
27. června 2020 si připomínáme 70 let od 

popravy JUDr. MILADY HORÁKOVÉ  

Milada Horáková (1901–1950), česká právnička, politička, aktivní 
obhájkyně ženských práv. 

Milada Horáková byla zavražděna totalitním režimem ve 
vykonstruovaném procesu v 50. letech 20. stol. spolu s dalšími 
odpůrci komunistického aparátu. Jako právnička se hájila před 
zinscenovanou soudní mašinerií, která měla připravený scénář s 
jasným verdiktem. Odmítla žádat o milost, ale přimlouvaly se za ni 
velké osobnosti světové vědy, kulturního života i politiky. Byla 
popravena 27. června 1950 v 5.35 hodin ráno.  

Byla aktivní členkou farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Praze na Smíchově. Bojovala proti všem formám totality.                      
Díky svému právnímu vzdělání se starala o sociální problematiku, 
pomáhala těm, kteří by jinak obtížně hledali zastání.  

 

 

 

 

 



BRONZOVÁ SOUCHA JUDr. Milady Horákové na Smíchově 

Bronzová socha JUDr. Milady Horákové byla odhalena 10. října 2010 
na pražském Smíchově v parku před budovou kostela Českobratrské 
církve evangelické, kam M. Horáková do svého uvěznění pravidelně 
se svým mužem docházela na bohoslužby. Autorem asi dva metry 
vysoké sochy, před níž leží na žulové desce s nápisem zlatá růže 
v oběšencově oprátce, je Olbram Zoubek. Pamětní místo vzniklo 
z iniciativy místního sboru Českobratrské církve evangelické 
u příležitosti 75. výročí vstupu Milady Horákové do tamějšího 
společenství a jako připomínka uplynutí 60 let od její popravy 
v pankrácké věznici. 
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I MY V ČÁSLAVSKÉM EVANGELICKÉM 
SBORU VZPOMÍNÁME S ÚCTOU A 

VDĚČNOSTÍ NA JUDr. MILADU HORÁKOVOU. 

 

 



 

 

MODLITBA VĚZŇŮ 

M. Horáková se těmito slovy modlila v nejtěžších chvílích a učila je i 

další spoluvězně, kteří z nich čerpali posilu. 

Ty jsi velký, Pane, tobě sláva zvláště,                                                        
ty odíváš se světlem místo pláště.                                                                
Ty jsi veliký, Pane, nad vodami všemi.                                                              
Ty rosíš nad vyprahlou sluncem zemi,                                             
rozhodíš hrst, jsme nasyceni.                                                       
Odvrátíš tvář, jsme zarmouceni.                                                                  
Ducha nám vezmeš a v nic se rozpadáme.                                                        
Ducha nám vdechneš, ihned ožíváme.                                                     
Ty jsi velký, Pane, řidič našich kroků.                                                           
Nedej nám bloudit ve hluboku. 

Ó, Pane Ježíši Kriste, veď mě cestou svou, ať nechodím tmou.                   
Zasviť mi, ty hvězdo jasná, na cestu mé pouti.                                          
Provázej mě, sílo božská, s tebou chci jen plouti. 

Neodvracej zraky svoje, božská lásko, ode mne                                               
a svým okem provázej mne, navrať mi mé milené. 

Navrať mi klid a božskou lásku, dej mi dopřát pokoje.                   
Bolu mého přelož pásku a v nitro vlej nápoje. 

V tebe věřím, v tebe doufám, tys ta síla nejvyšší.                                              
Před tebou se, Bože, skláním ve své lásce nejčistší. 

Volám si tě za lékaře, až mi bude bolnota.                                                    
Volám si tě k ulehčení, ty léky máš, nás dobře znáš,                                    
chraň nás Bože mocnou pravicí. Amen. 

 

 


