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V třebíčském kině Svět na 
počátku padesátých let minu-
lého století padl i trest smrti. 
� Antonín Zvěřina

Pamětní deska na bývalém kině 
MORAVIA v Třebíči připomíná 
proces, který se v budově odehrál 
před 70 lety od 13. do 15. listopadu. 
Při takzvaném druhém babickém 
procesu bylo odsouzeno 17 osob a 
nad P. Janem Bulou byl vynesen roz-
sudek trestu smrti. 

Slavnostní odhalení předsedou 
Senátu Milošem Vystrčilem a tře-
bíčským starostou Pavlem Pacalem 
se uskutečnilo v pondělí 15. listopa-
du.

Přítomni byli další hosté, mimo 
jiné senátorka Hana Žáková, histo-
rik či potomek jednoho z odsouze-
ných Michal Stehlík, který měl poté 
o babickém procesu přednášku.

Předseda Senátu Vystrčil připo-
mněl, že se jednalo o lidi, kteří měli 
rádi vlast, spravedlnost, rodnou 
hroudu a věřili v Boha. A to jsou 
vlastnosti, kterých se komunistická 
totalita bála. 

„Padl jeden trest smrti, jedno doživo-
tí a 251 roků žaláře. A deska bude 
takovým varováním, zda si svobody 
v dnešní době patřičně vážíme,“ uve-
dl Vystrčil. 

Zdůraznil, že za dva dny si společ-
nost připomene 17. listopad jako 
den boje proti totalitám, což vyja-
dřuje určitou symboliku. „Doufám, 
že před jejich připomínkou obstojí-
me,“ uzavřel proslov Vystrčil.

V podobném duchu hovořil i sta-
rosta Pacal. Naznačil, že pamětní 
deska ukazuje, jak snadno lze ztratit 
právo na svobodu, právo na život. 

„Byl to politický vykonstruovaný 
proces. Celkem v těchto procesech bylo 
odsouzeno k smrti a popraveno jede-
náct osob. Jejich provedení umožnilo 
další pronásledování rolníků a kněží,“ 
nastínil Pacal.

Zmínil, že deska je připomínkou 
pro mladou generaci, co se může 
stát, když totalita zvítězí nad svobo-
dou. „Nesmíme podlehnout mylnému 
dojmu, že svoboda se všemi jejími pří-
jemnými aspekty je samozřejmostí a 
navždy. Nemusí být,“ dodal starosta 
Pacal. 

Poděkoval třebíčskému historikovi 
a spisovateli Tomáši Rohovskému, 
který s myšlenkou umístění desky 
na radnici přišel.  

Případ P. Bula
Zejména Janu Bulovi věnoval his-

torik Michal Stehlík většinu své 
přednášky, kterou si přišlo poslech-
nout zhruba 90 lidí. Historik je 
autorem publikace Babické vraždy, 
která se tématem podrobně zabývá. 

V úvodu poukázal, že jeho prastrýc 
má svoje jméno na desce, jedná se o 
Ludvíka Stehlíka, který byl v Třebíči 
odsouzen na 21 let žaláře. 

„Nemáme autentický záznam z tře-
bíčského procesu, ale několik hodin 
záznamu z prvního procesu v Jihlavě. 
Teď pustím několik minut z července 
1951, které demonstrují hrůznost pro-
cesů,“ uvedl Stehlík.

Jednalo se o výslech babického 

faráře P. Václava Drboly. Pak už se 
historik zaměřil na život Jana Buly. 
Narodil se 24. června 1920 v Luko-
vě a byl pokřtěn v tamním kostele 
sv. Jana Křtitele. 

Studuje gymnázium v Moravských 
Budějovicích, kde je jeho spolužá-
kem Ladislav Malý, člověk, který 
sehraje v babickém příběhu hlavní 
roli. Studia teologie nastupuje v nej-
těžším období, v době protektorátu.

Během války je v protektorátu i 
totálně nasazen a vysvěcení se dočká 
až po ukončení války 25. července 
1945 v Brně. Primiční mši svatou 
slouží 5. srpna téhož roku v Luko-
vě.

Službu nastupuje na faře v Rokyt-
nici nad Rokytnou. Velice rád kres-
lí, získává si oblibu nejen mezi 
mládeží. „To je v přímém rozpo-
ru s tvrzením soudu, že jsou kněží 
odtržení od běžného života,“ říká 
Stehlík. 

V první fázi navazuje režim po 
únoru 1948 jednání s biskupy na 
čele s kardinálem Beranem. P. Bula 
informuje věřící, že jednání nepro-
bíhají tak, jak si režim představuje. 
Je pravda, že si k pastýřskému listu 
přidává i vlastní názor. 

Je proto odsouzen v roce 1949 
k měsíčnímu trestu za pobuřování 
a šíření poplašné zprávy. Prezident 
Gottwald dává kněžím, kteří se 
zachovali jako P. Bula, milost. 

Milost neudělil
Paradoxem je, že v roce 1951 při-

chází na Pražský hrad za Gottwal-
dem a jeho ženou Martou Bulova 
matka prosit pro syna o milost, a 
není vyslyšena. O jeho osudu nej-
užší vedení komunistického režimu 
na čele s Gottwaldem už dávno roz-
hodlo. 

„Babický případ je velice kompliko-
vaný, spojuje příliš mnoho příběhů, 
příliš mnoho osudů, které se vzájem-
ně prolínají. Rozhodně měla Státní 
bezpečnost pod kontrolou odbojovou 
skupinu Gustava Smetany z Litoho-
ře, kdy měla na seznamu jméno Anto-
nín Plichta, jež v babickém případu 
sehrál velkou roli,“ říká Stehlík.

Dostává se k osobě hlavního akté-
ra, Ladislava Malého, jehož úlo-
hu se dosud spolehlivě nepodařilo 
objasnit. Ten se na Vysočině obje-
ví v únoru 1951, po zběhnutí do 
Bavorska a Rakouska se vrací zpát-
ky do Československa. 

Stehlík naznačuje, že má psycho-
patické rysy, pro své okolí je vel-
mi nebezpečný. Je velmi malého 
vzrůstu, v zahraničí má krycí jméno 

Gross, což znační v překladu velký. 
Malý přichází na rokytnickou 

faru za svým spolužákem P. Bulou 
a hledá tam ubytování. Tvrdí, že 
má převést arcibiskupa Berana přes 
hranice. Vrství různé historky, což 
u faráře vzbuzuje nedůvěru.

Bula ho seznamuje s mladý-
mi muži, kteří nejsou spokojeni 
s nastoleným režimem. Stehlík upo-
zorňuje i na fakt, kdy Malý zaklepe 
na dveře fary 25. února, v den kdy 
se odehrál komunistický puč. 

Malý tvrdí, že společně s ním při-
šlo do Československa další 60 lidí 
s podobným cílem, což není prav-
da. Postupně se schovává na dal-
ších místech, pro spolupráci získá-
vá mladé chlapce.

První přepadení se odehrávají 
v Heralticích a Podheralticích, kde 
dochází i ke střelbě. Opilý Malý, 
což není výjimka, opět hledá uby-
tování na rokytnické faře, ale P. 
Bula ho odmítá, pouze mu ředí líh.

První část zatýkání se uskuteč-
ní mezi 30. dubnem a 2. květnem 
1951. Mezi zatčenými je i P. Bula, 
ve vazbě tedy sedí v době, kdy se 
na počátku července stanou babic-
ké události zastřelením tří funkcio-
nářů národního výboru.

Krutost výslechů
Krutost výslechů ukazuje zdravot-

ní stav jednoho ze zatčených Gus-
tava Smetany - polámaná žebra, 
vyražené zuby, rozmáčknutá varla-
ta. V jedné chvíli spatří estébáka, 
který se vmísil do jejich skupiny, tři 
dny výslechům odolává, pak rezig-
nuje, později je popraven.

Výslechy Jana Buly byly podobné. 
Pokud jde o činnost Malého, orga-
nizuje přepadení v Cidlině, hoří 
stodola v Mikulovicích. Tragédií 
v babické škole vše vrcholí. 

Vše Stehlík popisuje ve své knize 
Babické vraždy, kterou připravoval 
řadu let. „Musíme si uvědomit, že 
všichni popravení, i tři oběti v Babi-
cích, jsou vraždy. A střílel nejen 
Malý, ale i Antonín Mityska. Přitom 
jeden z funkcionářů Tomáš Kuchtík 
se zastával při předešlém zatčení P. 

Drboly slovy, že je to slušný člověk,“ 
popisuje Stehlík. 

V rámci babických událostí 
dochází ke dvěma procesům, v Děl-
nickém domě v Jihlavě a kině Svět 
v Třebíči, nynějším Komunitním 
centru Morávia. 

Procesy se nekonaly v Praze či 
v Brně, ale v regionu jako odstra-
šující případy, větší v Jihlavě, menší 
v Třebíči. Jihlavský probíhá něko-
lik dní po události v babické ško-
le, režim chce ukázat, že potrestání 
není otázkou delší doby.

Rozsudky předem
10. července zasedá Ústřední 

výbor Komunistické strany za pří-
tomnosti Gottwalda, Širokého, 
Zápotockého a Slánského. Rozho-
dují s předstihem dvou dní o roz-
sudcích smrti v jihlavském proce-
su i o podzimním rozsudku smrti P. 
Jana Buly. 

Na P. Bulou je v Třebíči vynesen 
rozsudek smrti, přestože nechal 
Malého jen přespat, podal mu roz-
ředěný líh a od 30. dubna byl ve 
vazbě. I ostatní tresty jsou více než 
absurdní. 

U odvolání u Nejvyššího soudu se 
našel člověk, který zvedl ruku proti, 
což ovšem nemohlo nic změnit. „U 
farářů nešlo o nic jiného než o to, že 
neblaze působili na mládež. To bylo 
režimu trnem v oku,“ říká Stehlík.  

Připomíná, že P. Jan Bula byl 
soudně rehabilitován v roce 1990. 
Nezastírá úlohu Antonína Mitysky, 
který se podílel na vraždě v babic-
ké škole, ostatní tresty smrti jsou 
vykonstruované. 

„Co si z příběhu můžeme odnést, je 
to, že systém, který se něčeho takové-
ho dopustí, je špatný. Musíme ovšem 
chápat i postoj rodin zavražděných 
v babické škole, řídící Kuchtík působí 
v Babicích mnoho roků a je velice oblí-
bený. A dva ze čtyř, na které se střílelo, 
byli do roku 1948 v sociální demokra-
cii. Proto babické vraždy a proto jsem 
rád za desku, a že se o událostech stále 
mluví,“ dodává Michal Stehlík.   

SLAVNOSTNÍHO aktu odhalení desky se zúčastnili starosta Třebíče Pavel Pacal 
(vlevo), senátorka Hana Žáková a předseda Senátu Miloš Vystrčil.
 Foto: Antonín Zvěřina

Deska připomíná odsouzení nevinných

DESKA na Komunitním centru Morá-
via připomíná odsouzené s jejich tresty. 
 Foto: Antonín Zvěřina


