat. A skutecne, s druhe strany chodby Brabec 
zaslechl muj sepot a pfihnal se ke mne a povida, 

23 



co se mam co bavit s chodbafem a uhodil me s 

kazde strany pfes oblicej. 

Po vystrojeni jsme byli rozdeleni. Ja jsem pfisel 

na odd. C., kde byl velitelem Trepka. Pod timto veli

t.elem slouzili ti nejhorsi a nejkrutejsi pfislusnici jako 

Raska, Kubat a jini, jmenem mi neznami. Pracovni 

napln byla vyhradne drani pefi, a to denni norma 

na 8 hod. 60 dkg. sedraneho pefi, coz bylo absolutne 

nemofoe pfedvest. Ve skutefnosti to bylo tak, ze se 

dralo od rana, od budicku v 6 hod. az do vecerky 

a to bylo asi v 9 hod. vecer, bez rozdilu svatku nebo 

nedele. V pfipade, ze by nekdo nedosahl 100 procent 

mesicniho prumeru, byly pro tyto vezne vyhrazeny 

zvlasf cely, tak zv. hladovky, a byl zde vezen tak 

dlouho az dosahl opet 100 0/o sveho vykonu. Strava 

na techto celach byla jen polovicni stravy vezenske. 

Cely system tak zvane pfevychovy cloveka spocival 

podle hesla ,,Kdo nepracuje, af neji". Toto bylo take 

po cele veznici plakatovanim rozsifovano a na cloveka 

to delalo dojem, jako kdyz se v nedavne minulosti 

dival na nacisticke k.oncentraky, kde bylo psano ,,Ar

beit macht frei", v podstate jedno a totez. 

Strava byla zde jen minimalni a jednostranna, spolu 

s rozkazem, ze nesmime otevfit okno na vetrani, jeli

koz jsme byli po tfech na celach, nestacila vymena 

vzduchu pfes tesne vezenske dvefe, pusobila tato 

zhoubna atmosfera na nas zdravotni stav tak, ze doslo 

k snizovani telesne vahy az o 45 0/o dfivejsi vahy. 

Krome toho, v dusledku avitaminosy doslo u veznu 

k ruznym ko;f,nim chorobam a hlavne pak k porucham 

nervovym. V mem pfipade jsem sesel ze 69 kg na 

53 kg sve telesne vahy. Na vychazku jsme chodili 

kazdy den a to na pul hodiny a mela pro nas skutecny 

vyznam. Az 29. dubna d.oslo k zakazu vychazeti, a ani 

k lekafi se neb.ralo. Pozdeji jsme se dozvedeli, ze slo 

o nejakou akci vypusteni veznice. 0 teto udalosti celkem

nic nevim, az na to, ze v souvislosti s timto pfipadem

byl (jmeno) z naseho oddeleni c. nevinne mucen tak,
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ze jej pi'es nahe telo tloukli v temze sklepeni, jak 
jsem jiz vylicil drive. Jmenuje se (jmeno) a je z (misto) 

kde mel drive (zivnost). 

Jinak jsme na vychazky nastoupili opet asi po 3 
mesicich. Po te doslo k vychazkam, ktere mely mit 
jine poslani. Bylo nam nafizeno v prostoru mezi bloky 
na elipsovitem kruhu vysypanem skvarou, ktera uz 
byla od minulych vychazek na prach rozmelnena, zde 
poklusem klus, klusat, nacez po nekolika minutach 
doslo k takovemu praseni, ze uz to nebylo mozne 
dychat, a tento poklus stale vice zrychloval dozorce 
jmenem Kubat, pochazejici nekde z vesnice u Berouna, 
jak jsem se pozdeji dozvedel. Krome toho dochazelo 
u starsich veziiu k srdecni a telesne unave a u veziiu

se srdecnim onemocnenim dochazelo k srdecnim za
chvatum. Jakmile tito vezni ztraceli toto tempo poklusu

a bolest u srdce je nutila naklanet dopi'edu, drzic ruce
na prsou, museli se :nutne uchylit ke strane chodniku
na travnaty porost, aby ,ostatni o ne nezakopavali.
Jakmile toto Kubat zjistil, zacal na tyto vezne fvat

a nutit je k poklusu. Kdyz jsem toto divadlo videl 
nekolikrat, a Kubat tyto vezne posilal na odd. Trepkovi 

a ten je kvuli tomu fackoval, rozhodl jsem se nebyt
lhostejny k tomuto bezpravi a zpfijemnit Kubatovi
jeho pfihlizeni tou formou, ze jsem nenapadne asi
dvakrat v blizkosti jeho osoby behem poklusu pfibr
zdil patama tak, aby se zvifilo vice prachu a on jej
musel dychat. To se mi podafilo, ale Kubat to zpozo
roval a za 2 kola klusani me jeste s dvema spoluvezni

poslai k Trepkovi. Na otazku, proc nas vraci z
vychazky, jsme fekli, ze nevime, nacez Trepka na
znacil, abychom pockali, az vychazka skonci. Mezitim
Kubat venku honil vezne jeste rychleji, takze kdyz
tito se vraceli, nebyl jejich dech mozno uklidnit.

Po pfichodu Kuba.ta se jej Trepka pta, co s nami 
ma a ten fika, ten, a ten a ten prasili jako kobyly. 
Nacez mu Trepka fika: Tak si je napis. To melo 

znamenat urceni k rap,ortu. Raport, pokud se pama-
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tuji, konal kazdy patek rano. Raportu predsedal ve

litel veznice Safarcik. K raportu bylo nas z cele 

veznice asi 30 veznu. Dozor nad raportem mel Valm. 

Museli jsme stat v pozoru a nemluvit, a jakmile pfisel 

vezen na fadu k raportu, musel napochodovat v pozoru, 

pfitom fezat 2 zatacky do praveho uhlu a zpet r.ovnez 

tak. Nejaka obhajoba u raportu neexistovala. 0 tom 

jsem se pfesvedcil sam, kdyz jsem tarn napochodoval 

a podal hlaseni pfichodu. Safarcik mi nevenoval celkem 

ani pozornost a procital si asi hlaseni pfestupku. Pak 

cetl: Tak kopal a prasil jako kobyla ... Tak jestli 

nejste vyucen, tak my vas zde vyucime . . . 7 dni sa

movazby, 3 pusty, 3 tvrde loze . . . a tim zfejme mel 

na mysli Brabcovo bici komando, o kterem jsem byl 

uz davno pfedtim informovan. 

Tehoz dne odpoledne se nastupoval tento trest v 

korekci, a to tesne pfed uzaverkou, to bylo asi ve 

4 hod. odpoledne, seslo se nas asi 15-20 ods. a bylo 

nam Brabcem nafizeno svlect se do naha na hlavni 

chodbe ve sklepe, kde toho casu proudil velmi chladny 

pruvan. Po vysvleceni, asi za pul hodiny, prisel ne

napadnym krokem jeden z Brabcovo kumpanu a vesel 

do Brabcovo kancelafe, kde nan Brabec patrne uz 

cekal. Pote za chvili Brabec otevfel dvere a vyvolal 

jedno jmeno, ktere si uz nepamatuji, nacez vedle me 

po leve ruce dal se do pohybu asi 25-27 lety, dobfe 

urostly spoluvezen, jak jsem pozdeji zjistil, jednalo 

se -o zahranicniho vojaka vychodni armady, puvodem 

Rusin, jako zvlastni znameni uvadim, ze byl po celem 

tele snedy, o hlavu vetsi nez ja, vyraz obliceje sym

paticky. Kdyz tento vesel do Brabcovo kancelafe, 

zavfeli za nim dvefe, pfes ktere bylo nejprve slyset 

nekolik slov otazek, a potom dunive rany, jak tito 

Brabec a druhy pomocnlk Valm sazeji tomuto nebo

zakovi bud' pfes zada a nebo pfes prsa tak dlouho 

a pravidelnymi intervaly, az touto pfisernou mucivou 

bolesti zacal pronikave kficet, plakat a pozdeji zoufale 

prosit, aby ho nebili. Na toto tito dva cekali a busili 
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do nej jeste vice, az tento nahle zmlk a upad do 

bezvedomi. Za chvili Brabec otevrel, zavolal chodbafe, 

aby pfinesl kybl s vodou. Pfisel chodbaf Dvorak, na 

nemz bylo videt. jak tezce nervove snasi funkci sluhy 

temto tyranum naseho naroda, a obef za zavfenymi 

dvefmi polil. Po chvilce opet Dvorak vysel a muse! 

pfinest kosili abychom my ostatni nevideli jeho 

podlite telo. 

Nyni byla druha faze Safarcikova uciliste, kdyz 

Brabec vzal nas jmenovity seznam a rika hlasem 

tichym, sotva v tichu slysitelnym, ze jak nas bude 

cist, abychom se vsemi vecmi poklusem utikali tarn, 

kde bude stat u cely korekce, a zde se postavili v 

pozoru pod okno. Nez na me doslo, asi jako na ctvrteho, 

slysel jsem od prveho uvadeni, jak Brabec rikal 

kazdemu, aby se ohnul a pak bylo slyset opet rany 

pendrekem a u nekterych bolestivy nafek. Kdyz jsem 

opet musel sdilet toto hruzne podzemi, kde o nas nikdo 

z nadfizenych ufadu a jineho dozorciho organu ne

vedel, uvedomoval jsem si nasi bezbrannost a snazil 

jsem se vnitfne uklidnovat natolik, ze pfeziju-li toto 

peklo zde a mozna i jinde, stanu se temto vyvrhelum 

a jim podobnym zalobcem nejen za sebe, ale hlavne 

za ty, ktefi uz mluvit nemohou. Pak jsem slysel sve 

jmeno. Zastavil jsem se pod oknem podle pokynu a 

zde jsem byl Brabcem vyzvan, abych sel dopfodu a 

ohnul se o dfevenou prycnu, ze dostanu 25 ran a v 

pfipade, ze kviknu, dalsich 5 ran. Rozhodl jsem se, 

ze mu tu radost neudelam a za cenu omdleni si nijak 

hlasem neulevim. Pfi poslednich asi 5 ranach ztracel 

jsem oporu v pokrcenych kolenech tak rychle, ze jsem 

visel na loktech a v hlave mi zacinalo hucet. 

Asi 4 ty den pfisel za mnou na celu korekce pro 

zmenu Valm, a kdyz jsem stal podle pfedpisu pod 

oknem, prochazkovym kr.okem plizil se ke mne, divajic 

se po zdi a fika, proc jsem skrabal po zdi. Kdyz jsem 

feld, ze to tam bylo, poposel az pfede me a ptal se, 

zda me nahodou zde nekdo bil, a tak jsem volil 
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odpoved', ze ne. Valm i'ika, tak se ohni, a na ty same 

podlitiny me vsi silou pendrekem tloukl. Vysledek byl 

ten, ze jsem druhy den mel zadnici a stehna jednu 

tmavomodrou podlitinu a zatvrdle. Samozfejme, ze jsem 

nemohl na teto tvrde prycne lezet, a tak jsem unavou 

usnul a hned se zase bolesti vzbudil. 

Krome toho, co jsem vylicil, doslo u me i k ·neplneni 

normy sedraneho peri, v dusledku spatneho peri z 

Polska, ktere nebylo husi, nybrz slepici, a dosahl jsem 

jen 95 0/o mesicniho prumeru a byl jsem 3 mesice na 

hladovce a k tomu rovnez 3 mesice zastavene vyhody, 

to znamenalo zastaveni dopisu a nakupu tehdejsich 

30 Kcs. Na zaver meho svedectvi zadam, aby byly 

prezkoumany vsechny pripady umrti na ,,srdeoni mrt

vici", ,,mozkovou mrtvici" a na ,,spachal sebevrazdu" 

a pod. jinak podle Borskeho archivu o evidenci veziiu. 

Potud moje zprava. 

(Adresa) 

(Jmeno a cislo) 

nar. (datum) 

(podpis) 

(cislo spisu, par lit. 

zak. 231/48.) 

Popis strucne vlastni cesty ve veznicich. 

Po nahlem zatceni v mes. (mesic) v (misto) jsem byl 

odvezen na STB v (misto). K vyslechu jsem byl po

volan jako jeden z posledn:ich z nasi skupiny, kde jen 

pri jednom vyhrofovani obuskem bylo se mnou po

merne jednano slusne. 

Po skoncenych vyslesich jsme byli pfedani do veznice 

v (misto) kde bylo s nami jednano dobre. (Jmena 

vysetfujicich Stat. soudu.) Po ruzniych prac. nasazeni 

jsme byli prevezeni v listopadu na Pankrac. Tam po 

pfedvedene frasce (preliceni) jsme byli pfevezeni. na 

Bory. 
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Na tuto veznici nemohu nikdy v zivote zapomerwut, 
neb tarn. zacalo to prave. Nejenom ,,pfivitani" vel. 
veznice Safarcikem (nevim, zda jm.eno jest prave) ktery 
nas ani neuznal za hodna, aby na nas promluvil, ale 
jiz prvni pracovni nasazeni ve 3 lidech v samovazbach 
na ,,pefi" mi otevfelo oci dokonale. Donuceni pracovat 
od rana do vecera pfi spatnem jidle, to byla prvni 
vymozenost pi'evychovy. Take jsem jako novacek okusil 
oddeleni trestnich davek pro neplneni norm.y, neb moje 
ruce na to nestacily. Ja sam jsem jine ·sankce neokusil, 
ale slysel a videl jsem i jine vysti'elky. Nejvice nas 
drasal kfik z korekce, kde ufadoval Brabec (zda to je 
prave jmeno nevim}, kde byli bratfi tyrani, ale i toto 
bylo t. zv. vei'ejne tajemstvi. Konkretne jsem vsak 
zazil jednani t. zv. polit. komisafe veznice Simina 
(Stroiina), zda jrneno prave, nevim, z Moravy phdele
neho, ktery po 3 nedel. pferuseni vychazek za udajnou 
vzpouru ve veznici. donucoval vezne na vychazce k 
behu nebo k chu.zi ranarni, a kdyz padali, tak i ko
panirn a jm.eny skutecne nedu.st. To nebylo osvefovani, 
ale galeje, chodit ,,na vzduch" po takove dlouhe dobe 
z malych eel. Odlehceni nastalo, kdyz jsm.e byli na 
jare 1954 pfevezeni na tabory v Jachym.ove. Tam se 
opravdu dalo vydechnout. Vedle ru.znych pfihod, nej
vice bylo odsouzenihodne t. zv. prohlidka (filcunk) kde 
bylo zachazeno az do krajnosti. (Bylo provadeno SNB 
zeleni.) Nas ·skrom.ny majetek byl vedom.e znehodno
covan a na nem ukazovali vykonavatele stupei\ sve 
inteligence. Sadlo, cukr, prikryvky, popel z kamen 
a jeste i jine, vse dohromady nahazene, rozdupane, 
to byla asi dalsi cesta pfevychovy. Toto se delalo s 
pravidelnosti na vsech taborech, kde jsem byl (Elias, 
Svatopluk, Vojna). 

Toto vsechno jest jenom ma.lo ze vsech pfihod, ale 
pro 20 leteho znamenalo opravdu tvrdou skolu zivota ! 

Jiz nikdy nedopusfme, aby toto vsechno se opakovalo. 

vas 

(jmeno, podpis) 
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K - 231 okresni vybor (misto) (Misto) 10.5.1968. 

Dstfedni sekretariat K - 231 

Pr a h  a 2, Karlovo nam. 17. 

V (rok) byl jsem odkomandovan z Boru, kde jsem 

prozil peklo po vzpoufe veznu do (misto). Mel jsem 

otekle a zkrvavene konce prstu od vazaini provazku, 

ktere jsme delali na kobce od rana do vecera, abychom 

splnili normu, jinak nam hrozili sankcemi. Pouta na 

rukou pfi eskorte se mne zafezavala do masa. 

Druheho dne po pfijezdu se jelo do prace. Ja byl 

pfidelen na rampu vykladat vagony. Velmi tezka prace 

o hladu. V noci kousaly stenice, ve dne sikanovani k

nevydrzeni. Nebyl jsem zvykly tezke praci, bylo me

pfes 50 let a byl jsem vycerpan pobytem ve veznicich.

Jednou vecer pfivedli polomrtveho vezne na celu, 

u umyvadla se zhroutil na zem, vyvrhl z ust kus plic

a zemfel. Byl to vezen, ktery se hlasil nemocen u

lekafe, lekaf jej nemocnym uznal, dal mu leky a nafidil

lezet. Velitel Brabec si zavolal lekafe dal mu korekci s

vyvadenim (tarn byl skoro kazdou 1noc) protoze uznava

lidi nemocnymi. Funkci lekafe tarn zastaval sam Bra

bec, kazdy nemocny u nej byl simulant. Mrtveho rano

nalozili na nakladni auto a odvezli.

Za dva tydny na to, jsem si pri vykladani kamene 

rozsekinul prst na leve ruce tak, ze kost lezla ven a 

silne jsem krvacel. Ra.nu jsem si zavazal spinavym 

kapesnikem. Obvazy nebyly. Muj spoluvezei\., kaplan 

ze (misto), musel za me cely vagon vylozit, jinak bylo 

nebezpeci, ze nas tarn nechaji do vecera o hladu, az 

se vagon vylozi. Hned po pfichodu do lagru sel jsem 

k lekafi, jmenoval se tusim (jmeno). Nemel, cim by 

me zasil ranu, ale podafilo se mu to stahinout a tak 

ovazat, ze zastavil krvaceni, a dal me 10 dni lezet. 

Na to me nacelnik Brabec zavolal do kancelafe, vyna

dal me simulantu, to pry zna, abych nemusel delat, 
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tak si napichnu prsticek. ,.Ven, nechci nic slyset, a 

zitra nastoupis do prace a lekafe dam do korekce". 

10 dni jsem pracoval s lopatou, rana krvacela, pfes 

noc vzdy se uzavfela, ale v praci opet krvacela. Denne 

mne to lekaf pfevazoval, a byl by i nade mnou se 

slitoval, jak byl bezmocny. Za mne muse! kaplan 

a mymi kamarady denne moji kvotu prace ku konci 

smeny na parnem slunci, hladovi a sedfeni vykonat, 

a vagon vylozit. Po dv.ou mesicich byl jsem odvezen 

.opet v poutech, do Jachymovskych dolu na (tab.or). 

Kalvarie koncentraku zacala a trvala 8 let. 
Prose! jsem 11. veznicemi a po deseti a 1/4 letech 

jsem byl propusten. 
(Jmeno, adresa) 

odsouzen statnim soudem (misto) 

(c. spisu) z (datum) na 14 let. 

pro par. 1, 5, zak. 231/48. 

(Misto) 27. dubna 1968 

Okresni pr,okuratura (misto) 

(Jmeno, plna adresa.) 

Vee: Stiznost na pfislusniky Sboru napravne vychovy 

Trepku, Sepika a dustojnika Safarcika, Plzen -

Bory. 

Podle pokynu Generalni prokuratury podavam 

Okresni prokuratufe v (misto) nasledujici stiznost : 

Byl jsem odsouzen (datum) k trestu vezeni na dozi

voti, podle zakona 231/48 Sb. Dne (datum) jsem byl 

z (misto) pfevezen na B.ory. Do (datum), kdy jsem byl 

pfevezen do veznice v (misto), jsem vetsinu casu byl 

na oddeleni C, jehoz velitelem byl pfislusnik SNV 

Trepka. 

Za nekolik dnu po svem pfijezdu jsem byl odveden 

do kancelafe velitele oddeleni Trepky. Tam jsem, za 

pfitomnosti pfislusnika SNV Sepika, jim byl do krvava 

zbit, pfi cemz mi byl vyrazen zub, udajne za to, ze 

jsem mluvil na vychazce. Jako svedky uvadim tehdejsi 
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spoluvezne z cely, (jmeno) a (jmeno) oba z Prahy, 

ktefi me pfi navratu na celu videli. 

Pfislusnik SNV Sepik, nam .. zpfij emnoval" 

tim, ze byly dny, kdy nam daval 8-l0x za den 

do cely kbelik vody a nutil na·s myt podlahu, 

ziv.ot 

nalit 

cimz 

nam zamerne znemoznoval splnit denni pracovni 

normu - sedrat 66 dkg pefi. Tim zavinoval, ze jsme 

meli trestni davky, ja jsem ji mel jeho vinou 2 mesice. 

Jako pfiklad stravy trestni davky uvadim jeden 

.. obed": 5 lzic polevky a 1 a pul bramboru. Na dustoj

nika SNV Safarcika, tehdy velitele veznice Bory, si 

stezuji, ze vsechno toto trpel, ze jsme na cele sam.o

vazby spali 3, a fok polskeho pefi, pytle s oderkami 

a pen. Na jeho rozkaz, jsem dne (datum) spolu 

s jinymi, byl pfevezen do (misto) za mrazu, v nakladnim 

aute, oblecen v kosili, kratke spodky, boty na boso, 

halinove kalhoty do pul lytek, bluzu a cepici. Byli 

jsme spoutani na :::ukou, bez moznosti pohybu a konani 

telesnych potfeb. Celou cestu jsme prosedeli na pod

laze nakladniho auta a celodenni strava se skladala 

z pul bochnicku vezenske davky chleba a ctvrtky mar

garinu, bez moznosti piti. Jmena dalsich pfislusniku, 

ktefi tloukli na potkani, neznam a dnes bych je uz 

ani nepoznal, vim jen nejznamejsi : Brabec, Kraml, 

Ladman. 

(Podpis.) 

(Misto) dne 9.4.1963. 

Mezi vezni z veznice Bory v Plzni, v letech pade

satych stala se jmena Brabec, Valm, Peceny, Sepik, 

Kramer a Trepka legendarni v tom nejhorsim slova 

srnyslu. Na taborech ci ve veznicich, kde jsem hovofil 

se spoluvezni, ktefi byli v peci techto dozorcu, jsem se 

dovidal pfipady bud' jejich vlastni, ci z vypraveni 

druhych, pfenesenych, o tech nejhorsich porusovanich 

lidske dustojnosti. Bylo vefejnym tajemstvim, ze jme-
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n.ovani se vesmes podileli na kratochvilich s vezni, 

ktefi byli drzeni ve sklepe v korekcich, mnozi z nich 

casto mimo sluzbu a vetsinou v opilstvi chodili ukajet 

svoje nizke pudy na bezbrannych lidech. A to vse pod 

patronaci smutne prosluleho velitele veznice Safarcika, 

u nehoz jako velitele veznice nikdo a nikdy nenalezl

ochrany pfed ruznymi nepfistojnostmi. Konkretne,

pokud se tyka me os.oby, poznal jsem jak chutna

vyprask od Peceneho, ktery me bezduvodne zmlatil

na chodbe, kde jsem zustal stat na vyslovny rozkaz

meho tehdejsiho pfedstaveneho, velitele oddeleni kni

harna.

Od neznameho dozorce, ktery mel sluzbu pfi mem 

vstupu na oddeleni pefi, kde jsem byl pracovne po 

tydnu pobytu pfidelen, jsem byl pfed vpustenim do 

cely po os.obni prohlidce spolickovan a zkopan s tim, 

ze jsem na Borech a abych si uvedomil, ze to neni 

zadna sranda. Samotny pobyt na kobce, kde jsem dral 

pefi po dobu pet mesicu, byla ·oskliva zalezitost. 

Nepravidelne, nejvyse desetiminutove vychazky za 

ustavicneho nadavani a stvani, pfi cemz se specielne 

vyznamenaval soustavne opily Brabec a dale Sepik. 

Normy na drani pefi v nevetrane kobce, ve spolec

nosti thceti kilogramoveho foku pefi, kde bylo mimo 

jinych zdravotne zavadnych veci (chciple, hnijici mysi. 

kusy masa a podobne), byly nepochopitelne vysoke. 

Plneni vyzadovalo drani pefi doslova od slunka do 

slunka. Vstavali jsme pfi rozedneni a ulehali pfi set

meni, pfi stalem drani, protoze nesplnit normu, zna

menalo okamzite po sk.onceni mesice odvedeni na 

zvlastni oddeleni, kde byli shromazd'ovani tak zvani 

neplnici, se kterymi se zachazelo hrube, trestani byli 

polovicni davkou jidla, coz se rovnalo hladoveni, 

nemel-li clovek to poteseni, ze byl odveden do sklepa 

do k.orekce, kde byl vystaven shora uvedenemu bru

talnimu zachazeni. 

Nektefi chodbafi z fad veznu nas okradali pfi vazeni 

sedraneho pefi, zfejme na popud dozorcu-velitelu 
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oddeleni (Sepik, Brabec), az mnohdy nevinne jsme se 

ocitli na shora uvedenem trestnim oddeleni. Ja osobne 

jsem jednou protestoval u dozorce Sepika proti ne

spravnosti pri vazeni, ktereho se osobne zucastnil. Po 

chvili si me vyvolal z kobky a na cele, kde se vykla

pely ,,fanky" s fekaliemi, me triskal klackem, ze me 

nauci plnit normy. 

Navic jsem byl pfedveden k raportu, k veliteli 

Safarcikovi, ktery s milym usmevem bez moznosti 

obhajoby me odvelel na trestni oddeleni. Mel jsem 

vsak to stesti, ze jsem pfisel na Bory jiz v dobe, kdy 

rezim byl mirnejsi, a proto mohu uvest pouze tyto 

nepatrne pfihody, ktere jiste jsou ve srovna.ni s tim, 

co se tarn delo pfed tim, uplne smesne. Jedno vsak 

mohu s plnym vedomim prohlasit, ze shora jmenovani 

dozorci (vice jich dle jmena neznam) hrube porusovali 

zakon v jednani a zachazeni s vezni. 

Mnoho o tamejsich pomerech by mohl uvesti byvaly 

retribuani vezen Somr, ktery mnoho let pusobil na 

Borech ve funkci hlavniho pisafe, tesil se neomezene 

duvere Borskeho veleni a mel neomezeny pfistup po 

cele veznici. 

Na zaver znovu opakuji, ze vec vypovidam jen a jen 

v zajmu spravedliveho a objektivniho posouzeni 

pomeru. 

(Jmen.o, zamestnani, adresa.) 

(Misto) dne 17. kvetna 1968 

Prohtciseni 

Podepsany (jmeno) bytem (misto), duchodce, prohla

suj e na svou cest a svedomi toto : 

V letech 1948 az 1951 odpykaval jsem si trest na 

Borech v Plzni, kde jsem byl v (misto) a pak z trestu 

pfelozen na pefi, ktere jsem dral 18 mesicu. 

Velitelem na oddeleni byl Trepka (hodnost jeho z te 

doby si jiz nepamatuji}, ne cele jsem byl s byvalym 

dustojnikem (jmeno) a stavitelem (jmeno), ktery byl 

pozadan vrchnim perakem o zhotoveni planku na 
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stavbu rod. vilky, byl to kolaborant (jmeno). Po nek.o

lika rozhovorech byl (jmeno) pfelozen na jinou celu, 

a svorne se (jmeno) jsme se dohodli, ze planek bude 

delat pro velitele TREPKU. Me v te dobe zacalo pichat 

v zadech, proto jsem p.ozadal o pfedvedeni k lekafi. 

Kdyz jsem byl pusten na pavlac, muse! jsem se otocit 

celem tesne ke zdi. Postupne jsme byli vyvolavani 

Trepkou, ktery uznal, zda muzu k lekafi. Na vychaz

kach jsme museli delat dfepy a kaceni pochody do 

spadnuti a z vychazek nas, kdo se otocil v chodbe u 

schodiste, tloukl obuskem. 

Asi po 5 nebo 6 mesicich na pefi jsem byl pfedveden 

k rap.ortu, ze jsem psal motak, za toto provineni jsem 

byl potrestan korekci velitelem (nacelnikem) Safar

cikem, na dobu trvani jednoho tydne, a vefejnym 

tajemstvim bylo, komu cervenou tuzkou udelal parafu, 

ze byl v korekci tlucen. Tuto parafu jsem dostal, a 

tentyz den pfi uzaverce me velitel korekce Brabec 

bykovcem ztloukl tak, ze po propusteni po tydnu jsem 

stopy p.o ranach na cele ukaz·oval (jmeno) a byl tarn 

take s nami (jmeno). 

Ze se provadelo na nas nasili, jak fysice, tak ne

umernymi normami 66 a 3/4 dkg denne sedrat pefi pfi 

te strave, muse! pfece nekdo z vedoucich vedet, nebo 

povaleni na zem a kopani do cloveka, bylo take 

humani, Safarcik pfi dopadeni (jmeno) po jeho uteku. 

Divim se, ze tito lide js.ou dosud na vedoucich 

mistech a drze fikaji, ze nikoho neuhodili (pfipad 

Rambousek, Mirov). Doporucoval bych, zda by bylo 

mozne v r.ozhlase nebo v televizi ucinit dotazy nebo 

oznameni aby se dalsi svedkove pfihlasili. Mnozi se o 

akci K-231 nedovedi. 

Toto prohlaseni potvrzuji svym podpisem. 

Podpis 
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(Misto) 17.4.1968. 

(Jmeno, adresa.) 

telefon (cisto) 

Nazdar Lad'o! 

Ctu pravidelne Literarni listy, tak jsem cetl i Tvuj 

clanek o Borech. U me zatim nikdo nebyl, ale jiste 

je na case, aby pravda vysla ven o borskem stredo

veku z let padesatych. V Literarnich listech bylo 

chybne uvedeno, ze byl popraven doktor Petrlik. Byl 

to dozorce ! Na jmena chodbafu v korekci si nemohu 

vzpomenout (podle zjisteni jeden se jmenoval (jmenp), 

skpt. (jmeno), mjr. (jmeno), posl. lid. str. (jmeno) a 

(jmeno)). 

Nejvice zmlaceneho jsem videl (jmeno). Tahli jej 

od Safarcika za nohy az do korekce, celou cestu jej 

rezali obusky. V korekci byl sama krev. i:iafarcik mu 

nechal dat okovy. Mel je na nohou asi 3/4 roku. 

Tloukli jej tarn skoro kazdy den. Nezapomenu, jakou 

facku dal Kramr generalu Pelichovi za to, ze nestal 

dobi'e v pozoru. Vzpominas na bachafcke akce jako 

,,spartakiada, konopa a peri"? Kolik jen jich tenkrat 

zustalo vysilenim lezet na vezenske chodbe? A co 

vezen J u r e  n c a k? Ten byl utyran nebo dohnan 

k smrti za to, ze chtel pfi navsteve pfedat motak se 

jmeny bachafu, kteri tloukli. Motak zachytil bachaf 

Nikolaj. Jurencak zemrel na III C . .na kobce asi 397. 

Bachai' Sepik mel tehdy vycitky svedomi a bachaf 

Strojin jej moralne podporoval u dveri pudy na III C. 

Doktor (jmeno) mi tehdy fekl, ze Jur.encak byl obesen 

az dodatecne. Poslance (jmeno) nejvice zmlatil na III C. 

u kancelare bachar Potuznik, za to, ze mu vyletelo

pefi z pytle.

Pak si muzes vzpomenout na fackovaci akce za 

usmevy na fotografiich ve vezenske kartotece. Dale 

podpisova akce (rozumej napisy na stenach eel), t. zv. 

prach na kobkach atd. Fackovani a mlaceni nebralo 

konce a k tomu trestni davky jidla. 

Bachar Brabec, velitel korekce, mel stale plne ruce 
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prace. To nebyl clovek, ale zvire. Ani ti druzi nebyli 

o moc lepsi. (Na druhe strane je tfeba vyzdvihnout

lidske chovani jinych dozorcu jako Tenka, Zacha,

J. Boudu, J. Bumbu, Petrlika a fady dalsich.)

Af to byl bachaf Kramr, Ladman, Trepka, Strojin,

Masek, Potuznik, Valm, Racko a dalsi. Ovsem, na veli

tele bachafu skpt. Safarcika se nesmi zapomenout. Ty 

jeho kazenske tresty za malickost staly pfece za to. 

Od 3x3, az po 3xl2. a zeleza (okovy) na nohy az na 

1 rok. Abych nezapomnel, Brabec uz bachafe nedela. 

Je zamestnan ve Skodovce jako jefabnik. 

Ono se dnes i na to spatne tezko vzpomina, kdyz 

clovek sedi sam u stolu. Jiste se casem vybavi i Jme 

p,odrobnosti. Na feditele (jmeno) si nevzpominam. Tak 

jsem si na Tvuj popud trochu zavzpominal. Je to sice 

jen zlomek z toho spatneho, ale i tak je toho dost. 

Budu-li Ti moci v necem jeste byt napomocen - napis! 

Zdravi (krestni jmeno) 

c. telefonu (cislo)

OBRANA LIDU 16. KVETNA 1970: REHABILITACE 

SBORU NAPRAVNE VYCHOVY, PRAVDA O ZIVOTE 

ZA MR1ZEMI. 

V Literarnich Listech v clanku ,,Kdo bude iialov·al" 

ze dne 11. dubna 1968 pise jisty Ladislav Prochazka 

o pomerech. v trestnici Bory kde se podle neho vraz

dili politicti vezni na potkani. Obvinuje nekolik pri

slusniku jako napr. du.st,ojnika vezenske straze

Trepku,  dozorce Vaclava Bra bee a dalsi, z uskutec

nene vrazdy na nekolika politickych veznich. Pripad

Bory, popisovany L. Prochazk,ou, udaval t6n vseobecne

kritice vezenstvi. Prislusnici Sboru napravne vychovy

byli verejnosti ukazovani jako sadiste, vrahove a pod.

Jak se ale setrenim zvlastni komise nacelnika spravy

Sboru napravne vychovy a Vojenske prokuratury

v Plzni zjistilo, skutek, pro ktery bylo trestni .stihani

zahajeno, neriastal, a tudiz .obvineni v clanku L. Pro

chcizky se ne.rnklada na pravde.
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At' chceme ci nechceme, af se to nekomu libi ci

ne, vezenskci zafizeni budou existovat, pokud v nasi 
spolecnosti budou lide, ktefi si odvykli jednat v sou

ladu se zcikony nasi republiky. Vedeni Sboru ncipravne 

vychovy stfezi, aby vykon trestu odneti svobody byl 

provii.den v souladu s prcivnimi n.ormami a dbaji na 
to, aby nikdy nedochcizelo k jakemukoliv porusovcini 

socialisticke zcikonnosti. 

Ladislav Chmel 

RUDI!,' PRAVO, 2. CERVENCE 1969. ZPRAVA MINI

STERSTVA SPRAVEDLNOSTI. 

VYSETROVANI NEZAKONNOSTi V NAPRAVNE 

VYCHOVNYCH USTAVECH. 

PRAHA 1. cervence (CTK) .Ministerstvo spravecUnosti 

CSR poskytlo CTK zpriivu o skoncenem vysetrovcini 

nezcikormosti z 50. let v byvalem trestnim ustavu pro 

muze Plzen-Bory a O skoncentSm V'ysetrovcini V nciprav

ne vychovnem ustavu ve Vsehrdech. V minulem roce 

byly v dennim tisku, televizi a ,,;ejmena v plzenskem 

vysiicini Cs. rozhlasu publikovciny zprcivy o nelidskem 

iachcizeni s vezni v 50. letech v trestnici na Borech. 

V clcinku .,Kdo bude zalovat" uV'erejnenem 11.4.1968 

v Litercirnich listech bylo nekolik pfislusniku tehdej

siho Sboru vezenske strcize konkretne obvhen.o, ze 

v letech 1949-1950 spcichali zcivazne trestne ciny proti 

zivotu vezniL. 

Na zciklade proV'edeneho setfeni vysetrovatel 

vojenske obvodove prokuratury v Plzni svym usnese

nim zastavit trestni stihcini ve veci objasnovcini pficin 

umrti deseti odsouzenych, kterym v letech 1950-1951 

mely byt ve vykon·u trestu odneti svobody zpusobeny 

takove ujmy na zdravi, ze mely za ncisledek smrt. Bylo 

nepochybne zjisteno, ze skutek, pro ktery byl.o trestni 

stihcini vedeno, nenastal, rovnez zastavil trestni stihcini 

ve veci poruseni pravomoci vefejneho cinitele, ktere 

meli spcichat byvali pfislusnici Sboru vezennske strcize, 

protoze tento trestny cin je jiz u vsech promlcen. 
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Seti'eni zvlcistni komise i vojenske obvodove proku

ratury shodne potvrdila, :ze nepi'iznivci situace v trest

nim ustavu na Borech byla v letech 1949-1951 znacne 

ovlivnena nekterymi objektivnimi podminkami, ktere, 

i kdy:z se staly pi'edmetem kritiky a obvineni, nelze 

pi'ipisovat svevoli jedn.otlivcu. Bory byly v race 1949 

jednim z prvnich tzv. pevnych ustavu, kam byli 

umisfovcini vezni odsouzeni podle retribucniho dekretu 

a po odsouzeni byvalym Stcitnim soudem za nejzciva:z

nejsi trestne ciny podle zakona na ochranu lidove 

demokraticke republiky. 

Nepi'iznive podminky na Borech zpusoboval take 

neii.merne vys.oky pocet veznu, ktery az dvojnasobne 

pi'evysoV'al kapacitu ustavu. Tata situace spolu 

s nedosta'tkem vhodne pracovni pi'ilezitosti pro vezne 

mela nepi'iznivy vliv na celkove podminky vykonu trestu 

odneti svobody. Negativne se tehdy odrazel i nedostatek 

dozorcu. V te dobe platne smernice velitelstvi Sboru 

vezenske strci:ze vyzadovaly od d.ozorcu tvrdy a nekom

promisni postoj vuci veznum. Znacny podil na nepi'iznive 

situaci V' ustavu melo samotne sl,o:zeni veznu, z nichz cast 

projevovala nepi'citelstvi a znacnou agresivi'tu a tak 

dochazelo k vyvolavani konfliktnich situaci. Pi'i i'eseni 

techto konfliktu pi'ekrocilo nekolik pi'islusniku Sboru 

vezenske straze ramec platnych pi'edpisu. 

Vyseti'ovani vojenske obvod.ove prokuratury Plzeii 

i zvlastni komise nacelnika spravy Sboru napravne 

vychovy bylo vedeno vysoce objektivne, podle zakon

nych_ norem a se snahou vypoi'adat se cestne s defor

macemi 50. let. Pi'evazna vetsina byvalych dozorci°i, 

clenu Sboru vezenske stra:ze, u nichz v s_ouvislosti 

s pi'ipadem Bory bylo seti'eni proV'adeno, byla ji:z 

v prubehu uplynulych let propustena ze sluzby. V 

nekolika jednotlivcu, ktei'i i nadale zustal.i v cinne 

sluzbe, byla pi'ijata odpovidajici k6.drov6. opati'eni.. 

V uvodu citovane clunky splnily tedy sve poslani, 

protoze na jejich zaklade doslo k pi'eseti'eni cele zale

zitosti... 
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... 0 nezak.onnych vysetfovacich metodach v Ruzyni 

psal presidentu republiky i byvaly Krajsky tajemnik 

J. Stavino'ha. A. Zcipotocky sice poslal jeho dopis

4.1.1954 vsem clenilm politickeho sekretariatu, ale

v prilvodnim dopise vyslovil pochybnosti o kvalitcich

J. Stavinohy a jeho tvrzeni. Podobne informoval pfed

sednictvo UV v roce 1954 o vysetfovacich metodach

i G. Husak, J. Smrkovsky, J. Taussigovci aj. A. Zcipo

tockemu vypsala sve otfesne zkusenosti i M. Sver

movci v zcifi 1954 a V' lednu 1955. L. Hofman po svem

podminenem propusteni osobne informoval v prosinci

1954 A. Novotneho o nezcik.onnych vysetfovac-ich meto

dcich. Stejne i E. Outrata informoval A. Zcipotockeho.

Tato strucnci fakta z let 1953-1954 dokazuji, ie zej

mena behem roku 1954 znalo jii jak vedeni strany, 

tak i pfisl.usne stranicke a stcitni orgciny takove okol

nosti, ktere je mely burcovat k zjisteni pravdy. Pisa

tele stiinosti vsak zcidne odpovedi nedostali. Rozjety 

mechanismus naopak v·ytvafel stejnymi metodami dalsi 

postizene. 

Zprava komise UV KSC o politickych pro

cesech a rehabilitacich v Ceskoslovemsku 

1949-68 

... o tom, ze vysoci funkcionafi bezpecnosti vedeli 

o pouzivani fyzickeho nasili, svedci mimo jine zcizna.m

z porady u namestka ministra ncirodni bezpecnosti

(12.5.1952): ,,Soudruh ncimestek zdilraznil, ze dnes vyse

trovaci orgciny podlehajici Min. ncir. bezpecn. postupuji

zcela jinym zpusobem nez drive, kdy az do poloviny

minuleho roku bylo beinym zjevem, ze vysetfujici

orgciny pouiivaly pfi vyslechu ncitlaku a fyzickeh.o

ncisili. Z toho vyvodil s. Baudys, ze by nebylo na miste

tre.stne stihat ty orgciny, jejichz ncisilne vysetfovaci

metody - pokud jich po-uzivaly do shora uvedene

doby -- vyjdou najevo, protoze takovy postup byl trpen

i vyssimi veliteli, ktefi o pouiivcini techto met.ad dobfe
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vede!i. V soucasne dobe pouzivaji organy MNB nasili 

pfi vyslechu pouze ve vyjimecnych a oduvodnenych 

pfipadech, a to po1ize po pfedchozim sch.valeni." 

(VHA - HSS - taj. - 10.6.1952) 

. . .  Nejvys!ii stupeii. odpovednosti na useku bezpec

nosti nese v prve fade ministr vnitra, pozdeji narodni 

bezpecn.osti: mira teto odpovednosti vyplyvci nejen 

z jejich ustavni funkce, ale take z toho, ze o nezakon
nostech vede!i, nektefi se na nich pfimo podite!i a 

neuciniti nic pro odstraneni nezakonnosti, naopak 

postavHi se na stranii vykonavatetu nezakonnosti a. 

nikoliv na stranu neprcivem postizenych. Viiichni 

ministfi vnitra a. ncirodni bezpecnosti, ktefi byli ve 

funkcich d.o ledna 1968, nepfispeli k zakonnemu vyvo

zeni dusledkil proti tem pracovnikilm bezpecnosti, 

kteri se dopou.§teli ta.kovych nezcikonnosti, ktere kon

cily smrti zatcenych, na.opak zabraii.ovali justicnim 

pracovnikum v· jejich feiieni. 

Zprava komise UV KSC o politickych pro

cesech a rehabilitacich v Ceskoslovensku 

1949-68 

KOMUNISTE O KOMUNISTECH. KDO TEDY NESE 

ODPOVEDNOST ? 

RUDE PRAVO, 28. SRPNA 1969: ZAVAZNE ODHA

LEN1 0 CINNOSTI BYVALEHO MINISTRA J. PAVLA 

. . .  Pane ministfe Pa.vle, kdyz jste vys'tupoval v tele

vizi, zfejme jste pfedpoklcidal, ze nikdo nezjisti pra.vdu 

o techto vecech, neni-li to tak? Nebo si uz snad nic

nepama.tujete? ProtokoL zasedcini komise Stcitni bez

pecnosti ze 6.4.1950 odhaluje vu.ii cha.ra.kter. V onom

dnu jste spolu s osta'tnimi rozh.odl o rozsudku smrti

- opakuji - osmi lidi :

Jak vyplyV'a ze zapisu vzal jste na vedomi a. souhla

sil s ncivrhem trestu smrti i odsouzenim ostatnich na. 
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dozivoti. A toto vase rozhodnu'ti bylo pfikazem pro 

soud, aby byl povinen .odsoudit k trestu smrti Satanu, 

Havlicka, Rejiiku, Matuiie, Linharta, Janoiiika, Sobotku. 

Zajicka .. Mozrui, ze to bylo spravne. Mozna, ze zaslou

zili smrt. To vsechno ukaze budoucnost. v kazdem 

pfipade viiak naprosto bylo ne.zakonne, ze byli odsou

zeni k smrti jeiite pfed soudnim konanim. 

Tehoz rlne jste se krome toho podilel na rozhodnuti, 

aby pffpad zatceneho Kfizika byl spojen s procesem 

skupiny 556 a s Direktoriem. V onen tak straiiny den 

jste rovnez vzal na vedomi zpravu ,,o inspekci 

v taborech nucenych praci". Pane ministfe, jak vyplyva 

z vaiiich slov, pronesenych v posledni dobe, vybudovani 

techto taboru bylo kfiklavou nezakonnosti ! 

Mnozi ceskosloveniiti obcane maji smutne vzpominky 

na Mirov, Jcichymov a Pfibram. Ale vzdyt, pane mini

stfe, tyto tabory jste vytvofil vy, sam, os,obne! Vcelku 

jste vybudoval 26 taboru pro 13 350 osob. 

Z protokolu, ktere se ze zasedani komise zachovaly, 

a jejiz prcice se Pavel pravidelne ucastnil a take dosta

val kopie techto protokolu, vyplyvci, ze clenove komise 

- .zcela pravidelne - bez pecliveho rozboru, souhla

sili s navrhy ,,petek". V fade pfipadu byli zatceni

odsouzeni k smrti. Napfiklad na svem zasedani dne

6. dubna 1950 komise odsoudila k smrti 8 lidi a 4 k

dozivotnimu zalafi.

Napfiklad 13. prosince 1948 Pavel, ktery tehdy 

docasne vykonav'al funkci ministra vnitra, v jedn,om 

z dokumentu psal, ze na uzemi republiky bylo vytvo

feno 19 komisi, zodpovednych za odesilani lidi do 

taboru nucenych praci. 

31. prosince 1948 Josef Pavel vydal pfikaz ministra

-i;nitra k zcikonu o nucenych pracich. V techto pfi-

kazech se take pravi: 

Referenti Bezpecnosti sami museji urc.ovat, jsou-li 

dostatecne podklady pro posouzeni veci... Krome toho 

se oznamovalo, ze ,,fakta obecne zncimci, jakoz i fakta 
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zncimci sluzebncim z jejich v'lastni sluzebni praxe, nejsou 

pro dukazy potfebna". 

KDO TEDY NESE ODPOVEDNOST za cinnost orgcinu 

Bezpecnosti v Mir.ave - kapitcin Smrcka, anebo ten, 

kdo vydcival pfikazy ?

Ve funkci ministra vnitra se Pavel obklopil sobe 

oddanymi spolupracovniky a jmenoval je na klicovci 

mista v ministerstvu vnitra s tim, aby uskutecnovali 

politiku takzvaneho .,humcinniho socialismu". J e zaji

mave, ze to byli vesmes lide, ktefi v padescitych letech 

hrube porusovali zcikonnost. Pavel napfiklad jmen.oval 

ncicelnikem sveho stcibu Oldficha Hromcidku, ktery byl 

v padescitych letech velitelem tcibora v Jcichymove. 

Jak to, ze Pavel, ktery zcidal aby vsichni meli .,ciste 

ruce", nepfikcizal provefit a vyjasnit pficiny a okolnosti 

smrti mnohych veznu, ktefi zahynuli v tomto tcibofe, 

kteremu velel Hromcidka? 
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PRAZSKE VEZNICE 

Dale nezapomei\.me i na okoli. 
V nemz se vysetfovani i potom soud 
odehrava. To neni kapitalisticky 
prolhane, ale komunisticky pravdive 
prostfedi. A tu proto i nejotrlejsi 
clovek, a byf by se ho byl i jen 
dotkl styk s timto lepsim svetem, 
docela jinak oceni di'.1sledky toho, 
co delal, nez clovek zvykly na 
lhani a zrazovani sebe i jinych ... 

Prof. dr. Zdenek Nejed!y 
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BARTOLO M £JS KA 1948 

a PANKRAC 1948-19 .... 

Vzpominky nebudou vzdy pfesne, uplynulo pfilis 

mnoho let, desetitisiee vezi\.u pfeslo pfed myma ocima, 

desetitisiee osudu, feka bolesti, kfivdy a bezpravi. 

Nebyl.o mozno pomoci pam,eti poznamkami, naopak bylo 

nutno, aby clovek neklesl pod bfemenem vlastniho 

osudu a osudu cizieh, uvest se do jakehosi zimniho 

spanku, do stavu otupeni. Po neuplnem probuzeni 

(casovy udaj) se vzpominky jen zdrahave osvezuji, 

teprve nyni. 

B ART O L O M £ J S KA 1948. Zatykani a uvadeni 

do eel, vetsinou v noci. Pfivitaci vysleeh, pfi nemz byl 

stasten ten, kdo vyvazl jen nekolika faekami. Jini byli 

na tom hufe. Slavoj Sadek si u soudniho pfeliceni ste

zoval, ze muse! klecet, ze byl kopan do podbfisku 

kazdym z referentu, ktery i jen sel mimo, a nueen 

k ,,pfiznani". Ze mu bylo vyhrozovano ,,kozou" (nevim 

pfesne, o jakou rafinovanost bezelo), z niz mel tako

vou hruzu, ze podle vlastniho doznani pak jmenoval 

jako ,,spoluviniky" kazdeho, na koho si vzpomnel, i lidi 

mimoprazske, s nimiz nemohl prokazane v inkrimino

vane dobe pfijit do styku. Choe pfi vysleehu pfisel o 

nekolik zubu ,jen pokud vim. 2e byl krute tyran, bylo 

znamo mezi vezni*. Barak, asi dvaadvaeetilety ehlapec, 

ktery byl ziskan pr,ovokatery z nasi kontrarozvedky, 

aby navazal illegalni s_pojeni asi se stopadesati vybra

nymi csl. obcany, jejiehz adresy dostal, a aby se pokusil 

o atentat na gen. Svobodu, pfiehazel na eelu po vysle

sieh, mnoho hodin trvajieich, zmucen a ztyran, stefoval

" ,,Chace jsme nikdy nemucili, ani facku nikdy nedo-
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si i na biti obuskem do podbfisku a pfes genital, za 

ktery byl, jak fikal, dokonce pfivazan, aby se nemohl 

uhybat ranam. Byl pak pfevezen k vyslechu (,mad na 

min. nar. obrany), kde podle septandy mezi vezni vy

skocil oknem a zabil se. 

Cely v Bartolomejske byly tehdy spinave, zahmyzene, 

pomalovane sibenicemi, napisy, po leta nebileny. 

K lezeni jen spinava prkenna palanda, spinava po

kryvka. Strava takfka nepozivatelna. Stare, zcernale, 

nahnile brambory byly hlavni jeji soucasti. Dozorci se 

V Bartolomejske aspon V pocatku nechovali prave 

spatne, ale charakter jejich vztahu k vezni byl dan 

tim, ze meli, zda se, do te doby zkusenosti s opilci, 

vytrzniky a povetrnymi divkami jako osazenstvem 

kobek. Referenty si jmenem nepamatuji, jen jakehosi 

Chalupu nebo p,odobneho jmena, velkeho, statneho, 

vysetfovanci obavaneho surovce. V padesatych letech 

byl pak spolu asi s osmnacti dalsimi zatcen a objevil 

se v jejich spolecnosti take, nemylim-li se, na Pamkraci. 

Dalsi surovec mi utkvel v pameti : male postavy, 

drobny, popuzeneho vzhledu, ktery se vzdy odkudsi 

objevil, dal ranu p,esti, kopanec, ustedfil nekolik 

surovych nadavek a zmizel v sousedni kancelafi. A pak 

major Pokorny, ktery se nedavno obesil. Pfisel ve sla

macku, septem promluvil nekolik slov s vysetfujicim 

a nahlas suverenne rozhodl : ,,Tak jenom pofadnou 

nakladacku !" 

PRELOZEN! NA PANKRAC znamenalo aspon zba

veni strachu pfed tyranim a nekonecnymi vyslechy. 

UBYTOVAN! : Samovazba ma tfi kfidla ve tvaru T, 

oddeleni A, B a C, suteren, pfizemi a dve patra. 

V suterenu korekce, pfechodne ve dvou kfidlech C a B 

vysetfovaci vazba STB. V pfizemi a patrech celkem 

asi 90-100 eel k dispozici pro obvinene (po odecteni 

kobek pouzivanych jako skladiste a pod.). Kobky veli

kosti cca 2.5x4 m, pocitane puvodne pro 1-2 vezne, ale 

obsazene az osmi vysetfovanci. Jen v r. 1949 pro.slo 

vysetfovaci vazbou (t. zv. samovazbou) na Pankraci na 
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48 tisic obvinenych, z nichz jen cast je pocitana dvojmo, 

pokud bezelo o vezne odsunute ze samovazby po soudu 

a vrativsi se k odvolacimu fizeni nebo novemu soudu. 

HYGIENICKE PODM!NKY : Kobka osv,etlovana a 

vetrana jednoduchym oknem, velikosti cca 70 x 100 cm, 

u stropu umistenym, ktere se casto nesmelo vubec

otevrit k vetrani, zvlaste v dobe vychazek. V dobe

fadeni velitele SVS Klose byla okenni skla zamalovana

modrobilou barvou, aby vysetfovanci nemeli moznost se

tajne divat na vysetfovance jinych oddeleni pfi vychaz

kach na dvofe. Topeni nedostatecne, asi 4 - 5 zebry

i'.1stfedniho topeni, umistenymi nevhodne u dvefi. Voda

k umyvani, myti salku i k piti v zaslem kbeliku, oby

cejne jedinem pro vsechny vysetfovance na cele,

s vodou zteplalou, v nedostatecnem mnozstvi. Teprve

v druhe polovine padesatych let zafizeny na cely vodo

vodni pripojky. Az do te dDby byli vysetfovanci velmi

zhusta nuceni umyvat salky, jidelni pribory, myt se a

pit s pouzitim vody z W.C. Denni hodinove vychazky se 

casto vynechavaly, nebo zkraeovaly na 10 az 20 minut.

Spani i v zime s chatrnymi prikryvkami s odhalenym

oblicejem a rukama na prikryvce, z obav pred sebe

vrazednymi pokusy veziiu.

LEKARSKE OSETRENl : Casto hlasicim se vysetfo

vancum odepreno, nebo povoleno po urgencich. Lecebne

moznosti zprvu ubohe, leciva typu aspirin - zivocisne

uhli, pozdeji leciv vsech druhu dostatek. Tehotne zeny

fadu let az do slehnuti na kobkach, opakovane na

kobce i rodily, v druhe polovine padesatych let se jiz 

dbalo na to, aby byly pfemisteny pred p,orodem do 

vezeiiske nemocnice.

ZACHAZEN! S VE;ZNI : K fyzickemu tyrani vyse

tfovancu na samovazbe celkem nedochazelo, ale nelid

sky postoj, moralni deptani nebylo fidke. Vedlo to 

k castym sebevrazdam a sebevrazednym pokusum 

vezi\.u. Nejcasteji obesenim, podfezanim na zapestich, 

jednou podle me pameti protetim steheni tepny, (pfipad 

(jmeno) nebo podobneho jmena na odd. (cisl,o)). Sebevra-
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zedny pokus spachala na odd. (cislo) i (jmeno) preskra
banim zapestnich zil spendlikem). Caste pokusy sebevra
zedne ruznymi, tajne naschranenymi prasky. Sebe
vrazedne pokusy hlaseny a zapisovany v lmize zvlast
nich pfihod na osetl'ovne samovazby, kterou by bylo 
poucne znovu projit, ale v dobe nacelnika samovazby 
Komarka byly sebevrazedne pokusy jim samym zata
jovany a hlaseny jako ,.sebeposkozovani". Umyslna sebe
pozkozeni byla celkem vzacna u politickych veznu. 
casta u kriminalnich pfipadu (inkoustova tuha do oka, 
vrazeni hfebiku a dratu do tela, do zil, pofezani, i pokus 
o harakiri, polykani cizich pfodmetu, i v obrovskem
mnozstvi, lzic, dratu, zavadeni svazku zapalek do
mocove trubice a mnohymi jinymi zpusoby). Pocet
dokonanych sebevrazd mozno odhadnout za cca 10 let
na nekolik desitek, pokusu nekolikrat vice.

HLADOVKY byly velmi caste, ale vzdy se minuly, 
pokud je mi znamo, ucelem, i kdyz trvaly, pokud se 
pamatuji u vezne (jmeno) 90, nebo snad dokonce 
190 dni. K umele vyzive se pfirozene vzdy po 1-3 dnech 
pfikrocilo, ale tim zmizel jakykoliv dalsi zajem o hla
dovejiciho. Vazne nemocni nebyli propusteni, s odvo
lanim na to ze v nemocnici je jim ve vezeni zarucena 
pece teze kvality, jake by bylo osetfovani na svobode. 

Pfirustky pfichazejici od STB nebo z jinych veznic, 
prochazely vstupni ,.prohlidkou" lepe feceno pfedsta
venim seflekafi, ufedne ustanovenemu, ktery vsak zpra
vidla pfezidal i ocividne stopy tyrani (krevni podlitiny 
po celych zadech, hyzdich a na stehnech i bfise, zani
cena, . otekla chodidla po bastonade, trzna zranem 
s podliti1nami hyzdi po biti olovenym kabelem atp.), a 
do zaznamu o prohlidce zapisovano, ze je vysetfovanec 
zdrav, nebo byly zapsany jen nektere chorobne stavy 
z obdobi pfed zatcenim (ocni vady, zaludecni vfedy, 
vyrazky a pod.). Smutne velkorysym pfeziranim zra
neni tyranim zpusobenych proslul dr. Sommer za sveho 
pusobeni na Pankraci. Dr. Straka pak byl vzdy ochotny 
ordinovat nekterym neklidnym veznum nebo psycho-
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patum znacne bolestive a nikoliv neskodne alkoholove 

injekce do svalstva hyzdi, misto nichz lekaf samovazby 

(vezen) tajne aplikoval neskodny fysiologicky roztok. 

Ve funkci seflekare se postupne vystfidali dr. Saska, 

dr. Grilnberger, dr. Proksan, dr. Straka. Mimo dva 

vyse uvedene, neni snad mozno ostatnim jmenovanym 

nic podstatneho vytknout. 

Z puvodnich clenu SVS nelze celkem snad nikomu 

nic vaznejsiho v jejich zachazeni s vezni vytykat - az 

na vladce korekce Svobodu, ktery se sn•ad kochal tim, 

mel-li pod svou moci vezne v ret,ezech zakovane a s 

tezkou kouli pfipoutanou k noham a s oblibou se 

rozptyloval ukladanim drepu, hlasenim skrze zavfene 

dvefe nekolikrat denne zafukanim na spehyrku a pod. 

Velitel samovazby Kvasnicka spis kficel nez ublizil, 

stejne Horacek, ktery naopak s utrpnosti sledoval sveho 

byvaleho pfedstaveneho (snad radu Culika nebo 

Wilnsche nebo Wienera), ktery byl od STB zatcen a 

tezce ztyran, pfi jeho prochazkach (vychazkach) po 

vezenskem dvofe bloku B - C. 

Lidskost k veznum a soucit s nimi odpykal dozorce 

Horacek (jmenovec shora uvedeneho) smrti na sibenici. 

Z puvodnich zamestnancu zmizel brzy feditel Bohda

lecky, Wiener, Culik, Wunsch, Jankovsky, Benes. 

Obavany byl Kocourek, o nemz mezi vezni kolovaly 

povesti, ze se dobrovolne hlasil ke sluzbe kata, Pavlou

sek, Kobrle, Kratky, Cernak (pro svou neochotu a odmi

tavost k prosbam veznu), nektefi z nove naverbovanych 

dozorcu z fad milic (?), z nichz jeden mladik, nazrzly, 

jak se domnivam, s oblibou v noci vzbouzel k smrti 

odsouzene s tim, aby se jiz pfipravili, a po hotline 

jejich dusevnich muk jim rekl, aby si opet lehli, ze 

je poprava odsunuta. Jmeno nevim. Na IV. C odd. ve 

vazbe STB byl obavan sadisticky Vinicky, pozname

nany ohnem ve tvafi. Z vyssich velitelu byl postrachem 

veznu i dozorcu velitel SVS plk. Klos a despoticky 

velitel veznice Komarek. Velitel Kramer byl neobliben 

i mezi dozorci, zvlaste po podivne smrti svitiplynem 
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dvou dcerusek ve veku 3 a 5 let ve vanocmm obdobi, 

po niz byl pfelozen, tusim na Bory. Velitele Skala a 

Tvrz konali, pokud je mi znamo, svoje povinnosti 

lidsky. Tvrda a neoblibena byla usm.evava Holesovska. 

V dobe vezneni na odd. STB na IV. C. zemfel na 

vnitfni pourazove krvaceni a zraneni vezen na posledni 

kobce vpravo, ktery snad byl kdysi nasim vojenskym 

atase V Kanade. Zraneni utrpel V dobe vysetfovaci 

policejni vazby. Na nasledky podobneho traumatu sko

nal pravdepodobne i vysetfovanec Vaclav Vrba, jiz po 

pfedani do vysetfovaci vazby soudni, na III. B. (snad 

103 byv. prisl. SNB. Zemfel po pfevozu do vezenske 

nemocnice dne 11. ?. 1950.). 

Blizsi informace D uvedenfch a dalsich pfipadech 

mozno ziskat na podklade knih lekarskych prohlidek, 

vedenych vezenskym lekafem na samovazbe, dale tam

tez vedenou knihou o hlaseni zvlastnich udalosti a 

zaznamy jsou, doufam, zachovany a dosazitelne. 

Titl. 

K 231 

Karlovo nam. 

Praha. 

(Jmen.o, povoLcini.) 

Vee: Svedectvi proti byv. veliteli St.B. V. Peskovi : 

(Jmeno), vysetfovanec statniho soudu na Pankraci, 

I C, cela c. (cisLo), vezen c. (cisLo), vzbuzen dne 4.8.1949 

asi kolem 22 az 23 hod. (mimo jine spoluv.ezen (jmeno)) 

nafkem ubijene zeny. Podafilo se vyhlednout z okna 

pfes dvur, do osvetleneho okna vysetfovaci mistnosti 

8TB. Zahlednuti dva vysetfujici, a sice Pesek a Vinicky, 

obnazeni po pas (pouze v kalhotech). Z mistnosti se 

ozyval nafek ubijene zeny. 

Z vedlejsi cely (myslim, ze c. (cisLo)) jak druhy den 

rano ostatni spoluvezni (ktefi lepe videli do vysetfovaci 

mistnosti, meli celu naproti) sdelovali, na pf. vezen 
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(jmeno), ze Pesek s Vinickym r.ozbijeli svazane zene 

na zemi o holeni kosti lahve, obcas ji zvedli a znovu 

s ni uhodili na zem. 

Zena, kdyz se probrala z bezvedomi, nafikala, coz 

oba vysetrujici, zfejme v podnapilem stavu, posmesne 

(a kupodivu dost hlucne) napodobovali. 

Podobny nafek - pravdepodobne rovnez ubijene 

zeny - se opakoval dne (datum). 

(Jmeno, adresa.) 
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ZENSKE VEZNICE 

Lichacev a Makarov od pocatku 
sveho pusobeni v CSR kriticky pou
kazovali na to, ze prace cs. bezpec
nosti je pfilis mekka a nerozhodna, 
ze se bezpecnost nechava odstrkovat, 
neprosazuje dost energicky svoje 
nazory a pozadavky a ze s tfidnim 
nepfitelem se jedna pfilis v ruka
vickach. 

Zprciva komise OV KSC o 

po!itickych procesech a reha
bi!itacich v Ceskos!ovensku 
1949-68 

53 



23.5.1968 (Karta) 

V Pardubicich byly soustfedeny od roku 1952 velkou 

vetsinou zeny od statniho soudu, hlavne vyssi, mnoha

lete tresty. Mezi nimi byly ovsem i retribuce, jako 

dozorkyne Wernerova z Rawensbrilcku a jine, a dale 

i kriminalni pfipady, hlavne vrazdy. Stav uveznenych 

zen se pohyboval mezi 800-900. Pracovalo ·se na ruznych 

dilnach, za ruznych pracovnich, zdravotnich a existen

cnich podminek. Mezi nami bylo mnoho zen starych, 

nemocnych i mladsich neschopnych prace i pohybu 

nasledkem vysetfovaci vazby a method vysetfovacich. 

Dozorci organy vladly podle toho, jak se zostfovala poli

tika vnitfni i zahranicni. Pomery se postupne zhorsova

ly. V roce 1954 bylo v tabofe zfizeno ,,zvlastni uzavrene 

oddeleni" cili ,,vezeni ve vezeni". Tam bylo soustredeno 

50 zen statniho soudu s vysokymi tresty. Vetsinou to 

byly pfedstavene klasteru, clenky namdniho shromaz

deni, ZNV a vysokoskolacky, ktere mely pfisny zakaz 

styku s ostatnim taborem a bylo jim feceno opetovane, 

ze jedina cesta pro ne odtamtud je nohama napfed. 

Postradaly nejprimitivnejsich hygienickych potfeb, 

nemely styk s domovem, nepracovaly, a tim nemely 

moznost nakupu vedlejsich pozitku. V wufalstvi nad 

neudrzitelnymi pomery vstoupily do hladovky, kterou 

prijeli zlikvidovat dva vysoci dustojnici min. vnitra. 

Pote se zhorsovaly pomery v celem tabore tak, ze 

v zafi vstoupilo 520 zen tabora do hladovky. Pozadaly 

velmi slusnou formou velitelstvi tabora, aby byla zavo

lana komise MV a aby byly zeny vyslechnuty o stava

jicich potizich a duvodech hladovky. V te dobe totif 

hrozil jeden ze dvou zdenych bloku sesutim. Bylo 

v nem ubytovano na 400 zen. Proto bylo cele mnozstvi 

nastehovano do nouzove budovy skladiste, kde na 80 

zen byl jeden nesplachovaci kloset. Byly tarn mysi. 

Spaly jsme na zemi, na tenkych slamnicich, zena vedle 

zeny tesne namackane, z ruznych pracovisf a z ruznych 

smen, dennich, odpolednich do 23 hodin. Jedna druhou 

rusily a nevyspale, unavene nastupovaly k hodinovym 
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nastupum na .,apelplatz" a do prace. Na svadlarnach, 

kde na jedine bylo 60 elektrickych stroju, byw zaka

zano otevirat okna, vzduch byl nedychatelny dusnem, 

potem a prachem z latek. V teto dobe byla neomezenou 

velitelkou 20ti leta pfislusnice STB, ktera si pravem 

vyslouzila prezdivku Ilse Koch. Msla pfimo sadistic

kou nenavist k nam ,,statnim". Podporovala donasec

stvi, fizlovani, a stupnovala tak nervovou zatez jiz tak 

dost zmucenych zen. Poslednim pravem protestu vezi\.u 

je po celem svete hladovka a nase noviny se rozplyvaly 

v dojatem liceni hrdinstvi jedince, ktery zahajil v Al

ziru hladovku, z duvodu daleko mene tragickych, nez 

byly nase. Tato hladovka byla zlikvidovana hrozbami 

a natlakem a zustalo v ni pouze 22 zen, ktere byly 

zavreny do on.oho bloku, ktery hrozil zricenim. 

K odstraseni celeho tabora nechaly nas nastoupit pred 

celym nastoupenym taborem ke zdi bloku, vzdy dve 

a dve a 2 pfislusnici se samopaly s nami. Vypadalo 

to jako chuze na popravu, ale moralku lagru to podi

vuhodne zdvihlo. Pak jsme byly prevezeny k vyslechum, 

dostaly jsme trestem 10 dnu korekce a zarazene vyhody 

na 3 mesice - t.j. zadny styk s rodinou. To vse bylo 

za pana ministra Baraka. A dalo by se psati jeste 

dale, cele smutne romany. 

V cervenci 1956 opovazilo se 12 zen ze zvlastniho 

oddeleni napsat dopis pres MV a velitelstvi, gen. taj. 

OSN Hammerskjoldovi s upozorn.enim na nesrovnalosti 

v jejich vyslesich i obvinenich a nezakonne dlouhotrva

jici tresty. Byly pfisne vyslychany, opet na samotkach 

v Pardubicich, pak odvezeny na Pankrac na samotky 

na 2 roky (ovsem bez verdiktu), kde tezce pykaly za 

svou odvahu. 

(Dodatkem uvadi byvala (specializace) lekafka MUDr. 

(jmeno)) 

V zime 1952 jsem pracovala na svadlarne na onucich. 

Venku bylo 16 stupnu mrazu a v celni stene svadlarny 

byl otvor ve zdi pro plan.ovane topeni v rozmeru lxl m. 
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Zena.m u �troju primrzly ruce a trpely omrzlinami III. 

stupne s otevfenymi ranami. Jednoho vecera jsem byla 

odvedena velitelkou Blazenou na velitelstvi, kde bylo 

nekolik du.stojniku bezpecnosti a zadali na mne, abych 

potvrdila, ze maji pardubicke ,,damy" omrzliny z lyzi. 

Odmitla jsem a po pravde jsem vypovedela o tryzneni 

na pracovisti. 

Grad 

Praha. 

(Jmeno, plnti adresa.) 

(Jmeno, podpis.) 

(Misto) 27. dubna 1968. 

Vee : Stiznost na prokuratora Dr. Barbase, soudce 

Dr. Rudeho a dustojnika SVS Klose. 

Zacatkem (mesic) 195 byla jsem odvezena od mych 

rodicu z (misto) u (misto) prisluzniky STB v (mesto) 

k Okr. soudu v (misto). Tam me vyslychal prokurato:

Dr. Barbas. Kficel na mne, urazel mne a vynucoval na 

mne pfiznani, ze jsem vedela neco o ,,cinnosti" meho 

manzela. Kdyz zacal vyhrozovat, ze da meho manzela 

obesit, jestlize se nepfiznam, fekla jsem ve strachu 

o manzela, a abych uz mela pokoj, ze se pfiznavam.

Byla jsem propustena s tim, ze musim opustit bydliste.

Dne (datum) 195 o pulnoci jak tehdy bylo zvykem, 

jsem byla na zaklade prokuratorskeho prikazu zatcena, 

odvezena do vazby v (misto) a (datum) 195 privezena 

se svou ,,skupinou", z niz jsem vetsinu lidi neznala, 

na Pankrac. Dne (datum) 1954 jsem byla senatem 

Statniho soudu za predsednictvi Dr. Rudeho, odsouzena 

podle zak. 231/48 sb. par. (cislo), odst. ,cislo) k trestu 

(cislo) odneti svobody. Byl pfedlozen lekarsky doklad, 

ze mam nemocnou pater, ktery Dr. Rudy odlozil 

s poznamkou .,Stejne tomu nerozumim". Cele liceni 

probehlo za deprimujici nervosity strachu, kriku a 

vyhrozovani Dr. Rudeho a prokuratora Dr. Barbase, 

kteri, cokoliv jsem chtela fici, nepripustili, pri cemz 

ostatni soudcove - v procesu, pfi kterem byly navrzeny 
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tresty smrti - se zrejrn.e nudili. P.okud vim, ve vetsine 

statu manzelka se muze vzdat svedectvi proti svemu 

manzelovi a nikdo nemusi svedcit a vypovidat proti 

sobe. Ja jsem k tomu byla hrozbou pfinucena a sama 

odsouzena jen na zaklade vynuceneho vlastniho ,,pfiz

nani", nebof soud ,,dosel k pfesvedceni". Ve vykonu 

trestu jsem pracovala v (podnik) bez ohledu na m.oji 

nemoc, ktera se znacne zhorsila a nasledky nesu do 

dnes. Po soudu, asi (da'tum) na nase zenske oddeleni 

na Pankraci vtrhl dustojnik SVS se skupinou LM. 

Vsichni, ale hlavne dustojnik, fvali, ze nam neni zle, 

kdyz neskrabem a nezerem omitku ze zdi. Pak jsme 

byly vyhnany na chodbu, vysvleceny do naha, sebrano 

nam vsechno osobni pradlo, byly jsme .ostfihany takfka 

dohola. Pfi navratu na cely jsme zjistily, ze byl prove

den ,,filcunk", vsechno pfevraceno, byla nam sebrana 

vecefe, dopisy pfipravene k odeslani a kavalce. Okna 

byla zabilena, a musely jsme spat jen na podlaze. 

Spoluvezei\.kyne, pochazejici z meho nynejsiho bydliste, 

mi fekla, ze dustojnik je Dr. Karel Klos, ktery byl za 

valky ve Volyni okr. s.oudcem. 

Pozdeji jsem tohoto dustojnika jeste videla s tehdej

sim ministrem St. Raisem, jemuz jsme uklizely jako 

trestanecke komando vilu. 

Toto neni zadost o rehabilitaci, ale stiznost na uve

dene funkci.onafe, nebof nechci, aby se cokoliv z toho, 

co jsem prozila, opakovalo, tfeba na mem diteti nebo 

vnucich. A jsem pfesvedcena, ze dokud kterykoliv 

z techto funkcionafu vykonava svuj ufad, toto nebez

peci je realne. 

(Podpis.) 

(Jmeno, plna adresa.) 

Z a t c e n i - vysetrovani. 

Zatcena dne (datum) (tyden pfed svym si\.atkem) 

pfisl. OBZ hl. stabu. Vyslech trval asi 10 - 12 hodin, 

jenz byl take mym jedinym vyslechem. U vyslechu 
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jsem dostala facku, ktera zasahla leve ucho, pak jsem 

pfestala slyset. Tato porucha trva dodnes. Muj pobyt 

v cele hi. stabu MNO trval dva dny, pak jsem byla 

prevezena do Bartolomejske. Zatykac napsal t. zv. 

Dr. Pech, znamy svou aroganci. Do noci jsme slysely 

vykriky vyslychanych veznu. 

Jednou jsem byla svedkem, kdyz do mistnosti otisku 

prstu privedli cloveka, ktery byl v obliceji jedna 

krvava p.odlitina a na otazku UIIliformovaneho pris

lusnika, konajiciho sluzbu, co delal, ze je tak zrizeny, 

odpovedel : ,,Zeptejte se tarn tech nahore ! " 

Asi (datum) prevezena na Pankrac. V (datum) pokus 

o utek, ktery se nepovedl, znovu vyslychana prislusni

kem STB Peskem, narizena korekce, spojena s hladov

kou, temnici a spanim na hole podlaze, svlecena do

naha. Saty mi byly vraceny az za nekolik hodin pote.

V k.orekci jsem setrvala asi 14 dnu, kdy jsem pak byla

eskortou dopravena do (misto), kde se pak konal soud

dne (datum).

Vezneni.

(Veznice, data pobytu.) Tezka prace v pekarne, pra

covni doba 14-16 hodin denne. Plicni nalez - prelo

zena do (veznice) odtud na podzim v r. (rok) pridelena 

k prac. komandu pro rekonvalescenty do (misto). 

Pa r du b i c e. V roce (rok) asi v (mesic) - soustre

deni vezenkyn s vyss1mi tresty z cele republiky 

v Pardubicich. Podminky velmi spatne. Hlad a zima. 

Po praci v dilnach nasledovaly brigady, ktere trvaly 

az do pozdnich vecernich hodin. Na cele byla zima, 

netopilo se, zimou jsme nemohly usnout. Nekdy na 

podzim v r. (rok) musely jsme nast.oupit na dvore, 

vsechny veci svazat do prosteradla a v pozoru stat 

asi od 10 hod. dopoledne az do pozdnich nocnich hodin. 

Duvod neznamy. Devcata z krejcovske dilny mela 

hnisajici omrzliny na rukou. Za kazdou malickost se 

platilo korekci bez oken, vetrani a svetla. V roce (rok), 

asi v listopadu musely jsme zachranovat repu. Padal 
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snih s destem, odevy nebylo mozine vysusit a rano 

mokre satstvo jsme oblekly a znovu na brigadu. 

V (mesic, rok) podminene propustena s podlomenym 

zdravim (tezky zanet zenskych organu, pozdeji rako

vina techto organu - .operace, onemocneni zlucovych 

cest - operace). Po mem propusteni hned tfeti den 

me v byte vyhledal pfislusnik STB z (misto) (bydlela 

jsem u sve matky v (misto)). Nafidil, ze se musim 

kaidy druhy den u nej hlasit v (misto) na STB. Chtel, 

abych mu nosila zpravy o pomerech v (podnik), kam 

jsem byla pracovne pfidelena jako delnice. Pokazde 

vyhrozoval, ze me necha znovu zavfit, ze odmitam 

spolupraci atd. Byla jsem nervove uplne vycerpana a 

jednou jsem chtela jiz skoncovat se zivotem. Tento 

tlak a pronasledovani skoncilo, kdyz jsem se v (mesic, 

rok) provdala. 

0 ,,zivofeni" jiz na svob.ode psat nebudu, kazdy to 

zna ze svych zkusenosti. T.c. pracuji jako delnice s 

castecnym invalidnim duchodem, ktery mi byl priznan 

v roce (rok). 

(Podpis.) 

V (misto) dne 28. bfezna 68 

P.T. 

(Ufod, misto.) 

Tyka se : Rozsudku Krajskeho soudu 

v (misto) ze dne (datum) 

c. j. (cislo)

· Zadost o rehabiiitaci.

Tuto zadost podavam z duvodu, ze jsem byla nepra

vem odsouzena pro cin, ktery jsem nespachala, a sice 

pro velezradu. 

Neni pravdou, ze jsem byla clenkou protistatni orga

nisace (jmeno), ktera pry, podle obfaloby mela pfipra

vovat rozvrat statu. 

Neni pravdou, ze jsem pfipravovala ukryt pro ciziho 

agenta a vesla s nim ve styk. Jest to bidna lez. Byla 
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jsem vyslychana a tryznena, abych se prim1ala, a to 
referentem STB, a sice zpusobem nejhorsim, jaky 

muze byt. Tloukl mi hlavou o zed', prastil se mnou 

na zem tak dlouho, az jsem zacla krvacet. Strei! mne 

do temnice a to poprve na 4 1/2 hodiny a pak na 14 

hodin, kde jsem musela chodit do kola, nesmela jsem 

se zastavit, jinak mi vyhrozovali, ze mne hodi do vany 

naplnene studenou vodou. Opirala jsem se o zed' a 

v dusledku toho jsem mela prsty rozedfene. Kdyz jsem 

padla, teprve pak mne odnesli na celu. 

Jednou pfi vyslechu mi napsali listek na 48 hodin 

do temnice. Mezi vyslechem tarn prise! p. nacelnik, 

ktery se mne ptal, jsem-li Moravanka, zekla jsem, ze 

jsem Ceskou, a kdyz spatfil listek na stole napsany do 

temnice, roztrhal jej a fekl referentovi, ze jest to 

naposledy, co mne tarn poslal. 

Surove zachazeni referenta melo za nasledek, ze jsem 

chodila od vyslechu se zakrvacenymi backorami a 

pradlem. Svedkem tohoto meho tvrzeni byla pani 

(jmeno), kterou mi dali na celu. Porucila, abych se 

svlekla, hodila zakrvacene pradlo okenkem na chodbu 

a porucila pfinesti mi pradlo ciste. Chodila jsem tez 

k lekari, ktery mi dal nejake uzivani, ktere malo 

pomohlo. Po nejakem case mne odvezli do civilni 

nemocnice na prohlidku k panu MUDr. (jmeno), ktery 

se meho vzhledu lekl. Vazila jsem totiz pouze 37 kg. 

Prohledl mne a nafidil, aby mne dali do vezei\.ske 

nemocnice. Oni to vsak neudelali, naopak, pul roku 

jsem musela vzdor krvaceni chodit na vyslechy. 

Teprve po odsouzeni mne odvezli do (veznice), kde 

mne operoval pan MUDr. (jmeno) (tez vezei\.). Tri 

mesice jsem byla po operaci ve (veznice) a pak ve 

(ve.znice). 

Jednoho dne pfijeli za mnou dva pani z ministerstva 

(resort). legitimovali se a ptali se, jak bylo se mnou 

zachazeno pfi vyslechu v (misto). Rekla jsem jim, ze 

jsem uz na (pocet) roky odsouzena a ze jsem si zad

nemu nesmela stefovat. Oni mi odpovedeli, ze je jim 
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znamo, jak se mnou bylo zachazeno, avsak chteji to 

slyset pfimo ode mne. Povedela jsem, jak surove jsem 

byla tyrana a ranami k vypovedi donucena, a to 

k udajum, ktere se nezakladaly na pravde. Pri vyslechu 

jsem mela obycejne zavazany oci. 

Kdyz jsem byla na (misto), prijeli za mnou z 

(misto) s dotazem, zda bych poznala referenta, ktery 

me vysetfoval a ktery byl na mne tak zly. Rekla jsem, 

ze jeste za 20 let bych ho poznala, ze to nebyl clovek, 

ale satan. Ukazali mi 3 fotografie, a na te tfeti jsem 

ho p.oznala. Slibili, ze mne pusti domu, ponevadz mi 

chybi do uplynuti trestu pouze 1/2 roku. Protoze jsem 

se vsak vyjadrila o referentu shora uvedenym zpuso

bem, nebyla jsem propustena. 

Pi'i vysetfovani V (misto) vypovedel p. (jmeno) 

z (jmeno podniku v miste), ze byl surovym zpus·obem 

prinucen, aby vypovidal, ze pr-ede mnou mluvil pr.oti 

statu a KSC. Nejvetsi utrpeni jsem prozila pfi vyslechu, 

kde mne chteli pfinutit, abych vypovidala, ze byl u 

nas (jmeno), ktereho jsem vu.bee neznala. Tenkrate 

mne vodili v poutech jako nejakeho vraha. 

Znala jsem pouze stareho (jmeno), ktery byl v race 

1947 u nas se zadosti, aby mu manzel dojel na Moravu 

pro nejaky stroj na fezani zeleza. Bylo to poprve 

a naposledy, co jsem toho jmenovaneh.o pana videla. 

Kdyz se konal v (misto) soud, odvezli mne a nafidili, 

ze az budu stat pfed soudem, nesmim se nikam divat 

a pouze odpovidat na jeho otazky. V (misto) jsem vsak 

nebyla souzena, az pozdeji v (misto). Pravdepodobne 

se bali, ze vlastne nic nevim a snad chteli, abych proti 

nekomu svedcila. 

Veskere udaje, pro ktere jsem byla v race (rok) 

v (misto) na (pocet) roky odsouzena, byly umele vykon

struovany, zkresleny a nepravdive. Vse, co uvadim, 

se zaklada na ciste pravde a je mozno v teto dobe vse 

fadne vysetrit a ovefit. Prohlasuji. ze jsem byla odwu

zena nevinne. 

61 



Zadam proto, aby mi byla vracena cest a majetek, 

zdravi vsak mi nikd.o vratit nemuze. 

Kdyz jsem se vratila z vezeni, byla jsem v (mist,o) 

po nejakem case presetfovana a mela mne byt vracena. 

polovina zkonfiskovaneho domu. Prokurator (jmeno) 

z (misto) to vsak zamitl, s p.oznamkou. ze jsem byla 

clenkou nejake (organisace), coz se nezakladalo na 

pravde. Tudiz mi nic nevratili. 

Na zaklade vsech mych pravdivych udaju zadam 

zdvofile, aby se mi dostalo v brzke <lobe zadostiucineni 

za vsechny kfivdy a bolesti telesne i dusevni. 

Doufam v pfiznive vyfizeni me zadosti. 

Dagmar Simkova, 

Chelcickeho 55 

Pisek 

(Podpis, adresa.) 

Pisek, 14.5.1968. 

SVEDECTVI O USMRCENI DVOU ZEN V NPT PAR

DUBICE A O NELIDSKEM ZACHAZEN1 V TOMTO 

UTVARU 

Pfes vanocni svatky v r. 1959 jsem byla v NPT 

Pardubice pro odmitnuti nedelni prace v korekci jeste 

s nekolika spoluodsouzenymi. Vzpominam si, ze to byly 

(nekolik jmen) a jeste nekdo dalsi, na jmena si jiz 

nevzpominam, ale daji se snadno 

byly potrestany hromadne za 

31.XII.1959 nebo 1.I .1960, v den, 

zjistit, protoze jsme 

stejny pfestupek. 

kdy nas trest mel 

koncit, stala jsem se svedkem nasledujici udalosti. 

Korekce byly ve sklepe pod bud.ovou A, oddelene 

katrem od t. zv. isolovaneho odd., kde byly uvezneny 

psychopatky nebo osoby z hlediska vedeni utvaru neu

nosne. Byly tarn bud' pro vytrznosti, ktere zpusobovaly 

svou abnormalitou, nebo (a to byl castejsi duvod) pro 

neplneni pfedepsanych norem. Zpravidla byly pro toto 

oddeleni vybirany pfislusnikem, ktery mel funkci 

vyrobniho a zajisfoval plneni planu na ruznych 
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dilnach. Tyt..o zeny, mezi nimi i jedna politicka (jmeno), 

byly pak na neurcitou dobu v tomto odd., kde ve 

vetsine pripadu prozily 2-3 roky. V izolaci dostavaly 

snizene davky jidla, jidlo vetsinou uz studene, trpely 

straslivou zimou, stalym vlhkem, tmou a necistotou. 

Prakticky se nemohly nikoho dov.olat, nikdo s nimi ne

chtel mluvit a pro sve dusevni vychyleni, timto utrpenim 

jeste vystupnovane, nebyly schopne resit svoji situaci 

formou psane slizn.osti. Bylo s nimi nakladano surove, 

temef kazdou noc se z isolace ozyval strasny nafek 

a volani o pomoc. I mezi sebou se praly a nekolikrat 

tarn doslo k tezkym ublizenim na tele. Ty, ktere byly 

slabsi, se nemohly ubranit pfesile . .Zadny z pfisluzniku 

se nesnazil tomu zabranit, vetstnou se tomu smali. 

Mnohokrat jsme se snazily up.ozornit ty pfislusniky, 

ktefi o tom rozhodovat mohli, aby tyto ubozacky byly 

dany do ustavni pece psychiatru, (jmeno) o tom 

mnohokrat mluvila a za ne prosila, ja sama jsem take 

pfi kazde pfilezitosti o tom mluvila, jednou i s komisi 

z Nar. shromazdeni, ale vse bylo marne. V teto izolaci 

byla zabita Olgou Turkovou mlada zena, jejiz jmeno 

neznam. 

Olga Turkova byla zufivy silenec (zesilela ve vezeni) 

a izolovana byla proto. ze spolu s jinymi trestankami 

zakefne a surove zabila nemocnou a bezbrann.ou 

Josefikovou. Zabily ji tak, ze na bloku B ji pfepadly, 

odtahly do umyvarny a tarn ji roztfistily hlavu o beto

nove koryto, az ji vyhfezl mozek. Zaroven ji polamaly 

zebra. 

Turkova te mlade zene v isolaci vrazila d.o zenskych 

organu nasadu od kostete a zena zacala silne krvacet 

a hrozne kficet bolesti. Prave melo isolaooi odd. nastup 

do koupelny. Ostatni trestanky, za ucasti velitelky 

.,Sulivanky", tuto zenu tahly s sebou. V koupelne 

upadla na dlazdice a ony na ni pustily sprchu. Za 

malou chvili pak zemfela. P.o celou dobu u toho byla 

velitelka. Jeji smrt muze podrobne vylicit (jmeno), 

ktera tuto udalost si dobfe pamatuje. 
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V odpolednich hodinach zmineneho dne, kdy. jsme 

byly v korekci, mela izolace vychazku. Pfi ni se Tur

kova ,,pokusila o utek". Ten byl nemozny, vychazkovy 

dvorek byl ohranicen ostrelovacim pasmem, vezemi 

s ostrahou, dale byl plot z ostnateho dratu, asi 5 m 

vysoka zed' a za ni zase dvory, hradby, strilny. Presto 

byla vychazka hned ukoncena, zeny zamcene na cely 

a Turkova dovlecena do kancelare proti korekci, ve 

ktere jsem byla. Kancelar byla cela zasklena, osvetlena, 

okenko na podavani jidla me cely nedopatrenim otev

fone, takze jsem vsechno videla a slysela. V kancelafi 

byli tito prislusnici : zastupce nacelnika. .,Pepicek", 

.,Honza ze zahrady" a velitelka ,,Kobra", ktera byla 

tehotna. Presto vsak to s velkym zajmem sledovala. 

Oba prislusnici zacli Turkovou mlatit a sproste ji 

nadavat. Nektery z nich ji p.ovalil na zem, nekdo ji 

kopal a ona plakala a prosila, af ji uz nechaji, ze 

vsechno udela, co budou chtit. Pri tom jim vycitala, 

ze vzdy poslechla a sla bit zeny, na ktere ji poslali. 

Presne se pamatuji na tento jeji vyrok : ,,Vsechno jsem 

udelala, jak jste chteli. I proti te Zenahlikove a (jmeno) 

dali jste mi sklenici sadla a ja jsem vsechno rekla, jak 

jste chteli." Ten to vyrok je dulezity z nasledujiciho 

duvodu : Marie Zenahlikova a (jmeno) byly v Pardu

bicich necekane obvineny z toho, ze chtely zneuzit 

Turkovou k zalozeni illeg. skupiny venku. Byly vysly

chany prislusnikem .,Vykonu trestu" a pfi vyslechu 

konfrontovany s Turkovou, ktera je ,.usvedcovala", ze 

ji daly civilni oblek pro utek a adresu nejakeho Ing. 

S nim mela navazat spojeni. Oblek byl jako predmet 

dolicny v kancelari. Byl to divadelni kostym pro Vik

torku, z divadel. krouzku, kde se .,Viktorka" hrala. 

Ani jedna z uvedenych zen nemela do divadelniho 

krouzku pristup. Byl tedy dodan nekterym z prislus

niku. Dale : Ani Zenahlikova, ani (jmeno) se s Turko

vou nestykala. Turkova byla uz delsi dobu v izolaci. 

Rovnez adresu toho Ing. zadna z nich neznala, a tedy 

ani nemohla napsat. Slo tedy .o vymysl prisl. .,Vykonu 
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trestu", ktefi z nejakeho duvodu chteli proti nevinnym 

zenam zavest nove soudni fizeni na zaklade vypovedi 

silence. Obe tyto zeny byly pak aspon pro par. 6 vylou
ceny z amnestie. V pripade M. Zenahlikove dalsi vez

neni zpusobilo tezkou nemoc. 

Protoze scena v kancelafi byla hlucna, uvedomili si 

asi pfislusnici, ze by to nektera z nas mohla slyset, 

a pustili nas na blok, ackoliv nas trest mel koncit asi 

o 2-3 hod. pozdeji.

Turkova byla pak pouzivana k tomu, aby mlatila
zeny v korekcich, pousteli ji do nektere cely, a ona tu 

zenu povalila na zem, tloukla ji a dupala po ni v botach. 

Jednou takto ztloukla (jmeno), slysely jsme z korekce 

jeji volani .o pomoc, ale nevedely jsme, co se deje. 

(Jmeno) mi pak na bloku ukazala modfiny a podlitiny. 
Turkova pak po case zemfela v nemocnici na TBC, 

ktera se ji trvalym pobytem v izolaci zhorsila. Fred 

smrti pry mluvila o tom, jak byla zneuzivana pmti 
odsouzenym. Podrobnosti by jiste vedela nektera z zen, 

ktere byly na nemocnici zamestnany. 

Dagmar Simkova, 

Chelcickeho 55 

Pisek 

Dagmar Simkova 

Pisek 22.5.1968. 

DODATEK K VYPOVEDI O NELIDSKEM ZACHA

ZEN! V NPT ZELEZOVCE. V NPT Zelezovce jsem byla 

v r. 1955. Behem sveho pobytu jsem byla mnohokrat 

svedkem nelidskeho zachazeni s vezni. Protoze nebylo 

mozne dovolat se napravy (kazda stiznost byla hozena 

do kose, ustni stiznost nemela smysl), rozhodla jsem se 

pro utek, abych timto zpusobem poukazala na nesnesi

telne pomery v ta.bore. Po zadrzeni jsem byla vysetfo

vana u STB v Nitre kde jsem udala duvod sveho uteku, 

zahajila protestni hladovku, abych pfimela Kraj. 

spravu ke kontrole utvaru a velmi presne jsem pisemne 

zpracovala svoje zazitky v ta.bore. Tyto protokoly, 
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jakoz i soudni protokoly Okresniho soudu v Zelezov
cich, kde jsem pak byla za utek souzena, i ruzne poz

dejsi stiznosti, adresovane MV jiste existuji a vefim, 

ze by mohly jako dokument o pomerech v utvaru po

slouzit jeste lepe nez moje nynejsi vypovedi. Byly 

sepsany a ufedne potvrzeny v dobe, kdy se o techto 

vecech jeste mluvit nesmelo, jsou pfesne a jsou v nich 

uvadena jmena. 

U meho soudu bylo tehdy pfitomno asi 20 pfislus

niku z tabora a asi 15 i'lenu lid. milice. Behem pfe

liceni jsem je nekolikrat adresne vyzvala (zejmena 

tarn, kde se mluvi o smrti pol. vez. Very Kasikove), aby 

se ohradili, jestlize se jim ma vypoved' zda byt neprav

diva. Zadny z nich se vsak neohradil, cimz tedy po

tvrdili pravdivost mych obvineni. Jiste i o tom existuje 

prot. zaznam u soudu v Zelezovcich. 

Po mem odchodu z Zelezovcu tarn jeste fadu let 

panoval tvrdy rezim, prakticky skoncil az odchodem 

politickych na amnestii v r. 1960. Od verohodnych zen 

vfm, ze tarn jedna zena byla dana do korekce ve sve

raci kazajce, svazana do kozelce, za nekolik hodin byla 

nalezena udusena. Dochazelo k ruznym sadistickS·m 

vylevum ruznych pfislusniku. Na pf. cikanka Ruzena 

Bandova, psychopat a clovek neschopny p.odrobit se 

jakekoliv kazni, byla za mrazu a snehu, oblecena jen 

do kosile a platene spodnicky, bosa, pfivazana na 

nekolik hodin ke kulu na dvofe. V pfipade, ze by 

nebylo mozno ziskat zminene protokoly, prosim, abyste 

mi to oznamili a ja se pokusim o rekonstrukci. 

Dagmar Simkova, 

Chelcickeho 55 

Pisek 

Dagmar .Simkovci 

Pisek 15.V.1968 

Od 11.10.1952 jsem byla ve vysetfovaci vazbe v Fraze, 

Bartolomejska ul. Ve veznici byl v te dobe veliky hlad. 

Jidla jsme dostavaly tak malo a tak spatne, ze nam 
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casto bylo zle hlady. Na pf. : Rano trochu melty a kus 

chleba, v poledne ovesna polevka t.j. par vlocek ve 

slane vode, pul salku krup, nemastenych, jen uvarenych 

ve vode. Vei'er melta, ovesna kase z vody, p,olita lzic

kou marmelady, zfedene vodou, druhy den totez, 

v opacnem pofadi. Ani ja, ani jine z zen, s nim1z Jsem 
pozdeji pfisla do styku, nemela povoleny nakup na 

pfilepseni. Vychazky neexistovaly vubec. Chovani 

dozorcu bylo vseobecne hrube. Skor.o kazdy den vtrhl 
nekdo na nasi celu, zavazali nam oci, musely jsme se 
svleknout do naha, dozorkyne provadela prohlidku 

naseho tela, v otevfenych dvefich nasi cely dozorci -

muzi prohlizeli nase saty a pradlo. Pfi prohlidce tela 

pr.ohlizela dozorkyne i spodni cast naseho tela, a to i 

tehdy, mela-li nektera z zen menstruaci. Utfela si jen 

ruku a sla prohlizet dalsi. Nikdy nebylo mozno pouzit 

klosetu, aniz by se nektery z dozorcu dival. Kdyz nas 

videl malo, kopal do dvefi, az jsme vstaly. Toto ostatne 

se delalo ve vsech vysetf. vazbach. V noci jsme musely 

lezet na zadech, nebo oblicejem ke dvefim, ruce na 

pokryvce, kdo se ve spanku obratil, byl probuzen kopa

nim do dvefi a nadavanim. To vzbudilo celou celu a 

cele oddeleni. Kdo byl vycerpan, ze se nedokazal kon

trolovat a vicekrat za noc byl v poloze proti pfedpisu, 

muse! za trest chodit, tfeba i nekolik hodin. Nocni klid 

by! rusen zamerne i silnym svetlem, a hlavne hlucnym 

chovanim strazi, ktere na chodbe hravaly nejakou hru 

podobnou kuzelkam, pfi niz tropili velky ramus a 

fvali smichy. Nekdy jsme nespaly celou noc. Pfi vysle

sich jsem velmi casto musela stat, nekdy se zavazanyma 

ocima, nebo celem ke zdi. Referent, mensi tmavovlasy 

Slovak, mi casto nadaval, ze jsem kurva. On i ostatni 

mne stale strasili, ze moje matka spachala sebevrazdu. 

Vedeli totiz, ze muj otec sebevrazdu spachal a ze mam 

o matku strach.

V prosinci tehoz r. jsem byla pfevezena do C. Bude

jovic. Tam bylo jidlo lepsi, ale ani zde jsem nemela 

povoleny nakup. Na prvni vychazku jsem sla za 
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14 mesicu pc, zatceni. 10 mesicu ani fadku z domova, 

moje dopisy rovnez nebyly odeslany. Zima v r. 1952 

byla mimofadne tuha, byly jsme na cele, kde vubec 

nefungovalo topeni. Byla jsem oblecena do platenych 

trestaneckych satu, pantofle bez puncoch. Nemohla 

jsem tu hroznou zimu vydrzet, na zdich byla jinovatka. 

Zadala jsem referenta o teple pradlo, nebo aspon o 

povoleni pokryvky, do ktere bych se smela zabalit pfes 

den. Vysmal se mi a fekl, ze to dostanu, az se priznam. 

Nasledkem hroznych mrazu jsem tak prochladla, ze 

jsem dostala zanet vajecniku a zacala jsem hrozne 

krvii.cet. Vojensky lekar Dr. (jmeno) mi napsal pov.o

leni na zakoupeni teplaku. Referent se tomu zase smal 

a nakup nepovolil. Asi po 1/2 roce nepfetrziteho krva

ceni jsem byla tak zeslabla, ze jsem se jen potacela. 

Mela jsem take nesnesitelne kfece, lezet jsem ale ne

smela. Jednou, kdyz jsem se bolestmi svijela, mi to lekaf 

povolil, ale dozorce, ktery tarn byl ve funkci zdra

votnika kopal d.o dvefi, musela jsem vstat a chodit. 

Jednou jsem se u lekafe setkala s (jmeno, povolcini), 

ktery tarn byl ve vykonu trestu. Znal me od detstvi. 

Slysela jsem jak tise fikal lekafi, ze nutne musim byt 

vysetrena a lecena, ze jsem uplne vykrvacena. Sam 
byl (odbornci kvalifikace), nesmel me vsak prohlednout. 

Leky ktere jsem dostavala, daval mi lekaf bez fakticke 

znalosti nalezu. Dr. (jmeno) napsal mi navrh na vyse

tfeni v civilni nemocnici, referent t.o ale zase zakazal. 

Bylo mi tehdy 23 let a referent musel vedet, ze mi 

zustanou doziv.otni nasledky. Muj ref. byl vyssi, silne 

postavy asi 38 lety, ke mne se nasilne nechoval, vyu

zival vsak vedome me telesne seslosti a uzival psychic. 

natlaku. Na pf.: na Stedry den si me zvla3f zavoial 

proto, aby mi oznamil smrt me matky. Nebo stylisoval 

ruzne nesmyslne pfisahy a prohlaseni, nutil me je 

podepsat s tim, ze jinak da moji matku zatknout. Ta 

uz vsak v te dobe zatcena byla. Take nekdo z STB 

v Budejovicich napsal m)',m jmenem velmi verohodny 

motak a poslali ho po pfisl. STB, ktera se vydavala 
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za moji pl'itelkyni, (hodnost, jmeno), ktery byl muj 

kamarad, nic vsak o me cinnosti nevedel. V mot6ku 

ho navadeli, aby navazal il. spojeni s moji sestrou 

v zahranici. (Hodnost, jmeno) byl pak proto, ze me 

znal, degradovan, zprosten voj. sluzby, cela leta pro

nasledovan. Motak -schoval a dal mi ho po mem pro

pusteni. Z Budejovic jsem byla dana do veznice v Pisku 

(jaro 1954). Zde byl take velky hlad. K vecefi jsme 

napf. dostaly vlockovou p.olevku plnou cervu. Za 5 tydnu 

jsme se jen jedenkrat koupaly, a to v pradelne 

v neckach, cela cela v jednech neckach najednou, 

V jedne spine. 

Pak jsem byla dana na Pankrac. Zde take byl velky 

hlad. Mely jsme i malo vody, pily jsme vodu ze zachodu. 

Casto jsme dostavaly poloshnile brambory, ty nam 

sypali do umyvadel, v nichz jsme se myly. Na· celach 

jsme byly s prostitutkami a cikankami, malokdy dali 

politicke sp.olu. Koupani se provadelo tak, ze jsme se 

na cele svlekly a nahe, 3-4 cely najednou, jsme bezely 

pfes celou chodbu do koupelny. Na chodbe byvala 

muzska straz. Hrozne jsme se stydely, byl to ale vzity 

zpusob, nemohly jsme se nikoho dovolat, raporty pro 

na·s neexistovaly. 

Vzpominam si, ze jsem byla jeden cas na cele s pi. 

(jmeno). Pfisla od odvolacih.o fizeni, kde jejimu synovi 

byl potvrzen trest smrti. Bylo mu asi 19-20 let, byl jeji 

jedine dite. Sedla si beze slova ke stolku a jen si 

drzela hlavu v dlanich. Vtom vtrhla do cely dozorkyne 

Holesovska a zacala na ni fvat : ,,Jen tady nedelejte 

zadny tyatr, ja vam to pfeju, aby vam toho vaseho 

vraha povesili, nic jineho si nezaslouzite, kdyz jste 

vychovala vraha !" Syn pi. (jmeno) byl souzen za 

protistat. cinnost, a nikoh.o nezabil. Nebyla ji s nim 

povolena navsteva pfed popravou, a uz ho nikdy nevi

dela. 

Velitelka odd. Eliska me jeden cas, kdyz zjistila, ze 

jsem politicka, dala· na celu, kde byly dve prostitutky

lueticky. Dr. (jmeno) me pak varoval pfed nebezpecim 
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nakazy, umyvadla a rucniky jsme mely spolecne. Po 

odsouzeni v r. 1954 jsem pfisla do Pardubic. Zde byl 

nejhorsi a nejrozsirenejsi system udavacstvi, jaky jsem 

za 14 let vezneni p.oznala. Pro spolupraci ziskaval kpt. 

Koblizek vrazednice, prostitutky, ale i ti'eba docela 

negramotne cikanky nebo psychopatky. Vefilo se za

sadrn� kazdemu vymyslu. Na zaklade castych udani, 

po mem navratu do Pardubic po 11teku ze Zelezovcu, 

stala jsem se spolu s mnoha jinymi obeti stvanic. Cela 

fada dozorcu me bez pi'iciny sekyrovala, kazdou chvili 

jsem se dostala do vypr.ovokovanych konfliktu, kdyz 

se mnou nekdo promluvil, uz mel spatny posudek, selka 

(jmeno) neprosla u komise jen pro to, ze se mnou 

mluvi (bydlely jsme na jedne cele). Zacala jsem se 

vyhybat lidem, abych nekomu neskodila, stykala jsem 

se jen s uzkym okruhem tech, kdo mely stejnou povest 

jako ja. To byl pak duv.od pro par. 6. v amnestii, abych 

nebyla propustena, pro ,,styk s nepratelskymi zivly". 

Pfed amnestii v r. 1960 me vei'ejne napadl nam. min. 

vnitra Kotal, ktery na mne za pi'itomnosti asi 20 zen 

ki'icel, ze z kriminalu v zivote nevylezu, a az do meho 

propusteni se mi mstil. Pi'ed amn. v r. 1962 mi fekly 

2 prostitutky, (jmena si uz napamatuji), ze je kpt. 

K.oblizek pi'emlouval, aby na mne podaly hlaseni, ze 

sii'im naboz. myslenky. Chtel 2 svedectvi, abych pry 

mohla byt dana pi'ed novy soud. 

V r. 1963 jsem byla dana se zbytkem politickych d.o 

III. <lifer. skupiny do Opavy. Ackoliv jsme byly

nemocne a kazda veznena vice nez 10 let, daly nas

do pevne veznice, na celach-samotkach jsme bydlely 4, 

s psychopaty, vrazednicemi a nejtezsimi zlocinci. Nakup

omezen na minimum, ovoce, maslo vylouceny uplne,

hygiena strasna, strava zcela nedostatecna. Ze starych

politickych pripadu jsme zustaly nakonec jen 3, z toho

jeste Helena Kucerova a Anna Kubelkova zemfely.

Ja sama jsem se v tech hr.oznych zivot. podminkach

nervove zhroutila. Helena Kucerova zemi'ela v Brne

na rakovinu. Mela uz i'adu mesicu hrozne bolesti, ale
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stale musela chodit do prace. Vecne jsme musely pra

covat prescas, protoze normy byly pfehnane vysoke. 

Stale nikdo nebral vazne, ze je nemocna. (Jmeno, povo

lani), ktery k nam byl velmi hodny a snazil se nam 

pomoci jako nikdo predtim, v u.tvaru delsi dobu nebyl. 

Kvapne byla odvezena do nemocnice v Brne, kde za 

par dni zemrela. Hrozne trpela, teprve par dni pred 

smrti dostala leky a dietu, pred tim se svijela v bole

stech, nemohla ani spat, ale musela plnit normu. Jeji 

smrt zavinila lhostejnost pfisl. MV v Opave. V jistem 

smyslu se snazili chovat k nam slusne, ale nemeli na 

nas politicke nikdy cas a vzdy se na nas kladly takove 

pozadavky jako na zdrave zeny, ktere byly ve vezeni 

par mesicu. Nikdy jsem se nesetkala s tim, ze by nekdo 

pochopil, ze po vice nez 10 letech p.odvyzivy a nervoveho 

vypeti clovek nemuze dokazat to co jiny, kdo je dobfe 

ziven, proti nam vsemozne zvyhodnovan a veznen par 

mesicu. 

Jeste se chci zminit o eskortach. Ty byly vzdy 

hrozne. Hodiny sedet bez pohybu a bez jidla. Pfi 

jedne eskorte ze Slovenska v r. 1955 jsem cestovala 

se zenou, ktera asi po 4 hodinach jizdy potrebovala 

jit na velkou stranu. Autobus vsak nezastavil, musela 

za jizdy uzit kybl, pfed ocima vsech d.ozorcu, i ostat

nich eskortovanych veznu, z nichz skoro vsichni byli 

muzi. Pamatuji se, ze muzi mivali pfi eskortach tak 

utazena pouta, ze meli modre a zmrtvele ruce. A to i 

v zime, kdy jim urcite spatne prokrvene ruce omrzly. 

Dagmar Simkova 

Misto 16.5.1968. 

Zatcena jsem byla STB (datum) rano v (misto) 

a pi·evezena do (misto) na STB. 

Zachazeno bylo se mnou velmi brutalne. Jmena 

referentu neznam, ale toho prveho bych poznala urcite. 

Pfi vf•slechu me tloukl kotniky zavrene ruky do cela 

a hrube nadaval. Na pr. Ze jsem kurva a ze bych se 
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polozila kazdemu, kdo by pfisel. Pri jednom vyslechu 

se dostavil pfedstaveny, ktery se mne ptal, proc placu, 

tekly mne totiz z oci slzy, jak me referent tloukl do 

cela. Odp,ovedela jsem mu, ze me pan referent tluce 

do hlavy, coz nakonec sam na me videl. Pfi dalsim 

vyslechu mi referenta vymenili, nebyl vsak o nic lepsi. 

Domluvil se s prvnim referentem, neb byli stale spolu 

v telefonickem spojeni. Tak me zfackoval a ztloukl 

klicema, az jsem byla cela pomocena a bez sily. Byla 

jsem totiz jiz pfedtim v temnici a to dvakrate. Tam 

rozsvitili pouze na 5 minut, kdyz me privedli a pak 

nafidili chodii. Snazila jsem se chodit, ale byla tarn 

uplna tma a kazdou chvili jsem narazila na zed'. 

Sedelo se zde p.ouze na hole zemi a nesmela jsem se 

ani opfit o zed'. Kdyz jsme byly dve, opfely jsme se 

jedna druhe o zada. Jak jsem byla dlouho v temnici 

po druhe, nevim, protoze me tarn bylo velmi spatne 

a probudila jsem se az na cele. Hlasila jsem se k lekari, 

protoze me bolelo cele telo a hlavne leva lopatka. 

Lekaf mi vsak fekl, ze jsem se uhodila a ze mam 

tak strasnou p.odlitinu. Odpovedela jsem mu, ze jsem 

se sama neuhodila. Pozdeji se pamatuji, ze jsem nejaky 

cas lezela na samotce. Bylo to strasne. Cele noci tarn 

hucela pila na fezani, nebo tarn mnoukaly kocky. 

Muselo to byt nahrane na magnetofonu. 

Za celou dobu na STB. jsem byla venku pouze 

jednou, asi na nejake stfese. Bylo to na jafe (rok). 

Z pfislusniku pamatuji pouze jednoho, ktery me hodil 

do temnice kus deky, kdyz se mi udelalo nevolno. 

Jinak nepamatuji ani jedineho pfislusnika, ktery by 

pro mne neco udelal. Pokud jsem si pozadala o vodu 

k napiti, bylo mne dop.oruceno, abych se napila ze 

zachodu, tarn pry je studenejsi. 

Potom jsem byla u Krajskeho soudu v (misto), kam 

za mnou STB. jeste jezdilo. Az v roce (rok) na podzim 

me pfevezli do (misto). Na ocich jsem mela rucnik tak 

pevne utazeny, ze jsem omdlevala. Dali me na samotku. 

Asi po 14ti dnech jsem zadala o nejalrou praci a aby 
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me jiz nenechavali samotnou. Rekli mne, ze nikoho 
nemaji. Az asi za mesic, kdyz jsem zadala k prokura
torovi a prosila, abyc� mohla byt lecena, neb me lekaf 
nechtel lecit a tvrdil, ze me nic neni, presto, ze mne 
bylo velice spatne, dali ke rnne na celu zenu a to 
vrazedkyni. Bylo to strasne. Mela jsem velike bolesti 
v kfizi a nemohla jsem jiz ani stat na nohou. Pak 
pfisly dalsi zeny, ale jiz se dale nepamatuji, protoze 
jsem byla ve velkych horeckach. Dalsi Varn mi'.'12.e 
sdeliti Dasa Simkova. 

(Datum, rok) velmi nemocna, byla jsem pfevezena 
do (misto). Tam me pfijimal vezensky lekaf dr. (jmeno). 

Byla zjistena TBC kosti a sice nekolikanasobny naiez. 
Hlavne pak krizokycelni a leva lopatka, kde jsem mela 
pozdeji pfes rok otevreny piste!. 

Jak sestry, tak i vezei\.sti lekafi se snazili me za
chranit, ovsem na zenske oddeleni pfisli jen ojedinele a 
tak me videli pouze na roentgenech. Pamatuji se, ze 
tarn byl dr. (jmeno, jmeno, jmeno, jmeno) a jini. 

Az skoro po roce mne darovala jedna pacientka cizi 
lek, prostfednictvim dr. (jmeno) ktery u mne konecne 
zabral, a zacinala jsem se zotavovat. Bylo to ovsem 
pfisne tajne, aby se to nikdo nedovedel. Ta zena, ktera 
mne leky darovala, zije v Fraze a muze to dosvedcit. 

Bylo to ale velmi zdlouhave. Soud jsem mela v 
(misto, datum) odsouzena na (pocet) roku, na nosit
kach. Na nemocnici jsem byla plnych 22 mesicu. Pak 
jsem byla na oddeleni (misto) skoro cely rok. Prvni 
navstevu jsem mela za dva roky, a to samozrejme 
na nositkach. Pfenesli me do nejake kancelafe. Na 
podlaze okolo nositek byl namalovan kfidou kruh. 
Synek a dcerka u me kleceli a matka sedela na zidli. 
Samozrejme se me nesmeli ani dotknout. Chlapec mel 
pomeranc a ani ten me nesmel dat. Hrozne to na me 
pusobilo. 

V roce (rok) jsem se dostala do Pardubic. Byla jsem 
jako znovu narozena, neb jsem byla plnych 5 roku 
stale ve veznici. V Pardubicich me celkem nijak 
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nelecili. Mela jsem dietu, potom jiz jen pfidavky a pak 

jiz jen obycejnou stravu, neb pi. dr. Holubova vsechno 

zrusila. Zde jsem take jiz pracovala. 

V roce 1960. jsem byla propustena na amnestii a 

vratila jsem se domu. 

Klub K 231 

Jsem tez jedna trpici obcanka. 

(vlastnorucni podpis) 

Manzela mi zavfeli pro protistatni cinnost r. (rok) 

na 7 let a ja jsem zustala s osmiletym a sestnactiletym 

synem bez prostfedku na hospodarstvi o 26 ha ve 

(misto) okres (misto) pfed velkymi, ba nemoznymi 

ukoly sama. Nikdo nam nesmel jit pomoci, ponevadz 

nas oznacovali jako spionskou rodinu. Ja jsem byla 

nemocna, chodila jsem obden na injekce. Po roce hrozne 

prace a dfiny nebylo mne ponechano ani zrno k seti, 

ani brambor k sazeni, ani k obzive a na nic mne 

nebylo vyplaceno, ani haler, pfestoze moje polovina 

statku nebyla zabavena. Nechtela jsem se vsak vzdat 

a zadala jsem o uver na ONV v (misto), chtela jsem 

koupit obili k seti a brambory k sadbe, ale uver mi 

nebyl povolen, a tak jsem byla na pokraji zoufalstvi, 

bezmocna. Za nejaky cas ke mne pfisel nejaky pan, 

dodnes nevim, kdo to byl, pry z (misto) a zadal, abych 

hospodafstvi pfedala MNV, a tak nemocna a vycerpana 

jsem se musela vzdat. 

Zacala jsem pracovat na statnim statku (mist,o), farma 

(misto). Za kratky cas slysela jsem od sousedky (jmeno), 

ze v soused. obci (misto) zakladali JZD, ze lide nechteli 

vstoupit a ze tarn byla zavolana posila. Mluvila jsem 

o tom v praci a tehdejsi vedouci farmy (jmeno) me 

udal. Pfijeli dva tajni a cetnik (jmeno) a zavolali mne

a (jmeno sousedky) na MNV, ale ta vse zapfela. Pak

me do kancelafe zamkli, postavili oblicejem ke zdi

a se zbrani v ruce na mne fvali: Mluv nebo te od

bouchnem - a vyptavali se, kde maji sousede schovane
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ruz. vec1, nic jsem nefekla. Po dlouhem tryzneni mi 

fekli, ze maji pravo me i deti odstfelit, ale ze to 

neudelaji, kdyz jim podepisi nejaky papir. Kdyz jsem 

si vzpomnela na deti, ze by mely byt zastfeleny, tak 

jsem papir podepsala, ale dodnes nevim, co v nem 

bylo. Za dva mesice byla jsem volana k soudu do 

(mist,o) a odsouzena na tfi mesice, ponevadz (jmeno 

sousedky) a (jmeno vedouciho) vse svedli na mne a 

odpfisahli to. Prokurator (jmeno) pak zadal, abych 

byla vystehovana, coz se stalo. Nebyt dobreho adv.okata 

dr. (jmeno) bych byla dostala 1-2 roky. 

Pfed tfemi roky vymahali na mne z ONZ zaplatit 

17.000 Kcs dluznych dani za rok (r,ok), kdy uz jsem 

samostatne nehospodafila. Ponevadz nebylo zadne do

volani a hrozili mne zavfenim, podepsala jsem, ze se 

na uhradu t.ohoto ,,dluhu" vzdavam sve poloviny. 

Rada bych vedela, zda ti lide, co pachali proti mne, 

bezbranne zene, zlo, budou se muset z toho zodpovidat. 

(Jmeno, adresa.) 

(Misto) 14. kvetna 1968. 

(Jmeno, plnci adresa.) 

Vazeny bratfe, 

-Ostfedni vybor K - 231

k ruk. Oty Rambouska

P r  a h a , Karlovo nam.

(Misto), dne 22. 5. 1968.

prominte, ze Ja Vas obtezuji svou 

zalezitosti, ale neminim mlcet. Jedna se .o zalobu na 

referenta STB v Liberci ve vysetfujici vazbe na 

Pastyfske ulici. 

Narodila jsem se (datum), zatcena (datum), odsouzena 

(datum) za trestne ciny velezrady podle par. (cislo) 

odst. (c odst.) k (poce't) letum, propustena (datum) na 

amnestii. 

Mym vysetfujicim referentem na STB v Liberci, 
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Pastyfska ul. byl nejaky s. Ladislav Vavra, nyni bytem 

Male Vrkoslavice, u Jablonce n. Nis., zamestnan u 

Sdruzeni jablonecke bizuterie, Gottwaldova ul. Jablo

nec n. Nis. 

Chtela bych Varn alespon castecne vypsat utrpeni, 

ktere jsem prozila zpusobem vysetfovani timto pfislus

nikem STB. Kolikrat jsem byla u vyslechu, nepamatuji. 

Ani jsem nebyla schopna logicky uvafovat a tyto 

vyslechy pocitat. Jenom to s cistym svedomim mohu 

fict, ze i kdyz me nebil (nepocitam to, ze me behem 

vysetfovaci vazby 2x tloukl protokolem o hlavu), pfi

pravil me peklo. Moje Achilova pata byl (stcifi) lety 

synek a moje matka, dikhodkyne, ktere jsem nechala 

doma, a toho on tak hruznym zpusobem vyuzival a 

zneuzival, ze jsem jeden cas nemela daleko k sebe

vrazde, i kdyz moznosti byly znacne omezeny. Jednou 

byl muj syn hodny chlapec, ktery trpi zlocinnosti sve 

matky, podruhe to byl parchant, ktery je tarn, kam 

patfi, moje matka byla svine mrcha, atd. a je tarn 

kam patfi, za mou vych.ovu a mou vinu. To jsou 

vsechno jeho slova, a jeste mnohem vice, z cehoz mam 

jeste ted' po tolika letech pocit strachu a bezmoci. 

Ale ze to vse mohu ,.napravit", budu-li ,.rozumna" a 

budu-li vypovidat ,.pravdu" tak, jak on ji zna. 

Vyslechu bylo mnoho a dlouhe a vycerpavajici a 

hnusne. Pamatuji se, ze jednou me odvedli z cely k 

nemu rano a v noci nato me dali na jeho rozkaz do 

korekce, kde jsem byla ve tme a pouze o vode 3 dny 

a noci (protoze sledovani casu bylo znacne ztizeno) 

a na nemozne oteklych nohach (pr.otoze jsem musela 

stale chodit) odvedena opet k Vavrovi na navy vyslech. 

Dal me ,.zmeknout", jak fikal. Pfed nim jsem nikdy 

nestala jako clovek proti cloveku, ale jako nezadouci, 

hnusny plaz pfed nadclovekem. Take se velmi rad 

vyzival v sexuelnich otazkach a dedukcich s nejvul

garnejsimi vyrazy, jako bych ani nebyla i':lovek. T.oto 

moralni ubijeni bylo horsi nezli facky. Tu jsem dostala 

jen jednu, ale nevim od koho, protoze jsem byla 
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vyslychana se zavazanyma ocima a byly tarn mimo 

Vavrova hlasu jeste 3. Po teto rane asi za tyden po 

nesmirnych bolestech jsem musela byt odvezena do 

liberecke nem.ocnice, odd. (specifikovano), kde jsem 

byla operovana na (pfesny uda.j). Od te doby mam 

(telesna va.da). 

V Pastyfske ulici byl jako osetfujici lekaf dr. (jmeno) 

a jednou jsem u neho byla, protoze jsem mela velke 

obtize ze zimy na cele. On mi fekl: ,,Potfebujete teple 

pradlo? To Varn ja nemohu zafidit, az jak se budete 

chovat u vyslechu." A Vavra nepovolil. Pamatuji se 

na chvile, kdy jsem byla moralne uplne na dne, 

bezmocna, bez pomoci a cely svet proti mne postvan 

jako proti zlocinci a Vavra hromadil lez na lez. Byly 

to hrozne chvile, ktere nemohu zapomenout. A pfi tom 

Vavra ve mne vzbuzoval stale a stale hruzu a strach. 

To podlomene zdravi jako ja ma z nas kazdy, ze? 

Zprvu jsem se branila, pfesvedcovala ho, ze to neni 

pravda, co on tvrdi, a on me znovu a znovu ,usvedco

val" ze lzi. 

K soudu si me pfipravil take, jak chtel on. Pod 

vyhruzkami, co vsechno by se se mnou, mym synem 

a matkou mohlo stat, kdybych snad u soudu ,,selhala". 

To nebyl clovek, a ja zadam, aby byl za toto nelidske 

zachazeni Vavra potrestan. 

Dekuji Varn a jsem s pozdravem. 

(jmeno, podpis) 

-Ostfedni sekretariat K - 231 

Praha 2, Karlovo nam. 17. 

V mesici kvetnu r. 1949 byla jsem zatcena STB v 

(misto) od dvou malych deti, tfebaze jsem byla vdova 

po revolucnim padlem. 

Ve vezeni (misto) jsem prosla hroznymi dusevnimi 

i telesnymi utrapami a rada bych uvedla jmena tech, 

ktefi se mnou tak nelidsky jednali, ovsem jmena jejich 

nikdy pfede mnou vyslovena nebyla, takze znam jen 
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ARMADA 

0 tom, kdo je vinny a kdo je nevinny ... 
rozhodne strana. 

Karoi Bacitek 
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(.Tmeno, adresa.) 

Ostf-edni vybor K 2:�1 

Karlovo nam. 17 

Praha II. 

(Misto), 3. cervna 1968. 

Byl jsem zatcen (den) ve (ustav) v (misto), kde jsem 

t. c. v hodnosti (hodnost) vykonaval funkci (funkce). 

Po zatceni jsem byl pfedan na hl. stab. 5 odd. a tarn

v prazdne kancelafi hlidan vojinem tamejsi straze asi 

do 2 hod. odpoledne. Obed mi byl pfinesen z dustoj

nicke jidelny, kde jsem mel obedy pfedplaceny. 

Pamatuji se na neslibny zacatek; k obedu byla po

levka (pfinesena v hlinene otlucene �ise - servirovani 

se hodilo tak pro psa), jako pfikrm byly halusky 

(naservirovano na novinovem papife). ,,Rizene serviro

vani hl. stabu 5 odrlel." 

Odpoledne jsem byl pfevezen autem jiz za dopro

vodu spravce vezeni hl. stabu 5 oddel. do Kapucinske 

ul. ,,Domecek", povestny hlavne vyhlasenou osobnosti 

spravce, tehdy kpt. nebo jiz skpt. Pergla. Dotycny 

chodil zasadne v civilu jakoz i vsichni vysetfujici or

ganove hl. st. 5. oddel. - chte:li tim asi zmirnit ostudu, 

kterou delali armade. 

Pobyt na ,,Domecku" (byl jsem tarn asi do (datum) 

byl vyznacen fadou sikanovani, a jak se mezi nami 

pfislusniky tohoto pobytu fikalo, dukladnou pfipravou 

pro vyslechy, ktere se konaly zasadne vzdy na hl. st. 5. 

odd., zpravidla od vecera (cca 17-18 hod. do hodin 

rannich, 1-3 hod. rano). 

Pfipravu resp. prupravu k dusevnimu oblbeni a teles. 

zeslabeni fidil sloup 5. odd. hl. stabu ,,Pergl", spravce 

,,Domecku". System jeho pocinani byl jiz jiste popsah 

od mnohych, ktefi ,,Domeckem" prosli - spani pri 
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silnem el. osvetleni, spat naznak - ruce dane na 

pokryvce, buzeni v noci, chozeni po cely den a i v 

noci po cele, vykonavani denni potreby jen v urcenou 

dobu po dovoleni -straznym. Dotycne kretenske in

dividuum .,Pergl" je jiz mrtev a tim zustava jen se 

dozvedet, kdo mu k tomu daval prikazy - nebo zda 

to delal sam ze sve vule, kdo mu to potom schvaloval. 

Osoba ,,Pergl" byla nedotknutelna a odvolani proti 

nemu nebylo mozne, byl to ,,nekdo" v te dobe. Do

mnivam se, ze by do toho mohl vznest hodne svetla 

Bohata a i Misik (o tom se rika, ze je jiz mrtev). 

Bohata zije na volne noze. 

Na zaklade teto velmi peclive prupravy k vyslechum 

a tim k sepsani administrativnich protokolu je samo

zreJme, ze administrativni protokoly byly pfesnym 

vyjadrenim toho, co si vyslychajici organ hl. st. 5. odd. 

predem pral. Tehdy jsme se jeste domnivali, ze pa

tficna naprava bude pak u soudu, ovsem stal se opak 

- predseda senatu pplk. Stella vzal vse do puntiku

podle administrativnich protokolu, ac u soudu mnou

i jinymi bylo vypovidano neco uplne jineho.

Dalsi prubeh byl pak bezny v tehdejsi dobe - Pan

krac, cekani na soud, odsouzeni na (p,ocet) roku tezkeho 

zalare - pfevoz na Bory - tarn od (datum) do (datum), 

zde drani peri - norma 60 dkg sedraneho peri denne 

- nesplneni - pul davky stravy - nemozne ubyto

vani - na cele po 4 na dvou slamnicich, pritom na

cele bylo uskladneno pen, ktere zapachalo, denni

potreba se vykonavala na kybl, v cele, nedostatek

pitne vody i vody k myti. Velitel veznice Bory byl

Safarcik. Velitel oddeleni, Trepka, strazmistr.

Od (datum) do poloviny (datum) vojenska veznice 

Opava. Na pobyt v teto veznici neni mozno si stezovat 

v zadnem ohledu ani co do ubytovani, ani co do stravy 

a pokud jde o zachazeni prislusneho personalu veznice. 

V cervnu 1952 po zruseni voj. veznice a prevzeti 
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vsech veznic min. vnitra byli jsme prevezeni dD veznice 

pevnosti Leopoldov. Pfevoz, prijeti a zachazeni v 

Leopoldove fidil expert min. vnitra tehdy skpt. Kara

fiat - taky .,nekdo". Po pfijezdu do Leopoldova pred 

rozdelenim na cely nam bylo odebrano vse, co jsme 

si pfivezli - potraviny - kufivo, na to druhy den po 

vyvedeni z eel budovy samotek v Leopoldove cviceni 

na dvore. Cvicilo se po skupinach zamerne sestavenych 

- pamatuji se na skupinu, v niz byl zafazen general

Nosal, tehdy jiz 70 lety, ktery byl nucen vykonavat

cviky jako ostatni, tj. pochod-poklus, dfepy-pochod

ve drepu tzv. kaceni), poskoky ve drepu - klik a

vzpor atd. Za malou chvili omdlel, ale pak zase znovu

byl nucen k vykonu techto cviku.

Tomu prihlizel skpt. Karafiat a velitel veznice 

Leopoldov Balint. Dalsi doba pobytu v Leopold.ove 

byla protkana fadou deprimujicich zpusobu - byly 

tu puldavky stravy za neexistujici prohfeseni, spani 

bez pfikryvek a bez slamniku na hole zemi, drepani 

pravidelne rano, v poledne i vecer na znameni zazvo

neni vzdy po 50 dfepech, ale i s dfepy behem dne 

podle uvazeni dozorce, ktery skryt za okenkem do 

cely na chodbe pozoroval provadeni. 

Dozorci se menili, jmena jejich jsme neznali - fikali 

,,oni ze by to nedelali", ale je to nafizeno vse z Prahy. 

Pamatuji se, ze osvetovy-politicky dustojnik v Leo

poldove fikal pfi obcasnych prohlidkach na celach, ze 

veznice Leopoldov ma zvlastni status a nafizeni o 

zivote vezi\.u v ni podle smernic ministerstva vnitra. 

Skutecna jmena zvlasf tech vybranych vytecniku 

z dozorcu v Leopoldove nevim, pouze jejich pfezdivky, 

ktere behem doby byly na ne vymysleny a zabehly se 

tak, ze i jini dozorci je temito pfezdivkami jmenovali. 

Pro informaci: ,,Hvizdavy Dan", ,,Larsen", ,,Jasny", 

, ,Partyzan", , ,Footbalista". 

Napsal jsem toho snad vice, nez bylo zadano, ale 
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snad to vnese tmchu svetla do tehdejsi doby a take 

pro dnesek to, ze bude tfeba nekoho konkretne usved

cit. 

Jako pfiklad uvadim : 

Mjr. Trepka - velitel veznice Bory - v <lobe, kdy 

jsem tarn byl, zastaval funkci vel. oddeleni samotek 

v hodnosti strazmistra. Jeho specialitou bylo, kdyz se 

vychazelo na prochazku, stal u dvefi na dvur a podle 

vlastniho uvazeni tu a tarn dal facku vychazejicimu 

vezni na vychazku. 

Podotykam, ze obdobny referat, jaky zde predkla

dam, byl se mnou sepsan v podobe pohovoru od dvou 

pfislusniku min. vintra asi pfed (cas). V pohovoru se 

kladl hlavne duraz na skpt. Karafiata, Trepku a ve

deni v Leopoldove vseobecne. Dovoluji si doporucit 

ziskat od veznu take zpravy D kladnem a slusnem 

zachazeni pfislus, vezenskeho personalu i vysetrujicih 

organu. Ja sam na vysetfovatele u hl. st. 5. odd. nemohu 

nic spatneho uvest, ale jsem pfesvedcen, ze prupravu 

pred vyslechem -si u Pergla sami zajistili. Jmeno 

zadneho referenta neznam a ani bych zadneho nepoznal, 

ponevadz pfi vyslechu sedel vzdy ke mne zady ve 

stinu u sveho psaciho stolu. Z vykonu trestu jsem se 

vratil 10.5.1960 na amnestii po odpykani (pocet) r.oku. 

(P,odpis, adresa.) 
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1./6./68. 

Dstredni vybor K-231 

Praha 2 

Karlovo nam. 17. 

(Jmeno, adresa.) 

VEC: ZPRA VA O PROTIZAKONNYCH CINECH 

Z LET PADESATYCH 

Dne (datum) jsem byl zatcen na sluzebni ceste v 

Plzni. Odtud jsem byl prevezen do Prahy na Gen. 

stab, 5, oddeleni, kde me vyslychal vysetrujici Bohata. 

Zavazal me cely oblicej do mokreho rucniku, musel 

jsem se vysvleci do pul tela a vyzout z bot. Nejprve 

me fackoval, pak jsem si musel kleknout na zidli a 

obuskem me mlatil pfes chodida a zada. Tento vyslech 

trval asi 14 hod. Nekterou chvili me vyslychali dva, 

aneb se stridali. Toho druheho jsem neznal, nebof jsem 

ho nevidel (mel jsem rucnik pfes oci). Po vyslechu 

me pfevazel Pergl, nafikal jsem, ze nemohu bolesti 

jit, a on do me strkal a nadaval ,,Ty lumpe, zradce, 

ja te naucim chodit." Vystoupil jsem v posadkove 

veznici a odvedl me do domecku, kde kraloval. Nesmel 

jsem si sednout a musel jsem chodit v cele dokola. 

V noci jsem musel mit natazeny ruce na pfikryvce, 

jak jsem ruku v polospanku pokrcil, otevrel dvere 

cely, zac.al me mlatit obuskem a nadavat. Na domecku 

jsem byl asi 3 neb 4 dny. Pfes den se muselo chodit 

dokola, uplne vysvleceny. V noci chodil Pergl po celach 

a pro zabavu mlatil vezne, az byl slyset nafek tyranych 

veznu. Pak mne Pergl pfevazel na Pankrac, kde me 

jeste Bohata nekolikrat vyslychal. Byl jsem pfed 

Statnim vojenskym soudem a soudil me (jmen.o) a 

pfedseda senatu (jmeno). Senat me odsoudil k trestu 

smrti a dle par. 113 polehcujici okolnosti mne byl 

trest zmenen na tezky doziv.otni zalaf. 

Po odsouzeni jsem byl pfevezen na Bory. Po pfi

jezdu jsme stali na chodbe, kterou prochazel mlady 
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dozorcu, pfestupky (prasek na podlaze, pfikryvky ne

byly pry stejne slozeny) byly puldavky jidla, dfepani 

rano, v poledne, vecer, a i tfeba cely den se dfepalo 

na znameni ,,zaklepani na dvefe cely" od dozorce. 

Jmena tamejsich dozorcu jsme neznali, teprve pozdeji 

byly jim dany pfezdivky. Podle pfezdivek to byl tehdy: 

Hvizdavy Dan, Larsen, Partyzan, Nosarius, Krakatit. 

To byli dozorci, ktefi se stfidali ve sluzbe na sa

motach, i jak pozdeji po zafazeni do prace jsme 

pfisli s nimi do styku a chovani jejich bylo stale 

provokativni a neurvale. K pfijemnemu pobytu na 

samotach patfilo tez, ze vecer byly odebrany pfikryvky, 

slamnik a spalo se jen na hole podlaze ve spodnim 

pradle. Nebo v noci jsme byli buzeni a bylo nafizeno 

po otevfeni cely se hlasit. To se opakovalo i nekolikrat 

za noc. Toto jest jen hruby nastin toho, co jsem zazil 

ve vyse uvedenych veznicich az do meho propusteni 

na zaklade amnestie v roce 1960. 

(Podpis.) 

SVOBODNE SLOVO 

(datum nezjisteno, avsak z doby po sovetske invazi) 

V ZAJMV PRAVDY 

Sekretartit ministra vnitra CSSR zaslal vedeni re

dakce Svobodneho slova dopis, v nemz p,oukazuje na 

cltinek otisteny ve Sv'Obodnem slave 26. bfezna 1968 pod 

ntizvem Bratr redaktor. - ,,J eho au tor", pravi se dale 

v dopise, ,,ostouzi v nem pracovniky a vyseti'ovatele 

STB. Setfeni uktizalo, ze udaje v publikovanem ma

teritilu js,ou nepravdive. Protoze nesprtivne udaje ve 

Vasem liste poskodiiy dobre jmeno a cest pracovniku 

STB, ztidtime Vtis, abyste zjednali ntipravu tohoto 

politovtinihodneho omylu a poskytti na strtinktich 

Vaseho listu v dobe co nejkratsi vhodnou form.au 

satisfakci". 

Nekdy v teze dobe v cltinku o majoru Rohlenovi, 
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otistenem roznez ve Svobodnem slove, jsme se take 

zminili o cinnosti majora Karaficita. K teto stati dal,o 

ncim ministerstvo vnitra CSSR k disposici toto pro

hlciseni: 

,,Zvlcistni komise ministerstV'a vnitra CSSR proverila 

vsechna uvedanci fakta a udaje v souvislosti s cinnosti 

mjr. Karaficita. Setreni ukcizalo, ze udaje publikovane 

v matericilu byly nepravdive." 

Vedeni redakce Svobodneho slova se ,obema clcinky 

a pripominkami ministerstva vnitra CSSR zevrubne 

zabyv'alo a dospelo k presvedceni, ze chyba v redakci 

Svobodneho slova byla predevsim v tom, ze prislusne 

clcinky nekonsultovala s odpovednymi pracovniky 

ministerstva vnitra, ze si nevyzcidala jejich stanovisko, 

jak redakce ,obvykle cini v takovych pripadech. Jako 

ostatni listy a spolecenske organizace, i my jsme byli 

poplatni V'zrusene dobe a podlehli jsme jednostrannym 

soudum a ukvapenym zciverum. V zcidnem pripade jsme 

nechteli, ani tehdy, ani dnes, dotykat se cti pracovniku 

STB, a tim mene je skandalizovat. I kdyz jsme v clcinku 

Bratr redaktor nikoho z pracovniku STB nejmenovali, 

povazujeme za povinnost dcit timto verejn,ou satisfakci 

vsem tem pracovnikum STB, kteri se nasimi inkrimi

novanymi clcinky citili byt poskozeni na cti. 

P.T. 

Dstredni vybor K 231 

Praha 2, Karlovo nam. 17. 

Red. 

(Misto) 7.8.1968. 

Na Vas dopis z 6.5.68 sdeluji Varn pro dokumentacni 

komisi toto: Pfi vysetfovani v (misto) byla mi pfedlo

zena pisemnost, opatfena vlastnorucnim podpisem man

zelky, v niz bylo umele a ve znacne mire vykonstruo

vano obvineni, jez pak bylo v.ojenskym prokuratorem 
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vzato za podklad faloby ria mne. Tento dokument 

doprovodil vysetfujici organ tvrzenim, ze dnes byla 

zatcena i moje manzelka. Tento dokument a toto 

sdeleni pusobilo na mne drtive, ze jsem se nervove 

zhroutil a za nekolik dnu mne z (misto) odvezli na 

nervove oddeleni nemocnice v (misto), kde jsem se 

lecil od (datum) do (datum). 

Po navratu domu jsem zjistil, ze manzelcin podpis 

byl ziskan podvodne a ze jeji zatceni bylo jen pfed

stirano. 

Byl jsem zatcen v hodnosti (hodnost - sluzba) dne 

(datum) a se mnou tez nase (pfibuzensky pomer) 

(jmeno), nyni provdana (jmeno), bytem (adresa). Jeji 

vyslechy byly velmi krute a tvrde a byly ukonceny 

jejim odvezenim do nemocnice (ncizev') v (misto), kde 

se pak dlouho lecila (diagnosa, tezky otfes mozku). 

-Ocelem jejich vyslechu bylo, aby obvinovaly (rodinny 

pfislusnik) z vlastizrady. 

Vojensky prokurator podal pak na mne falobu pro 

vyzvedacstvi podle par. 5. zak. 231/48, a pro tentyz 

delikt pak statni soud uvalil vysetfovaci vazbu, .ktera 

trvala 13 mesicu. 

(Pfibuznci) byla obzalovana statnim soudem rovnez 

pro vyzvedacstvi a vlastizradu. Se zfetelem k tomu byl 

jsem a tez moje manzelka po cely rok u vedomi, ze 

dostanu provaz a ze se domu jiz nevratim. (Pribuzne) 

hrozilo nejmene 15 let. Avsak kratce pfed pfelicenim 

byl jsem od statniho soudu vyrozumen, ze jsem obfa

lovan pro neoznameni trestneho emu podle zak. 

c. 50/1923 Sb. a (datum) odsouzen na (vyska trestu).

Jmeno, podpis 

(Pribuznci) dostala (pocet) roku za vyzvedacstvi. 

Byla vsak po (pocet) letech pres. (jmeno) omilostnena, 

vzhledem k jejimu (duvod pro snizeni trestu). Jmeno 

organa, ktery mne v (misto) vysetfoval, neznam. Byl 

to asi vyssi dustojnik od OBZ. Byl vsak nepochybne 

ve styku s organy, ktefi v mem byte provadeli po-
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drobnou domovni prohlidku a ktefi tez opatfili man

zelcin podpis. Taktez meli zvlastni zajem a snad i 

pokyn vysetrujiciho organa, aby zatkli moji manzelku. 

Bohudik, k jejimu zatceni nedoslo snad z toho duvodu, 

ze pecovala o starou 76 letou nemocnou matku a za

pojila se do tezke manualni prace v (p,odnik). 
(Podpis.) 

K ne1vyrazne1sim projevilm porusovcinf zcikonu a 
bezprcivi v letech 1948-49 dochcizelo v ozbrojenych 
slozkcich - v armcide a bezpecnosti. Od casto bezdil
vodneho podezircini vysokych dustojnikil a jejich odvo
lcini z funkce se pfechcizelo k organizovcini provokaci 
a zatykcini vojenskych cinitelil. V povestnem ·,,domecku" 
byli neprcivem zatceni hrubym ncisilim a tyrcinim 
donucovcini k falesnym vypovedim, na jejichz zciklade 
byli souzeni. Tak vznikaly podminky, z nichz se rodily 
p,oliticke procesy, dosud pfevcizne s nekomunisty. Ve 
vedomi nekterych vysetfovatelil se ustalovala predstava, 
ze jednaji v zcijmu delnicke •tfidy, vitezstvi socialismu, 
ze ucel sveti prostredky. Lze prokcizat, ze o pouziti 
nezcikonnych metod v bezpecnosti i v armcide vedeli 
nekteri vysoci stranicti funkcionciri - R. Slcinsky, 
B. Reicin, K. Svcib.

Zprciva komise OV KSC o politickych procesech 
a rehabilitacich v Ceskoslovensku 1949-68 
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ZIDOVSKA ANEKDOTA 

Soused chce po mne nahradu za 
zniceny dzban. Na svou obhajobu 
uvadim, ze: 

1) Jsem si zadny dzban nepujcil,

2) kdyz jsem dzban pfinesl domu,
zjistil jsem, ze je rozbity, a

3) jsem dzban v pofadku a neposko
zeny vratil.
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7.5.1968. 

Brath, 

Ustfednirn vyboru K - 231 

Dokurnentacni kornisi, 

Praha 2, Karlovo narn. 17. 

odesilarne Varn 2 opisy dokladu cj. (cisl,o) a (cislo) 

a dalsi spisy predavarne (jmeno), na zaklade inforrnace, 

ktere jsrne koncern dubna ziskali prostfednictvirn 

(jmeno) od dr. Rezka z MV. 

Dale Varn odesilarne 2 fotografie Frantiska Brhela 

z Polesovic, okr. Uh. Hradiste, byvaleho pri-slusnika 

MV, ktery na zacatku padesatych let konal sluzbu v 

korekcich v klastefe na Marianske. 

Buderne poteseni, zjistite-li narn udaje o jeho puso

beni, a odeslete je (jmeno). Tento rnuz byl rnezi vezni 

v. Jachymovsku znarn pod pfezdivkarni ,,Macon" a

,,Tygr".

S bratrskyrn pozdravern 

SVOBOBNE SLOVO, 6.6.1968 

K-231 OPRAVUJE PROHLASEN1

MINISTERSTV A VNITRA

(podpis) 

Praha (r) - Mini.sterstvo vnitra vcera ufedne pro

hlcisi!o: .,Tvrzeni, ze komise ministerstva vnitra, vy

setfujici nezcikonnost z minulych let, spolupracuje s 

Klubem 231, se nezaklcidci na pravde. .Ministerstvo 

vnitra, ani zcidnci jeho slozka nenavcizala s Klubem 

zcidnou spoluprcici a nehodlci tak uciniti ani v bu

doucnu. 

Ostfedni sekretariat Klubu 231 prohlasuje k tomuto 

dementi v dokumentu podepsanem pfedsedou Klubu, 

profesorem Nigrinem: 
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Klub sdeluje, ze na zadost dr. Rezka, vedouciho 

oddeleni pro zjistovcini zcivad v ustavech ncipravneho 

zafizeni pfi ministerstvu vnitra, byly dokumentacni 

matericily Klubu poskytovciny pracovnikum tohoto 

oddeleni podle jejich potreby. Pracovnici tohoto odde

leni navstivili Klub 231 nekolikrcit a zcidali prukazny 

material, ktery jim byl take poskynut. Pfitomnost 

pracovniku tohoto oddeleni v Klubu 231 je dokonce 

zachycena na snimcich Armcidni televize Praha. 

ZEMEDELSKE NOVINY, 8.6.1968 

ODPOVED K-231 

Praha (zn) - K ozncimeni predstavitelu Klubu 231

o udajne spoluprcici s dr. Rezkem, sdelil ncim tiskovy

tajemnik sprciv•y Sboru ncipravne vychovy, ze dr. Rezek

nikdy nedostal pfikaz ani souhlas vstoupit ve styk

s preds'taviteli K-231. Take zcidne oficicilni schuzky

s touto organizaci porcidciny nebyly, vyjimecne slo .o

bezne ukony pro prosetreni udaju postoupenych vo

jenskou prokuraturou. K-231 take centrcilne nepredal

komisi sprcivy Sboru ncipravne vychovy zcidne pisemne

matericily byvalych veznu.

Z toho, ze dr. Rezek byl pfitomen v Klubu 231 v 

d.obe, kdy zde natcicela Armcidni televize, nelze diHat

zcidne zciV'ery o spoluprcici, protoze slo o pfitomnost

zcela ncihodnou.

TRIBUNA C. 6, 22.1.1969 

FAKTA - DOKUMENTY. KLUB 231

. . .. Po vstupu vojsk pe'ti zemi Varsavske smlouvy do 

CSSR, orientuje se cast K-231 na likvidaci matericilu, 

prechod do ilegality a nektefi jeho funkcioncifi emigruji 

na Zcipad. Ustredni kancelcir K-231 byla zlikvidovcina 

krcitce po vstupu spojeneckych vojsk do Prahy. V ustre-
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di zbyla jen malci ccist dokumentacniho matericilu. 

Jde o ty dokumenty, ktere ustredi Klubu dalo k 

dispozici Ministerstvu vnitra a soudum. 0.statni, jako 

beznci korespondence a clenske prihlcisky, bylo zlikvi

d.ovcino. 
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PRISLUSNICI 

Komuniste se za padesat let exis
tence nasi strany naucili bojovat, 
dovedli k !idem citlive pfistupovat, 
ziskavat je jako spolubojovniky, 
jako bratry, ale umeji take, je-li 
toho tfeba, udefit nepritele, aby 
zalezl, kam patfi. 

Dr. Gustav Husak 
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RUDE PRAVO, 10. PROSINCE 1969 
TAJEMSTV1 ATENSKE ULICE BUBULINAS 

Otresna zprava zvlastni komise o muceni politickych 
veznu V Recku ... Vzrusujici svedectvi O muceni, S nimz 
se rezim vyporadava se svymi politickymi odpurci, 
objevilo se v britskem listu Sunday Times. Jde o zve
rejneni casti tajneho dokumentu, ktery pripravila pro 
Evropskou radu jeji zvlastni komise pro lidska prava. 
Na 1200 strankach tohoto otresneho dokument·u zabyva
jiciho se pripady 213 reckych politickych veznu stridaji 
se dukazy, prohlaseni, priznani, svedectvi o metodach, 
jimiz se pokousi atenska junta zbavit se vsech, kdo 
nepovazuji jeji vojensky puc z dubna 1967 za ,,spaso
nosny cin" ...
. . . Atenska ulice Bubulinas s pov·estnou serii veznic -

soude podle fody svedectvi ze spravy komise otistenych 
na cele strane listu Sunday Times - je zrejme 
,,atenskou peckarnou", kde se fasisticky rezim vypo
radava ,.zeleznou pesti" se svymi odpurci. Zivot 213 
veznu, s nimiz se komisi podarilo vejit ve styk, je 
vyplnen otresnymi vyslechy a mucenim. Biti do cho
didel gumovymi pendreky a ocelovymi pruty patri pry 
mezi nejoblibenejsi ,,presv'edcovaci" metodu, ktere 
nejsou usetreny ani tehotne vezenkyne. 

Telesnym mucenim veznu se zabyvaji a podileji se 
na nem i nekteri vyznamni cinitele atenske p,olicejni 
masinerie. Komise svedecky zjistila ze se ho s oblibou 
zucastni napriklad i recky ministr bezpecnosti Joanis 
Laudas. ,,Pet lidi pfislo dosud o zivot ve veznicich 
atenske ulice Bub·ulinas" tvrdi se v zaveru zpravy 
komise. 

Co k tomu dodat ? Policejni metody fasismu, rasismu 
a k nim inklinujicich rezimu jsou na celem SV'ete stejne; 
proto nemohla byt zjisteni k,omise jina, nez prave 
takova, jaka jsou. Neodhalila v podstate nic, co by uz 
nebylo svetu znamo z analu nacistickeho gestapa, 
hitlerovskych SS oddilu, francouzskych paras v Alziru 
a nyni americkych ,,zelenych baretu'" ve Vietnamu. 
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Fasisticka a rasisticka soldateska ma vsude stejnou 

tvar. 

(Jmeno), nar. (datum) 

bytem (plna adresa) 

(Jmeno) podava toto svedectvi o vysetrovacich meto

dach STE v Erne, se sidlem na Orli. 

Eyl jsem zatcen dne (datum) v 18 hod. a to timto 

zpusobem : Pfijeli 3 neznami muzi os.obnim autem 

z (misto), vydavali se, ze jsou od silnicni spravy, a poza

dali mne, abych je zavedl k (povolani, jmeno) v (misto). 

Kdyz jsme nasedli do auta, nasadili mi pouta a fekli 

mi, ze mne zatykaji. Odvezli mne do (mist.a). Ra.no 

pak do Erna, na Pficni ulici, kde se mnou sepsali 

zatykac a pfedali me na Orli. Eyl jsem uveznen 

v mistnosti 3x2 m. se tfemi postelemi a pocet veznu 

se p.ohyboval od 9 do 12 muzu. Pamatuji se z nich 

pouze na dekana fakulty v (misto) Dr. prof (jmeno) 

a na (jmeno) z Erna, narozeneho v (misto). Eyl jsem 

vysetfovan s fetizky na rukou na Pficni, byl jsem bit 

po hlave, a kdyz jsem nechtel mluvit, musel jsem si 

svleknout kalhoty a zout boty, lehnout na zem, dat 

nohy na stolicku a byl jsem bit hadicemi pfes zadek 

a dalsi me bil pfes chodidla noh.ou, ctvrty pl'islusnik 

STE byl u psaciho stroje. Tato mistnost byla asi ve 3. 

poschodi s okny do dvora, pfi cemz bylo velmi silne 

pusteno radio, aby nebyl slysen kfik ven. Toto se 

opakovalo po 3 vyslechy, takze jsem mel zadek uplne 

rozsekany, chodidla tez, a na hlave samou bouli. Po 

navratu do cely me spoluveznove osetfovali. Nekdy 

me pfislusnici STE zavazali oci rucnikem, vodili po 

chodbach a staveli ke stene oblicejem a bili me do 

hlavy tak, ze na leve ucho nedoslycham a sedaci kosti 

mne boli tak, ze nemohu vydrzet sedet. 

Na Orli jsme videli hrozne sceny. Obycejne v noci 

pfivezli v aute a dokonce i v nocnim pradle svazaneho 

a na dvofe ho bili a meli z toho radost. Eiti provadeli 

vetsinou hadicemi. Poznal jsem jednoho z pfislusniku 
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STB, kteri toto biti provadeli. Byl to Josef Valicek 

ze Zahorovic, okres Uh. Hradiste, dosud pusobi v Brne. 

(Pribuznci) zmineneho Valicka pri jedne prilezitosti 

rekla (pribuzne svedka), ze se nechci priznat, ale ze 

se priznam. 

26.4.1968. 

(Podpis.) 

Dokumentacni. 

(Jmeno) nar. (datum) v (misto) okres (misto), delnik. 

bytem (pfesnci adresa) uvadi : 

,,Pochazim z delnicke rodiny, bylo nas 9 deti, otec 

byl delnik, valecny invalida, matka delnice. V roce 

(rok) jsem se ozenil s delnici s vrozenou telesnou 

vadou. Pracoval jsem nahodile u vicer.o stavebnich 

podniku. V roce (rok) jsem nastoupil jako (oznaceni 

prcice) v (misto), a jako takovy jsem soucasne pracoval 

jako zrizenec stat. (ku!turni organizace). A zde jsem 

byl take zatcen, udajne pro protistatni cinnost. 

V (kuiturni ,organizace) byl toho casu zamestnan jako 

(oznaceni funkce) (jmeno), studujici v (misto), ktery 

si takovym zpusobem vydelaval na studie. V roce (rok) 

dostudoval, slozil maturitu, chteje studovat vysokou 

skolu, ale nebyl pripusten. Na moji otazku, proc nebyl 

pripusten k dalsimu studiu, oznamil mi, ze proto, ze 

pry rekl studentum, aby nechodili do kina, ze tarn 

hraji ruskou volovinu. 

Dne (datum) prise! za mnou soudruh (jmeno) a pravil, 

ze jej p.overila strana (KSC), ktera ode mne pozaduje, 

abych dosvedcil na studenta (jmeno), ze rekl studentum, 

aby nechodili do kina, ze hraji ruskou volovinu. Kdyz 

jsem pak soudruhovi odpovedel, ze neco podobneho 

nemohu dokazovat, ze jsem to od (studen'ta) neslysel, 

a ze nic blize mi o tom neni znamo a poukazal (sou

druha) na ty studenty, kterym to (student) udajne me! 

rici, ze jiste jeste ziji, tu s. (jmeno) Opet zduraznil, 

ze ho strana KSC poverila, aby mi vyridil, ze chci-li 
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zit v klidu se svou rodinou v (misto), ze musim udelat 

to, co ode mne strana fada, t.j. usvedceni (studenta), 

dale co budu videt nebo slyset v (kulturni organizace), 

ze toto musim ihned hlasit na ·sekretariate KSC 

v (misto). Soudruhovi (jmeno) jsem odpovedel, ze 

gestapaka nikomu delat nebudu, ze mne k tomu nikdo 

nedonuti. Na to s. (jmen,o) odpovedel, ze mi uz strana 

pomuze. Kratce na to se stalo toto : 

Dne (datum) v noci, ve 3 hod. k ranu, prislo do mehD 

bytu 5 prislusniku STB se samopaly v rukach, tazali 

se mne, kde jsou uschovany zbrane a letaky. Kdyz 

jsem - jsa velice pfekvapen - jim odpovedel, ze 

o nicem nevim, ze fadnych zbrani a letaku nemam,

a ani jsem nemel, byla jimi provedena v mem byte

dukladna prohlidka, pri niz se sam.ozfejme nic nenaslo.

Byl jsem vsak zatcen a ihned odveden. Tfetiho dne

po mem zatceni jsem byl vzat k vyslechu na STB v Uh.

Hradisti. Vysetrujicim byl pfisluenik STB Milos Holub,

ktery mi kladl olazku, jak pry to bylo s tim gestapem,

a jak jsem to myslel, kdyz jsem tak odpovedel s.

(jmeno). Holub mi rekl, ze kdyz nebudu mluvit pravdu,

kde jsme jako stranici ceskych socialistu ukryli zbrane,

ze ze mne toho gestapaka vytluce. Kdyz jak jsem mu

odpovedel podle pravdy, ze o fadnych zbranich nevim,

Holub zavolal ctyri pfislusniky v civilu, kteri mne

pak na jeho pokyn zacali hrozne mlatit, trefovali se

do mne jeden pres druheho a ja, jsa hrozne zbit, jsem

padal na zem. Polevali mne pak vodou, a kdyz jsem

se vzpamatoval, tak mne polozili na lavici bfichem

dolu, jeden z prislusniku STB si mne sedl na zada,

druhy mi zul papuce a na hola chodidla me tloukl tak

dlouho, az jsem opet omdlel bolesti. Kdyz jsem se vzpa

matoval, byl jsem jiz na cele, vedle mne pak stal

Holub, kopl do mne a naridil mi, abych povstal. Bolesti

jsem na nohach stati nemohl, Holub mne chytil pod

krk, phmackl mne ke zdi a kricel na mne : ,,Ty svine,

ted' budes tak dlouho chodit, ve dne v noci, az si

vzpomenes na zbrane a vsechno doznas !" Tak jsem

99 



chodil 3 dny a 2 noci, o hladu a bez vody. Na tfeti 

noc mne .opet vzali k vyslechu, byli tarn pfitomni 

3 pfislusnici, a zase mne zacli bit. Po chvili pfisel 

Holub, zarazil biti a poslal ty, ktefi mne mlatili pryc 

a domlouval mi, nac je mne to, ze se necham tak bit. 

radeji abych povolil a udelal to, co po mne chteji. 

a ze kdyz to udelam, ze budu ihned propusten. Zadal 

po mne, abych pomohl usvedcit cleny strany Ceskych 

socialistu z toho, ze jim letadl.o shodilo zbrane a ze 

oni (cesti socialiste) tyto zbrane odvazeli a uschovavali 

a ze jak usvedcim a pomohu odstranit tu (,oznaceni 

mista) inteligenci, ihned budu propusten, ze jako 

delnik a clovek pochazejici z deviti deti jsem zavazan 

jim pomahat, ze uz jsem se v zivote nadfel dost a ted' 

bych mel pfilezitost se miti dobfe a s nimi lehce zit. 

Odpovedel jsem, ze takovou vec nikdy delat nebudu, 

a pokud budu mit ty dve zdrave ruce, ze se uzivim 

i bez toho t. zv. lehkeho zivota. Ale tim jsem prohral : 

Holub zavolal ty th pfislusniky STB nazpet (tytez, 

ktefi me bili) a pravil, ze mi daval posledni pfilezitost, 

ze jsem ji vsak nepfijal a ze nyni dokazi, ze si nebudu 

zakladat na svych zdravych rukach. Vyslovne pak 

uvedl : ,,a tu pomoc si uz na vas vytlucem, protoze 

vam uz nic jineh.o nezbyva nez s nami spolupracovat, 

nebo zdechnout v kriminale, protoze toho o nas jiz 

mnoho vite !" Kdyz jsem pak pres tuto pohruzku 

nepov,olil, zacli mne opet biti a tyrat a vyhrofovat, ze 

mi daji provaz, a nyni jsem jiz nebyl delnik, ani 

clovek, nyni mne jiz jen nazyvali zebrakem a jednim 

z deviti zkurvencu, ktery mel stejne zdechle socialisticke 

rodice, kteri pry me tak vych.ovali. Kdyz pak se bitim 

tak unavili a ja nebyl schopen se jiz pohybovat, 

odtahli me ztyraneho a krvi zaliteho na celu. Tam mi 

dali umyvadlo s vodou, s rozkazem, abych se umyl. 

Nebyl jsem toho schopen, nebof jsem mel od nich tak 

dobite ruce a tak je mel otekle, ze jsem do nich nic 

nemohl vzit. Byl proto zavolan ,,chodbai-" a ten me 

umyl. Dva dny jsem nemohl do rukou nic vzit, ani 
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se najist, ani napit. Mel jsem horecku, trpel zizni, voda 

byla v umyvadle na zemi. Klekl jsem si tedy na 

kolena, pak jsem si lehl na bficho, a tak jsem se 

napil vody z toho umyvadla. Kdyz jsem tak pil, 

okenkem ve dvefich se na mne dival soudruh Holub, 

pfislusnik STB, smal se a volal na sluzbu konajiciho 

pfislusnika, aby se sel podivat, jak pes chlame vodu, 

ze mne uz naucil po ps.ovsky pit a zrat, a nepovolim-li, 

ze mne jeste nauci po psovsky zem lizat pfed komunisty. 

V onu noc pfislusnik konajici sluzbu pfed mou c�Jou 

dovedl ke mne lekafe, ze se jiz na to nemuze divat, 

jak se trapim, aby mi lekai· osetfil rany a dal mi 

tabletky proti horecce, coz se stalo. Take mi lekaf 

nafidil. ze musim lezet. 

Ra.no pfisel na celu opet soudruh Holub, chytil 

mne p.od krk, postavil mne na nohy, tfepal se mnou 

a vyhrozoval : ,,Ty zebraku, bud' povolis, a pujdes 

do nemocnice, nebo tady zdechnes." Vzal mne opet 

k vyslechu a znovu nutil, abych usvedcoval druhe. 

Rekl jsem mu na to, aby mi fekl, z ceho jsem obvi

novan, ze mu to jiz p.odepisi, ale druhe usvedcovat 

nebudu. Tehdy mne to jiz bylo zcela jedno, jake 

pfiznani o sobe podepisi, nebof jsem byl hrozne ztyran, 

a pamatuji se, ze jsem Holubovi fekl, ze je mne to 

jiz jedno, i kdyz proto dostanu provaz, ale druhe 

presto usvedcovat nebudu, ponevadz jsem skutecne 

o zadnych trestnych cinech nevedel. To Holuba opet

rozbesnilo tak, ze vzal se stolu provaz, h.odil mi ho na

krk a. zacal mnou smykat po mistnosti. Pak mne posadil

na lavici, pravil, ze moje manzelka jiz o mne nestoji,

ze zada o rozvod, ze mne posila listinu k podpisu

rozvodu, a kdyz jsem tuto listinu nepodepsal, tu Holub

fekl : ,,Vy kurvy, vy si ver-ite, a ty, zebraku, vis, ze

ta tvoje kurva se s Tebou neda rozvest, ona chce

jenom vratit muze, vsak my ji vratime, zdechne hlady

venku, a ty v kriminale !" Kdyz se mnou niceho

nepofidil, tak mne dokopal, a nechal mne vleci za

nohy chodbou na celu, to mne tehdy vlekl pfislusnik
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STB Jakub Bena (dnes bytem v Popovicich, okr. Uh. 

Hradiste, zamestnan v podniku ,,LET" Kunovice). Bili 

a tyrali mne tito prislusnici STB : Frantisek Martii\.ak, 

bytem v Nivnici, okr. Uh. Hradiste, zamestnan ve 

Slovackych strojirnach v Uh. Brode, Vaclav Vraga, 

puvodem z Havric u Uh. Br.odu, bytem v Brne, 

pri-slusnik STB Hanke. 

Zmineny vysetfovatel STB Milos Holub dnes je 

udajne kapitanem STB a v poslednich letech slouzil 

udajne V Brne, V Ostrave, V Gottvaldove. 

6.5.1968 

(Podpis.) 

(Dodatek k pfedchozimu dokumentu.) 

Dne 12. kvetna 1968. 

Brath, 

Dstrednimu vyboru K-231 

Praha 2, Karlovo nam. 17. 

Dokumentacni komisi 

na zaklade Vasich disposic, ktere jsme dnes obdrzeli, 

a ktere se tykaji odesilani prislusnych dokladu ve dvou 

kopiich, odesilame Varn timto chybejici duplikaty k cj : 

(cisLo), (cislo) a (cisLo). 

Mezitim se nam podarilo zjistit nasledujici udaje 

o prislusnicich STB, kteri figuruji v prilozenych doku

mentech:

Josef V a  1 i c e  k, Brno, Merhautova 18. 

Vaclav V r a g  a, kpt. Mv., Brno - Bohunice, Sbor 

napravne vychovy, 

Karel H a  n k e, Uhersky Brod, okres Uherske 

Hradiste. 

S pozdravem 

za (p,odpis, funkce) 
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(Jmeno) nar. (dat·um) 

bytem (adresa) 

okres (misto) 

(Jmeno) podava toto svedectvi o vysetfovacich meto

dach STB V Uherskem Hradisti. 

Byl jsem zatcen v (misto) roku (rok). Vysetfoval me 

tenkrat pfislusnik STB Milos Holub Nejprve me 

nechal asi hodinu pod studenou sprchou a na to me 

odvedl na celu, kde byly tfi slamniky na sobe. Kdyz 

jsem na jeho dotazy .odpovidal, ze nic nevim, zavolal 

dva dalsi pfislusniky, povalili me na slamniky tak, 

ze jsem byl oblicejem dolu, a svazali me ruce za zady. 

Na to uvedeni pomocnici odesli a Holub me zacal bit 

po bosych chodidlech kablem o prumeru asi 3 cm. 

Po chvilce biti jsem se pfevratil na bok, protoze jsem 

jiz od bolesti nemohl vydrzet, a fekl jsem mu, jestli 

se nestydi bit cloveka v letech jeho taty. Bylo mi 

tenkrat padesat let. Holub zastavil biti, prohlasil, ze 

to dela v zajmu delnicke tfidy. Zavedl me pak na celu, 

v niz jsem musel po rozbolavelych chodidlech chodit 

celou noc. 

Sepsano dne 8.5.1968. 

(P.odpis.) 

(Jmeno, plna adresa.) 

(Jmeno) vypovida ,o pomerech ve veznici STB v Uh. 

Hradisti toto : Byl jsem veznen v Uh. Hradisti od 

(datum) do (datum). Na samotce jsem onemocnel a zadal 

pfislusnika o lekafske osetfeni. 

Misto lekafe pfisel pfislusnik STB Machalek, z Hluku, 

okr. Uh. Hradiste, a kdyz jsem jej pozadal o lekafe, 

obofil se na me slovy : Zdechni, ma.me tu mary, vsak 

te vytahneme ! 

Kdyz jsem to pozdeji fikal mezi vezni, vypraveli mi, 

ze stejnym zpusobem odmitl lecit jisteho Polaska 

Josefa z Blatnicky, okres Hodonin, ktery po 3 dnech 

ve velkych bolestech zemfel. 
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Sam jsem byl svedkem pfipadu, kdy jistemu sedlakovi 

z Hulina byla .odmitnuta lekafska pece, tfebaze byl 

ve znacne zbedovanem stavu a nechali ho trapit, az 

zemfel. Kolik techto zivotu mel na svedomi Machalek*, 

ktery rozhodoval o lekafskem osetfeni misto lekafe. 

2.5.1968. 

(Podpis.) 

(Jmeno) ( pod6.v6. n6.sled·ujici svedectvi o surovem 

zach6.zeni vysetfovatele STB Vysenky, ktery udajne 

poch6.zi z Babic-Hustenovic): 

Do vysetfovaci vazby jsem byl vzat (datum) do (misto). 

U vyslechu na me napfahl ruku a ja jsem mu v tom 

chtel zabranit. Tu me zezadu uchopili za ruce 2 uni

formovani pfislusnici STB, stahli mi je za zada a 

vysetfovatel Vysenka me udefil svazkem klicu do 

tvafe. Touto ranou mi vyrazil 6 zubu a zasahem do 

leveho ucha poskodil mi sluchove ustroji tak, ze 

dodnes na toto ucho neslysim. 

Na cele na samotkach jsem byl v te dobe s (jmeno) 

z (misto). 

(Svedek dale uv6.di o pomerech na oddeleni STB 

v (misto) toto): 

Jednoh.o dne pfi myti podlahy vstoupil na celu pfislu

snik STB, ktery mel svetle vlasy. Uvidel, ze mam 

na ruce zlate hodinky se stopkami, a ihned mi je 

zabavil. Pozdeji jsem se dozvedel, ze mi byl stejnym 

zpusobem zabaven motocykl Jawa 250 perak. 

Pfed zatcenim jsem vazil 93 kg. a po odchodu z vyse

tfovaci vazby v (misto) jsem vafil 57 kg. 

Tento doklad byl pofizen z dopisu (jmeno) ze dne 

(datum) adresovaneho Klubu 231 v (misto). 

Prozatimni vybor K-231 (misto) 

za (jmeno) 

'') Machalek Antonin, byvaly pfislusnik STB v Uh. 
Hradisti, dnes zamestnanec Pily v Hluku, bytem Hluk, 
Okres Uh. Hradiste (pozn. editoru). 
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RUDE PRAVO, 24. CERVENCE 1969 

NAPRAVA KRIVD MINULOSTI POKRACUJE 

. . . Z ruznych pohovoru - fekl ministr spravedln,osti 

CSR dr. V. Hrabal - se dci usuzovat, ze nektefi odsou

zeni nevefi v moznost zmeny puvodniho rozhodnuti, 

jini se nechteji znovu vracet k ·udcilostem, ktere pro 

nii znamenaly hluboke naruseni jejich zivotniho rytmu, 

a znacnci ccist uznciva oprcivnenost puv,odniho odsouzeni. 

V diskusi clenove komise pfedsednictva FS a zcistupci 

soudnich orgcinu a prokuratury poukcizali na niiktere 

obtize pfi soudnich rehabilitacich. Jednci se pfe1,cizne 

o zd?.ou,have a pracne k.omple'tovcini trestnich spis1°i,

.o soustfedeni potfebne dokumentace, dosetfovcini pfi

padu, vyzadovcini mnohdy slozitych znaleckych posudku

a provcideni doplnujicich vyslechu svedku a odsouzenych

vysetf.ovacich, zejmiina operativne pcitracich Svazk;1, 

osob. Nada.le trvaji i nektere obtize pfi obstarciv·ci.ni 

vysetfovacich, zejmena operativnii pci.tracich Svazku

ministerstva vnitra. Rehabilitacni sencity se setlcci.vaji

s obtizemi pfi vyzadovcini matericilu od slozek minis

terstva vnitra, zejmena v Sev-eromoravskem a Stfedo

ceskem kraji, Praze a na vychodnim Slovensku.

Ve zprcivii genercilniho prokurci.tora se uvcidi mj., ze 

se pfi soudnich rehabilitacich vyskytuji i potize pfi 

vyslesich vysetfovatelu Stcitni bezpecnosti, zejmena 

tiich, ktefi jsou dosud ve funkcich. Jsou i pfipady, ze 

pfislusnici STB odmitli vyp,ovidat. 

(Mis to) 31.5.1968. 

(Jmeno), nar. (datum) v (misto) jako syn (otcova 

profese). Bylo nas dvanact deti, dva zemfeli a deset 

dalsich nas zilo do nedavna. V roce 1915 nam otec padl 

ve svetove valce, matka pracovala u rolnika, aby nas 

uzivila, od utleho mladi jsme vsechny deti byli nuceni 

pracovat, pomahat matce pfi malem hospodafstvi a 

ucit se samostatnosti na kazdem kroku. Po obecne 

skole jsem navstev.oval dve tfidy realky a pro nedosta

tek prostfedku jsem studie opustil a sel se ucit femeslu 

(oznaceni femesla). Jako tovarys jsem pracoval 
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v Ostrave, Brne, v Fraze, v Olomouci. V r. (rok) jsem 

odbyval vojenskou sluzbu u (iitvar) v (misto). Po 

vojenske povinnosti jsem se osamostatnil z vlastnich, 

usetfenych prostfedki'1. Ovladal jsem femeslo vzdy 

s uspechem. Po osamostatneni jsem se ozenil s moji 

manzelkou (jmeno) a narodila se nam dcera v roce 

(rok). Po celou dobu protektoratu jsem pracoval ile

galne v KSC strane. Po osvobozeni jsem pracoval 

samostatne jako najemce (podnik) ve (misto). Pfestoze 

akcni vybor (organizace) mi dal ten nejlepsi posudek, 

musel jsem tuto zivnost opustit v (misto) a nastehovat 

se do naseho domu v (misto). Tam jsem byl zamestnan 

az do doby zatceni, tj. r. (rok) v (ncizev a specifikace 

podniku) a zvolen ze (pocet) zamestnancu pfedsedou 

(organizace), jen sedum zamestnancu me nevolilo. 

Dne (datum) v 8 hodin rano jsem byl zatcen STB pro 

domnelou vojenskou spionaz v (misto) a tarn drzen ve 

vazbe a to osmnact mesicu v (misto) a jeden rok 

v (misto). V teto dobe v (misto) jsem byl podroben 

34 krutym vyslechum, pfi nichz jsem jen dvakrat 

nebyl tyran. Bylo na mne doslova vytloukan.o jakekoliv 

doznani z nejakeho protistatniho cinu, na pfiklad, 

kde mam tu vysilacku, ktera pry se u me nasla (nic 

se nenaslo), a hlavne kde mam skovane penize a zlato. 

V male mistnosti ve sklepe nas bylo nekdy i tficet, 

nemohli jsme ani lezet, ani stat, velky zapach, chodilo 

se tarn na stranu a behem kratke doby se jen vrhlo 

misto jidla. Asi tfeti den po mem zatceni jsem byl 

vyveden ze sklepa, kde jsem byl veznen, oci mne zava

zali hadrem a byl jsem pfedveden pfed vysetfujiciho 

STB. 

Kazal, abych se postavil pfed dve skfine cervene 

natfene, odvazal mi oci, sedl si za stul a ptal se me, 

jakeho jsem nabozenskeho vyznani, odpovedel jsem, 

ze fimsky katolik, to jsem vsak nedofekl, ze zadu jsem 

dostal takove rany, ze jsem lital z jedne strany na dru

hou a zdalo se mi, ze se nedotykam zeme a ze letam 

v povetfi, tD trvalo dosti dlouhou dobu, pak to pfestalo, 
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stalo okolo me asi sest STB, fvali na me, doznej se 

ty kurvo kostelni, jak se nedoznas, tak te zde stejne 

umlatime a stejne zdechnes, mlatili me ze vsech stran, 

kopali, dusili, skrtili, hlavou me tloukli o zed' a stale 

jsem nevedel co se to se mnou deje, a probral jsem 

se z bezvedomi s hlavou ve studene vode. Podotykam, 

ze pfed tim jsem vu.bee vyslychan nebyl a ani jsem 

nevedel, proc vlastne jsem zatcen, a oni chteli, abych 

se doznal, k cemu? Nejstrasnejsi muceni mi bylo pfi

praveno rok po mem zatceni. (Datum) pfisel si pro mne 

prave pfed dvanactou hodinou do cely vyseti'ujici Dra

pina (Franta). Hladem a neustalymi surovymi vyslechy 

v dobe pfedchozi jsem se sotva drzel na nohou a jen 

s velkou namahou jsem se mohl pohybovat. Drapina 

me zd'ouchanim pobizel k rychlejsi chuzi, na STB me 

zadal, abych udelal sto dfepu, postavil me do kouta 

hlavou obracenou ke zdi a zadal, abych zvedl ruce 

nahoru. Potil jsem se slabosti a vycerpanim, ruce 

nahoru jsem zvednout nemohl a dfepy jsem tez odmitl 

delati. Dva STB mi zvedli ruce nahoru a jak mi padaly 

dolu, tak mi do nich tloukli, az kuze na rukou zcer

nala a maso, pokud tarn nejake bylo, zvodnatelo a 

z rukou kapala voda. Drapina na to, abych se pi'iznal, 

tloukl pesti na stul a i'ekl, ze od jeho stolu jeste nikdo 

neodesel, C1J by i vrazdu na sebe nepodepsal. Drapina 

vytahl spisy ze stolu, i'ekl, ze jsem se ke vsemu doznal 

a ze dneska to jen podepisi a tim budu mit pokoj. Ja 

jsem i'ekl Drapinovi, ze mu nic nepodepisi ze jsem se 

niceho nedopustil ani jsem se nemel z ceho doznat, 

af na · to vezme jed, ze ja to nepodepisi. Pfisel k tomu 

i nacelnik Housirek a fekl : Uz to ta kurva podepsala ? 

A okutymi boty me skakal na nahe prsty u nohou 

a nekolikrat me uhodil do tvafe a i'ekl, dnes ty kurvo 

podepises i vrazdu na sebe, coz nikdy neucinils, ale 

podepises, a znova mne skakal po nohou a zase me 

nekolikrat uhodil do tvafe. Drapina Housirkovi fekl, 

ze se mnou nemuze nic spravit a ze se divi, jak jsou 

ti kralikai'-i tvrdi, ze na ne nic neplati. Tento mucitelsky 
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vyslech trval do 22 hodin. Tehdy Drapina vyslech 

pferusil, vsichni odesli, .ostal tarn jen jeden STB a 

stale me pfemlouval, abych to podepsal, ,,ze tech dva

cet let si odsedim hladko, a kdyz ne, tak o takovem 

pekle, co na me ceka se nezdalo ani certum v pekle". 

Zaroven mi fekl, ze se u me nasla vysilacka, abych 

fekl, ,od koho ji mam (nic se nenaslo). Jak to nepode

pises, stejne z tebe bude zebrak a stejne zde zustanes, 

tak to podepis. Vse jsem odmitil, odevzdal jsem se do 

vule bozi a fekl jsem si, ze za pravdu je nutno bojo

vat, se obetovat, i vlastni zivot dat, co bych to byl za 

cloveka, ktery by hned pod knutou zlocincu podlehl, 

jsem pfece cl.ovek, mam svobodnou vuli, jak bych 

vypadal pfed bohem, a pfed vlastnim deckem se zacho

val jako ramenac a zbabelec, vim, ze takovych je mnoho, 

avsak ja jsem mezi takove nikdy nepatfil, i narod 

musi miti muze s cistym a jasnym celem a ja to mam 

vzdy na zfeteli a vidim proto vse jasne i do budoucna. 

Vefim od sveho zrozeni, ze zlo nema zadneho zivota, 

t.o je jen zdanlive a zanika vlastnim zlem, je to jasne, 

co svet svetem stoji. Jen laska je budoucnost vseho 

lidstva a dorozumeni jak neni vzdalene. Jen tomu vefim, 

nezalezi pfece jak se ktera vlada jmenuje, zalezi, jak 

se ke svemu narodu zachova. 

Za chvili pfisel Drapina, za nim nacelnik Housirek 

a dalsi ctyfi STB. Housirek mi zacal skakat po nohou, 

ostatni me tloukli po hlave a celem tele, az jsem upadl 

do bezved.omi, probral jsem se, Drapina zadal po mne, 

abych se napil vody, kterou nafidil donest, voda to 

nebyla, nebof hodne perlila a ja jsem odmitl se napiti, 

a proto chteli me tekutinu nasilim naliti do hrdla, ja 

ji vsak pfevratil a fekl, ze vubec nemam zizen, ukazal 

jim jazyk, ze mam dost slin. Housirek porucil, aby me 

svlekli do naha, zastupce nacelnika donesl brejle, 

nacpal do nich papir (byly to brejle na svafovani k.ovu) 

a za stalych nadavek mi je nasadil na oci. Housirek 

strasne fval a nadaval me kurev kostelnich a tloukl 

pesti na stul. Postavili me na koberec, ten ze vsech 
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stran ohnuli, a kdyz na jejich pokfik, abych se doznal, 
jsem stale mlcel. Vse me bolelo, hlava byla na 
prasknuti, nemohl jsem si uvedomit, co se se mnou 
deje, zdalo se mi, ze litam v povetri a ze se vubec 
nedotykam zeme. Tloukli me znova, polevali vodou, 
dva slehali dutkami a druzi dva me tloukli remeny 
pres ledviny. Prozival jsem strasne bolesti zaludku, 
mozku a hlavy, jako kdyz mi nekdo propichuje zaludek 
velkymi jehlami a trha mozek, oci jako by vypichoval 
tupym predmetem a vytahoval pres ucho ven. Opet 
vyzvan, abych podepsal protokol, t. j. co jsem nikdy 
neucinil, jsem stale odvolaval. Vytahli na me petist.ovku 
zarovku, polevali me vodou a primo me oslnovali hlavu 
a celo, byla to strasna a desiva bolest, ja jsem veril, ze 
jiz prichazi konec meho zivota a tim moje vysvobozeni, 
jak pohybovali s ni sem a tarn, tak jsem mel dojem, ze 
mam hlavu r.ozseknutou na ctyri kusy a ze se mi zavi
raji a otviraji tyto rozseknute casti. Podotykam, ze 
veskere zmrzaceni provedl na me Housirek osobne. 
Mel jsem dojem, ze mi jsou vypichovany oci tupym 
predmetem a ze mam rozseknutou hlavu na ctyfi kusy 
a jak pohyboval tou zarovkou sem a tarn, tak se mi 
zdalo, ze se me ty ctyfi kusy zceluji, hruza to byla 
strasna. Dva chystali me zapichnout do jiz uslapanych 
nehtu sadu spendliku, to vsak Drapina jiz nedovolil. 
Za to me znovu tloukli po hlave a celem tele, az jsem 
spadl znova do bezvedomi, pfi tom na me lehli a po 
promocenych slapkach me dfevenymi holemi tloukli, 
az jsem je mel do nemozn.osti zdurele (odute), pri 
cemz. me strasne bolela hlava, mozek a v usich. Lezel 
jsem v bezvsdomi ve vode na zemi, dva, a sice zastupce 
nacelnika a jeden maly, ktery se vydaval za delnika, 
me popadli za vlasy, trasli se mnou a druzi dva mi 
trhali vousy a vlasy (nebyl jsem nekolik mesicu strihan 
a holen), coz byla priprava na to zverstvo, co zde uva
dim. Na hlave mi zustal sem tarn vlas kuzi jsem mel 
uplne odutou, oblicej cela opuchlina a podlitina, cele 
telo ·strasne dobite. Housirkuv zastupce mi vrazil palce 

109 



do mandli, ti.rn jsem se vzpamatoval, jen na nohou 

drzen. Drapina uhodil pesti na stu.l a rekl : Takovou 

kurvu jsme tu jeste nemeli, ty klerikafi maji tuhou 

povahu, ja nevim, co jim dava takovou silu, ze pro 

ne nic neplati, ze stosedumdesati tisici takovou kurvu 

jsme tu jeste nemeli, chlape jeden, mluv, a mlaceni 

zacalo nanovo, ze vsech stran. Jak jsem lezel na zemi, 

Housirek mi znovu zacal skakat po prstech na nohou 

i na rukou, vse jsem mel uplne strzene. Vyzvedli me 

z mokreho koberce, Housirek odesel, avsak se ihned 

vratil, a zacal me fackovat se slovy, podepis to a pfi

znej se, ja te zabiju, a uhozem do tvare mi vyrazil 

dva zuby. Drapina skocil od stolu, kde sedel a fidil 

celou operaci, zafval na me, tak ty dacane to nepode

pises, dal me asi dvanact facek a vyrazil me jeden 

zub. Potom vsichni az na Drapinu a Housirka odesli 

a Drapina mne od stolu, kde sedel, hodil spodni 

kalhoty, abych se oblekl. S velkou namahou se mne 

podafilo postavit aspon na koleno a obleci svoje spodni 

kalhoty, Housirek me kopl zezadu tak prudce, ze jsem 

se motal po mistnosti. Drapina zufiveho Housirka 

vystrcil za dvere a pomahal mne v oblekani. Housirek 

se vratil znova, kazal me posbirat vlasy, ktere mne 

byly vytrhany, posbiral jsem je a dal jsem si je do 

kapsy u kalhot. H.ousirek mi je vytrhl z ruky, takze 

padly na zem, pfi cemz mi Housirek nadaval do kurev 

svini a ze chci ukazat spoluveznum, jak me nskubali 

hlavu a tvaf, znovu me kopl, zacal po mne skakat, 

kopal do me dal, pfi cemz me kopl tak prudce do 

lopatky a patere, cele telo jakoby ochrnulo, vykfik 

jsem a padl do mdlob, skakal po mne, kopal do celeho 

tela, a Drapina jej znova musel ndvleci, volal na me, 

co je vam, co se vam stalo, V domneni, ze umiram, 

odvlekl me do koupelny, kde na me pustil studenou 

vodu a ja jsem se probral k vedomi, pichlo me vsak 

u srdce a znova se skacel a padl k zemi. Na to me

Drapina znova vlekl do mistnosti, kde jsem byl vysly

chan a po dohDde s Housirkem me odvedl do veznice,
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napfed vsak se ozbrojil revolverem a naplnil si cely 

zasobnik. V kobce vse uklidili, nechali tarn jen zidli, 

na kterou me posadili, a pfi celonocnim svitu me hlidal 

jeden STB, abych si nemohl lehnout a tak vnitfne 

vykrvacet. Ra.no sluzbu konajici STB se me tak polekal, 

ze praskl dvefmi a trvalo dost dlouho, nez se vratil 

a ptal se me, jestli jsem to ja, ac me dobfe znal, vypa

dal jsem hrozne, ani stinem jsem se nepodobal cloveku. 

Po tom vsem jsem se hlasil k lekafi, tarn jsem vsak 

nebyl pusten nekolik mesicu, az asi za 4 mesice, a to 

na zakrok velitele veznice. Po celou dobu me vse bolelo, 

hlava me bolela k silenstvi, svalstvo a cele telo, nevidel 

jsem na oci a sotva tr.ochu slysel, mocil jsem neustale 

materii a krev a jeste dele jak jeden rok byl jsem 

stale v horecce. Kdyz jsem se bolesti nemohl jiz ovla

dati a zadal kategoricky pfipusteni k lekafi, STB, co 

mel sluzbu, zavolal Housirka, ktery pfisel i se svym 

zastupcem, mne fekl, Tak ty kurvo, ty toho mas, jak 

victim, jeste ma.lo, do korekce s nim. Odvlekli me do 

sklepa, stare a uzavfene kobky, svlekli me do naha, 

na kazdem rohu, jak me vedli, jsem dostal, nedali mi 

ani vodu, a tak jsem tarn byl 48 hodin bez jidla, vody, 

dychat se tarn ani nedalo, lezel jsem pod prahem dvefi, 

kde byla mala skulinka a cekal, kdy skonci muj zivot 

a tim vse, za tu dobu jsem mel osm strasnych zachvatu. 

Teprve az asi po 4 mesicich jsem byl pusten k lekafi, 

ten vsak me neosetfil, kdyz jsem mu vylozil, jak a co 

se mi stalo, a i-ekl, abych pfisel na druhy den, to jsem 

byl jeste sama podlitina a vypadal jsem hufe jak 

hastrman, t.j. cely zeleny, kuze na hlave oduta a cela 

hlava krvava, .oci jak rak cervene. Asi druhy nebo 

tfeti den jsem zas byl pfemisten na kobku, kde byli 

dva vezni, a to (jmeno) a (jmeno) z (misto) a prvy 

z (misto), oba tez dobiti, po ctyfech mesicich me videli 

a neznali me, (jmeno, zamestnani) fy (jmeno) Erno a 

(jmeno, misto), ten ve vazbe zahynul, a byli oba strasne 

domlaceni. 

Vysledek mlaceni byl : 
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Mel jsem polamanou klicni kost, ramenni kost, vykop

nuty obratel patefe, poskozene leve koleno, oba narty 

u nohou polamane, .odkopnute maso na (necitelne)

dodnes nezhojene, nekolik tezkych oti'esu mozku, nedo

slycham, nekolik vyrazenych zubu. Vsechny nehty u

nohou a rukou utrzene,. roztrhanou kuzi na slapkach,

a kdyz jsem byl zatcen, tak jsem vazil 90 kg, v roce

(rok), a kdyz jsem se vratil v roce (rok) jsem vazil

pouhych 48 kilo, cely hrbaty a pokfiveny, nasledkem

teto strasne vazby na STB. Po tomto vyslechu me 

navstivil prokurator a ptal se me, mam-li jake pfani,

znal jsem, co znamena mit pi'ani, a proto jsem mu

fekl, ze nemam, on vsak mi fekl, ze mi nese radostnou

zpravu, ze me propousti z vazby, protoze je prokazane,

ze jsem nevinen. Rekl jse mu, ze to znamena, ze jdu

ihned domu, on mi fekl, ze u nej an.a, zalezi vsak na

STB, avsak ze vefi, ze i tarn budu propusten, to jsem

byl ve vazbe asi 10 mesicu v (misto). 

Po teto 10 mesicni vazbe pfisel za mnou vysetfovatel 

Drapina a zadal po mn,e, abych mu podepsal, ze bylo 

se mnou ve vazbe slusne zachazeno, ze na mne nebylo 

pachano zadne nasili, ze jsem se ke vsemu doznal 

dobrovolne, a ze sveho cinu lituji. To jsem odepfel a 

niceho jsem nepodepsal, protoze bylo vse pravy opak, 

co po mne pozadoval. 

Po navsteve prokuratora pfisel Housirek, pfemistili 

me do jine cely, zavolali me k vyslechu a znova me 

tarn strasne dobili, tak, ze jsem se jiz na nohy neposta

vil. Jedne noci nas plny autobus odvezli do (misto) 

a tarn jsem byl znovu souzen statnim soudem a zase 

OSVOBOZEN. Prokurator vsak vstal, a zadal, abych byl 

ponechan ve vazbe, ze duvody sdeli, a tak utekl zase 

pomalu rok a se mnou se nic nestalo. V (misto) nas 

nikdo nemlatil, zato tarn byl strasny hlad a zvifecti 

STB. Vodu jsme pili ze zachodove musle a bylo tfeba 

velke odvahy, nez si na to clovek ve dvacatem stoleti 

navykl, byl hlad, neustale horecka, a tak se pila voda. 

Jidlo v (misto) bylo strasne, smradlave kysele konservy, 
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ze jiz daleko bylo citit tento osklivy zapach a vzpo

menu-li si na to, tak to citim dodnes. Hladem lide 

breceli a kousali si prsty a cucali svou vlastni krev, 

hlavn,e mladi lide. Posledni dobu jsem nekolikrat denne 

omdlel hladem, slunce a ani oblohu jsem nevidel nekolik 

mesicu, zima se mnou tfasla a novi pfirustkove vypra

vovali o vedrech, jake jsou venku, zuby se mne drko

taly, kdykoliv jsem je mohl vytahnout bez bolesti, zil 

jsem uplne podvyzivou. 

Protoze Nejvyssi soud stale nepfichazel, tak jsem se 

hlasil k prokuratorovi. STB mne vsak nedovolil se 

s nim sejiti, a tak jsem zahajil hladovku, a konecne 

jsem byl k nemu pusten. Ptal jsem se p. prokuratora, 

proc me zde drzi, kdyz jsem byl jiz dvakrat osvobozen, 

byl to starsi pan a slibil mne, ze se pokusi, aby soud 

byl co nejdfiv, a ze vefi, ze budu propusten. Vse, co 

zde pisi, jak pfedsedovi soudu, tak prokuratorovi jsem 

vse fekl, ti zjistili, zdali jsem nepodepsal prohlaseni, 

t.j. jak jsem naznacil, ze se mnou bylo slusne a. t. d.

a ujistili me, ze nemohu byt ods,ouzen.

Nejvyssi soud me vsak nepravem odsoudil, ne jiz 

za velezradu a spionaz, pouze za to, ze jsem z delnicke 

rodiny, ze jsem se vyucil, osamostatnil, a tim pry 

jsem se stal nepfitelem tohoto rezimu a take proto, 

ze jsem vedel, ze ucitel (jmeno) provozuje ilegalni 

cinnost, a ja jej neudal. Ze jsem nic nevedel, to 

povrdil sam (uciteL) u nejvyssiho soudu a slyselo to 

nejmene sto svedku, ktefi v soudni ·sini byli, odvolat 

jsem se jiz nemohl, a tak do dnesniho dne jsem 

se domahal prava a vefim, ze v ramci zakona, spra

vedlnosti, demokracie a lidskosti budu rehabilitovan. 

Cely muj pfipad byl jiz nekolikrat projednavan a 

samo Ministerstvo Vnitra zjistilo, ze moje nevina je 

1000/o prokazana, a samo navrhuje uplnou rehabilitaci, 

coz je dostatecny dukaz na moji pravdu a ocistu. 

(Podpis.) 
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9/5/68 (Datum psano rukou.) 

Prohlaseni o vysetfovacich metodach organu Stb. v 

Jihlave. 

Po svem zatceni v r. (rok) jsem byl pfevezen do 

vazby Stb. v Jihlave. V okamziku, kdy mne vedli 

do veznice, jsme byl zbit, fackovan a kopan za dopro

vodu nejsprostsich nadavek. Nevidel jsem kdo mne 

bil, protoze jsem mel zavazane oci, jak se u Stb. 

praktikovalo pokud vim, vsude. Po nekolika dnech 

jsem byl pfedveden k vysetfujicimu referentovi, ktery 

drive nez mne oslovil, dal mi takovou ranu, az jsem 

udefil hlavou o zed'. Polil mne v.odou, a za nejakou 

chvili zacal s vyslechem, lepo feceno nadavkami jako : 

ty kurvo, svine, kanale, mrzaku, dobytku, paskundo 

atp. Kdyz jsem odmitl vypovidat, zbil mne znovu a 

nekdy si zavolal na pomoc dalsi osoby. Jednoho dne 

mne tak zbili, ze jsem nabyl vedomi az v cele, ktera 

byla velmi studena a mokra. Nevidel jsem nic, pro

toze jsem mel pfes hlavu natazeny jakysi pytlik ze 

silneho platna, ktery byl u krku stazen ocelovym 

lankem s malym zamkem, takze jej nebylo mozno 

stahnout. Kazdou chvili se otevfely dvefe a slysel 

jsem: ,,Koukej chodit, lotfe." Takto jsem musel chodit 

tfi dny a dve noci, az jsem opet ztratil vedomi. Potom 

mne z teto cely odvedli, a pamatuji si jen, ze mne 

vedli po nejakych dfevenych schodech nahoru. Po ne

kolika dnech mne opet k vyslechu pfedvedli. Pfi 

vyslechu mi vysetfujici svitil do oci velmi silnym 

svetlem nejake zvlastni lampy a pfi tom na mne fval, 

ze z me snoubenky udelaji kurvu Stb. Vyskocil jsem 

ze sedatka, ale zap.omnel jsem ze jsem k nemu pfi

poutan. Skocil po mne a kopal mne tak, az jsem 

zvracel. Teprve po nekolika dnech mne odvedli k 

lekafi, (nevim, byl-li to vezen) ale tento lekaf mne 

nazval simulantem. Kdyz mne od neho odvedli, ,,muj" 

vysetfujici mne zbil znovu. 
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Potom jsem dostal noveho vysetfujiciho, o kterem 

musim fict, ze se mne nikdy ani neclDtkl, ale vsechno 

se odehravalo na one cele, o ktere jsem se uz zminil. 

Prvni dny jsem byl u tohoto referenta pfekvapen 

velkou slusnosti a zdvofilosti, ale brzy jsem poznal, 

ze je to jeho manevr, daleko podlejsiho charakteru, 

nez byvaleho vysetfujiciho, prot.oze za tohoto to delali 

druzi. To mi bylo jasne zvlaste tehdy, kdyz po jednom 

takovem biti mne nutil, abych mu napsal nejaky dopis 

o pistoli. Pak mne znovu odvedli po dfevenych scho

dech, znovu jsem dostal pytlik na hlavu a opet se

vsechno opakovalo. V naprosto vycerpanem stavu jsem

byl pfedveden k vyslechu a zde mi timto vysetfova

telem bylo zakazano mluvit o (jmeno) a o (jmeno),

a to ani pfed soudem. Byl jsem v takovem stavu,

ktery nelze vylicit.

Pot.om se odehrala velmi zajimava vec, - znovu 

jsem byl nekolikrat zbit a jednoho rana mne nekam 

odvezli. Jeli jsme asi tfi hodiny, snad i dele. Podle 

ruchu a tramvaji jsem poznal, ze to je velke mesto. 

Zastavili a mne zavedli na nejakou celu. Teprve za 

nejakou chvili jsem poznal zvonky Lorety. Uvedomil 

jsem si, kde jsem a co mne ceka. Odpoledne mne pfi

vedli k vyslechu. Kladli mi nepochopitelne .otazky, 

ptali se mne, zda-li vim, kde jsem a kdyz jsem odpo

vedel ze v Fraze, podivali se na sebe a neco si septali. 

Zaslechl jsem jen, .,tak do toho a zadny sr ... " Jeden 

z nich zacal se mnou mluvit velmi pekne, ale v tom 

smyslu, ze je mne skoda v kriminale, ze se mohu mit 

na svobode pekne, ba dokonce vyborne, kdyz budu 

chtit. (Podotykam, ze na tuto cestu mne pfevlekli 

do civilu.) Pot.om mi ukazoval fotografie nejakych lidi, 

ale na nic se mne neptal. Fotografie schoval a polozil 

pfede mne desky, a pfivedl toho, kdo mne poprve 

vyslychal. Oba zacali opakovat, ze je skoda, abych 

sedel, ze se mohu dostat domu. I kdyz jsem vedel, 

co bude ode mne pozadovano, zeptal jsem se, co ode 

mne chteji ... Muj byvaly referent na pokyn druhe 
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osoby vytahl z desek list a vyzval mne, abych to 

podepsal. Byla to spoluprace s Stb. Kdyz jsem papir 

roztrhal, zbili mne hroznym zpu:sobem, takze jsem 

ztratil vedomi. Procitl jsem az v nemocnicnim malem 

pokoji. 

Zazil jsem tez vezneni ve sklepeni na Statni bezpec

nosti v Jihlave, pod zemi, kde se cely den i noc svitilo. 

V rohu cely byla otevfena dira, kde kdysi byla za

chodova misa a kudy taro sel nesnesitelny zapach z 

kanalu a kam nam lezly tez krysy. Byl jsem taro ve 

spolecnosti (povoLani, jmeno, jmeno) z (misto) u (misto) 

a Vaclava Prusi, z Pusteho Lhotska, osada Budikovice 

u Hump.olce, ktery jak je mne znamo, byl v r. 1955

zakefne zastfelen v Leopoldove. Na vykonavani den

nich potfeb byl taro plechovy hrnec. Jednou, aby nam

taro nelezly krysy a nesel ten zapach, dal jsem tento

hrnec na rouru a trochu pfitlacil. Zrezavely spodek

nadoby se provalil i s fekaliemi a mofovina se rozlila

po podlaze, do ktere ihned zacala vsakovat, nebof

podlaha byla jakasi udusana hlina. Prosil jsem bachafe,

aby mne dal kus hadru. Po dlouhem zvoneni a zadosti,

bylo nam milostive vyhoveno. I sebral jsem veskere

fekalie do hadru a daval to pfimo do te roury a pak 

jsem dve hodiny s rukama od mofoviny zadal znovu 

o povoleni, abych si smel umyti ruce, ktere nesnesitelne

palily. Nasledek toho byl, ze jsem dostal silny zanet

oci, ktere mne natekly, az z nich tekl hnis. Taktez

oboci a fasy vypadavaly jiz pn pouhem dotyku.

(Jmeno) dostal vfedy na ruce - byly to karbunkly

a (jmeno) to byla doslova jiz jen kostra potazena kuzi,

na ktere jiz nebyl ani lot masa. Denne jsme se hlasili

k lekafi a konecne po dlouhych dnech nesnesitelnych

utrap, byli jsme k nemu odvedeni. Ten nejprve osetfil

(jmeno) a bachaf odvadel ho zase zpet. Potom jsem

pfisel na fadu ja a ufedni lekaf se pfimo zhrozil, jak

vypadam. I fekl jsem mu, aby v zajmu lidskosti pfisel

se podivat, v jakem peklu taro jsme a jestli taro

zustaneme jeste dele, ze .odtud jiz nevyjdem. Osetfil
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mne tedy fadne, vyplachl oci a dal mne ssebou mast, 

Tetraform. Slibil, ze se prijde podivat. Kdyz jsem byl 

odvedeny znovu na celu, fekl jsem jim o moji rozmluve 

s lekafem. Cekali jsme hodne dlouho a uz byly po

chybnosti, jestli vu.bee prijde. Konecne byly slyset 

dvoji kroky a doktor vstrcil hlavu do dvefi mi-stnosti, 

ve ktere jsme byli. Ihned vsak prastil dvefmi a utekl, 

nebof tarn byl nesnesitelny zapach. Druhy den pak 

v 10. hod. jsme byli odtud vyvedeni a pfevezeni na 

Krajskou veznici. (To byl jediny svetly bod a myslim, 

ze nam tim onen ufedni lekaf zachranil zivot) Bylo 

by toho jeste mnoho co fici. Jak nas doslova preparo

vali a p:f-ipravovali na pfeliceni, a fikat jenom to, co 

oni chteji a co nafidi. U soudu pak to byla uplna 

komedie. O nejakem hajeni nemohla byti ani fee. 

Bylo mne odnato slovo a pravnici, pfideleni ex offo, 

nemohli tenkrate na obhajobu obzalovaneho nic fici, 

jen to co jim pfikazala Statni bezpecnost. Podotykam, 

ze se pouzivaly takove metody, ze nakonec podepsal 

kazdy to, co oni chteli, chtel-li si zachranit zivot. 

Za to, co jsem zde napsal, plne zodpovidam, nebof 

je to jen a jen pravda a to je jen maly vysek z toho, 

co j-sem prodelal jen na Statni bezpecnosti v Jihlave. 

Toto byly nejsmutnejsi chvile v mem zivote. Kdyz 

toto nam delali za okupace Nemci, byli to nasi ne

pfatele. Kdyz toto dela Cech Cechu, je to velmi 

smutne. Netouzim po odvete ve smyslu oko za oko, 

zub za zub, ale nikdy nezapomenu na to, jak temito 

lidmi byly poslapany nejzakladnejsi lidska prava a 

snizovana dustojnost cloveka. 

(Podpis.) 

. . .  Zatceny clovek byl v podstate automaticky poktci

dcin za vinneho a byto jiz jen za.iezitosti vysetrovateiil., 

aby z neho ,,udelali" pripad a ten dovedli az k odsou

zeni. Cilem vysetr,ovcini bylo za kazdou cenu ziomit 

vysetrovaneho, doscihno·ut od neho prizncini, at uz se 
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neceho dopustil nebo ne. K dosazeni takoveho vysledku 

byly pfipustne jakekpli metody psychickeho a fyzickeho 

ncitiaku, ncisili a zvule. Nejcasteji bylo pouzivcino dlou

hodobych vyslechu na smeny pfi minimcilnim oddechu 

vysetfovaneho v kombinaci s bitim, tryznenim hladem 

a zizni, zavircinim do temnice, vyvolciv·cinim strachu 

o osud rodinnych pfislusniku, rafinovane rezirovanymi

konfrontacemi s jinymi ,osobami, nasazovcinim agen'tu

spoluveznu, odposiechy eel atd. . ..

Zprava DV KSC o politickych procesech a 

rehabilitacich v Ceskoslovensku 1949-68 

24. 4. 68.

Vazeni pfatele, 

chci Varn usetfiti praci s hledanim znameho dozorce 

z Jachymova, soudruha BINK 0. Nyni se nachazi 

v Novych Hradech, u Vysokeho Myta, a pracuje tu 

jako tajemnik MNV. Z Jachymova utekl pfed hnevem 

vezi\.u, ktefi ho chteli zlikvidovat. 

Pozdravuji Vas srdecne. 

(Podpis.) 

V (misto) 20. 4. 1968. 

Vazeny bratfe, 

v Zemedelskych novinach 20.4. cetl jsem vyzvu, aby 

se pfihlasili a odeslali sve adresy byv. vezi\.ove pol. 

z tabora ,,l", nevim, nejedna-li se o tabor ,,L". Ja jsem 

byl na ta.bore ,,Rovnost 1" a posilam nize svoji adresu. 

Byl jsem na ,,Rovnosti 1" od (datum) do (datum), 

tedy po celou pusobnost sadisty a vraha nacelnika 

,,Palecka" (spravne Dvorak), za tu dobu zastfelil a 

postfelil nekolik vezi\.u a jeho oblibeny zpusob, udefit 

vezne do hlavy kozenym vackem, ktery mel na lanku, 

udajne to mely byt klice, z vlastni zkusenosti bych 

fekl, ze to bylo zelezo. Pfi nastupu k scitani me udefil 
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na levou stranu pod spanek, narazil licni kost, a dle 

zjisteni vezne, byvaleho primare z (misto), stacily 3 cm 

vyse, a dnes bych uz nemohl Varn psati dopis. 

Bratfi, prosim, mete-Ii vedomost, kde se nachazi, 

byl bych velmi rad, kdybyste me sdelili, kde se na

chazi. 

Po .odchodu z Rovnosti 1, byl v Pankracke veznici 

jako eskortni. 

S pfatelskym pozdravem 

(Podpis, adresa) 

Titl. 

Dokumentacni komise Klubu K 231 - br. Rambousek, 

Praha 

La.gr Vojna, Pl'ibram. 

Specialitou tohoto lagru by! podzemni bunkr, ve 

kterem na prostofe pfiblizne 3x3 m. bylo namackano 

az 10 veziiu. Tito byli trestani pro neplneni normy, 

kterou nebylo mozno casto vubec splnit - nebylo to 

v lidskych silach - anebo pro celkem nepatrna pro

vineni. Davky jidla byly snizeny na minimum. Mist

nost nebyla vubec vetrana. Dvefe byly ocelove, steny 

a podlaha betonova. Na vykaly jedno vedro, nestacilo 

pojmout nejnutnejsi vymesky lidskeho tela, ktere pak 

tekly po podlaze. Vetrani nebylo temef zadne. 

Po jednom az dvou mesicich vychazely z tohoto 

bunkru matohy, ktere byly ihned zase zafazovany do 

prace, do uranovych dolu. Velitel tohoto lagru by! 

Vojik. V roce 1956 by! bunkr zasypan a na jeho misto 

postaven pomnik hornika. 

(Datum) (Jmeno, adresa.) 
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VEC: SVEDECTV! 0 NELIDSKEM ZACHAZEN! 

DOZORCO MASKA A SINDLERA 

Skokem z jedouciho auta dne (datum) mezi taborem 

(jrneno) a (jrneno) jsem proved! s6lovy utek. Dne (da

tum) me na udani (jmeno) v (misto) u (misto) zadrzela 

milice. Po vysetfeni jsem byl vracen do (mistp). Jeste 

tehoz dne jsem byl odveden do nejake .odlehle kance

lafe, kde me doz.orce Masek pi'ikazal vyzout a lehnout 

si bi'ichem na psaci stul tak, aby narty nohou byly na 

hrane stolu. Stul byl z obou stran sve delky pi'istupny. 

Masek z jedne a Sindler z druhe strany me bili pen

drekami, pi'icemz zapocali od nohou, postupovali az 

k hlave a zpatky, tak dlouho, az jsem se nemohl bez 

pomoci zvednout ze stolu a samozi'ejme ani jit. Kdyz 

toto Masek zjistil, vzal me do naruci a odnesl me na 

tak zvanou kobku smrti. Cestou se me Masek ptal, co 

jsem vypovedel do protokolu. Sdelil jsem mu, ze konal 

svoji povinnost, a nekolikrat po mne vystfelil. Touto, 

z me strany vedomou lzi jsem jej kryl proto, aby neu

blizoval politickym veznum. Zdalo se mi, ze je mou 

odpovedi dojat, a tim jsem byl pi'esvedcen o spravnosti 

me vypovedi. Na kobce smrti bylo jedinym pfislusen

stvim lavice pi'isroubovana k podlaze. Na kobce jsem 

stravil 6 dnu, aniz si me kdo vsiml. Tudiz bez jidla, 

piti, jakekoliv postele, pfikryvek a samozi'ejme bez 

moznosti jit na stranu. Kobka byla znama tim, ze 

v ni byli sousti'ed'ovani lide, ktefi meli byt popraveni, 

jeji cislo vsak neznam. Sedmy den se otevi'ely dvei'e 

a nejaky dozorce pi'edstiral, ze je velitelem tohot.o 

oddeleni, ze mel dovolenou a ze na me bylo asi za

pomenuto. Projevil pi'edstirany podiv, ze jsem tarn tak 

dlouho a bez niceho. Nechal tarn donest vodu, ,,Zanka," 

postel a nakonec v kameninove nad.obe cernou kavu. 

Pfedtim, nez jsem se mohl napit, se mne ptal, proc 

tarn jsem. Kdyz jsem mu odpovedel, uhodil me do 

kameninove nadoby, vyrazil ji z rukou a kava se 

rozbitim nadoby rozlila po zemi. Nechal opet vsechno 
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vynest, takze tarn zustala jen prisroubovana lavice a ja. 
Jmeno toho dozorce neznam, ale jiste se da vysetrit. 
Tento sedmy den jsem byl p:redveden k nejakemu 
veliteli, ktery mi udelil 30 dni temnice s tim, ze 
dostanu kazdy tfeti den chleb a vodu a ostatni dny 
pust. Opet jsem byl vracen na jmenovanou kobku. 
Pozde vecer tehoz dne pfisel dozorce Sindler se dvema 
statnyma vlcakama bez nahubku, s jejich pomoci me 
pfevedl po chodbach (veznice) do fadne temnice. Desaty 
den v pofadi, tfeti den v temnici, jsem dostal dzban 
vody a asi 25 dkg chleba. Nekolik dni po sobe do 
temnice vnikla skupina dozorcu, sadisticky me bili a 
pfi tom zpusobovali jine utrapy, jako povinne d:repy, 
kterych jsem jednou muse! udelat vie jak 1000. Pro 
ukon vykonavani dfepu si v teto kobce rozsvitili svetlo 
a pozorovali nahledacim okenkem. Kdybych tohoto 
pokynu zaklepanim na dve:re neuposlechl, hrozilo dalsi 
biti. Asi po 30 dnech me nalozili s ostatnimi vezni 
do autobusu a jelo se do Jachymova. Pfi opusteni 
autobusu jsem na tabofe ROVNOST poznal velitele 
ostrahy Vaclava Rysaveho, s kterym jsem slouzil u 
(utvar) a nechal jsem jej ze dvou let sluzby temef 
pet mesicu lezet na osetfovne za to, ze nam delal po
fadek. Slysel jsem, ze byl krutym a bezohlednym 
velitelem. Moje pfitomnost na ROVNOST Rysavemu 
vadila, proto me za tfi dny poslal Antonem, dopro
vazeneho obrnenym vozem, do veznice (jmeno), sa
mozfejme pfimo do korekce a pak na drani pefi. 
Za tento utek jsem byl odsouzen na 6 mesicu a z toho 
se domnivam, ze p:redesle tresty byly zlocinem proti 
lidskosti pfi nekolikanasobnem ublizeni na tele a 
vaznem ohrozeni zivota. 

(Podpis, adresa.) 
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Ladislav Ondracek, 

Lipanska 12 

Praha 3 

V lednu 1951 jsem dostal bezduvodne od prislusnika 

facku, kterou jsem mu vratil. Za to jsem byl odveden 

druhy den do klastera na Marianskou, po prichodu 

me tarn povesili na katr, vecer vzali k vyslechu, kde 

me ztloukli, po dvouhodinovem vyslechu me znova 

povesili na katr, kde jsem visel do druheho dne do 

rana, vzali me znovu k vyslechu, a po tomto vyslechu 

odvedli na celu mezi ostatni vezne. Zacatkem unora 

me z niceho nic vzali k vyslechu, zrejme slo o prov.o

kaci, kde se snazili ze me vytlouct ze jsem chtel z 

Marianske uteci. Tohoto prvniho vyslechu se zucastnil 

tehdejsi porucik Rysavy, nyni podplukovnik, jeste se 

tfemi estebaky. Na prikaz, abych se zul a kleknul si, 

me tfi drzeli a Rysav:5, me fezal bykovcem pfes cho

didla. Po vyslechu me povesili na katr, kde jsem byl 

do druheho dne. Vzali me znovu k vyslechu, povesili 

znovu na katr a tfeti den po dalsim vyslechu me dali 

do temnice, ktera byla cerstve vybetovana, bez dek a 

bez jidla. V temnici jsem byl od nedele do patku. 

Behem teto doby jsem mel pet vyslechu, kterych se 

zucastnili, ktere jmenem neznam, jen o jednom vim, 

ze se mu rikalo Kudrna. Techto vyslechu a biti se 

zucastnil take velitel tamejsiho STB, ktereho jmcnem 

neznam. Po techto peti dnech jsem se nakonec ,,priznal", 

ze jsem chtel uteci. Potom me dali do vedlejsi cely, 

do t. zv. ,,studene cely", kde to byl.o totez jako v 

temnici, rozdil byl jen v tom, ze tarn bylo okno a 

dostal jsem jednu deku. Tam jsem byl mesic a omrzly 

mi tarn po kolena nohy. Po mesici me odvezli na 

ustfedni tabor do korekce, kde na moje dotazy, pr.oc 

jsem v korekci bez raportu, a jak dlouho tarn mam 

byt, me odpovedeli, ze mam korekci az do odvolani. 

V roce 1959, kdyz jsem mel utek z Valdic, a po 

uteku, kdyz me pfivezli zpatky do Valdic, dali nas 
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vsechny do k.orekce, ale jeste pfedtim nas vedli spou

tane na velitelstvi, kde do nas po ceste kopal podpo

rucik Vojtech, asi pet kroku ode mne sel nacelnik 

Kral. Na toho jsem se obratil a zadal jsem ho, aby 

jako nacelnik veznice, nepfipustil tyto nehoraznosti. 

On mi odpovedel: ,,Drz hubu, ty svine, nebo dostanes 

do drzky jeste ode me!" 

Kdyz jsem byl v korekci, tak jsem pet dni a pet 

noci si nesedl, nelehl, stale jsem musel chodit bos bo 

betone. A bez jidla. Po peti dnech jsem dostal poprve 

jist. Za tu dobu mi tarn otekly nohy, coz se take stalo 

memu k.omplici (jmen,o), se kterym po zadostech o 

odvedeni k lekafi nas odvedli k lekari. Jako nasledek 

toho mam, ze mi prava noha stale oteka. 

Zodpovedneho za toto cinim nacelnika Krale. 

Mezi touto dobou, kdy nas vodili k vyslechu a od 

vyslechu, do me nek.olikrat kopal strazny na samo

vazbe, udajne jmenem Vysucek. 

Bylo by potfebne prosetfiti nekolik vrazd v Leopol

dove. Za prve justicni vrazdu Adolfa Petrovskeho, 

ktery byl za utek z Leopoldova odsouzen k trestu 

smrti a popraven. Bylo to v kvetnu 1959. 

Dale ucastnika* tohoto uteku s Adolfem Petrovskym, 

ktery po uteku, kdyz byli v izolaci a chodili na vy

chazku, tak zfejme ze zoufalstvi se ve dne pokousel 

o utek ,,na vostrovku" pfes draty, kde byl na sancich

zastfelen, coz povazuji take za vrazdu, jelikoz kazdy

normalne myslici clovek usoudi, ze v dane situaci 

nemohl nikam uteci.

Nekdy v roce 1963 nebo 1964 pfi uteku pfes draty 

vezen, na jehoz jmeno si nemohu vzpomenout, se kte

rym jsem byl ale na samovazbe na cele a ktery byl 

dusevne chory. Uz se dalo usuzovat, ze je dusevne 

chory, protoze na vychazce trhal travu a jedl a nosil 

* Jde .o Josefa Vanicka, ktery byl pn popsanem
,,uteku" zastfelen asi v 11.30 v nedeli 28. zafi (pozn. 
ediioru). 
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si ji na celu k jidlu - o tom, ze je dusevne chory, 

vedeli i pfislusnici. Jednoho dne v uvedenych letech, 

v prave poledne se pokousel pfes draty o utek, kde 

byl zastfelen, a jako obvykle zase zbytecne, protoze 

z tech sanci v prave poledne nemohl nikam utect. 

V zah 1955 byl zastfelen vezei\. Prusa pfi praci. 

Nekolik vezi\.u nosilo klady kolem ostrelovaciho pasma, 

kde byl s nimi jeden pfislusnik, takze strazny ,,Par

tyzan" na vezi si jich vubec nemusel vsimat, ponevadz 

meli u sebe dozor, a presto, kdyz se s jednou kladou 

tocili, tak Prusu zastfelil. 

Bylo by dobre zjistit pravou pficinu smrti Rybara, 

ktery udajne zemfel na zapal plic, ale nejdfive tomuto 

vsemu predchazelo, ze ho mlatili v korekci, potom ho 

strcili na samovazbe do pivnice naheho, kde lezel 

zmlacen a nahy a zfejme nasledkem tohoto vseho 

dostal zapal plic a zemfel. 

(Podpis.) 

Titl. 

Ustfednimu vyboru sdruzeni K-231 

Dokumentacni komisi, 

Karlovo nam. 17. 

PR AHA 1. 

Na ustavujici clenske schuzi obvodniho vyboru K-231 

(misto) byli jsme vyzvam pi'edsedou dokumentacni 

komise, br. (jmeno), abychom poslali pfipadna sve

dectvi ·o poruseni zakonu a lidskych prav v dobe 

vykonu trestu. Na zaklade toho uvadim: 

V (datum) po vysetfeni STB v (misto) byl jsem 

eskortovan ke STB (adresa). Odtud po vysetfeni byl 

jsem eskortovan k STB do Jachymova (povestna sku

pina Jestfab). Po vysetfeni eskortovan do (misto). V te 

dobe byli u (utvar) pfislusnici Tokar a Matejka. Tokar 

je nyni podle mych informaci jako velitel veznice 

v (misto). 
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V te dobe byla v tamni veznici fada podvodniku, 

zlodeju a jinych delikventu. Mezi temito bylo cca 

(pocet) politickych vezi\.u, ktefi se pfipravovali k es

k.orte ke Statnimu soudu v (mist.a). Vezni statniho 

soudu nosili na rukave bily pasek, aby pfislusnici 

straze meli lepsi pfehled. Vezi\.ove statniho soudu byli 

pfi pfichodu do veznice surove zbiti a ztyrani. Jmeno

vite si vzpominam na br. (jmeno) a (jmeno) z (mesto), 

ktefi byli surove ztyrani. Jako jejich utrapy uvadim: 

kopani, biti pendreky. Biti techto dvou vezi\.u prova

deli osobne pfislusnici Tokar a Matejka. Protoze se 

tarn ztratilo fada nasich osobnich pfedmetu, ku pf. me 

zlate svycarske naramkove hodinky, byla nanzena 

osobni prohlidka. K tomu ucelu byli vzdy pfed kan

celaf Takara a Matejky pfedvadeni vezni po malych 

skupinkach. Byl jsem pfedveden ve skupince, v niz 

byl take (jmeno) a (jmen,o). Postupne volali jednoho 

po druhem do kancelafe, kde mu vysypali ze sacku 

jeho veci, a vezei\. musel podepsat, co mu schazi, neb 

zda je vse v pofadku. Z kancelafe vysel dozorce Tokar 

a volal dalsiho. Ten pfedstoupil pfed Tokara a okam

zite byl surove ztyran, ze v okamziku byl sama krev. 

Vybehl tez Matejka a vezne tarn pfed nami ztloukl, 

ze za nekolik minut nebyl pro otoky v obliceji k 

poznani. Ztloukli ho proto, ze pfi zavolani nevytahl 

ruku z kapsy. 

Kdyz jsem mu utiral z obliceje krev, zjistil jsem, 

ze vezei\. nema ruku, protoze ji mel za pfecUoktim 

amputovanu a v kapse mel pouze prazdny rukav. 

V (misto) 15.5.1968. (Podpis.) 

(Jmeno) - dokumentace v dobe vezneni. 

Byl jsem veznen od (datum) do (datum). 

Vysetfovatele STB: Ada Bejvancicky a Ota Kosejk. 

Z nich prvy byl ten dobry, a Kosejk ten zly. Nafack.o

vano jsem dostal od Kosejka. Na STB jsem byl od 
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zatceni do poloviny (mesic) a to v (misto) a (misto). 

Soud se konal v (m-isto) dne (datum). Sestaveni senatu 

statniho soudu: pfodseda Dr. (jmeno), soudci mjr. dr. 

(jmeno) a dr. (jmeno) - soudci z lidu (jmeno) a (jmeno). 

Prokuratora si nepamatuji, ale myslim ze jim byl Dr. 

(jmeno). Vsichni vedeli, ze proces je fraskou. Obhajcem 

byl dr. (jmeno). 

Po odsouzeni jsem byl asi mesic na Pankraci v (dilny) 

a od (datum) (pocet) tydnu jsem byl v korekci, udajne 

za schvalovani ,,korejske valky". V polovine (mesic) 

(letopocet) jsem byl asi s 15 jinymi vezni pfevezen 

do trestneho lagru Marina, kde jsem vydrzel do (datum). 

Z Mofiny jsem byl pfevezen na Marianskou u Jachy

mova. Tam jsem doslouzil a byl propusten na pod

minku. 

Pfip.ominky k soudu: Pfi uvedeni do soudni sme 

jsem byl zafazen asi na 12. miste. Pfi zahajeni dostal 

pfedseda senatu zvlastnim poslem dopis a ihned pfe

rusil jednani, ktere pak bylo obnoveno asi o hodinu 

pozdeji a pfi tom jsem byl zafazen na misto (cislo). 

Trest (p,ocet) roku jsem nepfijal, necitil jsem se vinen 

a zadal jsem odvolani, ktere se vsak nikdy neusku

tecnilo. 

Po r.ozsudku fekl referent STB Bejvancicky me 

manzelce, kterou potkal na ulici, ze rozhodnuti o po

trestani bylo dohodnuto na sekretariatu KSC v (mesto), 

(pocet) tydnu v korekci na Pankraci jsem pry byl 

proto, ze jsem schvaloval korejskou valku. Byl to vsak 

vymysl, protoze v te dobe probihala na Pankraci vy

mena velitelu a ti novi chteli ukazat pevnou ruku. 

Z korekce na Mofinu bylo jen pokracovani teto zvule. 

Tam v trestnem tabofe pod komandem velitele Pudila 

byla nejmene obden korekce pfi nejtezsi praci, bez 

ochrannych prostfedku, temef bez jidla. Na svetnici 

byl suveren byvaly vrah Franta Pytlik, ktery mohl 

kohokoliv zmlatit a take mlatil bez omezeni. Pudil 

je bachaf bez svedomi a take nekolik dalsich z jeho 

komanda byli bachafi schopni vseho. 
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Na Marianske zustal v me mysli hlavne velitel lagru 

Vasicek - vulgo Fesak. Sadista, ktery nechaval s 
oblib.ou stat cely lagr na scitani, a iniciator tak zva
nych ,,buzerantskych pochodu," kdy cestou ze sachty 
a na sachtu jednotlivec musel drzet za pas toho, ktery 
sel pfed nim. Tento despota vyprovokoval na lagru 
v roce 1955 vzpouru a jen diky vojakum nedoslo k 
masakru. Represe vsak na lagru byly strasne. 

(Podpis.) 

DOKUMENTACE O PR0B£HU VYSETROVANf 
A V£ZN£Nf 

Byla jsem zatcena dne (datum) phblizne v 9 hod. 

d.opoledne. Zatykali me 4 pfislusnici STB Bejvancicky, 
Kosejk. Svare, ctvrteho si nepamatuji. Soucasne vy
konali v mem byte prohlidku, zabavili nektere obra
zkove casopisy z revolucnich kvetnovych dnu, o nichz 
prohlasili, ze uz je nedostanu. Byla jsem nekolikrate 

vyslychana, ale nemela jsem co fici, nebof jsem lidi, 

na nez se mi ptali, skutecne neznala. Na cele, kam 
jsem byla dana, byla konfidentka, udajne Marketa 
Bukovska. Soucasne tarn take byla zemfela pi (jmeno) 

z (misto). Ta mi hned, jak jmenovana M. B. odesla 
k obedu, spravne na vyslech, upozornila, s kym mame 
tu cest. Rikala, ze M. B. chodi kazdy den pfed obedem 

k vyslechu a po nem se zase vraci, aby jidlo, ktere 
dostala jako ostatni, hodila s komentafem ,.to by ani 
prase · nezralo" do zachodu. 

Asi po 14 dnech meho pobytu na STB pfisel v 11 
hodin vecer phslusnik STB Snajdr pr.o me k vyslechu. 

V ruce drzel rucnik, a jakmile jsem stala za dvefmi, 
ihned mi zavazal oci a nejak podivne me vodil hned 

nahoru, hned dolu, az do nejake mistnosti, v niz jsem 

slysela smesici hlasu, mezi nimi jeden zensky. Pone
vadz jsem se nemela k cemu doznat, porucili mi kle

knout na zem, pfes hlavu mi dali deku a nejdfive 
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me tloukli pfes chodidla, potom nejakym pfedmetem 

do hlavy, az jsem omdlela. Zfejme me polili vod.ou, 

protoze jsem mela cely kabat a pradlo mokre, z nosu 

mi tekla krev, kterou jsem mela i na kabate, a jen 

jsem citila, jak mi kdosi hadrem kabat utira. Ve 3/4 

na 5 rano mi odvedli na celu, kdo, to nevim. Po ztlu

ceni mi dali neco podepsat, co, to nevim, nenechali mi 

to pfecist a ani bych to asi nebyla vnimala. Druhy 

den ve stejnou dobu pfisel Snajdr znovu, s rucnikem, 

ale uz me netloukli. Modfiny pod ocima a na spancich 

jsem mela jeste za 14 dnu, kdyz nas eskortovali do 

(misto). 

Po dobu vezem Jsem vice neco podobneho nezazila. 

Je vsak tfeba jeste se zminit o tom, ze (datum) v 

(misto) me ,ostfihali, zatloukli nfun okna hfebiky, 

abychom je nemohli otevfit, a skla natfeli bilou emailo

vou barvou, odbourali schody do vychazkoveho dvora, 

a tak az do (datum), kdy nas eskortovali do (misto), 

jsme nesmeli ven, na svetlo a vzduch. 

Dalsi kalvarie pak nastala po navratu domu. Na

stoupila jsem v (misto) jako fakturistka. Za rok. jsem 

z financnich duvodu odesla na (misto). Tam jsem byla 

hodnocena jak.o vzorna pracovnice. Presto, pfi kadro

vych proverkach a pfes veskere pr.otesty sveho pfed

staveneho, jsem v r. (rok) dostala vypoved' s tim, ze 

smim pracovati pouze manuelne. Nastoupila jsem jako 

delnice do skladu (druh skladu) v (misto). Po roce 

potfebovali ve velkoobchode (druh) (zamestnani), a to 

takovou, kterou by nemuseli nijak zapracovavat, a tak 

pfisli za mnou. Pfijala jsem, ale vydrzela jsem pouze 

rok. Pfisly nove kadrove proverky, a ja jsem musela 

zase do skladu do (misto) jako (zamestnani). Tam 

jsem posud. 

(Podpis.) 
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Dstfedni sekretariat 

Klubu 231 

Praha 2, Karlovo nam. 17 

Na zaklade Vaseho clanku v (jmen,o listu) ze dne 

(datum) pokladame za povinnost oznamit Varn adresy 

nekterych dozorcu, ktefi jsou nyni v nasem okoli, a 

mozna, ze po nich marne patrate. 

JAROSLAV FALTYNEK. pravdepodobne velitel tabora 

Valdice. Pfisel do vedl. vesnice asi pfed 7 lety. 

Je nyni vedouci sklafskeho podniku Zeleznobrod

ske sklo, Zasada, jako vedouciho ho pfivedl Pala 

Vladimir, ZBS. 

JOSEF DLASK. asi 55 let, dozorce z Valdic, kde byl 

v 50. letech. Nyni zamestnan v nar. podniku 

KA V ALIER, jako temperaf. Bytem Vlastibof. 

(Chlubil pry se v podnapilem stavu, ze rozbil 

jednomu muklovi hlavu lopatou. Neni potvrzeno.) 

JAROSLAV JERIJE, dozorce v letech 50 tych v Jachy

move (45 let), nyni zamestnan v n. p. Zelezno

brodske sklo, Zasada. 

KRUPKA, zamestnan u STB - pravdepodobne 

v Liberci, v 50 tych letech velmi nebezpecny 

chlap - postrach okoli - nyni zamestnan v 

Zeleznobrodskem skle Tepefe, snad jako vedouci 

(bydli Huf u Jablonce n. N.). 

BOHUMIL TRDLA, clen STB z let 50tych - cinny 

na Melnicku (snad zatykal posl. Horakovou, asi 

45 let), nyni zamestnan u n. p. Kavalier, Drzkov 

(bytem Vlastibof), pfiznaval, ze byl vedeny pod 

cislem. 

JOSEF ? ULRYCH, clen STB od r. 48 - pusobiste 

nezname, snad Liberec, tez byl viden v r. 49 na 
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Pankraci - snad je nadale clenem STB, (43 let), 

pochazi ze Zasady, kam obcas dojizdi. 

Prosime za prominuti, ze se nepodepisujeme ,ale jsme 

obycejni lide z venkova a techto mocipanu se stale 

bojime. Nemame nic osobniho proti nim, ale tito lide 

nemaji ciste svedomi. 

POZNAMKA RUKOU : ANONYM - PROVf:fUT 

130 



SVEDECTV1 SOBE SI 

NEJROVNEJSIHO ZE SOBE SI ROVNYCH 

... v komunistickem prostfedi i 
otazka svedomi vypada jinak nez 
v kapitalistickem, coz jiste nelze 
popirat, protoze kapitalisticky svet 
vu.bee nezna zadne svedomi. .. 
Nemysleme, ze se obzalovani pfiz
navali takto ihned. Tak jednoduche 
to jiste nebylo. Ale zrovna tak 
nemysleme, ze k tomu byli pfinu
ceni bitim nebo jinym nasilim. To 
dela kapitalisticka policie, kde 
vrchol moudrosti, jak neco dostat 
z obvineneho, je dat ho zrnl�ttit 
policajtem. Komunista jako ve 
vsem, tak i zde, ve vypatrani pravdy, 
jde na to docela jinak, a vysledek 
ukazuje, jak i v tom dvoji ten svet 
se lisi. Ne biti, ale drtive dukazy, 
vecnost, to je metoda delnicke 
tridy i zde, jako i ve vsem jinem. 
Proto take i vysledek je jiny, ne 
chvilkovy, ale trvaly. 

Prof. dr. Zdenek Nejed!y 
K procesu s protistatmim 
spikleneckym centrem 
(Praha 1953) 
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U mna na zaciatku tato hranica bola 72 hodin 

nepretrziteho brutalneho vysluchu a tyrania. Tri dni 

a tri noci neustale stat na nohach, raz v mraze, raz 

v horucave, pod fantastickym nat!akom troch sviezich 
I'udi, pri minimalnej strave, bez sekundy odpocinku -

tak mi vycerpal,o cely organizmus, ze mi presta1mli 
fungovat zmysly, nohy som mal opuchnute, omr:cl,e, 

srdce vynechavalo, zachvaty mdloby. Vynechaval mi 

zrak i sluch. Po prvy raz v zivote som videl, ako vzorce 
koberca ozi!i a fantasticky sa pohybovali. Cervene 

mysky !iez!i po stene. Jazykom som nevedel ohybat, 

sotva som vykoktal nejake slovo. Prestal fungovat 

rozum, v6I'a sa stracala. Naraz ta jedina ziv,ocisna 

tuzba: na chviru zavriet oci, na chviru si I'ahnut. ( ... ) 

Tri tyzdne som stravi! v tom zamku hrozy. Choreho, 

ubiteho, s omrz!inami ma previez!i split do Ruzyne. 

Nohy opuchnute a cierne od omrz!in. Z tvare a ruk mi 

z!iezala omrzn·uta koza. Dostaval som srdc,ove zachvaty. 

Musel ma liecif lekar. Zaciatkom marca 1951 po pre

citani protokolu zo zamku, ihned' som celu .,vypoved'" 

obvolal. To jest svoj podpis ako vynutenu loz. Zacalo 

sa druhe k,olo trapenia tymi istymi met6dami. .,Psy

chologicka" met6da spocivala v tom - vynutene priz

nanie potom za kazdu cenu udrzaf, upevnit, nedoV'olit 

viiznovi od toho utiecf. Styri tyzdne dennych a nocnych 

vysluchov so vsetkymi brutalitami dosiahlo zase svoj 

cieI' : uplnu fyzicku vycerpanosf, apatiu a v tomto 

nenormalnom stave napisane .,doznanie" podI'a vole a 

formulacie vysetrujucich organov. Zas trochu oddychu 

a zase som vsetky lzi, neprav'dy odvolal. 

Tretie kolo nasilnosti trvalo tri mesiace, august, 

september, okt6ber 1951. Zase to iste tyranie, dni a noci 

bez spanku a vsetky surovosti k tomu. Doubek os.obne 

ma viac raz vysetroval a tyral. Pri jednom vysluchu 

v septembri 1951 ma tak krvavo styral, ze museli ma 

daf ,osetrif lekarom. 

Zase totalna vycerpanosf, ochorenie, otupenie a zas 

podpisany nepradivy protokol zo zaciatku n.ovembra 
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1951. Ubili ma, zlomiti a donuti!i k podpisaniu neprav'd 

a lzi. ( ... ) 

Spociatku som bol presvedceny, ze ide v mojom 

pripade o tragicky omyl, ktory sa vysve'tli, o nedoro

zumenie, o p,omluvu a pod. Vy.svetroval som stovky 

hodin fakty do najmensich podrobnosti, uvadzal 

d6kazy, rudi, doklady, ktore mohli moju vypoved' 

povrdif, aby som takto umoznil vysetrif skutocny stav 

v'eci, pravdy. Po fazkych skusenostiach som vsak 

prisiel k jasnemu poznaniu, ze tymt,o rud'om, tymto 

organom nejde o zis'tenie materialnej pravdy, o objasne

nie faktov. Ide im vylucne o donutenie k priznaniu, 

bez ohfodu na skutocnosf, na pravdu. Ide vylucne 

o politicke a fyzicke odkragrovanie cloveka. Ako mi

tisicrazy opakovali : ,,Odsud vede pr,o vas jedina cesta

k soudu a do vezeni. Anebo, nebudete-li rozumny -

na sibenici !" Ked' sa nepriznas sibenica, ked' sa priznas,

viizenie. Ale zivot si zachranis. Tato logika - neustale

zd6roznovanie, ze je to prikazom strany, ze strana o 

v'setkom vie a schvaruje, ze priznaf sa aspon takto

znamena ukazaf d6veru strane, to viedlo - pri znamych

met6dach vysetrovania - k zl.omeniu a priznaniu

mnohych nevinnych fodi.

Zaisteny som bol ako clen OV KSC, veduci oddelenia 

sekretariatu OV KSS a poslanec narodneho shromaz

denia. ( ... ) 

Po 24 hodinach ma priviezli do nejakeho zcimki; 

ned'aleko Prahy. Putci a zaviazane oci patrili po cele 

roky k obvyklej vystroji. Hore v panskom sidle boli 

uradovne bezpecnosti, dol·u p,od zemou v davnych 

pivniciach na zemiaky boli improvizovane viizenske 

cely bez kurenia. Bol studeny februar. Taka zima, ze 

strcize pred celami boli v kozusinovych topcinkoch, 

v kozusinovych ciapkach a este mrzli. Ja v rahkom 

obleceni. 

Vo vysetrujucich miestnostiach bolo tak prekurene, 
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ze vysetrujii.ci sedeli v koseliach, ja som stovky hodin 

muse! tam stcif v zimniku. Pot sa lial po celom tele. 

Z horii.cavy hare do mrazu dole. A tak stcile doko!,a 

vo dne v noci. Traja referenti sa striedali vo vysetro

vani den a noc, v urcizani, v ponizovani, v biti, vo 

vyhrcizani a v celom premyslenom .systeme muceni'l. 

Strana fa sem dala, strana o tebe uz rozhodla, 

priznaf ! priznaf ! Chyba, nedostatok, ii.chylka, velez

rada a sab.otciz ! Taky je prikaz strany. Za kazdii. cenu 

priznaf a podpisaf ! ( ... ) 

Kazdy clovek, kazdy organizmus, kazdy nervovy 

system mci istii. hranicu ii.nosnosti zatazenia, kec! sa tcito 

prekroci, nervovy system povoli, zlomi sa, poddci sa. 

A o to islo. Tak sa d.ociefovali ,,priznania". 

Dr. Gustav Husak (z odvolaciho spisu) 

CASOPIS NOVINAR. C. 7-8, CERVENEC - SRPEN 

1971

VEZENSTVl A SDELOV AC1 PROSTR.EDKY. 

Veznice, krimincily kolik toho bylo v neblahem race 

1968 na toto tema napscino, kolik kfivd a nepravd na 

jednotlive pracovniky Sboru ncipravne vychovy nane

seno ii.sty a pery redaktoru tisku, rozhlasu a televize. 

Abychom pfispeli ke konzolidaci vztahu pfislusnikti 

Sboru k pracovnikum sdel.ovacich prostfedku, pozvali 

jsme si do redakce tiskoveho tajemnika Sboru 

ncipravne vychovy pplk. Jifiho Karlicka, kteremu jsme 

polozili nekolik otcizek. 

PPLK. KARL1CEK: Jasne je, ze zcimeru byly 

podfizeny vsechny otcizky spojene s publikovcinim o

cinnosti Sboru ncipravne vychovy. To znamenci, ze zde 

byla uskutecnena ii.plnci kampan proti Sboru. Podkladem 

k tomu byly zkreslene pfipady, plcinovite doddvane 

do jednotlivych redakci byvalymi odsouzenymi 

pfevcizne cleny K-231. V techto pfipadech byla nase 

zafizeni licena h,orsi nez koncentracni tcibory, nase 

ii.stavy jako stfedoveke mucirny a na vymyslenych 
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prikladech chteli ruzni autori dokazov·at, ze jsme na 

tom hure, nez tomu bylo naprikln.rl. v dobcich fa.�isticke 

okupace. Zcela jasne je, ze soucasne s tim, byli zejmena 

nekteri funkcionciri Sboru a i nekteri prislusnici liceni 

jako sadiste, tyrane, a byla proti nim vyv,olcina takovci 

averze, kterci v mnoha pripadech koncila nechutnym 

napadcinim slovem a dokonce i jinymi nasilnostmi. 

Zakladem cele kampane vyvolane proti Sboru 

napravne vychovy, jenz byla podle naseho nazoru 

rizena cleny K-231 byla clunky uverejnene ve Svobod

nem slovu 10. brezna a 24. brezna,* ktere takrikajic 

ukazaly moznost vyuzit lidske duveriv,osti a vest proti 

ncim stvavou kampan. Byly to clunky o byvalych 

podplukovnicich Moravcovi a Ro1hlenovi od redaktoru 

Toningera a Krcisy, na ktere potom navazovaly dalsi. 

.. . Dale to byl clcinek Ladislava Prochcizky, otisteny 

v Literarnich listech 11. dubna 1968 pod ncizvem ,,Kdo 

bude zalovat", v nemz obvinuje prislusniky tehdejsiho 

ustavu na Borech z vrazdy nekolika odsouzenych. 

Tohoto pfipadu se ujalo take plzenske vysilcini Csl 

rozhlasu a redaktor Talab z toho vytvoril cely stvavy 

serial. Nemalou ulohu sehrala i televize. Zejmena 

zncimym pofodem Vladimira Branislava .. Kontrola". 

REDAKCE : Ja vim, ze uvcidis fakta pro mnohe 

dosti neprijemna, ale pravdivci. Dnes vsak nejde o to, 

kolik toiho kdo napsal, ale v prve fade, jaky dopad 

mela celci stvavci kampan na mysleni nasi vei'ejnosti. 

PPLK. KARL1CEK : Ano, mcime vyhodn.oceno, kdo 

a co· proti ncim napsal. V te dobe byla celci rada 

redaktoru, kteri psali v·y/.hane, treba na zaklade ziska

nych informaci od byvalych odsouzenych. 

REDAKCE : V race 1968 se psalo o vezenstvi a Sboru 

napravne vychovy tendencne, stvave, jak se to zrovna 

hodilo takrikajic do krcimu ... 

* (K-231 byl ustaven v Fraze na Zofine 31, brezna 1968
- pozn. editoru.)
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PPLK. KARL1CEK: Kdybych met k.onkretne fict co 

pscit, mystim si, ze V prve fade by se meta smyt spina, 

kterci na Sbor, na jeho pfistusniky a cetkove na vezeii

stvi byta nanesena v takzvanem obrodnem procesu. 

Znamenci to zceta otevfene a cestne se s timto vypo

fcidat a mety by se s tim vyp,ofcidat vsechny sdetovaci 

prostfedky, ktere se tenkrcit na cete kampani poditety ... 

REDAKCE : Co by sis pfcit ty, jako tiskovy tajemnik 

Sboru ncipravne vychovy, aby se v pfistim obdobi 

ztepsito ve sdetovacich prostfedcich ? 

PPLK. KARL1CEK : V prve fade bych si pfcit, aby 

nase spotuprcice byta ptodnci. To znamenci, aby nciii 

cit byt spotecnymi sitami sptnen. Dcite, aby se o ncis 

psato vzdy objektivne. Tak jak t.o ve skutecnosti vypadci, 

a jak si to otcizka vezeiistvi zast-uhuje ... 
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LEKARI, POSLANCI, KATI 

Komunistieka strana, to neni nejak5. 
,,mariasova parta", to je p.olitieke 
seskupeni lidi vedenyeh velkou 
myslenkou, ktera pfetvafi svet, a 
bude ho pfetvafet vie a vie. 

Dr. Gustav Husak 
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K - 231 

Vazeni pfatele, 

Asi pred pul druhym rokem nastoupila na stredisku 

v nasi ctvrti MUDr. Frouzova. Dotycna byla vezenskou 

lekarkou v (misto), jeji posledni pracoviste pred nastu

pem na 0-0NZ (misto) byla poliklinika Ministerstva 

vnitra, (adresa). Je to vysoka blondyna, nyni s tmavym 

mahagonovym pfolivem. Svym spoluzamestnancum 

se svei'-ila, ze dobre znala dr. Sommera, a prohlasovab 

pri prvnich zpravach o nem, .,ze byl tak hodny clovek 

tarn kde nemel byt". 

Dr. Zdenka Frouzova byla prijata jako osobni znama 

feditele. 0-0NZ Praha - Vychod, MUDr. Vladislava 

Hory, ktery byl rovnez lekafem Ministerstva vnitra 

a nastoupil v 0-0NZ v r. 1965. Stejnym zpusobem byla 

prijata i dr. Honcova a zafazena na chirurgickem 

oddeleni teze polikliniky - Praha - Vychod. Rovnez 

byla zamestnankyni MV. Aby bylo mozno tyto dve 

sily zamestnat, museli byt na zaklade vyvolaneho 

nzeni okamzite propusteni dlouholeti zamestnanci 

0-0NZ, MUDr. (jmeno) a MUDr. (jmeno). Po delimitaci

v r. 1967 nebyla dr. Frouzova delimitovana na -ONv

(misto), ale zustala za kazdou cenu na dosavadnim

prac.ovisti a je proplacena v naduvazku, ackoliv 0-0NZ 

pfekracuje mzdovy fond. Tato okolnost svedci o mimo

fadne angazovanosti feditele 0-0NZ vuci jeho byvale

spolupracovnici.

Pfed svymi spolupracovniky se dr. Hora obhajoval, 

ze byl vyhozen z MV, napfed degradovan z hodnosti 

plukovnika na vojina a z MV propusten. Uz jako 

feditel 0-0NZ byl poveren MV doprovodem ucastniku 

Pragokoncertu na pulrocni pobyt do USA - Las Vegas 

v dobe svetove vystavy EXPO 67. Rovnez v r. 1966 

byl poveren nahlou akci, udajne jako vedouci vlakove 

vypravy k preprave ,,leku" do Svycarska. Cela akce 

byla tajna a spoluzamestnanci nebyli o vlastnim 

obsahu teto akce zpraveni. 
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To jsou dalsi dukazy toho, ze duvery MV pozival 

nadale. 

Jelikoz dalsi podrobnosti nemuzeme na OUNZ zjistit, 

zejmena proto, ze feditel OUNZ ma zajem z uvedenych 

duvodu celou zalezitost umlcet, poskytujeme vam proto 

tyto informace a vefime, ze celou zalezitost prosetfite, 

treba i konfrontaci s (jmeno), ktery o dr. Frouzove 

vypovidal, ci s jinymi ocitymi svedky. 

Jako pacienti, ktefi vefi v zasady humanismu a 

lekafske etiky, nemuzeme souhlasit s tim, aby osoby, 

ktere se pfimo pr.ovinily proti Hippokratovu slibu a 

podilely se na zlocinech proti lidskosti, pracovaly v 

nasem zdravotnictvi. Jejich lidsky profil nedava 

zadnou zaruku humanniho pfistupu k cloveku, coz je 

prvnim a zakladnim pfedpokladem prace lekafe vubec. 

Tyto osoby nemaji vlastne k vykonu lekafske cinnosti 

v podstate prav,o, protoze se zpronevefily lekafskemu 

slibu, a ztraci tedy opravneni uzivat nadale diplomu 

lekafe stejne jak.o ztraci lekaf, ktery zanedbanim 

povinne pece zpusobi nenahraditelne skody na zdravi 

cloveka. 

Lekaf nikdy nesmi plnit pfikaz, jehoz smyslem by byl 

cin v pfimem protikladu k jeho poslani. 

(Podpisy nekolika pacientu) 

16/6. Dokum. 

Praha dne 6. cervna 1968. 

P.T. 

Na Vyzvu dokumentacni komise OV. K-231 pro 

(misto) jehoz jsem clenem, oznamuji k memu pfipadu 

(jmeno, jmeno) a spol.) : 

Po mem zatceni dne (datum, rok) pfi vyslesich na 

StB. v Bartolomejske c. 10. byl na mne cinen fysicky 

i dusevni natlak k pfiznani veci, ktere neodpovidaly 

pravde. Referentem, (vysetrovatel) byl vyssi, hubeny, 

cednovlasy muz asi 25 az 28 lety, zvany mezi nami 

Petr. Pfi mem popirani viny jsem byl pote konfron

tovan s hlavnim komplicem (jmeno) zemfel v (rok) na 
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leukemii nasledkem dlouholete prace v uranovych 

dolech. 

Spatfil jsem ho pfi konfrontaci jako trosku, zbiteho 

a zmuceneho, ktery se phznaval i k vecem, ktere nikdy 

neucinil. Tyto i jine veci by mohli dokazat i jini 

obzalovani a odsouzeni v nasi skupine, ktera byla dosti 

pocetna, jako na pf. (jmeno) bytem (adresa) tez clen 

K-231 v (misto) a tez (povoitini jmeno) s nimz bylo

zachazeno zrovna tak, ac byl naprosto nevinny. (Dle

rozhovoru, ktery jsem s nim mel ve spolecne cele pfed

zahajenim soudniho pfeliceni na Pankraci dne (datum)

kde jsme byli dne (datum) odsouzeni.

P.S. 

Toto se netyka meho pfipadu, ale pfipadu vezei\.skeho 

lekafe dr. Sommra v Ruzyni. V (noviny) probehla 

zprava o vezei\.ske lekafce dr. Prouzove, ktera byla 

horsi nez dr. Sommer. Nejmenuje se Prouzova, ale 

Frousova a je krajskou internistkou na OUNZu pr.o 

Prahu-Vychod Praha 1, nabf. Kyjevske brigady. 

Klub 231 

ustfedni vybor, 

S bratrskym pozdravem (podpis) 

Karlovo nam 17, Praha 2. 

1.5.1968. 

V deniku .,Prace" ze dne 24. dubna 1968 byl uvei-ejnen 

clanek .,Justice pfed velkou zkouskou" ktery podepsal 

Judr. Vitezslav Opela, pfedseda odvolaciho senatu 

krajskeho soudu v Fraze. Tohoto Opelu · znam ! 

V roce 1949 byl prokuratorem Statniho soudu, odd. 

Brno, a kdyz jsem byl souzen, byl take mym falobcem 

a choval se takovym zpusobem, jak se slusi na verneho 

a poslusneho zaka tehdejsi statni bezpecnosti. Tenkrat 

jse.m take byl nepravem odsouzen, coz se po 18 letech 

ukazalo take tim, ze jsem byl rehabilitovan. Vyslovuji 

svuj podiv natl tim ze tento - tenkrat velmi povestny 

a obavany Opela, zastava nyni takove misto ! Odsu-
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zoval tenkrat i tehdy, kdyz vedel, ze se jedna vlastne 

o justicni omyl nebo podvod.

Bylo by dobfe, kdyby byvala cinn.ost pana Opely

byla fadne pfesetfena a aby mu bylo zabraneno 

zastavat takovou funkci, jakou zastava nyni. Lide, 

ktefi se tak v minulosti provinili, nemohou pfece dale 

setrvavat v tak dulezitych funkcich. 

S pozdravem 

(podpis) 

zamestnanec (podnik) 

t. c. (pfesnci adresa) 

Byl jsem falovan Judr. Opelou v r. (rok) podle zakona 

na .ochranu republiky c. 50/23. sbirky, pro zlocin pi'-i

pravy ukladu o republiku. 

K 231 

30. dubna 1968.

Fr aha - Karlovo namesti 17. 

Mnohokrat jiz od r.oku 1963 jsem se pokousel, aby 

jeden z tech, ktefi nesporne nesou velkou cast viny 

na obludnostech uplynulych dvaceti let, byl alespo,'l 

odvolan z dosti vyznamne vefejne funkce poslance na 

nar.odnim vyboru v Fraze 6. Vsechno ale vyznelo 

naplano, pfestoze tato skutecnost pnmo zneucfuje 

pamatku nevinne odsouzenych a popravenych, zesme

snuje volice a odporuje duchu i litefe platnych zakonu, 

a tak Vlastimil Volkan, nar. 1921, bytem v Fraze 6, 

v Ruzyni cp. 408 byvaly vysetfovatel STB, propusteny 

,,na hodinu" pro nezakonne vysetfovaci met.ody v Jisto

padu 62, dal representuje, zastupuje obcany 38. volebniho 

obvodu na narodnim vyboru v Fraze 6, ackoli by mel 

byt nepochybne postaven pfed s.oud a odsouzen 

k tezkym trestum. A tak se obracim k vam jako lidem 

bezprostfedne postizenym zlociny uplynuleho dvaceti

leti, se zadosti, abyste se vy sami, vahou sveho Klubu, 

pokusili zjednat spravedlnost v tomto pfipade; vzdyf 

nektefi z vas pfimo na vlastnim tele i dusi jste zazili 
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sadisticka tyrani V. Volkana, tohoto pr.ohnaneho ne

douka, mstiveho hrubiana, amoralniho podlezavce a 

splhavce, v nemz jakoby bylo ztelesneno vsechno zlo, 

ktere postihlo nasi spolecnost. 

Ovefte si, prosim, a posud'te vsechna fakta i duv.odna 

podezfeni, ktera tu ve zkratce vyslovuji : 

V. Volkan byl ve sluzbach ministerstva vnitra patrne

hned od r. 1945, kdy se vratil z koncentracniho tabora. 

Nebude asi pravda, ze do koncentracniho nacistickeho 

tabora se dostal za ilegalni komunistickou cinnost, jak 

sam udaval; obtizne by se totiz, do listopadu 39, kdy 

byl zatcen, mohl osmnactilety mladik, obchodni pfi

ruci z maleho kramku svych rodicu, vfadit do hnuti 

odporu otfesene, zdecimovane komunisticke strany -

pravdivejsi bude asi bude vypoved' usedliku ruzyiiskych, 

ze jen nahodou se pripletl ke studentskym demon

stracim a spolu se studenty byl zatcen a odvezen d.o 

Nemecka. Kde byl veznen a s kym byl veznen nevim, 

jiste vsak je, ze - podle zminky jednoho z pracovniku 

OV KSC v Fraze 6 v prosinci 66 - byly vypovedi 

svedku o jeho chovani v koncentracnim tabofe ,,pro

tichudne". Domnivam se, ze uz moralni profil V. Vol

kana z doby jeho vezneni v koncentracnim tabofe by 

zaslouzil podrobnejsiho setfeni, ze ani do STB nemel 

byt nikdy pfijiman. 

Ve velkych procesech 50. let zastaval V. Volkan 

funkci vysetfovatele. Byl to kruty, sadisticky vysetfo

vatel, obzvlasf vynalezavy ve vyhledavani strasnych 

prostfedku fysickeh� i psychickeho muceni veziiu. Je 

jiste, ze od jeho vyslechu odtahovali vezne zakrvacene, 

v bezvedomi, s vaznymi zranenimi. Nelze vyloucit, ze 

nektere vezne pfimo ubil, nebo ze zemreli na zraneni 

jim zpusobena; patrne si tak odreagoval i opravnene 

vlastni pocity menecennosti. Za provadeni teto hanebne 

cinnosti byl V. Volkan take hmotne odmeiiovan a mel 

z ni slusny uzitek; dostal napriklad dlouhodobou 

rekreaci v Tatrach a byl povysovan - pfi svem mini

malnim vzdelani - az do hodnosti kapitana STB; 
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v teto hodnosti byl take bezodkladne propusten 

v pfedvecer XII. sjezdu KSC v prosinci 1962 spolu 
s nekolika desitkami jinych pfislusniku STB, nejpro

vinilejsich zamestnancu teto instituce. Za popirani 

nezakonnosti ve vysetfovatelskych praktikach byl 

potrestan pouze stranicky, dutkou a vystrah.ou v roce 

1964 pro klamani strany. 

Pfimi svedkove jeho vysetfovatelske pusobnosti, 

delsi dobu jim vyslychani : napfiklad dr. E. Gold

stiicker, profesor Karlovy university, (jmeno), docent 

(jmeno ustavu). 

Nepfime svedestvi mohou podat dalsi osoby Volkanem 

vysetfovane. Muze je uvest dr. (jmeno), pfedseda (soud), 

ktery jako obhajce v rehabilitacnich procesech v roce 

1963 se s jmenem V. Volkana seznamil. 

Je mozno dokazat pisemnymi materialy i svedeckymi 

vypoved'mi, ze i ve funkci poslance uzival mutatis 

mutandis podobnych metod jako vysetf.ovatel STB : 

podaval lzive posudky o obcanech sveh.o volebniho ob

vodu s timyslem je obcansky i hmotne posk-odit, klamal 

svuj narodni vybor i vybor ,obcansky falesnymi infor

macemi, pestoval pfizemni protekcionafstvi, nepravem 

se z titulu sve funkce hmotne obohatil, sifil kolem 

sebe atmosferu strachu a nejistoty; pravem lze mit 

podezfeni, ze na narodnim vyboru kradl listiny, k nim'i 

mel jako poslanec pfistup a ze vyrabel falesne doku

menty, jak se mu to hodilo. 

Nepochybna je i jeho vehementni ti.cast na prosazeni 

stavby nesmyslneho velikasskeho kulturniho domu v 

Ruzyni, pfimo naproti veznici; prohospodarily se tu 

miliony korun z vefejnych prostfedku (v hrubem 

zdivu stala tato zbytecna stavba 4,5 miliony korun, 

pfi brigadnicke praci), nepocitaje v to zklamani bri

gadniku nad zmafenou praci na stavbe, s niz si ted' 

nikdo nevi rady; zvlasf bizarne absurdne pusobilo tehdy 

Volkanovo zduvodneni teto stavby namisto puvodne 

planovaneh.o pomniku na pamef studentu zastfelenych 
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nacisty 17. listopadu v ruzynskych kasarnach - stavba 

totiz pohltila i penize z mezinarodnich sbirek na pomnik 

studentum. 

Oct roku 1963, kdy Volkan na schuzi KSC v dubnu 

63 v miste bydliste pfiznal, ze byl vysetfovatelem v 

procesech, zadam, aby V. Volkan byl alespon odvolan 

z funkce poslance : v cervnu ustne a 19. srpna pisemne 

jsem podal navrh na jeho odvolani z ONV, a to na 

adresu ... nebo . . . v Fraze. Kdyz jednani vyznelo 

na plano na podzim 63 a V. Volkan mel znovu kandi

dovat ve volbach 64, znovu jsem dne 30. fijna poslal 

petici na ... na ... a ... v Fraze, aby bylo zabraneno 

jeho kandidatufe : nakonec jsem vystoupil i na vefejne 

schuzi volicu - ale vzali mi slovo a vsechno bylo 

marne, Volkan byl zvolen znovu a poslancuje dodnes. 

Meni se vsak cely politicky ·system a s nim i lide 

ve vedoucich funkcich - a tak jsem v dane veci znovu 

napsal na ... (datum) na ... a ... znovu na ... a (soud) 

v Fraze; zatim, krome potvrzeni pfijmu dopisu a pfislibu 

prosetfeni veci ze (soud), jsem nedostal odnikud odpoved'. 

Vim, ze mate mnoho jinych dulezitejsich ukolu 

i planu do budoucna, ale myslim, ze bez exemplarniho 

vysetfeni pfipadu V. Volkana, v nemz se obrazi v kon

centrovane podobe vsechny zvracenosti uplynulych 

dvaceti let, nelze jit vpfed; on a jemu podobni jsou 

nejvets: brzdou ve skutecne humanizaci a demokrati

zaci nasi spolecnosti. 

(Jmeno, zamestncini, adresa, telefon.) 

Informace : Konfident a agent provokater 

Dr. Vojtech Erban, byvaly poslanec NS a 

zastupce gen. tajemnika cs. soc. dem., nyni 

sefredaktor nakladatelstvi Academia. 

V usneseni Nejv . soudu ze 17.6.1966 se uvadi, ze se 

nektefi clenove skupiny Vladimir Garner a spol, dostali 

pod kontrolu statni bezpecnosti a ze tu jde o prvky 
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provokace. Tato kontrola a provokace byla pmvadena 

prostfednictvim vyse uvedeneho dr. Vojtecha Erbana. 

Z uvedene skupiny jeho cinnosti byli postizeni : 

Josef Munzar (mrtev) 

(Jmeno.) 
(Jmeno.) 
(Jmeno.) 
(Jmeno.) 
(Jmeno.) 

Dale jmenovany zasahl v pfipadech : 

Dr. Jan Vyskocil (zemfel) svedectvi vyda (jmeno) 
(Jmeno) z (misto) 
(Jmeno.) 

V poslednich dnech jsou naznaky, ze jmenovany puso

bil pfimo v Ruzyni v dobe vyslechu Bohumila Laus

mana a ze jmenovany ruznymi pfisliby pfimel Laus

mana k vypovedi provedene na tiskove konferenci, 

ktera pak v obdobi voleb byla vysilana rozhlasem. 

Z jeho pi·islibu Lausmanovi bylo splneno propusteni 

Lausmanovy manzelky a dcery. 

(Jmeno, plna adresa.) 

Lauiimanuv zef, major Nechansky, byl zatcen 1948 
a po race popraven. Lauiiman byl varovan, ze se pfi

pravuje tez jeho zatceni, proto se zenou a dcerou chtel 
uprchnout. Otek se v!iak p,odafil jen Lau!imanovi, jeho 
zena a dcera byly uvezneny. La·u!iman pak prac,ov-al 
jako hospodafsky znalec v Jugoslcivii, ode!iel viiak do 
Salzburgu aby se pokusil pomoci sve rodine. (Lauiima
nova iena byla jiz za valky iiest let v nacistickem 
koncentraku.) Rakousky obcan vylakal 23.12.1953 Lauii
mana k setkani s dvema pracovniky cs. bezpecnosti 
a Lauiiman byl unesen z rakouskeho Salzburgu do 
Prahy. 

Sve prohla!ieni v kvetnu 1954 ucinil Lauiiman jedine 
vzhledem k slibu ministra vnitra R. Barcika, ze po 
Lau!imanove prohlci!ieni bude jeho zena a dcera i on 
scim propu!iteni z vezeni. 
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Ve vezmci v Ruzyni dostal Lau!iman od spravy 

veznice 8. kvetna 1963 cigarety, jez byly dle vypovedi 

Lau!imanova spoluvezne zfejme preparovany. Lau!iman 

vypil caj pfineseny z vezenske o!ietfovny, vykoufil 

nekolik cigaret, dostal kfecovity zachvat, pak ·upadl do 

bezvedomi. Po celou noc mu nebyla poskytnuta zadna 

lekafska pomoc. Kdyz nakonec druheho dne, v pet 

hodin rano 9. kvetna 1963, na celu pfi!iel lekar, konsta-• 

toval jen smrt ,,v dusledku srdecni zaduchy". Tytp a 

dal!ii podezfele okolnosti Lau!imanovy smrti nebyly 

v CSSR dosud pro!ietfeny. 

Lauiimanuv pfipad zustava i nadale jednim z ne)ot

resnej!iich z celeho komplexu politickych procesu 

a vrazd v Ceskoslovensku zvla!ite pficteme-li tez tra

gicky osud cele jeho rodiny. 

ZAPIS. 

Dostavil se pan (jmeno), bytem (adresa) za tim uce

lem, aby nam sdelil, ze : 

Stanislav Bartos, drive president krajskeho soudu 

v (misto), o kterem se prohlas.ovalo, ze se v r. 1951 

zastrelil, objevil se nyni u mestskeho soudu v Fraze 

na Kar. nam. c. dv. 121. jako mestsky soudce. Dotycny 

byl znam jako surovy clovek, ktery se pfi vyslesich 

dopoustel nejhrubsiho nasili. S nim fungovali pfi 

vyslesich jeste Budkovsky, Verich (zemrel), jeho zena 

(mrtva), Tomiska, Horak, red. nem. pojisfovny, strz. 

V,osmik, Teply a bri. Valentove. 

Tito vsichni si vzdy udelali takovy mejdan, a kdyz 

jejich extase dostoupila vrcholu po poziti alkoholu, 

volali si jednotlive vysetfovane, ktere mezitim shro

mazdili na chodbe, a tyrali je az do bezvedomi. 

Kdyby bylo treba blizsich informci, jsou k dispozici 

u (misto) vypovedet mohou m. j. (jmeno), (jmeno), a. j.

Jak je mozne, ze takovito lide jeste slouzi u soudu?

(Misto) 13.5.1968. (Podpis.) 
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2. IV. 68.

Vazeni pfatele! 

Hlasim se do Vasich fad! M;yslim, ze Varn budu 

k necemu dobry. Byl jsem sest let zastupce (funkce, 

jmeno predstaveneho). Asistoval jsem u fady poprav 

a znam fadu justicnich vrazd. Pak jsem byl 5 let 

politickym veznem. Byl na mne poslan advokat, agent 

provokater, JuDr. (jmeno, plnci adresa). Predstiral, ze 

spisuje dejiny (misto) a ja mu dov.olil nahlednout do 

mych zaznamu. Musil mne dostat do kriminalu, aby 

to vse mohlo byt zabaveno. 

Sedel jsem take v (misto) na (cislo) oddeleni s na

simi pfodnimi politickymi vezni. 

Poslete mne prosim pfihlasku a slozenku. Jsem 

dosud v aktivni sluzbe. Ozdravit nasi justici byl.o vzdy 

mym cilem. Videl jsem ji ze dvou perspektiv. Zeshora 

dolu jako sef, a zezdola nahoru jako politicky vezei\.. 

Srdecne zdravi 

(podpis, jmeno, adresa) 
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VRAZDY 

Co by se bylo mohlo stat Slanskemu 
nebo Clementisovi nebo jinym, kdyby 
se byli vzepreli a pred soudem vypo
vidali ne podle vnuceneho pry jim 
diktatu, ale jinak, podle sveho? 

Prof. dr. Zdenek Nejed!y 
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(Jmeno, adresa.) 

Titl. 

-Ostfedi Klubu 231 

P r a h a. 

(Misto) 19. kvetna 1968. 

Pfimlouval bych se za to, aby to Klubu 231 byli 

take pfijimani zemedelci odsouzeni dle zakona c. 55. 

Vzdyf jejich vina byla mnohdy jeste mensi. 

V (mesic, rok) byl jsem jako vezen s tezkym zapalem 

plic, zanetem pohrudnice a exudatem a TBC na ve

zenskem oddeleni nemocnice v (misto). Mozna, ze jste 

alespon castecne informovani ,o pokusu o utek veznu 

z jachymovskeho tabora 12. u Horniho Slavkova. Jedno

ho z nich pfinesli uplne ochrnuteho, pfitom mladeho 

chlapce, nedelniho odpoledne koncem (mesic) na ve

zenske oddeleni nemocnice. V pfipade potfeby bych 

m.ohl uvest, jak dovedli ,,zfidit" mladeho cloveka.

Lezel na posteli vedle me.

Jinak se tesim na Vasi cinnost a pfeji Varn mnoho 

uspechu. 

(Podpis.) 

(Misto), 6. kvetna 68 

Pise se rok (rok). Jsem na jednom z nejmensich, 

ale nejhorsim ta.bore (jmeno). Stfizlive feceno, tabor 

likvidacni. Nebyl jsem z tech, ktefi by se nechali 

smifit s tim, bych na tomto tabofe pomalu ale jiste 

umiral. Jeste s jednim kamaradem, (jmeno), jsme 

udelali pokus, pro mnoho lidi, kterym se to zdalo byt 

pfimo zoufala snaha hnat zivot do naruci smrti. Vidina 

zivota, ve kterem by byl clovek aspon clovekem a 

zbavil se potupneho otroctvi, nasili a strachu. 

(Datum), v (hodina) za doprovodu vystfelu ze samo

palu a pistoli jsme op.ousteli nami nenavideny la.gr 

(jmeno). Uz za ostnatymi draty, uz na poli, kdyz jsme 

bezeli polem, jsem dostal kulku do zad, ktera mi 
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prostfelila hrudnik a castecne zasahla srdce. Presto 

setrvacnosti jsem bezel jeste asi 100 metru, nacez 

ztratou krve jsem upadl oblicejem na zem. Presto jsem 

ani na okamzik neztratil vedomi, takze pfesne vim, 

co se dale zbehlo. Asi tak za 10 vtefin po mem pa.du 

ke mne pfibehl jeden z pronasledovatelu. To uz jsem 

ale vedel, co se bude dit. A take se to stalo. Jeste 

jsem se, co mi posledni sily stacily, podepfel o loket, 

abych se zblizka podival do usti pistole, ktera mi z 

neceleho pul metru mifila na hlavu. Nebyl jsem zba

bely, abych prosil o zivot, ktery mi uz z tela stejne 

vyprchal. S naprostym klidem jsem se na11. dival a 

cekal ranu do hlavy. Zablesk a kruta bolest, ktera 

mi projela hlavou, se stala skutecnosti. Jeste nez jsem 

na malou chvili ztratil vedomi, jsem mu jeste stacil 

fict, ,, ze tohle delat nemel". Dnes se za tato slova 

stydim, ponevadz jsem mu mel po pravu fict ,,Ty 

vrahu!" Kdyz jsem nabyl znovu vedomi, uz jsem jenom 

citil a slysel, ze kolem me v kruhu jich bylo vie. 

Znovu jsem se na zemi pohnul, ponevadz jsem se dusil 

v krvi, kdyz slysim, jak zfejme ten, co me stfelil do 

hlavy, fika ostatnim, ze se jeste hybu, ze me dorazi 

jeste jednou kulkou do hlavy. Podotykam, ze jsem byl 

pfi plnem vedomi a slysel vse. 

Jeden ze tech, co byli kolem me, fika slovo: ,,Ne", 

nacez ten horlivy ochrance zakona uz nemel moznost 

dokonat druhy pokus sproste vrazdy. Kdyz me na 

nositkach pfenesli na vedlejsi la.gr na ordinaci lekafe, 

zakazovali lekafum me osetfit. Dik lekafum (jmeno) 

a (jmeno), k:tefi se nedali a presto me osetfili, byl 

jsem konecne vyslan sanitkou pfislusniku MV do ne

mocnice v (misto). Ackoliv muj stav byl tak vazny, 

ze lekafi v 11 hod. vecer na pokoji prohlasili, ze do 

rana nevydrzim, oni si mysleli, ze jsem uz v pfedsmrtne 

agonii, ale ja se zase citil dobfe. Tak jsem tedy v 

duchu pi-emyslel o smrti, o detstvi, o domove. Pfest.o 

moje telo se nedalo a ja to nakonec vydrzel. Kdyz 

jsem se druhy den probudil, take jsem zjistil, ze jsem 
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za nohu fetezem pfivazan k posteli. To asi proto, 

abych nespadnul s postele, dik nasim ochrancum. Jsem 

nesmirne zavazan vdecnosti lekafum nemocnice (misto), 

zejmena primafi doktorovi (jmeno) a na vezenskem 

oddeleni vezni (jmeno). Je to tedy kraticky usek z 

meho zivota, ve kterem jsem zil pomalu 11 let. Presto 

po takovychto zkusenostech jsem se nenaucil nenavidet 

a razit heslo ,,Kdo po Tobe kamenem, ty po nem dva". 

Dnes po letech v civilnim zivote si na to clovek 

vzpomina ne s nenavisti, ale s vedomim, ze takovito 

lide, ktefi ztrpfovali zivot lidem a pachali nasili, by 

nemeli zastavat mista, kde mohou skodit dal. 

Rajnoch Vladimir, 

strazmistr SNB. 

nar. 8.3.1925. 

R a j n o c h o v i c e  1 17. 

Vee. 

(Podpis, adresa.) 

-Ostfedni vybor K-231 

Karlovo nam. 17. 

PRAHA. 

Zaloba na organy st. a nejvyssiho soudu, jakoz i 

organy STB. 

Narodil jsem se 8. 3. 1925 v Rajnochovicich jako 

syn rolnika, jeden z deviti deti. Uz od detskych let 

byl muj zivot jen prace. V horach, na poli, a v hospo

dafstvi. Za okupace naseho statu nacistickymi nadlidmi 

jsem povazoval za svou povinnost, postavit se proti 

bezpravi a zlocinnosti, kterou pachaly nacisticke hordy. 

Konec valky me zastihl jako clena partyzanske jednot

ky Jana Zizky. Pozdeji jsem nastoupil do skoly pro 

SNB. Jako pfislusnik bezpecnosti jsem povazoval za 

svou povinnost, dbat o skutecnou bezpecnost svych 

spoluobcanµ, bojovat proti bezpravi a nasili, tolikrat 

pachanym pod rouskou spravedlnosti na nasem narodu. 
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Kde zustala spravedlnost, kdyz zlocin byl povysen na 
zakon? Kam se podelo plneni Kosickeho vladniho pro
gramu, kterf zarucoval ustavou prav.o na svobodu po
litickeho a nabozenskeho pfesvedceni? Kde zu-stala 
rovnost vsech pfed zakonem? Kdo tedy porusil slib 
dany ceskemu narodu, ze se bude moci svobodne 
rozvijet? 

Ja jsem porusil zakon, kdyz jsem nemohl pfihlizet, 
jak probiha nasili a drancovani za vsebecnebo po
tlesku tech, ktefi vzdy a v kazde ere byli jen kara
bacniky a pfizivniky lidske spolecnosti. 

Ano, pravem jsem se postavil proti tern, kteri poru
sovali svobodu a cest pracujiciho cloveka. Za to jsem 
byl odsouzen k trestu smrti a pro vystrahu popraven. 
Prot.o jsem musel ve svych 27 letech zemfit, aby dale 
mohli fadit pololide, ktei"i zlocin povysili na zakon. 
Ja jsem musel zemfit s mnoha dalsimi, ktefi stali v 
ceste darmoslapum, ktefi slovo socialismus a narod 
zamenili za slovo ja. 

Neprosim o vraceni cti. Ja jsem sv.ou cest neztratil. 
Jen faluji. Ztratil jsem zivot, a ten mi nikdo nevrati. 
Komu prospela moje obef? Bylo v jejich silach, nas 
se zbavit jako nepohodlnych. Nezbavi se vsak sveho 
svedomi. A zrovna jak pevna zustala vira v kazdem 

·s1usnem a poctivem cloveku v Masarykovo heslo
,,Pravda vitezi", tak nezlomna je i moje vira, ze i me
jmeno se vsemi dalsimi obefmi bude vyslovovano s
patficnou uctou a pro pfisti generace vystrahou. Aby
se to jiz nikdy neopakovalo.

:Zadame zvefejneni v r.ozhlase a tisku. Za poprave
neho Vladimira Rajnocha, (jmeno, jmeno, jmeno, jmeno,

jmeno). 

(Podpisy.) 

(Misto), 5. 5. 1968. 

. . . Rovnez byt znacne vetky p,ocet vykonan·JJch trestu 

smrti: od fijna 1948 do konce roku 1952 uiozit statni 

soud 233 trestu smrti, z nichz bylo vykonano 178. 
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Pocet uklcidanych rozsudku smrti byl tak vysoky, 

ze poccitkem roku 1951 zduvodnovalo ministerstvo 

spravedlnosti .odklady v procesech takto: ,,Drive neni 

odsouzeni vsech techto pripadu mozne, protoze by se 

ncim tresty smrti pfilis hromadily v kratkem casovem 

useku." 

(Archiv ministerstva spravedlnosti - bezpecnostni 

komise cj. T 4474/56 svazek III) 

0 vsech rozsudcich trestu smrti rozhodovaly pfisluiine 

stranicke organy, bezpecnostni komise Ostfedniho vy
b,oru KSC, pozdeji politicky sekretaricit OV KSC. 

V roce 1951-1954 schvalil politicky sekretaricit 148 trestu 

smrti. 

Zprava komise UV KSC o politickych procesech 

a rehabilitacich v Ceskoslovensku 1949-68 

(Jmeno, adresa.) 

Klubu 231 

(Misto) 12. kvetna 1968. 

Praha 2. Karlovo namesti c. 17. 

Vazeni brati'i. 

Pi'ihlasil jsem se za clena klubu 231 (misto) meho 

politickeho okresu. Dne (datum) jsem podal na (soud) 

do (misto) zadost o provedeni revise pi'ipadu, jejiz 

opis Varn soucasne zasilam a prosim, kdybyste se 

casem po ni poohledli. Ponevadz je v pfipadu jeste 

nekolik neobjasnenych skutecnosti, prosil bych Vas, 

zda by nebylo mozno je dati vyseti'iti. Jsou to zejmena: 

1). Proc bylo do lidi na hranicich sti'ileno, kdyz 

hajny Bambas, ktery je pi'evadel, byl, jak se vseobecne 

tvrdi, ve sluzbach statni bezpecnosti a mel pokyn, 

aby lidi pi'evadel? 

2). Za jakych podminek se asi vedli vysetfovaci 

metody pro (plnci adresa) nar. (datum a jmeno) 

okres (misto) ktery zprosti'edkoval pi'echod pi'es hranice, 

zatceneho statni bezpecnosti z (mis't.o) dne (datum) kdy 
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byl zatcen naprosto fysicky a dusevne zdravy a manzelka 

jmenovaneho na jeji dotaz u krajskeho velitelstvi stat. 

bezpecnosti v (misto) co je s· jejim manzelem, dostala 

zpravu, ze se naleza vysetfovanec (jmeno) V ustavu V 

(ustav) odkud ji bylo pozdeji oznameno, ze dne (da'tum) 

spachal sebevrazdu obesenim. -Omrtni list pod pof. 

cislem (cisLo, ustav). 

Pradlo po jmenovanem odrzela manzelka (jmeno) 

cele rozervane a sama krev. Tvrdi se, ze pfi vysetrovani 

(jmeno) na statni bezpecnosti v (misto) bylo slyset 

hrozny kfik. 

To jsou veci, ktere jsou pro me jeste neobjasnene, 

a byl bych rad, kdyby byly vysetfene a po pfipade 

p.otrestane. Ponevadz nevim, kam bych se mel obratit,

prosil bych Vas, abyste se ujmuli teto veci a pfipadne

zafidili.

Domnivam se take, ze by vdova (jmeno) mela dostat 

nejake odskodneni, a nebo podporu. 

Srdecne Vas zdravi a pfedem za Vasi praci dekuje 

vas 

(podpis) 

( Jmcno, adresa.) 

V (misto) 31. ledna 1968. 

V a z e n y s o u d r u h u (funkce) 

v Fr a z e .

V techto dnech probihaji tiskem zpravy o t. zv. 

,,Krcmanske afefe", jez vzrusovala vefejnost pfed vice 

jak 20ti lety. V r. 1948 promluvil v plenu snemovny 

ta tcito tema ministr vnitra V. Nosek, ktery fekl: 

,,Konecne bych se rad zminil o likvidaci t. zv. Krcman

skeho pfipadu . . . Cela kontrukce se zhroutila v tom 

okamziku, kdy korunni svedek v krcmanskem pfipadu 

Ladislav Lovecek se doznal, ze cely pfipad si vymyslel. 

V t. zv. Krcmanske afefe se podava trestni oznameni 

celkem na 13 osob. K procesu dojde v dohledne dobe. 

Jednim z hlavnich obfalovanych je byv. ministr Dr. 

Prokop Drtina." 
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Byl jsem v uvedene souvislosti dne (datum) zatcen, 

uvrzen do vezeni a jednano se mnou v soudni vysetro

vaci vazbe tak nelidsky, ze jsem zmrzacen na dozivoti. 

Ackoliv - jak uvedeno - jiz v roce (rok) bylo vefejne 

znamo, ze pfipad byl likvidovan, byl jsem po celou 

dobu soudni vazby od r. (rok) az do r. (rok) neuvefitelne 

tyran a mucen, a tak donucovan pfiznat, co se vu.bee 

nestalo, zejmena ucast komunistu. Pfes varovne upo

zornovani vezenskymi lekafi od r. (r,ok), ze nejsem 

vu.bee vazby schopen, byl jsem za neuvefitelnych 

okolnosti, protizakonne, temef v bezvedomi a udrfovan 

pfi vedomi pouze injekcemi pfinesen na nositkach dne 

(datum) k soudnimu pfeliceni u (soud) v (misto), a aniz 

bych vedel proc, byl jsem souzen a odsouzen na (pocet) 

roku. Rozsudek o tom podepsal pfedseda senatu JUDr. 

Jifi Hubner. 

Po celkovych nesnazich podal jsem pfi sve bezmoc

nosti (datum) podnet ke stiznosti pro poruseni zakona 

pfedsedovi (soud). Podle vyrozumeni sekretaratu (soud) 

ze dne (datum) c. j. (cislo) byly vyzadany spisy. Sou

casne jsem p,odal druhopis tohoto podani ministru 

spravedlnosti (jmeno) a dostal jsem odpoved' ze dne 

(datum) c. j. (cislo) s tim, ze min. spravedlnosti zaslalo 

tlito ,,stiznost" k pfimenu vyfizeni pfedsedovi (soud). 

Na tfeti vyhotoveni podani, adresovane (politicky 

organ, komise) jsem obdrzel toto vyfizeni: (Politicky 

organ), c. j. (cislo) ze dne (datum): ,,Potvrzujeme pfijem 

Vaseho dopisu a sdelujeme, ze jsme jej vzhledem k 

obsahu postoupili k pfimenu vyfizeni (soud) v (misto). 

O vysledku budete informovan pfimo timto organem." 

Jezto se jedna o zcela mimofadny pfipad politicky, 

svym obsahem, rozsahem i provedenim, jde u me o 

uplne rozbiti kycelnich kloubu a ochromeni celeho 

organismu vcetne uplne ztraty feci, (zjisteni proved! 

t. r. OUNZ v (misto)) a revise procesu podle dosa

vadniho zpusobu trva leta, obracim se na Vas z duvodu

lidskosti, soudruhu (funkce), aby konecne po vycerpani

vsech moznosti byly vysetfeny ony tak utrpne vysetfo-
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vaci metody do r. (rok), jakoz i provedeno vysetreni 

nelidskeho zpusobu pr.ovedeni t. zv. Krcmanskeho 

pripadu (soud) v (misto) (datum). 

Obracim se na Vas v duvere, ze jde o pravdu, pravo 

i spravedlnost take v tomto mem pripade. 

S pozdravem 

(podpis) 
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ROZNE DRURY DDCHODCD 

Pravda, muj klient udaval, sleduje 
tim osobni cile. Vezmete vsak, pro
sim, v uvahu, ze jeho osobni cile 
byly v souladu s cili statu. 

Vasilij Grossman: Navzdy plyne 
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. . . Vetsina soudne postizenych z politickych procesu 

byla postupne propustena podminecne, pricemz puvodni 

r,ozsudek vcetne vedlejsich trestu zustaval prevazne 

v platnosti. Prave pusobeni vedlejsich trestu, hlavne 

ztraty obcanskych prav, nesmirne znesnadnovaly zivot 

vsem propustenym. J ejich caste zadosti a stiznosti, 

hlavne v·e veci duchodoveho zabezpeceni, neustale ozi

vovaly problem dusledne rehabilitace. Politbyro se tak 

temer kazdy mesic muselo rehabilitacemi · znov·u zaby

vat.. 

. .. Komise povazuje za nutne, aby se plne realiz.ovala 

zasada ze kazdy, kdo se podilel na procesech a revizi 

at: jiz svou ucasti v organech, jez o procesech a revizi 

rozhodovaly, nebo v prislusnych komisich, ci jako 

cinitele a pracovnici bezpecnosti a justice, nemuze uz 

nikdy zastaV'at dulezite stranicke a verejne funkce a 

pracovat v bezpecnosti a justici. Jsme si vedomi toho, 

ze uplatneni techto zasad postihne i jednotlive osoby, 

jejichz podil na procesech a revizich nebyl umerny 

dusledkum, nebo ze postihne funkcionare, kteri pozdeji 

usilovali o rehabilitaci ci vedli zapas proti rezimu 

osobni moci, ktery byl hlavni brzd,ou rehabilitaci. 

Ovsem ma-li se strana dusledne oddelit od teto stranky 

minulosti a v zajmu obnovy duvery v justici, pravo 

a bezpecnost, je nezbytne zminenou zasadu dusledne 

uplatnit. 

Zprava komise UV KSC o politickych procesech 

a rehabilitacich v Ceskoslovensku 1949-68 

Praha 23.4.1968. 

Dostavil se p. (jmeno), bytem (mist,o) p. (misto) a ozna

muje, ze v obci Chyne ... bydli Frant. Doubrava, cp. 

105 nar. 1908, nyni v duchodu (1800 Kcs), ktery byl 

od r. 1948 do r. 1967 jako zastupce velitele v Ruzyni. 

Mnohokrat v hospode se vychlDubal, jak to stira 

v Ruzyni, ukazoval ruce, jak ma jeste od vyslechu 

vysetfovanych otlucene klouby, jak byli u velitele a jak 

vyslychali zeny, ktere se musely vysleci do naha, a 
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jak jim zapalenou cigaretou palili bradavky na prsou. 

Tento clovek se zcela volne pohybuje a bylo by tfeba 

se na neho zamefit, vysetfit a pfislusnym zpusobem 

potrestat. Je d.okonce clenem ncirodniho vyboru v Chyni 

a kandiduje klidne do voleb N.V. 

(Jmeno, podpis.) 

V (misto) 24. dubna 1968. 

Okresni ustav narodniho zdravi v (misto) 

Dovidam se, ze u Vas pusobi jako lekaf MUDr. 

Ulrich, ktery kdysi pracoval jako usni a krcni lekaf 

v JabLonci n. N. Ja ho vsak poznal jako vezei\.skeho 

lekafe ve veznici v Opave v r. (rok) a rad bych Vas 

informoval o jeho tamejsim pocinani. 

O nemocnych politickych veznich zasadne fikal, ze 

jsou vsichni simulanti, choval se k nam hrube az sadi

sticky a odpiral ordinovati potfebne leky. Me napf., 

ackoliv jsem byl po dvojim infarktu, odepfel leky, 

a kdyz me tarn na moji zadost vydali nove bryle, kde 

asi omylem byLo jedno sklo silnejsi, takze jsem je pro 

praci nemohl potzebovat - psal jsem tarn totiz na 

stroji - tak na me pfimo fval a obvii\.oval me ze simu

lanstvi, obvii\.oval me, ze asi nechci pracovati a vymenu 

bryli mi odepfel. Musel jsem proto pracovati dale se 

starymi brylemi, ktere byly pro mne jiz slabe a se 

kterymi jsem si jen dale oci kazil. Z jeho vystoupeni 

proti mne a obvineni, ze nechci pracovati, jsem mel 

ve vezeni potize, mel jsem za to pfijiti do korekce 

a jen skutecnost, ze jsem me nemoci z dfivejsi doby 

mohl verohodne prokazati nalezy, ktere byly v mych 

zabavenych spisech, vyvazl jsem bez potrestani, avsak 

bez nahradnich spravnych bryli. Mel take podati 

pisemny posudek o mem zdrav.otnim stavu pro ducho

dove zabezpeceni, kdyz moje manzelka zadala pomer

nou cast duchodu, vyplaceneho mi pfed uveznenim, byl 

jsem totiz jiz tehda invalidnim duchodcem. Vysetfeni 

proved! nedbale, nebral na vedomi na me upozori\.ovani 
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o prodelanych nemocech a vydal posudek zaporny. Na 

muj pr.otest jsem byl pak z vezeni poslan pod eskortou

k pfezkoumani do (misto) a teprve po dobrozdani

(ustav) jsem pro manzelku obdrzel pomernou cast z

meho duchodu.

Po mem propusteni z vezeni v r. (rok) jsem hned 

o teto skutecnosti napsal (ntizev ufodu) a stezoval si n:i.

MUDra Ulricha a muzete se o tom pfesvedciti. Dnes 

se o tom zmiimji jen proto, abych nevzbudil dojem

odvety s ohledem na dnesni dobu a mel jsem toto

v umyslu jiz ve vezeni. Stejne tak se choval i k ostatnim

co mu jiz ve vezeni slib.ovali.

Kopii tohoto dopisu zasilam Klubu 231 politicky 

trestanych v Fraze. 

Razitko ustavu. 

Soudruh (jmeno, ulice, mesto) 

Vazeny soudruhu, 

(Podpis, adresa.) 

(Misto) 25.4.68. 

Prilozene Varn vracim Vas pripis z 24.4.68. ve veci 

Dr. Ulrycha s tim, ze jmenovany neni, ani nebyl nasim 

zamestnancem, nybrz zamestnancem CSD. Liberec. 

Pokud vim, presel jiz do starobniho duchodu. 

Vazeni pfatele ! 

MUDr (jmeno) 

feditel (ustav) 

kulate razitko ustavu 

Podpis, 

(Misto) 28.V.1968. 

Sdeluji Varn take adresu meho manzela, ktery byl 

veznen od (datum) do (datum). Odsouzen byl statnim 

soudem v (misto) ve dnech (datum). Za pritomnosti 

st. prokuratora Dr. Pavla Barbase ! Prose! pankrackou 

veznici, veznici na Borech, kde tehdy pusobil povestny 

velitel Trepka, ktereho znam osobne a take nas syn, 
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kdyz jej phvadeli k navsteve a chlapec na manzela 

zavolal, a kdyz se manzel ohledl dal mu pfed nami 
a vsemi vezni, ktefi byli nastoupeni k navsteve, facku. 
Ovsem dely ·se tarn jine veci, na ktere ma muj manzel 
a take mnoho jinych veznu trvalou pamatku. Pak 

prise! do Jachy.mova, a myslim, ze to bylo v race (rok), 

kdy jej pfevezli zpet do (misto) a byl tarn opet rok, 

znovu jej vysetfovali, a kdyz nepfistoupil na to, co 
chteli, zbili jej tak, ze ani v nemocnici v (misto) jej 

za jejich asistence nemohli probudit, tak jej dali pod 
prosteradlo na chodbu, ale po odchodu clenu STB to 
nedalo klid nam dodnes neznamym lekafum a znovu 
se mu venovali, a tak se jim podafilo probudit jej 
k zivotu. Nehynouci diky jim neznamym, moje, man

zelovy a nasich deti. Ale s trpkosti nemohu nevzpome
nout, ie za to bych .mohla podekovat jiste pani z 
(misto). Jeji manzel (jmeno) byl v cele s manzelem 
a jeho rodina o nem nevedela, a tak jsem jata soucitem 
zajela za nimi a sdelila jim, kde se naleza ziv a zdrav, 
a jelikoz byla doma jen dcerka, sdelila jsem ji to, 

a kdyz to po prichodu matky domu teto oznamila, ta 
se sebrala a sla to udat, a tak byl odmenen muj muz 
a ani ja jsem bez odmeny nezustala. Bydleli (adresa), 

cislo si jiz nepamatuji. Pak byl zase na Jachy.movsku 

na lagru (jmeno). Zadala jsem stale revizi rozsudku, 
byla jsem u statniho soudu (mis'to), ale marne, a tak 

jsem zadala jmenem deti a sla jsem s tim na Hrad 
na (cislo) odd. kanc. presidenta republiky, kde me prijal 

tehdy_ dr. (jmeno) a v dusledku toho byl mu trest 
(p,ocet) roku snizen na (pocet) roku, penezity trest 

zrusen a pak, myslim ze to jest na paragraf tr. zak. 

(cislo) byl za (pocet) roku propusten na podminku. 
Vy vsichni jste byli vezneni, vite, co to jest, a dovolte 

mne fici, co jsme prozivali my doma, Vasi drazi, a jake 
trosky zustaly z nasich domovu a rodin, co se stalo 
z nasich citu, jak s nami bylo zachazeno, a hlavne co 

vytrpely nase deti, a dnes pisi, ie vina tech, kteri Vas 
tyrali, jest promlcena? Nejsem pomstychtiva, mohu 
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prominout, ale ne zapomenout na to, ze ublizil nekdo 

mne, ale kdo ubliz.oval nasim detem, na to nelze 

zapomenout ani odpustit ! Co bidy a hladu jsme pro

zili, ustrku, urazek, ponizovani. Na lavici obzalovanych 

jsem se dostala za to, ze jsem se nechtela vystehovat 

z domku, ktery jsme si vzali do vlastnictvi, 15 0/o jsme 

na nej dali, cely zrestaurovali a jeste jsme nebyli 

ani prestehovani, kdyz manzela zatkli a museli jsme 

ven bez halefe nahrady, vse zabavene si koupit, man

zelovi p,osilat penize, kdyz potreboval, a ty zoufale 

cesty za nim ·s detmi. STB stale prohledavalo a sika

novalo nas, stale nejake nesmysly si na nas vymyslelo. 

To vsechno jest poznamenano na zivote nas vsech. 

A tehdy jsem pracovala ve (podnik), kde jsem take 

uraz utrpela, ale pozdeji, kdyz jsem onemosnela zane

tem mozku a mozkovych tkani, jsem na to uplne zapom

nela, a tak jsem od (datum) roku doma bez jakekoliv 

nahrady a 2 roky jiz zadam o inval. duchod bez 

jakychkoliv vysledku, ac by mne byl nalezel od 

(datum) roku, svedky na to mam, kteri sami na MNV 

prohlaseni udelali a jsem vsude stale odbyvana, ac 

bych na to mela zakonity narok, ale nikdo se pro to 

nikdy nechtel exponovat, aby si neublizil a ja za 

chvilku nebudu mozna ani chodit, ani si neco sama 

udelat a jest mne velmi tezko ph pomysleni, ze ti, 

kteri tyrali Vas vsechny i Vase rodiny za to dosanou 

jeste pekne duchody. Nemyslete si, ze zavidim, to ne, 

jen tezko je cloveku nad tou nespravedln.osti ! Ale jiz 

radeji skoncim, jen co Varn jeste napisi nacionale 

sveho manzela, promii'tte mne, ze jsem se tak rozepsala, 

ale jiste me pochopite zrovna Vy vsichni nejlepe a 

doufam, ze take vec meho manzela vezmete za svou 

a ja Varn jiz pfedem za vse srdecne dekuji ! 

S pozdravem na Vas vsechny 

(podpis) 

(Jmeno) naroz. (datum) obec (misto) okr. (misto), 

nynejsi adresa: (jmeno) ul. (pfesna adresa) okres (misto). 
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KONEC 

Ve state, kde je kdokoliv nespra
vedlive ve vezeni, je pro spravedli
veho cloveka jedinym pfijatelnym 
mistem vezeni. 

Henry David Thoreau 
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Pfedsedovi 

pfipravneho vyboru 

K 231 

Vazeny priteli, 

Ostfedni pfipravny vybor 

K 231, Praha 

jak vis z denniho zprav.odajstvi, bylo nam 5. zcifi 

oznameno, ze ministerstvo vnitra neschvaluje pfedlo

zeny navrh stanov pro K 231, protoze ukoly, jez jsme 

vytycili jako poslani klubu, budou do dusledku plneny 

statnimi organy za soucinnosti rehabilitaonich komisi 

zfizenych pri Svazu protifasistickych bojovniku a 

organu Nci.rodni fronty. (Vymer c. j. MV III/3, 1101/68). 

V du.sledku toho ztraci opravneni k dalsi cinnosti 

Ostfedni pfipravny vybor i pfipravne vybory v kra

jich, okresech a mistech. 

Na zaklade teto skutecnosti Te zadame, abys zastavil 

jakoukoliv ciTl!nost klubu v miste sve pusobnosti a 

postaral se do 19. zafi tohoto roku o likvidaci even

tuelnich zavazku vyplyvajicich z minule cinnosti. 

Zaroven povazujeme za vhodne, abys o likvidaci klubu 

informoval zastupce lidov·e spravy. 

V duchu dfivejsich jednani a v souladu .s citovanym 

vymerem vyzyvame vsechny, na nez se vztahuje reha

bilitacni zakon, aby se napfiste obraceli na rehabili

taoni poradny SPB, ktere maji k teto cinnosti plnou 

podporu statnich organu a porady i pravni zastoupeni 

budou poskytpvat bezplatne. 

Dekujeme Tobe a vsem ostatnim za iniciativu i praci 

pro lidi v minulosti tak tezce postizene a s pfatel.skym 

pozdravem Ti posilame pfani vseh.o dobreho dnee, i v 

budoucnosti. 

Radovan Prochazka v. r. 

organizacni referent 

Karel Nigrin v. r. 

pfedseda 

ustfedniho pfipravneko vyboru 

K 231 

V Praze dne 6. zafi 1968 
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LITERARN1 LISTY C. 18, 27.6.1968 

ZNOVU V PODEZREN1 

. . . K-231 je ovsem pouze cast spolecnosti a nezcivisi

na, nem, koiik prostoru k pusobeni bude mit. Muze 

byt ignorovcin ii.fady i tiskem, muze byt potlacovcin 

a muze byt take likvidovcin. 

Potom vsak zmizi vie nez jenom jedna z organizaci, 

vzniklych behem ncirodniho jara 68. Osud K-231 se

stal osudem ceskoslov@nske demokracie. 
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M1STO POZNAMEK A VYSVETLIVEK 



,,Zprciva" je vlastne cast archivu dokumentacni 
komise OV K 231, jak narustal, byl podchycen a regi
strovcin. Snazili jsme se o co nejvernejsi podobno�t 
s origincily, vetsinou psanymi na stroji. Oprava doku
mentu, jejich sloh, pfipadne chyby byly ponechciny; 
v zcijmu snadnejsiho cteni byla tam, kde jsme to poklci
dali za nutne, upravena interpunkce. Vsechny texty, 
ktere nejsou puvodnimi dokumenty zaslanymi Doku
mentacni komisi K 231, jsou v knize vyscizeny kurzivou. 

Musime zduraznit, ze puv:odni dokumenty jeden kazdy 
ze svedku poslal nasi komisi s plnym vedomin, ze budO"U 
pfedlozeny rehabilitacnim soudum nebo vysetfovacim 
komisim ministerstva vnitra nebo spravedlnosti. 
S ohledem na bezpecnost tech, ktefi zustali doma, 
vypustili jsme jejich jmena, jmena spoluveznu a mistni 
nebo casove udaje. V nekolika mcilo dokladech jde 
o jmena pravci; v tech pfipadech jde o svedky, kefi
jsou v exilu anebo ktefi jiz neziji. Kde to nebylo na
zcivadu, ponechali jsme jmena pachatelu nebo jejich
pfezdivky.

Puvodne jsme chteli Zprcivu doprovodit vysvetlivkami 
nebo odbornym rozborem. Pak jsme dosli k ncizoru, 
ze bude lepe, budeme-li se svedky proste konfrontovat 
pachatele a jejich pfisluhovace v komentcifich, clcin
cich, kritikcich a stranickych nebo vlcidnich dokumen
tech, jak se objevily v tisku doma v' poslednich tfech 
letech. Jejich snaha po rehabilitaci Sboru, nepodlozenci 
prazcidnym vefejnosti pfistupnym setfenim, dok,umenty 
nebo konfrontacemi, jevi se ve svetle vypovedi teto 
knihy jeste vypukleji. 

Ti, ktefi listuji knihou, aby nalezli svedectvi neja
keho Slovcika nebo Slovenky, budou zklamcini. Neni 
to �pusobeno tim, ze by snad Slov'cici tyrcini a muceni 
nebyli, ale prostym faktem, ze na jafe 1968 byla na 
Slovensku ustavena ,,Spolocnost pre 1:udske prciva", 
kterci sdruzovala p,oliticke vezne na Slovensku a mela 
svou vlastni organizacni strukturu a vlastni archiv, 
ktery nemcime k dispozici. Proto jsme mohli uvefejnit 
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sv·edectvi jen o cinnosti STB a SNV v Cechcich a na 

Morave. 

Aby tento dokument mohl byt vubec otisten, bylo 

zapotrebi mnoho odvahy, usili, casu prostredku 

mn,oha lidi oddanych nasi myslence. Nektefi z nich 

ani nasi feci nemluvi, jsou pfislusniky jinych stcitu. 

Proste jen s ncimi sympatizuji. O to vetsi jim patfi dik. 

Upfimne dekujeme vsem, ktefi stovky dokumentu 

promenili v utle rolicky filmoveho matericilu, ktefi 

malou krabicku s tak zcivaznym obsahem ·ukryvali, 

pfenciseli pres hranice stcitu i kontinentu, ktefi po vice 

nez trech letech negativy znovu promenili v citelnou 

dokumentaci *.

Dik patri tem, ktefi texty redigovali, dali teto knizce 

konecnou podobu a pfipravili ji tak na cestu, na niz 

by mohla plnit sve poslcini : vydat svedectvi. 

A co fict vcim, ktefi jste nam nejbliz? Smutne cteni, 

ze? Dali jsme promluvit nekterym z ncis, aby felcli 

pravdu za vsechny. Jiste i ty se sejdes, jako my, 

s hlupciky, ktefi ti feknou : ,,Bylo vcim to zapotfebi ? 

Proc jste se pletli do politiky ! Jci za to nemuzu, ze 

jste pul zivota odsedeli". Nepfi se s nimi. Jim vubec 

nedoslo, ze my toho nelitujeme, ze kriminal nam dal 

pfatele na cely zbytek zivota, ze v tech nejhorsich 

chvilich, i kdyz sam, potme, bez jidla a vody jsi citil, 

ze my j.sme s tebou, ze na tebe myslime, ze az se vrcitis, 

rozdelime se s tebou o posledni krajic chleba, osetfime 

te, dame ti tu tr,osku tabciku, dame ti N ADEJI. 

N,akonec vas prosime : neslevte nic z toho, v co 

jsme tehdy vefili. Zustaiite takovymi, jako jste byli 

TAM. Pfilis mrtvych, zmrzacenych, slabych, starych 

a nemocnych ncis zavazuje. 

* Uznani zasluhuje fotomaterial firmy AGFA ktery bez
jakekoliv znatelne zmeny snesl skladovani naexpono
vanych. ale z bezpecnostnich duvodu nevyvolanych
dokumentu, deie nez t f i leta po prosle garancni
lhute.
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At se muzeme kdykoliv a komukoliv podivat do oci 

a bez pocitu hanby ci viny rict : Ano, JA jsem taky 

mukl ! 

Za vsechny ostatni : 

Otakar Rambousek JUDr. Ladislav Gruber 
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PRIPOMINKA 

Revoluce jsou krasna vec. Opravdu. 
Nejakou tu chvili. Pak se zvrhnou. 

Ernest Hemingway 
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Zadny clovek jen trochu znaly historie a vladnouci 

alespon selskym rozumem nebude pochybovat, ze 

v· zivote spolecnosti existuji situace, z nichz se nelze 

dostat jinak nez nasilim : vzpourou nebo represi, revo

Z.uci nebo kontrarevoluci. Kterou z techt.o, popfipade 

jinych, nalepek takova nasilna spolecenska akce dostane, 

zavisi na tom, jak je uspesna; nalepky lepi vitezove. 

Ambrose Bierce fekl : Vzpoura je neuspesna revoluce, 

a to plati dnes, v ere svetovych revoluci-vzpour, vie, nez 

kdyz si sanfrancisky sarkastik na konci devatenacteho 

stoleti tento wisecrack vymyslel. 

Ale nam nejde o nalepky : jde o to uznat, ze situace 

tehotne nasi.lim v zivote spolecn,osti existuji. Uznavii 

je a nasilne feseni po vycerpani vsech ostatnich pro

stfedku doporucuje i onen nejdemokratictejsi ze vsech 

politickych dokumentu, americke Prohlaseni nezavislosti, 

na nemz je zalozena nejstarsi existujici politicka 

demokracie soucasneho sveta : Jestlize dlouhotrvajici 

zlorady a uzurpace moci, sledujici stale tyz cil, svedci 

o planu porobit lid absolutni Krutovlade, potom ma lid

pravo, potom ma lid povinnost svrhnout takovou Vladu

a ustanovit nove Strazce sveho budouciho bezpeci.

Kdo by pochyboval, ze slovo ,,svrhnout" nepochazi 

z holubiciho slovniku. 

Jsou tu ovsem vzdycky dve okolnosti, ktere je dobre 

neignorovat. Jednak otazka, je-li situace skutecne 

takoV'a, ze ji nelze vyfesit jinak nez jednim z onech 

ruzne onalepkovanych zpusobu; tuhle otazku klade 

opet americke Prohlaseni nezavislosti : Proziravost 

vskutku nabada, aby se Vlady dlouhou existenci 

upevnene nemenily z nezavaznych nebo pomijivych 

duvodu. Druha ,okolnost je fakt, potvrzeny historickou 

zkusenosti, ze totiz nasilne feseni je nebezpecne. V tehle 

sauvislosti staliniste radi pouzivaji podobenstvi o nut

nosti chirurgickeho zakroku v jistych pfipadech : nikdy 

k tomu ovsem nepoznamenaji, ze v chirurgii jsou take 

pfipady, kdy pacient pfi operaci zemfe, a pfipady, 

kdy se pacient, jenz operaci odmitl, uzdravi : vyrobte 
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si z techto podobenstvi vlastni zavery. Dobrym pi'ikla

dem pro tu druhou moznost je narodni umelec Jan 

Werich; pro tu prvni onen marsal vytvofeny dle Frun

zeho v Pilnakove novele Pribeh o nezhasenem mesici, 
i kdyz ten snad neni nejtypictejsi. 

Do polemiky, zda spolecenska situace v Ceskosloven

sku v roce 1948 nesla resit jinak nez nasilim, se zde 

p:oustet neb·udeme. Ti z nas, kterym je aspon ctyficet

let, se na tu situaci pama'tuji, a m,ohou si proto odpo

v'edet sami podle sve zkusenosti, podle sveho filoso

fickeho naturelu a podle sveho svedomi*. Staliniste 

Opet pfirozene feknou, ze v Onoru 1948 nedoslo k zad

nemu nasili, protoze padly jenom dv'a tfi vystfely proti 

demonstrujicicm studentilm, a ty nikoh.o nezabily. 

Kniha, kterou mate v ruce, ,,marxistilm" takto uvazu

jicim snad pfipomene, ze Lenin na mnoha mistecli 

* Tern, kdoz p,o vsech zkusenostech maji filosoficky 
naturei takovy, ze i dnes haji nezbytnost totalniho 
zmceni politicke opozice v Ceskoslovensku, nutnost 
onech asi dvou set politickych poprav a one statisicove 
armady politickych veznu, nutnost pokusu (dnes 
opak,ovaneho) o vyhubeni ceske a slovenske kultury a 
nespocitatelnych aktil politickeho sikanovani, bych 
chtel pouze pfipomenou't, ze sam Lenin vyslovne uznal 
rnoznost nepouzit takovych prostfedkil pri socialisticke
premene spolecnosti; ne ze bych ja na Lenina prisahal, 
ale pi'isahaji na nej majitele takoveho svedomi; tedy 
af z neh.o nic nevynechavaji. V znamem spise Prole
tarska revoluce a renegat Kautsky Lenin pise : Byl by 
to vsak .omyl tvrdit predem, ze nadchazejici proletai'"s ke 
revoluce v Evrope budou vsechny, nebo vetsina z nich, 
nutrie provazeny omezenim volebniho prava pro bur
zoazii. Je to mozne. Po valce a po zkusenostech Ruske 
revoluce to tak asi bude; ale pro vykonavani dik tatury 
to n e n i a b s o l u t n e n u t n e, neni to n e p o
s t r a d a t e 1 n a charakteristika logickeho pojmu 
,,diktatura", nevstupuje to jako n e p o st r ad a te 1 n a 
podminka do historickeho a tridniho pojeti ,,diktatury". 
Namitne-li k tomu nejaky obhajce nep,ostradatelnosti 
nasili, ze v Ceskoslovensku zilstaly i po Onoru 1948 
asi ctyfi ,,burzoazni" strany, nechf vezme na vedomi, 
ze my jsme tam zili. 
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mluvi o revoluci ne jako o jednorcizove zcilezitosti, 

ale jako o dlouhodobem historickem procesu. Dp ,,uno

rovych udciLosti" je samozfejme tfeba zapocitat vsechno, 

co se dcilo a deje jeste mcilem ctvrt stole'ti po nich; 

o leccem z toho je tahle kniha. Vyprcivi o ncisiLi, ne

.onom abstraktnim, vyhLizejicim temef humanisticky

v konverzacich teore'tickych revolucionciru, vyznacujicich

se, jako Hemingwayovi polni cetnici, onou krasnou

nezaujatosti a oddanosti pfisne spravedlnosti, jakou se

honosi lide, ktefi zachazeji se smrti a sami nejsou

v nebezpci smrti. Vyprcivi o ncisiLi zbavenem abstrakce,

zkonkretizovanem do pendrekti pouzivanych k bastoncide,

orien'tcilnimu, v Ceskoslpvensku snad nikdy nevidanemu

muceni; o ncisili, jez vyvolala v zivot ,,lidovci demo

kracie", ktera podle oficialni definice je ,,formou dik

tatury proletariatu".

-0-

Spise nez ,,forma" je to, fekl bych, stalinsky orwel

lianismus pro necp, co stafi marxiste a po nich stafi 

bplsev'ici pojmenovavali sprcivnym jmenem. Engels o 

teto ,,demokracii" hovofi s brutalni otevfenosti muze, 

ktery jednak pise o brutalni situaci proletariatu 

z poloviny deV'atenacteho stoleti, jednak hovofi o nasili, 

sam nejsa v nebezpeci nasili, ale naopak v bezpeci 

sveho anglickeho sidla : . . . vitezna strana musi udrzet 

svou vladu hruzou, jiz v myslich reakcionafu vyvola

vaji jeji zbrane. Lenin takovou charakteristiku dikta

tury proletariatu o'tevfene podepisuje. Stalin a jeho 

nasledovnici, ktefi hruzu plynouci ze zabijackych zbrani 

rozsifili do vsech vrstev a zcikouti spolecnosti, odeli 

brutalni skutecnosti do demokraticky znejicich para

grafu stalinske Sovetske u:stavy a jejich pozdejsich 

odvozenin v satelitnich statech. 

Lenin ovsem neustale zduraziioval, ze v tfidni spo

lecnosti neni mozna absolutni, ,,cista" demokracie, ze 

v takove spolecnosti pla'ti demokracie jen pro v'ladnouci 
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_ti'idu, kdezto ti'ida ovladana je nutne pod knutou dikta
tury. Lenin rad mluviL v hrubych obrysech a velkory
sych analogiich. Aby napi'iklad vysvetlil, co mini dikta
turou vladnouci ti'idy, pouziL - pr,o situaci ze zacatku 
dvacateho stoleti na Zapade - analogie s otrokai'skym
Rimem : Kazdy napfiklad vi. .. , ze re belie, a dokonce

i silne nepokoje mezi otroky v klasickem staroveku, 

okamzite odhalily fakt, ze staroveky stat byl v podstate 

d i  k t a  t u  r o u o t r o k a f u. Zrusila snad tato 

diktatura demokracii m e z i otrokafi a p r o ne ? 

Kazdy vi, ze nezrusila. To je jiste pravda; anal.ogie 
ma vsak slabinu: kdo je a kdo neni otrok, bylo v kla
sickem staroveku stejne jasne, jako kdo je a kd,o neni 
zid v nacionalne socialistickem Nemecku. Vymezeni 
pojmu ,,burzoust" je, jak vime z praxe, neskonale 
nepi'esnejiii. Mussolini povolil svou demokracii (jiste 
to pi'ece byla demokracie pro burzoazii, ktera pi'ece ve 
fasistickych statech vladne) nekolika malo .,cestnym 
zidum". Instituce .,cestnych proletai'u" je v lid,ovych 
demokraciich mnohem pocetnejiii. Ale zkratka a dobi'e: 
dle Lenina je tedy diktatura proletariatu vladou 
proletariatu, a tedy demokracii mezi proletariatem a pro 
nej, a diktaturou pro ti'idu ovladanou, to jest pr,o 
burzoazii. 

J enomze tady Lenin pi'iliii jasne nei'ika, jakou to 
dem,okracii mysli. Jak znamo, pozdejiii marxiste (mozna 
i Lenin - v kazdem pi'ipade to nazna.cuje a nejsem
v nem na·tolik scetly, abych to mohl vyloucit) i nemar
xiste rozlisuji demokracii .,hospodai'skou" a .,politic
kou';, coz koresponduje s Rooseveltovymi hospodai'skymi 
(Sv.oboda od hladu) a politickymi (Svoboda projevu, 
Svoboda vyznani a Svoboda od s·trachu) svobodami. Zda 
se mi nepochybne, ze v polemice s Kautskym ktera je 
dulezitym zdrojem jeho nazoru o revolucnim nasili, 
zahrnuje Lenin do pojmu demokracie i - a pi'edeviiim 
- svobodu politick,ou. Tam, kde je neustale rec o
,.vlade" a .,diktatui'e", sotva muze byt politika vylou
cena. 
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To by tedy znamenalo, ze v lidove demokracii tesi 

se vladno·uci proletariat politicke svobode aspon takove, 

jake se v burzoazni demokracii tesi burzoazie. 0 tom, 

je-li tomu tak, nebudeme opet polemizovat. Ti z nas, 

kterym je aspon osmnact let, se na to pamatuji, a mohou 

si proto odpovedet sami podle sve zkuiienosti, podle 

sveho filosofickeho naturelu a podle sveho svedomi. 

Ostatne kdyz dneiini oficialni pfedstavitele v Cesko

slovensku kritizuji dubcekovsky pokus, vyslovne fikaji, 

ze politicka demokracie neni dosud v lidovych demo

kraciich mozna, nebof ji vyl·ucuje existence zbytku 

vykofist.ov·atelskych tfid a existence statu. dosud ovla

danych burzoazii*. Jsou tedy aspon konecne upfimni, 

stejne jako byl Lenin, kdyz, ponekud v rozporu se svymi 

pfedchozimi vyklady o diktatufe znamenajici demo

kracii, napsal : Kautsky ... nemluvi o hlavni veci, totiz 

o skutecnosti, ze proletariat nemuze dobyt vitezstvi,

a n  i z z 1 o m i  o d p o  r burzoazie, a n  1 z n a s i 1 i m

p o t  1 a c i s v e p r o t  i v  n i k y , a ze, kde existuje

,,nasilne potlaceni", neexistuje s a m  o z  r e  j m e  z a d  n a 

d e m o  k r a c i e . Ale ve vsech svatych pismech jsou 

vetiii nebo meniii nesrovnalosti. A ve vsech jsou take

mysticke pasaze: Defakto, demokracie vylucuje svobo

du... Dialektika vyv.oje je: od absolutismu k bur

zoazni demokracii; od burzoazni demokracie k pro

letarske; od proletarske k vu.bee zadne. Lenin to urcite

tak nemyslel, kdyz psal tyto poznamky k .Marxove

Kritice gothajskeho programu, ale vyvoj politicke de

mokracie v SSSR jeho vizi znacne odmysticizoval.

K jejich dnesni upi'imnosti, pokud jde o politickou 

demokracii lidove demokracie, donutila ovsem naiie 

* Bylo by zajimave, jak tihle apologeti zdu.vodn>!,ji 
absenci politicke demokracie v SSSR. Tam je - peta
padesat let po revoluci - poslednim zbytku.m bur
z,oazie kolem sedmdesatky, a ze by se sovetsky vojen
sky kolas musel obavat existence burzoazni Evropy,
o tom jest opravnene pochybovati.
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dnesni stalinisty fakta, jez svetu odhalili nejdfiv'e ti

z nich, ktefi se vymanili z orwellicinstvi. 

-0-

My.slim tedy, ze ani dnesni staliniste mi nebudou 

odporovat, jestlize si d,ovolim tvrdit, ze p o l i t  i c k y 

je lidovci demokracie diktaturou pro v s e c h n y , nejen 

pro dcivno porazenou burzoazii. Rozdil je snad v tom, 

ze burzoust (pokud neni ces'tnym proletcifem) je znevy

hodnovcin, i kdyz se neozyvci, kdezt,o proletcif jedine, 

nedrzi-li se osvedcene teze o Maul halten und weiter 

dienen. Snad. Nebof diktatura, dle Leninovy vlastni 

definice, je vlada spocivajici bezprostredne na sile 

a neomezena zadnymi zakony; tedy po selsku feceno 

absolutni mac. Je zde snad tfeba pfipominat zncimii 

vyrok ,onoho anglickeho lorda, ze Moc korumpuje. 

Absolutni moc korumpuje absolutne? 

-0-

Spisovatele se obycejne vyznacuji zvysenou citiivosti 

k bezprcivi a utrpeni, intenzivnejsi snahou orientovat 

se v dzungli skutecnosti, vetsi odvahou nemyslet v 

tradicnich a konvencnich kategoriich. A take, zajiste, 

tendenci k idealizaci. Ve zncimem romcinu Grahama 

Greena Moc a slava st,oji proti sobe dva antagoniste: 

knez prchajici pfed ,,diktaturou proletaricitu", kterci 

pro neho znamenci smrt pfed popravci ce'tou, a porucik 

policie, pfedstavitel, stoupenec a vykonavatel teto 

diktatury. Nakonec porucik kneze dopadne a vrchol 

romcinu tvofi dlouhci ide,ologickci disputace tech dvou. 

Morcilne jsou knez i policista na stejne - a vysoke -

urovni. Oba jednaji z pohnutek uslechtilych a nezist

nych; oba pevne vefi ve svou pravdu; oba jednaji 

podle prastareho gentlemanskeho k6du (nebof Greene 

je Brit): knez se nechovci jako ncibozensky fanatik a 

p,orucik se nechovci jako gestapcik. Kneze se ani rukou 

nedotkne, pred p,opravou mu opatfi alkohol v te zemi 
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revoluce zakazany, a dokonce se mu snazi sehnat zpo

vednika, ackoliv jeho diktatura uz vsechny kneze bud: 

zastfelila, nebo promenila v nedobrovolne patery Ploj

hary. Vy predstavujete nebezpeci, fika knezi. Proto 

vas zabijim. Rozumejte, jako proti cloveku nemam 

proti vam nic. A knez, ktery rov'nez chape, proc je 

porucik - po zkusenosti absol,utni bidy v mladi 

takovy, jaky je, mu fika: Vy jste dobry clovek. Vy se 

nemusite niceho bat. 

To je romanova situace, vysnena spisovatelem, ktery 

je pfilis opravdovy kfestan, aby se nesnazil rozume't, 

aby apriorne a iotalne zatracoval. Ale je to romanova 

situace. 

V knize, kterou mate v ruce, je krome mnoha jinych 

take jedna situace, kde dochazi k ,,ideologicke" kon

verzaci. Je nevysnena, a kdyz, tak pochazi z nocni 

mury: . . .  me zacal bit po bosych chodidlech kablem ... 

Po chvilce biti jsem se pfevratil na bok, protoze jsem 

jiz od bolesti nemohl vydrzet, a fekl jsem mu, jestli 

se nestydi bit cloveka v letech jeho taty. Bylo mi 

tenkrat padesat ... Zastavil biti a prohlasil, ze to dela 

v zajmu delnicke tfidy. 

A kdyz, podle vzpominek svedku, Milada Horakova 

zadala pfed popravou kneze, vysmali se ji. 

To je podivny, zarazejici r,ozdil. Zde mezi literaturou 

a skutecnosti, ale podobny rozdil je i mezi revoluci, 

jez byla vzorem vsem pozdejsim, Velkou francouzskou 

revoluci, a tim, cemu se fikalo revoluce v Ceskoslo

vensku po roce 1948. Ve Franc,ouzske revoluci posilal 

revolucni tribunal slechtice bez milosti pod gilotinu, 

ale nikde jsem necetl (mozna, ze nejsem dost scetly) 

o rafinovanem muceni a vynucenych pfiznanich, o tezce

stravitelnem sebeobvinovani.

Co se to stalo? Co se to stalo s rev,olucnim nasilim? 

Odk,ud se do neho vplizil patologicky .sadismus? 

-0-
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Co se stalo? 

Marxiste, ti dne!ini ceskoslovensti, pri vyberu zdroju 

pro vhodne citcity leccos vynechcivaji; napfiklad take 

marxistu, jako byl Dashiell Hammett. Napsal zajimavy 

roman Ruda zei'i. a Louis Aragon o nem prohlasil, 

ze je to nejdokonalejsi analyza vzniku fasismu. Majitel 

dolu v tomhle romcine pozve si do hornickeho mesta 

Personvmu tfi gangsterske tlupy, aby mu za penezitou 

odmenu pom.ohl.y potlacit stcivkujici horniky. Gang

stefi odvedou prvotfidni prcici a delnici za chvili ani 

neceknou a pficinlive makaji za podminek stanovenych 

kapitalistou. Jenomze se stane divnci v·ec. Kdyz gang

stefi dostanou zaplaceno a maji odejit, neodejdou. 

Ovladli totiz mesto. Zalibilo se jim tam. Kapitalista 

je pr.oti nim bezbranny. Vlcidu nad Personvillem 

pfevzali gangstefi. 

Temef pfesne tak se to ve skutecnosti stalo v na

cistickem N emecku; to neni analogie, ale historicky 

jakt jakoby provedeny podle Hammettova scencife. 

Dosadime-li vsak za kapitalistu stranu vlcidnouci ta

kovou monopolni moci, ze se nakonec soustfedila v· 

rukou nekolika mcilo lidi, nebo dokonce jedineho clo

veka, a za gangstery tajnou policii, mcime analogii 

moznci pfesnejsi nez ruzne analogie Vladimira Iljice. 

Kde se vsak vzali gangstefi v hnuti, vyvolanem v 

zivot tovarnikem a ucencem, ktefi mist.a aby na vsechno 

kaslali a ·uzivali si radovcinek snadno pfis'tupnych 

jejich tfide, venovali se boji o spravedlnost pro chude? 

-0-

Vyznacovali se onou krasnou nezaujatosti a oddanosti 

pfisne spravedlnosti, jakou se honosi lide, ktefi zacha

zeji se smrti a sami nejsou v nebezpeci smrti. Slysel 

jsem, pfed Onorem 1948 i po nem, mluvit o revolucnim 

ncisili, kultivovane ·universitni profesory,_ uslechtile spi

sovatelky a idealisticke nadsence v modrych kosilich, 

mezi nimiz byly i divky ze ,.zlate mlcideze", ktere se
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staly cestnymi proletarkami, ale nepfestaly se bat mysi. 

Nikdo z nich ovsem pozdeji to ncisi!i osobne neprovadel; 

toho neby!i schopni. Na nasi!i 'tedy bylo nutno zjednat 

si nasilniky; lidi, jimz nedelalo potize uzivat obusku, 

ani poslusne sehrat roli justicniho vraha podle dodaneho 

scencife. Nikoli Hammettova. Avsak: neuplatnil se i v 

Ceskosl,ovensku, a zejmena v· jeho ,,napravnych zarize

nich", do znacne miry scenlif nazvany Ruda zen? 

Snad na tom cast viny nese i jednostranna lektyra 

tech kultivovanych profesoru a uiilechtilych spisova

telek, 'tech mlcidencu a panen ve svazcickych uniformcich. 

Sotva kdo z nich se asi zamyslel nad romanem onoho 

reakcniho liberala a polskeho sovinisty Josepha Con

rada Na ocich Zapadu, uz z rok·u 1911, kde by si byli 

mohli, uz pfed rokem 1948, pfecist napfiklad: ... ve 

skutecne revoluci nedostanou se do popfedi nejlepsi 

lide. Nasilna revoluce nejprve padne do rukou uzkopr

sych fanatiku a pokryteckych tyranu. Potom je vy

stfidaji okazali intelektualni ztroskotanci doby. To js.ou 

velitele a vudci. Vsimli jste si jiste, ze proste lumpy 

jsem vynechal. Svedomite a spravedlive, uslechtile, 

humanni a oddane povahy; nesobecti a inteligentni 

lide mozna uvedou hnuti v zivot - ale pak se jim 

vymkne z ruky. Oni nejsou vudci revoluce. Oni jsou 

jeji obeti: obeti znechuceni a rozcarovani - .::asto 

vycitek svedomi. Nadeje groteskne zrazene, idealy 

zkarikovane - to je definice revolucniho uspechu. 

V kazde revoluci byla srdce zlomena takovymi uspechy. 

-0-

Ale stalo se. V Ceskoslovensku byla v race 1948 

provedena nasilna revoluce pfesne podle vzoru vyzkou

seneh.o ve zcela jine spolecnosti, se zcela jinou in

telektualni a politickou tradici, ve zcela jine situaci, 

pfi zcela jinem stupni socialni bidy. N ejtragictejsim 

nasledkem teto velmi casto velmi bezhlav·e irnitace byly 

veci zcasti popsane v teto knize. Krome jineho nazna-
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cuji tyto dokumenty vymluvne, kdo nejfosteji je vlastne 

ta ,,burzoazie" nejhufe postizena diktaturou ,,proleta

riatu" ve vyspele zemi, jako bylo Ceskoslovensk.o. 

Konkretne ilustruji napfiklad sucha fakta statistik, 

podle nichz tfeba v roce 1952 - tedy kdyz vrcholil 

,,tfidni" boj - bylo pro politicke delikty zatceno 5962 

delniku, 3162 zamestnancu, 1080 rolniku, 554 k·ulaku 

a 32 velkostatkafu a !Hechticu: dohromady 10790 lidi. 

Pfes polovinu z nich js.ou tedy delnici (a to jeste pred 

,,zburzoaznenim" delnicke ·tfidy nucenou proletarizaci 

burzoazie, jiz dneiini prazsti ideologoV'e vysvetiuji ma

sovou podporu Dubceka) i a ty, jez statistika oznacuje 

za ,,zamestnance" a ,,rolniky" a oddeluje je od ,,kulaku" 

a ,,velkostatkafu", sotva take lze pfip.ocist k ,,vyko

fisfovatelum". Tak se, dokumenty naiii knihy, velmi 

konkretne a v pojmech krve, slz a znicenych zivotu 

odhal·uje tragicky nasledek one pochybne Leninovy 

analogie s klasickym starovekem. ,,Cestne proletafe" 

pfitom zadna statistika nezachycuje. 

,,Tfidni" spravedlnost se tu pfivalila na drobne, 

nechapajici a cestne lidi, ktefi prave V'yvazli zivotem 

z ,,novoevropske" spravedlnosti; kdo od nich, probuh, 

mohl zadat, aby se vzdelali v marxleninismu natolik, 

ze by byli schopni rozeznavat sofisticke nuance ruznych 

biti a kopancu? Dokument za dokumentem odkryva 

tento uzas spravedlivych, des nevinnych a nevedomych, 

tuto zatrpklost oklamanych, nebof tak mnozi z nich 

byli idealiste ve viiech vyznamech toho p_ojmu: mezi 

nejpostizenejiiimi byli pfisluiinici domaciho i zahra

nicniho odboje, a dokonce i dobrovolnici Interbrigad. 

Jako by neiistale zasli: co se to deje s narodem, se 

spolecnosti, jiz jeiite nedavn.o fidil kultivovany uni

versitni profesor? 

Jini kultivovani universitni profesofi, misto aby si 

mezi svymi cetnymi zajmy nasli taky cas na zaji!iteni 

neceho na zpusob skutecne pfevych_ovy pro obeti 

tfidni justice ve smyslu svych idealu, venovali se 
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spise osobnim kariertim.* Ve state, ktery za prvnich 

dvacet let sve existence popravil pouze pet loupeznych 

vrahu, dostoupil za pouhych pet let po pfevzeti moci 

stalinisty pocet popravenych tfimistne cislice. Kolik 

mezi nimi bylo loupeznych vrahu, nevim, ale myslim, 

ze velmi, velmi mtilo; jestli vubec nejaci. Nebot vizte 

t·uto kniha, abyste vedeli, kam na stupinku spolecen

s kych hodnot zafozoval ten rezim vrahy. 

-o-

Jiste, strana, kterti zavinila tohle a jine, mene krvave, 

ale take nepekne veci, udelala take leccos dobreho. 

C i .s t e e k .o n o m i  c k y vza'to vznikl v Ceskosloven

sku jakysi socialismus. A to byl ztiklad, z nehoz bylo 

mozno vyjit. Spolecnost zan zaplatila straslivou, podle 

meho ntizoru zcela neumernou cenu, ale cena byla za

placena a Lide, pokud jsem je znal a pokud mohu 

odhadnout z reakce vefejnosti na rok 1968, se neh.odlali 

zfict toho, za co tak draze zaplatili: ,,I kdybych mohla 

verit vsemu, co jste mi rikal," odpovidti idealistickti 

slecna Haldinovti v Conradove romtine hned pote, co 

Razumov pronesl cit.ovanou filipiku proti revoluci, 

,,stejne bych nemyslela na sebe... Skutecny pokrok 

musi pfijit az potom. A pro ten se najdou vhodni lide. 

* V teoretickych diskusich kolem Onora 1948 se v je
jich kruzich mluvilo o represi za vyuziti moderni
penologie, jez vysvetluje a vych.ovtivti, nikoli tres'tti.
Pozdeji se o tom mluvit pfestalo. Pak, zactitkem se

destitych let, se zase zacalo, a jeden prokurtitor mi
velmi nadsene vykltidal, jak v nasich veznicich nyni
vezni dosttivaji dovolenou domu, jak se zfizuji ,,man
zelske" cely pro ntivstevy manzelek atd. Pozdeji jsem
zjistil, ze tento prokurtitor kdysi fungoval v pr.ocesu
s Miladou Hortikovou. Jeste pozdeji zesilel a pokusil
se zavrazdit vlastni manzelku. Dovolene a manzelske
cely se zatim, pokud vim, uskutecnily v penologickych
institucich ve Skandintivii a sem tarn ve Spojenych
sttitech.
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Jsou uz mezi nami. Clovek na ne pl'ijde mezi nena

padnymi, jsou neznami, pl'ipravuji se ... " 

Tahle pasaz mi vzdycky velmi pfipominala stano

visko K 231 k potitice dubcekovcu a k situaci ceskosl,o

venske spolecnos'ti. 
-o-

Lenin, mezi svymi cetnymi dary, mel take dar 

jedovateho jazyka. Vic nez jini ovltidal umeni zesmes

ni't protivnika tak, ze v homerskem smichu leninovcu 

se mnohym lidem ztraci fakt, ze leckdy ti Leninem 

zesmesneni protivnici meli take pravdu. 

Karel Ka11tsky je dnes pro vetsinu lidi, kteri si 

fikaji revolucionafi, vynzen; na tom vyfizeni ma 

Lenin vie nez lvi podil. Ale v Kautskeho knize Dikta

tura proletariatu je taky tahle pasaz : Rezim, ktery 

je tak hluboce zakofenen v lidu (jako socialismus), 

nema nejmensi duvod omez.ovat demokracii. Neobejde 

se vzdycky bez nasili v tech pfipadech, kde je uzito 

nasili, aby byla potlacena demokracie. Na nasili lze 

odpovedet pouze nasilim. Ale rezim, ktery vi, ze jej lid 

podporuje, pouzije nasili, jenom aby demokracii o c h r a

n i 1, ne aby ji z n i c i 1. Byla by proste sebevrazda, 

kdyby se takovy rezim pokusil zlikvidovat svou nejspo

lehlivejsi zakladnu - vseobecne hlasovaci pravo, ten 

hluboky zdroj vysoce moralni autority. 

Lenin si prave z teto pasaaze, po svem zvyku, dela 

chytrou legraci; ale v situaci Ceskoslovenska z roku 

1948, a jeste vie Ceskoslovenska z roku 1968, nezni 

Kautskeho slova tak hloupe. Kautsky argumentoval, ze 

pojem diktatury proletariatu je neudrzitelny, protoze 

tffda nemuze v1adnout; vltidnou jen ,,organizace", jen 

,,strany". Lenin mu na to fekl, ze je to ,,nesmysl". 

Kautsky videl v Lenin.ave koncepci diktatury prole

tariatu jenom novo·u formu ruskeho absolutismu. Lenin 

mu rekl, ze je pitomec. Leninovi rusti dedici, ktefi 

zformulovali ,,doktrinu o omezene svrchovanosti socia.-
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listickych stcitu", tenhle Kautskeho odhad poklcidaji 

dodnes za nejvetsi urcizku. 

A zase : nebudeme pplemizovat, kdo mel v tomto pfi

pade pravdu, zda Lenin nebo Kautsky. Ti z ncis, kterym 

je aspon deset, se pamatuji na ,,bratrskou pomoc" a 

mohou proto vec posoudit podle sve zkusenosti, podle 

sveho filosofickeho nat-urelu a podle sveho svedomi. 

-o-

Pokus o socialistickou demokracii, jiz dubcekovci dali 

netaktickou ncilepku ,,socialismus s lidskou tvciri", 

ideove (a idealisticky) vyvrcholil ncivrhem na Zakon o 

vseobecnem smiru, ktery predlozil K 231. Jim se v'lastne 

ti, kteri za ceskoslovensky ekonomicky socialismus 

zaplatili nejvyssi cenu, zi'ekli prciva na pomstu a neso

becky se pi'ihlcisili ne k niceni, ale k budovcini na zcikla

dech, jez stmelila doslova jejich krev a pot. Jakoby 

z ducha tohoto navrhovaneho zcikona znovu promlou

vala slecna Haldinovci: Vefim, ze budoucnost bude 

milosrdna k nam vsem. Revolucionar a reakcionar, obet 

a kat, zradce a zrazeny, vsem se dostane stejneho 

slitovani, az konecne z cerneho nebe vytryskne svetlo. 

Dostane se jim slitovani a budou zapomenuti : protoze 

bez toho nemuze byt svornosti ani lasky. 

-0-

Jenomze slecna Haldinovci je vysnenci bytost velkeho 

spisovatele a spolecensky v·yvpj, jak znovu a znovu 

opakovali klasikove marxleninismu, je nerovnomerny. 

Tak bylo patrne nejvelkorysejsi spolecenske gesto v 

dejincich moderniho socialismu .srazeno pcisy tanku, 

ktere do zeme Komenskeho, z jeh.oz ust pochcizi heslo 

K 231, vyslala zeme, jez dle slov ruskeho bcisnika 

Josifa Brodskeho poklada sve obcany bud' za otroky, 

nebo za nepratele, a kde dnes ,,zitra" znamenci tolik, 

co v Ceskoslovensku ,,vcera". Snad si muzeme dovolit 
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tuto ir.onickou parafrazi, ktera vsak - jestlize se nad 
ni zamyslime - vyjadfuje take urcitau nadeji. 

-o-

Jenze zatim se do Ceskoslovenska vratil pfedV'cerejsek, 
zachyceny v dokumentech teto knihy; mozna sofistiko
vanejsi, ponekud pouceny, ale v podstate stejny. V kri
minalech se uz t,olik nemlati (jenze trochu se tam 
mlati porad, jak vypovidaji ociti svedci), ale krvavi 
soudci jsou znovu na starych mistech, krvavi vysetro
vatele se uplatnuji u film-u a jinde, soudni .system je i 

nadale orweUianska fraska. Sibenice (zatim) zahaleji; 
jaky duch to vsak asi promlouva z versu stranickeho 
basnika Karla Bouska, otistenych 20. cervna 1972 
v Rudem Pd.vu, a doporucujicich vhodny trest pro 
unosce cs. letadla, v nemz byl pfi po'tycce zabit pilot : 

Potupna katovska smrt 

Smrt v opovrzeni 

temna ·smrt zabijaku 

Smrt do zesileni. .. 

Jmenem zivota ... 

Takovehle verse mohl sotva napsat nekd,o jiny nez 
clovek, jemuz vidina katovy opratky (na cizim krku) 
zpusobuje rozkos primo hmatatelnou. Clovek, jenz 
v ziv.ote neslysel o Camusovi a jeho otfesnych argu
mentech. Clovek, jenz by se ji.s•te chodil divat na praci 
gilotiny do prvni fady a asi by nevahal pfihlasit se 

dobrovnlne do funkce, do niz se hlasil pfislusnik na 
str. 50 teto knihy. V dobe, kdy mlci Seifertove, hovofi 
basnici takovychto 6d. 

A 6da lepkave konci : 
V plynuti cervnovych dnu 

pak klidne rozemnu 

na lukach opet trochu sfasten 

kvet kopretiny ... 

Kdo by si nad takovymi versi nevzpomnel na nesmr
telnou Chaplinovu metaforu diktatora rozneznujiciho se 
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nad Beethovenem bezprostredne po tom, co zastreliL 

posetileho vynalezce ? Kdo z tech, kteri za svuj kratky 

ziv'Ot zazili uz dvakrat ,,zadnymi zakony neomezen.ou" 

absolutni vladu ,,potupne katovske smrti", by .si nevzpo

menul na ony kvetiny mnouci otce rodin, zamestnane 

reditel.ovanim v Auschwitzu a v· Buchenwaldu ? Lze se 

potom divit, ze kdezto nejvetsi kapitalisticky stat sou

casnosti trest smrti rusi, zachranila v roce 1971 nekolik 

nesfas'tnych leningradskych zidu jen ta historicka ir.o

nie, ze soucasne s nimi od.soudil na sibenici nekolik 

nesfastnych spanelskych delniku fasisticky dikta.tor 

Franco, a tak se leningradska smrt do zesileni jmenem 

zivota nekonala, protoze by Francovu a Breznevovu 

spraV'edlnost uvedla do prilis neprijemne analogie, 

patrne presnejsi, nez jsou nekdy ty leninske. 

-0-

Druhy ceskoslovensky experiment v m.odernim huma

nismu byl znicen druho·u cizi intervenci, a my nevime, 

kam se riti soucasny svet. Verim, ze kdo si precte tuto 

knihu s otevrenou mysli, pozna, ze neni namirena 

proti sociaLismu, nemyslime-li jim soucasnou ceskoslo

venskou karikaturu, stejne jako proti nemu nebyl zame

fen program K 231. Spise naznacuje, ze neoddelitelnou 

soucasti kazdeho systemu socialni spravedlnosti jsou 

ctyri Rooseveltovy svobody a ze v Ceskoslovensku 

z roku 1948 bylo tragickym omylem - a v konecnych 

dusledcich i zlocinem - je tak brutalne omez,ovat. 

Tato kniha neni argument poskytnuty reakcionafum 

sveta, ale pramen, ktery by meli studovat a vyuzivat ti, 

jimz jde o co mozna nejspravedlivejsi rad lidskych veci. 

Josef Skvorecky 
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148-756-5 Schweizerische Kreditanstalt, Swiss Credi�
Bank, Zi.irich.

3) Mezinarodni postovni poukazkou (International
Money Order Mandat de Foste International). 

4) V hotovosti a kanadskych nebo US dolarech -
v tom pfipade poslete vsak radeji doporucene ! 

4) Zijete-li v Kanade, neho USA take osobnim sekem.
POSTOVNf POUKAZKY I SEKY VYPISUJTE NA : 
WELFARE ASSOCIATION OF FORMER CZECHO

SLOVAK POLITICAL PRISONERS (CAN ADA).. 

Posiiat je muzete na jednu z techto adres : 
Bud': Welfare Asspciation of Former Czechoslovak 

Political Prisoners, P.O. Box 1219, Terminal .,A", 

Toronto M5W 1G2, Ont., Canada, 

nebo : 168 Publikers Toronto, Box 695, Postal Station 

.,A", T.oronto, Ont., M5W 1G2 Canada. (seky a post. 
poukazky vsak na tuto firmu NEVYPISUJTE !) 

Cisty zisk z knihy, ktera vznikla dobrovolnickou praci, 
bude poukazan na Socialni fond pro podpory byv. 
politickych veznu, ktery je zfizen u Socialniho sdruzeni 
CS. politickych veznu V Torontu. 

Cokoli poukazete nad stanovenou cenu, bude 
rovnez vyplaceno ve prospech uvedenych fondu. 




