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Do monstrprocesu s Miladou Horákovou byl jako třináctý obžalovaný začleněn advokát Jiří Křížek, jehož portrét s někte-
rými dosud málo známými poznatky přináší následující stať.

NOBLESNÍ PRÁVNÍK VE SPÁRECH
KOMUNISTICKÉ JUSTICE

JUDr. Jiří Křížek byl pražský právník – advokát, který se
pro výkon advokátní činnosti dostal do hledáčku komuni-
stické policie. Byl souzen v procesu s JUDr. Miladou
Horákovou, i když nikoho z ostatních souzených neznal.
Přesto byl přiřazen ke skupině, která měla ve vzájemném
spolčení vyvíjet snahu o změnu lidově-demokratického
zřízení.

Jiří Křížek se narodil v roce 1893 a vyrůstal v harmon-
ickém prostředí v rodině bankéře. Jeho tatínek Adolf byl
přednostou Banky Slavia, maminka byla v domácnosti. Měl

jednu starší sestru Bělu. Dětem se dostalo tradiční výchovy
v katolickém duchu. Rodina žila na Vinohradech, kde mladý
Jiří studoval na gymnáziu. Byl pilným žákem, zejména
jazyky byly jeho silnou stránkou. V roce 1912 začal stu-
dovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou po
pětiletém studiu ukončil.

Mladý Jiří Křížek byl milovníkem zvířat, zejména psů a
koní. Věnoval se jezdectví a u tohoto sportu poznal i svou
budoucí manželku Annu. V roce 1923 se s Annou oženil.
Manželství zůstalo bezdětné.

křesťanské panny“. Skutečného pachatele tohoto
nedokonaného sexuálního zločinu spáchaného v le-
se Březina 29. 3. 1899 se nikdy nepodařilo vypá-
trat.

Nezodpověditelnou otázkou zůstává, jaký by
byl další Hilsnerův osud, kdyby se dožil příchodu
nacistů do Vídně v březnu 1938 – pravděpodobně
by byl velmi krutý. Jeho bratr Mořic se stal za
druhé světové války obětí nacistického rasového
vyhlazování.

I když se – jak již bylo připomenuto –  městská
samospráva v Polné již před dvaceti lety distanco-
vala od projevů dávného antisemitismu někdejších
polenských občanů z roku 1899, Polná dosud
postrádá Masarykův pomník či alespoň
Masarykovu ulici a samotného Leopolda Hilsnera
ve veřejném prostoru připomíná – (kromě expo-
zice muzea) pouze název jedné místní restaurace
(„U Hilsnera“), a to v těsné blízkosti bývalého
ghetta. 

Dům, kde Hilsner v Polné žil, není nijak o-
značen, kdežto na domě ve Vídni, kde ve
dvacátých letech bydlel, mu byla 25. dubna 2002
odhalena pamětní deska.

Události z roku 1899 jsou v Polné stále živé
(a možná i velmi citlivé) dosud, a proto se s vel-
kým zájmem místních lidí setkal dvojdílný tele-
vizní film režiséra Viktora Polesného Zločin
v Polné, který byl uveden Českou televizí na
přelomu ledna a února 2016. Jeho premiéra se
uskutečnila již 22. ledna 2016 v polenském kině za
přítomnosti tvůrců filmu.

Viktor Čížek, Zdeněk Víšek  
Fotografie Viktor Čížek

Zničená márnice židovského hřbitova v Polné
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Tak jako spousta jiných mladých advokátů i Jiří Křížek
odešel v začátcích své advokátní kariéry na Slovensko.
Rychle se vmísil do místní komunity a zejména do diplo-
matických kruhů, k čemuž mu zcela jistě pomohly jeho
jazykové dovednosti a noblesní chování. Se svou ženou žili
čilým společenským životem a měli mnoho přátel mezi prvo-
republikovou inteligencí. 

Jiří Křížek působil v Bratislavě téměř 20 let a viděno
zpětně, bylo to zřejmě pro něj nejšťastnější období života. 

I v Praze se mu profesně dařilo. Diplomatické kontakty
z Bratislavy uměl využít i v Praze a povedlo se mu vybu-
dovat zajímavou klientelu – mezi jeho klienty patřilo něko-
lik zastupitelstev cizích států sídlících v Praze, třeba Velké
Británie, Spojených států amerických, Indie a další.

Své advokátní služby rovněž poskytoval významným
šlechtickým rodům, Schwarzenbergům, Kinským nebo

Lobkowiczům.
Dr. Křížek spo-

lupracoval přede-

vším s britským vicekonzulem a s Haroldem Gibsonem, za-
městnancem britského konzulátu v Praze. Předmětem jejich
kontaktů byla jak politická, tak i ekonomická situace v teh-
dejším Československu. 

JUDr. Křížek zprostředkoval Britům i část trestního
spisu Heliodora Píky. Jiří Křížek měl podle vlastní výpově-
di ze spisu získat informace týkající se trestných činů
odsouzeného generála a ty části obžaloby, které popisovaly
špionážní činnost Píky pro Angličany. 

Komunisté vinili Jiřího Křížka i z napomáhání při ilegál-
ních odchodech některých československých občanů z ČSR.
Především se jednalo o vystěhování občanů z řad bohatých
podnikatelů a příslušníků bývalé šlechty. Takto pomohl
několika klientům, třeba hraběti Kinskému, princi
Lobkowiczi se syny nebo hraběnce Dobřenské s dětmi. 

Dr. Křížek byl advokátem knížete Karla Schwarzenberga
a po jeho odchodu ze země pro něj spravoval majetek včet-
ně Orlického zámku. S knížetem Schwarzenbergem komu-
nikoval prostřednictvím necenzurované diplomatické pošty. 

J. K. se ženou Annou, sestrou Bělou 
a švagrem prof. Mackem o Vánocích

1968 ve Vancouveru J. K. se ženou Annou v roce 1970 J. K. ve své pracovně

J. K. se ženou Annou v době působení na Slovensku

J. K. jako voják v 1. světové válce
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Státní soud uložil Jiřímu Křížkovi trest těžkého 
žaláře na dvaadvacet let, peněžitý trest ve výši
150 000 Kč, konfiskaci celého jmění a ztrátu čest-
ných práv občanských na dobu 10 let.  V rozsudku
soud odůvodnil vinu Jiřího Křížka tím, že se
propůjčil špionážní činnosti ve prospěch imperiali-
stických mocností. 

Jiří Křížek si svůj trest odpykával v několika 
věznicích, prošel Mírovem, Valdicemi, nebo
Leopoldovem.

Obvinění Jiřího Křížka v procesu s Miladou Horákovou
souviselo s jeho činností advokáta. Samozřejmě mu velice
přitížilo, že se stýkal s představiteli západních a tedy nepřá-
telských mocností a že pracoval pro bohatou českou šlech-
tu. 

Byl obviněn ze spáchání zločinu velezrady a vyzvě-
dačství. Rozvratné činnosti se měl dopouštět pomocí sil
zvenčí.

Hlavní líčení proběhlo před Státním soudem v Praze ve
dnech 31. května až 8. června 1950. Jiřímu Křížkovi žádná
zvláštní pozornost v procesu věnována nebyla, jeho trestná
činnost byla v hlavním líčení trestním senátem posouzena
velice rychle, stačila k tomu něco víc než jedna hodina. 
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Po celou dobu výkonu trestu si zachoval negativní pohled na
komunistické zřízení. Nezapojoval se do žádných agitačních
akcí organizovaných vedením věznic.   

Jiří Křížek ve vězeních onemocněl, svou roli hrál i fakt,
že ke konci svého pobytu ve vězeních mu bylo již téměř sedm-
desát let. Manželka Anna žádala v roce 1955 o přerušení
výkonu trestu ze zdravotních důvodů, nicméně neúspěšně. 

Rovněž neúspěšný byl ve sporech se státem ohledně to-
ho, zdali se na něj vztahují amnestie z let 1960 a 1962.
Prezident republiky udělil nakonec Jiřímu Křížkovi 9. pro-
since 1963 milost pod podmínkou sedmi let bez spáchání
úmyslného trestného činu. 

Po propuštění z vězení se stáhl do soukromí a věnoval se
manželce a přátelům. Do justice se již nevrátil. Jelikož byl
zcela bez prostředků, pracoval i ve vysokém věku v knihku-
pectví.

V roce 1968 se ještě na krátkých několik měsíců dostal
do Kanady do Vancouveru, kde žila jeho sestra Běla po
spěšném odchodu z Československa. Manželem Běly byl
významný český národohospodář, poslanec a pátečník pro-
fesor Josef Macek, kterému po Únoru 1948 hrozilo zatčení.
Rodina proto odjela do USA, kde profesor Macek dostal
místo na univerzitě v Pittsburghu. Manželé Mackovi žili
v důchodu u svých dětí v kanadském Vancouveru. Jiří
Křížek dokonce zvažoval, že by v Kanadě s manželkou
zůstal trvale.

Zemřel v září 1975 v Praze po krátké nemoci, jen pár dní
po své manželce. Pohřbený je v rodinné hrobce na Ol-
šanských hřbitovech.

Erika Mačáková

Uveřejněná kapitola z knihy Zory Dvořákové: Z letopisů třetího odboje (1992) odkrývá skutečnosti z života našich občanů
po druhé světové válce, které jsou širší veřejnosti téměř neznámé.

V SOVĚTSKÉM GULAGU

Naše veřejnost se až po 17. listopadu 1989 dozvěděla
o faktu, že někteří mladí muži, ba dokonce téměř ještě
chlapci, z východního Slovenska byli již v letech
1944–1945 zavlečení do sovětských koncentráků. Ještě dnes
(v r. 1992) se udává, že na Dálném východě a ve středo-
asijských republikách jich žije na dvanáct set. Zastrašeni
lživými zprávami a demagogickými výmysly o tom, co by
se s nimi dělo, kdyby se vrátili do své vlasti, nechtějí o svém
původu mluvit.

Někteří z nich se v době existence Slovenského štátu
kompromitovali přílišnou agilností v Hlinkových gardách.
To však nikomu nedávalo právo, aby s nimi naložil bez
soudu a zcela nezákonně.

Velitelé a politruci Rudé armády, postupující přes
Slovensko na Západ, svévolně na ně udělali zátah. Do ru-
kou NKVD se dostali nejen někteří hlinkovci, ale také lidé
naprosto nevinní. Jejich osud patří k tragickým kapitolám
československo-sovětských vztahů.

Takovým otřesným případem je osud Pavla Tunáka,
který byl jako devatenáctiletý chlapec odvlečen NKVD z Ru-
žomberoku již začátkem dubna 1945. Celých deset let
prožíval peklo v sovětských koncentrácích. Odvlekli ho
do Krasnojarského kraje na Sibiři. Poznal Archangelsk
i Murmansk. Odtud ho poslali na Kamčatku, kde pracoval
s obdobně postiženými až do listopadu 1954. Tehdy je tu ob-
jevila delegace mezinárodního Červeného kříže a sovět-
ským orgánům nezbývalo nic jiného, než aby je ešalonem
transportovaly k našim hranicím.

Sám o svých zkušenostech zaznamenal toto: „Cesta tr-
vala rovných šest měsíců, osmnáct nás během transportu
roztrhali vlci. Když jsem se konečně po dlouhých útrapách
dostal domů, vlastní matka mě vůbec nepoznala. Vážil jsem

živé váhy čtyřicet sedm kilogramů. Matka mi říkala, že ona
již syna nemá, že sovětské orgány jí poslaly oznámení, že
Tunák Pavel Matušovič zemřel. Ale Boží prozřetelnost
chtěla jináč, já jsem ostal na živu a vrátil jsem se po de-
setiletém utrpení domů z bolševického ráje, kde jsem jedl
potkany a z koňského trusu vybíral nestrávený oves a se
slupkami z brambor jsme si dělali placky a to jsme jedli,
poněvadž jsme měli strašný hlad.

Pracovali jsme denně dvanáct hodin včetně všech nedělí
a svátků. Ráno jsme fasovali sedmnáct dekagramů chleba a
polévku a večer to samé. Za celých deset let jsem neviděl
cukr, ovoce, žádné vitamíny ani bílkoviny, proto nám vy-
padaly všechny zuby a skorem všechny vlasy.“

Avšak ani po návratu domů se jeho situace nezměnila
k lepšímu. I to stojí za zaznamenání v jeho vlastním podání:
„Po návratu domů asi za měsíc mě volali na krajský výbor
KSČ, kde mi nabízeli výhodnou práci, když budu vyprávět
o Sovětském svazu, jaká je to vysoce vyspělá země na tech-
nické a kulturní úrovni s bohatými revolučními tradicemi. Já
jsem jim na to řekl, „tovarišči“, vždyť v Sovětském svazu
jsem byl já a ne vy, a to plných deset let. Já musím lépe znát
Sovětský svaz a život v něm, než vy je znáte z novin, knížek
anebo marxisticko-leninských příruček a brožurek.

Nabízeli mi, že můžu vodit naše delegace do Sovětského
svazu. Já jsem jejich nabídku odmítl a řekl jsem jim, že půj-
du raději na šachtu – což jsem i udělal. Jenomže na šachtě
jsem se ani pořádně nerozhlédl a už jsem putoval do krimi-
nálu do Heřmanic, taky na šachtu, jenom už ne jako civilní
ale jako mukl. Pracoval jsem v Heřmanicích čtrnáct
měsíců.“1)

Když šel v roce 1980 do důchodu, nebylo mu do něho
započítáno deset let strávených v sovětských koncentrácích.
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