
 

 

Příloha č. 1 – Obrázky použité v propagandistických kampaních 
 

Obrázek č. 1: Jan Buchal během procesu - [nesignováno]: Zkrachovalé veličiny bývalých 

měšťáckých stran před soudem lidu. Nová svoboda, 4. června 1950, roč. 6, č. 130, s. 4 - 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Pěst drtící mandelinku bramborovou – Jan Procházka: Celý Plzeňský kraj proti 

zákeřnému útoku imperialistů. Pravda, 8. července 1950, roč. 6, č. 27, s. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázek č. 3: Utíkající mandelinky bramborové - [nesignováno]: V neděli opět do boje proti 

americkému brouku. Pravda, 15. července 1950, roč. 6, č. 28, s. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Hesla v rámečcích na titulní straně Jiskry - [nesignováno]: Proces nás poučil o 

tom, že nesmíme ani na chvíli ustat v boji proti zavilým nepřátelům našeho budování - 

vesnických boháčům!. Jiskra, 21. července 1951, č. 29, s. 1. 

 

 

 

 
 

 

  



Příloha č. 2: Seznam článků k procesu s Janem Buchalem a spol. 
 

Oficiální texty 

Datum Titulek 

31. května Proces s vedením záškodnického spiknutí 

proti republice a jejímu lidu 

1. června Chtěli válku proti republice, aby kapitalisté 

mohli novu vykořisťovat náš lid 

2. června Špionáž, rozvrat, návrat ke kapitalismu – 

program agentů ve službách podněcovatelů 

války 

3. června Teroristickými akcemi chtěli zmařit 

výstavbu naší země 

4. června Bdělost našeho lidu zmařila spiknutí bandy 

záškodníků a špionů, spolčených 

s imperialisty 

Čtvrtý den procesu s vedením 

záškodnického spiknutí proti republice 

6. června V bahně zrady, stíhání opovržením všeho 

pracujícího lidu, končí rozbiječi jednoty 

dělnické třídy 

7. června Svědecké výpovědi novým dokladem o 

nejtěžších zločinech souzených velezrádců 

a špionů 

Šestý den procesu s vedením záškodnického 

hnutí 

8. června Dnes bude vynesen rozsudek nad vedení k 

záškodnického spiknutí proti republice 

9. června Rozsudek státního soudu dopadl plnou 

vahou na odpornou bandu velezrádců a 

špionů 

Odporná banda velezrádců a špionů dohrála 

svou hanebnou roli 

25. června Nejvyšší soud potvrdil rozsudek nad 



vedením záškodnického spiknutí proti 

republice 

 

28. června Rozsudek nad velezrádci vykonán 

11. července Projev ministra spravedlnosti dr. Štefana 

Raise ve sněmovně 

21. července Spravedlivý trest nad teroristickou skupinou 

na Ostravsku 

 

Rezoluce + prohlášení proti „zrádcům“ + souhlas s rozsudkem 

DATUM TITULEK AUTOŘI REZOLUCÍ 

3. června 
Pracující Sokolovo žádají přísný a 

spravedlivý trest zrádcům národa 
--- 

3. června 
Pracující lid vyjadřuje své rozhořčení 

nad zločiny velezrádců 

Zaměstnanci plzeňské 

Škodovky, zaměstnanci 

Vlněny, 

4. června 
Mladí havíři: nejpřísnější trest 

vlastizrádců, 

Mladí havíři dolu Václava 

Noska v Oslavanech 

4. června Resoluce 3000 občanů z Gottwaldova 
Údernice závodu Svrt 

Řeháková 

4. června Pro špiony nebude slitování Růžena Holubová 

4. června 
Dělníci a technici hradecké Škodovky 

žádají nejvyšší trest 

Zaměstnanci 

královehradecké Škodovky 

4. června 
Slovenští rolníci vyjadřují své opovržení 

nad zrádci republiky 

Rolníci, členové JZD a 

funkcionáři JSSR 

4. června Hlas pracujících ze soudní síně 
Dělníci Homunkských 

železáren 

4. června 
Odvracíme se s odporem od zrádců 

národa 

Závodní rada TOS, 

Holoubkov 

4. června Radotínští občané odsuzují rozvratníky Občané Radotína 

4. června Odpověď dělníků – údernická práce 
Zaměstnanci závodu Juta 

v Úpici 

6. června Zvýšení pracovním úsilím odpovídají Pracující závodu Jana 



velezrádcům Švermy, zaměstnanci 

Skřivanské rafinerie 

6. června Rolníci vyjadřují své rozhořčení 
Občané Prostředních 

Libchav 

6. června 
Žádáme spravedlivý a přísný trest 

zrádcům a špionům 

Seznam desítek továren, ze 

kterých byly zaslány 

rezoluce 

6. června 
Sokolstvo Pardubicka žádá nejpřísnější 

trest 

Předsednictvo sokolského 

kraje Pardubicka 

6. června Slovo pionýra Pionýr Doležal 

6. června 

Resoluce první celostátní konference 

komunistů, pracujících ve výkupu 

zemědělských výrobků 

Delegáti první celostátní 

konference, komunisté, 

pracovníci ve výkupním 

aparátu 

7. června 
V tisících resolucích odsuzuje náš lid 

bandu špionů a velezrádců 

Horníci dolu Barbora-

Union, Zemědělci 

Pardubického kraje, 

Zaměstnanci 

Metalurgických závodů 

v Týnci nad Sázavou, 

Dělníci z Kralodvorských 

železáren, členové Svazu 

zaměstnanců školství a 

osvěty v Uherském 

Hradišti, zaměstnanci 

Strojsvit z Krnova, 

zaměstnanci Křižík-Dukla 

z Prešova, Sokolové z Brna 

+ jmenný seznam 

zaslaných rezolucí 

7. června Pražský den 
Rezoluce v kapitole 

Pražský den 

8. června Nechť špioni, zločinci a velezrádci jsou Jmenný seznam zaslaných 



přísně a spravedlivě potrestáni! rezolucí 

8. června Zničíme reakci i zrádce 
Josef Hnilica, MEZ B rno- 

Židenice 

8. června Ničím se neliší od mnichovanů 
Vojtěch Panuška, JZD 

Kněževes 

8. června 
Odpovídáme válečným štváčům novými 

pracovními úspěchy 

Zaměstnanci ČKD 

Sokolovo Libeň 

8. června Hlas vojáka Vojín Vladimír Růžička 

8. června Odsuzujeme zrádce a špiony 
Prof. Dr. V. Jelínek, rektor 

Vysoké školy veterinární 

8. června ČSŽ žádá nejpřísnější potrestání zrádců 

Představenstvo 

Československého svazu 

žen 

9. června 
Nesmírné opovržení našeho lidu stíhá 

zrádce 

Jmenný seznam zaslaných 

rezolucí 

10. června Republiku si rozvracet nenechám 
Jmenný seznam zaslaných 

resolucí 

10. června Odsouzeni celým národem --- 

10. června Hlas Úderníka Josef Sládek 

10. června 
Rozsudek vynesl všechen československý 

lid 
Kpt. Emil Zátopek 

10. června Budeme ještě ostražitěji stát na stráži Josef Věžník 

10. června Trest je spravedlivý Štěpánka Lehnerová 

10. června Každému po zásluze Rudolfa Petříková 

10. června Proces odhalil nebezpečnost zrádců V. Zezula 

10. června 
Náš lid trestá spravedlivě každého, kdo 

zradí 
J. Šmidrkal 

10. června Cestu k socialismu uhájíme Jan Brzobohatý 

10. června Zrádce stihl spravedlivý trest František Sas 

10. června 

Úderníci závodu Svit v Gottwaldově: 

Schvalujeme trest, který vynesl státní 

soud 

Zaměstnanci závodu Svit 

v Gottwaldově 

10. června Rozsudek, který stihne každého Dělnice Polívková 



rozvratníka 

11. června 
Dáme více oceli – odpověď slevačů 

imperialistům 

Slevači závodu Gustava 

Klimenta v Kovohutích 

11. června 
Vytvoříme pracovní skupiny na státním 

statku 

Zaměstnanci 

Československých státních 

statků, n. p. 

11. června Zvýšíme bdělost a ostražitost 

Účastníci aktivu 

bratislavského vojska, 

SNB a lidových milicí 

11. června Proces poučil i zemědělce Karel Dědek 

11. června Proces je pobídkou ke zvýšení bdělosti 

Závodní rada Kalorie, 

organisace SNB č.1 

v Praze, zaměstnanci 

podniku Sanitas, 

příslušníci vojenských 

justičních úřadů v Praze 

11. června Byl to soud míru Márie Lazíková 

11. června Viděl jsem přelíčení se zrádci a špiony Jan Hajniš 

11. června Jednali z hluboké nenávisti k lidu 
Prof. Dr. Bohuslav 

Havránek 

11. června Dva světy Stanislav Neumann 

11. června Zrádci dostali zasloužený trest 

Zaměstnanec vršovické 

výtopně Hliňák, účastníci 

sjezdu Českolovenského 

svazu mládeže, vedoucí 

provozu holešovické Tesly 

Jiří Poslt, členové JZD 

v Býkově, Karel Hrbek 

z ČKD + jmenný seznam 

dalších rezolucí 

13. června 
Pracující děkují bezpečnostním orgánům 

za odhalení 13 velezrádců 

Nár. podnik Motorlet, 

závod Jana Švermy v 

Jinonicích 



 

Ohlas dne 

DATUM TITULEK 

2. června 
Ani jediný dělník, Chtěli válku, Nejtěžší zločin, Jak se dívali 

na republiku 

3. června Jak škodili, Za peníze proti republice, Více bdělosti 

4. června Celý život lhali, Jejich zbraně, To byly „zlaté časy“ 

6. června 
Ztratili tvář člověka, Zprostředkované předpovědi, Jací jsou, 

Strašná propast, Šli přes mrtvoly 

8. června Kdo s nimi šel? „Budoucnost“ kterou chystali 

9. června Zasloužený trest, Novináři – špioni 

10. června Podle „otčenáše“ 

11. června Škola ostražitosti, Reakční nepřátelé lidu 

15. června Rozsudek žen a matek 

20. června „Můžeme si vybrat“ 

 

Autorské texty 

DATUM TITULEK AUTOR 

2. června Chtěla, aby byla bombardována Praha Ludmila Cekotová 

3. června Dělníci na procesu Ludmila Cekotová 

3. června Chtěl válku, aby mohl být opět milionářem Bedřich Rohan 

6. června Galerie zrádců Bedřich Rohan 

8. června V bývalé továrně velezrádce Hejdy Helena Sajnerová 

8. června Jejich konec Ludmila Cekotová 

8. června Beseda v závodě o procesu Josef Vohnout 

10. června Beseda v domě o procesu Helena Sajnerová 

10. června Starý podlý svět Karel Nový 

11. června V žoldu nepřátel lidstva Václav Slavík 

11. června Nad procesem Jarmila Glazarová 

11. června Vlastníma očima Ludmila Cekotová 

11. června Logická cesta ke zradě Ivan Skála 

13. června Proč lžou Bedřich Rohan 

18. června Cesta velezrádce a špiona Josef Rybák 

25. června „Proces s vedením záškodnického spiknutí“ Václav Slavík 



 

Rubrika Pražský den 

DATUM TITULEK AUTOR 

7. června Společný poslech procesu na venkově Karel Krejča 

7. června Rozhořčení proti zrádcům v Ratajích František Tesař 

7. června To nebyl všední den… Václav Davídek 

7. června Každému podle zásluhy Antonín Šmíd 

7. června 
V mladoboleslavské automobilce 

odpovídají zvýšenými výkony 
Josef Gryč 

7. června Odpověď letňanské Avie RP 

7. června 
Traktoristé státní strojní stanice v Olešné 

zavrhují hanebné zrádce 
RP 

8. června 
Mladoboleslavští škodováci rázně 

odsoudili činnost špionů a zrádců 
RP 

8. června 
Pracovní závazky zaměstnanců závodu 

Koh – i – noor 
RP 

8. června 
Novými závazky odpovídají technici 

zaprodancům imperialistů 
RP 

8. června Nové trestní právo – zbraň proti reakci ČTK 

9. června 
Resoluce zaměstnanců ÚNV k procesu se 

špiony a zrádci 
RP 

9. června 
Odpověď jinonického Motorletu: 50 

nových úderníků 
RP 

9. června Zvýšíme produktivitu práce RP 

10. června Slovo horníka Vlastimil Turjanica 

10. června O 45 dnů dříve splní roční plán Rostislav Říha 

10. června Práci, kterou miluji, si nedám ničit Zdeňka Klímová 

10. června Souhlasíme, rozsudek je spravedlivý Antonie Pajerová 

10. června Do konce října splní druhý rok pětiletky RP 

10. června Závazky vyjadřují souhlas s rozsudkem V. Licek 

28. července 
Spravedlivý rozsudek nad skupinou 

zrádců 
ČTK 

 

Dopisy čtenářů 



DATUM TITULEK AUTOR 

7. června S opovržením odsuzujeme zrádce S. Dufková 

7. června Ještě více budeme bdělí Ladislav Šejbl 

7. června Hlas delegace pracujících 
Delegace pracujících 

z Chotěboře 

 

Nezařazené články 

DATUM TITULEK AUTOR 

2. června Nepřátelé našeho lidu --- 

6. června Na besedě o procesu RP 

6. června 
Pokrokový tisk o procesu 

s československými zrádci 
ČTK 

8. června Hněv pracujících stíhá zrádce --- 

10. června Jménem republiky – jménem míru  

10. června 
Zahraniční tisk o procesu 

s československými zrádci 
ČTK 

11. června 
Soud nad bandou rozvratníků a špionů je 

velikým vítězstvím v boji za mír 
SIB – Moskva 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rudé právo, 31. května 1950, roč. 30, č. 128 – Rudé právo, 30. 

července, roč. 30, č. 179. 
 


