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1.Úvod 
 Dvacáté století se smutně zapsalo do dějin. Do svých rukou převzaly moc totalitní 

režimy. Dvě ideologie, nacismus a komunismus, které se předtím, než byly proklety, staly 

nadějí. Oba chtěly dospět k dokonalé společnosti. Zároveň si oba osobovaly právo, a 

dokonce i povinnost, zabíjet. Oba režimy nastolily hrůzovládu, která měla jakýmkoli 

způsobem zajistit stabilitu. Lidé, kteří se totalitě znelíbili, byli umístěni do vězení, 

pracovních táborů nebo byli popraveni. Strach prostoupil společností a stal se její nedílnou 

součástí. 

 Tématem mé práce je rodina v totalitárním systému. Vybrala jsem si rodinu, která 

si neštěstí prožila jak za okupace, tak i po ní. Ve své práci se zaměřím zejména na osud 

politické vězenkyně Jarmily Taussigové - Potůčkové a její rodiny v období 

komunistického režimu. Vybrala jsem si ženu, protože si myslím, že případy vězněných 

žen v 50. letech jsou společnosti stále téměř neznámé. Mezi ženami a muži nebyl v tomto 

ohledu žádný rozdíl. Za mříže byly posílány jako příslušnice buržoazie, z náboženských 

důvodů, jako členky a sympatizantky různých politických stran a spolků. Některé se 

zapojily do odbojové protikomunistické činnosti nebo se neúspěšně pokusily přejít 

hranice. Avšak případ Jarmily Taussigové se od všech výrazně liší. Jarmila Taussigová 

opravdu věřila komunistickému ideálu, dala se plně k dispozici komunistické straně, aby 

ideály komunismu dovedla do života. Ale i Jarmila Taussigová, strážkyně ideálů 

komunismu, která se pro něj nejprve obětovala, se pak stala jeho obětí. Jarmila Taussigová 

straně věnovala všechno a za vítězství své politiky bojovala s neuvěřitelným nasazením. 

Nelekla se ani práce, ani utrpení. Chtěla své straně prospět. Příběh této ženy je výpovědí o 

nelehkých a často tragických osudech české společnosti a ukazuje, že se do vězení v době 

komunistické totality mohl dostat každý. 

 Práci jsem rozčlenila na úvod, část všeobecnou, část zvláštní a závěr. V části 

všeobecné se nejprve pozastavím nad komunistickým režimem a jeho cestou k moci, 

pokusím se nastínit politické procesy v 50. letech. Dále se zmíním o životě politických 

vězeňkyň. Ve druhé části mé práce se budu nejprve věnovat Františkovi Taussigovi a jeho 

rodině. František Taussig byl první manžel Jarmily Taussigové. Byl jedním z těch, kteří 

vnímali sociální i jiné nespravedlnosti, snažili se je odstranit. Osoba Františka Taussiga 

navždy poznamenala život Jarmily Taussigové. Jarmila Taussigová ho velmi milovala, 

chtěla pokračovat v jeho a ve svých ideálech a naplnit je. Ihned po válce se dala k dispozici 

Komunistické straně Československa s velkou nadějí na lepší budoucnost. Chtěla 
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spravedlnost, naplnit ideál beztřídní společnosti, chtěla čistotu strany. Postupem času pak 

zjišťovala, že ideály, které uznávala, se z Komunistické strany Československa vytratily, a 

nástroje, které Komunistická strana užívala k dosažení cílu, nejsou správné. Tímto začala 

být pro svoje okolí nebezpečná. Dokud měla ochranu Slánského, byla krytá. Po zatčení 

Slánského už jí nebylo pomoci. Byla odsouzena na 25 let vězení. Tímto přišla o svoji 

rodinu a syna, kterému byly tři roky a dva měsíce.  

 Ve své práci jsem se opírala o odbornou literaturu. Zvláště přínosné pro mou práci 

byly knihy Karla Kaplana, z nichž bych ráda jmenovala knihy Československo v letech 

1948-1953, Kronika komunistického Československa, Komunistický režim a politické 

procesy v Československu, dále pak kniha Mocní a bezmocní a Nebezpečná bezpečnost. 

Dále bych chtěla zmínit knihu Zpráva o organizovaném násilí od Viléma Hejla a knihu 

Neuzavřená kapitola od Bedřicha Utitze. Neméně důležitým zdrojem mi byly také knihy 

od Jiřího Pernese Komunistky s fanatismem v srdci a Politické procesy v Československu 

po roce 1945 a „Případ Slánský“.  Také jsem čerpala ze statistického přehledu Soudní 

perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989 od Františka Gebauera, Karla 

Kaplana, Františka Koudelky a Rudolfa Vyhnálka. Z knih, které se zabývají 

československým vězeňstvím po druhé světové válce a životem politických vězeňkyň, pro 

mě byly zásadní dvě knihy Českoslovenští  političtí vězni od Tomáše Bouška, Michala 

Louče a Kláry Pinerové a Ztratily jsme mnoho času  od Tomáše Bursíka. Všechny uvedené 

knihy jsem získala výpůjčkami v Národní knihovně v Klementinu, Městské knihovně 

v Praze a Městské knihovně Česká Lípa. K dispozici jsem měla také diplomovou práci 

Zdeňka Peciny z roku 1985 s názvem Život komunistického novináře Františka Taussiga a 

bakalářskou práci Jany Pluhařové z roku 2004 s názvem František Taussig a nástup 

fašismu na stránkách Moravské rovnosti 1936-1938. Obě diplomové práce mi byly 

zapůjčeny prof. Martinem Potůčkem. 

 Dále jsem vycházela ze studia archivních pramenů. Studium fondů mi bylo 

umožněno v Národním archivu v Praze a v Archivu bezpečnostních složek. Z množství 

archivních pramenů byly pro mou práci stěžejní zejména osobní spisy vězně Jarmily 

Taussigové- Potůčkové a Marie Švermové.   

 Významným zdrojem mi však byla orální historie. Do této kategorie zahrnuji 

písemné rozhovory s Jarmilou Taussigovou- Potůčkovou v 70. letech od Karla Bartoška, 

dále pak písemné svědectví Jarmily Taussigové- Potůčkové v knize Die Taussigs. Dále pak 

nemohu zapomenout na dokument České televize Strážkyně ideálů (2008) v režii Karla 

Fuchsy. Avšak hlavním a nejdůležitějším zdrojem mé práce bylo svědectví prof. Martina 
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Potůčka. Osobní rozhovory s prof. Martinem Potůčkem se tak staly nedílnou součástí 

práce, bez nichž by tato práce nemohla vzniknout. 
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2. Komunistický režim 

 
„Komunisté ve své snaze chopit se moci naslibovali každému všechno, co chtěl slyšet: 

nezaměstnaným práci, chudým peníze, ponižovaným důstojnost, dělníkům podíl na 

řízení továren, rolníkům půdu a ženám spravedlnost a rovnost s muži. Vzletná slova, 

kterých užívali, a vznešené cíle, kterých chtěli dosáhnout, jim získaly statisíce, miliony 

příznivců. Od prostých, nevzdělaných soudruhů, až po univerzitní profesory, od 

růžolících mladíčků po prošedivělé starce, vyškolené životem, vedle mužů také ženy 

všech povolání a věkových kategorií. Takřka každý, kdo propadl bolševickému mámení, 

hořel nadšením a neústupností, za své ideály byl ochoten položit život a připadalo mu 

jen správné a spravedlivé, že stejně bezohledně může nakládat se životy druhých. 

Pokud ti „druzí“ byli bohatí, zařadili je komunisté do kategorie „třídních nepřátel“ a 

stíhali je nenávistí, jdoucí až za hrob. Pokud byli chudí, patřili k potenciálním 

spojencům, možná i soudruhům, ale nesměli mít vlastní názor, který by se odlišoval od 

marxisticko- leninských dogmat, prověřených ovšem současným moskevským vedením. 

Pokud se drželi  svého přesvědčení- zatímco názor Moskvy se měnil podle politických 

potřeb- i oni propadli proletářskému peklu a stali se nepřáteli, hodnými věčného 

zavržení a fyzického zničení.“ 

 

                                                                                                        Jiří Pernes1 

 

2.1 Cesta k nesvobodě 
 Komunistický režim měl bezmeznou moc nad částí lidstva. Útlak byl natolik silný, 

že jej nelze přejít bez povšimnutí. Komunistický režim změnil a postavil naruby život 

mnoha lidem. Nejvýraznějším znakem komunistické totality byla ztráta lidských práv. 

Nejhrůznější však bylo vyvražďování nepohodlných osob. 
 Těžko pojmenovat všechna východiska, na nichž byl postupně vytvořen po roce 

1948 již druhý totalitní režim na československém území. Podle jedné z hlavních teorii 

cesta k násilí měla své základy již v samotném poválečném politickém systému, který 

se tehdy vytvářel výhradně v rámci Národní fronty. Vytvořilo ji šest politických stran, 

                                                 
1 Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. se narodil 4. července 1948 ve Svitavách. Je český historik a politik. Působil 
jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. 
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čtyři české a dvě slovenské, které dohodnutou společnou vládu označily za „lidově 

demokratickou koalici“. Národní fronta ovšem byla zastřešující organizací, která vedle 

jiného rozhodovala o vzniku dalších politických stran a celostátních organizací. 

Postupně se snažila vyřadit z politického života jiné politické strany. Komunistická 

strana Československa si ve vládě důrazně činila nárok na vedoucí pozice a postupně 

nastolovala program mocenského monopolu. I pro většinu politiků nekomunistických 

stran se socialismus stal údajnou historickou nutností, mnohými byl dokonce vnímán 

jako „dějinná spása“.2 

 Na podzim roku 1947 KSČ obdržela rozkaz z Moskvy skoncovat s hrou na 

demokracii, převzít v ČSR absolutní moc a zemi vydat Sovětskému svazu. Koncem 

roku 1947 si představitelé politických stran uvědomili záměr komunistů a riziko 

vyplývající z totálního ovládnutí mocenského aparátu komunisty.3 

 V lednu 1948 nekomunistické strany stále počítaly s porážkou komunistických 

mocenských záměrů ve volbách. Nebylo vyloučeno střetnutí před volbami, které by 

volby urychlilo a zlepšilo výsledky ve prospěch nekomunistické opozice. Předmětem 

předvolebního střetnutí měl být boj o zachování demokracie, proti policejnímu státu a 

za kontrolu bezpečnosti. Nikdo však z nekomunistických politiků netušil, že komunisté 

obdrželi rozkaz z Moskvy nepřistoupit na kompromis a naopak vyvolat zásadní 

střetnutí, kde by za pomoci sovětské armády získali veškerou moc v zemi. Klíčovým 

konfliktem se stal rozkaz zemského velitele SNB Dybala o změně na osmi místech 

obvodních velitelů SNB v Praze. Vláda se proti hlasům komunistických ministrů 

usnesla rozkaz zrušit a neprovádět další změny ve velitelském sboru Bezpečnosti. 

Gottwald a ministr vnitra Nosek odmítli provést usnesení vlády. Ministři stran4 podali 

demisi. Gottwaldovi tedy zůstala většina. KSČ vystoupila s požadavkem přijetí demise 

a doplnění vlády o nové ministry podle vlastního výběru, bez konzultace s vedením 

ostatních politických stran. Následovaly politické čistky, propouštění ze zaměstnání, 

omezovali svobodu tisku a shromažďování, zatýkali funkcionáře ostatních stran atd.5 

Velkou roli v tomto procesu sehrály Akční výbory NF.6 Komunisté měli ve zbrani 

tisíce lidí, k okamžitému zásahu byly připraveny oddíly Bezpečnosti, Lidových milicí, 
                                                 
2 Blažek P., Bursík T.: Aby se to už neopakovalo, Katalog  k výstavě o dějinách K 231- Sdružení bývalých 
politických vězňů, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 
3 Breitfelder M.: 50.léta a videosvědectví dětí politických vězňů. vydání 2. Praha, DMS, 2011. 
4 Národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté 
5 Kaplan K.: Nebezpečná bezpečnost. vydání 1.  Brno, Doplněk, 1999. 
6 Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko - politické orgány, které byly 
vytvořeny zcela protizákonně v únoru 1948 a jejichž činnost byla v naprostém rozporu s ústavou. Celý 
systém sloužil komunistům jako nátlakový prostředek k převzetí moci v tehdejším Československu. 
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pohraničních pluků, na Slovensku byli připraveni táhnout na Prahu partyzáni ze Svazu 

slovenských partyzánů. Beneš podlehl obavám z občanské války a vládu dle návrhu 

KSČ jmenoval 25. února. Komunistická strana Československa začala po únoru 1948 

budovat zcela nový ekonomický a společenský řád, jehož výsledkem bylo nastolení 

diktatury jedné strany.7 

 

2.2 Zakladatelské období komunistického režimu  
 

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ 
 

                                                                                             Václav Havel8 
 

 Česká a slovenská společnost prodělala mnoho rozsáhlých změn. Změnil se 

mocensko-politický systém. Přetvořila se ekonomická struktura. Byla uplatňována 

ekonomika s dominantním postavením těžkého průmyslu, jehož potřebám se 

podřizovala ostatní odvětví. Změny zaznamenala sociální struktura obyvatel, bylo 

zlikvidováno soukromé vlastnictví všech podniků. Byla přerušena orientace na 

západoevropskou a středoevropskou kulturu, uplatňovala se pouze jednosměrná 

orientace na východ. Změnily se náboženské poměry, poklesla religionita občanů. 

„Stát, jeho orgány, aparát a řízení se změnily. Monopolně vládnoucí strana považovala 

stát za svoje vlastnictví a podle toho se k němu chovala a zacházela s ním. Sloužil 

k uskutečňování představ o výstavbě jiné společnosti podle rozhodnutí mocenské 

skupiny. Občanská společnost byla zničena a její dřívější organizace se změnily 

v poslušné nástroje monopolní moci.“9 Státní aparát byl přebudován novými 

nekvalifikovanými zaměstnanci na úkor kvalifikovaných. Vývoj směřoval 

k centralizovanému státu i řízení ekonomiky. Všechny tyto změny zasáhly společnost 

jako celek. Určovaly způsob a rytmus života společnosti, její myšlení, tradice, hodnoty, 

morálku. 

                                                 
7Breitfelder M.: 50.léta a videosvědectví dětí politických vězňů. vydání 2. Praha, DMS, 2011. 
8 Václav Havel (5. října 1936, Praha – 18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček) byl český esejista, dramatik, 
kritik komunistického režimu a politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) 
a prvním prezidentem České republiky (1993–2003). 
9 Pernes J., Foitzik J.: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. vydání 1.  Brno, 
Prius, 2005. s. 108. 
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 Komunistická moc se snažila rozkládat vztahy mezi občany, mezi přáteli i uvnitř 

rodin. Zneužívali tradice, zvyky, tak zasahovali do každodenního života občana. Chtěli 

ovlivňovat vědomí člověka a určovat směr jeho myšlení.10 „Po únoru 1948 byl 

komunisty rozpad společnosti povýšen na víru, rozum i zákon. Komunistický režim se 

pokusil vlastní občany přetavit na nesvobodnou, nemyslící, nehodnotící lidskou masu, 

jež se nikdy nedovolí zeptat, proč to či ono je právě tak a ne jinak, a které může tvrdit, 

že bílá je vlastně černá, a že za neúrodu brambor může americký brouk. Toho, kdo se 

odmítl sklonit a chodit s ohnutou páteří, čekal v nejlepším případě soustruh, v tom 

horším nápravně pracovní tábor či vězení a v nejhorším případě komunistická 

oprátka.“11  

 Komunisté uznávali pouze svou ideologii a vedli boj proti všem ostatním 

myšlenkovým směrům a politickým teoriím. K charakteristickým znakům patřilo, že 

byla neustále vytvářena skupina občanů, která byla stavěna na okraj společnosti a 

stávala se objektem perzekuce. Jednalo se o politické, třídní nepřátele, odpůrce 

kolektivizace, agenty zahraničních centrál, spojence a nástroje imperialismu a také 

nositele sociáldemokratismu, revizionismu, reformismu. Pro komunismus je typické, že 

potřebuje pro svou nadřazenost nepřítele, kterého se zbaví. Vždy hledá a nachází 

protivníka uvnitř země.12 

 Značná část lidí však přijímala režim v naději a víře, že splní jejich přání a zájmy. 

Nemálo z nich se aktivně podílelo na jeho výstavbě. Přesvědčení o správnosti režimu 

těch, kteří věřili v naději při jeho zrodu, postupně ubývalo.13 

 

2.3 Zákony 
 Postupně byla uplatňována různá represivní opatření. Představitelé poúnorového 

režimu iniciovali schválení zákonů, které měly za úkol ochránit nově budovaný systém 

„lidově demokratické republiky“. Obžalované za protistátní činy justice nejdříve 

soudila podle zákona na ochranu republiky č. 50/192314. KSČ se však domnívalo, že 

                                                 
10 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. 
11 Bursík T.: Ztratily jsme mnoho času…Ale ne sebe!. Sv. 2. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu PČR, 2007. s. 12. 
12 Kaplan K.: Československo v letech 1948-1953. vydání 1. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 
13 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. 
14 Zákon byl přijat 19.3. 1923. Ve sbírce zákonů a nařízení byl vyhlášen 31. března 1923. Účinnosti nabyl 
osmým dnem po vyhlášení. 
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zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. je již zastaralý a že je třeba schválit zákon 

nový. Od října 1948 platil zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231. Od 

1. srpna 1950 do 1. ledna 1962 se trestné činy politické povahy soudily podle trestního 

zákona č. 86. Každý z těchto tří zákonů se od předešlého lišil větší tvrdostí a stále se 

rozšiřujícím počtem činů, jež klasifikoval jako trestné.15 

 Zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky přijalo Národní 

shromáždění ČSR 6. října 1948. Ve sbírce zákonů byl vyhlášen 16. října 1948 a 

účinnosti nabyl osmým dnem po vyhlášení. Stal se jedním z nástrojů první masové 

politické perzekuce, která sloužila k zajištění únorového převratu 1948 a k prosazení 

komunistického monopolu do všech oblastí společenského života. 

 Jiří Hájek16 ve svém projevu při projednávání návrhu zákona č. 231/ 1948 Sb. 

v Národním shromáždění 6. října 1948 uvedl: „Zákon, který máme před sebou, je 

zákonem na ochranu moci a vlády širokých vrstev lidových v čele s dělnickou třídou, 

moci a vlády velké většiny proti záškodnictví, sabotáži a zradě jednotlivců. Chrání naše 

hospodářské plánování, naše sociální vymoženosti, náš kulturní rozvoj, naše hranice i 

naše spojenectví se Sovětským svazem a ostatními bratrskými národy, jež je zárukou 

naší bezpečnosti, chrání pokrokový charakter našeho života i mírovou politiku našeho 

státu. Proto bude Komunistická strana Československa hlasovat pro zákon na ochranu 

lidově demokratické republiky.“17 

  Zákon obsahoval některé dosud neznámé „trestné činy“ v československém právu. 

Stanovil mnohem přísnější tresty. Trestně stíhal československé občany jako „nepřátele 

lidově demokratického režimu“ i za činnost v demokratických společnostech zcela 

legální. Jednalo se o trestné činy typu velezrady, sdružování proti státu, pobuřování 

proti republice a hanobení republiky, trestných činů proti vnější bezpečnosti státu, 

vyzvědačství, nedbalého uchovávání státního tajemství, ohrožení obrany republiky, 

válečného škůdnictví, válečné zrady, nedovoleného zpravodajství, účasti a nadržování 

při vojenském zločinu nebo přečinu, dále trestných činů proti vnitřní bezpečnosti státu, 

útoků na život, násilí a tělesného poškození ústavních činitelů a spolčení k těmto 

útokům, osobování si pravomoci ústavních činitelů, vzbouření, násilí na veřejných 
                                                 
15 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. 
16 Jiří Hájek byl český právník, historik, diplomat a politik, představitel levicové sociálně demokratické 
inteligence. Podílel se na sloučení Československé sociální demokracie s KSČ. Byl členem ÚV KSČ.V srpnu 
1968 protestoval v OSN proti sovětské invazi do Československa, záhy poté byl odvolán z funkce ministra 
zahraničních věcí, roku 1970 vyloučen z KSČ. 
17 Blažek P., Bursík T.: Aby se to už neopakovalo, Katalog  k výstavě o dějinách K 231- Sdružení bývalých 
politických vězňů, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. s. 14.  
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sborech, ublížení na cti prezidenta republiky, hanobení některých ústavních činitelů, 

podpory a propagace fašismu a podobných hnutí, popuzování, hanobení národa nebo 

rasy, zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce, nedovoleného ozbrojování, 

šíření poplašné zprávy, podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných 

povinností, schvalování trestného činu, nepřekažení nebo neoznámení trestného činu, 

sabotáže a ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti, a konečně 

trestných činů proti mezinárodním vztahům, neoprávněného opuštění území republiky 

a neuposlechnutí výzvy k návratu, poškozování zájmu republiky v cizině, hanobení 

spojeneckého státu a podněcování k útočné válce. Viníci byli potrestáni těžkým 

žalářem. Délka trestů se pohybovala kolem 5-25 let. Hrozilo však i doživotí a 

v nejhorším případě i smrt. 

 V návaznosti na zákon č. 231/1948 byl schválen zákon č. 247/1948 Sb., na jehož 

základě vznikaly tábory nucené práce. Zákon poskytl možnost obejít soudní sféru a 

odeslat nepřátele režimu do NTP „administrativní cestou“, bez rozsudku, pouze 

rozhodnutím tříčlenných komisí, jmenovaných krajskými národními výbory. Otrocká 

práce politických vězňů se komunistickému státu velmi hodila, proto byly sestaveny 

seznamy potencionálních „nepřátel lidově demokratického zřízení“. 

 Pro praktické uplatnění zákona 231/1948 Sb. vznikl 6. října 1948 na základě zákona 

č. 232/1948 Sb. Státní soud, jemuž podle § 17 příslušelo řízení a rozhodování o činech, 

za něž zákon č. 231/1948 Sb. stanovil trest smrti nebo odnětí svobody delší než deset 

let, a na návrh veřejného žalobce také o jiných zločinech nebo přečinech. 

 V době masové politické perzekuce v Československu vznikl trestní zákon č. 

86/1950 Sb.18. Zrušil a nahradil všechny dosud platné hmotně trestní předpisy. Přejal 

všechna ustanovení zákona č. 231/1948 Sb. a rozšířil rejstřík trestných činů, zároveň 

zvýšil dosavadní trestní sazby. Poskytl tak „právní podklad“ masového soudního 

postihu politické povahy v první polovině padesátých let, který sloužil komunistické 

moci k likvidaci politických odpůrců a k provedení přestavby společnosti podle 

komunistické ideologie a sovětské praxe. V jeho pojetí do nepřátel společnosti patří 

nejen skutečné kriminální živly, ale především političtí odpůrci nastoleného 

komunistického řádu.19 Tak je to vyjádřeno již v prvním paragrafu: "Trestní zákon 

chrání lidově demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího 

                                                 
18 Zákon přijalo Národní shromáždění 12. července 1950 a účinnosti nabyl 1. srpna 1950. 
19 Gebauer F., Kaplan K., Koudelka F., Vyhnálek R.: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 
1948-1989. svazek 12. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 
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lidu a jednotlivce a vychovává k dodržování pravidel socialistického soužití. 

Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestu a 

ochranná opatření."20 

 Podle zákona 50/1923 Sb. odsoudili komunisté nejvíce osob za přípravu úkladů o 

republiku (32,6%), za rušení obecného míru (21,2%), za šíření nepravdivých zpráv 

(17,2%) a za nepřekažení nebo neoznámení trestních činů (11,9%). Podle nového 

zákona 231/1948 Sb. odsoudili nejvíce lidí za velezradu (17,4%), za nezákonné 

opuštění republiky (16,0%), za pobuřování proti republice (14,9%) a za šíření poplašné 

zprávy (9,6%). Podle pozdějšího zákona 86/1950 odsoudila komunistická justice 

nejvíce lidí za ohrožení jednotného hospodářského plánu (56,0%), za nezákonné 

opuštění republiky (7,7%), za pobuřování proti republice (6,3%) a za velezradu (4,6%).  

  Českoslovenští soudci odsoudili podle zákona 50/1923 Sb. celkem 5187 osob, 

podle zákona 231/1948 Sb. celkem 26 079 osob a podle zákona 86/ 1950 Sb. ještě 

106 049 osob, které justice po roce 1990 rehabilitovala.21 

 Ve čtyřech letech komunistické vlády, od roku 1948 do roku 1952, bylo vyneseno 

233 rozsudků smrti a z nich bylo 178 také vykonáno. Počet politických vězňů se v roce 

1952 odhaduje na 120 000.22 

  

 

 

 

 

                                                 
20 http://www.totalita.cz/vez/vez_hist_01.php 
21 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. 
22 Utitz B.:  Neuzavřená kapitola. vydání 1. Praha, Lidové nakladatelství, 1990. 
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3. Masová nezákonnost a perzekuce 

 

3.1 Bezpráví pro všechny 
 Všechna občanská a politická práva byla zlikvidována. Zákon z roku 1951 dovršil 

redukci více než 40 000 zájmových organizací, spolků a sdružení. Místo nich stanovili 

společenské organizace plně podřízené prostřednictvím Národní fronty komunistickým 

institucím. Občana zbavili volebního práva, volby probíhaly na základě jednotné 

kandidátky Národní fronty. Zaniklo právo na stávku, shromažďovací právo. 

Nepovolené shromáždění bylo považováno za trestní čin. Velký zásah do životní 

úrovně občanů způsobila měnová reforma v červnu 1953. Politická rozhodnutí byla 

nadřazena právu. „Cynický vztah komunistů k právu a přeměna nezávislé justice 

v pokornou služku moci vedly k dalšímu ničení právního řádu a znásobily úpadek 

právního vědomí společnosti na desetiletí dopředu. Stále přibývalo těch, kdo ztráceli 

víru ve spravedlnost a úctu k zákonům. Lidé si brzy začali uvědomovat svou 

bezmocnost při prosazování a vymáhání práva.“23 

 Perzekuce se vyznačovala tím, že nepoznamenala jen jednu hlavní osobu, ale 

dopadala na celé rodiny včetně dětí, příbuzných a přátel. Nebylo před ní úniku. 

Komunistická moc ovládla všechny instituce a podniky. Perzekuce, politické msty a 

kontrola chování mohly být vykonány na každém místě ve společnosti. Perzekuce měla 

různé motivy, podobu i stupně. Škála a formy perzekuce se rozšiřovaly po celou dobu 

existence režimu od nejnižších stupňů až po nejvyšší stupeň. Ať se jednalo o vyřazení 

z veřejného života, vytváření byrokratických překážek, zákaz cest do zahraničí, zákaz 

studia na vyšších školách, zákaz výkonu některých povolání, sledování bezpečností až 

po internaci, politické procesy a vraždy. Počet obětí nelze přesně určit. Podle Karla 

Kaplana nejméně každá druhá rodina měla ve svém středu aspoň jednoho postiženého. 

 Po únoru 1948 zaevidovalo Ministerstvo vnitra do speciální kartotéky za jediný rok 

130 000 „podezřelých živlů“. Počet se neustále rozšiřoval. V šedesátých letech bylo 

v seznamech pořízených Státní bezpečností registrováno pod označením „nepřátelské 

osoby“ kolem jednoho milionu jmen. „Podezřelých osob“, o které projevovala státní 

bezpečnost zájem, byla dlouhá řada. Shromažďovala o nich nejrůznější informace 

získané od sítě informátorů. Vytvářeli si kartotéky, které fungovaly jako stále 
                                                 
23 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. s. 22. 
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doplňovaný a podle potřeby využívaný zdroj obětí perzekuce a procesů. V šedesátých 

letech dosáhl počet informátorů přes sto tisíc. Téměř v každém domě byl někdo, kdo 

byl ochotný donášet na druhé.24 

  Srovnáme-li metody používané komunisty s nacistickými metodami 

nalezneme zdrcující podobu. Je zde shoda ve snaze obviňovat z nejhorších zločinů 

„Židy a svobodné zednáře“. Další shoda je například v postihování rodinných 

příslušníků, nacisty označované jako Sippenhaft. Pokud se také neobjevili na lavici 

obžalovaných, byli šikanováni. Museli se podrobit výslechům, domovním prohlídkám 

a neustálým dohledům bezpečnosti. Nesměli vykonávat práci ve svém povolání, děti 

nemohly studovat. Často byly i celé rodiny nuceně vystěhovány ze svých bytů, 

dokonce i z měst do odlehlých končin. Stejně tak se shoduje i zacházení s vězni, 

psychický teror, kázeňské tresty, poměry ve věznicích, hrubost dozorců, fyzické a 

psychické týrání vězňů, nucení vězňů doznat se k nepravdivým obviněním. Nepravdivé 

svědecké výpovědi patřily stejně tak k metodám Státní bezpečnosti jako gestapa.25  

 „Komunistický režim uplatňoval tak širokou škálu perzekuce a takový rozsah 

nejrůznějších forem nezákonností, že je nejen nelze v úplnosti popsat, ale dokonce se 

nelze o všech ani zmínit. Charakteristické pro režim bylo, že tyto metody 

„obohacoval“– udržoval a zdokonaloval staré a plodil nové. Nejméně důležitým 

předpokladem politických procesů byla vedle masové nezákonnosti a perzekuce také 

likvidace přirozené dělby a kontroly moci.“ 26 

 Komunisté nikdy neznali soupeře nebo protivníky, jinak smýšlející byli vždy jen 

nepřátelé. A nepřítel se musel ničit všemi dostupnými prostředky. Naprostou většinu 

obětí představovali lidé, kteří neměli s KSČ nic společného, snažili se bojovat nebo 

byli režimem z různých důvodů vnímáni jako odpůrci. I přesto však za vrchol represí 

komunistického režimu v Československu jsou vnímány procesy s vysokými 

funkcionáři komunistické strany a především proces s „protistátním spikleneckým 

centrem“, který proběhl koncem roku 1952 a jehož hlavní postavou byl Rudolf 

Slánský.  

                                                 
24 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. 
25 Utitz B.:  Neuzavřená kapitola. vydání 1. Praha, Lidové nakladatelství, 1990. 
26 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. s. 36. 
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Soudy a popravy lidí, kteří komunistickému režimu nejprve věrně sloužili, se pak stali 

jeho oběťmi. To názorně dokládá zvrácenost a nelidskost systému komunistického 

režimu. 

 

3.2 Politické procesy 
  

„…Komunistický režim v Československu nikdy nenašel dostatek sil, aby se 

s politickými procesy, které osnoval, poctivě vypořádal, aby je podrobil objektivnímu 

vědeckému zkoumání a aby z nich vyvodil politickou zodpovědnost a trestní důsledky. 

Ještě dnes, déle než půl století po nástupu komunistů k moci, je v historii 

vykonstruovaných politických procesů v Československu celá řada nezodpovězených 

otázek…“27                                                                                    

                                                                                                                  Jiří Pernes 

 

 K politickým procesům v Československu docházelo od roku 1945, po státním 

převratu v únoru 1948, kdy se v politice KSČ začala prosazovat zásada „třídního boje“ 

a hledání „třídního nepřítele ve vlastních řadách“ se organizování politických procesů 

rozběhlo na plné obrátky. Obžalováni byli jednotlivci i skupiny často z neuvěřitelných 

zločinů. Padaly přísné tresty, plnila se vězení i koncentrační tábory. Komunisté 

připravovali nejen o svobodu, ale i o život. Před soudem skončila řada komunistických 

politiků, dokonce těch nejvyšších.  

 Politické procesy byly organickou a přirozenou součástí komunistického režimu. 

Používali je jako důležitý nástroj, o který opírali svou moc, její utváření a stabilitu. 

Měly dvojí úlohu. Působily tedy jako stabilizační faktor, a zároveň vytvářely atmosféru 

strachu, vyvolávaly pocity ohrožení, nebezpečí proti nepřátelské činnosti vnitřního i 

vnějšího původu. Od všech veřejných procesů se zároveň očekávalo, že splní také 

propagandistické poslání. Jejich výrobci jim přisuzovali výchovnou úlohu, měly 

občany vychovat k poznání třídního boje, k nenávisti vůči třídnímu nepříteli, odhalovat 

viníky neúspěchů režimu, sabotéry, zrádce. V činnosti politických procesů se silně 

angažovala a hrála mimořádně důležitou roli Státní bezpečnost. Tímto si získala 

výsadní postavení v mocenské struktuře a vytvořila autonomní mocenské centrum 

                                                 
27 Pernes J., Foitzik J.: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. vydání 1.  Brno, 
Prius, 2005. s. 108. 
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vedle oficiálního komunistického vedení. Stala se tak nosným sloupem režimu, s nímž 

politické vedení počítalo.28   

 Do politických procesů jsou zahrnuty soudní případy podle zákona na ochranu 

republiky, lidově demokratické republiky, zvláštní či první hlavy trestního zákona. 

K zařazení slouží kromě uvedené kvalifikace ještě několik rysů, které vymezují 

v širším pojetí. Karel Kaplan uvádí: „Politické procesy jsou všechny soudní případy, o 

kterých rozhodovaly politické, nikoliv příslušné justiční instituce. Rozhodovací 

pravomoc politických institucí byla odvozena od mocensko-politického systému na 

principu komunistické monopolní moci. Kromě přímých zásahů do přípravy, průběhu a 

výsledků soudních řízení, o která měly stranické orgány na různé úrovni stupně zájem, 

působily i nepřímo, především ústřední instituce. Určovaly politickou linii a z ní 

vyvozované úkoly, kterými se řídily bezpečnostní a justiční orgány, dále vytvořily 

právní systém a normy, včetně jeho personálního obsazení. Systém, který uvolňoval 

cestu k politickým procesům a dával jim právní, zákonnou podobu. Princip monopolní 

moci a právní systém a jeho praxe byly jedním z prvořadých zdrojů masové 

nezákonnosti, která tvořila základy, semeniště, z něhož politické procesy vyrůstaly.“29 

 Politické procesy spočívaly v počáteční fázi v přesvědčení vedoucích 

komunistických funkcionářů, že jejich režim není dostatečně pevný. Bylo potřeba si 

státní převrat pojistit. Důležitou roli sehrály také mezinárodní události, velmocenská 

politika Sovětského svazu. V počáteční etapě ve vývoji procesů byl významným 

momentem příchod sovětských poradců do Státní bezpečnosti. V říjnu 1949 přišli dva a 

na jaře příštího roku je vystřídala celá skupina. Sovětští poradci ovlivnili a zejména 

obohatili dosavadní výrobu a technologii procesů o mnoho prvků. Byla zde snaha 

Moskvy zajistit si podřízenost a poslušnost států sovětského bloku. Mezi další příčiny 

patří hluboká a všestranná společenská přeměna. Politický demokratický systém se 

rychle změnil v diktaturu se všemi důsledky. Každý významný krok, rozhodnutí 

komunistického režimu doprovázely politické procesy.30  

  Politické procesy v 50. letech lze rozdělit do několika  kategorií- soudní 

perzekuce politické povahy, procesy politicky motivované, soudy za politické verbální 

činy. V případě soudní perzekuce politické povahy se jednalo o politické procesy 

                                                 
28 Pernes J., Foitzik J.: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. vydání 1.  Brno, 
Prius, 2005. 
29 Pernes J., Foitzik J.: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. vydání 1.  Brno, 
Prius, 2005. s. 107. 
30 Kaplan K.: Československo v letech 1948-1953. vydání 1. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 
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v pravém slova smyslu. Odsouzené, žalované osoby stanuly před soudem za skutečnou, 

vykonstruovanou, vyprovokovanou, nebo záměrnou činností proti komunistickému 

režimu. Procesy se konaly s politickými nepřáteli režimu opravdovými, 

potencionálními, nebo vyrobenými. Tyto procesy se rodily a probíhaly na základě 

teorie o zostřování třídního boje, později rozvedené do odhalování nepřátel ve vlastní 

straně. Tyto procesy působily jako stabilizační faktor. V procesech politicky 

motivovaných šlo především o „trestné činy“ hospodářského rázu. Byly používány 

jako nástroj uskutečňování oficiální politiky budování základů komunistického režimu, 

státního zřízení, ekonomického systému a řízené kultury. Patří sem církevní procesy, 

můžeme sem zařadit také mnoho vojenských procesů.  Početné byly také ekonomické 

procesy používané jako nástroj kolektivizace, jako důkaz teorie o třídním boji na 

vesnici, procesy s podněcovateli odporu proti ekonomickým opatřením vlády, procesy 

s tvůrci ekonomické politiky, procesy s tisíci rolníky pod různě vykonstruovanými 

záminkami. Soudy za politické verbální činy probíhaly na nižších stupních prokuratur a 

soudů. Týkalo se to protistátních výroků- urážek, pobuřování, rozšiřování 

nepravdivých a poplašných zpráv.31 

 V Československu proběhly dvě vlny velkých politických procesů. První proběhla 

těsně po státním převratu a v době zakladatelského období režimu v letech 1948- 1954, 

druhá na samém počátku sedmdesátých let, po srpnové invazi roku 1968, v době 

sovětské okupace a oživení režimu inspirovaného 50. léty. První vlna se vyznačovala 

krutostí, zjevnou nezákonností a používáním fyzického násilí. Ve druhé vlně 

politických procesů se již komunisté báli používat takovou brutalitu a praktiky, avšak 

zcela je neopustili. V letech 1948- 1954 za činy politické povahy odsoudili okolo 

95 600 osob. V letech 1970- 1972 justice odsoudila za činy politické povahy 47 887 

osob.32 

 „Politické procesy výrazně přispěly k rozvratu právního systému a vědomí 

společnosti, rozrušily vzájemné vztahy, lidská solidarita a pomoc postiženým se staly 

trestním činem, byla zpřevrácena stupnice mravních a životních hodnot. Hluboce 

zasáhly do lidského vědomí, postihly všechny společenské oblasti. Zanechaly hrozivé 

dědictví. Mezi dědictví patří osudy nevinných obětí. Oběti se vracely z vězení nemocné, 

                                                 
31 http://www.totalita.cz/proc/proc.php 
32 Kaplan K.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. vydání 1. Brno, Barrister, Principál, 
2001. 
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poznamenané do konce života, některé na následky zemřely po propuštění, některé už 

ve vězení, některé se staly oběťmi politické vraždy na základě rozhodnutí soudu.“33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Pernes J., Foitzik J.: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. vydání 1.  Brno, 
Prius, 2005. s. 112-113. 
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4. Československé vězenství po roce 1948 

 

4.1 Vězení po roce 1948 
 Československé vězeňství se postupně začalo odklánět od obecného vývoje 

vězeňství v západní Evropě. Západní Evropa postupovala ve směru humanizace a 

dodržování základních lidských práv. Vězení původně sloužilo jako nástroj trestu a 

izolace nebezpečného zločince. Cílem byla převýchova zločince, aby se mohl úspěšně 

vrátit do občanské společnosti a zapojit se do normálního života, aby znovu 

neopakoval své zločiny. Po únoru 1948 se však k moci dostala Komunistická strana 

Československa, která využívala vězeňství a výkon trestu odnětí svobody pro 

represivní účely a pro stabilizaci své diktatury. 

 Deformace československého vězeňství se však objevuje již po druhé světové 

válce, kdy byl ve společnosti zakořeněn pocit národní msty. Dochází k nárůstu počtu 

vězňů, vězeňská populace se obohacuje o kolaboranty a udavače. KSČ v poválečném 

období podporovala nové deformační prvky a po únoru 1948 je naplno rozvinula. 

 Odklon československého vězeňství od západoevropských humánních praktik se 

vyznačuje hrubým porušováním presumpce neviny u obviněných. K závažnému a 

rozsáhlému porušování presumpce neviny dochází po roce 1949 v souvislosti se 

zrušením funkce vyšetřujícího soudce a převzetí jeho kompetencí vyšetřovateli Sboru 

národní bezpečnosti a Státní bezpečnosti. Tím odpadl důležitý kontrolní článek, který 

mohl zabránit nezákonnostem při vyšetřování. V novém trestním řádu z roku 1950 už 

bylo také stanoveno, že vazba se může vykonávat také ve zvláštních odděleních, která 

podléhala ministerstvu národní bezpečnosti (MNB). Zde byly zadržené osoby 

vystavené ponižujícímu a krutému zacházení.34  

 Projevy nezákonnosti stále rostly. Jednalo se využívání práce vězňů jako levné, 

dostupné a početné pracovní sily pro splnění hospodářského plánu centrálně plánované 

ekonomiky, kdy vězni byli přinuceni pracovat bez nároku na mzdu. Vězni pracovali za 

nevyhovujících pracovních podmínek, kde nebyla splněna základní bezpečnostní 

pravidla. Typické bylo využívání klasifikace a diferenciace odsouzených podle třídního 

hlediska, kdy političtí vězni stáli na nejnižším stupínku a měli nejmenší práva, byli 

považováni za vyvrhele společnosti, na něž mohly být uplatňovány různé formy 

                                                 
34 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. 
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postihů, od těch nejlehčích jako např. zákaz psaní dopisů či návštěv, až po těžké jako 

snížení dávky jídla a uzavření do korekcí, kde panovaly těžké životní podmínky. 

 Podmínky ve věznicích se výrazně zhoršily po únorovém puči. Šikana a dril byly 

každodenním chlebem. Bití a násilí bylo ve vězení běžnou záležitostí. K zajišťování 

kázně vězňů začalo být uplatňováno také militantních prvků, jejich nedodržování se 

stalo záminkou k šikanování vězňů. „Používání vojenských prvků se postupně 

zvyšovalo, například od roku 1951 vězni museli dozorce pozdravit v pozoru, smeknout 

čepici a otočit hlavu. Ženy se musely uklonit. Od roku 1951 vězni museli vojensky hlásit 

jejich počet na cele. Požadovalo se také pořadové vystupování vězňů při hromadných 

nástupech a přesunech.“35 Cílem bylo také vězně izolovat od vnějšího světa. 

Neposkytovali jim téměř žádné informace o každodenních událostech, omezovali 

návštěvy a setkání s rodinou. „Podle vězeňského řádu z roku 1951 měl vězeň, který se 

nacházel v první, tedy nejhorší výhodnostní skupině, nárok na návštěvu jednou za dva 

měsíce na 20 minut. Často se však nedočkal návštěvy ani po uplynutí této doby, protože 

mohl být potrestán za jakoukoli maličkost a návštěva byla zrušena, nebo návštěvy byly 

omezovány jinými způsoby.“36 Nedodržovali práva vězňů, přehlíželi jejich právní 

ochrany.  

 

4.2 Vyšetřování a vyšetřovací vazba 
 Hlavním projevem nezákonnosti bylo také užívání fyzického i psychického násilí 

při vyšetřování. Výslech byl jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti „třídnímu 

nepříteli“. Smyslem vyšetřování bylo přimět vyšetřovaného podepsat doznání a přinutit 

ho, aby se přiznal k činům, které nikdy nespáchal. Během výslechů vyšetřovatelé 

používali ponižování, vyhrožování, zastrašování. Hrozili, že zatknou příbuzné, že se 

jejich děti dostanou do dětských domovů. Muži i ženy byli různě týráni. Byl jim 

odepírán spánek i jídlo. Vyšetřovaný jedinec mohl být deptán různým způsobem. 

Techniku destrukce lidské osobnosti shrnul Filip Jánský, bývalý politický vězeň: „Lidé 

byli přiváženi k výslechů jako dobytek s pytlem na hlavě, byli poutáni na rukou i nohou, 

byli oslepováni žárovkami, byli honěni karabáčem, byli do umdlení mláceni, byli jim 

vyráženy zuby, oči, byla jim pálena kůže rozžhaveným železem, byla jim-po nasycení 

uzenými rybami a po umístění do silně vyhřáté místnosti-odpírána voda, byl jim násilně 

                                                 
35 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. s. 18. 
36 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. s. 18. 
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znemožňován spánek, lidé byli po dlouhé dny máčeni ve vaně napuštěné fekáliemi a 

močí tak, že jim vyčnívala jen hlava, byli šokováni elektřinou a byla jim dokonce 

drcena varlata, kterýžto úkon byl v tamních odborných kruzích nazýván „ telecí bečení“  

nebo též „rajský protlak.“37 

 Cílem bylo vyšetřovaného ponižovat nadávkami a urážkami, vnutit ženě, že se má 

stydět za své ženství. Otřesné svědectví zanechala také Vlasta Charvátová: „Již dne 

17.května 1949, při zatčení v Praze 19, Fochova tř. č. 4 v mém bytě, byla jsem orgány, 

kteří mě zatýkali, zfackována tak, až jsem upadla na zeď a upadla téměř do bezvědomí. 

Při tom mi bylo nadáváno do kurev židovských a podobně. Byla jsem odvezena do 

Bartolomějské ulice na StB, kde byla ihned nepřetržitě po tři dny a noci vyslýchána a 

rovněž bita. Po tuto dobu výslechu mi nebyla dána žádná strava ani voda. Výslechu se 

zúčastnilo sedm vyslýchajících orgánů, jejichž jména neznám. Asi druhý den mých 

výslechů byl přítomen též velitel policejního oddělení pankrácké věznice, jménem 

Pešek. Při výsleších, které prováděl zmíněný Pešek, mne bil gumovým obuškem přes 

chodidla, kdy jsem napočítala sto ran a víc jsem o sobě již ani nevěděla. Když jsem 

neodpovídala k jeho otázkám dost rychle, nechal přinést kbelík vody, chytil mne za 

vlasy a ponořoval hlavu do vody. Na několik vteřin mi hlavu z vody vytáhl, aby mi mohl 

položit další otázku, a když nebyla odpověď jemu uspokojující, opakovalo se 

ponořování hlavy do vody po celé dvě hodiny. Toto jsem zjistila na hodinkách, které 

měl na stole. Na moji žádost mi odepřel i jít na záchod, a proto jsem vykonávala svou 

tělesnou potřebu ve svém oděvu. To Peška tak rozčílilo, že mi dal facku, až jsem upadla 

na zem, kde po mně dupal botou a tloukl do hlavy klíči. Dále při výslechu nechal Pešek 

přinést železný náramek, uvnitř vyložený ostny, který mi nasadil na zápěstí, kdy se 

ostny zadíraly do masa, až jsem krvácela. Dále nechal přinést svěrák na hrudník, který 

měl dva ostré bodce, zaměřující pod lopatky. Tento svěrák mi navlékl, kdy uvedl, že 

tento svěrák přinutil k přiznání Milana Choce. Přímo na mě svěrák nepoužil a opět jej 

ze mne sejmul.“38 Cílem bylo oběť fyzicky a psychicky vyčerpat. Dovést oběť do 

stavu, kdy ztratí vědomi o sobě, přestane bojovat za pravdu, za svůj život. 

 Fyzické násilí se neomezovalo pouze na dobu a místnost vyšetřování. Pokračovalo 

ve věznici, vyšetřovací vazbě. Vyšetřovací vazba sloužila jako nástroj tlaku, aby se 

oběť doznala ke svým „spáchaným trestným činům“. Tak mohla mít StB svou oběť 

                                                 
37 Hejl V.: Zpráva o organizovaném násilí. vydání 1. Praha. Univerzum, 1990. s. 152. 
38 Bursík T.: Ztratily jsme mnoho času…Ale ne sebe! : životy politických vězeňkyň v československých 
věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století.Vydání 1. Praha. Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu, 2006. s. 16. 
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neustále pod kontrolou. Uvržení do cely mělo svůj smysl. Vyšetřovaného izolovali od 

nejbližších. Vytrhli ho z důvěrně známého prostředí a tím ho znejistili. Panovaly zde 

úděsné podmínky. Ať už se jednalo o strohá nařízení, špatné hygienické podmínky, kdy 

základní hygienické potřeby podle nálady dozorců byly, nebo nebyly poskytnuty. 

Neměli žádné toaletní potřeby jako mýdlo, hřeben, kartáček na zuby a podobně. 

Uvěznění byli uvrženi do přeplněných cel, nebo naopak do naprosté izolace. Neustále 

jim svítili do očí. Vytápění cel bylo minimální, mnohé ženy v zimě trpěly omrzlinami.  

Byla jim podávána tragická strava, nedostatek vody. K ukojení žízně byli nuceni pít 

vodu z klozetu. Jak Vilém Hejl ve své knize uvádí slova básníka Jana Zahradníčka: 

„Dostávali jsme tak malé porce jídla, že se nám útroby svíjely bolestí. Vězněným 

ženám na Pankráci odpověděl náměstek ministra spravedlnosti Karel Klos, že jim není 

tak zle, dokud neškrábou a nežerou omítku ze zdí.“39 

 Vězně mučili různými způsoby.„V ězně ve vazbě bylo možné mučit neustálým 

chozením ve dne v noci po cele sem a tam, zákazem sednout si, v noci si lehnout, nebo 

častým nočním buzením. Člověk musel spát s rukama na dece, s obličejem neustále 

otočeným ke dveřím, aby na něj bylo stále vidět. Nebyla nevyužita ani jediná možnost, 

jak ženy ponížit, např. při osobní prohlídce a fasování oděvu.“40 To vše mělo vyvolat 

pocit beznaděje tak, aby vězeň dospěl až k úplné rezignaci a doznání. 

 

4.3 Vězni a věznice po roce 1948 
  Zatímco v demokratických státech musí být ženy odděleny od mužů, nepolepšitelní 

trestanci a recidivisté od prvotrestaných, v totalitních státech je tomu jinak. 

V komunistických státech se v případě vězeňství stal vzorem Sovětský svaz, kde byli 

vězni rozděleni podle třídních hledisek a důvodu potrestání. Podle toho měli vězni 

různá práva a povinnosti. Oficiálně se vězni dělili na kriminální, retribuční a státně 

bezpečnostní.41 

 Retribuční vězni doplnili věznice po roce 1945. Šlo o československé občany, kteří 

za války kolaborovali s nacistickým režimem. V únoru 1945 byli největší skupinou, 

přestavovali 56,6% všech vězňů. Po únoru 1948 jejich počet klesal. V roce 1951 tvořili 

43% vězňů, v roce 1954 již jen 9,2%. Kriminální vězni zahrnují případy vrahů, 

                                                 
39 Hejl V.: Zpráva o organizovaném násilí. vydání 1. Praha. Univerzum, 1990. s. 170. 
40 Bursík T.: Ztratily jsme mnoho času…Ale ne sebe! : životy politických vězeňkyň v československých 
věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. vydání 1. Praha. Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu, 2006. s. 23. 
41 politické vězně 
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odsouzených za násilné trestné činy, kriminalitu či sexuální delikty. Kriminální vězni 

byli protěžováni, a jejich provinění byla přičítána zkažené kapitalistické společnosti. 

Kriminální a retribuční vězni byli užívání k zostření režimu ve věznicích. Z jejich řad 

byli jmenováni členové vězeňské samosprávy. Byli využíváni k terorizování vězňů 

politických, jako nástroj represe a nátlaku.42  

 Političtí vězni začali plnit věznice po roce 1948 a hned si získali početní převahu 

nad ostatními. Jejich podmínky byly nejtvrdší. Jednalo se o nepřátele socialistického 

smýšlení a celé společnosti.  Další část politických vězňů představovali dřívější 

komunisté, kteří doplatili na hledání nepřítele ve vlastních řadách. Definice politického 

vězně může být různá, šlo o pestrou skupinu. Každopádně byli považováni za nejtěžší 

zločince a taky se tak k nim chovali.43 

 Mezi nejvýznamnější pražské věznice patří Pankrác a Ruzyně, ve které se 

nacházela vyšetřovací vazba. V Pankráci se nacházela vězeňská nemocnice. Mnoho 

politických vězňů čekalo na soud v pankrácké věznici. Další významnou věznicí byla 

Plzeň- Bory, která se nacházela v západních Čechách. V letech 1949- 1951 zde vzniklo 

izolované oddělení D 1, označované jako „Kreml“. Zde umísťovali politické vězně 

odsouzené Státním soudem k vysokým trestům. Vyznačovalo se velkou brutalitou vůči 

vězňům. Další věznicí, která se vyznačovala velmi stísněnými až nelidskými 

podmínkami, kde stravování a ubytování neodpovídalo základním životním 

podmínkám ani vězeňským normám, byla věznice Leopoldov. Věznice Leopoldov se 

nacházela na Slovensku. Byli zde umísťováni političtí vězni s vysokými tresty odnětí 

svobody. V Leopoldově bylo také zřízeno oddělení „Vatikán“, ve kterém byli izolováni 

kněží a církevní hodnostáři. Mezi další věznice v Československu patřil Mírov, 

Valdice, kde vládly podobné podmínky. Pro ženy byla zřízena věznice v Pardubicích, 

kam byly zpočátku umísťovány politické vězeňkyně s tresty nad deset let, později  se to 

změnilo a ženy musely sdílet prostor s kriminálními vězeňkyněmi. V listopadu 1953 

zde bylo zřízeno oddělení „Hrad“ pro 64 žen, kde byly horší podmínky, než ve zbytku 

věznice.44 

 

                                                 
42 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. 
43 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. 
44 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. 
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4.4 Ženy v komunistických vězeních 
 Život uvězněných mužů a žen byl velice podobný. Ať už se jedná o tragické 

hygienické podmínky, nedostatečnou stravu, těžkou fyzickou práci, přeplněné cely, 

nedostatek místa či osobního soukromí. Za každou maličkost následoval trest- korekce. 

Toto všechno se nutně projevovalo špatným zdravotním stavem řady odsouzených žen. 

 Politické vězeňkyně byly odsouzené soudem, který jim nedal možnost dovolat se 

práva. Dostavila se u nich emoce strachu.  S tímto souvisí ztráta smyslu života. 

Všechno, co dávalo jejich životu smysl, bylo pryč. Místo toho cítili nedůvěru a úzkost. 

Dozorci byli vůči většině vězeňkyň velice agresivní. Bývalé politické vězeňkyně 

hovoří o šikaně a fyzickém mučení, kterému byly vystaveny. „Fyzické mučení, které 

vyšetřovatelé páchali, mělo jediný účel: zlomit jejich vůli, aby zradily samy sebe. Cílem 

bylo zničit jejich vlastní identitu. Měly se cítit bezmocné, dostat strach. Vyšetřovatelé je 

chtěli zlomit a tím z nich získat doznání pro své vlastní účely.“45 K takovému násilí 

patří i držení vězeňkyň v nehumánních podmínkách, jako byly temnice, postele bez 

matrací, přílišná zima, nebo vedro, když jim bylo zakazováno pod hrozbou trestu 

otevírat v létě okna, přítomnost hmyzu atd. 

 Jídlo jim bylo donášeno až do cel, kde ženy byly nuceny jíst na zemi, protože 

během dne jim bylo zakázáno sedat si na postele. Vycházky měly omezené, 

nepravidelné, chodily pouze odděleny od ostatních vězněných žen. Zaměstnány byly na 

celách, například pletením svetrů. Možnost využít umývárnu, totéž i toaletu byla ve 

striktně danou dobu. „Stávalo se, že se ženy marně dovolávaly možnosti jít na záchod 

mimo striktně stanovenou dobu i několik desítek minut. Trpěly naprostým nedostatkem 

toaletních a hygienických potřeb, dámských vložek, toaletního papíru…Když již nebylo 

zbytí, roztrhaly na kusy prostěradlo a to pak místo vložek použily v době své 

menstruace. Za trest mohla přijít okamžitě korekce za poškozování majetku vězeňského 

zařízení. Po protestní hladovce v roce 1954 se situace zlepšila, ale pouze do té míry, že 

ženy „vyfasovaly“ 4 vložky na jeden cyklus. Každá vězeňkyně pro svou vlastní potřebu 

dostávala jako příděl na jeden měsíc polovinu Schichtova mýdla. S tím musela vystačit 

pro osobní hygienu, mytí vlasů, vyprání prádla a umytí podlahy. Pouze ženy mohou 

potvrdit, jaké utrpení může způsobit zákaz nosit podprsenku, jaké to vyvolalo bolestivé 

                                                 
45 Bouška T.: Českoslovenští političtí vězni, vydání 1. Praha, Česká asociace orální historie o.s., 2009. s. 49. 
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a nepříjemné ekzémy, které však není čím ošetřit. Teprve když se podařilo na vězeňskou 

ošetřovnu sehnat nebo propašovat dětský zásyp, se situace zlepšila.“46 

 Ženy se dozorcům mnohokrát postavily, přestože jim vždy hrozil a často neminul 

trest. To jim dávalo přirozený pocit kontroly a sebeúcty. Toto lze jen doplnit slovy 

Dagmar Šimkové, když srovnává ženy a muže zbavené svobody v československých 

vězeňských zařízeních. „Žena má nějak silněji vyvinutý instinkt přežití. Ať je kdekoli, 

začne si budovat své vlastní prostředí, ví jak na to, snáší na nové hnízdo, věčně 

načepýřená a připravená rvát se s malými i velkými protivenstvími. Muž ve vězení je 

tragický, zajatý, ponížený lev, plačící hluboko uvnitř. Když je muži vyražen meč z ruky, 

zaváhá, zděšen, co dál. Žena mrští kamenem, a když není po ruce, popadne kobylinec, a 

když ani ten není v dosahu, aspoň od srdce plivne nepříteli do oka.“47 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
46 Bursík T.: Ztratily jsme mnoho času…Ale ne sebe! : životy politických vězeňkyň v československých 
věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. vydání 1. Praha. Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu, 2006. s. 38. 
47 Šimková D.: Byly jsme tam taky, vydání 1. Praha, Orbis, 1991. s. 16.  
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5. František Taussig 

 

5.1 Rodina 
 František Taussig48 se narodil 10. července 1909 jako prvorozený syn Otty49 a 

Bedřišky50 Taussigových.  Jeho rodiče a prarodiče z otcovy strany se narodili v Hlinsku 

v Čechách, téměř v srdci Českomoravské vysočiny. Pradědeček byl podomním 

prodavačem. „Tento pilný muž chodil s nůší na zádech po celém okolí, spal pod širým 

nebem, vracel se domu nejspíš jednou za týden.“51 Později založil továrničku na šátky 

a šály. V jeho stopách pokračoval i děd Josef Taussig. Jeho firma se začala zabývat 

výrobou lněného plátna a později vyráběla koberce. Za následující éry, Otty Taussiga, 

Františkova otce, továrna poněkud upadla. Matka pocházela z pražské židovské rodiny 

Federerů, kde se mluvilo česky i německy. Byla to mimořádná žena, jemná, vzdělaná, 

plně žila pro rodinu. V roce 1911 se rodina rozrostla o dceru Gerdu a 1.12. 1914 o 

druhého syna Josefa52. Dceři Gerdě se věnovala zejména matka. Oba synové, starší 

František a mladší Josef, vyrůstali pod duchovním vlivem svého otce. „Měl ve své 

knihovně mnoho humoristických a satirických děl v českém a německém jazyce. 

Nechyběl tam žádný ročník humoristických listů z času před 1. světovou válkou a žádný 

silně levicově orientovaný časopis z doby poválečné. Kdo si Taussigovu knihovnu 

prohlédnul pozorněji, uznal, kde František a Josef Taussigovi získali svoje 

vědomosti“53  Otec miloval zábavu, pohodlí. Nejvíce však měl rád srandu. „Matka 

neměla pro otcovu, Františka a Pepka srandu žádné pochopení, tiše trpěla, žádná 

slova výčitek, ani když zemský školní rada tehdy prověřoval otcovu taškařici. Otec měl 

svoje kapsy vždy plné sladkostí, a když šel z domu, běžely k němu děti ze všech stran. 

Dával jim hádanky, škádlil je, kromě laskomin rozděloval malé kornoutky 

s překvapením, které koupil v Praze. Jednoho rána řekl dětem, když šel cestou do 

práce, že dnes má pan školní inspektor jmeniny, tak z toho důvodu možná odpadne 

vyučování. Děti slyšely jen to, co chtěly slyšet a do školy nešly. Mezi dospělými to 

                                                 
48 Viz příloha č. 1 
49 Viz příloha č. 2 
50 Viz příloha č. 3 
51Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 2000.s.7. 
52 Viz příloha č. 4 
53 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 2000.s.8. 
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způsobilo velké rozčílení, ale děti si otce oblíbily ještě více.“54  Matka tíhla více do 

Prahy ke své nábožensky založené rodině. Přísně dodržovala všechny židovské svátky. 

Rodiče, oba velmi rozdílní, společně nesouhlasili se svými syny. Synové odmítli 

majetek, pohodlí a život z práce druhých. V rodině však byla vidět tolerance vůči 

jinému smýšlení. Mohl se zde každý svobodně projevit, každý si žil podle svých 

představ, aniž někoho nutil, aby se mu přizpůsoboval. 

 Gerda Taussigová jediná unikla osudu ostatních členů rodiny. Před válkou se 

provdala za ředitele továrny na zpracování kaučuku anglické státní příslušnosti. 

Odstěhovala se s ním do Indie. Jediná z celé rodiny přežila okupaci. 

 Josef Taussig studoval obchodní akademii. Pro účast v hnutí levicově orientované 

mládeže byl ze školy vyloučen. Nakonec maturitu dokončil v Teplicích. Po maturitě 

dostal místo v Praze na Příkopech v bance Escompte. Mohl se věnovat svým zájmům- 

literatuře, malbě a fotografii. Psal satirické články do časopisu levicové mládeže. 

Přispíval do Literárních a Lidových novin. Napsal pod pseudonymem Josef Krk 

dětskou knihu: „Borek, postrach z Pokřikova“. Dále psal studie o Haškovi. Sepsal i 

historii rodu Taussigů. Za okupace měl možnost emigrovat, rozhodl se však zůstat. 

Pracoval v ilegalitě v Praze a v Hradci Králové. Poté odešel zpět do Hlinska jako 

výpomoc na statek. Dále byl zaměstnán v pracovním táboře v Moravské Ostravě. 

 Rodiče Františka Taussiga také měli možnost se zachránit. Dcera Gerda jim v roce 

1939 opatřila vízum do Indie. Otto Taussig však odmítl opustit Čechy, konkrétně 

Hlinsko v Čechách. V roce 1942 byli rodiče s Josefem Taussigem deportováni do 

koncentračního tábora v Terezíně. Josef Taussig zde organizoval literární a divadelní 

kroužek, aby pomohl vězňům od zlých myšlenek. Rodiče také doprovázel při 

transportu do Osvětimi. 28. listopadu 1942 psal Josef Taussig se svými rodiči rodičům 

Jarmily Taussigové55 dopis z Terezína: „Moji milí, sděluji vám, že 2.prosince pojedeme 

za ostatními56. Přejeme Vám vše nejlepší a doufáme, že se s Jarkou ve zdraví setkáte, 

vyřiďte jí, že její děti budeme považovat za naše potomky, i když se tak nestalo, jak 

jsme si přáli. Na shledanou, Pepek a rodiče.“57Nakonec rodiče zemřeli v plynové 

                                                 
54 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 
2000.s.10. 
55 manželka Františka Taussiga 
56 „Jet za ostatními“ znamenalo jet do koncentračního tábora Auschwitz. 
57 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 
2000.s.24. 
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komoře. Josef Taussig přežil Osvětim, prodělal skvrnitý tyfus, přežil pochod smrti do 

jiného koncentračního tábora ve Flossenbürgu, nakonec však zemřel na vysílení a 

následky pochodu smrti před osvobozením 4. dubna 1945. 

5.2 Studentská léta a levicová orientace 
 František Taussig navštěvoval chlapeckou obecnou školu o pěti třídách v Hlinsku. 

V roce 1920 přešel na studia do Prahy. Navštěvoval střídavě První českou reálku a 

Československou obchodní akademii. Již v této době se netajil svými sympatiemi ke 

komunistické straně. Působil v organizaci Komsomol58 na Smíchově. Zastával zde 

funkci instruktora krajského vedení. Údajně do Komsomolu vstoupil v 15 letech, v roce 

1924. Členem KSČ se stal v roce 1927. Na počátku roku 1928, krátce před maturitou, 

byl vyloučen z Reálky v Ječné ulici, protože byl přistižen na komunistické schůzi.  

 Poté se vydal s kamarádem na vandr do Francie, kde si vydělávali různým 

způsobem, nejvíce jako pomocní stavební dělníci. František Taussig dokázal z této 

doby vyprávět mnoho příběhů. Jeden z nich zněl: „Když jsem byl bez peněz, hlásil jsem 

se rodičům (ti s mým vandrem jen tak pro nic za nic nesouhlasili) způsobem, který je 

šokoval, takže nám poslali poštou větší obnos s radou, abychom si koupili jízdenky 

domů. V Paříži jsme bydleli celou dobu v nejlevnějším hotelu, sotva peníze dorazily 

poštou, vyřvala si majitelka plíce z krku. V tomto úctyhodném hotelu jsem přišel 

nedopatřením o své panictví. Přes nás se přehnala nouze a mizérie, museli jsme prodat 

naše hodinky, a když jsme chtěli vědět, kolik je hodin, museli jsme jít na Boulevard. 

Jednou byla řada na mě, ale byl jsem líný se obléknout. Naproti nám bydlela starší 

Italka se šesti dětmi. Zaklepal jsem na ni a zeptal jsem se jí zdvořile, kolik je hodin, 

s mou chatrnou francouzštinou. Netušil jsem, že úrovni mé znalosti francouzštiny 

naprosto nedosáhla, nevlastnila ani budík, natož pak hodiny. Ona se na mě usmívala a 

rozumně vystrčila děti na chodbu. Požádala mě, abych vstoupil. Ukázala mi 

rozestlanou postel. V tom okamžiku mi bylo jasné, že naše jazykové vyjadřování špatné 

francouzštiny se minulo účinkem, že by se to ještě více zkomplikovalo. Její silné paže 

mě nutily jít obyčejnější cestou, která nepotřebovala žádná slova. Můj otec mi vysvětlil, 

že peníze na cestu zpět domů jsou poslední pomocí. Když jsme je utratili, navštívil jsem 

v zábavném parku boudu s nejtlustší ženou světa a nechal jsem se s ní vyfotit. Byl jsem 

hubený, na sobě jsem měl námořnický trikot, byl jsem o hlavu menší než ona. Dle 

                                                 
58 Smíchovská organizace Komsomolu měla za úkol bojovat za práva mladých dělníků a získávat pro tento 
boj mladé lidi. 
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reklamy vážila 420 kg, nádherná, impozantní figura. Vypadal jsem vedle ní jako 

slabošský idiot. Na zadní stranu té fotografie jsem napsal otcovu adresu do Hlinska 

s následujícím textem: „Milí rodiče, zrovna jsem se oženil, pošlete mi Vaše požehnání. 

Váš Franta!“ Otec odpověděl telegrafem: „Osle, pojď domů, stop, jízdenky jsou 

expresně zapsané, otec.“ Ta otevřená „zásnubní“ fotografie se dostala do rukou 

rodiny poštmistra, díky paní poštmistrové se stala předmětem městského povídání. Otec 

se stal středem zájmu svých sousedů. Nechal se politovat, že věděl, odkud vítr vane. 

Prozradil paní poštmistrové pod slibem mlčení den a hodinu mého návratu do Hlinska. 

Při mém příjezdu bylo naše malé nádraží přeplněné zvědavci. Tušil jsem, o co šlo, což 

mi otec potvrdil, když mě s přehnaností objímal. „Přenech to mně“, šeptal. Já jsem jen 

tiše odpověděl: „Do tvého rajonu se nebudu pouštět.“ Věděl jsem, že přišel otcův 

okamžik. Odvrátil se ode mě a silným hlasem prohlásil: „On nám chtěl svou ženu 

představit, ale nevešla se do vagonu.“59 

 Maturitu vykonal s úspěchem napodruhé v únoru 1929. V 18 letech se rozhodl jít 

jinou cestou, nežli si usmysleli jeho rodiče. Nechtěl být obchodníkem, chtěl studovat 

chemii a žít jen ze své vlastní práce. Když byl ve druhém ročníku studia chemie, byl 

vyzván, aby organizoval komunistickou mládež v okolí Chomutova, proto opustil 

fakultu, aby se mohl stát revolucionářem z povolání. Tenkrát to byla nejhorší, často 

dokonce vůbec neplacená práce. Několikrát zde byl trestán za nepovolené rozdávání 

letáků.  

 Z Chomutova byl Franta poslán do Ostravy. Tam pracoval s mládeží. Organizačně 

se podílel na většině politických akcí a bojoval proti následkům hospodářské krize- 

nezaměstnanost, špatné sociální poměry. Přispíval také do tisku, konkrétně do 

Dělnického deníku. V této době byl konfrontován několika policejními a menšími 

soudními tresty. Poté, co své aktivity nijak nezmírnil, byl odsouzen ke dvěma rokům 

vězení. Jednalo se o příliš dlouhou dobu, proto z centrální buňky komunistické strany 

dostal František Taussig příkaz, aby trest nenastoupil, aby šel do ilegality. Takto se 

vynořil jako Karel Suchý v Brně. Pod svým vlastním jménem ho tam nikdo neznal. Pro 

všechny byl Karel, většinou „náš Karlíček“. Nešlo o ilegalitu v pravém slova smyslu, 

Franta sice vystupoval a psal jako Karel Suchý, ale policejně byl hlášen pod jménem 

František Taussig, listonoš mu občas přinášel výzvy k nástupu trestu z Ostravy. 

 

                                                 
59 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussig, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und Mähren 
1909-1989, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, nakladatelství Konstanz, s. 10. 
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5.3 Působení v Brně 
 V lednu 1933 se zmocnila vlády v Německu Hitlerova nacistická strana. 

V Československu je posilována myšlenka rozdrtit Komunistickou stranu. Zostřila se 

perzekuce Komunistické strany Československa i všech pokrokových organizací, jež 

s ní spolupracovaly. Na podzim roku 1933 musela komunistická strana pod vlivem 

mimořádných policejních opatření ustoupit téměř do ilegality. Stranický i ostatní 

revoluční tisk byl soustavně konfiskován a dočasně úplně zastaven. 

 Po příchodu do Brna se ihned zapojil do činnosti komunistické strany a pomáhal při 

sestavování ilegální Proletářské rovnosti, jež nahradila zastavenou Dělnickou rovnost. 

Pravidelně vycházela od 26. září 1933. Dělnická rovnost byla opět povolena k 1. 

březnu 1934. Pravidelně začala vycházet v létě 1935. Od prosince 1935 byl změněn 

název na Moravská rovnost. Moravská rovnost vycházela v Praze jako hlavičkový list 

Rudého práva. František Taussig pracoval někdy 20 hodin denně. Moravská rovnost 

vycházela šestkrát v týdnu. Šestkrát v týdnu tedy psal celý brněnský díl, tedy celou 

jednu stranu. „Je to skoro k nevíře, ale on byl jediný redaktor Moravské rovnosti a 

jediný městský sekretář komunistické strany. Každý večer seděl v kavárně „Grand“ 

naproti nádraží, psal hbitě a chvíli po půlnoci házel obálku s rukopisy do poštovního 

vozu pražského rychlíku. Něco psal také dopoledne na městském zastupitelství 

komunistické strany v Bratislavské ulici č. 2, neboť odpoledne a večer musel jít často 

na schůzi. Jako redaktor vydělával Franta měsíčně 1000 korun. Z toho mu brněnský 

hospodář KSČ zabavoval 500 korun na vylepšení výplat ostatních zaměstnanců 

strany.“60 

 Náplní jeho činnosti v Brně byly tedy především dvě oblasti. Jednak zmíněné psaní 

pro Moravskou rovnost a mimo to se Taussig stal organizačním tajemníkem krajského 

výboru Komunistické strany Československa. Trvalým úkolem KSČ se stal boj za 

vytvoření jednotné protifašistické a protiválečné lidové fronty. 

 

5.4 Jeho „nastoupení trestu“ v Ostravě a sblížení s budoucí manželkou 
 V září 1937 dostal František Taussig z centrální buňky KSČ pokyn, aby trest 

v Ostravě neprodleně nastoupil. „On to vzal se stoickým klidem na vědomí, zabalil si 
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kufr plný knih a plánoval, co bude v těch dvou letech všechno číst a studovat. Asi osm 

z nás, většinou vysokoškoláky, pozval na rozlučkový večírek.“61  

 Na tomto večírku byla přítomna spolupracovnice ze stranické činnosti v Brně, 

později jeho budoucí žena Jarmila Janovská. Slíbili si, že si budou dopisovat, ale ani 

jeden z nich se k tomu nedostal, protože se František po dvou dnech vrátil. Hned ten 

večer se všichni sešli ve stejné sestavě. František Taussig líčil své zážitky: „Zvonil 

jsem u vrat ostravské věznice, stráž sotva vystrčila hlavu. „Přicházím, abych nastoupil 

svůj trest!“ „To může říct každý.“ „ Mám na to papíry.“ „To tvrdí každý, kdo se chce 

přes zimu nakvartýrovat! “ Já jsem vyhrožoval vším možným, dokonce s interpelací, až 

mě vpustili dovnitř. Sedl jsem si na lavici: „František Taussig se hlásí u ředitele 

věznice.“ Asi po dvou hodinách se objevil jeden úředník: „U nás je vše obsazené, 

ředitel z hygienických důvodů zakázal přijímat přírůstky. Když už jste to vydržel tři 

roky bez nás, Taussig, tak to ještě nějakou dobu vydržíte.“ „Ani jediný den! Nesplnění 

mé povinnosti vůči vlasti vedlo k takovým výčitkám svědomí, že cítím jen to nutkání, 

abych můj trest vykonal!“ „Nemáme to nejmenší místečko pro Vás, vždyť se to tu jen 

hemží, s Vámi politickými! Chcete zde organizovat politické školení? Že jste šel do 

sebe, to Vám stěží někdo uvěří!“ „Já nastupuji trest na Vaši výzvu! Za opožděný nástup 

mi můžete udělit pořádkový trest, ale je vaší povinností poskytnout mi stravu a 

ubytování.“ K večeru přišel konečně ředitel. Říkal to stejné jako jeho úředník, ale já 

jsem nepovolil, navrhnul jsem mu kompromis: „Dejte mi potvrzení, že jsem se 

k nástupu trestu přihlásil a že jste mě kvůli nedostatku místa nepřijali.“ Ředitel se 

rozlítil. „P řece mi nebudete předepisovat, co mám dělat!“ Spal jsem ve vrátnici na 

kavalci a včera večer jsem obdržel potvrzení. Přenocoval jsem u známých soudruhů a 

dnes v poledne jsem tu. Z Prahy telefonoval poslanec Klíma, že se zrovna jedná o velké 

amnestie, které zahrnují všechny politicky uvězněné.“62 

 „Tento večer jsme pili Beaujolais. Franta ho dostal od otce. Víno bylo vynikající. 

Osvobodil mě a Frantu od nemluvnosti a pomohl zcela k našemu sblížení. Já jsem 
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musela bohužel až do mého sňatku bydlet u rodičů. Franta mohl přijít, ale jen když byl 

formálně pozván.“63  

 František Taussig a Jarmila Janovská uzavřeli sňatek 14. června 1938 v Praze na 

Staroměstské radnici64, přítomni byli rodiče a sourozenci. Po svatbě bydleli v Brně na 

Hvězdově ulici č. 1, v šestém patře, kde měli jeden pokoj a kuchyňku. 

 

5.5 Zastavení komunistického tisku a působení v Nezávislé politice 
 21. května roku 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace. V létě roku 1938 se 

rozvíjelo široké lidové hnutí proti henleinovcům a hitlerovskému nátlaku. V čele stáli 

komunisté. Lidé věděli, že komunisté jsou jedni z obránců demokracie a republiky, což 

bylo výsledkem jejich pevné protifašistické politiky. 23. září obyvatelstvo s nadšením 

přijímá vyhlášení vlády k obraně republiky a mobilizaci. Později přichází zklamání. 30. 

září kapituluje prezident, vláda i koaliční politické strany. Poté komunistický tisk 

dlouho nevycházel, legálně nebyla dovolena ani činnost komunistické strany. „Dne 20. 

října byla činnost KSČ zakázána, její tisk zastaven. Zákaz činnosti byl vyhlášen na 

základě § 20 odst. 2 zákona o spolčovacím právu ze dne 15.11. 1867 č. 34 ř. z. KSČ 

byla později rozpuštěna zmocňovacím zákonem dne 27. prosince 1938. Vyhláška o 

rozpuštění vyšla 2. ledna 1939.“ 65 

 Úřednictvo strany přišlo o místo. Někteří z nich dostávali od strany nadále 

zaplaceno, ale František Taussig k nim nepatřil. Dostal nabídku od chudé pokrokové 

strany, aby redigoval její noviny „Nezávislá politika“. František Taussig nabídku rád 

přijal s tím, že bude noviny redigovat samozřejmě zdarma. Pod jeho vedením stoupl 

počet výtisků. Nezávislá politika se začala číst stejně dobře jako odpolední vydání 

Lidových novin, které tehdy patřily k nejlepším novinám. Jeho články byly tak 

odvážné, jak to jen šlo. K reprezentantům pokrokové strany patřili především 

univerzitní profesoři, František Taussig se s nimi rychle skamarádil, měl u nich velký 

respekt, který si užíval. 
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5.6 Vstup do ilegality, jeho působení v Hradci Králové a Praze 
 Po 15. březnu 1939 František Taussig přešel do ilegality. Bydlel u manželů 

Brixových v Brně, potom u manželů Streitových v Židenicích. Začátkem dubna 1939 

dostal příkaz z ústředí KSČ, aby se připravil na odjezd do Anglie, protože mu hrozí 

nebezpečí. František Taussig odmítl: „N ěco takového si mohl vymyslet jen nějaký 

zbabělý hlupák z centrální buňky! Zde hrozí každému nebezpečí, kdo bojuje proti 

Hitlerovi! Každému stejné, nikomu větší a nikomu menší! Proč mám uprchnout zrovna 

já, když přece Hitler hrozí, že nás všechny zničí?“ 66  František Taussig založil ilegální 

zemský národní výbor pro Moravu. Tehdy žil u Streitů, skrze jejich smíšený obchod 

procházeli hosté z různých odbojových skupin na Brněnsku. Přiváděla je sem Jarmila 

Taussigová. Národní výbor vydával tištěný časopis, a dokonce na křídovém papíře, 

měli i tiskárnu. Zemskému národnímu výboru pro Moravu sloužila skupina čtyř 

zpravodajů- Arnošt Pospíšil, Oldřich Syrovátka a jeden bezejmenný člen67 hnutí 

odporu. Pospíšil se staral o poštovní úřady a železnice. Podávali mu různé zprávy, i o 

pohybech vojsk. Zabavovali soukromé dopisy, udání, které byly posílány na gestapo. 

Byly to stovky a snad tisíce dopisů, které se podařilo zadržet. Z toho všeho pak byly 

dělány zpravodajské zprávy, které se posílaly do Londýna. Zachytil hromadu 

denunciací, které mířily na gestapo. Měl výborný přehled o přeskupení německé 

armády. Ten „bezejmenný“ muž pracoval u gestapa, přinášel pravidelně informace o 

plánech gestapa. Takto nám 20. srpna 1939 sdělil, že má gestapo listiny se seznamem 

funkcionářů komunistických, sociálnědemokratických a nacionálně- socialistické 

strany, dále cvičících spolků Sokol, DTJ a Orel. Tyto listiny měly v příštích dnech 

sloužit k masovému zatýkání. Podařilo se varovat mnoho stovek lidí. Měli se 

pohybovat mimo dům. Bohužel se podle této výzvy zařídilo jen málo z nich. Většina 

komunistů tomu nevěřila, protože upozornění nevzešlo přímo ze strany, někteří také 

nechtěli opustit rodiny. Příslušníci Sokola pyšně prohlásili, že by to bylo pod jejich 

úroveň prchat před nacisty. 1. září v roce 1939, když Hitler přepadl Polsko, začalo 

gestapo hromadně zatýkat přesně podle těch listin, když doma někoho nenašli, podruhé 

už pro něj pak nepřišli. Zatčené pak sváželi v nákladních autech na Špilberk, menší část 

byla propuštěna a větší část šla do koncentračního tábora. Mnoho lidí zatčení zaplatilo 

životem.  Františka Taussiga neustále sledovali, proto na jeho místo nastoupil koncem 
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března Stanislav Masár. František Taussig byl poslán do Hradce Králové. Od dubna 

1939 František Taussig pracoval jako ilegální sekretář komunistické strany v Hradci 

Králové pod krycím jménem Tůma. Policejně byl hlášen u paní Lavičkové jako Zdeněk 

Krysl. Paní Lavičková nevěděla nic o jeho práci. Na podzim 1939 byl František 

Taussig v Hradci Králové vystřídán a odvolán do Prahy, kde měl plnit funkci 

centrálního instruktora. Poté co funkci centrálního instruktora odevzdal, byl jmenován 

spolučlenem prvního ilegálního centrálního byra komunistické strany. V sudetské 

oblasti organizoval protiodbojové hnutí. 

 

5.7 Zatčení a odsouzení k trestu smrti 
 12. února 1941 byli spolučlenové centrálního byra- Viktor Synek, Eduard Urx a 

Klíma zatčeni, po nich byl zatčen Otto Synek a 20. února 1941 byl zatčen František 

Taussig při kontrolním setkání s Eduardem Urxem. Eduard Urx nevydržel trýznění a 

Františka Taussiga prozradil. Emanuel Klíma spáchal v cele sebevraždu, Otto Synek a 

Franta Taussig byli odsouzeni k trestu smrti a zastřeleni. Viktor Synek a Eduard Urx 

byli asi o rok později transporováni do koncentračního tábora v Německu, kde zemřeli. 

 František Taussig byl stanným soudem 30. září 1941 odsouzen k trestu smrti 

zastřelením. Jarmila Taussigová byla v té době již tři měsíce ve vězení. I tam denně 

probíhaly stanné soudy a do cel přicházely vdovy popravených, matky a sestry těchto 

nešťastníků. Zde se Jarmila Taussigová dozvěděla o smrti svého muže, když dva týdny 

po jeho popravě přišla Marie Syrovátková do Steinu. Marie dostala do ruky noviny z 1. 

října 1941, četla tam, že mezi jinými byl také František Taussig, redaktor z Prahy, 

odsouzen k smrti.68 Chyběl však přídavek Žid, který jinak stál u všech odsouzených 

židovského původu. To dávalo naději jak Jarmile Taussigové, tak jeho rodičům, že se 

jedná o někoho jiného. Jarmila Taussigová uvedla: „Frantovi rodiče nesměli Hlinsko 

opustit, tak psali příbuzným, židovské kulturní obci a jednomu právníkovi, ti zase 

klepali na lépe informované lidi a prosili je, aby zjistili, zdali je František Taussig, 

redaktor z Prahy, identický se Židem Františkem Taussigem, redaktorem z Brna. Také 

moji rodiče pátrali. Můj plamínek naděje nezhasl ani po mém návratu 

z koncentračního tábora Ravensbrück. Lidi jako Franta nemohou zemřít.“ 69 
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 Když František Taussig zemřel, bylo mu 32 let. Ve svém posledním dopise z vězení 

psal: „Žil jsem poměrně krátce, ale šťastně“. To bylo nejsilnější, co kdy vyslovil. Nebyl 

přítelem nabubřelých frází, mluvil a jednal jednoduše. Byl pozorný posluchač, každý 

mu svěřoval své osobní problémy, všem radil, ale o svých pocitech nemluvil. Měl 

zvláštní povahu, rozdílnou od svého okolí. Samozřejmost, která jeho konání provázela, 

byla každým jiným považována za ušlechtilost, ne-li za hrdinství. Nemusel se nikdy 

k ničemu nutit a sám „se přesvědčovat“, že to či ono je sice nepříjemné a těžké, ale 

správné. Proto se nikdy nechvástal a nelitoval. Nikdy si nestěžoval, že je unaven nebo 

přepracován. Nejen u nás doma, ale všude kam přišel, vzbudil pocit důvěry a bezpečí, 

že zde okupanti nezůstanou na věčnost.“70 

 „Kam Franta přišel, všude byl oblíben, kvůli svým chytrým nápadům, svému 

humoru a stálému úsměvu stál vždy ve středu zájmu. Měl vzácný dar: uměl říct lidem 

do obličeje i nepříjemné věci, aniž by je urazil. Kritizovaný chápal tato slova spíše jako 

polehčující, protože znal Frantův názor, že jen hlupák nic o své hlouposti neví, a proto 

by nemohl pochopit, že se mýlil. Proto Franta nikdy hlupákům a egoistům nic 

nepředhazoval a nezranil jejich samolibost.“71 

 Z doby jeho pobytu ve vězení se také dochovala informace, která potvrzuje jeho 

statečnost. „I p řes mučení gestapem nebyli jeho spolupracovníci vůbec vyšetřováni, ani 

zatčeni, pokud byli zatčeni, tak kvůli něčemu jinému. Jak říká jeho přítel Dalibor 

Labuť: „František Taussig si byl plně vědom své osobní situace, řekl mi, že mu strana 

nabídla odchod do zahraničí, ale že odmítl. Byl si vědom, že případné zatčení 

nepřežije. Za prvé proto, že je komunista a vysoký funkcionář, za druhé proto, že je Žid. 

Po svém zatčení se choval statečně a přes všechno bití a mučení nikoho neprozradil. 

Kdyby mluvil, nemohl bych dnes o něm hovořit, protože za přechovávání ilegálního 

pracovníka KSČ byl trest smrti.“72 
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6. Jarmila Taussigová 

 

6.1 Dětství a rodina  
 Jarmila Taussigová se narodila 11. června 1914 v Olomouci. Pocházela 

z maloměšťanské rodiny73. Její otec Otakar Janovský zde působil jako profesor 

francouzštiny a češtiny na reálce. Byl přesvědčeným vlastencem, horlivým Sokolem a 

ateistou. Za Rakouska museli profesoři být registrováni v církvi. Většinou se jednalo o 

římsko-katolickou církev. Po získání samostatnosti tedy ihned vystoupil z církve a stal 

se velkým zastáncem a členem organizace Volná myšlenka.74 Byl zastáncem 

Masarykových přístupů humanitních. Tomáš Garrigue Masaryk byl jeho idolem75. Dále 

byl aktivistou Spolku přátel žehu.76 Matka Markéta Sinderhaufová vystudovala 

učitelský ústav, avšak za Rakouska bylo neobvyklé, aby i takto vzdělaná žena 

v okamžiku, kdy se vdá, vykonávala své povolání, zůstala tedy ženou v domácnosti. 

Otec Jarmily byl velmi přísný a autoritativní. Nebylo to vždy ku prospěchu. Maminku 

měla moc ráda, ale ta byla podřízena svému postavení. Jarmila se těšila, až nabude 

plnoletosti a odpoutá se od rodiny. V roce 1928 se rodina přestěhovala do Brna. Jarmila 

na Moravě dokončila reálku a vystudovala na fakultě stavitelství České vysoké školy 

technické. V 15 letech vstoupila do Mezinárodní mírové ligy mládeže77 a Etického 

hnutí.78 

 Toužila po sociální spravedlnosti. Od dětství citlivě vnímala sociální i jinou 

nespravedlivost a chtěla přispět k jejímu odstranění. Uvedla: „Nesnášela jsem násilí na 

lidech a nespravedlnost a vždycky jsem se setkávala s těmi utlačovanými.“79 V roce 

1931 vyslechla přednášku architekta Jiřího Krohy, který se zrovna vrátil ze Sovětského 

svazu. Vyprávěl, jak to tam vypadá. Že tam není nezaměstnanost, že tam je 

rovnoprávnost muže a ženy, že je tam židovská autonomní oblast, že tam je 

rovnoprávnost všech ras… Jarmila se do této představy Sovětského svazu jako země 

svobody zamilovala. 
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76 Společnost přátel žehu se zasloužila o uzákonění žehu v Československu a postarala se o vznik prvních 
třinácti krematorií na jeho území. 
77 Viz příloha č. 10 
78 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
79 Pernes J.: Komunistky s fanatismem v srdci. vydání 1. Praha, nakladatelství Brána, 2006. s. 125. 
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6.2 První manželství a doba okupace 
 Prvním manželem Jarmily Janovské se stal František Taussig. „Za toho jsem se 

vdala. A moc jsem ho milovala, až do dneška,“80 uvedla s rozzářenýma očima 

v rozhovoru s Jiřím Pernesem v březnu 2006. 

 Na jaře 1938 se Jarmila Taussigová jela představit rodičům Františka Taussiga. 

Tenkrát zrovna přijela Františkova vdaná sestra Gerda z Indie s manželem a jejich 

tříletým synkem na návštěvu do Hlinska. Byl přítomen také Pepek, který byl zvědav na 

budoucí švagrovou. Jarmila byla z atmosféry, která vládla u Taussigů, nadšená. Tehdy 

Jarmile bylo 24 let a Františkovi 29 let. „Frantova matka mi řekla otevřeně, že by 

raději viděla, kdybych byla Židovka, ale že je i přesto šťastná, že jsem první dívka, 

kterou Franta přivedl domu ukázat. Otec Otto se držel trochu zpátky, ale pak pomalu 

roztál a jeho vtipy nebraly konce.“81 V červnu 1938 rozeslal otec Otto Taussig svatební 

oznámení Františka a Jarmily s poštovním skriptem a doporučuje, aby místo darů 

posílali peníze. „To jsme se dozvěděli teprve, když nám vítězoslavně předával 10 000 

korun. Franta mi řekl: „Kup si, co budeš chtít.“ Koupila jsem si tři obrovské kusy 

nádherně vonícího toaletního mýdla, jeden kilogram mléčné čokolády s lískovými 

oříšky, vše za necelých 100 korun.“82 Rodiče se jim snažili pomáhat ze všech sil a 

finančně je vždy podpořili.  Zejména po mnichovské kapitulaci 30. září 1938, kdy byla 

komunistická strana rozpuštěna. Tehdy si Jarmila Taussigová našla placené místo jako 

geodetka, za 600 korun měsíčně. Od roku 1938 do dubna roku 1940 pracovala jako 

Ing. geometr u Ing. Faltuse a Ing. Černého.83 Každý měsíc jí však přinášela pošta ještě 

500 korun od Otty Taussiga z Hlinska. V neděli chodili k rodičům Jarmily na vydatné 

jídlo a dostali od nich ještě výslužku na celý týden. Manželství si však moc neužili. 

Přišla okupace. Oba se plně zapojili do odbojové činnosti. Jarmila Taussigová uvedla o 

Františkovi Taussigovi: „Byl to nejčistší a nejlepší člověk, jakého jsem vůbec poznala. 

On měl emigrovat do Anglie, když nás okupovali Němci. Ale protože nevypadal 

židovsky, tak odmítl odjet.“84 „Když už jsme věděli, že Němci byli také v Praze, byli 

jsme zklamaní a rozčílení. Jen Franta ne. Lehl si na pohovku a usnul. Já jsem u něho 
                                                 
80 Pernes J.: Komunistky s fanatismem v srdci. vydání 1. Praha, nakladatelství Brána, 2006. s. 125. 
81 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 
2000.s.11. 
82 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 
2000.s.13. 
83 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
84 Pernes J.: Komunistky s fanatismem v srdci. vydání 1. Praha, nakladatelství Brána, 2006. s. 125. 
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klečela, až se vzbudil. Smál se a řekl mi: „Pláč a skřípání zubů nejsou nic platné!“ A 

začal přemýšlet, co se má dále dělat. Psal mi dopis na rozloučenou, abych se s ním 

dala rozvést a mohla dál bydlet a žít v našem bytě, věděl o tom, že ho budou hledat a 

nechtěl ještě mě dostat do nebezpečí.“ 85 Na základě tohoto dopisu a po dohodě 

s Františkem Taussigem, který chtěl Jarmilu ochránit, Jarmila podala žádost o rozvod, 

kde bylo zdůrazněno, že jde o rozvod z toho důvodu, že ji manžel opustil, utekl do 

Anglie. Rozvod byl povolen.86 V Praze se přihlásila pod svým rodným jménem 

Janovská a s Františkem Taussigem se dále stýkala. „P řihlásila jsem se v Praze jako 

Janovská, byla jsem za to ještě pochválena vyslýchajícím a po šesti hodinách výslechu 

propuštěna. Franta na mě čekal v jedné kavárně na Václaváku. Ptali se mě, jestli jsem 

se nestala antisemitou. Odpověděla jsem, že šlo o zklamání v jednom Židovi, kterého 

jsem milovala a ještě miluji, a který utekl do Anglie. A že rasistické teorii nerozumím. 

Hrála jsem ještě komedii, že to bude ostuda, že jsem byla na policii. A oni mě těšili, že 

to nikomu neřeknou.“87 Tato taktika na gestapu na nějaký čas pomohla. Němci ho však 

nakonec zatkli 20. února 1940, když ho prozradil spolupracovník Eduard Urx. Gestapo 

s Františkem Taussigem zacházelo tak jako s každým jiným, kdo bránil své 

spolupracovníky, žádného z nich neprozradil. „Jak hrozně byl týrán, jsem poznala, 

když jsem od jeho sestřenice dostala prádlo k vypraní z pankrácké věznice. Franta sice 

prádlo propral ve studené vodě, ale přesto bylo čtyři měsíce poseto tmavými skvrnami, 

které pocházely z krvácejících a mokvajících ran.“88 Byl popraven prvního dne 

stanného práva. Taussigová v odbojové práci proti Němcům pokračovala. Netrvalo 

však dlouho a gestapo ji také zatklo. Vše začalo 10. června 1941 zatčením sestřenice 

Františka Taussiga. Ta přinášela Jarmile Taussigové Františkovo špinavé prádlo k 

vyprání. Ona je pak přivedla na schůzku s Jarmilou ke kostelu Svaté Ludmily na 

Vinohradech. Jarmila Taussigová byla zatčena 11. června 1941. Skončila 

v koncentračním táboře Ravensbrück89, kde ji osvobodila v roce 1945 Sovětská 

                                                 
85Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und Mähren 
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skutečně rozešli. 
87 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
88 Potůčková- Taussigová J.: Die Taussigs, Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und 
Mähren 1909-1989. Erste auflage. Germany, Eduard Roy Wiehn, Hartung- Gorre, verlag Konstanz, 
2000.s.14. 
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armáda. Do Brna se pak již nevrátila, od 14. června 1945 byla policejně hlášena 

v Praze.90  

 

6.3 Vstup do komunistické strany a její činnost  
 Zapojovala se do levicových aktivit v širší podobě již od mládí. Působila mezi 

studenty, v různých organizacích - Komsomolu, Rudé pomoci, Komunistické 

studentské frakci a již před válkou pracovala se svým manželem Františkem Taussigem 

v komunistickém hnutí.  

 Po smrti svého manžela Františka Taussiga se dala zcela do služeb komunistické 

strany Československa. Po roce 1945 začala pracovat ve stranickém aparátě Ústředního 

výboru KSČ. Hlavním důvodem jejího vstupu do stranického aparátu bylo, že její první 

manžel František Taussig byl pro ni mužem číslo jedna. Nesmírně ho milovala a moc si 

ho vážila. Tehdy se domnívala, že zemřel za velkou komunistickou ideu. „Považovala 

jsem ho za člověka velmi schopného, nadaného, za člověka, který pro tuto ideu mohl 

mnoho vykonat, chtěla jsem ho aspoň trochu nahradit. Byla jsem geometr, který měl 

v práci úspěchy, v Brně i Praze, přesto jsem nastoupila do práce na ústředním 

sekretariátě KSČ - i když mě i tam přišli mí bývalí zaměstnavatelé přemlouvat, ať 

politiky nechám a věnuji se svému povolání, na politiku že jen doplatím. Chtěla jsem 

však Frantu nahradit aspoň částečně. Byla jsem si vědoma, že jsem špatný politik, 

nevzdělaný politik, neměla jsem myslím v pětačtyřicátém vůbec žádné ambice.“91 

 Na sekretariát se hlásila hned po příchodu z koncentračního tábora. Ujal se jí 

Václav David, vedoucí kádrového oddělení. Stala se tedy zástupkyní Václava Davida 

v ústředním aparátu KSČ, v kádrovém oddělení. Oddělení se zabývalo disciplinárními 

případy. „Byly věci, které jsem těžko snášela – když lidi na sebe nasazovali. Navrhla 

jsem, aby disciplinární záležitosti byly z kádrové práce vyčleněny.“92 Disciplinární 

oddělení se vyčlenilo. Jarmila Taussigová se stala jeho vedoucím. „Bylo mně tehdy 

jednatřicet let. Nechtěla jsem, i brečela, ale zavolal mi sám Rudolf Slánský a řekl mi, že 

se musím podrobit disciplíně strany.“93  Tuto práci dělala velmi nerada, ale jako vše ve 

                                                 
90 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
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91 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
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svém životě vykonávala i tuto práci s plným nasazením a dobře. Na VIII. sjezdu KSČ94 

byla Jarmila Taussigová zvolena členkou ústředního výboru KSČ.95   

 V roce 1947 byla jmenována sekretářkou sekretariátu ÚV KSČ. Chodila na schůze 

sekretariátu, dělala jejich zápis a prováděla kontroly jeho usnesení. Kontrolovala 

významné funkcionáře jako např. Josefa Franka či Marii Švermovou, jestli splnili 

úkoly uložené organizačnímu oddělení. „Velmi jsem si těchto lidí vážila a ctila jsem je, 

sama jsem se moc necenila. Neměla jsem ani praxi, ani politické vzdělání, měla jsem 

velkou trému, když jsem měla mluvit.“96  

 V době, kdy pracovala jako tajemnice sekretariátu, došlo k jejímu sblížení 

s Rudolfem Slánským, lidskému sblížení97. Tehdy pracoval jako vedoucí sekretariátu. 

Oblíbil si ji hlavně proto, že měla ve zvyku říkat lidem to, co si myslí- i jemu. 

 Po únoru 1948 byl zvolen generálním tajemníkem Ústředního akčního výboru 

Národní fronty Alexej Čepička a Jarmila Taussigová byla jmenována jako jeho 

zástupce. Zde působila poměrně krátce.  Už v červnu 1948, po parlamentních 

volbách,98poslala generálnímu tajemníkovi Slánskému dopis, že nesouhlasí 

s prováděním politiky Národní fronty. To, co se tehdy dělalo, pokládala za podvod na 

národě a nechtěla v Národní frontě dál pracovat. „Napsala jsem mu, že nesouhlasím se 

stávající politikou NF. Protože to bylo něco tak podlého…Volby! Vedení KSČ 

rozhodlo, že strana bude mít na kandidátce dvě třetiny míst a ty ostatní strany jen jednu 

třetinu. No, úplný paskvil. S tím jsem nesouhlasila a nechtěla jsem se na politice vůči 

Národní frontě dál podílet. Já jsem z toho utekla.“99 I když byla levicově orientovaná, 

z rodiny byla vychována jako demokratka. Ukázalo se, že to co dělala komunistická 

strana po únoru 1948, bylo v rozporu s tím, co uznávala. Cíle měly společné, ale 

komunistická strana používala nedemokratické nástroje k dosažení těchto cílů. Tehdy 

se uvnitř ní střetly tyto dvě hodnoty. Kde se to příčilo jejím hodnotám, tam řekla ne. 

Práci na akčním výboru dělala od března do srpna 1948. Z Ústředního akčního výboru 

odešla 15. srpna100 a 2. září porodila syna. 

                                                 
94 konal se ve dnech 28. až 31. března 1946 
95 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
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 Ani po narození dítěte však dlouho nezůstala doma. Po porodu ji navrhl Rudolf 

Slánský, aby se stala členem Komise stranické kontroly, která se právě zřizovala. 

„Byla jsem z toho hodně zoufalá, oběhala jsem hodně známých a chtěla jsem dokonce 

dát výpověď, říkala jsem, že je to práce, která mně absolutně nesedí.“101 Přesto se však 

stala desátým členem této komise. V prosinci roku 1948 se měla stát tajemníkem, což 

odmítla. Komise měla prověřovat oprávněnost obvinění československých komunistů, 

měli samostatnou budovu, samostatný status, mohl se na ně obrátit každý člen KSČ, 

projednávali i stížnosti nečlenů KSČ. Díky své pracovitosti, aktivitě, inteligenci i 

schopnosti jednat s lidmi se stala hybnou silou Komise stranické kontroly, byť nikdy 

nestanula v jejím čele.  

 Dostávala se zde však do řady sporů kvůli tomu, že někteří členové Komise 

stranické kontroly dělali věci, na které neměli právo. Jednalo se například o vylučování 

lidí ze strany, „zbavování úřadu“, vyhazování z práce atd., s čímž Jarmila Taussigová 

nesouhlasila. Lidé z komise si na ni stěžovali a byla i před disciplinární komisí, aby vše 

vysvětlila. Se souhlasem sekretariátu prováděli kontroly jednotlivých úseků. V této 

funkci byla ovšem plně v zajetí stalinské a gottwaldovské ideologie o bdělosti a 

ostražitosti, o tom, jak musí dávat pozor na třídního nepřítele, který může být i v jejich 

řadách. „Snad jsem pochybovala o existenci špiónů v našich řadách, o tom, že nějaká 

špionáž může zničit republiku. Ale jinak jsem byla plná toho, že u nás nepřátelé jsou a 

že s nimi musíme ostře bojovat.“ V této době probíhaly první procesy, s generálem 

Píkou, s Miladou Horákovou. V národě panoval strach a lidé věděli, že by jejich 

stěžování dopadlo na jejich hlavy. Na těchto procesech a zatýkání se Komise stranické 

kontroly nijak nepodílela. Prověřovali několik velkých organizací – Karlovy Vary, 

Olomouc, Brno. Kontrola v Brně skončila zatčením brněnského tajemníka Oty Šlinga 

jako špióna. Záhadně se našel dokument – důkaz o špionáži. Byl to v podstatě nevinný 

dokument, který žádnou špionáž Šlingovi nedokazoval. Avšak v této chvíli se všechny 

chyby a nedostatky staly záměrnou nepřátelskou činností. Komise stranické kontroly 

Šlinga sice kritizovala, ale z nepřátelské činnosti ho nepodezírala. Z jeho chyb se 

najednou udělalo vědomé nepřátelství, které mělo vážné důsledky. Vše bylo 

vykonstruováno na příkaz sovětského poradce. Jarmila Taussigová z toho byla velmi 

zmatená, ale zároveň cítila zadostiučinění, že pomohla odhalit nepřítele. Nejen Jarmila 

Taussigová, ale všichni, kdo se na kontrole Šlingovy práce podíleli, tomu uvěřili. 
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Jarmila Taussigová uvedla: „Je to tragédie člověka. Jak jsme byli blbí, non plus ultra. 

Když se na to dnes člověk podívá, vidí, že by přece žádný opravdový špión tak hloupě 

nejednal, nedělal by tak okatě různé přehmaty. Celá ta práce bylo šílené 

donquichotství, jako celek nemám co obhajovat. Novodobý donquichot, poblbnutý 

romantickým hrdinstvím jiných, se ve svém šlechetném zápalu dopouští zločinů.“  102 

 V roce 1950 Jarmila Taussigová, spolu s Antonínem Bínou a Jaroslavem Horou, 

sepsala a podepsala návrh předsednictvu ÚV KSČ, aby se provedla kontrola metod 

bezpečnosti. Vzápětí s Jarmilou Taussigovou navázal kontakt Abakumov. Říkal si 

Bojarsky, později se dozvěděla, že se jedná o vedoucího sovětských expertů. 

„Abakumov moc vychvaloval mou chytrost. Byla jsem šíleně polichocená, šíleně! Když 

ti řekne, že přesně to samé, co se nám nelíbí na naší bezpečnosti, přesně to cítí i on. A 

jak se má zjišťovat jenom pravda, že se nesmí provokovat, že se má jenom zjišťovat, že 

se má dělat prevence - samé krásné zásady - že před stranou nesmí být nic tajné atd. 

Říkala jsem si, ta kontrola bude v nejlepších rukách! Mohou být lepší ruce nežli 

sovětské? Nemůžou.“103 Za nějaký čas Jarmilu Taussigovou navštívil v kontrolní 

komisi Bojarský. Chtěl vědět, zda se uvnitř strany nachází nepřítel. Jarmila Taussigová 

odpověděla, že ano a že se ukazuje právě v metodách: „Považuju za největší 

nepřátelství špatné metody práce.“ V této době byl již Šling zatčen, ptal se na to, kdo 

Šlinga nejvíc podporoval. Chtěl, aby mu řekla, kdo je podle ní hlavou spiknutí uvnitř 

strany. Jarmila Taussigová však namítala, že takové obvinění nelze vyslovit, že je 

hrozné někoho takto podezírat. 

 V únoru 1951 zatkli Marii Švermovou. Jarmila Taussigová nemohla strávit, že by 

byla Marie Švermová nepřítelem. Postupně docházelo k velkému zatýkání stranických 

funkcionářů, krajských tajemníků a jiných. Zatčení krajského tajemníka Lomského byl 

poslední kámen, který rozvířil pochybnosti Jarmily Taussigové. „Lomský  byl velmi 

tichý člověk. Četla jsem jeho sebekritiku na zasedání krajského výboru, kterou udělal 

před zatčením. Hrozně se mně tenkrát nelíbila, bylo to takové sebebičování, opravdu 

nepravdivé sebebičování.“ Tehdy šla za Brunem Köhlerem, který byl jejím 

nadřízeným. Byl vedoucím kádrového oddělení ÚV KSČ a zodpovídal za práci Komise 

stranické kontroly. Jarmila Taussigová však netušila, že byl ve spojení s bezpečností a 

že schvaloval zatýkání. Řekla mu, že pochybuje o vině lidí, kteří jsou zavřeni a že by  

tedy chtěla vědět, co vlastně provedla Marie Švermová a krajští tajemníci, že nevěří, že 
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103 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
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jsou nepřátelé strany. Odpověděl jí: „Po tom, co dělá bezpečnost a co rozhoduje 

sekretariát, ti nic není.“104  Jarmila Taussigová však stranu milovala, i přes všechny 

pochybnosti o bezpečnostních metodách. Až do svého zatčení věřila, že jestli zatčení 

nejsou nepřátelé, pak budou nakonec propuštěni. 

 Na zasedání ústředního výboru jediná obhajovala Rudolfa Slánského, což bylo 

velmi kacířské. Řekla asi toto: „Mluvilo se tady o tom, že Rudolf Slánský zodpovídal za 

kádrovou politiku v bezpečnosti, za kádrovou politiku v krajích, za další věci. A 

předsednictvo strany nezodpovídalo za nic? Vždyť sekretariát je orgánem ústředního 

výboru a předsednictva! Je-li někdo vinen především, pak je to předsednictvo a 

předseda strany.“105 Nelíbilo se jí, že si všichni „myjí ruce“, všichni jsou nevinní a 

vinen je jenom Slánský. Nakonec byl Rudolf Slánský odvolán z funkce generálního 

tajemníka a dán do vlády jako místopředseda. Navzdory vší obrovské snaze a energie, 

kterou Jarmila Taussigová vynakládala, nakonec prohrála. Dny Jarmily Taussigové 

byly skutečně sečteny. Tajná policie ji zatkla ve stejný den, kdy příslušníci StB nasadili 

pouta a zavázali oči Rudolfu Slánskému.106 

 Uvězněním Jarmily Taussigové se spoustě lidí ulevilo. Patřil mezi ně i Gottwald. 

Vyšetřovatel Doubek vzpomíná, jak ve společnosti sovětských poradců Jesikova a 

Besčasnova chodil předsedu KSČ informovat o chování uvězněných: „Soudruh 

Gottwald se zajímal hlavně o Taussigovou. U ní jsme hlavně říkali, co vypovídali ti 

ostatní. Soudruh Gottwald řekl: ta Taussigová, to je pěkná mrcha. Doslova.“107 Vůdce 

československého komunismu si totiž uvědomoval, jak nebezpečnou aktivitu vyvíjela. 

Navíc ji skutečně všichni považovali za prodlouženou ruku Slánského a z toho důvodu 

bylo její zatčení logické.  

 

6.4 Zatčení, rozsudek, vězení  
 Zatčení proběhlo 24. listopadu roku 1951. Byla to neděle ráno. V této době Jarmila 

Taussigová bydlela v Antonínské 4, v Praze.108 Jarmila Taussigová své zatčení 

popisuje takto: „U nás všecko spalo, někdo zazvonil a já jako hlava rodiny jsem šla 

otevřít. Moje maminka byla těžce nemocná, měla rakovinu a ležela v nemocnici. Ptala 
                                                 
104 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
105 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
106 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
107 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
108 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
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jsem se, kdo je. A hlas za dveřmi odpověděl: ,,Telegram.“ Pootevřela jsem a vidím 

chlapíka v listonošské uniformě. Šíleně jsem se lekla, že maminka zemřela. Za 

listonošem byli dva další, kteří na mě skočili a zkroutili mně ruce. To jsem měla druhý 

šok, myslela jsem si, že to jsou ti zahraniční agenti, kteří mě jdou zlikvidovat. A pak 

jeden řekl, že jsou bezpečnost, což mě částečně uklidnilo. Skočili do pokoje za mým 

manželem, tam byl v postýlce můj syn, který se probudil a začal volat „Maminko“, 

volala jsem muže, ale už mě k němu nepustili. Musela jsem se před nimi převléct 

z nočního prádla a odvedli mě.“ 109 Po zatčení Jarmilu Taussigovou nečekalo nic 

pěkného. Sama teď poznala na vlastní kůži, jak se komunistická „bezpečnost“ chovala 

k těm, které strana označila za nepřítele. Týrali ji fyzicky, trápili duševně. Nebili ji sice 

jako ostatní vězně, ale jak sama uvedla, vyšetřovatelé si ji „házeli“ mezi sebou a štípali 

do prsou. Mučili ji nedostatkem spánku, během tří týdnů spala jen několik hodin, měla 

z toho halucinace. Musela pořád stát a chodit. Nohy jí neuvěřitelně otekly… Sama 

uvedla: „Fyzické mučení je hrozné, člověk má strach. Ale když tě nenechají spát, to je 

mnohem větší bolest. To tě bolí každá cévka a nejvíc srdce. Mně natekly nohy až po 

stehna. Měla jsem dvakrát tak velká chodidla než normálně. Musela jsem chodit bosa. 

Bylo to námahou toho srdce. Udělala jsem krok a v tom jsem usnula. Je to tak šílená 

bolest, kterou si neumíš představit. A oni tě stále a stále budí, třískáním do dveří, 

pohazováním tebou, řvaním „Seš špión! Podepiš!“ Měla jsem stále dva referenty, ti si 

mě pohazovali, musela jsem stát, štípali mě do prsou, mlátili ti hlavou o zeď. Ale 

neuhodili mě, v tomto smyslu mě nebili. Hrozili mně tím, že mě zmlátí, plivali na mě, 

ale neuhodili. Jakmile jsem usnula, polili tě kýblem studené vody, při výslechu či na 

cele. Člověk únavou padal. Pak už jsem nemohla chodit a k výslechům mě nosili.“110 

 Takovými metodami ji vyslýchali asi rok, s přestávkami. Téměř pět let ve vězení ji 

nikdo neoslovil paní, ale jen „kurva“, „svině“, „gestapácká šlapka“. Snažili se ji zlomit 

morálně. Jarmila Taussigová-Potůčková se však odmítla přiznat k obvinění. „Nebylo 

mnoho osob, které dokázaly to, co ona, říká se, že podobně se zachoval jen Gustav 

Husák, Josef Smrkovský, Josef Pavel. Předvedla mimořádný příklad osobního 

hrdinství, morální pevnosti a politického fanatismu!“ 111 Většinou šlo o zcela absurdní a 

nesmyslná obvinění. Z počátku věřila, že prokáže svou nevinu. Krutá skutečnost ji však 

postupně vyléčila z iluzí. Zatvrzelost, s níž odmítala všechna obvinění, jí nakonec 

                                                 
109 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
110 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
111 Pernes J.: Komunistky s fanatismem v srdci. vydání 1. Praha, nakladatelství Brána, 2006. s. 129. 
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zachránila život. Díky tomu byla vyřazena z připravovaného velkého procesu se 

Slánským, do kterého s ní původně počítali.  

 Byla přiřazena ke skupině obžalovaných v čele s Marií Švermovou, Mikulášem 

Landou, Hanušem Lomským, Vítězslavem  Fuchsem, Ervínem Polákem a Bedřichem 

Hájkem pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), odst. 3 

písm. b) tr. zák. Rozsudkem ze dne 28.1. 1954 byla Jarmila Taussigová odsouzena 

k trestu odnětí svobody na 25 let.112 Rozsudek zněl: „Na základě doznání a seznání 

obviněných u státní bezpečnosti a u hlavního líčení ve spojení s výpověďmi svědků, 

obsahem dokumentů, předložených generálním prokurátorem u hlavního líčení a 

vzájemným usvědčováním obviněných zjistil soud tento skutkový děj: V procesu 

s protistátním spikleneckým centrem, vedeným Rudolfem Slánským, bylo prokázáno, že 

Rudolf Slánský ve snaze  uchvátit moc v našem státě, likvidovat lidově demokratické 

státní zřízení, odtrhnout Československou republiku od Sovětského svazu a zemí lidové 

demokracie a obnovit v naší vlasti panství buržoasie soustřeďoval kolem sebe 

nejrůznější dobrodruhy, sionisty, buržoasní nacionalisty, válečné zločince a 

kosmopolity, zejména s příslušníků londýnské emigrace. Tyto elementy pak rozmisťoval 

ve stranickém, státním a hospodářském aparátě a tak postupem doby vytvářel 

protistátní spiklenecké centrum. Rudolfu Slánskému se vzhledem k jeho význačnému 

postavení ve straně podařilo ve spolupráci se svými společníky obsaditi význačná místa 

ve straně nepřáteli dělnické třídy a pracujícího lidu, osobně se zapojily do protistátní 

činnosti spikleneckého centra a spolupracovaly na dosažení cíle tohoto centra. 

Obviněná Marie Švermová se dostala do čela organisačního oddělení a posléze se 

stala zástupcem Rudolfa Slánského jako generálního tajemníka, zástupcem vedoucího 

kádrového oddělení se stali obvinění Bedřich Hájek a Jarmila Taussigová, na důležitá 

místa stranického aparátu se dostali pomocí Rudolfa Slánského a obviněné Marie 

Švermové obvinění Hanuš Lomský, Mikuláš Landa, Vítězslav Fuchs a Ervín Polák, 

kteří všichni pak pracovali nepřátelsky uvnitř Komunistické strany Československa… 

V jednání všech obviněných jest pak dána skutková podstata trestného činu velezrady 

podle § 78 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zák., a to jak po stránce 

objektivní, tak i po stránce subjektivní, jak již svrchu bylo podrobně dovozeno. Na 

trestný čin, jímž byli všichni obvinění uznáni vinnými, stanoví zákon trest smrti. Leč 

soud, uvaživ pečlivě ustanovení § 19 tr. zák. a ustanovení o účelu trestu, vytyčené v § 

                                                 
112 Viz příloha č. 14 
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17 tr. zák., použil při výměře trestu u všech obviněných práva daného mu zákonem 

v ustanovení § 29 odst.2 tr. zák. …Na základě všech shora uvedených okolností a úvah 

dospěl soud k závěru, že zákonem stanovený trest smrti na trestný čin, jímž byli 

obvinění uznáni vinnými, byl by vzhledem k osobám obviněným i k závažnosti okolností 

polehčujících nepřiměřeně přísný ve srovnání s daleko nebezpečnější a závažnější 

činností členů protistátního spikleneckého centra. Proto soud použil u všech 

obviněných ustanovení § 29 odst. 2 tr. zák. a na místo trestu smrti, stanoveného 

zákonem, pak dlužno obviněným vyměřiti trest odnětí svobody, a to u každého 

obviněného přiměřený jeho zavinění.“ 113 V rozsudku bylo dále uvedeno: „Jarmila 

Taussigová vyvíjela podle pokynů Slánského škůdcovskou činnost na úseku kádrovém a 

disciplinárním a zneužívala zvláště aparátu KSK k odstraňování osob, stojících v cestě 

spiklencům při uskutečňování jejich zrádných záměrů; prosazovala a chránila 

nepřátele- zejména trokisty - ve stranickém, státním a hospodářském aparátě; 

přisvojovala si funkce bezpečnostních orgánů a usilovala v zájmu spiklenců o ovládnutí 

bezpečnostního aparátu; aktivně mařila odhalení hlavy protistátního spikleneckého 

centra Slánského.“114 

    Jarmila Taussigová si byla jistá, že od soudu půjde rovnou domu. Když se tak 

nestalo, pokusila se o sebevraždu. „ Byla jsem ze všeho zcela zničená. Sehnala jsem si 

špendlík a chtěla si rozpíchat tepnu. Rozpíchala jsem si však, blbec, žíly. Tady (ukazuje 

ruku) a tady, odtud až jsem si to šmirglovala, pod dekou, ono ti to tak teklo, pod dekou, 

ale vždycky se to zase zavřelo, potvora. Celou noc to tak teklo, cítila jsem kaluž, 

přikrývala jsem ji. A pak jsem slyšela cinkat šálky. Už bylo ráno a já byla stále živá, tak 

jsem se snažila rozbít si hlavu. Nepovedlo se to, no. Bylo mi sedmatřicet.“115 

  Neustále se však poté snažila o obnovení procesu, několikrát žádala o opětovné 

provedení výslechu. Dne 6. června 1955 zasedalo prezidium nejvyššího soudu, kde 

byla projednávána stížnost pro porušení zákona podána předsedou nejvyššího soudu ve 

věci Marie Švermové a spol. Stížnosti předsedy bylo vyhověno a byly uloženy nové 

tresty. Jarmila Taussigová byla nakonec rozsudkem nejvyššího soudu v Praze ze dne 

6.6. 1955 odsouzena pro trestný čin podle § 78/1c, 2a, tr. z. k trestu odnětí svobody na 

                                                 
113 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
114 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
115 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
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dobu 20 roků.116 U všech obviněných pak byla dále vyslovena ztráta čestných práv 

občanských na dobu 10 let a konfiskace celého jmění.117 Jarmila Taussigová byla 

vyrozuměna, že tento rozsudek nejvyššího soudu pokládá vedení strany za konečný. 

Konec trestu jí byl tedy datován do 24.11. 1971. V roce 1955 a 1957 byla vyhlášena 

amnestie prezidenta republiky, ta se však na Jarmilu Taussigovou nevztahovala.118 

Jarmila Taussigová sama podala v roce 1959 žádost o milost. Ta jí však byla dne 5. 

května 1959 zamítnuta slovy: „Ministr spravedlnosti nevyhovuje žádosti Jarmily 

Potůčkové-Taussigové, nar. 11.6. 1914, kterou se domáhá prominutí trestu odnětí 

svobody. Odsouzená se z nenávisti a nepřátelství k pracujícímu lidu spolčila s lidmi 

jejího druhu a usilovala o zvrat lidově demokratického zřízení. Právem jí proto poctivě 

pracující lid odsoudil a Nejvyšší soud uložil spravedlivý trest odnětí svobody míře 

jejího zavinění. Z tohoto trestu odpykala odsouzená dosud jen nepatrnou část a tato 

doba je značně neúměrná zavrženíhodné trestné činnosti odsouzené. Za tohoto stavu 

nebylo shledáno žádných důvodů k podání návrhu, aby odsouzené byl zbytek uloženého 

trestu odnětí svobody prominut cestou milosti prezidenta republiky.“ 119 

  Byla držena ve vězení v Leopoldově, Pardubicích a v Praze. Ve věznici 

v Leopoldově se setkala s Marií Švermovou, kam byly obě ženy převezeny koncem 

června 1954. Podle archivních materiálů byla v NPT Pardubice držena do 10.11. 

1955.120 Zde byla pracovně zařazena na švadlárnu. Dne 11.11. 1955 byla přemístěna do 

věznice č. 2 v Praze. Od 10.1. 1956  byla opět dodána do NPT Pardubice.121 V posudku 

ze dne 22.5. 1956 je Jarmila Taussigová popsána takto: „V trestu chová se dosud 

ukázněně i když je u ní jistá nervosita zvláště pak v posledním čase. Mezi odsouzenými 

má dosti značný vliv, což pramení z jejího dřívějšího postavení. Kázeňsky dosud 

trestána nebyla. Pracovně zařazena na dílně, kde však nemá dosti dobrý pracovní 

výkon. Stanovenou normu plní v průměru měsíčně na 70%. Manuální práce se straní. 

Je zapojena ve výtvarném kroužku a kroužku LKR.“122    

                                                 
116 Viz příloha č. 15 
117 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
118 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
119 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
120 Viz příloha č. 16 
121 Viz příloha č. 17 
122 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
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 Dne 8.5. 1960 byla přesunuta do věznice č.1v Praze a následující den se dostala na 

svobodu v rámci amnestie vyhlášené 9. května 1960, kterou vyhlásil prezident 

republiky Antonín Novotný.123 Krajský soud v Praze rozhodl v neveřejném zasedání 

konaném dne 30. června 1960 takto: „Podle § 391 odst. 1 tr. ř. se zřetelem 

k rozhodnutí presidenta republiky o amnestii ze dne 9. května 1960, se odsouzené 

Jarmile Potůčkové- Taussigové , roz. Janovské, nar. 11. června 1914 v Olomouci, 

bytem v Olomouci, Gottwaldova 14, promíjí  

a/ podle části I, článek I, odst. 1 cit. amnestie zbytek trestu odnětí svobody v trvání 11 

roků, 8 měsíců a 15 dní pod podmínkou, že se do deseti let od tohoto rozhodnutí, t. j. od 

9. května 1960, nedopustí úmyslného trestného činu, 

b/ podle odst. 3 cit. článku amnestie vedlejší trest ztráty čestných práv občanských.“124    

Byla tedy propuštěna na podmínku, ale stále pravomocně odsouzena. Stále byla trestně 

stíhána pro trestné činy omezování osobní svobody podle § 229 odst. 1 tr. zák. z roku 

1950, zbavení osobní svobody  podle § 230 odst. 2 písm. a/ tr. zák. a křivého obvinění 

podle § 162 odst. 2 tr. zák. z roku 1950.125Kdyby se dopustila tedy jakéhokoli 

prohřešku proti pravidlům, mohla být opět poslána do vězení. Musela podepsat 

prohlášení126, které znělo: „Prohlašuji, že po svém propuštění z vyšetřovací vazby 

(trestu) zachovám naprostou mlčenlivost o všem, o čem jsem se ve vazbě (trestu) 

dozvěděl. Jsem si vědom toho, že všechny poznatky získané ve vazbě (trestu) jsou 

předmětem státního tajemství a že se vystavím trestnímu stíhání pro protistátní trestný 

čin, kdybych tento svůj slib mlčenlivosti jakkoliv porušil.“127Pod touto hrozbou žila až 

do roku 1968, kdy byla rehabilitována 

 

6.5 Po propuštění z vězení  
 Po propuštění měla dveře do politiky zavřené. Živila se různě. Nastoupila do 

Železáren Petra Bezruče v Olomouci jako oklepávačka odlitků. Po zdravotních 

problémech se již nemohla věnovat této těžké práci, využila tedy svého inženýrského 

                                                 
123 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
124 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
125 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
126 Viz příloha č. 18 
127 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
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vzdělání a začala pracovat jako konstruktérka ve Strojírnách potravinářského průmyslu 

v Olomouci, později v Cheposu v Brně. Soukromě pracovala jako učitelka, režim jí 

neumožnil vykonávat tuto práci veřejně. Měla blízko k tělovýchovným aktivitám, ráda 

se věnovala cvičitelství. Žila v Olomouci a od roku 1966 v Brně. V roce 1970 odešla 

do důchodu. 

 Po všem, co prožila, pochopila, že je nutné prosadit rehabilitaci odsouzených. Byla 

jedna z prvních, kteří navrhovali rehabilitaci nekomunistů. V roce 1962 šla za svými 

spoluodsouzenými soudruhy a řekla jim: „Naše jediná povinnost je prosadit 

rehabilitaci Slánského a pak celé doby, pomoci pravdivému obrazu toho, co se tady 

dělo. Měli bychom se stát žalobci i svědky těch strašných zvěrstev, které se u nás 

děly.“ 128 Velmi často však slýchávala, že první povinností každého komunisty je znovu 

získat legitimaci strany. V roce 1964 se v Bratislavě setkala s Gustavem Husákem, 

který ji též přemlouval k tomu, aby si požádala o stranickou rehabilitaci, legitimaci a 

vrátila se do strany. Odmítla to s tím, že s touto stranou není už možné nic dělat, má na 

svědomí tolik zvěrstev…129 

 Neustále se domáhala revize svého procesu. Jen do roku 1963 generální prokurátor 

podal 53 návrhů na povolení obnovy trestního řízení ve prospěch odsouzené Jarmily 

Taussigové. V návrzích se uvádí, aby u této obviněné Nejvyšší soud podle § 11 písm. 

a/ tr. ř. zastavil trestní stíhání a obviněnou Taussigovou zprostil obžaloby. K žádosti 

Nejvyššího soudu ze dne 5.6. 1963 byla vyslechnuta Jarmila Taussigová a svědci. Po 

provedeném došetření bylo opět prokázáno, že se Jarmila Taussigová dopustila 

trestného činu omezování osobní svobody podle § 229 odst. 1 tr. zák. z roku 1950, 

zbavení osobní svobody  podle § 230 odst. 2 písm. a/ tr. zák., křivého obvinění podle § 

162 odst. 2 tr. zák. z roku 1950 a porušení tajemství listovního a tajemství 

dopravovaných zpráv dle § 237 odst. 1. písm. b. tr. zák. z roku 1950.130 Chtěla 

spravedlivé rozhodnutí, a proto se  tedy neustále domáhala došetření jejího případu. Pro 

neprůkaznost bylo ještě několikrát obnoveno trestní řízení. Dne 24.6. 1964 se věc 

týkající se trestných činů Jarmily Taussigové vrátila generální prokuratuře na 

prošetření. K návrhu generálního prokurátora byla pak usnesením Nejvyššího soudu 

povolena obnova trestního řízení ve prospěch Jarmily Taussigové, uvedené rozsudky 

Nejvyššího soudu a prezidia Nejvyššího soudu byly zrušeny. Po došetření, provedeném 

                                                 
128 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
129 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
130Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
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jen v potřebném rozsahu, bylo dne 26.10. 1964 vydáno usnesení generálního 

prokurátora, kterým se trestní stíhání Jarmily Taussigové zastavuje podle § 177 odst. 1 

tr. ř. z roku 1961.131 Po doručení tohoto usnesení použila Jarmila Taussigová práva, že 

na projednání věci trvá. V důsledku toho bylo nutné provést rozsáhlejší došetření, při 

němž byla vyslechnuta řada osob, které se nějakým způsobem na případu Jarmily 

Taussigové podílely. Po tomto došetření se nepodařilo prokázat Jarmile Taussigové 

vinu a trestní stíhání proti ní bylo zastaveno podle § 172 odst. 1 c) tr. ř.. Nakonec byla 

tedy rehabilitována usnesením generálního prokurátora ze dne 13.1. 1968,  o čtyři roky 

později než ostatní, v roce 1968.132 

 Po rehabilitaci se mohla do politického života vrátit a mít krásný blahobytný život, 

ale nedovolila si tuto cestu, i když to nebylo lehké. Sešla se s spoluodsouzenými a řekla 

jim: „Kašlu na legitimaci strany, mám nějaké svědomí a cítím se vinna za ty, se kterými 

jsem seděla.“ 133 

 Začala se však stýkat s lidmi, kteří byli podobného smýšlení jako byla ona, v Praze, 

Brně a Olomouci. Bavili se o politické situaci. V roce 1968 se významně podílela na 

vzniku pobočky K 231. V Brně byla zakládající členkou této pobočky. Po vpádu 

sovětských vojsk na území Československa byla K 231 zakázána. Dále se pak aktivně 

pohybovala v okruhu lidí, kteří si vyměňovali samizdatovou literaturu. Byla také 

v kontaktu s lidmi, kteří přijeli ze zahraničí nebo odjížděli do zahraničí jako byl 

historik Zdeněk Vašíček, Karel Bartošek. 

 

 

 

                                                 
131 Viz příloha č. 19 
132 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
133 Bartošek K.: Rozhovory s Potůčkovou, 70. léta, archiv Martina Potůčka. 
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7. Rodina Taussigova-Potůčkova 

 

7.1 Druhé manželství, rozvod 
  Po smrti Františka Taussiga měla Jarmila Taussigová několik nápadníků. Jedním 

z nich byl stranický ideolog Gustav Bareš134. Druhým nápadníkem byl lékař MUDr. 

František Potůček135. Také byl přesvědčeným komunistou. Do Komunistické strany 

vstoupil ještě před válkou za svých studií ve druhé polovině třicátých let. Znali se od 

jejího vstupu do strany v roce 1932. Jarmilu velmi obdivoval a toužil po ní. Na podzim 

roku 1947 přišla Jarmila Taussigová do jiného stavu. Těhotenství provázely problémy. 

Ujala se jí sestra Jana, která byla lékařkou, stejně jako Janin manžel, doc. MUDr. Jan 

Burian, který zastával funkci primáře chirurgického oddělení nemocnice v Olomouci. 

Svatba Jarmily Taussigové a Františka Potůčka se konala 21.2. 1948, kdy vrcholil 

komunistický zápas o převzetí moci v zemi. Syn Martin se jí narodil 2. září 1948.136 

 Zatčení ji odloučilo od malého synka Martina, což ji trápilo, ale také pomáhalo, 

upjala se k němu myšlenkově i citově. Nešťastný manžel MUDr. František Potůček se 

snažil svou manželku obhájit. Počátkem prosince poslal předsedovi KSČ a 

prezidentovi republiky Klementu Gottwaldovi dopis, datoval jej 4. prosince 1951. 

„Vážený soudruhu, v neděli 25. listopadu t. r. byla zajištěna moje žena s. Taussigová- 

Potůčková. Považuji proto za svou povinnost vyjádřiti vůči Tobě a vůči příslušným 

orgánům naší strany svůj názor, svoje nejhlubší přesvědčení člena strany a člověka jí 

nejbližšího. Neznám důvody jejího zatčení. Domnívám se však, že se tak stalo 

v souvislosti s odhalením Slánského jako nepřítele. Měl jsem v posledních dnech dosti 

času, abych z takového hlediska hodnotil a promýšlel život a práci své ženy, tak jak ji 

znám již téměř 20 let. Její život nebyl lehký. Byl to vlastně již od dětských let život plný 

bojů, hledání, tápání a ovšem také chyb a omylů. Avšak co jediné se vine jako zlatá niť 

celým jejím životem, to je věrnost ke straně, k dělnické třídě, k republice a 

k Sovětskému svazu. Je typem člověka bojovníka, člověka, který si klade ve své práci 

veliké cíle a neváží vždy správně cesty, prostředky a síly. Avšak motivy všeho jejího 

snažení a zápolení byly vždycky poctivé. Jsem v hloubi své bytosti přesvědčen, že ať 

                                                 
134 vedoucí agitačně-propagačního oddělení ÚV KSČ 
135 Viz příloha č. 20 
136 Viz příloha č. 21 



 54

jakkoli velikých chyb se ve své práci mohla dopustit, nebyla při tom ani na zlomek 

vteřiny na straně našich nepřátel,“137 pokračoval František Potůček. 

 Jarmila Taussigová-Potůčková hned v druhém dopise z vězení psala Františkovi 

Potůčkovi, že jelikož se situace vyvinula takovým způsobem, dává mu plnou volnost, 

aby se rozhodl sám o svém budoucím životě, nezávisle na ní. Tak se skutečně stalo. 

MUDr. František Potůček nevydržel tlak stranických orgánů a podal žádost o 

rozvod.138 Stání rozvodového řízení proběhlo dne 26. března 1954 v 8:00 hodin, kde 

byli rozvedeni.139 Rozhodnutím soudu mu byl svěřen do výchovy syn Martin. František 

Potůček se znovu oženil 8.5. 1954 s Irenou Marčonovou.140 Založil novou rodinu. 

V roce 1954 se mu narodila dcera Kateřina, v roce 1956 se narodil syn Tomáš.  

 V důsledku zatčení Jarmily Taussigové byl také František Potůček vyloučen 

z Komunistické strany. Znovu byl přijat do Komunistické strany kolem roku 1968, 

znovu vyloučen byl v roce 1970. 

 

7.2 Kontakt se synem 
 Když Jarmilu Taussigovou zatkli, synovi Martinovi byly tři roky a dva měsíce. 

Necelý první rok vyšetřovací vazby otec povolil kontakt syna s maminkou. Syn 

diktoval tatínkovi dopisy a tatínek pak četl synovi Martinovi dopisy od maminky. Po 

rozvodu však František Potůček přerušil veškeré kontakty. Komunistická ideologie 

byla v této době hodně přijímaná zejména věřícími komunisty, což František Potůček 

byl. I přestože Jarmila byla ve vězení a sám František Potůček byl diskriminován, stále 

určitým způsobem věřil komunistické ideologii. V důsledku toho František Potůček 

dospěl k názoru, že kdyby se syn Martin dozvěděl, že je maminka ve vězení, tak by to 

mohlo poškodit jeho hodnocení režimu. Jarmila Taussigová-Potůčková to velmi těžce 

nesla a propadala depresím a beznaději, ale nemohla se nijak bránit. Ve vězení 

vymýšlela pro synka pohádky „Král Bumbác a Návětřačtí“, jejich rukopis byl 

propašován ven a poslán jejímu otci.141 Syn Martin Potůček o matce po celou dobu  

                                                 
137 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
138 Viz příloha č. 22 
139 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
140 Národní archiv: Ministerstvo spravedlnosti, Správa sboru nápravné výchovy, Osobní spis vězně, 
Nezpracováno. 
141 Viz příloha č. 23 
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jejího věznění nevěděl. Matku neznal. Otec ho pouštěl na prázdniny k příbuzným do 

Olomouce pod podmínkou, že synovi neřeknou nic o matce. Přeci jenom to však úplně 

neutajili, prostřednictvím jedné příbuzné, když bylo Martinovi 10 let, dokázali 

zprostředkovat nějaké informace o mamince. Martin se dozvěděl, že jeho maminka žije 

a že žije v Pardubicích. Zapřísáhli ho, aby je neprozradil tatínkovi. Martin se s tím 

samozřejmě tatínkovi pochlubil a otec pak zamezil i tento kontakt syna 

s příbuzenstvem. Martin tedy začal sám pátrat po informacích o mamince. Když otec 

nebyl doma, prohledával krabice s fotografiemi a uvažoval nad tím, která z žen by 

mohla být jeho matkou. Poprvé maminku uviděl až po jejím propuštění 15. května 

1960, když za ním přijela do Prahy. Setkání zprostředkoval otec. Jarmila Taussigová 

popsala první setkání se synem takto: „P řijela jsem tam a on mi utíkal do náručí, 

přestože mě vůbec neznal. Natrhal mi polní kytičky a dal mi je. Pak si fotografoval tu 

lavičku142, kde jsme se sešli.“143 

 Když byla Jarmila Taussigová v květnu 1960 propuštěna z vězení, tak se začalo 

rozhodovat, kde bude syn Martin Potůček žít. Pro Martina to nebylo lehké, věděl, že ho 

oba rodiče mají rádi, oba chtěli, aby žil s nimi. Musel se rozhodnout. V létě Martin 

odjel na prázdniny do Olomouce, kde se s maminkou více potkával. Uvědomil si, že ho 

teď maminka více potřebuje. Během léta tedy došlo k rozhodnutí, že se syn Martin 

přestěhuje k matce a bude žít s ní.  V srpnu 1960 se syn Martin přestěhoval z Prahy do 

Olomouce, kde bydlela maminka u svých příbuzných. Tehdy mu bylo 12 let. Martin 

Potůček přešel na jinou základní školu a začal žít nový život v Olomouci.  

 Komunistický režim nenávratně ovlivnil celou rodinu. Jarmile se však nakonec 

podařilo přes všechna úskalí vyrovnat se s nepřízní osudu a vybojovat syna zpátky, i 

když to pro ni nebylo jednoduché. Se synem Martinem se sblížila, znovu našla cestu 

k jeho srdci a prožila s ním zbytek jeho dětství a dospívání. Vztah mezi Jarmilou a 

Františkem Potůčkem však zůstal navždy rezervovaný. Nikdy mu nedokázala odpustit 

zamezení kontaktu se synem. 

 Tento osud podstatným způsobem zformoval i život Martina Potůčka. Věřil, že 

maminka neudělala nic špatného, přesto se o ní do roku 1968 psalo jako o zrádci, 

špionovi. To ho vedlo k zájmu o to, jak je vůbec možné, že se něco takového může ve 

společnosti stát. Dovedlo ho to k zájmu o společenské vědy a k tomu, že se později 

přihlásil na filozofickou fakultu, kde začal studovat. Sociálním vědám zůstal věrný. 

                                                 
142 Viz příloha č. 24 
143 Strážkyně ideálů (2008), dokument České televize, režie Karel Fuchsa. 
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Cítil, že velkým problémem té doby bylo, že ti lidé, kteří aktivně vstupovali do 

politiky, vnímali jednostranně, či dokonce falešně potřeby společnosti a společenskou 

dynamiku, což by se nemělo opakovat. Je potřeba o společnosti vědět více než se 

rozhodneme v ní něco podnikat a ovlivňovat ji. Proto také dnes vede na fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy studijní obor Veřejná a sociální politika, kde 

předává studentům své znalosti a zkušenosti. 
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8. Závěr 
 Tato práce je především o paměti a pochopení. Je výpovědí o fyzickém a duševním 

utrpení obětí komunismu. Zároveň je však dokladem nezlomnosti lidského ducha, 

snahy uhájit si svou vlastní vnitřní svobodu a neztratit naději. 

 Komunistický režim po sobě zanechal spoustu obětí. Zástupy žen a mužů zaplatily 

životem či mnohaletým vězením. Zanechal nejen mrtvé, ale i různým způsobem 

postižené, jejichž životy navždy ovlivnil. Ovlivnil tak celé rodiny, děti, rodiče, 

příbuzné, ale i celé generace. Tisíce rodin rozvrátil, hrozilo odcizení a zničení vztahů. 

Horším trestem než vězení může být pro matku už jen odloučení od svých dětí. Matky, 

které zažily vězení a odloučení od svých dětí, tím byly poznamenány na celý život.  

  Ústředním tématem mé práce je život politické vězeňkyně Jarmily Taussigové-

Potůčkové a její rodiny. Tento životní příběh umožňuje nahlédnout do složitého období 

nástupu Komunistické strany Československa k moci a snad i pomůže přiblížit a 

pochopit atmosféru bývalého Československa. 

 Jarmila Taussigová patřila do generace, která prožila 2. světovou válku v dusném 

ovzduší protektorátu a která chápala socialistický ideál jako jediné možné východisko 

z bolestí a hrůz. Proto spojila svůj osud s politikou Komunistické strany 

Československa. Bojovala za své ideály. Chtěla, aby lidé byli podle její představy. 

Urputný boj za své ideály a spravedlnost se jí stal osudný. Ztratila svoji rodinu a syna 

Martina, kterému byly tři roky a dva měsíce. Přesto se nevzdala. Několik let po 

propuštění uhájila svou čest tím, že byla rehabilitována a se synem Martinem 

Potůčkem si k sobě opět našli cestu. 

 Osud Jarmily Taussigové také ukazuje, jak schopní a mnohdy osobně čestní lidé 

byli ochotni sloužit hnutí, jež směřovalo k nastolení zločinného, totalitního režimu, 

potlačujícího lidská práva a demokratické svobody. 

   Tato doba je dnes pro řadu z nás již nepředstavitelná. Lidé by měli být více 

informováni o totalitním komunistickém režimu. Lidé často zapomínají nebo jim 

nejsou osudy obětí komunismu známy, proto je důležité tuto dobu nesvobody a 

nelidskosti stále připomínat. 
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10. Anotace  
 Tato práce se zabývá životem rodiny v totalitárním systému. Zachycuje životní 

příběh ženy, politické vězeňkyně, Jarmily Taussigové-Potůčkové a její rodiny. Jarmila 

Taussigová-Potůčková věřila komunistickému ideálu a doufala v lepší budoucnost. 

Dala se k dispozici komunistické straně a jejím úkolem bylo v Komisi stranické 

kontroly dohlížet na své kolegy, zda se chovají správně, snažila se je přivést ke 

vzornému způsobu života. Soukolí, na které dohlížela, ale stáhlo i ji. Stala se důvěrnou 

přítelkyní Rudolfa Slánského a po jeho zatčení na počátku 50. let byla i ona ve 

vykonstruovaném procesu za údajnou velezradu odsouzena. Ve vězení prožila 10 let 

svého života. V tomto období ji při životě držely myšlenky na syna Martina a touha po 

jejich shledání. Po propuštění z vězení získala syna zpátky a nakonec dosáhla své 

rehabilitace. 

Klí čová slova 
 Totalitární systém, Komunistický režim, Komunistická strana, Jarmila Taussigová-

Potůčková, Komise stranické kontroly, Rudolf Slánský, politické procesy, rehabilitace. 

 

Summary 
 This work is about life of a family in totalitarian political system. It is a life story of 

a woman, political prisoner Jarmila Taussigova – Potuckova and her family. Jarmila 

believed in communist ideas and better future. She joined communist party and her 

function was to make her colleges to behave correctly and lead in exemplary party 

member behaviour. 

She also became victim of system she was part of as a close friend of Rudolf Slansky. 

After his arrest in early 1950 Jarmila was sued for treason, convinced in constructed 

process and spent 10 years of her life in communist prison. Only memories of her son 

Martin and desire to see him again kept her alive. After release they were reunited and 

she was later rehabilitated. 

 Key words 
 Totalitarian system, communist regime, communist party, Jarmila Taussigova- 

Potuckova, commission of party control, political process, rehabilitation.    
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 Rub fotografie, pořízené synem Martinem o 14 měsíců později 
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