
Česká advokátní komora se připojila k Výzvě Milada 70 
a uctí památku obětí zinscenovaných procesů  
 

 
 
Česká advokátní komora (ČAK) je další institucí, která se hrdě hlásí 
k iniciativě Dekomunizace.cz – #Milada70 a připojuje se k ní v pátek, 26. 
června 2020 vyvěšením černého praporu, plakátů a velkoplošné plachty 
s portrétem doktorky Milady Horákové na budovu svého sídla v Kaňkově 
paláci na Národní třídě v Praze. 

Na místě, kudy v roce 1989 kráčely dějiny a kde po 30 letech ČAK uspořádala výstavu 
Advokáti proti totalitě, která odkryla osudy dalších osobností právního světa, jež se 
staly oběťmi zinscenovaných justičních procesů. Jeden z advokátních koncipientů, 
JUDr. Jaroslav Borkovec, byl stejně jako JUDr. Milada Horáková odsouzen k trestu 
smrti a již 5.  listopadu 1949 také v pankrácké věznici popraven.  

Druhý ze statečných advokátů JUDr. Jiří Křížek byl ve stejnou dobu jako doktorka 
Milada Horáková vězněn, obviněn z velezrady a ve stejném procesu jako ona odsouzen 
k 22letému těžkému žaláři. Ostatní byli týráni, dlouhodobě perzekuováni, zbaveni 
svých práv i majetku. I z tohoto pohledu chce ČAK vraždu právničky a političky Milady 
Horákové připomenout. 

„Lidská paměť je krátká, a proto Česká advokátní komora využívá každé příležitosti, 
tím spíš tak významného 70. výročí popravy doktorky Horákové, aby mohla 
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znovu vzdát hold všem, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali v době totality za 
právo a spravedlnost a neváhali přinést i oběti nejvyšší. Osudy těchto hrdinů, mezi 
něž doktorka Horáková bezesporu patří, nesmí být nikdy zapomenuty a musí i dalším 
generacím připomínat, že boj proti totalitě, ať už má jakoukoliv podobu, nekončí ani 
v době veskrze demokratické,“ uvedl u příležitosti vzpomínky na 70. výročí úmrtí 
JUDr. Milady Horákové předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. 

S osudy hrdinů své doby se bude moci veřejnost seznámit od 18. září 2020, kdy bude 
výstava Advokáti proti totalitě otevřena v Brně, konkrétně v Káznici na Cejlu v ulici 
Bratislavská 68.  

Bez advokacie založené na principech nezávislosti a důvěrnosti si nelze představit 
výkon spravedlnosti, zachování práva na obhajobu a spravedlivý proces, a nakonec ani 
právní stát. Proto je advokátní profese tak důležitá pro dnešní společnost a pro každého 
občana. Proto bude advokacie vždy stát na straně těch, kteří hodnoty demokracie a 
právního státu hájí. 
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