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Dar věnovaný památce Ireny Hynkové

Výstavu Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů připravila společnost Člověk v tísni 
ve spolupráci s Národním archivem. Je jednou z doprovodných akcí v pořadí již třetího roč-

níku projektu Příběhy bezpráví, který prostřednictvím filmových projekcí a následných 

diskusí přibližuje žákům a studentům základních i středních škol poválečné období česko-

slovenských dějin.





Lágr postavený na Václavském náměstí pod sochou světce, patrona české země, má sym-

bolický význam. Zastupuje desítky skutečných lágrů, jimiž bylo poseto komunistické 

Československo. V prostoru obehnaném ostnatými dráty je umístěno několik desítek foto-

grafických portrétů pocházejících z vězeňských spisů bývalých politických vězňů. Při jejich 

výběru jsme sledovali v podstatě jediný cíl: chtěli jsme ukázat, jak široké bylo spektrum 

perzekuovaných občanů. Pronásledováni a vězněni byli ti, kteří proti režimu odvážně vy-

stoupili – političtí oponenti KSČ, spolupracovníci západních tajných služeb, odbojáři. Vedle 

nich také komunisté, kteří prohráli v mocenských vnitrostranických zápasech. Většinu osa-

zenstva lágrů a věznic však tvořili jiní lidé: vojáci ze západní i východní fronty, katoličtí 

kněží, členové církevních řádů, skauti, živnostníci, tzv. kulaci, příbuzní jiných zatčených. 

Muži i ženy, studenti i lidé ve věku jejich prarodičů, intelektuálové i prostí zemědělci a děl-

níci, lidé z měst i z venkova. Za mřížemi se ocitli za to, čím byli, kým se narodili, jak žili; 

totalitní režim v nich viděl potenciální hrozbu, chtěl jejich majetek, potřeboval „použít“ je-

jich životy.

Doprovodná publikace, kterou držíte v ruce, obsahuje vedle portrétů také krátké texty při-

bližující okolnosti uvěznění a období života, které tito „muklové“ strávili v kriminálech 

a pracovních táborech. Texty byly zpracovány na základě informací obsažených v osobních 

vězeňských spisech. Do publikace jsme zařadili také některé archivní materiály: opisy roz-

sudků, vstupní dotazníky, seznamy věcí odevzdaných při nástupu trestu, pravidelné posud-

ky a hodnocení sepisované náčelníky věznic, protokoly o výpovědích, hlášení ke kázeňským 

řízením, přehledy pracovního zařazení, nařízení k eskortě do jiné věznice, soupisy kázeň-

ských trestů, povolených návštěv, balíků… Uvedené materiály mají mimořádnou výpověd-

ní hodnotu; přinášejí svědectví nejen o životních podmínkách ve věznicích a lágrech, ale 

i o fungování mechanismů „lidově demokratické“ moci, odrážejí celkovou atmosféru naší 

nedávné minulosti. Většinou jsou psány neosobním jazykem, nezvratné a bolestné zásahy 

do lidských životů jsou zaznamenány cynickými formulacemi. Lidská bytost se stává pou-

hou „položkou“, s níž je možné libovolně manipulovat. Protipól těchto strohých a bezcitných 

úředních dokumentů pak představují často neodeslané či nedoručené dopisy vězňů a jejich 

blízkých, které se ve spisech rovněž dochovaly, včetně dopisů na rozloučenou psaných něko-

lik hodin před popravou.

Všechny vězně, jejichž portréty jsou zde prezentovány, spojuje to, že se stali oběťmi totalit-

ní justiční zvůle. A ještě něco mají společné – odvahu, mravní sílu, vytrvalost, nezlomnost, 

které v drtivé většině prokázali. Podobný osud jako oni přitom měly i tisíce dalších českoslo-

venských občanů – jim všem je výstava věnována. Jsme přesvědčeni, že jejich osudy je třeba 

připomínat jako samozřejmý projev úcty i jako odkaz budoucím generacím.

Při listování následujícími stránkami bude většina z nás zřejmě zažívat podobné pocity – 

pocity zmaru, zděšení, vzteku, smutku i obdivu. A asi si začne klást i podobné otázky. Kde 

se ve vězněných vzala ta síla, síla vydržet, nepodlehnout? Jak bych já sám obstál v podobné 

situaci? Co způsobilo, že někteří lidé byli schopni se dopouštět na druhých takových zvěr-

stev za víceméně nečinného přihlížení tisíců dalších? Jak se změnila naše společnost za těch 

pár desetiletí? Může se něco podobného opakovat? Univerzální, správné odpovědi a řešení 

neexistují. Přesto je důležité se ptát.

Děkuji všem, kdo se na přípravě výstavy a publikace podíleli.

Karel Strachota

ředitel projektu Příběhy bezpráví
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FRantIšEK BaBÍčEK

František Babíček (* 1915) pocházel z rolnické rodiny. Po absolvování gymnázia pokračoval 

ve studiu filozofie v Nizozemsku, během druhé světové války byl internován a po složitých 

peripetiích dokončil v roce 1943 teologická studia v Praze. Jako kněz pak působil na něko-

lika místech. V roce 1947 byl ustanoven představeným kláštera na Svatém Hostýně, odkud 

byl v září 1949 odvolán a přešel na Velehrad.   V   Na Velehradě byl 5. října 1949 za-

tčen a vzat do vazby v Uherském Hradišti. Byl obviněn z toho, že při konání pouti na Sv. 

Hostýně ve dnech 30. a 31. července 1949 odmítl dát svolení k vedení bohoslužby knězem 

A. Ungerem z Orlové, který se nemohl prokázat celebretem, tj. potvrzením od svého ordi-

náře, že není zatížen církevním trestem. A. Unger byl v té době pod ochranou politických 

fun kcionářů, protože se zapojil do práce v Katolické akci, která byla příkladem „kladné spo-

lupráce církve se státem“.   V   Státní soud v Praze odsoudil pátera Františka Babíčka 

dne 15. září 1950 za zločin velezrady k deseti letům odnětí svobody, odnětí čestných občan-

ských práv a ke konfiskaci majetku. Jeho čin byl označen za napomáhání cizí nepřátelské 

moci s cílem rozvrátit Národní frontu a lidově demokratické zřízení. Ještě před jeho od-

souzením se více než šedesát farníků z Velehradu obrátilo na prezidenta republiky s pros-

bou o osvobození jejich faráře, který se těšil „velké přízni věřících pro svoji vzácnou povahu a lido-

vý charakter, jakož i nepolitické vystupování“.   V   František Babíček, vězněný převážně 

ve Valdicích, byl propuštěn na svobodu 5. října 1959.
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ludmIla BuRIanoVÁ

Ludmila Burianová (* 1921) vyrostla ve skromných poměrech. Absolvovala lékařskou fakul-

tu a pracovala na chirurgickém oddělení. Měla čtyři sourozence, přičemž dva bratři pů-

sobili jako kněží. Jeden z nich, Bohuslav, v roce 1949 veřejně přečetl zakázaný pastýřský 

list, byl za to zatčen a za půl roku propuštěn na amnestii. V roce 1950 uprchl do zahraničí, 

poté se tajně vrátil a převedl přes hranice řadu osob, převážně kněžích. V roce 1951 ho za-

tkla Státní bezpečnost a později byl odsouzen k dvaceti letům vězení.   V   V době 

jeho ilegálního pobytu na území ČSR se s ním L. Burianová stýkala a pomáhala mu. Dne 

14. dubna 1952 byla zatčena a obviněna mimo jiné z toho, že se spolu s představenou kláš-

tera v Krnově pokusila zorganizovat útěk řeholnic do zahraničí, což se jí nakonec nepoda-

řilo. Další obvinění spočívala v tom, že byla informována o ilegální činnosti svého bratra 

Bohuslava a při jeho návratu ze zahraničí se o něho starala. Státní soud v Praze ji za vele-

zradu odsoudil k šesti letům vězení, ke konfiskaci jmění a ztrátě čestných občanských práv 

na dobu pěti let.   V   Při nástupu do vězení popsala tato tichá a laskavá žena v do-

tazníku pohnutky své „protistátní činnosti“ takto: „Láska k bratrovi mně bránila, abych ho šla 

oznámit na StB, když se vrátil ze zahraničí.“ Po případném propuštění se chtěla věnovat lékař-

ství, ke kterému „celým srdcem a celou duší lnula během studií a zaměstnání“. Lékařská praxe jí 

ve vězení nebyla umožněna a rovněž po odchodu na svobodu jí bylo vykonávání jejího po-

volání na několik let odepřeno.   V   Propuštěna na svobodu byla dne 9. července 

1957. Návratu bratra Bohuslava se však nedočkala – zemřel ve věznici na Mírově, údajně na 

zápal plic.
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jan dolEjšÍ

Jan Dolejší (* 1926) byl nadaný student strojní fakulty ČVUT a člen národně socialistické 

strany. V roce 1949 byl kvůli členství v této straně při politických čistkách z vysoké ško-

ly vyloučen, což bylo odůvodněno tvrzením, že dosahoval špatných studijních výsled-

ků.   V   Právě na takové lidi, které režim postihl mezi prvními, se zaměřova-

la Státní bezpečnost. Hned v roce 1949 kontaktovali Jana Dolejšího agenti-provokatéři StB 

a předstírali, že jsou členy protistátní skupiny. Mladý muž jim uvěřil a souhlasil s tím, 

že se stane členem skupiny, bude podávat informace o náladách obyvatelstva a působit jako 

spojka.   V   Následně byl zatčen, z těchto skutků obžalován a posléze uznán vin-

ným s tím, že jeho cílem mělo být zničení nebo rozvrácení demokratického zřízení a hos-

podářské soustavy Československa. I sama prokuratura připustila, že se do žádné činnosti 

aktivně nezapojil, neboť mu to okolnosti ani neumožnily. Za jedinou větu, pouhý slib cíle-

ně získaný spolupracovníky StB, byl Jan Dolejší v srpnu 1952 odsouzen za velezradu na je-

denáct let k těžkému žaláři, byl mu vyměřen vysoký peněžitý trest a veškerý jeho majetek 

byl zkonfiskován.   V   Trest si odpykával tak jako mnoho dalších politických vězňů 

v nápravněpracovních zařízeních v uranových dolech na Jáchymovsku. V táboře Svatopluk 

byl přidělen k práci bezprostředně ohrožující život. O jeho „převýchově“ hovoří posudek 

nápravného zařízení: „Vědomí viny žádným způsobem nedává najevo a chová se v této otázce tak, 

že vzniká dojem, že je na svou trestnou činnost hrdý.“   V   Na svobodu byl Jan Dolejší pro-

puštěn 15. února 1957, tedy v době, kdy se věznění na jeho zdraví již těžce podepsalo. Časem 

ho postihla nemoc z ozáření, na jejíž následky zemřel.
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RudolF antonÍn dVoRSKÝ

R. A. Dvorský (* 1899) patřil k nejúspěšnějším hudebníkům meziválečného Československa. 

Začínal ve 20. letech jako zpěvák v pražském kabaretu Červená sedma, v roce 1929 založil 

vlastní orchestr The Melody Boys, který se záhy stal předním českým tanečním souborem 

a vedle tradiční dechové hudby interpretoval i moderní taneční hudbu – jazz a swing. V roce 

1936 založil R. A. Dvorský hudební nakladatelství, které vydávalo mimo jiné písně Voskovce 

a Wericha. Dvorský též ztvárnil několik rolí ve filmu (Krb bez ohně, Kristián) a k desítkám 

dalších snímků nahrál hudbu. Jeho tvář s knírkem a nezbytným motýlkem se stala jedním 

ze symbolů prvorepublikové elegance.   V   Po únoru 1948 bylo Dvorského hudební 

vydavatelství znárodněno. V létě 1950 se pokusil se skupinou přátel uprchnout z komunis-

tického Československa dopravním letadlem, které měli unést tři piloti Československých 

aerolinií. Plánovaný útěk se však nezdařil a jeho aktéři, kteří na louce nedaleko Prahy mar-

ně čekali na letadlo do svobodného světa, se rozešli domů.   V   Komunistická taj-

ná policie se o tři roky později o plánu dozvěděla a začala jeho účastníky sledovat. R. A. 

Dvorský byl 16. září 1953 zatčen a obviněn nikoliv z pokusu o opuštění republiky, ale přímo 

z velezrady. V průběhu soudního líčení v únoru 1954 soud konstatoval, že R. A. Dvorský „ne-

měl rozhodně kladného poměru k lidově demokratickému řádu“ a že „jeho sympatie a obdiv patřily vždy 

západu a jeho kultuře“. Původní rozsudek pětiletého žaláře později Nejvyšší soud s přihléd-

nutím ke zhoršenému zdravotnímu stavu odsouzeného zmírnil na tři a půl roku. Součástí 

trestu byla konfiskace celého jmění a ztráta čestných občanských práv po dobu tres-

tu.   V   Jako tisíce dalších politických vězňů byl i R. A. Dvorský ve vězení vystaven 

šikanování a ponižování. Bachaři mu odmítali vydávat balíky zasílané příbuznými a ká-

zeňsky ho trestali za nedovolené vyučování angličtiny.   V   Dne 10. května 1956 byl 

R. A. Dvorský vzhledem k těžké nemoci propuštěn na svobodu. Zemřel 2. srpna 1966.
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luBomÍR dVoŘÁK

Lubomír Dvořák (* 1924) se narodil v rodině ředitele obecné školy v Albrechticích. Válku 

prožil v Brně a v roce 1944 se zapojil do protiněmeckého odboje rozmnožováním a rozši-

řováním letáků. V roce 1947 složil přijímací zkoušky na Vojenskou akademii v Hranicích 

a po jejím absolvováním byl zařazen k pěšímu pluku v Benešově, přemístěnému později 

do vojenského prostoru Boletice u rakouských hranic.   V   Po únoru 1948 nesou-

hlasil s perzekucemi a čistkami v armádě. Jeho protikomunistické postoje posílilo i násil-

né združstevňování, které postihlo jeho vzdálenější rodinu, a případ Babice, ve kterém bylo 

na základě vykonstruovaných obvinění odsouzeno několik lidí k trestu smrti. Jeho názo-

ry dále podpořilo vyloučení některých spolužáků z Vojenské akademie pro jejich politické 

názory a původ. Na začátku padesátých let se Lubomír Dvořák v Jihlavě podílel na vytvá-

ření protistátní skupiny v armádě. V této době pomohl při přechodu hranic několika oso-

bám, jimž hrozily perzekuce. Převedl přes hranice i dva důstojníky, kteří za války bojova-

li v západní armádě.   V   V květnu 1954 byl Lubomír Dvořák zatčen v Praze, kde 

se účastnil příprav na slavnostní vojenskou přehlídku. Za trestné činy vyzvědačství a vele-

zrady byl dne 23. prosince 1954 odsouzen k doživotí. Trest si odpykával v Jáchymově a poz-

ději na Bytízu u Příbrami, kde se neúspěšně pokusil o útěk. V roce 1965 soud zamítl jeho žá-

dost o propuštění.   V   Z vězení byl propuštěn až po čtrnácti letech dne 9. května 

1968 na základě amnestie prezidenta republiky.
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VÍt FouSEK

Československý olympionik Vít Fousek (* 1913) pocházel z rodiny sezonního dělníka, kte-

rý obhospodařoval tři hektary. Nikdy nebyl organizován v žádné politické straně. V roce 

1939 se oženil, brzy se ale rozvedl, celý majetek nechal bývalé manželce a vybudoval si 

nové hospodářství ve Vlachovicích.   V   Vít Fousek se od dětství věnoval lyžař-

ským sportům. Dvakrát se účastnil zimních olympijských her, v roce 1938 se stal mistrem 

republiky v běhu na lyžích na 50 km a v letech 1938 a 1946 byl členem mistrovské štafe-

ty.   V   Státní bezpečnost zatkla Víta Fouska v Jihlavě 26. května 1953. Krajský 

soud v Jihlavě jej spolu s dalšími čtyřmi lidmi (tzv. protistátní skupina Menšíková a spol.) 

odsoudil za to, že „ve Vlachovicích a jinde se spolčili, a to Vladimír Ptáček na jaře 1950 s dalšími oso-

bami, všichni pak od prosince 1950 s uprchlým protistátním zločincem Musilem, případně s dalšími oso-

bami a navzájem k pokusu o zničení lidově demokratického státního zřízení republiky, které je zaručeno 

ústavo, tím, že ve vzájemné součinnosti přechovávali protistátně činné osoby a zahraniční agenty a po-

máhali jim k ilegálnímu přechodu státních hranic“. Někteří obžalovaní včetně Víta Fouska měli 

dále „vytvořit skupinu k udržování spojení mezi protistátně činnými osobami v republice a zahranič-

ní agenturou“. Tresty pro členy skupiny se pohybovaly v rozmezí od devíti do osmnácti let. 

Vít Fousek byl v lednu 1954 odsouzen za velezradu k devíti letům odnětí svobody, propad-

nutí majetku a ztrátě čestných občanských práv na tři roky.   V   Vít Fousek pro-

šel vězeními v Jihlavě, v Praze na Pankráci a nápravněpracovním táborem Vykmanov C 

na Jáchymovsku. Jeho pracovitost se projevila i ve vězení, kde pravidelně vysoko překračo-

val stanovenou normu.   V   Propuštěn byl na amnestii v květnu roku 1960.
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