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DR. MILADA HORÁKOVÁ

25. 12. 1901 Praha, Česko 

27. júna 1950 Praha, Česko

1913/1914 

Milada nastupuje na Reálne gymnázium školských sestier 

na Kráľovských Vinohradoch

1915 

Milade sa narodí sestra Věra, ktorej sa stane akoby matkou

1918 

Milada sa zúčastní nedovolenej demonštrácie a ako 

účastníčka davu venuje ružu vojakovi, čo je označené za 

provokáciu a musí prestúpiť na inú strednú školu, to neskôr 

zneužijú komunisti počas vyšetrovania

1921 

Milada maturuje na dievčenskom lýceu na Slezskej ulici, 

v tomto čase sa zoznámi s Bohuslavom Horákom

1923

Milada ochorie na šarlach, na ktorý zomreli v júni 1914 

jej dvaja starší súrodenci Marta a Jiří

1924 

Milada vstupuje do Ženskej národnej rady na pozvanie 

zakladateľ ky F. F. Plamínkovej

1925 

Milada sa osobne stretne s Tomášom G. Masarykom, 

ktorého ideálom bude verná po celý život

22. október 1926 

Milada promuje na Univerzite Karlovej

ako doktorka obojakého práva

15. február 1927 

svadba Milady a Bohuslava v Českobratskom zbore 

na Vinohradoch

1929 

Milada vstupuje do Československej národnej socialistickej 

stranyMH
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1933

zomiera Miladina matka Anna Velíšková Králová, 

Milade sa narodí dcéra Jana

30. roky

Milada vedie vysielania v Českom rozhlase v spolupráci 

so Ženskou národnou radou o súdobých ženských otázkach

september 1937

zomiera prezident T. G. Masaryk

1938

Milada sa zúčastní na kongrese o ženskom hnutí 

v Londýne

4. august 1940 

gestapo zatkne Miladu a Bohuslava za prácu v odboji

27. jún 1942

nacisti zastrelia v Kobylisách F. F. Plamínkovú,

Miladinu vernú priateľ ku a mentorku

október 1944

Milada je v Drážďanoch odsúdená na osem rokov väzenia, 

hoci pôvodne bol pre ňu plánovaný trest smrti

29. apríl 1945

tábor, v ktorom väznili Miladu, oslobodili Američania

20. máj 1945

Milada sa vráti domov z nacistického väzenia

august 1945

rodina Horákovcov sa po väzenských utrpeniach sťahuje

do nového bytu v Zapově ulici č. 3

10. október 1945

Milada vstupuje do politiky, keď prijíma miesto poslankyne 

v Národnom zhromaždení

júl 1946

Milada sa zúčastní na mierovej konferencii v Paríži

1946

Miladu začína sledovať ŠTB

október 1946 

Milada vycestuje na delegáciu do Moskvy

10. február 1948 

Milada podáva rezignáciu svojho poslaneckého mandátu 

Národného zhromaždenia za národně socialistickú stranu

február 1948

Milade zakážu vykonávať funkciu predsedníčky 

Rady žien (premenovaná Ženská národná rada) a tiež 

miestopredsedníčky vo Zväze oslobodených politických 

väzňov

máj 1948

začína sa formovať proces s Miladou Horákovou a spol., 

akcia má názov „Střed“ a Milada je považovaná za hlavu 

protištátnej akcie

jeseň 1948 leto 1949

Miladini kolegovia, ktorým sa podarilo včas ujsť za hranice 

a formovali zahraničný odboj, ju viackrát žiadali, aby odišla 

aj ona, Milada však cíti potrebu ostať doma a informovať 

zahraničie

september 1948

zomiera prezident Edvard Beneš

september 1948

stretnutie tzv. politickej šestky na fare vo Vinore s cieľom 

prepojiť tri prúdy domáceho odboja národných socialistov, 

sociálnych demokratov a ľudovcov, stretnutie bolo pri 

výsluchu zneužité ako dôkaz velezrady aj napriek tomu, 

že k žiadnej dohode a plánu spolupráce nedošlo

27. september 1949 o 16.30

Miladu zatýka ŠTB, začiatok vypočúvania,

Bohuslav utečie

8. november 1949

vyšetrovanie so „zradcami“ vedie Milan Moučka 

pod dohľadom sovietskych poradcov

19. december 1949

Bohuslav Horák prekročí hranice Československa 

a dostane sa do utečeneckého tábora Valka v Nemecku

20. máj 1950 

ŠTB podáva na Miladu trestné oznámenie 
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Štátnej prokuratúre o „Vedení záškodnického spiknutí 

proti republice“

22. máj 1950

Milada Horáková je oficiálne obžalovaná

31. máj 1950 

Dr. Trudák otvára proces s Miladou Horákovou a spol.

8. jún 1950 

krátko po 20.00 nad Miladou Horákovou je stanovený 

rozsudok trestu smrti

24. jún 1950 

zamietnutie odvolania Milady Horákovej Najvyšším súdom

24. jún 1950 o 14.15 

Milada začína písať listy na rozlúčku svojim najbližším

26. jún 1950 okolo 21.30

Miladu vo väzení navštívi dcéra Jana, sestra Věra

Vladena Škorvagová



14Vladimír Obšil, Andrea Bučková, Cyril Žolnír
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PROPAGANDA

Tlač a rozhlas mali vždy veľ ký dosah a vplyv, a preto boli mno-

hokrát zneužívané na politickú propagandu. Podobne to bolo 

aj v  prípade procesu s  Miladou Horákovou. Cieľom strany 

bolo ľudu ukázať Miladu Horákovú a spol. ako zradcov, využiť 

ich osud ako odstrašujúci príklad pre zachovanie svojej mo-

censkej dominancie. Ich proces sa tituloval ako proces proti 

„záškodníckemu sprisahaniu“. Postupy v propagande, rovna-

ko ako celé vyšetrovanie a proces, boli nadiktované z Moskvy. 

Zástupca ministra spravodlivosti Dr. Karel Klos poslal 

17. 11. 1950 záverečnú správu o procesoch proti záškodníkom 

vtedajšiemu predsedovi vlády Antonínovi Zápotockému. 

„Státní bezpečnost při vyšetřování použila zcela nových me-

tod, které se znamenitě osvědčily. Obvinění, kteří z počátku 

důsledně zapírali, byli trpělivými diskusemi orgánů Státní 

bezpečnosti přivedeni k  tomu, aby doznali úplnou pravdu 

o své činnosti […].“ 1 Všetko bolo vopred dôsledne naplánova-

né, s  pomocou sovietskych poradcov (Lichačev a  Makarov), 

ktorí mali s obdobnými procesmi bohaté skúsenosti. Proces sa 

začal 31. 5. 1950 a veliteľom vyšetrovania bol Milan Moučka. 

ÚV KSČ už na druhý deň poslal všetkým krajským výborom 

pokyny, ako majú zabezpečiť dostatočnú propagáciu procesu 

a  vyvolať naň priaznivé ohlasy. Proces bol prezentovaný ako 

úspešný krok k demaskovaniu zločincov domácej i zahraničnej 

reakcie, k  pozdvihnutiu pracujúceho ľudu smerom k  čistote 

a nevinnosti, k burcovaniu bdelosti.

Na všetky tieto účely mali byť po celom Československu den-

ne vylepované novinové články o  súdnom pojednávaní a  tzv. 

bleskovky, plagáty s čerstvými informáciami. Za tie zodpove-

dali noviny i propagačné a aranžérske oddelenia jednotlivých 

podnikov. Všetko podľa sovietskeho vzoru. Zároveň sa proces 

vysielal naživo a pri hromadných príležitostiach – v reštaurá-

ciách, vo fabrikách, na staniciach i  na verejných priestran-

stvách. Napr. z  továrne v  Pardubiciach prišla na ÚV správa, 

že takéto agitky vysielajú vo všetkých miestnych i závodných 

rozhlasoch v dvojhodinových intervaloch. Krátke päťminútové 

relácie o procese sa konali aj pred premietaním v kine či diva-

delným predstavením.

Vďaka tomu bolo možné povýšiť proces na celonárodný a zain-

teresovať široké masy obyvateľstva. Propaganda sa dostala aj 

do škôl. Žiaci dostávali krátke zhrňujúce správy od učiteľov, na 

rôznych predmetoch vypracovávali úlohy pre reflexiu zločinec-

kého hnutia, napr. slohová práca na tému „Zrádci vlastního ná-

roda“, vešali články Rudého práva a Rovnosti a tiež sa podieľali 

na tvorbe rezolúcií. Väčšina ich listov prezidentovi a  výboru 

má podobnú štruktúru ako rezolúcie ich rodičov. Vyjadrujú 

sľub a záväzok, že pre blaho krajiny, ktoré zaručuje vláda tým, 

že potrestá zradcov a narušiteľov poriadku, aj oni budú lepší, 

budú pracovať svedomitejšie. Kým dospelí sa zaväzujú zvý-

šiť produkciu (napr. okopať viac repy, ušetriť elektrinu), deti 

svedomite plejú záhony okolo škôl, zberajú staré oblečenie, 

triedia odpad, upratujú školský dvor alebo „se budou snažit 

být první ve sběru chroustů. Jiné zase slibují, že 60 procent 

žáků naší třídy vstoupí ještě tento měsíc do Pionýrské orga-

nisace.“ 2

Okrem šírenia informácií medzi ľuďmi časť z nich vybrali, aby 

si mohli prísť vypočuť a pozrieť pojednávanie osobne. No vždy 

tak, aby z neho nemali ucelený zážitok, komplexné informácie, 

a tak mohli byť aj oni zmanipulovaní pre úspech veci. Týchto 

divákov starostlivo vyberali krajské výbory KSČ, a to tak, aby 

konkrétna časť pojednávania súhlasila s ich trvalým pobytom. 

Tak sa výsluchu Horákovej zúčastnili aj občania Budějovické-

ho kraja. Celkovo sa v súdnej sieni vystriedalo viac ako štyriti-

síc ľudí z celej republiky.

1 Národní archiv (dále jen NA), f. Antonín Zápotocký (dále jen 100/35), sv. 56, a. j. 
1177, l. 108–109

2 In: Paměť a  dejiny 2007/01. Formánková, P.: „Vypořádali jsme se s  Horákovou, 
vypořádáme se i s americkým broukem!“
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NÁZORY A REZOLÚCIE

„Újezdní tajemník s. Jiroušek z Lanškrouna:,Vzít na ně špa-

gát, protože na ty lumpy je kulky škoda. V  Lanškrouně se 

dělníci s odporem dívají na drzost dr. Horákové, kterou naši 

nepřátelé pokládají za hrdinku, a  jedině řádné a  důsledné 

potrestání může zabránit tomu, aby reakce zdvihala hlavu.‘ “

„Soudružka Božena Svobodová ze závodu Karosa z Vysokého 

Mýta: jako dík naší Státní bezpečnosti za odhalení reakč-

ních živlů zpevnila normu na položení ruberoidu ze 6,5 hod. 

na 4 hod.“

„Z Prahy informují, že rozsudek je s napětím očekáván hlavně 

v továrnách, kde se uzavírají sázky, kdo dostane provaz a kdo 

bude odsouzen na doživotí. Je typováno 27 provazů, hlavně 

Horáková již u každého visí dnes.“

„Členové jsou rozhořčeni, jak se Horáková chovala před stát-

ním soudem a s jakým tónem a cynismem vypovídala, proto 

se stalo, že na okrese sever ve dvou případech naši soudruzi 

v rozčilení uhodili do radia, dnes již neposlouchají – radia jsou 

ve správě.“ 3

Ľudia posielali denne množstvo rezolúcií. Tie boli prinášané na 

pojednávanie do súdnej siene v obrovských košoch. Celkovo 

ich prišlo okolo 6 300.

V  júni 1950 bola vydaná tzv. šedá kniha – publikácia Proces 

s  vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáko-

vá a společníci. Hoci sa vyhlasovalo, že táto kniha obsahuje 

doslovný prepis súdneho pojednávania, až nedávno, na zákla-

de porovnávania stenografických, filmových a  rozhlasových 

záznamov sa zistilo, že proces bol prispôsobený strane. Mno-

ho výrokov, ktoré na pojednávaní zazneli, pozmenili alebo úpl-

ne vynechali. Kniha vyšla v náklade 140 000 výtlačkov.

Vďaka tejto propagande sa medzi ľudom rozpútal taký hnev 

a  nenávisť voči obžalovaným, že náramne prispel k  celkovej 

atmosfére procesu i k výške trestov.4

Rezolúcie stoja v  ostrom kontraste k  žiadostiam a  prosbám 

o milosť, ktoré posielali príbuzní obvinených, ale aj osobnos-

ti zo zahraničia, ako napr. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, 

Albert Einstein, Eleanor Rooseveltová. Aj Miladin otec Čeněk 

Král napísal prosbu o milosť: „Stižen již jednou tragickou ztrá-

tou svých dětí, zemřelých zákeřnou chorobou v  jediný den, 

očekávám, pane prezidente, Vaše rozhodnutí současně jako 

rozhodnutí nad vlastním životem.“ 5

Prosbám nebolo vyhovené. Po tom, čo súd prosby 24. júna za-

mietol, sa nenechal obmäkčiť ani prezident Klement Gottwald. 

V  prípade Horákovej preto, lebo si „nevážila velkomyslnosti 

pracujícího lidu, který jí po jejím vyakčnění poskytl možnost 

uplatnění v  jejím dosavadním úředním zaměstnání…. obža-

lovaní nezakusili bídu a nezaměstnanost a proto nedokázali 

ocenit vymoženosti, které jim lidově demokratická republika 

nabízela a chtěli stát uvrhnout do područí Marshallova plá-

nu, který by přinesl lidem jen nezaměstnanost a bídu.“ 6

3 In: NA, f. 02/4, sv. 15, a. j. 129, l. 15–16; dalnopis krajskeho vyboru KSČ
4 Kaplan, K.: Největší politický proces. M. Horáková a spol., 1995

5 Anýž, D.: Jdu s hlavou vztyčenou, 2020.
6 Kaplan, K.: Největší politický proces. M. Horáková a spol., 1995

Vladena Škorvagová
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MONSTERPROCESY

Justičná vražda Milady Horákovej bola súčasťou politických 

procesov, ktoré po druhej svetovej vojne prebehli takmer 

v  každom štáte východného bloku podľa vzoru Sovietskeho 

zväzu a v réžii jeho „poradcov“.

Sovietsky zväz si vytvoril know-how na monsterprocesy ešte 

pred druhou svetovou vojnou. Po tom, čo sa boľševici porátali 

so svojimi oponentmi v  občianskej vojne, prišli na rad čistky 

v  rámci samotnej strany. V rokoch 1936 až 1938 boli zorga-

nizované tri veľ ké moskovské procesy, na ktorých bolo odsú-

dených vyše 50 vysokopostavených boľševických veteránov, 

otcov revolúcie, okrem iných aj Lev Kamenev, Nikolaj Bucha-

rin, Grigorij Zinovjev či Alexej Rykov. Všetci štyria patrili medzi 

prvých a najbližších spolupracovníkov V. I. Lenina. Boli obvine-

ní z toho, že na podnet Leva Trockého – ďalšieho významného 

boľševika, ktorý v tom období žil už v emigrácii – vytvorili te-

roristický a kontrarevolučný blok, ktorý pripravoval sprisaha-

nie proti komunistickej strane, atentát na Stalina, sabotáže 

ekonomiky či špionáž pre západné mocnosti. Tých niekoľ ko 

obžalovaných, ktorí sa v  týchto procesoch vyhli popravisku 

a dostali „len“ väzenie, v lágroch skôr či neskôr ubili na smrť 

alebo ich popravili po vypuknutí druhej svetovej vojny.

Roky 1937 – 1938, roky tzv. Veľ kého teroru, nepriniesli mon-

sterprocesy len s  týmito vysokopostavenými straníkmi. Za-

strelených alebo odvlečených do lágrov boli státisíce ľudí, a to 

nielen ideologických nepriateľov strany  – kulakov, duchov-

ných či veriacich. Obeťou represií sa v  tejto paranoidnej at-

mosfére ustavičného strachu a udávania mohol stať doslova 

každý. Ako zvlášť šialené vyznievajú čistky v armáde. Počas 

veľ kého teroru bolo popravených približne 25 000 dôstojníkov 

na čele s  maršálom Michailom Tuchačevským. Vyvraždenie 

dôstojníkov v  predvečer druhej svetovej vojny značne osla-

bilo bojaschopnosť sovietskej armády a  malo katastrofické 

následky.

Kým vyhladzovanie politických oponentov má svoju príšer-

nú logiku, vyvražďovanie zaslúžilých boľševikov si vyžaduje 

bližšie vysvetlenie. Šlo o  upevnenie moci  – Stalin sa zbavil 

potenciálnych oponentov, ktorí mali rovnaké  – ak nie väč-

šie – zásluhy o revolúciu ako on, a teda aj nárok zasahovať do 

chodu štátu. Ich vyvraždením sa opevnil Stalinov mocenský 

monopol. Navyše, masám tým vyslal signál, že nik, ani najvyš-

ší predstavitelia strany nie sú nedotknuteľní a privilegovaní. 

Terčom „spravodlivého hnevu“ sa môže stať ktokoľ vek, aj za-

slúžilý boľševik. (Pravda, okrem samotného Stalina.) Rovnako 

drastické tresty, aké postihovali bežných ľudí, sa nevyhýbali 

ani straníkom. V  atmosfére ustavičného strachu, paranoje 

a neistoty si boli všetci rovní.

Už počas týchto procesov si mocenské zložky v  štáte, hlav-

ne tajná polícia, vytvorili know-how, ktoré potom uplatnili aj 

v monsterprocesoch po druhej svetovej vojne prebiehajúcich 

v štátoch pod mocenským vplyvom ZSSR.

Výsluchy obžalovaných boli starostlivo pripravené, používalo 

sa pri nich mučenie fyzické i  psychické. Výsluchy trvali bez 

oddychu niekoľ ko hodín, obžalovaní boli v  nepretržitej spán-

kovej deprivácii, samozrejmou súčasťou výsluchu bolo fyzické 

násilie.

Samotné procesy boli dobre zrežírovaným divadlom s herca-

mi, predpísanými úlohami a presným scenárom, ktorý sa mu-

seli obžalovaní naučiť naspamäť. Nikto si nesmel dovoliť akú-

koľ vek improvizáciu. O procesoch mohutne informovali médiá, 

čím sa v spoločnosti rozdúchavala nenávisť voči obžalovaným. 

Normálni a slušní ľudia sa dostávali do hystérie a v rezolúci-

ách žiadali pre odsúdených tie najťažšie tresty. Do tejto pro-

pagandy, ktorá masívne masírovala verejnú mienku, sa zapojili 

prominentní novinári a spisovatelia (napr. Ilja Erenburg alebo 

Alexej Tolstoj).

V Československu sa monsterprocesom otvorili dvere hneď po 

komunistickom prevzatí moci vo februári 1948. Ich obeťami sa 

stali predstavitelia československého protifašistického od-

boja (vrátane niektorých zaslúžilých partizánov), zástupcovia 
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nekomunistických politických strán na čele s Miladou Horá-

kovou, predstavitelia cirkvi a nakoniec aj samotní zakladajúci 

členovia komunistickej strany.

Nebolo to len zlyhanie či „náhodná epizóda“  – všetko bolo 

v réžii Moskvy pripravené od samého začiatku. Komunistická 

strana si hneď od svojho nástupu k  moci pripravovala pod-

mienky pre legálne vraždenie svojich odporcov. Už v roku 1948 

presadila zákon č. 231 o  tzv. politických trestných činoch. 

Tento zákon chránil samotný politický systém. Vyhlásilo sa 

za samozrejmosť, že komunistický režim je nastolený v súla-

de s vôľou všetkého ľudu (čo nebola pravda – dve tretiny voli-

čov na Slovensku volili vo voľ bách v roku 1946 Demokratickú 

stranu). Keďže podľa komunistov všetok ľud chcel komunis-

tickú stranu, zmena systému bola podľa tejto logiky možná 

len vojenským zásahom cudzích mocností. Z  toho vyplývalo, 

že každý, kto sa snaží o nejakú zmenu alebo kto kritizuje režim, 

musí byť automaticky špión riadený zo zahraničia – zapreda-

nec, ktorý sa snaží vyvolať vojnu proti ČSSR. Vďaka takejto 

formulácii sa akémukoľ vek oponentovi režimu dala prišiť špio-

náž a velezrada. Zákon za tieto „zločiny“ zaviedol drakonické 

tresty, paragrafy zákona boli formulované vágne, aby sa dali 

v  jednotlivých prípadoch podľa potreby ľubovoľne upravo-

vať. Politickým trestným činom, za ktorý bol často jediným 

trestom povraz, sa mohlo stať aj celkom banálne konanie.

Cyril Žolnír, Vladimír Obšil, Vladena Škorvagová, Anna Maľová
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Monsterprocesy boli dôležitou súčasťou upevňovania komu-

nistickej moci. Na jednej strane ospravedlňovali ekonomické 

zlyhania, ku ktorým v štáte dochádzalo. Komunistická strana 

dávala ľuďom sľuby, ktoré boli často nereálne, prípadne sa ne-

dali splniť z objektívnych dôvodov, ktoré vyplývali z medziná-

rodnej situácie. (Na produkciu áut napríklad mala veľ ký vplyv 

vojna v  Kórei, kam smerovala časť produkcie. Jednoduchým 

ľuďom bolo ťažké vysvetliť, že ich vlastný hmotný blahobyt sa 

musí odložiť pre vojnu, ktorá sa odohrávala tisícky kilometrov 

od nich.) Režim, ktorý sľúbil ľuďom raj na Zemi, potreboval dať 

jasnú a všetkým zrozumiteľnú odpoveď, prečo ostali sľuby ne-

splnené – vinou záškodníkov a sabotérov. Na strane druhej – 

pred verejnosťou mali monsterpocesy demonštrovať silu stra-

ny, ktorá je schopná odhaliť záškodníkov aj na tých najvyšších 

miestach a rázne proti nim zakročiť. To zároveň manifestovalo 

morálnu čistotu strany, ktorá sa pri presadzovaní spravodli-

vosti nezastaví ani pred vlastnými. V konečnom dôsledku však 

všetko toto slúžilo len na upevnenie a centralizáciu totalitnej 

moci v rukách jedného človeka, ktorý sa zbavil nielen vonkaj-

ších, ale i vnútorných konkurentov a kritikov.

Od samého začiatku boli pripravené nielen procesy proti 

otvoreným oponentom režimu  – cirkvám a  nekomunistickým 

stranám – ale aj proti vysoko postaveným komunistom. V roku 

1949 prebiehali procesy v celom východnom bloku – v Albán-

sku, v Poľsku, Bulharsku a Maďarsku. Zvlášť proces s komu-

nistom Lászlóom Rajkom v  Maďarsku mal vplyv aj na dianie 

Vladimír Obšil, Vladena Škorvagová
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v  Československu. Na jar 1949, teda ešte pred zatknutím 

Milady Horákovej a  jej spolupracovníkov prišli, z  Maďarska 

udania na Gustáva Husáka a  Vladimíra Clementisa, ktorých 

vyšetrovanie v Maďarsku „odhalilo“ ako buržoáznych naciona-

listov. Termín „buržoázny nacionalizmus“ vznikol v  reakcii na 

Titovu Juhosláviu, ktorá sa vzoprela diktátu Moskvy a  roz-

hodla sa k socializmu dospieť vlastnou cestou. Definoval sa 

ako nadraďovanie záujmov vlastného socialistického štátu 

nad záujmy celého socialistického spoločenstva. Pod „celým 

socialistickým spoločenstvom“ sa, prirodzene, mysleli len zá-

ujmy Kremľa.

Maďarská bezpečnosť vedená sovietskymi poradcami vypra-

covala zoznam približne 60 čelných českých a  slovenských 

komunistov, ktorých mali v  Československu „vyšetrovať“. 

Prezident Gottwald sa údajne zdráhal, no na jeseň 1949, teda 

v  čase zatknutia Milady Horákovej, tlaku Moskvy podľahol 

a poslal do Kremľa oficiálnu žiadosť o  „poradcov“. Z Moskvy 

pricestovali Makarov a Lichačov, ktorí československej štát-

nej bezpečnosti odovzdali svoje bohaté skúsenosti, ako psy-

chickým i fyzickým mučením dostať z obžalovaných priznania.

Hoci procesy s Clementisom a Husákom boli v Moskve pripra-

vené podľa všetkého už na jar 1949, prednosť dostal proces 

s Miladou Horákovou a ďalšími predstaviteľmi politickej opozí-

cie – so sociálnymi demokratmi, s národnými socialistami a ľu-

dovcami. (Už k tejto skupine však bol priradený aj komunista 

Kalandra obvinený z trockizmu.) Po hlavnom procese s Mila-

Petra Dubayová, Andrea Bučková, Vladena Škorvagová



dou Horákovou nasledovalo ďalších 35 procesov, v  ktorých 

bolo obžalovaných 639 osôb, na trest smrti bolo odsúdených 

ďalších 10 ľudí, na doživotie 48.

Na samotných komunistov došlo pol roka po poprave Milady 

Horákovej. Začiatkom roka 1951 zatkli Husáka, Clementisa 

a  Novomeského. Clementisa a  Novomeského vyšetrovatelia 

zlomili, Husák však bol tvrdší oriešok. Odmietal so svojimi 

vyšetrovateľmi spolupracovať a vyšetrovanie sa preťahovalo. 

Husák s Novomeským mali nakoniec šťastie, že medzinárodná 

situácia sa zmenila a na tieto zmeny reagovali aj monsterpro-

cesy. Pre spor Moskvy s Izraelom sa buržoázni nacionalisti do-

stali na druhú koľaj a na program dňa sa dostali sionisti a koz-

mopoliti. Do centra pozornosti sovietskych bezpečnostných 

poradcov sa dostal Rudolf Slánský, Žid, ktorý bol po Gottwal-

dovi druhý najsilnejší muž v  KSČ. Slánský bol zakladajúcim 

členom KSČ. Dobehlo ho to, čo sám rozpútal. Bol spoluzod-

povedný za procesy s Miladou Horákovou a cirkevnými pred-

staviteľmi. Bol veľmi usilovným a snaživým pomocníkom svo-

jich moskovských katov. Keď ho jeho vlastní ľudia zatkli ako 

sionistu, nemohol tomu uveriť – vo väzení dostával záchvaty 

hnevu, kričal, tĺkol hlavou o múr a pokúsil sa obesiť na šnúre 

od telefónu. Dozorcovia ho však zachránili – strana si svojich 

zakladajúcich členov chcela obesiť sama.

Proces so Slánským a s ďalšími trinástimi poprednými komu-

nistami sa odohral v  roku 1952. Jedenásť z  nich bolo odsú-

dených na trest smrti. Zo skupiny slovenských buržoáznych 

Vladimír Obšil, Petra Dubayová



nacionalistov preradili do procesu so Slánským len Vladimíra 

Clementisa, pravdepodobne preto, že si pred vojnou dovolil 

kritizovať ZSSR za pakt Ribbentrop-Molotov a za vojnu proti 

Fínsku. Takáto kritika „geniálneho“ vodcu Stalina nemohla os-

tať bez trestu – Clementis odvisol.

Vyšetrovanie slovenských buržoáznych nacionalistov Husáka, 

Novomeského, Okáliho, Horvátha a Holdoša sa znovu rozbehlo 

až v roku 1953. Husák znova odmietol spolupracovať, proces 

bol preto neverejný. K rozsudku sa dospelo až v roku 1954, to 

Vladimír Obšil, Vladena Škorvagová, Petra Dubayová

však už panovalo trochu iné ovzdušie. Stalin i  Gottwald rok 

predtým zomreli a  schyľovalo sa k  odhaľovaniu „kultu osob-

nosti“, preto nik z obvinených nedostal hrdelný trest. To však 

neznamená, že politické procesy a represie po Stalinovej smr-

ti prestali. Ľudia boli aj naďalej súdení pre svoje presvedčenie, 

posielali ich však zväčša „len“ do väzenia alebo uránových baní.
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„Těch deset let po 14. září 1937, to byla vichřice, smršť a ka-

tastrofa nikdy předtím neprožitá, doba největších bolestí 

a zkouška nad jiné těžká, v níž obstála jen pravda a svatost. 

Všechno ostatní zaniklo. Názory, u jejichž pojetí stálo sobectví 

a všednost, stanoviska diktovaná taktikou a, poměry‘, různé 

ty fráze od povrchnosti, které nás dříve bohužel uspokojovaly 

a konejšily, hlavně však všelijaké ideje, jež byly neodpovědně 

zasévány do našich duší, aby cizopasily na půdě národního 

charakteru  – nic z  toho neprošlo očistným ohněm velikého 

utrpení.

Přesvědčili jsme se, že na světě není trvalého místa pro 

lež, a znovu jsme objevili ony hodnoty, na nichž jedině možno 

budovat, poněvadž přetrvávají věky.

Naším duchovním vůdcem byl v  těch dobách zkoušek  

Tomáš Garrigue Masaryk. Tato klasická postava českosloven-

ských dějin, tento prvý Evropan a velký člověk, jehož fyzická 

smrt byla i podle jeho víry jen krokem k dalšímu životu, neo-

pustil svůj národ. Zůstal s námi i ve chvílích nejtěžších, aby byl 

v letech druhé světové války znovu měřen dějinným vývojem. 

Víme, jak slavně zvítězil, a s ním i naše věc.

Kdo jiný měl by dnes nésti a lépe střežiti jeho odkaz než 

právě my. V nás Masaryk žije. Aniž si to uvědomujeme, jsme 

do té míry prodchnuti jeho myšlenkami a zásadami, že vzdát 

se jich znamenalo by ztratit sama sebe. Masaryk, poslední 

buditel československého národa a  zároveň zakladatel jeho 

samostatného státního života, na věky již bude určovati vývoj 

svého lidu, bude vždy a vždy korigovat směr jeho cesty, živi-

ti v  něm všechno dobré a  tlumiti špatné. Jeho ideály budou 

nás přes rozdíly stranického či jiného nazírání trvale spojovat 

a v nich se v těžkých chvílích všichni zase sejdeme jako bratři 

a sestry. Toť naše jistota.

Masaryk je dobrý génius národa. Jeho zásady politického 

realismu, jeho pojetí demokracie, úcta k člověku a všechno, co 

z toho vyplývá, jsou pro nás desaterem přikázání, které bylo 

vepsáno do našich srdcí proto, abychom jím při svém putování 

za zemí zaslíbenou, v niž toužíme přetvořit svou vlast, kontro-

lovali všechno své počínání.

Masaryk – toť závazek a naše láska k němu – příslib lep-

ších časů. Jeho odkaz září jako pochodeň do tajemných dálek 

budoucnosti, na cestu každému z  nás. Je to světlo pravdy 

a lásky. Zůstaňme mu jen věrni, tak jak jsme se svým preziden-

tem Edvardem Benešem před deseti lety slíbili, a vytrvejme. 

Nadchněme se znovu jeho čistým příkladem a  vzpomínejme 

vděčni. Byl to boží člověk.“

Článok napísala Milada Horáková pri príležitosti 10. výročia úmrtia T. G. Masaryka. 
Bol uverejnený v časopise Vlasta 11. 10. 1947.

Andrea Bučková
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