Babická heydrichiáda

2. července 1951 – došlo v Babicích k teroristické akci, při které byli zastřeleni Tomáš Kuchtík
(1898), Josef Roupec (1913), Bohumil Netolička (1918), zraněn byl František Bláha (1894).
10. července 1951 – politický sekretariát KSČ ve složení Klement Gottwald, Antonín Zápotocký,
Viliam Široký a Rudolf Slánský se usnesl, že bude vyneseno 7 rozsudků smrti, majetek odsouzených
připadne státu a jejich rodiny budou deportovány.
12. července 1951 – herci v soudních talárech začali plnit usnesení politického sekretariátu KSČ.
Před soud bylo postaveno 105 osob a vyneseno 11 trestů smrti oběšením, 4 tresty doživotí a 81
trestů odnětí svobody v úhrnné výši 1178 roků.

Stanislav Plichta, zcela ochrnutý na dolní polovině těla,
byl na popraviště donesen. Jeho poslední slova:
„Nedá se něco pro mě udělat. Maminko, maminko,
budou věšet žebráka, budou věšet mrzáka.“

Při čtení výpovědi doktora práv, absolventa Karlovy univerzity, člověka zamrazí. Bývalý soudce
Pavel Vítek se bezostyšně přiznává, že komunističtí soudci se o nějaké důkazy nebo porušování zákona vůbec nezajímali. Věděli, že o výši trestu bylo rozhodnuto na stranických sekretariátech, že
soudní proces má jen legalizovat represi obviněných a vyvolat strach u obyvatelstva. Přesto neváhali připojit své podpisy pod rozsudky smrti.
O tom, že Babice nebyly jen ojedinělým případem, vydala nechtěně svědectví v roce 1963 takzvaná
»Kolderova komise«. Přísně tajná zpráva, určená předsednictvu ústředního výboru, popisuje »kabinetní justici«, která panovala u nás v letech 1948 až 1952. Podle této zprávy bylo v inkriminované
době odsouzeno 27 000 osob v inscenovaných politických procesech s předem určenými rozsudky.
Přeloženo do srozumitelné řeči – komunisté sami přiznali, že za pouhých pět let od nástupu k moci
spáchaly jimi ovládané soudy téměř 27 000 justičních zločinů, z toho nejméně 200 justičních vražd!
Kdo je tedy odpovědný za babické justiční zločiny? Jsou to Gottwald, Slánský (později se sám stal
obětí justiční vraždy), Široký a Zápotocký, kteří dva dny před zahájením procesu rozhodli, že bude
vyneseno sedm rozsudků smrti, majetek odsouzených připadne státu a jejich rodiny budou deportovány? Nebo ti konkrétní soudci, kteří vlastně nesoudili, ale jen poslušně plnili stranický pokyn
a podepisovali rozsudky. Dá se vůbec přijmout výmluva, že taková byla doba? O justičních zločinech vědělo komunistické vedení už od roku 1963, přesto nebyl žádný vyšetřovatel ani soudce postaven před soud.
A po pádu komunistického režimu? Trestní stíhání jediného žijícího soudce zastavil Okresní soud
v Jihlavě s odůvodněním, že se na něj vztahuje amnestie prezidenta Novotného z roku 1960. Stalo
se tak právě v Jihlavě, kde 14.7.1951 poslali soudci na potupnou smrt sedm nevinných…

