
ZBYšEK PEtRžÍlEK

Zbyšek Petržílek (* 1932), syn poštovního podúředníka, byl mladý, talentovaný student. 

V roce 1950 odešel na vojnu, kde byl ve svých sedmnácti letech také zatčen.   V   Byl 

obviněn z množství zločinů – od roku 1950 měl být členem a později velitelem ilegální pro-

tistátní skupiny Děti Edvarda Beneše. V jejím rámci se měl dopouštět výroby a šíření štva-

vých protistátních letáků, navádět ostatní členy k rozbíjení majetku KSČ, účastnit se výro-

by fosforových náloží, zapálení státního statku v Třebošnici, sabotážních akcí v klihárně, 

jejíž byl toho času zaměstnancem, a dále sabotáží v neratovické továrně, přechovávat u sebe 

ukradené plány strojních zařízení, usilovat o spojení s dalšími ilegálními skupinami, a do-

konce měl být velitelem výcviku se zbraněmi. V jeho držení bylo údajně nalezeno větší 

množství zbraní. Podezříván byl rovněž z přípravy vražd příslušníků KSČ. Státní proku-

ratura obžalobu neustále měnila a rozšiřovala, ve skutečnosti byla většina obvinění zce-

la smyšlená.   V   V roce 1951 Státní soud v Praze odsoudil Z. Petržílka za velezradu 

k trestu odnětí svobody v délce tři a půl roku a k propadnutí veškerého majetku. Trest si od-

pykával v ústavu pro mladistvé v Zámrsku, kde pracoval v zámečnické dílně. Veškeré snahy 

o předčasné propuštění byly pro jeho údajnou „mimořádnou společenskou nebezpečnost“ 

zamítány. „Je treba pevnej ruky, aby sa z neho stal riadný pracujuci,“ píše se v jednom z posudků, 

který na něj byl vypracován.   V   Zbyšek Petržílek byl propuštěn na základě amne-

stie prezidenta republiky 2. září roku 1953.
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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.


