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This is a depiction of the events that happened after the end of the trial with Vojtech 
Тика in 1929. That case was still being alive in the background of Czechoslovak 
politics, even months after its official end. The whole story was very painful for 
Andrej Hlinka. At the beginning, the amnesty of Vojtech Тика was treated with caution. 
However, the amnesty affair started to be treated more openly by the Presidential 
office and the Ministry of Justice in 1930. 1935 was the decisive year. Andrej Hlinka 
was promised that the affair would be solved. The biggest obstacle was the opinion of 
Ivan Dérer, the Minister of Justice.
History. Czechoslovakia. The amnesty story of Vojtech Тика.

Přední člen Hlinkový ľudové strany, šéfredaktor časopisu Slovák, Vojtech Тика, byl 
koncem roku 1929 v politickém a především zpolitizovaném procesu odsouzen na 
patnáct let odnětí svobody za vojenskou zradu a přípravu úkladů proti republice. Tukův 
případ v té době rozvířil nejenom českou, ale především slovenskou politickou scénu. 
Zájem veřejnosti navíc vzbuzovala řada podivných okolností, které se okolo celé zá
ležitosti objevovaly.1 Poté co byl rozsudek definitivně potvrzen, rozruch pomalu uti
chal. Jméno Vojtecha Tuky zmizelo ze stránek novin, nepřestalo se však objevovat v 
rozhovorech politiků. Kauza „Tukův proces“ se změnila v cestu к Tukově amnestii.

Otázka Tukový amnestie nebo lépe řečeno otázka - Co s Tukou dále? - se objevila 
téměř okamžitě po skončení procesu. V materiálech Kanceláře prezidenta republiky lze 
najít zprávu datovanou 18. 12. 1929, tedy ještě dávno předtím, než rozsudek potvrdil 
Nej vyšší soud, ve které je zmiňována určitá obava Andreje Hlinky z případné Tukový 
amnestie. Doslova je ve zprávě uvedeno: „Tuková amnestie bude brzděna těmi, kteří... 
v lud.(ové) straně mají před ní obavu“.2 Celé toto tvrzení vypadá na první pohled jako 
zcela nesmyslné a nemožné. Vždyť je tomu jen pár týdnů co se Andrej Hlinka před 
soudem i na stránkách tisku za Tuku zaručoval a přísahal na jeho nevinu. Věc je ovšem 
daleko složitější, a i když je zpráva hradního informátora velice obecná a nepřesná, není 
zcela nepravdivá.

1 Viz. LUKEŠ, M.: Vojenská zpravodajská služba a pozadí Tuková procesu. Historie a vojenství, č. 4, r. 
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