
   Opakovaná snaha komunistů o překrucování dějin
Ve Zpravodaji města Čelákovic 11/2016 byl zveřejněn článek, o zabití příslušníka Sboru národní bezpečnosti  
Jaroslava Honzátka 28. září 1951 (který dobrovolně sloužil komunistickému režimu) s tvrzením, že se jednalo 
o teroristickou akci skupiny bratří Mašínů. 
Tomuto činu však předcházely události, z nichž alespoň některé z té poválečné doby uvádím.

– 5. 4. 1945 schválen Košický program vládou Národní fronty, jmenované prezidentem E. Benešem 4. 4. 
1945, komunisté K. Gottwald a V. Široký místopředsedy vlády, V. Nosek ministrem vnitra a "nezávislý" 
L. Svoboda ministrem obrany! (Tato vláda nebyla vytvořena na základě voleb. Program je orientován na
Sovětský svaz.) /str. 64, P. Čornej : Stručné dějiny českých zemí, dále jen SDČZ/

– 30. 6. 1945 ministrem vnitra V. Noskem zřízena Státní bezpečnost - StB.
– 17. 7. - 2. 8. 1945 Postupimská konference – ztráta naší Podkarpatské Rusi, připadla SSSR.
– 24. 10. 1945 znárodnění 2/3 průmyslu /str. 65, SDČZ/ 
– 26. 5. 1946 volby do Národního shromáždění (NS) vyhrála v Čechách Komunistiská strana 

Československa, ale některé strany, především agrární strana, nesměly kandidovat. 
– Červenec 1946 - předsedou vlády opět K. Gottwald.
– Červenec 1947 – vláda odmítla Marshalův plán o hospodářské pomoci.
– 20. 2. 1948 demise 12 nekomunistických ministrů z důvodů čistek prováděných ministrem vnitra v 

policii.
– 21. 2. 1948 zřídil ÚV KSČ Lidové milice, (LM) jejich vyzbrojení zajistil ministr vnitra V. Nosek ze 

zbrojovky Brno, odkud bylo dovezeno 23. února 1948 na  10.000 pušek a 2.000 samopalů. Vše bez 
zákonného schválení NS.

– Dopoledne 25. února dostali LM v Praze 6.000 pušek s deseti náboji.
– 25. 2. 1948 prezident E. Beneš přijal demisí ministrů a jmenoval novou vládu dle návrhu K. Gottwalda. 

Převzetí moci KSČ - totalitní režim. Následně Československá sociální demokracie sloučena s KSČ 27. 
6. 1948.

– Duben 1948 - znárodnění podniků nad 50 zaměstnanců a rozdělení statků nad 50ha.
– 10. 3.1948 "sebevražda" ministra zahraničí Jana Masaryka.
– 9. 5. 1948 schválena Ústava 9. května NS.
– 7. 6. 1948 abdikoval prezident E. Beneš poté co odmítl podepsat Ústavu. Zemřel 3. 9. 1948.
– 14. 6. 1948 prezidentem K. Gottwald.
– 15. 6. 1948  předsedou vlády A. Zápotocký.
– 6. 10 1948 - schválen zákon 231/1948 Sb. podle něj pak byla většina politických vězňů odsouzena. 
– 25. 10. 1948 schválen zákon 247/1948 Sb. o táborech nucených prací nejen pro politické vězně s 

kapacitou až 32.000 osob a  zřízení Úřadu pro věci církevní pro dozor nad činností, udělování a 
odjímání státního souhlasu k výkonu služby farářů.

– 23. 2. 1949 schválen zákon o JZD, zahájena kolektivizace zemědělství.
– K 31. 12.  1949 bylo propuštěno z armády 2.965 vojáků z toho 57 generálů, 209 plukovníků atd. Z 

vysokých škol vyloučeno 5.000 posluchačů. Z úřadů bylo k 11.9.1948 propuštěno 4.525 osob a  1.014 
posláno do výslužby. /str. 318 a 311, V. Hejl: Zpráva o organizovaném násilí/ Uvolněná místa ihned 
obsazována komunisty a jejich sympatizanty. /str. 424, J. Špaček: Kronika Města Čelákovic II/

– 1947 - 50 uteklo na Západ  cca 236.000 osob. /str. 100, P. Kosatík: Tigrid poprvé/
– 1. 9. 1950 zřízeny Pomocné technické prapory (PTP) pro nespolehlivé brance místo služby v armádě.

Další zdroje uvedených údajů : Ottova všeobecná encyklopedie vydána 2003 - OVE, Wikipedie – W.
Přiklady ukrutností komunistického režimu, a to jen velmi malého zlomku z osobních příběhů rodin, 
skupin a jednotlivců. 
Do 28. 9. 1951 bylo při pokusu o ilegální přechod hranic zastřeleno 53 lidí! 
Do 28. 9. 1951 bylo odsouzeno a popraveno 116 lidí! (Marie Horáková, Heliodor Píka, Záviš Kalandra ...)

– 22. - 23. 2. 1948 proběhlo preventivní zatýkání různých osob. / str. 93-4, P. Kosatík: Tigrid poprvé/
– 22. 2. 1948 přišli zatknout P. Tigrida, byl na služební cestě od 19. února v Německu, kde už zůstal.
– Od  25. 2. 1948 do konce roku 1948 byly zrušeny některé spisovatelské organizace, zastaveno vydávání 

řady literárních časopisů, vylučování ze Syndikátu čsl. spisovatelů – pak zrušen. Zničena spousta 
knih. /str. 17, Z. Rotrekl: Literatura, vězení, exil/ 

– Koncem roku 1948 vydán zákaz k publikování a pořádání výstav těmto umělcům: J. Seifert, F. Halas, F. 
Hrubín, F. Langer, J. Palivec, J. Zahradníček, E. Filla, V. Holan, V. Černý, K. Teige a další. / str.77, K. 



Kaplan: ČSR 1948-53/ V tomto roce emigroval Jiří Voskovec.
– 16.5.1949 zatčen brigádní generál Vladimír Přikryl, bojující na Západě, v SSSR a ve Slovenském 

národním povstání,  odsouzen 30. 7. 1949 na 4 roky těžkého žaláře, pak zvýšeno o 5 let a 5 měsíců. 
/Internet, OVE/ Byl přítomen v Čelákovicích na odhalení pamětní desky Aloisu Vašátkovi 23. 6. 
1946. /str. 324, J. Špaček: Kronika Města Čelákovic II./

– Červenec 1949 zatčen Josef Černý se synem z nedalekých Vyšehořovic, hospodařili na 60 ha, odsouzeni
za nedodržení počtu dobytka o 2 ks na 4 měsíce, už uběhlé ve vazbě, později na odvolání prokurátora 
přidány 4 měsíce otci a syn dostal 2 měsíce s okamžitým nástupem, po ukončení z vězení rovnou na rok 
k PTP. Vystěhování bez náhrady. /str. 205, M. Růžička: Vyhnanci akce "Kulak" - popsáno 121 krutých 
osudů selských rodin, VAK/

– K 1. 1. 1950 oznámen zánik Junáka.
– V noci z 13. na 14. dubna 1950 bylo více než 2.000 řeholníků odvezeno z klášterů do pracovních táborů 

a věznic po celé republice. /Š. Horáková Maixnerová: Hořící déšť aneb "Zpráva o akci K"/
– 9. 9. 1950 Alois Melkus, rolník a mlynář odsouzen na 7 let za dodání nekvalitní dodávky obilí. /L. 

Navara, M. Kasáček: Mlynáři od Babic/
– Březen 1950, Josef Vávra odsouzen na 20 let včetně konfiskace majetku./str. 71, K. Ruml: Z deníku 

Vlaku Svobody, ZDVS/ (Kniha pojednává nejen o vlaku se 110 cestujícími, který přejel "náhodou" do 
SRN 11. 9. 1951. 77 lidí se do ČSR vrátilo.)

– Prosinec 1950, Vlastimil Krejčí odsouzen na doživotí./str. 83, ZDVS/
– 1950 Augustin Bubník, hokejista - mistr světa 1949, s dalšími hokejisty zatčen a odsouzen na 14 let. 

/OVE, internet/
– 1950 Jiří Krupička – geolog a filozof zatčen a odsouzen na 16 let za pokus vyvézt svůj rukopis "Člověk 

a lidstvo". /obálka, J. Krupička: Zkouška dospělosti/
– 11. 12.  1949 tzv. Čihošťský zázrak, záminkou k diskreditaci církve, zatčený farář Josef Toufar na 

následky mučení ve vězení zemřel 25. 2. 1950./ str. 241, OVE/
– 31. 5. - 8. 6. 1950  politický proces s M. Horákovou a dalšími 12 obžalovanými. Společně se třemi 

odsouzenými k trestu smrti byla popravena 27. 6. 1950. 
– 1950 - Václav Junek (ročník 1930) z nedalekých Kozovaz,  přestože byl samostatný hospodář a měl 

povinnost 5 měsíců základní vojenské služby, byl zařazen k PTP do dolů v Karviné, kde strávil přes 30 
měsíců. Na polích hospodařil bratr s otcem. Jeho otec Václav - ročník 1895 zatčen 12. 7. 1952, protože 
nechtěli vstoupit do JZD. Naštěstí neodsouzen, po propuštění po 4 měsících ve vazbě, majetek už byl 
odebrán,  byli vystěhováni z obce. /str. 56-60, M. Růžička: Vyhnanci II akce "Kulak"- popsáno 205 
osudů selských rodin/

– Do 28. 9. 1953 bylo z 1.888 evidovaných sedláckých celků vysídleno 1.629./str. 8, VAK/
Takové události byly důvodem k činnosti skupiny bratří Mašínů, kteří měli vzor ve svém otci, 
popravenému za odboj proti nacistům, kterému svoboda byla nadevše. Oprávněně se vzepřeli 
komunistickému totalitnímu režimu, který omezoval osobní svobodu, věznil, mučil a kradl soukromý 
majetek. I podle zákona 262/2011 Sb. byli účastníky odboje a odporu proti zločinnému komunistickému 
režimu. Nejednalo se v žádném případě o terorismus. 
Petr Polnický


