
 

V své práci jsem se zabýval případem Dagmar Šimkové. Věnoval jsem se nejprve její 

trestné činnosti, zatčení a vazbě, následně pak vlastnímu procesu až po vynesení konečného 

rozsudku, době strávené ve výkonu trestu a podmínkám zde panujícím a v poslední části pak 

také rehabilitačním řízením v roce 1968 a v 90. letech. V úvodních kapitolách až po vynesení 

rozsudku jsem se zabýval také širším případem, akcí, která nesla dle pracovních dokumentů 

StB název „Zběhové“ a v níž se jednou z odsouzených stala právě Dagmar Šimková.  

Díky studiu množství archivních materiálů z Národního archivu a z Archivu 

bezpečnostních složek jsem dospěl k několika závěrům. Co se týče první části, jež je 

zaměřena na trestnou činnost Dagmar Šimkové, podařilo se mi vysledovat a rozplést červenou 

nit celého případu dvou zběhů, který nakonec v součtu zahrnoval více než dvacet osob z celé 

ČR, které byly odsouzeny v sedmi na sebe více či méně navazujících procesech. Vycházíme-li 

z dobových materiálů a především pak z rehabilitačních rozsudků v roce 1968 a 1969 

(zejména rozsudek s Věrou Černou), je nutným závěrem to, že přestože Dagmar Šimková 

vědomě vykonávala trestnou činnost, kterou vyjadřovala svůj nesouhlasný postoj 

s vládnoucím režimem a za niž byla odsouzena, tato její činnost rozhodně nebyla tak 

závažného charakteru, jak bylo v celém procesu zdůrazňováno, její společenská nebezpečnost 

- stejně jako prakticky všech dalších odsouzených - byla malá a její činnost neměla charakter 

velezrady či vyzvědačství.  

Dalším závěrem, který jsem v této věci na základě spisů jednotlivých obžalovaných 

v celkem sedmi procesech učinil, je, že se nejednalo o žádnou celostátní organizovanou 

špionážní, ilegální či jinou skupinu nebo síť, ale pouze o jednotlivé osoby, které v časové 

návaznosti poskytly dvěma zběhům úkryt a k tomu se v některých případech dopustily dalších 

politicky více či méně motivovaných trestných činů.  

Třetím závěrem, k němuž jsem při své práci došel, je závěr týkající se možné 

provokace případu ze strany StB. Oproti vstupní hypotéze, že případ byl v některých 

okamžicích StB provokován – k této domněnce mě vedla např. postava jistého Jiřího Horáka, 

dřívější zatčení Dagmar Šimkové než obou zběhů a další okolnosti případu. Nicméně po 

prostudování a zpracování mně dostupných materiálů, především pak dokumentů z ABS, 

mohu konstatovat, že, co je mi známo, případ vyprovokován nebyl a některé poněkud 

rozporuplné informace byly do případu zřejmě uměle doplněny, aby byla zvýšena 

společenská nebezpečnost jak Dagmar Šimkové, tak dalších odsouzených. Některé informace 

pocházející z výslechů lze – na základě následných výpovědí v roce 1968 a 1969 – také 



zpochybnit a domnívám se, že byly do spisu buď vloženy vyšetřovatelem anebo byli 

vyšetřovaní k jejich uvádění psychickým či fyzickým násilím či jeho pohrůžkou donuceni.  

Na základě všech těchto dílčích závěrů mohu za první část práce učinit souhrnný 

závěr, že přestože jednotlivé osoby skutečně vykonávaly velkou část aktivit jim 

přisuzovaných, míra jejich závažnosti byla často uměle vykonstruována a využita pro potřeby 

procesu a nejednalo se o vlastizrádné aktivity, v případě nedostatku důkazů byli obvinění 

minimálně pod pohrůžkou násilí nuceni k falešným přiznáním. Rovněž tresty, které jednotliví 

obvinění za svoji činnosti nakonec obdrželi, byly neúměrně vysoké vůči charakteru jejich 

činnosti. Tím tento případ naplnil pojem politického procesu. 

Ve druhé části jsem se v krátkosti zabýval také dobou výkonu trestu Dagmar Šimkové. 

V této části jsem se kromě sledování dalšího vývoje případu pokusil také na konkrétním 

příkladu Dagmar Šimkové představit hrůzné podmínky, které v tehdejších ženských věznicích 

panovaly. Na základě komparace tehdy platných právních předpisů, ať se jednalo o vězeňský 

řád či o jiné, s výpověďmi Dagmar Šimkové i dalších vězeňkyň, jsem došel k závěru, že stav 

v těchto věznicích byl v leckdy hrubém rozporu s právními ustanoveními a že tato nebyla ze 

strany personálu věznic respektována. I tak velmi tvrdý režim vymezený právními předpisy, 

byl v realitě ještě o poznání drsnější. Stejně tak je uváděno i v literatuře, která se touto 

problematikou zabývá. 


