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Úvod
Problematice československých právních dějin a zejména dějin po roce 1948 se
intenzivněji věnuji jiţ několik let a patří mezi témata, která mě z pohledu odborného i
osobního velmi zajímají. Opakovaně v akademickém roce 2009/2010 a 2010/2011 jsem
vyuţil moţnosti zúčastnit se vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu
z 50. let, který vedl prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
V rámci letošního semináře jsme se s kolegy zabývali případem Dagmar
Šimkové. Zaměřili jsme se především na rekonstrukci procesu a její provedení. V rámci
semináře jiţ nezbývalo příliš prostoru se procesu a souvisejícím událostem věnovat
více, rozhodl jsem se proto v práci na tématu dále pracovat, získat další archivní
dokumenty, doplnit si celkový obraz a kontext celého případu a následně získané
poznatky a informace zpracovat a shrnout v této práci a umoţnit tak širší
a kvalifikovanější pohled na celý proces.
Pro svoji práci jsem si stanovil čtyři vstupní hypotézy:
První z nich je ta, ţe případ s Dagmar Šimkovou jakoţto součást rozsáhlejší akce
„Zběhové“ byl vyprovokován Státní bezpečností. Druhá hypotéza tvrdí, ţe Dagmar
Šimková nebyla součástí rozsáhlejší, organizované špionáţní skupiny, která umoţnila
útěk dvou zběhů, tato skupina fakticky neexistovala a byla uměle sestavena StB. Třetí
hypotézou mé práce je, ţe proces s Dagmar Šimkovou byl procesem politickým a
naplnil jeho pojmové znaky. Konečně čtvrtá hypotéza tvrdí, ţe přestoţe byla Dagmar
Šimková odsouzena v politickém procesu, vědomě naplňovala znaky trestné činnosti, za
niţ byla odsouzena.
V úvodní kapitole jsem se zaměřil na právní nástroje a zákony, které umoţnily
konání politických procesů, a motivací pro jejich přijetí. Hlavní pozornost je zde
věnována zákonu č. 231/1948 Sb. Zákonu na ochranu lidově demokratické republiky a
dále pak dvěma trestním kodexům vytvořeným v rámci Právnické dvouletky, zákonu
86/1950 Sb., Trestnímu zákonu a zákonu 87/1950 Sb., Zákonu o trestním řízení
soudním., jakoţto základním trestně-právním předpisům, na jejichţ základě se politické
procesy uskutečňovaly. Součást této úvodní kapitoly tvoří také pohled na změny ve
fungování systému justice a bezpečnostních sloţek v 50. letech jakoţto důleţitého
faktoru, který konání politických procesů rovněţ umoţnil. Nedílnou součástí je také
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nastínění vývoje politických procesů v průběhu konce 40. a začátku 50. let a vůbec
snaha definovat pojmové znaky politického procesu.
Jádro vlastní práce pak tvoří rozbor politického procesu s Dagmar Šimkovou,
který je umístěn do kontextu výrazně rozsáhlejší akce Státní bezpečnosti, jeţ nesla
pracovní název akce „Zběhové“. Právě dohledání a rozklíčování celého případu útěku
dvou zběhů z vazby niţšího vojenského prokurátora se stalo klíčovým pro pochopení
důvodů zatčení Dagmar Šimkové a jejího odsouzení společně s dalšími obviněnými
a umoţnilo z velké části rekonstruovat celý rozsáhlý případ, do něhoţ bylo ve výsledku
zahrnuto několik desítek osob z celé ČR. Toto sestavení celé akce „Zběhové“ umoţnilo
také pozorovat na kontextu případu rysy charakteristické pro justici v 50. letech, které
hrály v politických procesech významnou roli.
V následujících kapitolách jsem se rozhodl nastínit také průběh výkonu trestu
Dagmar Šimkové, a to s poukazem na podmínky panující v československých ţenských
věznicích v 50. a 60. letech, tak i na výrazný vzdor Dagmar Šimkové během pobytu ve
vězení proti podmínkám zde panujícím. Zajímavým momentem jak z pohledu právního,
tak i osobního, je zde její útěk z NPT Ţeliezovce. V závěru práce jsem se věnoval také
rehabilitačním řízením, která tento případ v devadesátých letech ukončila.
Pro komplexní pochopení celé problematiky a také pro reflexi právního řádu
a systémů fungování justice v pojednávané době jsem se rozhodl zpracovat i některé
doplňující archivní materiály a zařadit do své práce kratší příspěvek věnovaný státnímu
prokurátorovi JUDr. Františku Antošovi, který měl na odsouzení Dagmar Šimkové
velmi významný podíl. Nedílnou částí práce se pak stal i medailonek hlavní postavy
celého případu, odsouzené Dagmar Šimkové a částečně také její rodiny.
Při své práci jsem vycházel především ze studia archivních dokumentů
z Národního archivu. Menší část z nich jsem měl k dispozici jako podkladové materiály
pro vědecký seminář, větší jsem pak získal vlastním bádáním v osobním spisu Dagmar
Šimkové a v dalších souvisejících sloţkách. První pohled na celý případ jsem
formuloval jiţ ve své Studentské vědecké odborné činnosti, na které jsme
spolupracovali spolu s kolegyní Annou Frantalovou. Tato práce se pak stala
východiskem pro mé další bádání v archivních dokumentech a základem pro tuto
diplomovou práci.
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Významný posun oproti první práci představovalo získání a zpracování
archiválií z Archivu bezpečnostních sloţek, které mi umoţnily vysvětlit řadu otázek,
které při zpracování Studentské vědecké odborné činnosti přede mnou vyvstaly.
Podařilo se mi významně posunout pohled na zapojení Dagmar Šimkové v kontextu
akce StB „Zběhové“, o které jsem před tím neměl ţádné informace. Podařilo se mi tak
proniknout „za oponu“. Nepodařilo se mi však získat všechny dostupné dokumenty,
zejména ze Státního oblastního archivu v Třeboni. Je vysoce pravděpodobné, ţe byly
v 70. letech tyto dokumenty skartovány.
V práci jsem dále vyuţil také některé související tituly odborné literatury,
především autora Karla Kaplana a také materiály ze sborníků vydaných Úřadem
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Pro zpracování části věnované
vězeňství mi pomohly téţ dokumenty, jeţ mi poskytl PhDr. Aleš Kýr z Vězeňské sluţby
ČR.
Vyuţil jsem téţ moţnosti utřídit si pohled na případ s pracovnicí Národního
archivu, historičkou PhDr. Alenou Šimánkovu, která spravuje archivní fond
studovaného období, a s prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc. Další uţitečnou
konzultaci, podkladové materiály a informace mi poskytl PhDr. Aleš Kýr, historik
vězeňství, z Vězeňské sluţby ČR.
Text diplomové práce byl dokončen ke dni: 4. září 2011
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1. Historicko-právní úvod do politických procesů 50. let
Kdyţ se v únoru 1948 chopila moci komunistická strana, neváhala a co
nejrychleji se pokusila odstranit své nepřátele. Mezi prvními, kterých se potřebovala
nově nastoupená moc zbavit nebo alespoň omezit jejich moc, byli členové opozičních
demokratických

stran

a

také

příslušníci

armády,

kteří

mohli

být

loajální

k „předúnorovým“ poměrům. Poté následovali členové dalších společensky aktivních
skupin a spolků, církví, ale téţ lidé, kteří vyvíjeli odpor na regionální a místní úrovni,
venkovští „boháči“ a další.
V prvním období, krátce po roce 1948, byli obţalovaní souzeni ještě dle
prvorepublikového zákona č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky a dle dosavadní
hmotně právní i procesní trestní normy. K celostátní unifikaci stíhání protistátních
aktivit došlo v roce 1947 na základě zákona 182/1947 Sb. Jeho přijetím došlo ke
sjednocení pouţívání trestních předpisů podle zákonů na ochranu republiky, a to
v zásadě podle prvorepublikové úpravy zákona na ochranu republiky. Jiţ brzy po Únoru
1948 byly dosavadní zákonné úpravy překonávány účelově přizpůsobovaným
extenzivním výkladem skutkových podstat. Například nedovolené přechody hranic byly
do té doby postiţitelné podle platné zákonné normy jako správní přestupek stíhaný
okresním národním výborem, ale krátce po Únoru 1948 uţ jako zločiny přípravy úkladů
o republiku podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb., respektive jako pokus tohoto trestného činu.
Komunistickým funkcionářům se však dosavadní právní rámec komunistickým
zdál nedostatečný. Proto byl urychleně připraven a dne 6. října 1948 Národním
shromáţděním přijat zákon č. 231/1948 Sb., Zákon na ochranu lidově demokratické
Přestoţe tento zákon do značné míry vycházel z původního zákona na

republiky.

ochranu republiky a z retribučních dekretů, jiţ se v něm silně projevila politická
podstata nového reţimu. Chráněn totiţ měl být zejména v československém státě
panující

„lidově

demokratický reţim“,

a

to

včetně

politického,

sociálního

a ekonomického systému. Charakteristickými rysy zákona se stalo zvýšen trestní
represe, drakonické tresty a „kaučukové“ definice skutkových podstat. K zákonu byly
vydávány také pomůcky pro jeho výklad, jednu z prvních vydalo ministerstvo
spravedlnosti jiţ v roce 1949 a obsahovala také projev ministra spravedlnosti
A. Čepičky

v Národním

shromáţdění.

Výraznou

změnou

oproti

původnímu

prvorepublikovému zákonu na ochranu republiky bylo znovuzavedení pojmu velezrada
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do československého trestního práva. Právě tento zločin spolu se zločiny útoků na ţivot
ústavních činitelů, vyzvědačství, válečného škůdnictví a tělesného poškození ústavních
činitelů mohl být trestán i smrtí. Došlo tak k rozšíření moţnosti udělit nejvyšší hrdelní
trest.1 Také u většiny dalších skutkových podstat došlo k navýšení trestní sazby.
Závěrečnou částí nové komunistické proreţimní legislativy se pak měly stát
nové zákony z trestně právního a správně právního odvětví vytvořené v rámci
tzv. Právnické dvouletky. Příprava těchto zákonů - kodexů byla naplánována vedením
KSČ a vládou. I v trestním právu se měly projevit zkušenosti sovětského práva, cílem
právnické dvouletky však byla i unifikace československého trestního práva,
tj. odstranění rozdílů mezi právem platným v českých zemích a na Slovensku.
Výsledkem bylo vypracování čtyř zákonů – trestního zákona č. 86/1950 Sb., trestního
řádu č. 87/1950 Sb. (zákon o trestním řízení soudním), trestního zákona správního
č. 88/1950 Sb. a trestního řádu správního č. 89/1950 Sb. Národní shromáţdění je jiţ jen
formálně schválilo dne 12. července 1950. Nebyla ponechána ani příliš dlouhá
legisvakance a všechny tyto předpisy nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1950.
Od 1. srpna 1950 do 1. ledna 1962 se tak trestné činy politické povahy soudily
podle zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, zejména první hlavy jeho zvláštní části.
Oproti předchozím zákonům se lišil větší tvrdostí a stále se rozšiřujícím počtem činů,
jeţ klasifikoval jako trestné. Pro trestní zákoník je charakteristické především výrazné
ovlivnění sovětským právem. Sovětský vliv se projevil především v novém pojetí
„trestného činu“. Tomuto pojetí se říká materiální pojetí trestného činu a bylo
pokládáno za protiklad jen formálního pojetí burţoazního práva. Opuštěn byl i samotný
pojem zločin a přestala existovat kategorie přečinů. Trestný čin tak byl podle práva
platného v RSFSR od roku 1922 chápan jako čin, u něhoţ nestačilo jen formální
naplnění znaků skutkové podstaty, ale byl téţ činem nebezpečným pro společnost.
Podle důvodové zprávy k návrhu trestního zákoníku bylo moţné, aby určitý čin,
„třebaţe má všechny znaky uvedené ve zvláštní části, není přece v konkrétním případě
pro společnost nebezpečný anebo jeho nebezpečnost pro společnost je jen nepatrná.
Tam, kde je nebezpečnost pro společnost jen nepatrná, je zvláštním ustanovením
trestního řádu umoţněno upustit od stíhání. Není-li čin pro společnost nebezpečný

1

PAVELKA, J.: Trestně právní persekuce odpůrců reţimu v ČSR v letech 1948-1960, s. 9
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vůbec, nejde o trestný čin, i kdyţ takové jednání má všechny znaky uvedené v některém
ustanovení zvláštní části.“ 2
Nebezpečnost činu pro společnost se tak měřila především s ohledem na účel
trestního zákona a jednalo se o třídně a politicky podmíněnou kategorii. Kritérium
nebezpečnosti trestného činu se také promítalo do dalších částí trestního práva - bylo
přihlíţeno i k osobě pachatele, míře zavinění, k polehčujícím a přitěţujícím okolnostem.
Zaměření nového zákona proti oponentům komunistického reţimu je zřejmé právě
z formulace ustanovení o přitěţujících a polehčujících okolnostech. V prvních dvou
písmenech § 20 se tak hovoří o osobách, které:
a) projevily trestným činem nepřátelství k lidově demokratickému řádu,
b) ohrozily trestným činem politické, vojenské nebo hospodářské zájmy
republiky…
Zvláštní část trestního zákona byla rozdělena do deseti hlav. V této části se silně
projevila hierarchie zájmů dle jejich důleţitosti pro nový reţim. Na prvním místě byl
lidově demokratický stát, vládnoucí reţim a jeho společenské, hospodářské a sociální
uspořádání. Práva jednotlivce týkající se ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku se
nacházela aţ na dalším místě. Toto uspořádání však nebylo zcela dodrţeno, neboť po
zrušení vojenského trestního zákoníku byly na závěr zařazeny odpovídající skutkové
podstaty.
Neméně zásadním byl i zákon se zákonem č. 86/1950 Sb., trestním zákonem,
související, a to zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním. Ten zrušil dosavadní
právní úpravu trestního řízení zaloţenou trestním řádem z roku 1873, stejně jako
uherský zákonný článek z roku 1896. O účelu nového trestního zákona jeho svědčí jiţ
jeho § 1, který uváděl, ţe projednávání trestních věcí u soudu „se mělo dít tak, aby
vychovávalo občany k ostraţitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu a jiným rušitelům
jeho budovatelského úsilí a k plnění občanských povinností“.
Trestní řád upravoval především jednotlivá stadia trestního řízení. Rozeznával
přípravné řízení, hlavní líčení před soudem, odvolací řízení a řízení o mimořádných
opravných prostředcích. Také nová podoba trestního řízení byla ovlivněna sovětským
vzorem, coţ se projevilo nejvíce v přípravném řízení a v roli prokurátora.

2

Tamtéţ, s. 17
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Zákon o trestním řízení soudním upravoval i základní práva obhajoby. Obhájce
mohl být buď zvolen obviněným, nebo mu musel být v určitých případech ustanoven.
Z hlediska tématu této práce bylo důleţité ustanovení § 46, podle nějţ vykonával
obhajobu u státního nebo vojenského soudu jen advokát zapsaný do zvláštního
seznamu.
Trestní řád soudní z roku 1950 byl poměrně záhy změněn přijetím ústavního
zákona o soudech a prokuratuře č. 64/1952 Sb. a navazujících zákonů č. 65
o prokuratuře a č. 66 o soudech. Zákon č. 67/1952 Sb. poté odpovídajícím způsobem
novelizoval i znění trestního řádu. Znění trestního řádu po provedených změnách bylo
poté vyhlášeno vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 1/1953 Sb.3
Trestní právo bylo povaţováno za jedno z nejdůleţitějších součástí lidově
demokratického práva a za právo „socialistického typu“. Lidová demokracie byla
povaţována za „politickou formu diktatury proletariátu“. 4
Všechny výše uvedené a také další přijaté zákony silně reflektovaly třídní zájmy
a třídní charakter a účel trestního práva, k jejichţ prosazování byly účelně formulovány
a vykládány.5 Toto třídní hledisko výkladu právních norem stanoví jasně jiţ Ústava 9.
května v § 143 tak, ţe soudcové jsou povinni vykládat zákony „v duchu ústavy a zásad
lidově demokratického zřízení“.6 Třídní zájem dále byl vyjádřen tím, ţe trestní právo
„chránilo společenské vztahy, které jsou vhodné pro dělnickou třídu a všechny
pracující. Tím vyjadřuje vůli dělnické třídy… Komunistické strany Československa
a naší vlády.“ Pokud jde o trestní zákon č. 86/1950 Sb., byla nutnost jeho třídního
výkladu jasně vytyčena jiţ v § 1: „Trestní zákon chrání lidově demokratickou
republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává
k dodrţování pravidel socialistického souţití…“ Stejně tak tyto principy uvádějí dobové
učebnice práva. Například Dr. Jan Filipovský ve své učebnici uvádí, ţe: „Při správném
výkladu právní normy nutno především vystihnout pravý smysl třídní podstaty onoho
předpisu; nutno vycházet z třídního hlediska…“ a ţe „Náš nový právní řád můţe
správně vykládat jen ten, kdo je sám plně politicky na výši a je uvědomělý
3
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a přesvědčený o správnosti naší cesty k socialismu.“7 a také ţe „socialistické trestní
právo, stojící na stráţi vymoţeností socialistické revoluce, je svým ostřím zaměřeno
k potlačení odporu třídních nepřátel socialismu, pokud svým jednáním porušili trestní
zákon.“
Dokonce i jiná neţ politická kriminalita pak byla vysvětlována z třídních pozic.
Například majetkové trestné činy či opilství bylo vysvětlováno jako činy „zaostalých a
kolísavých ţivlů z řad pracujících, kteří se dopouštějí trestných činů pod vlivem přeţitků
kapitalismu“. Proto byla zdůrazňována i tzv. výchovná role trestního práva.
Další významná zásada nového pojetí trestního práva spočívala také v jeho
spojení s principem tzv. socialistické zákonnosti. Pro trestní právo ji vyjadřovala jiţ
Ústava 9. května a jednalo se o přetvoření původní zásady „nulum crimen sine lege,
nulla poena sine lege“. V podmínkách socialistického práva to byl prokurátor, kdo
dohlíţel „nad zachováváním zákonů lidově demokratické republiky a na jejich
pouţívání v souladu se zájmy pracujícího lidu“.8

1.1. Politický proces - vývoj a definice
Politické procesy můţeme rozdělit do tří hlavních období. První z nich – často
označované jako období zakladatelské – vymezujeme roky 1948 – 1954. Právě v této
době proběhla hlavní vlna politických procesů. Vyznačovala se krutostí trestů, zjevnými
aţ provokativními nezákonnostmi a téměř všeobecným pouţíváním fyzického násilí.9
V této době justice odsoudila asi 95 600 osob. Významnou roli mají tzv. monstrprocesy
– tedy procesy veřejné, pečlivě připravované s rozsáhlou propagandou, jejichţ cílem
byla podpora nově nastoleného řádu v očích veřejnosti a likvidace odpůrců reţimu.10
Poslední monstrproces Slánský a spol. se uskutečnil v závěru roku 1952, éra veřejných
monstrprocesů skončila v roce 1953. Jednou z příčin jejich postupného ústupu byla mj. i
změna nálady ve společnosti v důsledků smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda.

7
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Procesy roku 1954 a 1955 se jiţ postupně konají s vyloučením veřejnosti a bez
dříve obvyklé propagandy. Na úrovni celostátní i krajské byla obecně přejímána
formulace „s vyloučením veřejnosti“ nebo „s organizovanou veřejností“, kterou obvykle
tvořili pracovníci bezpečnosti, justice a KSČ.11 Příčinou této změny bylo jak
přesvědčení, ţe reţim je jiţ dostatečně upevněn a další veřejné procesy by mohly mít u
přesycené veřejnosti negativní dopad, tak také strach představitelů reţimu, neboť v této
době se oběti hledaly také ve vlastních řadách. Přesto bylo v roce 1954 odsouzeno
v politicky motivovaných procesech asi 9 797 osob.12
Na konci 50. let, zejména od roku 1956, se postupně začínají ozývat hlasy
volající po rehabilitacích odsouzených z prvních let reţimu, zejména však postiţených
komunistů. Přicházejí také diskuze o potřebnosti změny vlastního trestního práva.
Politické procesy představovaly systematickou a plánovanou snahu o likvidaci či
perzekuci všech potenciálních odpůrců nového reţimu. Provázela je cíleně vytvářená
atmosféra strachu a podezírání, která působila k zastrašení československé veřejnosti
a k vyvolání vědomí bezmoci, pasivity a lhostejnosti k veřejným zájmům. Zastrašována
však neměla být pouze veřejnost, ale také sami perzekvovaní, kteří byli poniţováni
a vystavováni násilí tak, aby jejich osobní morální krédo bylo co nejvíce pošlapáno
a jejich odpor vůči reţimu zcela zlomen. Toto jednání je v účelu nového trestního
zákona formulováno jako záměr vyvolat „kladný poměr k lidově demokratickému
zřízení“ a převychovat pachatele. Politické procesy se tak staly jedním z nástrojů
podpory politického uspořádání a – jak je patrno i z dobových dokumentů – ochrany
lidově demokratického zřízení.
Významné postavení ve státě získaly represivní sloţky a mezi nimi především
Státní bezpečnost – StB. Právní základ existence Státní bezpečnosti byl dán zákonem
č. 286/1948 Sb. ze dne 21. prosince 1948 o „národní bezpečnosti“. Státní bezpečnost
byla pokládána za sloţku Sboru národní bezpečnosti. I kdyţ ji řídilo vedení KSČ, její
příslušníci byli napojeni na sovětské zpravodajské sloţky a významnou úlohu sehráli
i sovětští „poradci“ Jejich první skupina přijela do Československa jiţ v září 1949.
Výrazně byla posílena o rok později, kdyţ jich sovětské orgány vyslaly dalších 20.13
11
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Tito poradci nepůsobili pouze na celostátní úrovni, s jejich činností se setkáváme také
v záznamech z krajského a okresního soudnictví, mj. i v námi zvoleném procesu. Za
dohledu poradců příslušníci StB i pomocí fyzického a psychického násilí a mučení
vyšetřovaných a vězněných získávali vynucená přiznání. Dle výpovědí vyšetřovaných
i samotných příslušníků StB bylo běţné, ţe vyšetřovaní museli v cele stát, nemohli si
sednout a ani na noc zhasnout světlo. Surové zacházení ve svých výpovědích uvádějí
také obvinění v „případu dvou zběhů“.
Neméně důleţité je, ţe do politických procesů zasahovala také politická moc.
Vrcholné politické orgány KSČ ve svých usneseních a projevech poskytovali
pracovníkům bezpečnosti a justice základní směrnice pro jejich práci i ideové
zdůvodnění procesů. Vzhledem k zastoupení členů KSČ v justici a bezpečnosti
rozhodovala především stranická příslušnost a disciplína.14
Další důleţitou sloţkou podílející se na politických procesech, byla samozřejmě
justice. Kromě změn v právním řádu, které jsou popsány výše, sehrály významnou
úlohu také změny personální. Jiţ krátce po Únoru 1948 proběhly personální čistky,
které postihly na 159 soudců a státních zástupců a 54 vedoucích úředníků na soudech.
Také se měnila stranická organizovanost, která do Února v justici činila jen 5 procent.
Do justice přicházeli mladí lidé s často jen nízkou odbornou zdatností. S tím souvisí
i čistky na právnických fakultách a zejména snaha přivést do právnických povolání
„dělnické kádry“.15 Ta byla realizována prostřednictvím jednoletých kurzů Právnické
školy pracujících u Ministerstva spravedlnosti, které vznikaly jiţ od konce roku 1948 po
sovětském vzoru. Zvláštností učebního plánu bylo, ţe celá jedna třetina látky byla
věnována „marxismu-leninismu“. Nejvíce se soustředila pozornost na výchovu
„dělnických prokurátorů“. S jedním z

absolventů tohoto kurzu a následných

prokurátorů se můţeme setkat také v procesu s Dagmar Šimkovou – na Písecku působil
prokurátor JUDr. František Antoš, jehoţ kariéře v justici se věnuji v samostatné
kapitole.16
V první polovině 50. let tak komunistická justice působila prakticky v úplné
závislosti na ideologických poţadavcích reţimu a v případě velkých procesů i na
rozhodnutích – mnohdy nejvyšších - politických orgánů. Hledání objektivní pravdy
14
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přestalo být cílem soudních přelíčení a bylo nahrazeno pouhým záměrem potrestání
obţalovaných. Tento záměr byl naplňován také degradováním úlohy obhájců. Od nich
se v podstatě očekávalo pouze to, ţe nebudou proces komplikovat, nebudou rozporovat
výpovědi a předkládané důkazy a v zásadě se ztotoţní s obţalobou. Jejich úloha tedy
byla pouze formálního charakteru.
Dle Kaplana nelze např. rozlišit přesně politické procesy tzv. zákonné
a nezákonné. Zákonnost tu je chápána tak, ţe šlo o činy obecně uznávané za trestné
nebo trestné podle československých zákonů. Ale i tyto procesy měly politický
charakter, neboť trestný čin byl kvalifikován zcela politicky, byla mu přisuzována
„vlastizrádná motivace“ a tresty byly neúměrně vysoké. Kromě toho podle tehdejšího
československého práva, jeho výkladu a uplatnění byly za trestné činy povaţovány činy,
které v demokratických státech běţně patřily k přirozenému právu občanů (např. kritika
vlády a její politiky, získávání a šíření informací aj.).17
Podle rozsahu a charakteru souzených, podle poslání a politického záměru lze
politické procesy roztřídit do několika skupin. Všechny však slouţily k prosazení nebo
potvrzení správnosti oficiální politiky komunistické moci. Takové poslání plnily
i procesy regionálního významu.18 Ty byly zaměřeny proti jedné nebo i více osobám
s místně omezeným vlivem. Soudy většiny z nich se konaly v okresních a krajských
městech, dokonce i v závodech.19 V jednotlivých krajích rozhodovaly o vině a také
o vynášených trestech tzv. bezpečnostní „pětky“ popřípadě „trojky“, které tvořili místní
komunističtí funkcionáři a představitelé bezpečnost. O tom, jak byly procesy skutečně
těmito orgány do detailu předem připraveny, svědčí řada archivních dokumentů
Ke společným rysům všech druhů politických procesů - prosazovat politiku
reţimu, odhalovat „nepřátele vlasti“ a zajistit výchovu mas – se řadil další, a to umlčet
skutečné i domnělé a vyrobené nepřátele reţimu, zlikvidovat jejich odpor a zastrašit
další, odradit je. Reţim „odhaloval“ vymyšlené viníky svých neúspěchů, hlavně
hospodářských, čímţ „potvrzoval“ správnost nastoupené politické cesty.20
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„Kaţdý politický proces měl politickou koncepci, která vyjadřovala motiv
a záměr. Ty se velice různily, určovaly je konkrétní potřeby momentální politiky reţimu.
Škála motivů byla široká: od donucení rolníka ke vstupu do JZD aţ po „odhalení“
a odsouzení světového imperialismu a jeho československých pomocníků“21
Vnitřní logika procesu spočívala v tom, ţe konstrukce velkého procesu
s očekávaným vlivem na veřejnost vyţadovala představit obţalované jako velké
a nebezpečné zločince, obvinit je z co moţná nejhroznějších trestných činů. A logickým
důsledkem takové konstrukce ţaloby byly vysoké tresty.22
Závěrem citujme ještě ze zprávy tzv. Pillerovy komise (komise ÚV KSČ pro
dokončení

stranické

rehabilitace):

„Politické

procesy

v

Československu

v zakladatelském období komunistického reţimu byly nástrojem k likvidaci veškerých
skutečných i potenciálních politických odpůrců reţimu a prostředkem k realizaci změn
ve společnosti, jejich prostřednictvím se jejich výrobci podíleli na výstavbě reţimu
a jeho upevnění. Ve všech politických procesech, malých i velkých, se uplatňoval hlavní
znak kabinetní justice. O rozsudcích se nerozhodovalo u soudu, ale v jiných orgánech,
a to politických, jako byly bezpečnostní komise ÚV KSČ, bezpečnostní pětky, politický
sekretariát. Justice se stala vykonavatelem těchto příkazů a rozhodnutí a poskytovala
jim zdání legality. Tento protiústavní proces se chápal jako uplatňování vedoucí úlohy
strany.“
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2. Akce StB „Zběhové“
Pro celé pochopení politického procesu s Dagmar Šimkovou je nejprve nutné
zasadit její příběh a případ do kontextu mnohem širšího. Anna Frantalová a Lukáš
Blaţek ve své práci vycházejí ze zařazení případu Dagmar Šimkové do procesu, který
byl krajskou prokuraturou v Českých Budějovicích pojmenován jako proces
s „Jaroslavem Šípem a spol.“ podle domnělé ústřední postavy celého „spiknutí“. Dále
pak zařazují tento proces do většího rámce, který tvoří případ, jeţ autoři pracovně
nazvali „Případ dvou zběhů“.23 Autoři se na základě jim dostupných dokumentů
správně domnívali, ţe existuje významné spojení mezi útěkem Ladislava Fialy
a Jaroslava Daňhela a případem, ve kterém byla odsouzena Dagmar Šimková. Na
základě dokumentů z ABS můţeme navrţené zařazení více upřesnit a rozkrýt rozsáhlé
vyšetřování, které od září 1952 vedla Státní bezpečnost v jihočeském regionu.
Akce dostala pracovní název „Zběhové“ a vedla ji Krajská správa Státní
bezpečnosti v Českých Budějovicích. Osoby, které byly do případu postupně zapleteny
mimo územní dosah, pak řešily krajské správy v Praze a v Brně samostatně24.
Navazující vyšetřování probíhající v řadách armády pak převzalo Oddělení vojenské
kontrarozvědky - Krajské vojenské velitelství v Českých Budějovicích25. Svůj postup
však alespoň částečně koordinovali a vzájemně si poskytovali informace.26 Na základě
informací z ABS lze s vysokou pravděpodobností vyloučit přípravu akce celostátního
rozsahu řízenou z jednoho ústředního centra, v daném případě se tedy jednalo
o relativně samostatná vyšetřování. Největší význam a i velikost však měla vyšetřování
vedená KS-StB v Českých Budějovicích a pak vyšetřování ve vztahu k osobám okolo
Bořivoje Kroupy vedená KS-StB v Brně.
Přestoţe se dá s vysokou pravděpodobností vyloučit celostátní rozměr akce,
neubírá to na její velikosti i rozsáhlosti a zároveň to neznamená, ţe akce neměla
23
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politický rozměr či ho měla zeslabený. V dokumentech se pak na několika místech dají
nalézt stopy sovětských poradců, politická motivovanost vyšetřování se odráţí v téměř
kaţdé listině, kde nejsou uvedeny pouze jednoduché institucionalizované úkony.27
Samotná akce „Zběhové“ řízená KS-StB České Budějovice se pak před soudy
řešila v následujících případech: S Ladislavem Fialou a Jaroslavem Daňhelem před
Vyšším vojenským soudem v Nitře a následně před Nejvyšším soudem - vojenským
kolegiem v Praze; s Františkem Máchou a Karlem Chýškou před Vyšším vojenským
soudem v Praze; s Bohumilem Kroupou, Věrou Černou, Martou Šimkovou a Otakarem
Sekyrkou před Krajským soudem v Českých Budějovicích; s Jaroslavem Šípem, Karlem
Glanzem, Dagmar Šimkovou, Jarmilou Schreyerovou, Miroslavem Sovákem, Janem
Říhou, Růţenou Šípovou a Václavem Loudou před Krajským soudem v Českých
Budějovicích a následně před Nejvyšším soudem v Praze.
Navazující vyšetřování KS-StB Praha bylo řešeno před Krajským soudem
v Praze, v případu byly souzeny Ludmila Beranová a Marie Šatavová. Brněnské
vyšetřování pak skončilo soudním procesem před Krajským soudem v Brně
s Bořivojem Klímou, Emilem Zezulou, Milanem Dvořákem, Leopoldem Popolákem,
Josefem Zezulou a Janem Zezulou.
Jak skončilo vyšetřování osob v armádě, které byly v případu vyšetřovány
vojenskou kontrarozvědkou, je předmětem dalšího studia materiálů, byť řada impulzů
k jejich prověřování vyvstala v souvislosti s vyšetřováním samotné Dagmar Šimkové.
Ve spisech28 se však více o nich nedozvídáme.
Na vyšetřování pak ještě navazuje řada podruţných případů, které souvisí
s trestnou činností niţší společenské nebezpečnosti, a jejichţ návaznost na Dagmar
Šimkovou je prakticky nulová.29

2.1. Případ dvou zběhů
Pro pochopení toho, jak se Dagmar Šimková ocitla odsuzujícím rozsudkem na
16 let ve vězení, je nutné rozplést postupně celý případ Ladislava Fialy a Jaroslava
27

Jako např. přeposlání sloţky apod.
Dokumenty z NA a ABS k případu Dagmar Šimkové a navazujících osob z akce StB „Zběhové“
29
Vyšetřování majetkové kriminality (byť zcela jistě politicky motivované) okolo pekárny Růţeny Šípové. KS-StB
České Budějovice navrhla prokuratuře obvinění několika desítek dalších osob.
28
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Daňhela. Ačkoliv nejvyšší váha trestné činnosti Dagmar Šimkové dle prokuratury
a soudu vycházela z jejich špionáţních a protistátních aktivit spočívajících v zapojení
do „velezrádné skupiny“, jak lze vyčíst z obţaloby i z rozsudků, vyšetřování se ubíralo
jinými cestami a teprve k samotnému závěru směřovalo k zajišťování výpovědí ve
směru velezrádných aktivit. Prvotní zaměření vyšetřovatelů bylo právě na aktivity, které
spočívaly v pomoci Ladislavu Fialovi a Jaroslavu Daňhelovi.
Na základě této pomoci se vyšetřovatelé postupně dostali ke všem osobám
z celého souhrnu soudních případů. Jen malá část osob v nich odsouzených nikdy
o obou zbězích nic nevěděla a nějakým významnějším způsobem jim nepomohla. Jsou
jimi dva tehdejší příslušníci SNB František Mácha a Karel Chýška a osoby souzené
v případu Jaroslav Šíp a spol., Jarmila Schreyerová, Miroslav Sovák, Jan Říha, Růţena
Šípová a Václav Louda, čemuţ pak ale téţ odpovídají i tresty, které tyto osoby
(s výjimkou Jarmily Schreyerové) před soudem obdrţely.
Po spolehlivém prošetření celého útěku se vyšetřovatelé věnovali navazující
činnosti jednotlivých osob, u nichţ se pak význam trestné činnosti významně přesunuje
ve „prospěch“ této činnosti - a to především u osob brněnské skupiny (Bořivoj Klíma
a Emil Zezula), u Jaroslava Šípa, Karla Glanze a samotné Dagmar Šimkové.
Společenská nebezpečnost pachatelů byla ještě více umocňována „nepřátelským
zaměřením“ Ladislava Fialy.
Na základě výpovědí jednotlivých osob z průběhu vyšetřování pak lze sestavit
následující průběh útěku Ladislava Fialy a Jaroslava Daňhela od 12. srpna 1952 aţ do
jejich zatčení 12. října 1952.
Před útěkem 12. srpna 1952 se Ladislav Fiala, bývalý student Právnické fakulty
UK, a Jaroslav Daňhel nacházeli ve vyšetřovací vazbě niţšího vojenského prokurátora
v Ostravě-Bělském lese30. Ladislav Fiala se dostal do vazby, kdyţ společně se
Stanislavem Bouchalem, vojínem základní sluţby, zběhli 30. dubna 1952 od svého
vojenského útvaru a pokusili se o útěk do zahraničí 1. května 1952 naskočením do
mezinárodního rychlíku na nádraţí v Chebu.31 Jaroslav Daňhel byl ve vazbě kvůli
podezření ze spáchání trestného činu zběhnutí, neboť v srpnu 1952 dostal za odměnu
30

Vojenské kasárny ČSA

31

ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, trestní oznámení a výpověď Ladislava Fialy ze dne 6. srpna
1953.
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4 dny dovolené pro návštěvu své rodiny v Nimpšově32, které však vyuţil pro to, aby
strávil čas se svojí přítelkyní33 na Slovensku. Zcela úmyslně s ní strávil cca 14 dní34,
zatčen byl ve Vranově nad Dyjí35.
Ladislav Fiala, Jaroslav Daňhel se společně se Stanislavem Bouchalem začali
připravovat na útěk z vyšetřovací vazby. K tomu nakonec došlo pravděpodobně okolo
osmé hodiny ranní v úterý 12. srpna. Původně všichni tři pracovali na údrţbě skladu, ale
z důvodu, aby nebyli dva spolupachatelé Ladislav Fiala a Stanislav Bouchal společně,
byl druhý z nich nahrazen dalším vyšetřovancem, vojínem Josefem Michalíkem,
kterého si ale oba pamatovali pod jménem Jóţa36. Tito tři vyuţili situace, kdy byli
dozorčím uzamknuti ve skladu bez dalšího dozoru. Z prvního patra pak seskočili a bez
potíţí se dostali přes plot kasáren.37
O dva dny později se jejich cesty s Josefem Michalíkem38 rozešly, neboť ten se
nevrátil v domluvený čas z nákupu potravin. V následujícím období se zběhové
pohybovali po samotách a opuštěných staveních v oblasti Beskyd. Jelikoţ se ale
nachylovalo k podzimu a v Beskydech přestávalo být dle slov Jaroslava Daňhela
vhodné počasí a i jejich situace se nijak neposunula, rozhodli se přemístit na Písecko,
kde měl původní bydliště a svoji rodinu Ladislav Fiala.39
Přesun nijak výrazně netajili, odjeli z vlakové zastávky nedaleko Vizovic40
a přes velkou část země cestovali běţným rychlíkovým spojem. Z vlaku pak vystoupili
na malé zastávce před Pískem. Jejich volnější pohyb bez velkého strachu z odhalení byl
pravděpodobně umoţněn tím, ţe na sobě měli zpočátku běţné pracovní oblečení, které
je přímo neřadilo k armádě. Výloţky41 dle pozdějších výpovědí odtrhli a zahodili
v lesích. Dále si během několika týdenního pobytu v Beskydech pořídili civilní
32

Obec v tehdejším okrese Moravské Budějovice
Růţenou Bohunkovou, pro dokreslení některých osobních vztahů Jaroslava Daňhela je nutné uvést, ţe v této době
byl jiţ ţenatý a měl jednoho dítě ve věku 3 let. ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV.
34
Tento údaj není plně ověřitelný, protoţe ve výsleších uvádí Jaroslav Daňhel různou délku a nikde se autoritativně
nestanoví, jak dlouho byl mimo vojenský útvar.
35
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, trestní oznámení - Krajská správa státní bezpečnosti České
Budějovice ze dne 6. 8. 1953 - Č.j. A -1500/601-52
36
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV - Jar. Daňhel je vyšetřovatelem u výslechu napomenut, aby
pouţíval jméno Josef Michalík, ze zápisu výpovědi vyplývá, ţe si ho pamatoval pouze pod jménem Jóţa.
37
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpovědi L. Fialy a J. Daňhela v průběhu vyšetřování
38
Tamtéţ. Josef Michalík byl zadrţen pravděpodobně později, neboť celostátní pátrání po něm bylo ukončeno 27.
srpna 1952. Trestní oznámení - Krajská správa státní bezpečnosti České Budějovice - 6. 8. 1953 - Č.j. A -1500/60152. V dalším vyšetřování nevystupuje, ve svazku není uveden ţádný záznam jeho výslechu.
39
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpovědi L. Fialy a J. Daňhela v průběhu vyšetřování
40
Tamtéţ, výpověď L. Fialy z 6. srpna 1953
41
Z vyjádření L. Fialy i J. Daňhela se dozvídáme o tom, ţe L. Fiala byl na útěk velmi dobře připraven a ţe se mu
podařilo zašít do nárameníků větší mnoţství peněz - z výpovědí obou vyplývá částka okolo 12-13 tis. korun.
33
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oblečení. Přesné datum, kdy se oba dostali na Písecko, se nepodařilo v dokumentech
vyhledat. Ve svých původních výpovědích uváděli polovinu září, avšak vzhledem
k dalším navazujícím událostem se jako pravděpodobnější jeví spíše konec srpna nebo
počátek září.
Ve večerních hodinách pak navštívil Ladislav Fiala na okraji Písku svého otce,
u kterého si sbalil oblečení a potřebné věci pro další ukrývání. Následně se obrátil
Ladislav Fiala na svého známého Bohumila Kroupu a poţádal jej o pomoc při skrývání.
Do jaké míry byl Bohumil Kroupa a následně další lidé informováni o všech aktivitách
a peripetiích i motivacích a cílech obou zběhů, můţeme pouze spekulovat.42 Bohumil
Kroupa následně umístil oba dva do svého zahradního altánku, který byl uzpůsoben k
přespávání. V tomto místě pak strávili asi jeden týden. Jelikoţ se jejich pobyt v altánku
stával postupně riskantním, neboť v sousedství zahrady chodil krmit domácí zvířectvo
„orgán státní bezpečnosti“, bylo nutné najít jiné místo k ukrývání.43
Bohumil Kroupa pak oběma zběhům na ţádost Ladislava Fialy vydal pistoli ČZ
ráţe 6,35 mm s cca 38 náboji. Pistoli americké výroby ráţe 12 mm kvůli velikosti
i omezenému počtu nábojů převzít odmítli.
Ještě téhoţ dne v pozdních večerních hodinách se měli sejít s Věrou Černou,
kamarádkou Ladislava Fialy, kterou znal ze školy i z pozdějšího zaměstnaní v Písku.
Věra Černá následně ještě téhoţ večera informovala o schůzce s Ladislavem Fialou44
Dagmar Šimkovou a společně začaly hledat cesty, jak oběma pomoci. Věra Černá měla
kromě zajišťování dalších úkrytů oběma zběhům donést léky, které údajně ukradla
v nemocnici, kde pracovala45. Tuto pomoc však Věra Černá před rehabilitačním soudem
vyloučila a uvedla, ţe pokud jim nějaké léky předala, pocházely z jejích domácích
zásob.46 Dagmar Šimková kontaktovala telegramem do Tábora47 svého přítele Karla
Glanze.
Karel Glanz za její přítomnosti navštívil oba zběhy o několik dní později
v zahradním altánku Bohumila Kroupy. Přislíbil jim pomoc, ale vyţádal si delší časový

42

Viz dále v textu k průběhu vyšetřování.
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpověď Jaroslava Daňhela - Krajská správa státní bezpečnosti
ze dne 20. prosince 1952.
44
Tamtéţ, výpověď Věry Černé
45
Tamtéţ, výpověď Jaroslava Daňhela,
46
NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. 7 Tr 5/68 (jednání před rehabilitačním soudem v roce 1968)
47
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpověď Karla Glanze ze 7. ledna 1953, výpověď Dagmar
Šimkové - bez uvedené datace
43
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úsek pro to, aby ji mohl zajistit48. Do příprav se záhy pustil, neboť druhý den hovořil
s Jaroslavem Šípem a společně dospěli k závěru, ţe pomoc můţe poskytnout Bořivoj
Klíma z Brna, za kterým v noci na motocyklu odjeli z Tábora do Brna. Bořivoj Klíma
nepřislíbil nic konkrétního a uvedl, ţe se ozve na adresu Jaroslava Šípa. Tuto informaci
pak předal Karel Glanz na společné schůzce v hotelu Znamenáček v Táboře Dagmar
Šimkové49.
Další osobou, která oběma zběhům jiţ od počátku jejich pobytu na Písecku
pomáhala, byl Otakar Sekyrka, kamarád Bohumila Kroupy. Otakar Sekyrka zajišťoval
jídlo a další potřeby. Celkově však lze tuto jeho pomoc povaţovat za spíše okrajovou,
přestoţe nakonec byl za velezradu odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 10 let.
Zhruba po týdnu informoval Bohumil Kroupa oba zběhy o tom, ţe je nutné
jejich přemístění, protoţe se zvyšuje riziko odhalení jejich pobytu na zahradě. Sehnal
jim přes známého hajného moţnost přespávání v lesní boudě, skladišti na nářadí pro
dělníky, uprostřed lesů na jihovýchod od Písku. Osobním vozem je pak odvezl
k hájovně do Nového Dvora u Písku. Otevřeným oknem vlezli do místnosti, která byla
připravena k přenocování, ráno je asi v šest hodin vzbudil hajný Bohuslav Kapusta. Ten
jim vysvětlil cestu k boudě, pro Fialu, který okolí velmi dobře znal, pak nebyl ţádný
problém ji vyhledat. Celý den se následně ukrývali v lese tak, aby nebyli nikým viděni,
a večer se vrátili do hájovny, kde dostali potraviny a dále se domluvili s hajným. 50 Ten
jim pomoc hlavně ve formě potravin poskytnul několikrát.51
V průběhu následujících dní se brzo ráno sbalili, osobní věci ukryli v lese a celý
den se pohybovali po okolí. Dle výpovědi Jaroslava Daňhela se i setkávali s místními
obyvateli a vyuţívali pohoštění. Několikrát je navštívil se zásobami i Bohumil Kroupa.
Zřejmě asi třetího nebo čtvrtého dne po osídlení lesní boudy se chtěli v ranních
hodinách u lesní studánky oholit. Při přechodu silnice zaslechli hluk motoru, při snaze
se ukrýt na druhé straně silnice v lese je však spatřil přijíţdějící stráţmistr StB Jan
Vágner. Ten zastavil a vyzval je, aby mu předloţili doklady, načeţ oba zběhové zahájili
rychlý úprk hlouběji do lesa. Stráţmistr je několikrát vyzval, aby zastavili a po
upozornění zahájil palbu.52 Vystřílel po nich celý zásobník (8 ran)53 a jelikoţ neměl
48

ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpověď Dagmar Šimkové z 28. prosince 1952
Tamtéţ, výpověď Karla Glanze ze 7. ledna 1953
50
Tamtéţ, výpověď Jaroslava Daňhela z 26. března 1953
51
Tamtéţ, výpověď Jaroslava Daňhela z 26. března 1953
52
Tamtéţ
49
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další náboje, v pronásledování nepokračoval. Ihned sedl na motocykl a jel oznámit tuto
událost na stanici StB do Písku.
Průběh celé události není zřejmý ani z několika výpovědí obviněných osob či ze
zprávy od stráţmistra Jana Vágnera.54 Není totiţ zřejmé, zda se pokusili palbu opětovat.
Před soudem však tato věc byla udávána jako zjištěná a byla jim tak připočtena.55
Na základě tohoto incidentu se příslušník okresního oddělení StB stráţmistr
Vágner bezprostředně vrátil na motocyklu do Písku, kde ihned zahájili bezpečnostní
orgány opatření k dopadení obou muţů. Ve zprávě56 se pak uvádí, ţe nalezl odhozený
batoh s věcmi a ţe jeden z muţů jevil známky postřelení. Dle datace zprávy předávané
Hlavní správě Státní bezpečnosti víme, ţe k události došlo okolo půl sedmé ráno 6. září
195257. Taktéţ víme, ţe se vyšetřováním ihned začala zabývat Krajská správa Státní
bezpečnosti České Budějovice. Od tohoto okamţiku se rozbíhá pátrání, které je
zakončeno zadrţením Jaroslava Fialy a Ladislava Daňhela 12. října 1952 v Sokolnici na
Brněnsku.
Po tomto incidentu se oba zběhové snaţili dostat co nejdále od místa střetu
a kontaktovat se s někým, kdo by jim v situaci pomohl. Telefonicky se spojili s Dagmar
Šimkovou. Večer se sešli opět v domě Bohumila Kroupy a po přemístění do zahradního
altánku pak i s Dagmar Šimkovou a Věrou Černou. Jelikoţ se jim nezdál úkryt v
zahradě bezpečný, umístila je Dagmar Šimková ve stájovém stavení, jeţ patřilo k vile
Šimkových. Na tomto místě se skrývali asi týden58. Jídlo jim donášela jak Dagmar
Šimková tak i její matka Marta Šimková59.

53

ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV. Výpovědi a zápis stráţmistra Vágnera se zde neshodují stráţmistr uvádí 5 střel.
54
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV. Daňhel odmítnul přiznat, ţe by měl v úmyslu střílet, v jedné z
výpovědí pak uvádí, ţe byl k výstřelu vyzván Fialou, ten tuto věc odmítá. Daňhel pak dále uvádí, ţe neměl dost
odvahy, aby palbu opětoval, proto se tak nestalo. Spekulace o střelbě proti bezpečnostnímu orgánu se pak vyvozuje z
toho, ţe při setkání u Klímů v domě se měli oba pokoušet vyrazit zpříčený náboj z hlavně pistole. Tento průběh však
vysvětlují tím, ţe si po této přestřelce střelbu zkoušeli, aby byli v případě dalšího setkání připraveni.
55
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, rozsudek s Jaroslavem Daňhelem a Ladislavem Fialou
56
Tamtéţ, Zpráva pro MNB - HS StB 2. odbor, 2. oddělení od KS-StB České Budějovice.
57
Tamtéţ, Hlášení stráţmistra Jana Vágnera se od Zprávy pro MNB mírně liší - jak v čase (7.05) tak i v dalších
okolnostech - váţnost postřelení jednoho z utíkajících, stráţmistr uvádí, ţe to mohlo být hrané.
58
Tamtéţ, výslech Jaroslava Daňhěla a výpověď Dagmar Šimkové
59
Tamtéţ, výpověď Dagmar Šimkové a výpověď Jaroslava Daňhela. Dagmar Šimková se pokoušela ve výpovědích
vůbec nezmiňovat podíl matky na ukrývání zběhů. Byla při výpovědi i konfrontována s tím, ţe Jaroslav Daňhel
uvedl, ţe o nich Marta Šimková věděla. S vysokou pravděpodobností tomu tak skutečně bylo.

24

U Šimkových se po nějaké době opět setkali s Karlem Glanzem, který měl
oběma dále pomoci ve skrývání a v útěku do zahraničí. Pro ověření při dalším setkání
jim předal Karel Glanz polovinu roztrţené pětikoruny.60 61
Dagmar Šimková je téhoţ dne informovala o tom, ţe bezpečnostní opatření
v souvislosti s jejich hledáním byla odvolána62. Ještě ten večer oba dva odjeli z Písku ke
známé Věry Černé, Ludmile Beranové, do Prahy, kde strávili pravděpodobně více neţ
týden v jejím bytě. Moţnost pobytu u Ludmily Beranové vyjednala Věra Černá
pravděpodobně při osobní návštěvě u ní v praţském bytě zřejmě 11. září 1952.63 Podle
jedné z výpovědí Ladislava Daňhela měl on sám být po celou dobu v bytě a nevycházet
ven, zatímco Jaroslav Fiala byl několikrát na procházce po městě.64
Ludmila Beranová je seznámila se svojí kamarádkou Zorou Dvořákovou a ta se
svým bratrem Milanem Dvořákem z Lulče u Brna. Ten je pak seznámil s Milanem
Kuchařem z Nemojan u Vyškova65. Všichni tři jim měli pomoci v ilegálním přechodu
státních hranic. Milan Kuchař se ihned vypravil za svým známým Jaroslavem
Hitzfeldem do Varnsdorfu, kde se pokoušel získat důleţité informace pro případný útěk
zběhů do zahraničí. Ten však pomoc kvůli důkladnému střeţení hranic odmítl, ale
předal mu vojenskou mapu pohraničí, kterou Milan Kuchař pak poskytl zběhům.66
Ladislav Fiala a Jaroslav Daňhel se společně s přítelkyní Jaroslava Fialy Libuší
Rybákovou vydali vlakem dle rady od Milana Kuchaře směrem na Krásnou Lípu,
v jejímţ okolí se chtěli pokusit překročit hranice do NDR. Od pokusu přejít hranice
však dle výpovědi Jaroslava Daňhela museli upustit, protoţe jiţ ve vlaku se pohybovalo
několik vojáků pohraniční stráţe. Všichni tři z toho usoudili, ţe jsou hranice dobře
střeţené, zvláště kdyţ jim to v rozhovoru potvrdil i jeden z příslušníků pohraniční
stráţe.67
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpověď Jaroslava Daňhela ze 6. ledna 1953; výpověď
Dagmar Šimkové
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Při dalším vyšetřování a u soudu byla tato okolnost několikrát akcentována spolu s dalšími metodami utajení
(polovina pístového krouţku), čímţ se „zvyšovala“ rafinovanost protistátních aktivit osob v okolí Karla Glanze.
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, výpověď Dagmar Šimkové
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Tamtéţ, výpověď Věry Černé, časové zařazení je však nutné brát s rezervou, protoţe se při výpovědi zmiňuje, ţe
informaci o moţnosti pobytu u Ludmily Beranové sdělila oběma zběhům v době, kdy ještě řešil jejich skrývání
Bohumil Kroupa, ten je však skrýval pouze do 6. max. 7. září. Je pravděpodobné, ţe uvedením místa schůzky u
nemocnice nechtěla sdělit pobyt zběhů ve vile u Šimkových, kde tou dobou byli.
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Tamtéţ, výpověď Jaroslava Daňhela z 20. prosince 1952
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Tamtéţ, Krajský soud v Brně - Rozsudek v případu Bořivoj Klíma a spol.
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NA - Krajský soud v Brně - Rozsudek v případu Bořivoj Klíma a spol.
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Po tomto nezdařeném pokusu o útěk se všichni vrátili do Prahy. Ladislav Fiala
a Jaroslav Daňhel však jiţ nešli k Ludmile Beranové, ale vyhledali Marii Šatavovou.68
Tu znal Ladislav Fiala přes jejího syna Jaromíra, se kterým strávil nějaký čas při svém
pobytu v trestaneckém táboře - v uranových dolech Jáchymov. Ladislav Fiala jí po
propuštění v roce 1950 předával vzkaz od syna. Marie Šatavová je 25. září 1952
ubytovala na několik dní69 a předala jim kromě ošacení, peněz (1 000 Kč) také zbraň pistoli ráţe 7,65 mm70. U Marie Šatavové je navštívila ještě téhoţ dne Ludmila
Beranová71. Pravděpodobně na základě tohoto setkání psala dopis Věře Černé, aby
přijela co nejdříve za ní do Prahy. Věra Černá však přijet kvůli sluţbě v nemocnici
nemohla, proto poslala do Prahy Dagmar Šimkovou72. V sobotu 27. září pak oba dva
opustili byt Marie Šatavové a strávili noc na neděli u Ludmily Beranové. 73
V neděli 28. září je navštívila v bytě Dagmar Šimková, aby se domluvili na
dalším postupu. Společné porady se účastnila i přítelkyně Ladislava Fialy Libuše
Rybáková. Dohodli, ţe budou hledat moţnost úkrytu u jiných osob. To se ale Dagmar
Šimkové společně s Jaroslavem Daňhelem v průběhu dne nepodařilo, protoţe nikoho
z Ladislavem Fialou vytipovaných osob nezastihli doma. Dagmar Šimková pak odjela
navečer zpět do Písku74.
Jelikoţ nenašli ţádné ubytování v Praze, odjeli navečer do Kolína k tetě
Jaroslava Fialy Vladykové.75 Odtud Jaroslav Fiala volal do Písku Dagmar Šimkové, aby
zjistil, jak se vyvíjí situace s dalším úkrytem. Ten byl jiţ Bořivojem Klímou v okolí
Brna zajištěn, tuto zprávu předal Bořivoj Klíma Jaroslavu Šípovi dle předchozí
domluvy písemně, následně byla tato zpráva předána na schůzce v Táboře Karlem
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Tamtéţ, výpověď Marie Šatavové ze dne 22. prosince 1952
Tamtéţ, výpověď Marie Šatavové z 22. prosince 1952 - Ubytovala je od 24. září do 27. září. Ve výpovědi Jaroslava
Daňhela - z 20. prosince 1952 (č. fotky 455 an.) - Daňhel tvrdí, ţe byli u Šatavové 7, 8 dní, coţ je zjevný nesmysl a
neodpovídá to dalšímu vývoji situace i výpovědím ostatních osob. Tvrdí, ţe odjeli jedné neděle do Kolína! T by dle
dostupných údajů muselo být 28. září.
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71
Tamtéţ, výpověď Marie Šatavové z 22. prosince 1952
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návštěva proběhla pravděpodobně v neděli 28. září 1952 - ABS - výpověď Věry Černé, ABS - výpověď Dagmar
Šimkové z 25. února 1953
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Tamtéţ, výpověď Marie Šatavové z 22. prosince 1952
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Tamtéţ, výpověď Dagmar Šimkové z 25. února 1952, ABS - výpověď Dagmar Šimkové z XY
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Tamtéţ, výpověď Jaroslava Daňhela. Vladyková v ţádném procesu nefiguruje, neboť jak se z dokumentů
dozvídáme, její manţel byl významnějším členem KSČ. StB ho zřejmě nechtěla kompromitovat tím, ţe by
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Glanzem Dagmar Šimkové, ta však zatím ještě nevěděla, kde se přesně zběhové po
opuštění Prahy nachází76.
Po telefonátu zběhů, kdy ohlásili, kde se nalézají, tedy Dagmar Šimková
poţádala Věru Černou, aby se sešla v Táboře s Karlem Glanzem a domluvili se na
dalším postupu. Věra Černá se sešla s Karlem Glanzem v hotelu Grand v Táboře.
Domluvili se, ţe v sobotu (pravděpodobně 4. října 1952) se sejdou všichni ve vile
u Šimkových, kde se dohodli na tom, ţe je Karel Glanz druhého dne vyzvedne v Kolíně
a odveze do Brna. U této domluvy měla být přítomná i matka Dagmar Šimkové Marta.77
V neděli ráno po přespání u Šimkových za zběhy Karel Glanz odjel do Kolína,
vyhledal je na adrese u paní Vladykové. Navečer pak společně odcestovali vlakem do
Brna, kde na ně jiţ čekal Bořivoj Klíma, který je u sebe nechal přespat. Karel Glanz
ráno odjel zpět do Tábora a o několik dní později informoval Dagmar Šimkovou
o úspěšném průběhu celé akce.78
Druhého dne seznámil Bořivoj Klíma zběhy v kavárně „Opera“ s Emilem
Zezulou. S ním odjeli do Sokolnice u Brna za bratrem Emila Zezuly Janem. Ten je však
odmítl schovat. Útočiště pak našli pomocí dalšího Zezulova bratra Josefa, jehoţ švagr
Josef Popelák je odvedl na přespání do sadařské chatky. Za této situace, kdy neměli
jistý úkryt, se rozhodli Ladislav Fiala s Jaroslavem Daňhelem přesunout jinam. Druhého
dne (7. října) se tak vydali do Lulče za Milanem Dvořákem, kterého však nezastihli,
poté pokračovali do Nemojan, kde vyhledali Milana Kuchaře. V této době se měli
usilovně snaţit získat moţnost opustit republiku. Po třech dnech, 10. října, odjeli zpět
přes Brno do Sokolnice, tam jednu noc strávili u Josefa Zezuly a další u Jana Zezuly,
kde byli 12. října ráno zatčeni.79
Na základě výše uvedeného přesunu obou zběhů došlo k postupnému zatýkání
jednotlivých osob. Nejvíce nebezpeční pak byli umístěni do vazby. Jakým způsobem se
StB dozvěděla o pobytu obou zběhů v Sokolnici, se mi zjistit nepodařilo. Původní
předpoklad, ţe to bylo náhodou a ţe následovalo zatýkání osob dle jejich (především
však Daňhelova) svědectví, neobstojí, protoţe v některých dokumentech uvedené datum
zatčení Dagmar Šimkové 15. října 1952 bylo chybné. Ta byla zatčena stejně jako Věra
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Černá jiţ 11. října 1952. Sama ani přesně nevěděla a vědět ani nemohla, kde se oba
zběhové v té době nalézali. Po zjištění těchto údajů se domnívám, ţe StB musela mít
informace z nějakého dobře informovaného zdroje jiţ dříve, buď od někoho z osob
v Praze (zde se nabízí Zora Dvořáková a Libuše Rybáková) nebo z okolí osob brněnské
skupiny. V dokumentech se však neuvádí ţádná informace k tomu, jak se StB
k informacím o jednotlivých osobách, které zběhům pomáhaly, dostala. Dalším
zajímavým bodem je fakt, ţe Dagmar Šimková byla zatčena KS-StB Praha, coţ mohlo
být právě proto, ţe někdo z Prahy byl pro StB zdrojem informací. Na výše uvedené
poukazuje i to, ţe obě ţeny (Zora Dvořáková a Libuše Rybáková) nebyly zmiňovány
v ţádném procesu, jméno Libuše Rybáková se, dle dokumentů, nesmělo u soudu vůbec
zmiňovat.
Karel Glanz stihl informovat o zatčení zběhů Bořivoje Klímu při návštěvě u něj
v Brně, neţ odjel na vojenské cvičení, zatčen byl krátce po vánočních svátcích. Matka
Dagmar Šimkové, Marta Šimková, byla zatčena aţ 20. srpna 195380.
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3. Proces Jaroslav Šíp a spol.
3.1. Trestná činnost Dagmar Šimkové a dalších obviněných v
případu Jaroslav Šíp a spol.
Trestná činnost jednotlivých osob v procesu s Jaroslavem Šípem byla označena
prokurátorem za rozsáhlou a společensky velmi nebezpečnou81. Osoby v tomto procesu
můţeme rozdělit do dvou skupin. Jednou z nich jsou přímí aktéři, kteří vešli v kontakt
se zběhy82, popř. jim poskytovali pomoc, a druhou jsou osoby volně navazující.
Do první skupiny patří Jaroslav Šíp, který byl označen za „hlavu skupiny“ na
Českobudějovicku, Karla Glanze, Dagmar Šimkovou a Jarmilu Schreyerovou. Ačkoliv
poslední jmenovaná nebyla přímo ve styku se zběhy, její činnost coby spojky mezi
Jaroslavem Šípem a Bořivojem Klímou ji spíše řadí k první skupině, navíc dle
některých výpovědí měla v souvislosti se zběhy zprostředkovat jednou nebo dvakrát
předání informací mezi Bořivojem Klímou a Jaroslavem Šípem83. Do druhé skupiny
patří Růţena Šípová, Miroslav Sovák, Jan Říha a Václav Louda. Jejich činnost neměla
ţádnou věcnou souvislost se zběhy Ladislavem Fialou a Jaroslavem Daňhelem.
V následujícím textu je popsána relevantní činnost těchto osob, v takovém sledu
a zapojení, v jakém je řadí i ţaloba krajského prokurátora Františka Antoše84. Činnost je
však popisována i s ohledem na další dokumenty.85 Trestná činnost těchto osob
v souvislosti s pomocí zběhům je uvedena v kapitole 2.1.

3.1.1. Jaroslav Šíp
Jak bylo jiţ uvedeno, za neformální hlavu skupiny byl označen Jaroslav Šíp,
který byl od roku 1936 v četnictvu a po roce 1945 měl vyšetřovat závaţné retribuční
případy86, a to aţ do 25. února 1948, kdy byl jako osoba politicky nespolehlivá z SNB
vyakčněn87.
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Zde je zajímavé, ţe se o tom v Ustanovce na Jaroslava Šípa vůbec nepíše, naopak měl být v Táboře u silniční
kontroly. Zřejmě se tedy jedná o myšlenku, která má zvýšit společenskou nebezpečnost Jaroslava Šípa.
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Poprvé se Jaroslav Šíp setkal s Bořivojem Klímou88 v průběhu roku 1949, kdy si
u něj Bořivoj Klíma nechával opravit motocykl. Teprve asi při třetím společném setkání
zapředli rozhovor na téma vnitřní a mezinárodní situace.89 V rozhovoru pak hovořili
o zapojení se do protistátní skupiny, mělo se tak stát v průběhu roku 1950, kdy byl
Bořivoj Klíma na prázdninách u své švagrové Jarmily Schreyerové. Dle poznatků ze
skupinového

vyšetřovacího

svazku90

poţádal

Bořivoj

Klíma

Jaroslava

Šípa

o zorganizování protistátní skupiny osob, která by měla za úkol v případě státního
převratu převzít vedoucí místa na MNV, ONV, SNB apod. Šíp na tento návrh měl
aktivně přistoupit. Jako poznávací znamení si předali tři skleněná kolečka o velikosti
knoflíku91. Kontakt mezi sebou měli oba udrţovat přes výše zmíněnou švagrovou
Bořivoje Klímy Jarmilu Schreyerovou. Jaroslav Šíp měl zajišťovat informace
špionáţního charakteru, které se přes Klímu měly dostat aţ do Radia Svobodná Evropa.
Takto si měli poslat asi 10 - 15 dopisů92. O jejich skutečné špionáţní hodnotě lze
významně pochybovat, neboť se mělo jednat mimo jiné o zprávu o činnosti předsedy
MNV Jana Volka v Draţicích nebo o tom, ţe se staví na Táborsku vojenské objekty bez
výrazněji bliţší specifikace. O počtu dopisů lze také pochybovat.
Sám Jaroslav Šíp, jak uvedl před senátem krajského soudu, pochyboval o tom,
ţe by byl ve skutečnosti Bořivoj Klíma napojen na nějakou síť. „Já jsem věděl, ţe nic
do zahraničí posílat nebude, protoţe spojení nemá.“93 Rozsudek Krajského soudu
v Brně s Bořivojem Klímou a spol. potvrzuje domněnku toho, ţe Bořivoj Klíma nebyl
ve styku se zahraničím ani s ţádnou významnou ilegální skupinou. Rozsudek i další
dokumenty ze spisu z Brna měl krajský prokurátor František Antoš k dispozici94, jelikoţ
ale pravděpodobně potřeboval navýšit společenskou nebezpečnost jednání osob
v případu Jaroslava Šípa a spol., ignoroval tyto informace a naopak Bořivoje Klímu
vydával za velmi nebezpečného pachatele.
Další činnost Jaroslava Šípa spočívala v kontaktu s tehdejším příslušníkem SNB
Františkem Máchou, se kterým měl dle obţaloby připravovat zamoření skladu obilí
blíţe neurčitým hmyzem. K dokonání však sešlo, protoţe se Jaroslavu Šípovi hmyz
88
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sehnat nepodařilo. Tato činnost se však dostala do textu obţaloby, aniţ by se objevila
v dokumentech vedených ve skupinovém svazku. Lze se tedy domnívat, ţe se jedná
jednu z mnoha snah uměle zvýšit nebezpečnost jednání obţalovaných přípravou
samotáţí95.
Kontakt s Františkem Máchou však Jaroslav Šíp nepopřel. František Mácha se
pak v prosinci 1951 seznámil s Karlem Glanzem, kterému doporučil, aby v případě
potřeby útěku do zahraničí kontaktoval Jaroslava Šípa. K tomu došlo zřejmě začátkem
následujícího roku. Ve věci útěku do zahraničí ho Jaroslav Šíp odkázal na další osoby.
V létě ho pak seznámil s Bořivojem Klímou, čímţ měl být Karel Glanz získán do
špionáţní sítě96.
Jaroslav Šíp mel u sebe v domě uschováno mnoţství zbraní, část z nich přijal od
Miroslava Sováka na podzim roku 1951, jednalo se o tři samopaly. V souhrnu pak
skrýval na půdě ještě několik pistolí z konce druhé světové války a mnoţství nábojů. Ty
se našly aţ po jeho zatčení v souvislosti s pokračováním vyšetřování a na základě
zjištěných zpráv a výpovědí a pomocí důvěrníka StB.

3.1.2. Karel Glanz
Karel Glanz se měl od roku 1951 zabývat myšlenkou opuštění republiky. Za
tímto účelem kontaktoval příslušníka SNB Františka Máchu. Ten mu doporučil, aby se
obrátil s ţádosti o pomoc na Jaroslava Šípa. Ještě několikrát do svého zatčení pak měl
Karel Glanz ţádat Františka Máchu o pomoc s útěkem, ale ani jednou mu pomoc
nepřislíbil.
Společně s Františkem Máchou se měli domlouvat na různých sabotáţních
akcích. Z jejich výpovědí není jasné a zřejmé, kdo s takovou iniciativou a nápadem
přišel první, nebo zda vůbec přišel, protoţe jednak tuto svoji činnost Karel Glanz při
výpovědích u soudu i při vyjádření k odvolání se k Nejvyššímu soudu popírá a jednak
ve výpovědích oba uvádějí, ţe ten druhý byl tím aktivnějším97. V rámci těchto sabotáţí
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se mělo jednat o zapálení či vyhození skladiště obilí do povětří nebo o vykolejování
vlaků.98
Vzájemné kontakty mezi Karlem Glanzem a Františkem Máchou pokračovaly
i v tom, ţe Karel Glanz měl na základě zjištění, ţe Státní bezpečnost odposlouchává
vývodem z bytu Františka Máchy rodinu příbuzného Drtiny, který měl vztah k lidem
okolo „agenta“ Lutovského, varovat Drtinu před odposlechem.99
Karel Glanz dále dle dokumentů získal pro špionáţní činnost svoji přítelkyni
Dagmar Šimkovou, která se účastnila aktivit v armádním pěveckém krouţku v Písku.
Ve výpovědi před senátem Krajského soudu v Českých Budějovicích pak udává, ţe si
řadu svých aktivit vymýšlel, aby na Šimkovou zapůsobil. „Vytahoval jsem se před ní, to
je pravda, ale vědě jsem, ţe jedině takovýmto způsobem si ji mohu získat.“100
Za pozornost určitě stojí i samotné prohlášení Karla Glanze před tímtéţ senátem,
kde je mu předestírán rozdíl oproti původním výpovědím v protokolech při vyšetřování.
Glanz zde uvádí: „Já jsem byl jiţ 12 měsíců ve vazbě, byl jsem rád, ţe mám vše za
sebou, dvakrát jsem se pokusil o sebevraţdu. Podepíši všechno jen proto, abych se
nemusel vrátit do vyšetřovací vazby... Kdyţ na mě stále naléhali, abych o své činnosti
vypovídal, ţe jsem neřekl všechno, jiţ jsem si potom skutečně vymýšlel.“101
Nelze tedy úplně s jistotou určit, kterých činností se skutečně Karel Glanz
dopustil a uţ vůbec ne to, jaký rozměr měl špionáţní charakter kontaktů s Dagmar
Šimkovou. Jisté je, ţe byl v kontaktu s Františkem Máchou, Jaroslavem Šípem,
Bořivojem Klímou a Dagmar Šimkovou. Nejvíce prokázaná a s vysokou
pravděpodobností jediná významná byla činnost ve prospěch zběhů Ladislava Fialy
a Jaroslava Daňhela.102
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Tvrzení opět zřejmě v mnohém smyšlené či uměle navýšené. Kromě výpovědí Karla Glanze a Františka Máchy o
tom nemáme jiný důkaz.
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Zde je volné napojení na případ Lutovský a spol., moţná do případu volně zařazený nejspíše pro to, aby se
poukázalo na nebezpečnost jednání Karla Glanze. Ze dokumentů však není úplně jasné, jak se to událo.
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NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. T 2/54 (výpověď Karla Glanze před senátem Krajského soudu
v Českých Budějovicích)
101
NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. T 2/54 (výpověď Karla Glanze před senátem Krajského soudu
v Českých Budějovicích)
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Viz kapitola 2.1 Příběh dvou zběhů.
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3.1.3. Dagmar Šimková103
Dagmar Šimková se začala zabývat různými formami protizákonných činností
prakticky jiţ od února 1948, jelikoţ „výrazně nesouhlasila s novým politickým
uspořádáním Československa“.
První významnou aktivitou byla výroba a rozšiřování protistátních letáků na
Písecku v letech 1948 - 1949, na které se podílela se svojí sestrou Martou Šimkovou104.
V letácích vyslovovaly nesouhlas s volbami v roce 1948 a poţadovaly, aby byly
provedeny volby nové pod patronací OSN.105 V dalším letáku, jehoţ znění získala
Státní bezpečnost tím, ţe při domovní prohlídce zabavila rozmnoţovací indigový papír,
z něhoţ text opsala, vyzývaly občany ČSR k tomu, aby nekladli odpor americké
armádě, která měla uspat obyvatelstvo pomocí uspávacího prášku:
„Varujeme všechny soudruhy a soudruţky, aby nekladli odpor americké armádě
... Při obsazování bude pouţito nejlepší zbraně, uspávacího prášku, ... Je v zájmu všech,
abychom tento převrat buď zdárně přečkali a po probuzení vyšli svým osvoboditelům
vstříc ... Dobrou noc a dobré jitro v nové republice!!!“106
Taktéţ dle svých slov namalovala několik plakátů s členy lidově demokratické
vlády, Gottwaldem, Zápotockým a jinými, jeţ měly dotyčné zesměšňovat. Všechny
letáky pak se sestrou rozesílaly na různé adresy v písku a okolí, plakáty pak vylepovaly
na veřejně přístupná místa.107
Další její činností, kterou prověřovala Státní bezpečnost, byla pomoc její sestře
Martě Šimkové s útěkem do zahraničí. V tomto směru se nepodařilo prokázat ţádnou
aktivní pomoc, nebyly zajištěny ţádné důkazy (ani výpovědi) a sama Dagmar Šimková
ve výpovědích tuto pomoc vyloučila. O útěku sestry krátce před jeho uskutečněním
věděla, ale o způsobu a provedení neměla ţádných bliţších zpráv.
V průběhu vyšetřování se bezpečnostní orgány pokoušeli spojit trestnou činnost
Dagmar Šimkové s britským velvyslanectvím v ČSR, jak vyplývá z jednoho zápisu
výpovědi při vyšetřování. Není úplně zřejmé, proč informace o kontaktech s britským
velvyslanectvím nebyly nikterak pouţity krajským prokurátorem Františkem Antošem.
103

Její medailonek je uveden v kapitole 5.8.
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou ze dne 28. prosince
1952
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ABS, f. vyšetřovací spisy, a. č. V-815 České Budějovice, protistátní leták Dagmar Šimkové, v příloze
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ABS, f. vyšetřovací spisy, a. č. V-815 České Budějovice, přepis letáku z indiga - celý text v příloze
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou ze dne 28. prosince
1952
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I kdyţ Dagmar Šimková důrazně popřela, ţe by měly obsah jiný neţ soukromý,
podobné informace neváhal krajský prokurátor vyuţít, např.: údajné blízké kontakty na
členy agrární strany.108 Konkrétně se měly se sestrou scházet s majorem Worallem jak
na britském velvyslanectví v Praze tak i při několika Worallových návštěvách
u Šimkových v Písku.109
Nakonec se pokoušela asi od roku 1950/1951 opustit Československo i samotná
Dagmar Šimková. Hledala různé způsoby, jak by se jí to mohlo podařit. V této
záleţitosti spolupracovala se svojí matkou Martou Šimkovou a kamarádkou
z nemocnice Věrou Černou. Je velmi obtíţné řadit jednotlivé pokusy chronologicky,
neboť se vzájemně překrývají a nejsou ve výpovědích jasně časově ohraničeny.
Následující pořadí je sestaveno dle pořadí, jak se objevují postupně zmínky ve
výpovědích s Dagmar Šimkovou.
Jednou z moţností, kterou se zkoušela dostat za hranice, bylo prostřednictvím
příslušníka pohraniční stráţe Josefa Nováka, se kterým se seznámila uţ v roce 1947 na
plese v Protivíně. Další jejich setkání proběhlo v roce 1951 v Písku, Dagmar Šimková
s ním udrţovala známost aţ do počátku roku 1952. S ním dle svých slov plánovala útěk
do zahraničí. Z jakých důvodů se tato varianta nerozvinula, není známo, poslední osobní
kontakt měli 1. ledna 1952.110
V květnu nebo v červnu 1950 (tj. po útěku Marty Šimkové) měl kontaktovat
Dagmar Šimkovou ing. Karel Rygal, neboť původně chtěl hovořit právě se sestrou.
Společně se měli smluvit, ţe uprchnou téţ. S návrhem přišla, jak udává, sama Dagmar
Šimková a ing. Karel Rygal i se svojí nejprve přítelkyní, později snoubenkou a následně
i manţelkou, souhlasili. Po nějaké době vymysleli, ţe odletí z ČSR letadlem, za účelem
zjištění moţností měla Dagmar Šimková společně s Věrou Černou prozkoumat letiště
v Benešově, to obě následně učinily. Dagmar Šimková dokonce dovezla k Rygalům do
Prahy nějaké své osobní věci (oblečení, ...), aby je měla v případě útěku u sebe.
Nakonec ale z moţnosti odletu letadlem sešlo.111 Se skupinou okolo ing. Karla
Rygala112 dále uvaţovali o vyuţití sanitního vozu a přejetí či přechodu hranic na
108

Toto spojení zaloţil JUDr. František Antoš na základě několika přání od člena agrární strany nalezených v bytě u
Šimkových.
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou
110
Tamtéţ
111
Tamtéţ
112
Snoubenka Karla Rygala, Angličanka Mery Schmídová, spisovatel Achil Gregor a obchodník z Vinohrad jménem
Josef. ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou
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Šumavě. Z toho však také sešlo. Jelikoţ úvahy o spolupráci s touto skupinou na útěku se
staly lichými, jak Dagmar Šimková tak i Věra Černá opustily myšlenku další
spolupráce.113
V záznamu výpovědi Dagmar Šimkové ze dne 14. srpna 1953114 nalézáme
zmínku o tom, ţe se měly pokusit opustit ČSR na lodi plující po Labi do Hamburku přes
známého matky Dagmar Šimkové, zaměstnance paroplavební společnosti v Ústí nad
Labem.115
Hlavní protistátní činností však bylo její údajné spolčení za účelem získávání
špionáţních informací. K tomu měla být získána v letních měsících 1952 Karlem
Glanzem. Dle zápisu její výpovědi měla získávat informace vojenského charakteru,
především o stavbách vojenských budov v okolí a o činnosti armády v dané oblasti.
Karel Glanz ji nabídl fotoaparát, aby tajné dokumenty mohla ofotografovat. Ten ale,
pokud jí byl vůbec někdy nabízen, s vysokou pravděpodobností nepřevzala.116 Měla
slíbit, ţe vyuţije svých kontaktů v armádním pěveckém krouţku, ve kterém se setkávala
s důstojníky ČSA. Karel Glanz měl Dagmar Šimkovou instruovat, aby vyuţívala svého
postavení ţeny (myšleno ţenských předností)117. Ve stejné výpovědi ale Šimková uvádí,
ţe ţádné informace nikdy nepředala a ani nevyzvěděla.118 Sama pak uvádí, ţe veškeré
informace o organizaci, které údajně měla informace předat, věděla pouze z náznaků od
Karla Glanze.119
Aţ téměř v samotném závěru prošetřování a jednotlivých výslechů se Dagmar
Šimková zmiňuje o setkání s neznámým muţem, který se jí představil jako Jiří
Horák120, který po ní údajně chtěl uschovat nějaké předměty, neboť se obával, ţe by
v případě jeho zadrţení padly do rukou bezpečnostních orgánů. Výslech byl prováděn
aţ téměř rok po zatčení 1. října 1953. Je to první zmínka, v dalších dokumentech ve
svazku se ani navazující prověřování a zjišťování dalších poznatků, které se v průběhu
113

ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou
Tamtéţ, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou ze dne 14. srpna 1953
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Jak uvádí ve své práci A. Frantalová a L. Blaţek, v rehabilitačním řízení v roce 1968 s Věrou Černou odvolací
senát krajského soudu spekuloval o moţnosti provokace ze strany bezpečnostních orgánů v souvislosti s moţností
útěku na Šumavě. V dokumentech z ABS však ţádná informace toto nepotvrzuje ale ani nevyvrací.
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV
117
NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. T 2/54 (výslech Šimkové před Krajským soudem)
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou
119
Zde je na místě i zmínit úvahu o tom, ţe opravdu mohl Karel Glanz chtít po Dagmar Šimkové špionáţní informace
a mohl jí i sdělit to, ţe pracuje pro ilegální skupinu, ale se záměrem získat pozornost a zájem samotné Šimkové v
rámci jejich romantického vztahu.
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Původně se do telefonu měl představit jako Novák. Na otázku vyšetřovatele v průběhu výslechu: Vypovězte, kdo
to byl Jiří HORÁK, odpovídá Šimková: Podle mého názoru byl Jiří NOVÁK
114
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případu běţně u nových a pro bezpečnostní orgány zajímavých informací konalo, zde
nekoná. Nabízí se otázka, do jaké míry bylo toto vyjádření Dagmar Šimkové autentické,
nevynucené a nesmyšlené.
Vše mělo proběhnout na konci srpna nebo začátku září 1952, muţ se telefonicky
ozval a domluvil si s ní schůzku. Měl uvést, ţe byl ve Francii a přichází ze západního
Německa a potřebuje jet do Prahy. Domluvili se, ţe Dagmar Šimková u sebe ponechá
nylonové pouzdro a zalepenou obálku, dokud si je zpět zase nevyzvedne. Na základě
další domluvy se měla dostavit tři dny po obdrţení lístku k Zátavskému mostu. Pro
případ, kdyby nemohla přijít, měla nylonové pouzdro zakopat kousek od mostu pod
strom, coţ nakonec dle výpovědi učinila, protoţe se na setkání dostavit nemohla.
Dagmar Šimková pak přiznala i to, ţe se do nylonového pouzdra podívala a tam
shledala na fotografickém papíře asi 5 ks plánů vojenských objektů121.
Za zmínku ještě stojí to, ţe k prohlídce místa u mostu ani na zahradě
u Šimkových, kde měla být ukryta obálka, nedošlo, coţ potvrzuje domněnku uvedenou
výše. Stejně tak nedošlo ani k poloţení otázek na toto téma kamarádce Věře Černá,
které by se s vysokou pravděpodobností samotná Dagmar Šimková svěřila. V rozsudku
se pak uvádí, ţe předání pouzdra mělo dokonce proběhnout za asistence Věry Černé122.
Tato velmi důleţitá událost by se zajisté objevila i v soudním řízení s Věrou Černou
popř. v jejích výpovědích, kde však není ţádné takové zmínky. Nicméně za tuto činnost
byla Dagmar Šimková v obţalobě ţalována a soudem téţ uznána vinou.123
V práci Dagmar Šimková - politický proces a reflexe vězeňství 50. a 60. let jsme
se s kolegyní Annou Frantalovou zabývali myšlenkou, ţe tato událost byla
vyprovokována bezpečnostními orgány a sehrána na Dagmar Šimkovou. Na základě
později získaných dokumentů z Archivu bezpečnostních sloţek mohu tuto úvahu
s určitou pravděpodobností odmítnout. Nejpravděpodobnější se mi jeví vysvětlení, ţe
byla k přiznání neexistující činnosti bezpečnostními orgány přinucena.
Největší význam z hlediska reálné trestné činnosti můţeme přisuzovat pomoci
zběhlým vojákům Ladislavu Fialovi a Jaroslavu Daňhelovi. Popis zapojení Dagmar
Šimkové a rozsah její činnosti včetně návazností viz kapitola 2.1 Případ dvou zběhů.
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi s Dagmar Šimkovou ze dne 1. října 1953
NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. T 2/54 (rozsudek), je velmi pozoruhodný samotný rozpor mezi
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Šimkové v této věci, kde uvádí, ţe to byla ona, kdo to pouzdro Horákovi u mostu schoval.
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3.1.4. Jarmila Schreyerová
Jarmila Schreyerová vytvářela spojení mezi Jaroslavem Šípem a svým švagrem
Bořivojem Klímou. Kromě zpráv, které předala od Šípa Klímovi, předávala i ona sama
některé zprávy ze svého okolí. O jejich závaţnosti si můţeme udělat představu citací
z obţaloby: „...ţe z klokotského kláštera byli v noci odvezeni kněţí .... ţe byl zatčen
ředitel Obchodní akademie v Táboře, jistý sklenář jménem Nepomucký z Tábora, jistý
zemědělec od Plané....“.Takto zaslaných zpráv přímo od Jarmily Schreyerové mělo být
cca 20.124
Krajský prokurátor v obţalobě uvádí, ţe byla „pověřena organizováním
protistátní organizace“.125 Jakým způsobem se však na této činnosti podílela, se nikde
neuvádí. O tom, ţe její činnost byla velmi okrajová, můţeme usuzovat i z toho, ţe se
StB při vyšetřování její osobou téměř vůbec nezabývala, zatčena a umístěna do vazby
byla aţ v druhé polovině roku 1953.126

3.1.5. Další osoby z případu Jaroslav Šíp a spol.
Mezi tyto osoby patří Miroslav Sovák, Jan Říha, Růţena Šípová a Václav
Louda. Všichni na rozdíl od výše zmíněných byli ve vazbě jen krátce a v době soudního
projednávání byli na svobodě.
Miroslav Sovák měl Jaroslavu Šípovi v roce 1951 předat 3 samopaly a cca
150 nábojů, které Jaroslav Šíp ukryl do bedny na půdě. Ty pak měl Jaroslav Šíp
připravovat pro případ převratu.
Začátkem dubna měl Jana Říhu navštívit bratr manţelky Jaroslava Šípa
František Hořejší, s tím, ţe nalezli zbraně na půdě v domě a ţe je třeba je ukrýt. Zbraně
ukryl u sebe ve stodole, kde byly uloţeny aţ do jeho zatčení.
Manţelka Jaroslava Šípa Růţena Šípová měla nejenom zprostředkovat další
ukrytí zbraní, aby zakryla činnost svého manţela, ale také měla v Jednotě v Klokotech
124

ABS - Akce „Zběhové“ - vyhodnocení - KS-StB České Budějovice - 25. září 1953 - z výpovědi zatčeného
Bořivoje Klímy
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NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. T 2/54, obţaloba
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ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV. Dále o tom svědčí i to, ţe Schreyerová byla zatčena aţ v
samotném závěru a to 15. října 1953 - tamtéţ.
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prodávat zboţí, „jeţ získala od Anny Loudové, která je obdrţela od vojáků táborské
posádky, kteří je kradli ve vojenské kuchyni.“127 A nakonec Václav Louda měl taktéţ od
vojáků kupovat potraviny, o nichţ měl dle ţaloby vědět, ţe jsou kradené.
Ohledně této majetkové trestné činnosti bylo při vyšetřování dále obviněno
několik desítek osob128. Do případu však byli zřejmě zařazeni pouze Růţena Šípová
jako manţelka hlavního „zločince“ a Václav Louda, který byl v příbuzenském vztahu
k Šípově rodině a také byl patnáct let starostou Klokot.129

3.2. Zatčení Dagmar Šimkové
Není úplně zřejmé, na základě jaké okolnosti byla Dagmar Šimková zatčena.
Z data uvedeného na II. kopii rozkazu k zatčení č. 1033/50-Z-52130 vydaného Krajským
velitelstvím Státní bezpečnosti Praha lze dovodit, ţe tomu bylo 15. října 1952, obdobně
by tomu nasvědčoval zápis na druhé straně osobního spisu. Téţ by toto datum
odpovídalo i určité logické úvaze, která vychází z toho, ţe nejdříve byli zadrţeni
bezpečnostními orgány Ladislav Fiala a Jaroslav Daňhel, a pak následně na základě
jejich výslechu další osoby, mezi nimi právě Dagmar Šimková. Nicméně na určitý
rozpor v datu zatčení Dagmar Šimkové jiţ poukazuje samotné datum zahájení vazby na
první straně osobního spisu, kde je uvedeno datum 11. října 1952131. Téţ u jednoho
z prvních výslechů, jak se dozvídáme ze zápisu výpovědi, uvedla Dagmar Šimková
datum zatčení 11. října 1952.132 Ve své knize „Byly jsme tam taky“ pak Dagmar
Šimková napsala, ţe byla zadrţena v sobotu133, coţ by svědčilo více datu 11. října 1952,
neboť to byla sobota.
Dne 11. října 1952 byla v Praze téţ zatčena Ludmila Beranová134.
Z dostupných materiálů byli Ladislav Fiala a Jaroslav Daňhel zadrţeni
bezpečnostními orgány 12. října 1952. Na všech oficiálních dokumentech je uváděno
toto datum135. K okolnostem jejich zatčení se mi zatím nepodařilo vypátrat více
127

NA, Krajský soud v Českých Budějovicích, spis č. T 2/54 (obţaloba)
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, návrh na trestní stíhání těch osob
129
Dnešní součást Tábora
130
NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková
131
NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková
132
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zápis o výpovědi Dagmar Šimkové
133
Byly jsme tam taky, s. 15
134
ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, zivotopis - výpověď Ludmily Beranové - 5. prosince 1952
135
NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Ladislava Fialy
128

38

informací. Ty by moţná pomohly odstranit výše uvedený rozpor a více odhalit okolnosti
zatčení i samotné Dagmar Šimkové. V souvislosti s výše zmíněným zatčením Ludmily
Beranové z Prahy lze usuzovat, ţe aktivní roli sehrála práce KS-StB Praha,
i v souvislosti s tím, ţe zatčení Dagmar Šimkové prováděla správa praţská a nikoli
českobudějovická.
Dagmar Šimková se vrátila po směně z písecké nemocnice domů, jiţ při
příchodu domů byla informována, ţe se po ní ptali z StB a ţe měli praţské číslo na autě.
Také jí sdělili, ţe třikrát telefonovala Věra Černá. V knize téţ vzpomíná, ţe spolu
s Věrou Černou krátce hovořily, protoţe znovu zavolala, a ještě ten den byla Dagmar
Šimková zatčena136. Na tento okamţik a způsob vzpomíná takto: „Někdo zaklepal na
dveře. Vstoupilo šest muţů. Obrovský a nesmírně hezký blondýn ukázal odznak Státní
bezpečnosti. ‚Máte krásné obrazy,’ řekl jeden a prohlíţel si Matouška. Ostatní chodili
po pokoji a obdivovali staroţitnosti. ... ‚Musíme něco napsat na stroji, ale hned vás
přivezeme zpátky. Víme, ţe jste po noční sluţbě, byli jsme za vámi v nemocnici.’ Oblékla
jsem si plášť, ani jsme se nerozloučily. Byla jsem klidná, protoţe byli tak civilizovaní.
Blondýn mi otevřel dveře s elegancí lva dámských budoárů. ‚Tak pá,’ obrátila jsem se
ve dveřích za mamkou. Sestupovali jsme zahradou. Na ramenou andělíčků přibylo listí.
V brance jsem se ohlédla na terasu. Mamka tam vţdy stávala, kdyţ jsem šla ven. ‚Jen se
dobře rozhlédni, kurvo reakcionářská! V ţivotě se sem uţ nevrátíš,“ poprvé promluvil
truchlící muţ.’137
Následně byla převezena do Prahy, kde zůstala ve vyšetřovací vazbě do
13. prosince 1952138, kdy byla převezena, podobně jako Věra Černá, do Českých
Budějovic. „Cesta do Prahy se zdála být dlouhá. Zsinalá Věra seděla vedle mne.
Nesměly jsme mluvit ani se hýbat. Zastavili jsme v Bartolomějské ulici...“139
V osobním spise se tato informace vůbec nezaznamenala. Zápis v něm uvádí, ţe byla v
Českých Budějovicích od 15. října 1952 do 9. ledna 1954, coţ neodpovídá jak
vzpomínkám, které Šimková sepsala tak i dalším dokumentům.140
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3.3. Průběh vyšetřování
Akce „Zběhové“ byla zahájena fakticky v momentě, kdy se střetli Ladislav Fiala
a Jaroslav Daňhel se stráţmistrem Janem Vágnerem 6. září 1952 na silnici mezi Pískem
a Albrechticemi. Následná bezpečnostní opatření včetně prohledání okolí setkání
nepomohla odhalit ţádnou další významnou stopu. K pokračování tak dochází aţ po
11. říjnu 1952, kdy dochází k zatčení Ludmily Beranové a Marie Šatavové v Praze,
stejně tak Věry Černé a Dagmar Šimkové v Písku, Ladislava Fialy a Jaroslava Daňhela
v Sokolnici.
Sestavit průběh vyšetřování i toho, jak se k jednotlivým informacím
vyšetřovatelé StB dostávali, je komplikováno tím, ţe vyšetřování prováděly tři krajské
správy - KS-StB Praha, KS-StB Brno a KS-StB České Budějovice141.
Pro určitý vhled do postupu vyšetřujících orgánů vycházím z dokumentů
skupinového svazku StB H-328 s názvem: akce „Zběhové“142.
Významným zdrojem informací pro vyšetřovatele byly výpovědi Jaroslava
Daňhela. Na základě jeho výpovědí se postupně odhalovala celá skupina lidí, která
oběma zběhům pomohla v jejich skrývání, zásobila je potravinami a sháněla jim další
potřeby včetně zbraní. Zda byl Jaroslav Daňhel nucen vypovídat pomocí fyzických
a psychických nátlakových metod a násilí, se ze zcela logického důvodu nedá dohledat
v zápisech výpovědí, kde je vţdy poznamenáno „Skončeno, přečteno, schváleno
a podepsáno“143 a na kaţdé straně podpis dotyčné vyslýchané osoby. O podmínkách
vyšetřování byla jiţ napsána řada publikací a svědectví144, nicméně i v tomto případě by
pro nás mohl být určitým důkazem podmínek vyšetřování konkrétně Jaroslava Daňhela
zápis jednání před Zvláštním senátem Krajského soudu v Českých Budějovicích, který
řešil v rámci rehabilitací na základě zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, případ
Bohumila Kroupy a spol., kde Jaroslav Daňhel mimo jiné uvádí: „Vyšetřovatelem mi
bylo řečeno, ţe jsem vůl, protoţe jsem dělnického původu a všechny ostatní jmenované
osoby jsou původu jiného a hovořil asi v tom smyslu, ţe jsou nepřáteli dělnické třídy.
Mimo to jsem byl tlučen, ponecháván bez jídla a hladový, a bylo mi slibováno, ţe
141
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dostanu mírný trest, jestliţe protokol bez váhání podepíšu. Z toho důvodu jsem také
protokol nečetl, neboť mě jeho obsah nezajímal a bez váhání kaţdou stranu protokolu
jsem podepsal.“145
Na rozdíl od Jaroslava Daňhela Ladislav Fiala vypovídal pouze ohledně činnosti,
která se týkala čistě jeho osoby, a o činnosti ostatních osob odmítal po celou dobu
vypovídat. Jaké nátlakové prostředky byly uţity pro získání jeho výpovědi, nevíme.146
O podmínkách dále vypovídal i Otakar Sekyrka, který uvedl, ţe mu nebyla
poskytnuta nutná lékařská péče, byl kopán, neustále slovně uráţen. Neustálé psychické
vydírání potvrzuje i Bohumil Kroupa a Věra Černá.147
Kromě nátlaku jak fyzického tak psychického si jednotliví odsouzení dále
stěţovali na nesprávnou protokolaci svých výpovědí, na to, ţe byli nuceni podepsat
formulace referentů, na to, ţe do textů výpovědí byly udávány formulace, se kterými
vyslýchaní nesouhlasili.
Na poměry ve vyšetřovací vazbě vzpomíná i Dagmar Šimková:
„Vyšetřovatelé hrají se svými oběťmi důmyslné hry a umějí si nahrávat. Oblíbená
hra je rukojmí. Kaţdý má doma někoho, o koho se třese úzkostí. V mém případě byla
rukojmím mamka.
‚Máte zde dopis od matky,’ řekl mi referent. Srdce se mi radostí rozbušilo. První
zpráva po půl roce?
‚Dám vám ho přečíst, aţ se přiznáte.’
‚Kdyţ jste nevinná, podepíšete to. Kdyţ nepodepíšete, je to důkaz, ţe zatajujete
fakta. Vaše matka bude zatčena.’
‚Zatkneme ji… nebojte se, nezatkneme… byla zatčena před týdnem… podepište to,
povolím vám desetiminutovou návštěvu… zemřela na srdeční infarkt... teď ji máme
u výslechu… kurvo bez srdce, neslyšíš, jak pláče!?’ “
Dalším významným zdrojem informací, které pak byly pouţity jako podklady
k vydávání zatýkacích rozkazů, vytvořilo agenturní napojení ve vazební věznici na
Dagmar Šimkovou v Praze. Ve svazku je uloţeno několik desítek ručně psaných stran,
145
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které jsou záznamem toho, co měla Dagmar Šimková říct spoluvězeňkyni označené na
záznamu jako KADLECOVÁ148.
Na jednotlivé osoby byly vypracovány okresními odděleními StB od prosince
1952 ustanovky - zprávy o zájmové osobě StB, ve kterých kromě osobních dat
a případných fotografií dotyčné osoby byl zhodnocen třídní původ, politický a osobní
charakter a další kategorie (např. rodinné poměry, zaměstnání apod.).
Ukázka z ustanovky vypracované 12. prosince 1952 OO-StB Písek na Dagmar
Šimkovou:
„Pokud se týče jejího osobního charakteru, vztahují se na ní všechny výrazy,
kterými dříve oplývala morálka burţoazie. To jest decentní, distinguovaná a kultivovaná
mladá dáma. Po našem to bylo přemrštěná a zmalovaná fiflena, se značnou dávkou
nadřazenosti vůči lidem, kteří se jí nemohli původem rovnat.“149
Dále je zde uvedena řada osob, se kterým byla Dagmar Šimková v přátelském či
milostném styku. V závěru je pak poznamenán „Vlastní názor“ náčelníka oddělení, kde
spekuluje o jejích stycích na britském velvyslanectví a o moţnosti toho, ţe byla Brity
získána pro špionáţ.
Na základě podkladů od referentů připravil krajský prokurátor František Antoš
9. ledna 1954 ţalobu. Dagmar Šimková tak strávila více neţ jeden rok ve vyšetřovací
vazbě.
V prosinci 1952 byla téţ předána informace Oddělení vojenské kontrarozvědky
Krajské velitelství České Budějovice od KS-StB České Budějovice s poznatky ohledně
jednotlivých důstojníků ČSA, se kterými se měla Dagmar Šimková stýkat v Písku. Tyto
informace vycházely z agenturního napojení ve vazební věznici.
Mezi tím komunikovalo KS-StB v Českých Budějovicích s krajskými správami
v Praze a Brně, aby si ujasnilo, která správa bude řešit jaké osoby a zároveň si zajistilo
i informace od osob, které drţely ve vazbě150.
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Další osobou, která byla v průběhu vyšetřování ještě před koncem roku zatčena,
byl Karel Glanz. Bezpečnostní orgány čekaly, aţ se vrátí z vojenského cvičení,
a zajistily ho 31. prosince 1952, následovala prohlídka v jeho bytě.151
I v tomto případě, stejně jako v mnoha jiných, lze nalézt stopu toho, ţe
vyšetřování bylo ovlivňováno sovětskými poradci, a to „Zápis z porady konané 6. 1.
1953 u s. Sovětského poradce k akci ZBĚHOVÉ.“
V krátké zprávě je uvedeno, ţe: „Po vysvětlení celého případu byl námi navrţen
další postup ve kterém byl navrţen KROUPA, SEKYRKA a RYBÁKOVÁ jako typy které
budou zaverbovány. RYBÁKOVÁ s tím, ţe bude vázáno pro Prahu se zaměřením na vys.
školu, kde studuje.
S. poradce navrhoval následující postup jako nejlepší.
a./ Pro začátek zaverbovat pouze SEKYRKU.
b./ KROUPU na základě výpovědi SEKRYKY realisovat, jelikoţ se jeví jako
terorista.
c./ Podle zjištění a rozpracování hajného teprve bude moţno rozhodnouti zda
bude zatčen nebo zaverbován.
d./ V případě, ţe bude HS - StB souhlasiti s vázáním RYBÁKOVÉ, zaslati jim
veškerý materiál.“152
V souvislosti se zatýkáním dalších osob na Písecku je třeba zmínit i úvahy,
kterými se KS-StB České Budějovice zabývala: „...Všechny osoby zjištěné agenturním
napojením na ŠIMKOVOU jsou rozpracovávány. Otu SEKYRKU rozpracováváme
k vázání pro referát teroru. SEKYRKA by byl po vázání úkolován na matku ŠIMKOVÉ,
která je jistě z velké části informována o protistátní činnosti své dcery. Předpokládám,
ţe při vázání SEKYRKA kromě své trestné činnosti odhalí i KROUPU, který by byl pak
zatčen a docíleno zkompromitování SEKYRKY. KROUPA by byl vázán jenom v tom
případě, ţe by z výslechu SEKYRKY vyšly takové okolnosti, které by jeho vázání
vyţadovaly.
Po přesném zjištění materiálu o celkové trestné činnosti RYBÁKOVÉ, byl by
předán HS-Stb k vyuţití z důvodů, ţe by byla vhodným typem pro spolupráci se
zaměřením na vyšší zdravotní školu...“153
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Z porady konané 2. února 1953 na KS-StB České Budějovice zjišťujeme, ţe mají
být vypracovány návrhy na zatčení Jaroslava Šípa a Marty Šimkové. Dále je zde
uvedena řada úkolů pro 2. odbor a 6. odbor.154 Dále následuje 7. května 1953 návrh na
zatčení Františka Máchy.
V druhé polovině května se pak vyšetřování zaměřuje především na činnost
Jaroslava Šípa, Karla Glanze, Františka Máchy a osob okolo nich. Bezpečnostní orgány
pak vyuţívají agenturních napojení na Jaroslava Šípa a Karla Glanze ve vězení
a zároveň důvěrníků a agentů155.
V červenci 1953 dochází k upřesňování získaných informací a k postupné
přípravě trestních oznámení. První z nich je pak z porady 24. července 1953 určena
příprava trestního oznámení vyššímu vojenskému prokurátoru v Trenčíně na Ladislava
Fialu a Jaroslava Daňhela156. Trestní oznámení bylo vypracováno 6. srpna 1953.157 Dne
14. srpna 1953 je pak vypracováno trestní oznámení na Bohumila Kroupu, Věru
Černou, Martu Šimkovou a Otakara Sekyrku.158
Dne 10. listopadu 1953 navrhuje Krajská správa ministerstva vnitra ukončit
vyšetřování akce „Zběhové“ do 25. listopadu 1953. Ţádá téţ zaujetí stanoviska
k několika desítkám osob, které byly v průběhu šetření odhaleny jako pachatelé různých
trestných činů.159 Ve stejný den pak podává trestní oznámení na Františka Máchu
a Karla Chyšku. Na závěr bylo 27. listopadu 1953 vypracováno trestní oznámení na
Jaroslava Šípa, Karla Glanze, Dagmar Šimkovou, Jarmilu Schreyerovou, Miroslava
Sováka, Jana Říhu, Růţenu Šípovou a Václava Loudu.160
I trestnímu oznámení se nevyhnula vyjádření, která jasně vymezovala společenské
odsouzení trestné činnosti a uváděla problematiku samotné trestné činnosti v kontextu
třídního boje. Např. z trestního oznámení na Jaroslava Šípa a spol.: „Zbytky poraţené
burţoazie však svojí zrádcovskou činností usilují o rozvrácení lidově demokratického
řádu v ČSR a o obnovení kapitalismu. Ve své nenávisti a touze po získání bývalého
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výsadního postavení jsou ochotni napomáhat zahraničním imperialistům k rozpoutání
nové války, od které očekávají návrat bezpracného ţivota na úkor dělnické třídy.
K rozvracení lidově demokratického zřízení směřovala také činnost obviněných
Jaroslava Šípa, ...“161
Nebo z trestního oznámení na Bohumila Kroupu a spol.: „Naše zrádná burţoazie
se nemůţe smířit s tím, ţe v lidově demokratické republice je navţdy odzvoněno
bezpracnému kořistnickému ţivotu a stále s velkými nadějemi vzhlíţí na Západ, odkud
očekává návrat „zlatých času“ předmnichovské republiky a“svobodu“ kapitalistického
podnikání. ... Mezi nepřátele lidově dem. zřízení a pracujícího lidu patří i obvinění:
dcera býv. restauratéra, býv. vysokoškolačka a náruţivá ctitelka tak zv. západní kultury
Věra Černá...“162
Tím byla ukončena fáze vyšetřování a případ Dagmar Šimkové (Jaroslav Šíp
a spol.) se dostal do rukou krajského prokurátora Františka Antoše.

3.4. Obţaloba
Krajský prokurátor František Antoš dostal v trestním oznámení a ve spise dostatek
podkladů k tomu, aby mohl v relativně krátké době sestavit obţalobu na dotyčné
pachatele. Vyţádal si z Brna opis rozsudku v případu s Bořivojem Klímou a spol.163
a téţ vyslechnul obviněné164. Dále ţádal OO-VB o vypracování tzv. zprávy o pověsti.
Samotnou obţalobu pak dokončil 9. ledna 1954.
Vlastní text obţaloby je oproti trestnímu oznámení chaotický. Zřejmě je to
způsobeno kvalifikováním trestné činnosti a podřazováním pod ustanovení trestního
zákona. V textu je řada nepřesností, posunů i chyb. Je pravděpodobné, ţe je to dáno
slabými osobními předpoklady a schopnostmi samotného krajského prokurátora a jeho
„rychlým“ vzděláním v oboru práva165.
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Ţaloba jasně akcentuje třídní pojetí práva v tom smyslu, ţe ke kaţdému
obviněnému je uveden jeho třídní původ a z něj vyvozována bez dalšího motivace
k popsané trestné činnosti. Často je také uváděn poměr k tehdejšímu lidově
demokratickému reţimu.
„Obviněný Šíp pochází ze ţivnostenské rodiny. Za I. republiky byl z protekce
přijat do bývalého četnického sboru, ve kterém slouţil i po dobu okupace a v roce 1945
byl převeden do SNB. V r. 1948 byl z SNB pro nepřátelský postoj k lidově
demokratickému státnímu zřízení vyloučen... Karel Glanz pochází z měšťácké rodiny.
Jeho otec byl v době I. republiky ředitelem záloţny v Táboře. Jeho poměr k lidově dem.
státnímu zřízení byl krajně nepřátelský ... Dagmar Šimková je dcerou bývalého
bankéře... Obviněná Jarmila Schreyerová pochází z úřednické rodiny. Sama pracovala
jako úřednice. Její poměr k dělnické třídě je záporný... Obviněný Jan Říha pochází
z rodiny vesnického boháče ...“166
Prokurátor v textu ţaloby vytváří bez věrohodného podloţení důkazy představu
o rozsáhlé skupině, která měla protistátní zaměření. Navazuje tak přímo na závěry
vyšetřování vedeného Státní bezpečností. Sám však některé věci i nezávisle rozvíjí
a doplňuje, především po stránce rétorické. Tím se také dopouští odchylek od sumáře,
který dostal jako podklad jak v trestním oznámení, tak i ve spise. Například u Karla
Glanze uvádí: „Od roku 1951 je soustavně zabýval myšlenkou illegálního útěku do
zahraničí v tomto směru jednal s býv. podplukovníkem býv. československé armády
Aloisem Šárou....“.Ve spise k tomu podklad není. Nutno doplnit, ţe samotné
vyšetřování nedalo jiných důkazů neţ výpovědí obviněných v tomto procesu a dalších
obviněných. Většina informací pocházela z výpovědí těchto obviněných. Z dalších
důkazů proti Dagmar Šimkové měl k dispozici protistátní letáky či jejich opis, dále pak
v případě Jaroslava Šípa skleněná kolečka, fotografie zbraní a pístového krouţku. Dále
pak fotografie dikobrazu a potravin.
Prokurátor se snaţil záměrně prokazovat prvky spolčení a spojení jednotlivých
osob do organizovaného celku. Podrţel se představy o organizovaném spojení čtyř
hlavních aktérů v procesu Jaroslav Šíp a spol. se skupinou Bořivoje Klímy na Brněnsku.
Tuto představu pak dále rozvíjel. Především akcentoval prvky spolčení - poznávací
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znamení a domluvy, které byly jiţ přítomny při samotném vyšetřování, prokurátor jim
dává prvek jistoty.
Trestná činnosti Dagmar Šimkové, která (viz kapitola 3.1.3.) měla hlavní těţiště
v pomoci dvěma zběhům, dále pak v rozšiřování protistátních letáků a hledání cesty, jak
se dostat z ČSR. Ukrývání zběhů pak bylo kvalifikováno ne jako napomáhání
k trestnému činu zběhnutí dle § 7 odst. 2, § 273 odst. 4 tr. zák., ale zřejmě ve spojitosti
s tím, ţe bylo dovozováno, ţe Ladislav Fiala a Jaroslav Daňhel mají v úmyslu slouţit
v cizím vojsku a ţe tuto skutečnost dotyční museli vědět a podporovali je, jako trestný
čin velezrady dle § 78 trestního zákona. Prokurátor ale v obţalobě nedává do souvislosti
konkrétní činnost, ke které by přiřadil patřičné ustanovení trestního zákona, vše je
shrnuto aţ v závěru obţaloby po několika stranách nestrukturovaného textu
nesouvislého významu.
To, za co konkrétně je obţalovaná Dagmar Šimková z velezrady, se musí zpětně
dovozovat z celého textu obţaloby a není to zřejmé o to víc, ţe výše uvedená domněnka
ohledně toho, proč je pomoc zběhům kvalifikována prokurátorem jako velezrada, nemá
podklad v textu obţaloby, ale ve znalosti částí výpovědí zaznamenaných ve spise. Tuto
informaci ale prokurátor vůbec v obţalobě neuvádí. Dagmar Šimková v tomto ohledu
vypovídá aţ 26. listopadu 1953, kdy konkrétně na otázku vyšetřovatele ppor. Rudolfa
Starého: „Tedy cíl obou zběhů byl útěk do nepřátelského zahraničí k čemuţ jste jim se
svými společníky napomáhala? - Ano. Bylo mně známo, ţe oba zběhové - trestanci mají
v úmyslu uprchnouti do zahraničí a já jsem jim v tom pomáhala, ačkoliv jsem věděla, ţe
takovýchto osob pouţívají západní imperialisté jako agentů k protistátním úkolům na
území ČSR. Toto jsem činila proto, ţe jsem si přála zvrat lidově demokratického zřízení
a tomuto jsem chtěla být nějakým způsobem nápomocna.“167
Do velezrady zřejmě nejsou podřazené veškeré aktivity okolo její činnosti
spočívající v údajném získávání informací špionáţního charakteru, neboť tuto činnost
vyděluje prokurátor do druhého bodu a podřazuje pod § 86 odst. 2 písm. a) tr. zák. trestný čin vyzvědačství.
Souhrnně se dle prokurátora tedy dopustili Jaroslav Šíp, Karel Glanz, Dagmar
Šimková a Jaroslava Schreyerová trestného činu velezrady podle § 78 odst. 3, písm. c),
167
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odst. 2, písm. a) trestního zákona, Jaroslav Šíp pak ještě podle § 78 odst. 3, písm. d)
tr. zák.
Jaroslav Šíp, Karel Glanz a Dagmar Šimková z trestného činu vyzvědačství podle
§ 86 odst. 2, písm. a) tr. zák.
Miroslav Sovák, Růţena Šípová a Jan Říha z trestného činu nedovoleného
ozbrojování podle § 120 odst. 1, písm. a) a b) tr. zák.
Jan Říha ještě z trestného činu nadrţování podle § 163 odst. 1 tr. zák.
Růţena Šípová a Václav Louda z trestného činu rozkrádání národního majetku
podle § 245 odst. 1, písm. c) tr. zák.
Za důkazy navrhnul krajský prokurátor slyšení svědka Bořivoje Klímy, čtení částí
svědeckých protokolů Jaroslava Daňhela, Františka Máchy, Věry Černé, Bohumila
Kroupy, Josefa Harta, čtení trestního oznámení a osobní výkazy obviněných. Z toho
vyplývá, ţe většina důkazů, které prokuratura navrhovala, jsou důkazy pocházející od
prakticky spoluobviněných, byť souzených v jiných procesech, nicméně v hlavní linii
v totoţných činech. Dalším zásadním prvkem je charakter důkazů výpovědí navrhováno není jejich slyšení (kromě svědectví Bořivoje Klímy168), ale pouze čtení
jejich výpovědí!

3.5. Hlavní líčení
Hlavní líčení s Jaroslavem Šípem a spol. proběhlo ve dnech 11. a 12. února 1954
před senátem Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Předsedou senátu byl soudce JUDr. Miloš Mühlstein, dále byli přítomni dva
soudci z lidu Václav Hotový a Josef Dědič. Státní prokuraturu zastupoval František
Antoš. Advokát JUDr. Jan Hloušek zastupoval Karla Glanze, JUDr. Jiří Růţek
zastupoval Jarmilu Schreyerovou a Dagmar Šimkovou, JUDr. Josef Civín zastupoval
Jaroslava Šípa, Růţenu Šípovou a Václava Loudu, JUDr. Josef Šáda zastupoval
Miroslava Sováka.
Po provedení úvodních úkonů, kdy bylo zjištěno, ţe ze zdravotních důvodů není
přítomen obviněný Miroslav Sovák a po vyjádření jeho advokáta, ţe se k soudu dostaví
168
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v odpoledních hodinách, se senát usnesl na tom, ţe hlavní líčení bude pokračovat bez
nepřítomného Miroslava Sováka. Dále se senát na návrh krajského prokurátora po tiché
poradě usnesl na tom, ţe ze státně bezpečnostních důvodů vylučuje veřejnost z hlavního
líčení. A předseda senátu poučil přítomné o jejich povinnosti mlčenlivosti. Následně
přenesl krajský prokurátor František Antoš obţalobu a předseda senátu určil pořadí
vyslýchaných osob.
Jako první předstoupil před senát Jaroslav Šíp. Prohlásil: „Cítím se vinen v celém
rozsahu ţaloby.“169 Ve své výpovědi však popřel to, ţe by vytvářel organizovanou
skupinu a zároveň ţe by vyuţíval jako rozpoznávacího znamení tří skleněných koleček.
Zároveň téţ odmítl, ţe by podával přes Jarmilu Schreyerovou zprávy Klímovi
s úmyslem jejich předání rozhlasové stanici „Svobodná Evropa“. Na dotaz předsedy, jak
se to shoduje s jeho výpovědí před Státní bezpečností, uvedl Jaroslav Šíp: „Já jsem to
podepsal. Nevím ani, zda jsem to četl.“170 V průběhu byl několikrát konfrontován se
svými výpověďmi v protokolech. S jejich obsahem vyslovoval nesouhlas. Obhájce
JUDr. Josef Civín pak poloţil v závěru čtyři doplňující otázky, které ve své podstatě
neměly ţádný význam, co se týče pomoci obviněnému, jinak se po celou dobu
dotazoval střídavě předseda senátu a prokurátor.
Dalším byl Karel Glanz, který prohlásil: „Rozuměl jsem ţalobě, cítím se vinen,
ovšem tolik, ţe jsem nikdy špionáţní informace nepředal.“171 Svoji sabotáţní činnost či
její plánování odmítl, uvedl, ţe při setkání s příslušníkem SNB Františkem Máchou
o tom Mácha hovořil, ale on ţe tomu nevěřil a dále se tím nezabýval. Na dotaz předsedy
ohledně sepsané výpovědi uvedl: „Já tento protokol podepsal, ačkoliv některá slova
v něm nejsou pravdivá.“172
Na následující dotaz prokurátora, v jakém směru hovořil Karel Glanz
s Jaroslavem Šípem o skladu mouky, odpovídá: „O tom jsem se Šípem vůbec nehovořil.
Já jsem byl jiţ 12 měsíců ve vazbě, byl jsem rád, ţe mám vše za sebou, dvakrát jsem se
pokusil o sebevraţdu. Podepíši všechno jen proto, abych se nemusel vrátit do
vyšetřovací vazby. Kdyţ mi bylo řečeno, abych nic nevytáčel, tak jsem nic nevytáčel. Já
jsem začal hovořit o věci od začátku, jak se podle mě stala, byl jsem však zaraţen s tím,
abych ţádné věci nevytáčel. Měl jsem obavy, ţe budu vrácen zpět do vyšetřovací vazby,
169
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budu raději pracovat celý ţivot v Jáchymově, neţ jeden týden v této vazbě. Kdyţ na mě
stále naléhali, abych o své činnosti vypovídal, ţe jsem neřekl všechno, jiţ jsem si potom
skutečně vymýšlel.“173
Na otázky ohledně Dagmar Šimkové a získávání špionáţních informací
odpovídá: „Já jsem Šimkovou neinstruoval v tak velké míře, jak je uvedeno v protokole
.... Ţe bych k tomuto účelu navrhoval pouţívat své osoby, zamítám úplně, měl jsem
zájem o ni, a jistě by nebylo mi milé takto vyuţívat této osoby pro jiné účely.174
I Karla Glanze se při hlavním líčení dotazoval jeho obhájce JUDr. Jan Hloušek
spoře.
Následovalo slyšení Dagmar Šimkové. Ta taktéţ uvedla, ţe se cítí být vinna. Na
otázky předsedy senátu i prokurátora odpovídala srozumitelně a nikde nepopřela obsah
svých výpovědí. Na otázku předsedy, jaký byl její poměr k lidově demokratickému
zřízení, a proč se své činnosti dopustila, odpověděla: „Já jsem nechtěla tímto ublíţit
dělnické třídě, neboť dělnickou třídu jsem měla ráda. Pracovala jsem mezi dělníky a oni
mě měli rádi rovněţ. Chtěla jsem jen ublíţit komunistické straně, s jejíţ tendencí jsem
nesouhlasila.“175
Jako čtvrtá vypovídala Jarmila Schreyerová. Odmítla, ţe by předala Bořivoji
Klímovi sama o sobě jakékoliv informace.
Líčení bylo pak mezi 11.55 a 13.30 přerušeno. Odpoledne pak pokračovalo
výpovědí Jana Říhy a Miroslava Sováka.
Následně bylo

hlavní líčení prohlášeno za veřejné. Pokračovalo

se

projednáváním jiţ mnohem méně závaţné činnosti zbývajících obviněných. Opět
předstoupil Jan Říha, dále pak Růţena Šípová a Václav Louda.
Po skončení výslechu obviněných je za souhlasu stran konstatován obsah spisu.
Oproti původnímu návrhu ţaloby není provedeno slyšení Bohumila Klímy ani
jakéhokoliv svědka! Veškeré dokazování v hlavním líčení je zaloţeno na výpovědích
obţalovaných a konfrontaci s písemnými záznamy jejich výpovědí z vyšetřování, další
důkazy jsou zaloţeny na protokolech, mezi nimiţ figuruje obsah rozsudku Krajského
soudu v Brně ze dne 12. června 1953 nebo osobní výkazy obviněných a zprávy
o pověsti.
173
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Následovaly vyjádření Jana Říhy, Růţeny Šípové, Václava Loudy, obhájce
Karla Glanze a obhájce Miroslava Sováka ke zprávám o pověsti.
V rámci závěrečných řečí nejsou vyřčeny ţádné zásadní informace, jen drobná
snaha obhájců i obţalovaných o pouţití polehčujících okolností či zmírňujících
ustanovení trestního zákona.
Hlavní líčení bylo v 18.45 přerušeno a pokračovalo druhý den v 10.00 zahájením
hlavního líčení a vyhlášení rozsudku.

3.6. Rozsudek
Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích176 si můţeme udělat velmi
názornou představu o úloze soudu jako orgánu spravedlnosti v lidově demokratickém
zřízení. Jeho úloha se uţ v rámci hlavního líčení výrazně omezila pouze na výslech
obţalovaných bez jakékoliv snahy se dále dopátrat podoby skutečné činnosti.
I z výpovědí obţalovaných před soudem a i z dalších dokumentů pozdějšího data
vyplývá, ţe se jednotliví aktéři trestné činnosti dopustili, avšak je zcela pochybné, zda
jednotlivé skutky zakládají tak nebezpečné trestné činy, kterými je bezpochyby
velezrada či vyzvědačství. Důleţité je téţ poznamenat, ţe samotné odůvodnění
a subsumování trestné činnosti obviněných výrazně podléhá třídnímu přístupu k právu
a je velmi slabě odůvodňováno. Podkladem k odůvodnění často není příslušný skutkový
stav zjištěný z výpovědí obţalovaných, natoţ pak z dalších svědeckých výpovědí
a dalších důkazů. Samotné výslechové protokoly obţalovaných pak tvoří hlavní základ
pro odsouzení, nikoliv jednání v hlavním líčení. Soud se v odůvodnění vůbec nezabýval
rozpory mezi protokoly a výpověďmi v hlavním líčení.
To, zda před projednáním rozsudku, popř. projednáváním případu u soudu
existovala domluva mezi jednotlivými hlavními aktéry, minimálně mezi prokuraturou
a soudem, se z dostupných pramenů nepodařilo zjistit. Avšak z následného odvolání
krajského prokurátora Františka Antoše proti rozsudku kvůli nespokojenosti s některými
právními kvalifikacemi a „nízkými“ tresty, můţeme usuzovat na to, ţe přímá předchozí
domluva neproběhla177.
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Senát krajského soudu uznal Jaroslava Šípa, Karla Glanze a Dagmar Šimkovou
vinnými pokusem zničit nebo rozvrátit lidově demokratické státní zřízení a společenský
řád republiky, spolčování se s ostatními odsouzenými a s dalšími osobami, Jaroslava
Šípa navíc hromaděním zbraní k tomuto účelu. Dále všechny tři poskytováním úkrytu
vojenským zběhům a pomoc k spáchání trestného činu zběhnutí do ciziny, vyzvídání
státního tajemství v úmyslu je vyzradit cizí moci.
Tím podle soudu spáchali Jaroslav Šíp, Karel Glanz a Dagmar Šimková trestný
čin velezrady podle § 78 odst. 1, písm. c), odst. 2, písm. a), Jaroslav Šíp ještě podle
odst. 3, písm. d), dále trestný čin pomoci k trestnému činu zběhnutí podle § 7 odst. 2 ve
spojení s § 273 odst. 1, písm. a) a odst. 3)178 a trestný čin vyzvědačství podle § 86 odst.
2, písm. a) tr. zák.
Jarmila Schreyerová byla uznána vinnou z trestného činu sdruţování proti
republice podle § 79 tr. zák.
Miroslava Sováka a Jana Říhu uznal soud vinnými trestným činem
nedovoleného ozbrojování podle § 120 odst. 1 písm. a) a písm. b), Jana Říhu téţ
trestným činem nadrţování podle § 163 odst. 1 tr. zák. Růţenu Šípovou a Václava
Loudu pak trestným činem podílnictví podle § 250 odst. 1, Růţenu Šípovou téţ podle
odst. 2, písm. b) tr. zák.179
Krajský soud výší 18 let nepodmíněného trestu odnětí svobody u Jaroslava Šípa
potvrdil úlohu, která mu byla vyšetřovatelskými orgány a prokurátorem přisouzena, co
by neformální hlavy celé skupiny lidí na Písecku a Táborsku. Za trestný čin velezrady
podle § 78 odst. 3 je pak zvláštní částí trestního zákona určen trest: trest smrti. Krajský
soud pak za pouţití § 29 odst. 2 trest vymezil v hranicích 15 - 25 let.
Paradoxem pak je ta skutečnost, ţe dle tohoto procesu byl hlavním iniciátorem
a koordinátorem nebezpečný „zločinec“ Bořivoj Klíma z Brna, který měl jednak do
organizace Jaroslava Šípa zapojit a jednak dále předávat získané zprávy a svým
způsobem skupinu okolo Jaroslava Šípa instruovat a řídit. Krajský soud v Brně ale
odsoudil Bořivoje Klímu půl roku před tím „pouze“ za trestný čin vyzvědačství podle
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§ 86 odst. 1 tr. zák. a za trestný čin pomoci k trestnému činu zběhnutí podle § 7 odst. 2 a
§ 273 odst. 1, písm. a) a odst. 3 tr. zák. na 7 roků trestu odnětí svobody.
Druhý největší trest dostala Dagmar Šimková a to 8 let odnětí svobody. Soud
u ní trest sníţil pod zákonnou hranici dle § 30 tr. zák., tak, jak navrhoval i její obhájce
JUDr. Jiří Růţek.
Karel Glanz byl pak odsouzen k sedmi letům trestu odnětí svobody. Jarmila
Schreyerová na tři roky, Miroslav Sovák na jeden a půl roku, Jan Říha na jeden rok,
Růţena Šípová na šest měsíců a Václav Louda na tři měsíce. Růţeně Šípové a Václavu
Loudovi byl trest podmíněně odloţen na zkušební dobu dvou let.
Dále soud vyslovil dle § 47 tr. zák. propadnutí celého jmění u Jaroslava Šípa,
Karla Glanze a Dagmar Šimkové. Jan Říha dostal peněţitý trest ve výši 2.000 Kčs (dle
§ 48 tr. zák.).
Ztrátu čestných práv občanských dle § 43 a § 44 tr. zák. vyslovil soud
u Jaroslava Šípa, Karla Glanze a Dagmar Šimkové v nejvyšší délce 10 let, u Jarmily
Schreyerové v délce 5 let.
Náklady trestního řízení pak 2/3 nesli Jaroslav Šíp, Karel Glanz a Dagmar
Šimková, neboť v jejich trestné činnosti spočívala nejvyšší váha. Zbývající třetinu si
pak dělili všichni obvinění.
Soud nesouhlasil s návrhem prokurátora ve věci spáchání trestného činu
velezrady u Jarmily Schreyerové a u Růţeny Šípové z trestného činu nedovoleného
ozbrojování a zprostil dotyčné ţaloby za tyto trestné činy.

3.7. Odvolací soud
Krajský prokurátor František Antoš byl nespokojen s výsledkem řízení před
senátem Krajského soudu a podal v zákonné lhůtě odvolání k Nejvyššímu soudu. Jeho
nesouhlas s rozsudkem pravděpodobně vycházel také z toho, ţe skupina okolo
Bohumila Kroupy souzená před tímtéţ soudem o půl roku dříve, byla odsouzena
k trestům ve výši Bohumil Kroupa 14 let, Věra Černá 13 let, Marta Šimková 11 let
a Otakar Sekyrka 10 let trestu odnětí svobody180, a společenská nebezpečnost vezmeme-
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li v úvahu popis činnosti a zapojení jednotlivých osob181 v procesu s Jaroslavem Šípem
a spol. byla ve srovnání s první jmenovanou určitě vyšší.
František Antoš napadal v odvolání rozhodnutí Krajského soudu v Českých
Budějovicích z několika důvodů:
1) Soud pochybil, kdyţ neuznal Jarmilu Schreyerovou vinnou trestným činem
velezrady, ačkoliv dle prokurátora k tomu všechny provedené důkazy - především
výpověď Jarmily Schreyerové - odpovídaly.
2) Taktéţ nesouhlasil se zproštěním obţaloby Růţeny Šípové z trestného činu
nedovoleného ozbrojování.
3) U Růţeny Šípové a Václava Loudy pak poţadoval překvalifikování jejich
majetkové trestné činnosti z podílnictví na trestný čin dle § 245 odst. 1 - rozkrádání
národního majetku.
4) Hlavní část však obsahoval čtvrtý bod odvolání, kde nesouhlasil s výší trestu,
která byla udělena Karlu Glanzovi, Dagmar Šimkové, Miroslavu Sovákovi a Janu
Říhovi. Pochybení soudu viděl v nesprávném posouzení společenské nebezpečnosti.
U Karla Glanze a Dagmar Šimkové vytýkal neoprávněné pouţití § 30 pro sníţení výše
trestu pod trestní sazbu uvedenou ve zvláštní části trestního zákona. „...jde o osoby
krajně nebezpečné našemu zřízení, jiţ svým třídním původem a ţe svoji trestnou činnost
prováděli cílevědomě se zaměřením přispět ke zvratu poměrů v republice, soustavně od
roku 1948 aţ do svého zatčení.“182 U Miroslava Sováka akcentuje to, ţe soud nevzal
v úvahu uţ jeho předchozí trestnou činnost.183 A u Jana Říhy vidí vyšší nebezpečnost
v motivaci Jana Říhy pomoci s ukrytím Šípových zbraní.
V návrhu k těmto uvádí: „Navrhuji Nejvyššímu soudu, aby rozsudek krajského
soudu, pokud jde o trest odnětí svobody u Glanze, Šimkové, Mir. Sováka a Jana Říhy
zrušil a vyměřil trest odnětí svobody podstatně vyšší, zvláště u Glanze a Šimkové, kteří
jsou vyloţenými třídními nepřáteli.“184
Proti rozsudku krajského soudu se ohledně své osoby odvolal také Jan Říha.
Nejvyšší soud zasedal v pětičlenném senátu sloţeném z předsedy senátu
Dr. Jaroslava Nováka a členů senátu Josefa Kratochvíla, Josefa Stankuše, Dr. Antonína
181
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Karpíška, Dr. Otakara Heráfa.185 Jednání probíhalo v budově justičního paláce dnešního
Vrchního soudu v Praze dne 1. července 1954.
Po úvodních procedurách se přistoupilo k přednesu podstatných náleţitostí
z důkazních materiálů, následovalo vyjádření všech obţalovaných. Z těchto vyjádření
stojí za pozornost vyjádření Dagmar Šimkové, která poukazuje na zjevné porušení
svých práv a v němţ vysvětluje i to, proč se liší její výpověď před soudem
a v protokolech: „Administrativní protokoly se nezakládají na pravdě. Glanz mě
neţádal o ţádné zprávy. Rovněţ prokurátorský protokol je nesmyslný. Podepsala jsem
jej jen proto, ţe mi p. prokurátor řekl, ţe u soudu budu mít moţnost, abych vše
vysvětlila. Po hlavním líčení jsem ţádala, abych byla předvedena k prokurátoru, abych
věc mohla objasnit. Poněvadţ jsem předvedena nebyla, zahájila jsem na protest
pětidenní hladovku.“186
Nejvyšší soud pak v následujícím vyhověl odvolání krajského prokurátora
Františka Antoše.
1) Jarmilu Schreyerovou uznal vinnou trestným činem velezrady dle § 78
odst. 1, písm. a) a písm. c) a vyměřil ji trest odnětí svobody v délce 12 let a k propadnutí
celého jmění.
2) Nedovoleným ozbrojováním u Růţeny Šípové se Nejvyšší soud v rozsudku
vůbec nezabývá a tento podnět z odvolání krajského prokurátora nijak neřeší.
3) Majetkovou trestnou činnost u Růţeny Šípové a Václava Loudy soud
překvalifikoval dle poţadavku prokurátora, zdůvodnění je však velmi pochybné. Tresty
oběma zpřísnil. Růţena Šípová byla odsouzena na šest měsíců nepodmíněně a Václav
Louda na sedm měsíců nepodmíněně.
4) Ve věci zpřísnění trestního postihu Karla Glanze, Dagmar Šimkové
a Miroslava Sováka, rozhodl soud výrazným navýšením: u Karla Glanze na
dvojnásobek - 14 let, u Dagmar Šimkové o 7 let na 15 let trestu odnětí svobody a
u Miroslava Sováka z 1,5 roku na 2,5 roku.
Za pozornost stojí v případě Dagmar Šimkové pasáţ jí věnovaná v odůvodnění
rozhodnutí: „...prvý soud odůvodnil sníţení trestu pod hranici zákonné sazby zejména
jejím mládím a tím, ţe se dostala do trestné činnosti ještě v době, kdy byla vychovávána
v rodinném prostředí, které bylo krajně nepřátelské k lidově demokratickému zřízení.
185
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I kdyţ je tento závěr správný, nezmenšuje to nijak váhu její viny... Její vystoupení před
odvolacím soudem pak ukázalo hluboce zakořeněnou její nenávist k lidově
demokratickému zřízení, při které nelze počítat ani při jejím mládí s její brzkou
nápravou...“187
Je také zajímavé srovnat jednotlivé rozsudky v hlavních soudních procesech,
které jsou společně spojeny, viz kapitola 4.

3.8. Rehabilitace dle zákona č. 82/1968 Sb.
„Odčinění křivd, k nimţ v minulosti došlo porušováním zákonnosti na úseku
trestního soudnictví, je základním předpokladem pro obnovení obecné a plné důvěry
v socialistickou zákonnost a spravedlnost...“188
Úvodní ustanovení zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ze dne
25. června 1968 plně reflektuje události, ke kterým v československé společnosti
pozvolna v průběhu šedesátých let docházelo a které vrcholily tzv. „Praţským jarem“.
Pro politické vězně se tímto zákonem otevíral prostor pro změnu rozsudků, kterými byli
odsouzeni často k mnohaletým trestům odnětí svobody.
Tohoto zákona vyuţili v roce 1968 i Otakar Sekyrka, Bohumil Kroupa a Věra
Čandová roz. Černá, kteří podali ţádost o přezkoumání rozsudku Krajského soudu
v Českých Budějovicích ze dne 12. října 1953.
Po projednání dospěl zvláštní senát krajského soudu dne 13. února 1969
k rozhodnutí, jímţ uznal všechny tři vinnými trestným činem pomoci k trestnému činu
zběhnutí dle § 7 odst. 2 a § 273 odst. 1, písm. a) tr. zák. (č. 86/1950 Sb.), Otakara
Sekyrku ještě z trestného činu nadrţování dle § 163 odst. 1 tr. zák. a Bohumila Kroupu
z trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 120 odst. 1 písm. b) tr. zák. Tresty,
které byly vyměřeny, jsou pouze zlomkové oproti trestům původním. Otakar Sekyrka
dostal 3 roky trestu odnětí svobody, stejně tak Věra Černá-Čandová, Bohumil Kroupa
pak 3 a půl roku trestu odnětí svobody.189
V odůvodnění dospěl soud k tomuto závěru: „...Ze shora uvedeného vyplývá, ţe
u ţádného z navrhovatelů nešlo o jednání, které by po objektivní nebo subjektivní
stránce bylo moţno kvalifikovat jako trestný čin velezrady, ţe by se obvinění pokusili
187
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zvlášť nebezpečným jednáním zničit samostatnost republiky, zničit nebo rozvrátit její
lidově demokratické státní zřízení nebo společenský řád,... Jiţ tehdejší nalézací senát
zdaleka neměl zákonných důvodů k tomu, aby obviněné uznal vinnými tímto trestným
činem. Pokud však došel ke zjištění takové viny, šlo v daném případě o zjištění, která
byla v přímém rozporu se zákony i zákonnou povinností soudu.“190
Dále se poukazovalo na nevěrohodnost výpovědí z protokolů. Zvláštní senát
došel k tomu, ţe původní rozhodnutí bylo vadné. „Bylo učiněno jednak na základě
nesprávných zjištění, jednak došlo k hrubému porušení předpisů, zejména k vynucování
doznání nedovolenými způsoby, tj. psychickým nátlakem.“191
Zhodnocení trestné činnosti Věry Černé, která se společně s Dagmar Šimkovou
snaţila najít způsob, jak opustit ČSR, nám umoţňuje dojít i k zhodnocení ve vztahu
k Dagmar Šimkové. Zvláštní senát totiţ tuto činnost Věry Černé ani nepovaţuje za
trestnou! Dochází k závěru, ţe jednání nedospělo do stádia pokusu. Trestní zákon
86/1950 Sb. neznal samostatný trestný čin přípravy k trestnému činu opuštění republiky.
Beztrestnost by byla dána i v případě pokusu, protoţe obviněná od něho upustila.192
Marta Šimková této rehabilitace jiţ účastna nebyla, neboť v této době byla jiţ
v emigraci. Rozsudek je však velmi důleţitým dokladem toho, jakým způsobem
nahlíţel soud na trestnou činnost osob patřící k této skupině. Můţeme se tedy domnívat,
ţe Marta Šimková a podobně pak i Dagmar Šimková by pravděpodobně byly
rehabilitačním soudem odsouzeny k mnohem niţšímu trestu s jinou právní kvalifikací
a s vyslovením podobných závěrů.

4. Srovnání případů
Jak je jiţ uvedeno na začátku v kapitole 2, trestná činnost skupiny okolo
Jaroslava Šípa a spol. spadala do většího celku, ve kterém nakonec proběhlo sedm
samostatných soudních procesů. Vzhledem k tomu, ţe procesy probíhaly před několika
různými soudy, jeví se jako vhodné krátce poukázat na některé rozdílné aspekty těchto
procesů.
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Zatímco Krajský soud v Brně193 ve svém rozsudku uznal vinným Bořivoje
Klímu trestným činem vyzvědačství dle § 86 odst. 1 tr. zák., Bořivoje Klímu, Milana
Dvořáka a Milana Kuchaře trestným činem pomoci k trestnému činu zběhnutí dle § 7
odst. 2 a § 273 odst., 1 písm. a) a odst. 3 tr. zák. Emila Zezulu, Leopolda Popoláka,
Josefa Zezulu a Jana Zezula pak trestným činem nadrţování dle § 163 odst. 1 tr. zák. 194
Emil Zezula byl pak odsouzen za několik dalších trestných činů, které s činností
skupiny přímo nesouvisely.195 Ačkoliv faktická činnost některých odsouzených byla
téměř shodná s činností osob v případu Jaroslava Šípa a spol., nebyl nikdo před tímto
soudem odsouzen za trestný čin velezrady dle § 78 tr. zák. Výše trestů také odpovídala
jiným kvalifikacím. Nejvyšší trest odnětí svobody v délce osmi let dostal Emil Zezula.
Jan Zezula, Josef Zezula a Leopold Popolák pak po osmi měsících.196
Zde téţ nutno připomenout, ţe nakonec i Jarmila Schreyerová, která byla
pouhou spojkou mezi Bořivojem Klímou a Jaroslavem Šípem, a nutno poznamenat, ţe
spojkou nikoliv příliš aktivní, byla odsouzena před Nejvyšším soudem za velezradu,
kdeţto Bořivoj Klíma za pouhé vyzvědačství, ačkoliv on měl předávat získané zprávy
do zahraničí, tedy být ve spojení s cizí mocí!
Krajský soud v Českých Budějovicích kvalifikoval trestnou činnost Bohumila
Kroupy, Věry Černě, Otakara Sekyrky a Marty Šimkové jako trestný čin velezrady
podle § 78 odst. 1, písm. c) a odst. 2 písm. a). Tresty v těchto případech se pak
pohybovaly v rozmezí 10 - 14 let trestu odnětí svobody.197
František Antoš tak zřejmě nechtěl připustit, ţe by se trestná činnost, která byla
prokazována Jaroslavu Šípovi a spol., jeţ byla v některých ohledech závaţnější, trestala
významně niţšími tresty. Nejvyšší soud mu dal za pravdu a v tomto duchu tresty
„dorovnal“.
Výše uvedené srovnání nás můţe dovést k závěru, ţe při projednávání činnosti
jednotlivých osob před různými soudy zdaleka nešlo o poznání dosahu a obsahu jejich
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trestné činnosti a o spravedlivé potrestání, šlo především o politicky motivované a za
tímto účelem připravované řízení.
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5. Výkon trestu Dagmar Šimkové
Dagmar Šimková byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce patnácti let.
Během dvanácti let, která nakonec ve vězení strávila, vystřídala několik věznic –
v Českých Budějovicích (15. 10. 1952 – 9. 1. 1954), v Písku (10. 1. 1954 – 19. 3. 1954),
v Praze XIV (20. 3. 1954 – 25. 8. 1954), věznici a NPT v Pardubicích (s přerušeními od
26. 8. 1954 do 1. 1. 1960 a poté cca do roku 1966198), NPT v Ţeliezovcích (11. 3. 1955
– 4. 8. 1955), NVÚ Opava a vazbu v Nitře (6. 8. 1955 – 15. 9. 1955 a 19. 10. 1955 –
3. 11. 1955).
Pokud se jedná o prvně uvedenou věznici v Českých Budějovicích, lze
o termínech uvedených v závorce a vycházejících z druhé strany desek jejího spisu
v NA s vysokou určitostí pochybovat. Jak sama Šimková uvádí, byla po zatčení
eskortována do Prahy (věznice KS-StB), kde byla umístěna aţ do 13. prosince 1952,
kdy byla eskortována do Českých Budějovic.199
V průběhu 50. let sledujeme pronikání sovětských vzorů a zkušeností do
československého vězeňství, za čímţ stojí s největší pravděpodobností působení
sovětského poradce Ponomarenka, který se podílel na přepracování vězeňských
předpisů, v nichţ byl zaveden tzv. třídní výkon trestu:200„K zajištění třídního výkonu
trestu, k úspěšnému rozvíjení a správnému zaměření nápravně výchovné práce, dělíme
odsouzené podle jejich třídního a politického profilu s přihlédnutím k spáchanému
trestnému činu…“201 Jednou z „kategorií“ pro výkon trestu byli také „Odsouzené z řad
třídních nepřátel a jejich přisluhovačů, agenti nepřátelských rozvědek, vedoucí
ilegálních skupin a iniciátoři protistátní trestné činnosti“202, mezi něţ spadala právě
Dagmar Šimková. Tyto vězeňkyně neměly v rámci výkonu trestu právo na ţádné
doprovodné aktivity (např. samosprávy odsouzených, zájmová činnost apod.), byly
„především zaměstnávány fysickou prací a je jim zamezen vliv na ostatní vězně.“203
Tato fyzická práce měla mnoho podob, kupříkladu v NPT Ţeliezovce, kam byla mimo
198
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jiné Dagmar Šimková umístěna, se jednalo o zemědělské práce. Většinu délky výkonu
trestu odnětí svobody však strávila ve věznici v Pardubicích204. Sem byly umisťovány
odsouzené ţeny s tresty vyššími deseti let, a to bez ohledu na to, zda se jednalo
o „protistátní“, retribuční nebo kriminální vězeňkyně.205 Pro politické vězeňkyně se
situace v pardubické věznici změnila v listopadu 1953, kdy bylo na budově B
vybudováno

zvláštní

oddělení

pro

„nejnebezpečnější“

politické

vězeňkyně,

tzv. „HRAD“. Sem bylo přemístěno a zároveň ve dvou celách izolováno 64 ţen, mezi
nimi také Dagmar Šimková.206
Právní podmínky výkonu trestu v této době upravovalo několik právních
předpisů. Základní ustanovení k účelu trestu nacházíme jiţ v § 17 trestního zákona
č. 86/1952 Sb.: „Účelem trestu je a) zneškodnit nepřátele pracujícího lidu b) zabránit
pachateli v dalším páchání trestných činů, vychovávat ho k tomu, aby dodrţoval
pravidla socialistického souţití c) působit výchovně na ostatní členy společnosti“.
Zejména zde pak zdůrazníme ustanovení § 17 odst. 2: „Výkonem trestu nesmí být
poníţena lidská důstojnost.“ Další dokumentem upravujícím na celostátní úrovni
podmínky výkonu trestu byl v letech 1955 – 1965 Řád pro nápravně pracovní tábory
Ministerstva vnitra ze dne 1. 4. 1955, který byl vydán „…k zavedení správného reţimu
v nápravně pracovních táborech, který má pomáhat v převýchově vězňů…“207 Řád byl
však určen pouze pro sluţební potřebu, čímţ se stal nedostupným pro vězně, kteří tak
neměli představu o svých právech a povinnostech, které zakládal.208 Ustanovení tohoto
řádu jsou velmi striktní a tvrdá. O poznání tvrdší pak mnohdy byla vlastní realita
věznic, neboť srovnáme-li svědectví Dagmar Šimkové209 s jednotlivými ustanoveními
tohoto řádu, zjistíme, ţe nebyl ze strany dozorců často respektován ani ten, a tak byly
podmínky, jeţ ve věznicích v té době panovaly, velmi tvrdé.
Např. v ustanovení o pracovní době v hlavě V. odst. 51 Řádu pro NPT se říká:
„Délka pracovní doby pro vězně v táborech je 48 hodin týdně při osmihodinové denní
204
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pracovní době.“210Ve skutečnosti byly vězeňkyně nuceny k fyzicky namáhavé práci,
která na nich často navţdy zanechala své stopy.211

Dále v hlavě IV. odst. 33 je

uvedeno: „Ţeny odsouzené za protistátní trestné činy se rozmisťují a jsou drţeny
odděleně od ostatních ţen.“212 Ve skutečnosti byly politické vězeňkyně na ubikacích
společně s vraţedkyněmi, vysokoškolsky vzdělané ţeny s prostitutkami a zlodějkami.
Ze svědectví Dagmar Šimkové: „To víš, to jsou ty zasrané dámy z Pardubic,“ přidává
se do hry Kroupová, která dávala vlastním dětem pod jazyk pijavice, jeţ jim den po dni
vysávaly krev, aţ děti umřely. …Mlčíme. Jsme v menšině, roztroušené po všech
ţelezovských lágrech, obklopené nenávistí. …Je to místo nelákavé, jako pustý hrob.
Všechno se tu můţe stát, nevyšetřeno, nepozorováno, nezaznamenáno do protokolu“213
Řád pro NPT zmiňuje také hygienické podmínky, a to v hlavě IV. odst. 37 a 38:
„Ubytovací budovy pro vězně musí být suché, teplé a světlé. … Teplota má být v zimě
nejniţší 16°C. V budovách, kde jsou umístěny ţeny, se zřizuje místnost hygieny
s nejnutnějšími potřebami.“ Skutečný stav nicméně ani v tomto případě neodpovídal.
Ţeny bydlely v ubikacích, na kterých se v zimě netopilo, mnohé z nich v zimě trpěly
těţkými omrzlinami, teplá voda byla k dispozici pouze jednou týdně a hygienické
podmínky byly neúnosné.214
Jak uvádí Dagmar Šimková, nebyly vzácné ani případy lesbických vztahů mezi
vězeňkyněmi, hrubé a vulgární chování.215Po jmenování poručíka Jaroslava Huňáčka
náčelníkem pardubické věznice 1. srpna 1955 se podmínky mírně zlepšily. Znovu byla
umoţněna četba denního tisku, poslech rozhlasu a také podmínky na pracovištích se
staly přijatelnějšími.216
Zdá se aţ neuvěřitelné, ţe ani v těchto podmínkách Dagmar Šimková nepodlehla
morální ani osobní degradaci a dokonce byla schopna vytrvale se stavět proti „moci
shora“ a být oporou svým spoluvězeňkyním.
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5.1. Vzdor a útěk z vězení
Dagmar Šimková během svého pobytu ve vězení vytrvale vzdorovala dozorcům
a stavěla se proti jednání, s nímţ nesouhlasila. Je to patrno z jejího osobního spisu, kde
můţeme nalézt celkem 10 záznamů – hlášení ke kázeňskému řízení. Jednalo se
o rozličná porušení vězeňského řádu, například kdyţ se v roce 1956 postavila proti
tomu, jak bylo zacházeno s její matkou, roku 1957 odmítla účast na povinné brigádě či
napsala „závadný dopis, ve kterém hrubým způsobem uráţí LD zřízení a přísl. MV.“217
V následujících letech byla trestána také za to, ţe nenastoupila na pracovní směnu či ţe
podávala slabý pracovní výkon. Všechna tato provinění byla trestána, převáţně odnětím
výhod a korekcemi.
O jejím vytrvalém odporu svědčí také posudek kpt. Jaroslava Huňáčka218,
náčelník NPT Pardubice, který uvádí: „…Z celkového chování ve výkonu trestu je
zřejmé, ţe na svém nepřátelském poměru k lidově demokratickému zřízení setrvává a ţe
svým chováním v trestu hrubě narušuje veškeré úsilí, směřující k plnění účelu trestu.“219
Podmínky v NPT Ţeliezovce se pro Dagmar Šimkovou po několika měsících
pobytu staly natolik neúnosnými, ţe se odhodlala k vysoce riskantnímu a odváţnému
činu - k útěku. Ačkoliv se pak u soudu snaţil prokurátor prokázat, ţe šlo o předem
připravený čin, sama Dagmar Šimková uvádí, ţe uţ nedokázala dále snášet velmi tvrdé
podmínky, které panovaly v NPT Ţeliezovce: „…a asi je (tato bitva, pozn. aut.) předem
prohraná. Ale musím, musím změnit svůj ţivot!“220 a „Kdyţ mne chytí, do Ţeliezovců uţ
mě nepustí. Nejspíš to budou Pardubice a tam mamka a celá moje početná vězeňská
rodina.“221 K útěku došlo dne 5. srpna 1955, kdy, jak se dozvídáme z obţaloby
okresního prokurátora v Ţeliezovcích, byla ve čtyři hodiny ráno (!) společně s dalšími
vězeňkyněmi vypravena k práci na mlátičku v obci Velký Dvůr. Kdyţ dorazily
odsouzené na místo, mlátička ještě nebyla přichystána, takţe bylo nutné asi půl hodiny
vyčkat. Této doby vyuţila Dagmar Šimková, zjistila, ţe stráţ nedává pozor, rychle
utekla do kukuřičného pole. Ve svých vzpomínkách uvádí, ţe to byly na dlouhou dobu
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nejhezčí okamţiky v jejím ţivotě.222 Při útěku směřovala k obcím Nýrovce a Šurany.
Setkala se také se dvěma cikánskými mladíky, kteří jí poradili, aby se ukryla v nedaleké
kapličce. Kvůli nedostatku sil i zatopení kapličky pak usnula v panáku na poli. Druhý
den ráno ji okolo šesté hodiny ranní našli místní zemědělci a následně byla předána na
stanici SNB ve Velkých Lovosicích223. Následnému výslechu byla podrobena na stanici
StB v Šuranech, ve večerních hodinách byla převezena do krajské věznice v Nitře, kde
zůstala do 14. září 1955.
Za

útěk

byla

Dagmar

Šimková

odsouzena

před

Okresním

soudem

v Ţeliezovcích dne 6. září 1955 za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle §
171 písm. b) tr. zák.224 a trestný čin pokusu o opuštění republiky dle § 5 odst. 1 tr. zák.
a § 95 odst. 1 tr. zák. Byl jí vyměřen trest odnětí svobody v délce tří let225. Proti
rozsudku se odvolal okresní prokurátor, který ve svém odůvodnění uvedl, ţe okresní
soud uloţil nízký trest a neuloţil vedlejší trest ztráty čestných práv občanských.
Odvolací soud zasedal v Nitře dne 7. října 1955.
Krajský soud v Nitře vzal v potaz při výměře trestu jako polehčující okolnost
doznání obviněné, jako přitěţující okolnost pak to, ţe trestný čin provedla z nepřátelství
k lidově demokratickému zřízení. Rozhodl tak, ţe okresní soud správně uloţil trest
odnětí svobody v délce tří let dle § 19 odst. 1 tr. zák. a ţe tento trest bude dostatečný
k dosaţení účelu trestu dle § 17 tr. zák. Ve věci ztráty čestných práv občanských
konstatoval, ţe okresní soud tento vedlejší trest neuloţil s odůvodněním, ţe Dagmar
Šimková jiţ dostala uvedený trest dříve v délce 10 let rozhodnutím Krajského soudu
v Českých Budějovicích, a protoţe se jedná o nejvyšší moţnou dobu, nelze jí jiţ tento
trest uloţit. Krajský soud v Nitře nicméně argumentoval, ţe jej dostala za jiný trestný
čin, a proto je moţné trest v některých případech (jako je tento) přesto uloţit. Proto na
základě této argumentace byla kromě trestu odnětí svobody Dagmar Šimková
odsouzená k trestu ztráty čestných práv občanských dle § 44 odst. 1 a dále dočasné
ztráty čestných práv občanských uvedených v § 44 odst. 2 na dobu tří let.226
Poté byla převezena do Pardubic, kde se 16. září 1955 ocitla ve společnosti své
matky a jiných politických vězenkyň.
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5.2. Ţádosti o milost a amnestie
První dvě ţádosti o milost pro Dagmar Šimkovou byly podány jiţ v roce 1954.
V prosinci tohoto roku adresovala Anna Kvochová z Klatov, teta Dagmar Šimkové,
prezidentu republiky dvě ţádosti o milost v rámci chystané amnestie při příleţitosti jeho
sedmdesátých narozenin. Ve svých dopisech ţádá o milost pro svoji švagrovou Martu
Šimkovou a dále pro Dagmar Šimkovou, která se měla provinit pouze z mladické
nerozváţnosti. Ţádosti přijala Krajská prokuratura v Českých Budějovicích dne
3. prosince 1954 a 27. prosince 1954. Krajský prokurátor ţádosti vyhodnotil,
nedoporučil jejich kladné vyřízení a souhlasil s tím, aby šetření o ţádosti nebylo
prováděno. Ţádosti převzal Krajský soud v Českých Budějovicích, který o nich jako
nalézací rozhodl dne 8. ledna 1955 a 19. března 1955. Soud obě ţádosti zamítl.
Další jednání, které se vedlo před Krajským soudem v Českých Budějovicích,
proběhlo dne 21. ledna 1955 a předmětem jednání byl návrh krajského prokurátora
o rozhodnutí podle § 204 tr. ř. o změně výměry trestu u odsouzených Jaroslava Šípa,
Karla Glanze, Dagmar Šimkové a Jana Říhy. V dalším textu se zaměříme pro potřeby
naší práce pouze na část věnovanou Dagmar Šimkové. V jejím případě soud rozhodoval
podle § 204 tr. ř. (změna výměry trestu) ohledně § 7 odst. 2 (návod a pomoc) a § 237
odst. 1, písm. a) a odst. 3 tr. zák. (porušení tajemství listovního a tajemství
dopravovaných zpráv). Na tyto trestné činy se vztahovala v čl. II amnestie prezidenta
republiky ze dne 4. 5. 1953. Dagmar Šimkové tak byl ve smyslu § 204 tr. ř. stanoven za
neamnestovatelné trestné činy velezrady dle § 78 odst. 1, písm. c), odst. 2, písm. a)
tr. zák. a vyzvědačství podle § 86 odst. 2 a tr. zák. trest odnětí svobody na deset a půl
roku a z trestu odnětí svobody za trestný čin pomoci ke zběhnutí byl amnestován dosud
neodpykaný trest ve výši čtyř a půl roku.227 Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím,
ţe nejaktivnější činnost projevili Dagmar Šimková i Karel Glanz právě při pomoci ke
zběhnutí (§ 7 odst. 2, § 273 odst. 4 tr. zák.). a přihlédnul také k původnímu doznání
obviněných, k jejich tíţivým rodinným poměrům a u Dagmar Šimkové k jejímu mládí.
Proti tomuto usnesení podal stíţnost krajský prokurátor František Antoš. Svoji
stíţnost odůvodnil tím, ţe krajský soud nepřihlíţel k třídnímu původu odsouzených,
kteří jsou oba třídními nepřáteli, a k tomu, ţe hlavní těţiště obou odsouzených spočívalo
v neamnestovatelných trestných činech. Proto navrhl Nejvyššímu soudu, aby usnesení
227
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krajského soudu zrušil a stanovil nový trest odnětí svobody podstatně vyšší, který by
odpovídal společenské nebezpečnosti v jednání odsouzených. O výsledku této jeho
stíţnosti však nemáme bliţších informací, neboť příslušné dokumenty ve spisu chybí.
Poté opět ţádala o milost pro Dagmar Šimkovou její teta Anna Kvochová, a to
19. srpna 1956 při příleţitosti amnestie pro ty, kteří opustili republiku, a také proto, ţe
po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu byla na celostátní konferenci
Komunistické strany Československa ohlášena postupná revize všech procesů
a rozsudků, týkajících se politických zločinů. Na základě toho ţádala, aby trest Dagmar
Šimkové byl znovu posouzen a byl jí zbytek trestu prominut.228 I tentokrát byla ţádost
Krajským soudem v Českých Budějovicích zamítnuta, a to s odůvodněním, ţe
„…spáchala trestný čin z třídního nepřátelství vůči lidově demokratickému zřízení…
Nelze předpokládati, ţe by dosavadní část odpykaného trestu splnila svůj účel
převýchovy…“229
Další amnestie pro Dagmar Šimkovou byla řešena při příleţitosti amnestie
prezidenta republiky z 1. prosince 1957. O jejím pouţití v tomto případě rozhodoval
Krajský soud v Českých Budějovicích dne 3. března 1958. Prokurátor navrhl postup dle
čl. V písm. e) citované amnestie, dle kterého „se rozhodnutí nevztahuje na osoby, které
ve výkonu trestu hrubým způsobem narušují úsilí směřující k splnění účelu trestu“.230
Soud se tak usnesl, ţe by bylo moţné pouţít čl. I písm. 5 231 na dosud neodpykaný trest
odnětí svobody v trvání 1 rok, který jí zbyl za trestný čin pomoci k trestnému činu
zběhnutí. Soud vycházel mj. hodnocení npor. Huňáčka, náčelníka NPT 1 v Pardubicích,
kde Dagmar Šimková pobývala. Vzhledem k tomu, ţe dle jeho zprávy „…na svém
nepřátelském poměru k lidově demokratickému zřízení setrvává a ţe svým chováním
v trestu i hrubě narušuje veškeré úsilí směřující k splnění účelu trestu…“232, rozhodl
soud, ţe dle čl. V písm. e) se na ni amnestie prezidenta republiky nevztahuje.
Další amnestie prezidenta republiky byla vydána k 9. květnu 1960 při příleţitosti
výročí osvobození ČSR sovětskou armádou. Tak dne 14. července 1960 rozhodoval
228

NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková
Tamtéţ
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Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 12. 1957
231
Tamtéţ: „Promíjím z trestů, které byly nebo budou pravomocně uloţeny soudem za trestné činy nebo přestupky
spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí. Z trestů odnětí svobody tři roky s výjimkou trestů uloţených za trestné činy
uvedení v čl. IV., z trestů uloţených za tyto trestné činy však promíjím zbytky trestů, nepřevyšují-li šest měsíců a tresty
do šesti měsíců.“
232
NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková (usnesení Krajského soudu v Českých
Budějovicích ze 3. 3. 1957)
229
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Krajský soud v Českých Budějovicích o tom, zda je Dagmar Šimková této amnestie
účastna, a to dle č. I odst. 1, podle kterého se amnestie vztahuje i na trestné činy proti
republice, tedy i na trestný čin velezrady. Avšak vzhledem k jejímu chování ve výkonu
trestu dle posudku npor. Huňáčka (přitíţil jí také útěk v roce 1955), rozhodl soud, ţe dle
čl. VI233 se na ni amnestie prezidenta republiky opět nevztahuje. Dagmar Šimková se
proti tomuto usnesení dne 22. července 1960 odvolala (poukazovala např. na příliš
vysoké pracovní normy a na podmínky ve výkonu trestu, které ji donutily uskutečnit
útěk apod.). Nejenţe se nedomohla amnestie, musela navíc absolvovat ještě pohovor,
kde vysvětlovala důvody těchto svých stíţností. 234
Další amnestie prezidenta republiky byla vydána k 9. květnu 1962, ze stejných
důvodů jako v amnestii předešlé, rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích dne
22. května 1962, ţe amnestie se dle čl. 5 písm. c)235 Dagmar Šimkovou nevztahuje.
Aţ v roce 1965 přišla amnestie, která se vztahovala i na Dagmar Šimkovou.
Byla to amnestie prezidenta republiky ze dne 9. května 1965, opět rozhodoval Krajský
soud v Českých Budějovicích. Soud dne 10. května 1965 konstatoval, ţe nebyly zjištěny
ţádné okolnosti, které by vylučovaly pouţití amnestie dle čl. VI a VII odst. 1 - 5,
a proto byla Dagmar Šimkové dle čl. III odst. 1236 prominuta polovina zbytku trestu
odnětí svobody v trvání 11 měsíců a 15 dní.
Při srovnání jednotlivých amnestií prezidenta republiky je patrný vliv
začínajícího politického uvolnění roku 1965. Především u trestných činů velezrady
a vyzvědačství a dalších politických a hospodářských trestných činů proti republice,
které aţ do roku 1962 nebyly amnestovatelné, můţeme pozorovat jisté uvolnění jiţ
v amnestii z 9. května 1962, která amnestuje i trestné činy proti republice, zachovává
však podmínku řádného chování ve výkonu trestu a hovoří také o nepřátelském poměru
k lidově demokratickému zřízení. Oproti tomu amnestie z 9. května 1965 řadí mezi
neamnestovatelné trestné činy jako je například vraţda, loupeţ, výtrţnictví a další
trestné činy nepolitického charakteru. Stejně tak jiţ amnestie nehovoří o chování ve
233

„…nevztahuje na osoby, které ve výkonu trestu hrubým způsobem soustavně narušují úsilí směřující ke splnění
účelu trestu…“Amnestie prezidenta republiky ze dne 9. 5. 1960:
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NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková (záznam o pohovoru z 16. 9. 1960)
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„…Toto rozhodnutí se nevztahuje … na osoby, které soustavně hrubým způsobem narušují výkon trestu nebo ve
výkonu trestu dosud aktivně projevují nepřátelský poměr k socialistickému zřízení.“Amnestie prezidenta republiky ze
dne 9. 5. 1962
236
„Promíjím z trestů odnětí svobody, které byly pravomocně uloţeny soudem za trestné činy spáchané přede dnem
tohoto rozhodnutí odsouzeným, kteří jsou v den tohoto rozhodnutí ve výkonu trestu nepřetrţitě více neţ 10 let,
polovinu dosud neodpykaného zbytku trestu.“ Amnestie prezidenta republiky ze dne 9. 5. 1965
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výkonu trestu či o poměru odsouzených k lidově demokratickému zřízení, coţ umoţnilo
propuštění i posledních politických vězňů, kteří byli v této době stále ve výkonu trestu,
a mezi nimi také Dagmar Šimkové.
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6. Rehabilitace
V dokumentech, které jsou v osobní sloţce Dagmar Šimkové v Národním
archivu, se nachází dopis datovaný 5. srpna 1969, který zasílá advokát Dagmar Šimkové
Dr. Horák do Západní Austrálie, v němţ uvádí, ţe podal v zastoupení návrh na soudní
rehabilitaci dle zák. č. 82/1968 Sb.
Dle jeho sdělení z 16. dubna 1971 se dovídáme, ţe návrh na soudní rehabilitaci
byl zamítnut, protoţe podle zákona č. 82/1968 Sb. ve znění novely zákona
č. 70/1970 Sb. a jeho ustanovení v čl. 3, odst. 2 soud zamítne v neveřejném zasedání
návrh podaný osobou, která se zdrţuje bez povolení v cizině. Dr. Horák uvádí, ţe soud
zjistil, ţe se Dagmar Šimková nachází bez souhlasu československých orgánů od 1. září
1970 v zahraničí.237
Na počátku devadesátých let se opět otevřela moţnost napravovat křivdy
spáchané před soudy dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, přijatého dne
23. dubna 1990.
V případu Dagmar Šimkové rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích dne
5. října 1990 v neveřejném zasedání. Zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých
Budějovicích ze dne 12. února 1954 i na něj navazující rozsudek Nejvyššího soudu
v Praze ze dne 1. července 1954.
Vzhledem k tomu, ţe se dle soudu na trestný čin pomoci k trestnému činu
zběhnutí podle § 7 odst. 2 a § 273 odst. 1, písm. a), odst. 3 zák. č. 86/1950 Sb.
rehabilitace podle § 2 odst. 1 zák. č. 119/1990 Sb. nevztahuje, byl udělen Dagmar
Šimkové za čin rehabilitací nedotčený trest odnětí svobody na jeden rok, jehoţ výkon se
podmíněně odkládá na tři roky.238
Na ţádost Dagmar Šimkové byl pak v neveřejném zasedání před Krajským
soudem v Českých Budějovicích projednáván i návrh na zrušení tzv. zbytkového trestu,
který ji byl vyměřen na základě posouzení před tímtéţ soudem dne 5. října 1990. Sama
Šimková tento návrh podala 11. února 1993. Krajská prokuratura se k němu připojila
vyjádřením ze dne 3. března 1993. Soud pak s odkazem na § 22b odst. 1 zák.
č. 19/1990 Sb. ve znění zák. č. 47/1991 Sb. a zák. č. 633/1992 Sb., o soudních
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NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková
NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková
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rehabilitacích rozhodnutí soudu z 5. října 1990 změnil a zastavil trestní stíhání Dagmar
Šimkové i dalších obviněných.239

239

Tamtéţ

70

7. Dagmar Šimková
Dagmar Renée Šimková se narodila 23. května 1929 jako druhá dcera do rodiny
bankéře Jaroslava Šimka a jeho ţeny Marty, roz. Hübnerové. Byla jedním z dětí tehdejší
„zlaté mládeţe”. Ve dvacátých letech postavil její otec v Písku honosnou vilu, jíţ dal
neméně honosný název Villa Marta. K domu náleţela ještě zahrada, v níţ byl umístěn
skleník, a také hřebčín. Ve svém mládí se Dagmar Šimková věnovala především tanci
a stepu, se svými kamarádkami také ráda navštěvovala plovárnu u Otavy. Bezstarostný
ţivot a mládí si uţívala plnými doušky.
V Písku bydlela soustavně asi od roku 1939, kde dokončila v roce 1940 obecnou
školu. V letech 1941 aţ 1946 pak studovala tamtéţ na reálném gymnáziu, kde
absolvovala 5 ročníků.
Výraznou událostí, která změnila její ţivot, byla sebevraţda otce v roce 1945.
Sama Dagmar Šimková se k příčině otcovy sebevraţdy vyjadřuje v jedné z prvních
výpovědí, kde uvádí, ţe tak učinil v důsledku nervového zhroucení. 240 V ustanovce na
Dagmar Šimkovou se uvádí k příčině smrti jejího otce toto: „...zastřelil se z důvodu, ţe
jej kopl kůň do obličeje a zohavil jej.“241
Dagmar, v té době šestnáctiletá, nesla jeho smrt těţce, a proto ji matka na
doporučení lékařů zapsala ke studiu do Ústavu moderních řečí, kde studovala
angličtinu, němčinu, francouzštinu a italštinu. Ten vedl v nedaleké Štěkni řád
anglických panen. Dagmar v něm pobyla necelé dva roky (1946 - 1948), aby se
v akademickém roce 1948/1949 zapsala na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy
a začala zde studovat dějiny umění a anglistiku. Absolvovala však jeden ročník
a z rodinných důvodů (matce se zdravotně přitíţilo) se v srpnu 1949 vrátila do Písku.
Uvádí, ţe od tohoto roku byla členkou lidové strany, protoţe to měla být podmínka, aby
mohla navštěvovat kurz katechismu, neboť chtěla být katechetkou. Nakonec ale z její
účasti v kurzu sešlo.242
Dalším zlomovým okamţikem v ţivotě Dagmar Šimkové se stal rok 1950. Její
sestra Marta uprchla do Austrálie, Dagmar s matkou se však rozhodly zůstat v Písku. Se
sestrou pak udrţovala písemný styk.243
240

ABS, f. bývalý Studijní ústav MV, a. č. H-328 MV, ţivotopis Dagmar Šimkové ze dne 25. prosince 1952
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Ve vile Marta jim byl vyčleněn jeden pokoj, do dalších místností nastěhovali
komunisté jiné nájemníky. Od srpna 1949 do ledna 1951 pracovala Dagmar Šimková
jako dělnice v písecké továrně JITEX, do podzimu 1951 se pak ţivila také jako kreslířka
a dekoratérka v ateliéru TEXTILIA n. p. v Písku. V roce 1952 absolvovala
ošetřovatelský kurz a nastoupila jako ošetřovatelka na koţním oddělení v nemocnici v
Písku.244
Právě v této době, tedy do svého zatčení v roce 1952, se přátelila se skupinou
volnomyšlenkářů nazývanou „Čtveráci“. Psala, rozmnoţovala a v Písku roznášela
letáky, které protestovaly proti komunistickému reţimu. Namalovala také několik
plakátů, které zesměšňovaly prezidenta Gottwalda a premiéra Zápotockého, a vylepila
je v Písku. Roku 1952 je Dagmar a v roce 1953 i její matka zatčena a uvězněna mimo
jiné za to, ţe pomohly ukrýt dva vojenské zběhy, kteří se se pokoušeli dostat za státní
hranice.
V roce 1954 se stala obětí politického procesu a po téměř dvou letech strávených
ve vyšetřovací vazbě byla ve svých 25 letech odsouzena k patnácti letům vězení.
V českých a slovenských věznicích si nakonec odseděla čtrnáct let, byla jednou
z posledních propuštěných politických vězeňkyň z 50. let. I přes svůj nízký věk
nepodlehla „snahám o převýchovu“245 a po celou dobu statečně vzdorovala reţimu.
Nejznámějším a také nejodváţnějším činem, k němuţ se odhodlala, byl útěk z věznice
v Ţeliezovcích v roce 1955, v jejím spise nacházíme informace i o dalších porušeních
kázně.246
Vězení opouští jako jedna z posledních v roce 1966. Návrat do „normálního“
ţivota pro ni nebyl snadný.247 Ţila s minimálním platem v nuzném bytě, dva roky
pracovala v sodovkárně. Poté přišel rok 1968 a politické jaro. Společně s dalšími
politickými vězni spoluzaloţila v Písku K 231, ale po invazi v srpnu 1968 jiţ neotálela
a společně s matkou emigrovala do Austrálie.
I zde ţila velmi aktivním ţivotem – vystudovala dvě vysoké školy – dějiny
umění a sociální práci, pracovala v domově pro přestárlé, působila jako terapeutka ve
vězení a věnovala se také výtvarnému umění. Od roku 1969 pracovala pro Amnesty
244

NA, Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Dagmar Šimková
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navíc i pomlouvá.“ Dopis Blaţeně Steinitzové-Seifertové. Byly jsme tam taky, s. 8.
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International. Právě během ţivota v Austrálii se rozhodla napsat knihu s názvem Byly
jsme tam taky, v níţ subjektivně vylíčila své záţitky z pobytu v komunistických
věznicích.
Dagmar Šimková zemřela v Austrálii 24. února 1995 ve věku 65 let.
V roce 2010 byl podán návrh na to, aby Dagmar Šimkové bylo in memoriam
uděleno státní vyznamenání.
Dagmar Šimková se právem řadí mezi významné osobnosti našeho národa.
I přes své mládí – nebo moţná právě kvůli němu – se nebála postavit bezpráví
a nesvobodě, kterou představoval komunistický reţim. Během dlouhého a z dnešního
pohledu nepředstavitelně psychicky i fyzicky zničujícího pobytu ve vězení si dokázala
udrţet osobní i morální integritu a dále vzdorovat bezpráví a bojovat za hodnoty, v něţ
věřila, a to i za cenu těţkých trestů.
Její případ se stal díky knize Byly jsme tam taky známějším neţ osudy většiny
jiných politických vězeňkyň, a přispěl tak k tomu, aby i široká veřejnost porozuměla
podmínkám, které v naší zemi v době 50. a 60. let panovaly. Dagmar Šimková se
právem řadí k hrdinům našeho národa, kteří bojovali za své hodnoty a proti svévoli
politické moci, a proto bychom na ni a na její oběť neměli zapomínat.

73

8. Státní prokurátor JUDr. František Antoš
Vzhledem k tomu, ţe jedněmi z významných aktérů politických procesů byli
řádně ideologicky proškolení komunističtí prokurátoři – jak bylo jiţ podrobněji
rozvedeno v úvodní kapitole, rozhodl jsem se do své práce zařadit krátký portrét
JUDr. Františka Antoše, krajského prokurátora, který měl na starosti – kromě řady
jiných – právě případ Dagmar Šimkové.
František Antoš se narodil roku 1924. V letech 1939 – 1941 a 1943 – 1945 byl
vyučen jako zedník. V roce 1942 byl zaměstnán jako lesní dělník u Lesního statku
v Jevišovicích, následně do roku 1943 jako pomocný dělník u Správy silnic
v Moravských Budějovicích a poté do roku 1946 jako učeň u stavitele Jana Tomka
v Jevišovicích. Nakonec pracoval v letech 1948 - 1950 jako zedník u Československých
stavebních závodů v Moravském Krumlově.248
Významný předěl v jeho ţivotě i kariéře přišel v roce 1950, kdy v říjnu nastoupil
jako posluchač do Právnické školy pracujících v Obořišti. Současně od 1. října 1950 byl
ustanoven soudcovským čekatelem v I. pracovní třídě zaměstnanecké skupiny soudců
a byla mu prominuta odborná způsobilost pro přijetí do přípravné sluţby soudcovské.
Jiţ o rok později, v dubnu 1951 byl František Antoš vzat do slibu dle § 5 odst. 3
zák. č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, a dle § 1
vl. nař. č. 120/1950 Sb.249 a rychle postupoval i ve svém finančním ohodnocení –
v témţe roce mu byla schválena ţádost o započítání předchozího pracovního poměru
v délce 2 roky, takţe dosáhl 3., tj. nejvyššího stupně v I. platové třídě a jeho měsíční
plat tak činil 5.160 Kčs.
V roce 1951 byl Antoš přidělen k další praxi do obvodu Krajského soudu
v Českých v Budějovicích. Praxi vykonával na okresní prokuratuře v Milevsku, kde byl
pověřen její správou a od 1. prosince 1951 ustanoven okresním prokurátorem ve
III. platové třídě. V této době mu bylo 27 let.
V září 1952 byl krajský prokurátor Dr. Josef Urválek povolán k „mimořádným
úkolům na Ministerstvo spravedlnosti“ (proces Slánský a spol.), a tak se v říjnu 1952 na
základě velmi dobrého hodnocení stal František Antoš referentem krajské prokuratury
v Českých Budějovicích. Z jeho spisu: „Jeho práce je jak po stránce odborné i politické
248
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kvalitní.“ a „…jest velmi dobře zapracován a při jeho pracovním výkonu se vţdy plně
osvědčil. Jeho odborné znalosti umoţňují mu velmi hodnotný výkon jeho práce“
a „Pracuje ochotně bez ohledu na pracovní dobu, spolehlivě, i sloţitější případy
hodnotí odborně a zejména politicky naprosto správně.“250
Roky práce zedníka, pomocného dělníka a učně mu byly započteny pro pracovní
postup ve III. pracovní třídě, takţe od roku 1952 jiţ pobírá měsíční plat ve výši
8.270 Kčs.
Závěrem je nutné podotknout, ţe se píše rok 1952, tedy cca 1 rok poté, co zedník
František Antoš dokončil jednoleté právní studium. Na jeho případu můţeme jasně
sledovat systém fungování komunistické justice a jejího vytváření prokurátorů „z lidu“,
kteří neměli ţádné právní vzdělání a odborné zkušenosti. Pro jejich pracovní postup
byla nejdůleţitější správná ideologická orientace, a to jak v osobním ţivotě, tak při
posuzování jednotlivých případů. JUDr. František Antoš, který o necelé dva roky
později figuruje také v procesu s Dagmar Šimkovou, je toho vzorovou ukázkou.
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9. Závěr
V své práci jsem se zabýval případem Dagmar Šimkové. Věnoval jsem se
nejprve její trestné činnosti, zatčení a vazbě, následně pak vlastnímu procesu aţ 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 aţ po vynesení rozsudku jsem se zabýval také širším případem,
akcí, která nesla dle pracovních dokumentů StB název „Zběhové“ a v níţ se jednou
z odsouzených stala právě Dagmar Šimková.
Díky studiu mnoţství archivních materiálů z Národního archivu a z Archivu
bezpečnostních sloţek jsem dospěl k několika závěrům. Co se týče první části, jeţ 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 neţ
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, ţe přestoţe Dagmar Šimková vědomě vykonávala trestnou činnost, kterou
vyjadřovala svůj nesouhlasný postoj s vládnoucím reţimem a za niţ byla odsouzena,
tato její činnost rozhodně nebyla tak závaţného 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
obţalovaných v celkem sedmi procesech učinil, je, ţe se nejednalo o ţádnou celostátní
organizovanou špionáţní, 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 němuţ jsem při své práci došel, je závěr týkající se moţné
provokace případu ze strany StB. Oproti vstupní hypotéze, ţe případ byl v některých
okamţicích StB provokován – k této domněnce mě vedla např. postava jistého Jiřího
Horáka, dřívější zatčení Dagmar Šimkové neţ obou zběhů a další okolnosti případu.
Nicméně po prostudování a zpracování mně dostupných materiálů, především pak
dokumentů z ABS, mohu konstatovat, ţe, co je mi známo, případ vyprovokován nebyl
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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, ţe byly do spisu buď vloţeny
vyšetřovatelem anebo byli vyšetřovaní k jejich uvádění psychickým či fyzickým násilím
či jeho pohrůţkou donuceni.
Na základě všech těchto dílčích závěrů mohu za první část práce učinit souhrnný
závěr, ţe přestoţe jednotlivé osoby skutečně vykonávaly velkou část aktivit jim
přisuzovaných, míra jejich závaţnosti byla často uměle vykonstruována a vyuţita pro
potřeby procesu a nejednalo se o vlastizrádné aktivity, v případě nedostatku důkazů byli
obvinění minimálně pod pohrůţkou násilí nuceni k falešným přiznáním. Rovněţ tresty,
které jednotliví obvinění za svoji činnosti nakonec obdrţeli, 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
ţenských 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, ţe stav v těchto věznicích byl v leckdy hrubém rozporu
s právními ustanoveními a ţe tato nebyla ze strany personálu věznic respektována. I tak
velmi tvrdý reţim vymezený právními předpisy, byl v realitě ještě o poznání drsnější.
Stejně tak je uváděno i v literatuře, která se touto problematikou zabývá.
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Summary
The theme of this dissertation is the „Political trial with Dagmar Šimková and
others“. The aim of my work was to deal with this case of a young condemned in a
political trial, to observe it in a larger context and to describe in general an important
period of Czechoslovakia history, the fifties and sixties of 20th century on this concrete
example.
In my work I dealt with four hypothesis. The first one was that the case of
Dagmar Šimková as a part of a larger action called „Deserters“ was provocated by
States security. Second hypothesis was that there was no statewide organised spy group
lead by Bohumil Klíma or anyone else whose Dagmar Šimková had been a member and
that there were only many people who – in some cases – only knew each other and with
no other intention helped two deserters to hide. The third hypothesis I set in my work
was that the trial was a political one which fulfiled the main characteristics of a political
trial. And the last hypothesis I worked with was that althoug Dagmar Šimková was
sentenced in a political trial, she intentionally did an illegal activity she was sentenced
for. However, her social dangerousness was not as big as it was described in the
sentence.
The disertation is divided into three main parts. In the first part, I tried to focus
in general on the basis which made organization of the political trials possible and on
the historical reality of this signifiant period of time. I also tried to define what the
political trial is and which are its characteristics. The aim of this introduction was not
only to describe the reality but also to give some preaquisites to define wheather the
chosen trial fulfiled it or not.
The second part describes the case of Dagmar Šimková from its beginning in
1952 whan she hide two deserters, through the detention and interrogation till the trial
and the final judgement in 1954. I observed the case also in wider context of an action
called „Deserters“.
In the third part, I dealt with the time Dagmar Šimková spent in prisons. I tried
not only to describe her story and personal resistence but also to observe the inhuman
conditions ruled in these prisons in comparison to valid regulations.
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At the end of my work, I decided to put also a short portait of state prosecutor
František Antoš which illustrates the distorsion of communist law and a portrait of
Dagmar Šimková and her – also persecuted – family.
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