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Zpočátku dostal několikrát obuškem přes chodidla. Zdálo se nám, že tento způsob 
na něj účinkuje, neboť po tomto zásahu vypověděl o gen. Volfovi. Když jsme tuto výpo-
věď chtěli zaznamenat protokolárně, prohlásil, že to není pravda a že takto vypovídal 
ze strachu před bitím. Po tomto odvolání pustili jsme mu do nohou elektrický proud 
z induktoru pomocí kovových vložek, které mu byly vsunuty do bot…

Profil příslušníka StB 1/2

(ABS, fond Personální spisy ministerstva vnitra, a. č. 3741 Ludvík Hlavačka, č. l. 232.) 

Dokument 1. Vyjádření Ludvíka Hlavačky o výslechu Jindřicha Jelínka 
(19. ledna 1949)

Nemohu potvrdit ani vyvrátit, zda bylo při vyšetřování členů ill. organisace použito fysic-
kého násilí. Nepamatuji se na žádný případ. Domnívám se ale že ne, neboť proti zatče-
ným bylo dostatek důkazů usvědčujících je z těžké protistátní činnosti. (...) Hledali jsme 
formy práce proti všem těmto nepřátelům lidově demokratického státu a při úrovni vel-
mi nízké agenturní operativní práce, v důsledku malých zkušeností, dopustili jsme se i 
chyb, které z dnešního hlediska jsou nesporně vážnými. Dívat se však jenom dnešníma 
očima na tehdejší naši práci a posuzovat ji tak, znamenalo by nepřipustitm že za 10 let 
zaznamenává naše bezpečnost další úspěchy a daleko pokročí oproti dnešnímu stavu 
(...) Úmyslných jednání ke škodě naší socialistické zákonnosti z mé strany (...) nemohu 
s vědomím odpovědnosti připustit.

(ABS, fond Inspekce ministra vnitra ČSSR (A8), inv.j. 1365, Akce ,,Světlana“ 1955-1958, fol. 119.)

Dokument 2. Vyjádření Ludvíka Hlavačky k obvinění z používání násilí 
(6. února 1956)
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