
daGmaR šImKoVÁ

Dagmar Šimkové (* 1929) bylo třiadvacet let, když si pro ni přišla Státní bezpečnost. 

V té době byla jednou z nejkrásnějších píseckých dívek. Měla ráda jazz, chtěla studo-

vat angličtinu a snila o cestě do svobodného světa. To bylo ovšem po roce 1948 nežádou-

cí.   V   D. Šimková byla obviněna, že ukryla v zahradě rodinné písecké vily dva 

kamarády – vojenské zběhy, kteří se chtěli dostat za hranice. Dále měla roznášet protistát-

ní tiskoviny a „soustavně se zabývat myšlenkou na ilegální útěk do nepřátelské ciziny“. Navíc, slovy 

tehdejších soudců, pocházela „z vyloženě buržoazní, třídně nepřátelské rodiny“. Byla obžalována 

z velezrady, vyzvědačství a z pomoci ke sběhnutí a Krajský soud v Českých Budějovicích ji 

12. února 1954 odsoudil k osmi letům žaláře. Prokurátora však popudilo chování nezlomné 

mladé dívky a trest se mu zdál nízký. Odvolal se a Nejvyšší soud Dagmar Šimkovou nakonec 

1. července 1954 poslal do vězení na patnáct let, zbavil ji čestných občanských práv na de-

set let a nechal jí zkonfiskovat majetek.   V   Prošla několika věznicemi. Přežít roky 

vězeňského života, nereálné pracovní normy, mizernou stravu a hlavně surovost nevzděla-

ných dozorců jí pomáhaly některé spoluvězeňkyně. Mezi nimi byla například bývalá uni-

verzitní profesorka Růžena Vacková, která jí i ostatním vězeňkyním přednášela o umě-

ní, učila je jazyky a společně se s nimi modlila. Krátce po svém odsouzení v srpnu 1955 

se Dagmar Šimková pokusila o útěk ze slovenských Želiezovců, jednoho z nejdrsnějších lág-

rů. Druhý den však byla chycena a vyneslo jí to zvýšení trestu o tři roky. Kvůli svému hr-

dému chování nebyla propuštěna na amnestii v roce 1960.   V   Z vězení vyšla až 

28. dubna 1966, strávila v něm tedy čtrnáct let. V roce 1968 emigrovala do Austrálie.
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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.


